
Dit blijkt uit een toelich-
ting van de directie op de
jaarrekening 2012 - in
handen van het Antilliaans
Dagblad - die onlangs
evenals die van 2011 met
grote vertraging werd aan-
geboden en goedgekeurd
door de Raad van Com-
missarissen. Hierna moet
spoedig accordering door
de aandeelhoudersverga-
dering (lees: de regering)
volgen.

Reden voor een feestje
is er met een kleine winst
over het lopende jaar ech-
ter nog lang niet. Want de
producent en distributeur
van water en stroom had
per eind 2012 een tekort
van 263,5 miljoen gulden
aan werkkapitaal. En 
ook in 2012 kon het nuts-
bedrijf niet voldoen aan
haar financiële verplich-
tingen in verband met de
uitgegeven obligatielenin-
gen.

De afgelopen jaren sta-
pelden de verliezen zich
op: met 95,3 miljoen voor
belastingen over 2011, ter-
wijl het verlies voor be-
lasting over 2012 zo’n 58
miljoen bedraagt. Dit is
gebaseerd op door accoun-
tant Ernst & Young gecon-
troleerde cijfers. Ook voor
2013 rekent Aqualectra
nog op rode cijfers, name-
lijk 13,8 miljoen. Maar
voor het nu bijna voorbije
jaar 2014 is er dan sprake
van een lichtpuntje met
een verwacht winstje.

De financiële situatie
van het energiebedrijf
blijft echter ‘delicaat’ en
vereist scherpe aandacht
van directie en commissa-
rissen. Aqualectra wordt
geleid door directeur Da-

rick Jonis en president-
commissaris is Mike Wil-
lem.

De totale stroomafzet in
2012 bedroeg 679.167 me-
gawattuur (mWh); 0,3 pro-
cent meer dan een jaar
eerder. Huishoudens na-
men juist 0,4 procent
minder elektra af, maar
bedrijven zorgden voor
een stijging met 1,6 pro-
cent. De afnemers van
elektriciteit bestaan voor
41 procent uit huishou-
dens en dus 59 procent uit
zaken. Van de huishou-
dens maakt ruim een
kwart, 27 procent, gebruik
van prepaid (vooruitbeta-
ling).

Aan water heeft Aqua-
lectra in 2012 zo’n
10.153.000 kubieke meter
afgezet. Dat is een stijging
met 0,6 procent vergele-
ken met 2011. Hier zijn
het juist de gezinnen die
meer water afnamen, en
wel 2,6 procent meer, ter-
wijl ondernemingen 2,8
procent minder leidingwa-
ter gebruikten. Twee der-
de van al het geproduceer-
de water op Curaçao gaat
naar huishoudens.

Het gemiddelde
stroomtarief kwam in
2012 uit op 67,21 cent per
kWh (2011: 64,23 cent).
De gemiddelde waterprijs
bedroeg 10,46 gulden
(2011: 10,27 gulden). Het
zogeheten ‘lekverlies’ blijft
hoog. Wat stroom betreft
13,7 procent (2011: 14,4
procent) en aan water is
26,3 procent ‘onverant-
woord’ (2011: 26 procent).

Verlaging heeft 
grote impact gehad
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Lichtpuntje
Aqualectra
Kleine winst verwacht in 2014 na jaren van zware verliezen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met vallen en opstaan verwacht Aqualectra, na jaren van
zware verliezen, over 2014 een positief resultaat van 3,2 miljoen gulden
voor belastingen te realiseren.
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GEFELICITEERD! 
De winnaars van deze week zijn:

Yrma Fernandez prijs 500 florin
Emaly Mathilda prijs 500 florin
Giovannie Oleana prijs 500 florin 

* Zie www.kooymanbv voor de actievoorwaarden. Like ons op Facebook!

Viert u ook onze 75ste verjaardag mee? Geniet van 
fantastische kortingen op 75 bestsellers en bij iedere 
aankoop van NAF 75,-* ontvangt u een lot waarmee u 
kans maakt op één van de feestelijke prijzen!
 

Winnaars melden bij de service balie

Zakenman bij overval gedood
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De 30-jarige
Chinese ondernemer Zu-
feng-Li is zaterdag bij een
overval bij zijn minimar-
ket doodgeschoten. Dat
heeft woordvoerder van de
politie Imro Zwerwer
tegenover deze krant be-
vestigd.

Afgelopen zaterdag
kreeg de politie omstreeks
22.20 uur een melding
binnen dat er een overval
en schietpartij had plaats-
gevonden aan de Mirla
Platéweg, dicht in de buurt
van de Rooseveltweg. Bij

aankomst troffen agenten
het slachtoffer liggend op
zijn buik in een plas bloed
aan. De man had op het
punt gestaan om samen
met zijn vrouw de mini-
market aan de achterkant
te verlaten. Toen het
slachtoffer de deur opende
werden hij en zijn vrouw
opgewacht door drie ge-
maskerde personen. De
vrouw werd de winkel in
geduwd en een van de
overvallers schoot de Chi-
nese ondernemer in zijn
borst. 

Volgens de politie heb-
ben de overvallers alleen

de portemonnee van het
slachtoffer meegenomen.
Het is niet bekend hoeveel
geld daarin zat. Tot nu toe
is het onduidelijk of het
trio door een gereedstaan-
de auto werd opgewacht of
dat de overvallers zelf te
voet wegvluchtten. Het
stoffelijk overschot van de
ondernemer is door de
autoriteiten in beslag ge-
nomen voor nader onder-
zoek. Ook hebben de auto-
riteiten de videobeelden
geconfisqueerd, die zijn
gemaakt door een camera
aan de achterkant van de
minimarket.
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De wereld rond tegen kanker

Het zeiljacht Cardo is gisterochtend de Santa Annabaai
binnengevaren. Met aan boord Luc Overtoom, die tij-
dens een reis rond de wereld geld inzamelt voor onder-
zoek aan het VUmc in Amsterdam naar de bestrijding
van kanker. Curaçao is officieel de eerste haven die hij
aandoet. Bob Pinedo van Fundashon Prevenshon zorg-
de gisteren voor een warm onthaal. Overtoom bezoekt
onderzoeksprojecten op het gebied van vroege opspo-
ring en behandeling van kanker in verschillende plaat-
sen die hij tijdens zijn reis aandoet. Gedurende 2 jaar
zal hij met het schip Cardo 5 havensteden bezoeken
waar dit onderzoek plaatsvindt.            FOTO JEU OLIMPIO


