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Curaçao

Inter-Assure
verbetert resultaat

‘Eigen verantwoordelijkheid nemen en commitment omzetten in daden’
Van onze redactie

Willemstad - Inter-Assure Schadeverzekeringsmaatschappij nv heeft in 2014 de financiële prestaties flink verbetert in vergelijking met 2013. De nog relatief jonge verzekeraar realiseerde een operationeel resultaat van een half miljoen gulden.
Inter-Assure Insurances, met
vergunning voor Curaçao en
Sint Maarten, is de eerste verzekeringsmaatschappij die de jaarcijfers publiceert (zie de advertentie op pagina 7 van deze editie). Dat was vorig jaar ook het
geval. De netto winst over 2014
kwam uit op 259 duizend gulden (was 147 duizend een jaar
eerder). Dit werd gerealiseerd
met een eigen vermogen van
640 duizend, waarvan drie ton
aan kapitaal en een gestegen
surplus/reserve van 340 duizend (was 81 duizend een jaar
daarvoor). Verzekeraar Inter-Assure heeft de netto verdiende
premies zien groeien: van 1,628
miljoen naar 2,112 miljoen. Ook
de netto claims zijn gestegen,
maar een stuk minder hard, namelijk van bijna een half miljoen in 2013 naar iets meer dan
zes ton in 2014.
De operationele kosten van
deze groeiende onderneming
zijn eveneens toegenomen - van
852 duizend naar ruim een miljoen - waardoor het bruto operationeel resultaat uitkwam op
505.000 gulden.
Als verder nog rekening
wordt gehouden met aanvullende uitgaven, dan bedraagt het
netto operationeel resultaat 357
duizend (was 178 duizend over
de twaalf maanden daarvoor).
Na aftrek van de belasting van
bijna een ton, verschijnt onderaan de streep een netto winst
van 259 duizend.
Regelmatig wordt Inter-Assure Curaçao (broker) vereenzelvigd met Inter-Assure Schadeverzekeringsmaatschappij (verzekeraar).
Bovengenoemde
cijfers hebben alleen betrekking
op de verzekeraar, die nu bijna
vier jaar actief is. Binnen de Inter-Assure groep bestaat de broker al zo’n 22 jaar.
Nu de maatschappij Inter-Assure de boeken over 2014 heeft
afgesloten, met een goedkeurende verklaring van BDO Accountants, meldt algemeen directeur
Justus van der Lubbe trots dat er
opnieuw een positief resultaat is
geboekt. Tegelijkertijd maakt hij
zich - naar eigen zeggen - ‘zorgen over hoe slordig omgesprongen wordt met verantwoordelijkheden waardoor anderen opgezadeld worden met
de gevolgen’. Hij pleit ervoor om
verantwoordelijkheid te dragen
voor eigen handelen, ook in de
te verzekeren zaken. ,,Als elk
van ons, elk individu, elke

ondernemer, elke bestuurder,
elke instantie zijn of haar eigen
verantwoordelijkheid neemt en
die commitment omzet in concrete daden, dan wordt Curaçao
zoveel beter leefbaar. De andere

realiteit is dat velen maar doen
en laten, en anderen opzadelen
met de kostbare gevolgen van
hun roekeloos gedrag. Bijvoorbeeld in het verkeer”, aldus
an der Lubbe. Hij heeft al eens

Edson Jansen (links, directeur) en Justus van der Lubbe (rechts,
algemeen directeur/ceo).
aan de minister van Justitie
uitgelegd dat zolang er geen
alcoholtests worden afgenomen,
onverantwoorde
weggebruikers gemakkelijk de dans ont-

springen. En dat blijven doen.
Op pagina 7

‘Geen verloren mensenlevens
terugbrengen’

Advertentie
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