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Commissarissen: J.J. Healy Jr.

    Drs. S. Smit AAG

    J. Fernandes

    N. Lalbiharie

    Drs. A. Talea

Hoofddirectie:  D. Boucke

Directie:   A. Vijzelman

    K. Lemmers

    M. Libanon

    S. Orassie

Accountants:   Lutchman & Co.

1.0

raad Van CoMMissarissen en direCtie
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enkele belangrijke gegeVens1

(X SRD 1.000)

bedrijFsresultaat
Opbrengsten: Hotel
                     Casino
                     Totaal
Kosten

Resultaat vóór belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat ná belasting

Cash dividend

FinanCiËle gegeVens              

Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
Voorzieningen               
Beleggingen

hoteleXPloitatie

hotel torarica:
Bezettingsgraad in %
Gemiddelde opbrengst
per bezette kamer (SRD)      

eco resort inn:
Bezettingsgraad in %
Gemiddelde opbrengst
per bezette kamer (SRD)

royal torarica:
Bezettingsgraad in %
Gemiddelde opbrengst
per bezette kamer (SRD)

Personeel
Mannen
Vrouwen
Totaal

Personeelskosten 

1 Deze hebben betrekking op de geconsolideerde jaarcijfers      
2 Volgens voorstel
3 Na aanname voorstel winstverdeling

2010

32.799
7.010

39.809
36.456

3.073
1.007
2.066

1.193

133
58.232
12.259
8.767

76

230

74

163

38

308

193
147
340

12.608

2

3

2009

33.607
6.605

40.212
35.477

4.856
1.657
3.198

1.591 

133
56.271
11.750
7.057

83

238

81

160

44

354

172
132
304

10.915

2008

31.894
7.444

39.338
32.350

7.067
2.405
4.662

1.591

133
53.767
11.984
5.675

86

241

84

152

        44

404

160
112
272

9.675

2007

25.152
7.735

32.887
27.036

6.334
2.173
4.161

1.193
       

133
50.142
12.662
4.793

   

82

233

79

166

160
99

259

8.827

2006

   22.253 
    7.224 
   29.477 
   25.182 

    4.096 
    1.435 
    2.661 

     994

       133 
  46.106
   13.231 

3.142

        72 

226

        74 
        

158

       152 
         99 
       251 

    7.311 

n.V. hotelmaatschappij torarica jaarverslag 2010          6



Pre-adVies Van de raad Van CoMMissarissen

aan de aandeelhouders van n.V. hotelmaatschappij 

torarica

Overeenkomstig artikel 35 van de Statuten van de N.V. 

Hotelmaatschappij Torarica hebben wij hierbij de eer 

u de door de Hoofddirectie opgemaakte jaarrekening 

2009/2010 aan te bieden.

Wij hebben de jaarrekening 2009/2010 doen onderzoeken 

en wij adviseren u de onderhavige jaarrekening, zoals deze 

tesamen met de verklaring van Lutchman & Co 

Accountants, door de directie is aangeboden, vast te 

stellen. 

De winst ná belasting bedroeg SRD 2.066.083 welk bedrag 

met inachtneming van de statutaire bepalingen ter beschik-

king is van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.    

Met het voorstel van de Hoofddirectie om uit deze netto-

winst een dividend uit te keren van SRD 0,90 per aandeel 

van SRD 0,10 nominaal in contanten, zijnde 

SRD 1.192.880 kunnen wij ons verenigen. Als interim-

dividend is reeds SRD 0,40 per aandeel ter beschik-

king gesteld. Als slotdividend zal derhalve SRD 0,50 per 

aandeel worden uitgekeerd.

Tevens kunnen wij ons verenigen met het voorstel van 

de Hoofddirectie om  SRD 873.203 toe te voegen aan de 

algemene reserve. 

Wij adviseren u dit voorstel van de Hoofddirectie goed te 

keuren.

Volgens het door de Raad van Commissarissen opgesteld 

rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 12 lid 1 van 

de statuten, is aan de beurt om af te treden de heer 

J. Fernandes, die zich herkiesbaar stelt. Wij stellen u voor 

hem te herbenoemen.

Tevens zal aftreden de heer drs. A.Talea, die sinds 2006 als 

commissaris aan de vennootschap verbonden is geweest. 

Wij danken hem voor zijn bijdrage aan de werkzaam-

heden van de Raad.

Als opvolger van de heer drs. A. Talea stellen wij u voor 

mevrouw T. Pinas te benoemen tot commissaris van de 

vennootschap.

Ook stellen wij voor tot commissarissen te benoemen de 

heren R. Steenland en drs. M. R. Merhai AAG. De Raad 

van Commissarissen zal dan uit 7 leden bestaan.

Het honorarium van de Raad van Commissarissen is in 

2005 vastgesteld op SRD 31.800 per jaar. Wij stellen voor 

het honorarium van de Raad van Commissarissen met 

ingang van 1 december 2010 vast te stellen op SRD 70.800 

per jaar.

Bijzondere dank en erkentelijkheid betuigen wij aan de 

directie en het personeel van de vennootschap voor hun 

inzet en loyaliteit in het afgelopen jaar.

Paramaribo, 19 oktober 2010

De Raad van Commissarissen:

J. J. Healy Jr., President Commissaris

Drs. S. Smit AAG

J. Fernandes 

N. Lalbiharie

Drs. A. Talea

1.0
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aan de aandeelhouders van n.V. hotelmaatschappij 

torarica

De effecten van de wereldrecessie voor de reis- en 

toerisme-industrie hebben in belangrijke mate het resul-

taat van de Hotelmaatschappij Torarica beïnvloed. Het is 

bekend dat de vraag naar – en het aanbod van hotelkamers 

en andere diensten beïnvloed wordt door de macro-eco-

nomische omstandigheden waarop de hotelindustrie geen 

invloed kan uitoefenen.

Hoewel de uitkomsten van deze crisis nog niet volledig 

bekend zijn, is het nu duidelijk dat negatieve gevolgen 

voor de Surinaamse hotelbranche niet zijn uitgebleven.

Recente statistieken van de Stichting Toerisme Suriname 

geven aan dat er vanaf 2007 sprake is van een daling 

van het aantal in Suriname gearriveerde bezoekers. Het 

zakelijk segment van onze markt gaf ook hetzelfde beeld 

te zien. De grootste teruggang in de kamerbezetting heeft 

zich vooral in de tweede helft van het verslagjaar gemani-

festeerd. Hierdoor kwamen de kamertarieven onder druk 

te staan. Dit had tot gevolg dat de RevPar met SRD 30,- af-

nam tot SRD 146,- (geconsolideerd). De Groep heeft echter 

een grote weerbaarheid getoond, hetgeen tot uiting komt 

in een resultaat dat onder de gegeven omstandigheden tot 

tevredenheid stemt.

Een aanzienlijke bijdrage aan dit resultaat werd geleverd 

door het Casino. De hier doorgevoerde reorganisatie 

-waarvan wij in het vorig verslag melding maakten- is 

effectief gebleken. Onder leiding van het nieuwe manage-

ment zijn de speelresultaten aanmerkelijk verbeterd. Zoals 

in vorige perioden van teruggang in de hotelbranche, 

hebben wij ook nu weer duidelijk voordeel getrokken uit 

de aanwezigheid van diversiteit in onze bedrijfsactiviteiten. 

Een modernisering en uitbreiding van het casino zullen in 

studie worden genomen. Thans heeft Royal Torarica – met 

de ingebruikname van de rechtervleugel op 24 juli 2009 – 

haar eerste jaar met een aanbod van 105 kamers achter de 

rug.

De focus voor het jaar was gericht op het binnenhalen van 

nieuwe leads en het behouden van de gasten die reeds 

kennis hebben gemaakt met het product Royal Torarica. 

Het constant monitoren van de guest comments sheets en 

de persoonlijke communicatie die het management met 

de gasten onderhoudt zijn slechts enkele middelen die 

hebben geleid tot een groei van de bezetting en het repea-

ters bestand. De belangrijkste markt van het hotel is het 

zakelijk segment dat voor ruim de helft deel uitmaakt van 

de totale hotelbezetting. In het nieuwe boekjaar zullen wij 

voortgaan met onze activiteiten om lokaal en internatio-

naal meer bekendheid te geven aan onze jongste aanwinst. 

Zo staat het restaurant in Royal Torarica al bekend om haar 

kwalitatief hoogstaand product.

De Groep is erin geslaagd om ondanks de moeilijke markt-

omstandigheden een omzet van ruim SRD 40 miljoen te 

realiseren.

De netto-winst bedroeg SRD 2.066.083; 

Wij stellen voor deze netto-winst als volgt te verdelen:

- een cash-dividend ad SRD 0,90 per aandeel van SRD

   0,10 nominaal. Het totaal aan uit te keren dividend zal

   dan SRD 1.192.880 bedragen. Hiervan is reeds SRD 0,40

   per aandeel van SRD 0,10 als interimdividend ter 

   beschikking gesteld. 

- na aftrek van het dividend rest een bedrag van 

   SRD 873.203.

Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de Algemene 

Reserve.

Verslag Van de hooFddireCtie

1.0
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Waar er een crisis is, is er ook een kans. Deze gevleugelde 

uitdrukking blijkt keer op keer waar te zijn. Zo ook in dit 

verslagjaar, een jaar waarin de N.V. Hotelmaatschappij 

Torarica eraan werkte haar concurrentiepostitie met veel 

energie en creativiteit verder te versterken.

 

Wij noemen in dit verband:

- de aangekondigde marktdifferentiatie die verder is uit  

   gebouwd: er is opnieuw aandacht geweest voor de Frans

   Guyanese markt. Vooral tijdens de weekends en vakan-

   ties heeft deze markt bewezen een belangrijke bijdrage te

   leveren aan de hotelbezetting. Suriname blijft een

   aantrekkelijke bestemming voor de Frans-Guyanezen om

   te winkelen en voor vermaak.

- het toepassen van flexibele kamertarieven heeft ons in

   staat gesteld in perioden van dalende bezetting gasten

   aan te trekken die heel prijsbewust hun kamerreserverin-

   gen maakten.

- onze nieuw ontwikkelde producten namelijk de Wellness

   Package en de Family Package voor de lokale markt, heb-

   ben goede resultaten opgeleverd.

- Torarica blijkt zich een eigen positie op de conferen-

   tiemarkt te hebben verworven, hetgeen blijkt uit het

   toegenomen aantal conferenties die wij hebben kunnen

   verzorgen. Deze activiteiten hebben weer een gunstig

   uit-stralingseffect gehad naar de Food & Beverage 

   afdelingen.

Zoals vermeld in het vorig jaarverslag is op 13 augustus 

2009 het startsein gegeven voor activiteiten voor het 

verkrijgen door onze Groep van het ISO 22000 certifi-

caat. Hoewel er hiervoor een jaar was uitgetrokken, vond 

reeds op 12 april 2010 op de afdelingen Rooms Division, 

onderverdeeld in Front Office, Housekeeping, Laundry, 

Resort Facilities en op afdelingen Food and Beverage, 

Security, Marketing en Sales van Torarica, Eco Resort Inn 

en Royal Torarica de ISO 22000 en ISO 9001 certificering 

plaats. 

Helaas heeft de introductie van het online boekings-

systeem een belangrijke vertraging opgelopen vanwege 

problemen met de nieuw aan te schaffen en de bij ons in 

gebruik zijnde software. Dit project verkeert thans in de 

afrondende fase en wij verwachten in november 2010 het 

systeem in werking te stellen. 

In ons streven de bedrijfsdoelen te realiseren, is er steeds 

getracht de personeelsformatie binnen de verschillende 

divisies, naar behoefte, in stand te houden. Het aanwerven 

van gekwalificeerd vaktechnisch personeel is in Suriname 

geen eenvoudig proces. Desondanks is het ons gelukt, 

diverse personen aan te trekken voor een carrière in ons 

bedrijf.

Ten einde de effecten van de diverse Train de Trainers pro-

gramma’s welke onder leiding stonden van enkele consul-

tants, sterker tot hun recht te laten komen, zijn de langlo-

pende contracten met hen thans geheel afgebouwd.

In eigen beheer zijn onlangs de eerste kokstrainingen op 

niveau 1 en 2 van start gegaan, evenals de trainingen klant-

vriendelijkheid.

 

Overige trainingen die verzorgd werden, waren op het vlak 

van managementvaardigheden, personeelsmanagement en 

vreemde talen (Frans).

Gedurende de afgelopen periode is elk hotel van de Groep 

zich blijven concentreren op het behouden en versterken 

van de concurrentiepositie. Het zal enige tijd duren voor 

de kamertarieven weer op het niveau van vóór de crisis 

komen te liggen.

Zo zullen wij in het nieuwe boekjaar rekening moeten 

houden met het volgende:

- belangrijke overheidsbezuinigingen in de economie van

   onze belangrijkste markt, Nederland.

Het is dan ook te verwachten dat de bestedingen vanuit 

deze markt zullen afnemen. 
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- toevoeging van belangrijke aantallen hotel- en pension-

   kamers en appartementen aan het huidig bestand, die

   vaak tegen zeer lage prijzen worden aangeboden.

- het openen van nieuwe casino’s.

Onze visie blijft om in continuïteit te streven naar uitste-

kende service, kwaliteit en innovatie om zo onze markt-

leiderspositie in Suriname te behouden.

In dit kader zullen de volgende acties, en wel op korte 

termijn, worden ontplooid:

- modernisering van de kamers in Torarica.

- renovatie van Tangelo en verruiming van het assortiment  

   gebak en snacks.

- de aanschaf van nieuwe slotmachines en speeltafels met

   bijbehorend meubilair voor het Casino.

- het aantrekken van een chef-kok met internationale erva-  

   ring ten behoeve van het restaurant van Royal Torarica.

- intensiever dan voorheen de Caribische markt en de

   directe buurlanden bewerken. 

- modernisering van de resort faciliteiten.

De hotelindustrie is er één waarvan de prestaties direct rea-

geren op de algemene economische situatie in de wereld. 

Inmiddels zijn er tekenen die erop duiden dat het ergste 

van de laatste crisis voorbij is.

Het aantal kamerreserveringen, overnachtingen en overige 

activiteiten in onze hotels aan het begin van het nieuwe 

boekjaar, roept een gevoel van gematigd optimisme bij ons 

op.

Tot slot wensen wij onze dank uit te brengen aan alle per-

soneelsleden, wiens loyaliteit en toewijding de spil vormen 

van de Torarica Groep.

Paramaribo, 19 oktober 2010

Dave Boucke,

hoofddirecteur
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n.V. hotelMaatsChaPPij torariCa
VennootsChaPPelijke balans Per 30 juni 2010
(VÓÓr Voorgestelde WinstVerdeling)

aCtiVa
Materiële vaste activa

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Beleggingen

Vlottende activa
Voorraden
Hoteldebiteuren
Rekening-courant Royal Torarica
Overige vorderingen
Inkomstenbelasting
Liquide middelen

PassiVa
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Algemene reserve
Overige reserves
Resultaat verslagjaar

Vreemd vermogen 
Voorzieningen
Leningen

Schulden op korte termijn
Handelscrediteuren 
Inkomstenbelasting
Rekening-courant Pamo
Rekening-courant Eco Resort Inn
Overige schulden

*Cijfers aangepast voor vergelijkende doeleinden

2010

SRD

24.814.584

37.703.596
8.766.795

46.470.391

1.689.366
712.915

4.657.153
496.564

-
2.557.650

10.113.648

81.398.623

132.542
18.993.916
38.025.827
2.066.083

59.218.368

11.220.168
990.000

12.210.168

351.386
55.001

1.708.221
5.143.293
2.712.186
9.970.087

81.398.623

2009

SRD
   

26.139.522

   36.796.285
     7.057.059
    43.853.344

      1.755.308
        735.464
      3.177.231
        259.421
        146.331
      2.559.842
      8.633.597

 78.626.463

    
   132.542

   17.337.368
36.938.130

     3.198.097
    57.606.137

10.663.210 
990.000

     11.653.210

    228.391
                  -

      1.867.685
      4.296.545

2.974.495
     9.367.116

       78.626.463

   

*

*

2.0
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2010

SRD

24.814.584

37.703.596
8.766.795

46.470.391

1.689.366
712.915

4.657.153
496.564

-
2.557.650

10.113.648

81.398.623

132.542
20.073.582
38.025.827
58.231.951

11.220.168
990.000

12.210.168

351.386
55.001

1.708.221
5.143.293
3.698.603

10.956.504

81.398.623

2009

SRD
   

26.139.522

36.796.285
7.057.059

43.853.344

1.755.308
735.464

3.177.231
259.421
146.331

2.559.842
8.633.597

78.626.463

132.542
19.200.379
36.938.130
56.271.051

10.663.210
990.000

11.653.210

228.391
-

1.867.685
4.296.545
4.309.581

10.702.202

78.626.463

n.V. hotelMaatsChaPPij torariCa
VennootsChaPPelijke balans Per 30 juni 2010
(nÁ Voorgestelde WinstVerdeling)

aCtiVa
Materiële vaste activa

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Beleggingen

Vlottende activa
Voorraden
Hoteldebiteuren
Rekening-courant Royal Torarica
Overige vorderingen
Inkomstenbelasting
Liquide middelen

PassiVa
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Algemene reserve
Overige reserves

Vreemd vermogen
Voorzieningen 
Leningen

Schulden op korte termijn
Handelscrediteuren 
Inkomstenbelasting
Rekening-courant Pamo
Rekening-courant Eco Resort Inn
Overige schulden
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n.V. hotelMaatsChaPPij torariCa
VennootsChaPPelijke Winst- en Verliesrekening 
oVer de Periode 1 juli 2009 tot en Met 30 juni 2010

opbrengsten
Hotelbedrijven en Casino

kosten 
Personeelskosten
Overige kosten
Afschrijvingen

Bedrijfsresultaat

Opbrengst deelnemingen en beleggingen

Financiële baten en lasten

Diverse baten en lasten 
Resultaat vóór belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat ná belasting

2009/2010

SRD

28.874.333

10.569.315
15.002.102
2.337.452

27.908.869

965.464

1.438.134
2.403.598

91.429
2.495.027

17.803
2.512.830

446.747
2.066.083

2008/2009

SRD
   

29.995.845

9.042.872
16.969.381
2.359.925

28.372.178

1.623.667

2.007.126
3.630.793

86.423
3.717.216

188.880
3.906.096

707.999
3.198.097
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2010

SRD

65.445.149

8.766.795

1.822.020
1.977.148

162.342
5.015.346
8.976.856

83.188.800

132.542
20.073.582
38.025.827
58.231.951

12.259.160
7.799.049

20.058.209

351.386
-

4.547.254
4.898.640

83.188.800

2009

SRD
   

65.893.262

7.057.059

1.853.064
1.866.078

-
5.166.939
8.886.081

81.836.402

132.542
19.200.379
36.938.130
56.271.051

11.749.830
8.319.038

20.068.868

228.391
45.867

5.222.225
5.496.483

81.836.402

n.V. hotelMaatsChaPPij torariCa
geConsolideerde balans Per 30 juni 2010

aCtiVa
Materiële vaste activa

Financiële vaste activa 

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Inkomstenbelasting
Liquide middelen

PassiVa
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Algemene reserve
Overige reserves

Vreemd vermogen
Voorzieningen
Leningen

Schulden op korte termijn
Handelscrediteuren 
Inkomstenbelasting
Overige schulden 

3.0
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2009/2010

SRD

39.809.365

12.607.656
19.076.904
4.772.412

36.456.972

3.352.393

200.823
3.553.216
-525.450

3.027.766
45.714

3.073.480
1.007.397
2.066.083

2008/2009

SRD
   

40.212.060

10.915.171
20.353.670
4.208.404

35.477.245

4.734.815

172.191
4.907.006
-464.359

4.442.647
412.933

4.855.580
1.657.483
3.198.097

n.V. hotelMaatsChaPPij torariCa
geConsolideerde Winst- en Verliesrekening  
oVer de Periode 1 juli 2009 tot en Met 30 juni 2010

opbrengsten
Hotelbedrijven en Casino

kosten 
Personeelskosten
Overige kosten
Afschrijvingen

Bedrijfsresultaat

Opbrengst beleggingen

Financiële baten en lasten

Diverse baten en lasten 
Resultaat vóór belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat ná belasting
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n.V. hotelMaatsChaPPij torariCa
geConsolideerd kasstrooMoVerZiCht 
oVer de Periode 1 juli 2009 tot en Met 30 juni 2010

kasstroom uit operationele activiteiten    

Resultaat ná belasting
Afschrijvingen

Mutaties in:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden
Financiële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Projecten in uitvoering

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   
Overige reserves
Dividend
Voorzieningen
Leningen

Saldo kasstroom
Liquide middelen per 1 juli 2009
Liquide middelen per 30 juni 2010

3.0
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2009/2010

SRD
   

2.066.083
4.772.412
6.838.495

31.044
-273.412
-597.842

-1.709.736
-8.561.127
4.236.827

-35.751

1.087.697
-1.192.880

509.330
-519.989
-115.842
-151.593

5.166.939
5.015.346



Overige
reserves

SRD

17.760.440
-

1.087.697

18.848.137

n.V. hotelMaatsChaPPij torariCa
VerlooP Van het eigen VerMogen  

SRD

17.760.440
-

1.087.697

18.848.137

Eigen vermogen per 1 juli 2009
Winstverdeling 2009/2010  
Herwaardering effecten

Eigen vermogen per 30 juni 2010
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Geplaatst
aandelen
kapitaal

SRD

132.542
-
-

132.542

Algemene
reserve

SRD

19.200.379
873.203

-

20.073.582

Herwaarderings 
reserve

gebouwen

SRD

19.177.690
-
-

19.177.690

Totaal

SRD

56.271.051
873.203

1.087.697

58.231.951
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algemeen

De waardering van activa (exclusief de gebouwen) en pas-

siva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grond-

slag voor de specifieke balanspost anders is vermeld, wor-

den activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 

ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 

die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslag-

jaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Alle bedragen in de jaarrekening worden weergegeven in 

Surinaamse Dollars, tenzij anders vermeld.

    

Materiële vaste activa   

De gebouwen zijn gewaardeerd tegen actuele waarden op ba-

sis van taxaties onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. 

De overige materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen 

de aanschaffingswaarden verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend op 

basis van de lineaire methode, gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur.     

 

De gehanteerde jaarlijkse afschrijvingspercentages luiden 

als volgt: 

Gebouwen:         3 - 5%  

Installaties:     10 - 20%  

Inventaris:     10 - 20%  

Transportmiddelen:  20%     

 

Financiële vaste activa  

De effecten zijn gewaardeerd tegen de geldende koers 

per balansdatum op de effectenbeurs van Suriname. Het 

verschil tussen de beurswaarde en de verkrijgingsprijs is na 

aftrek van de latent verschuldigde belastingen, geboekt ten 

gunste van de rekening “Koersreserve effecten”. Termijnde-

posito’s zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorraden    

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de kostprijs, onder 

aftrek van een eventuele benodigde voorziening voor 

incourante items.

Vorderingen     

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale bedragen, 

n.V. hotelMaatsChaPPij torariCa
toeliChting oP de geConsolideerde jaarrekening



onder aftrek van een eventueel benodigde voorziening 

wegens oninbaarheid. 

liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas-en banksaldi en zijn 

ter vrije beschikking van de betreffende vennootschappen.

herwaarderingsreserve    

De herwaarderingsreserve is ontstaan tengevolge van 

de herwaardering van de gebouwen. Het bedrag van de 

herwaardering is onder aftrek van de latent verschuldigde 

belastingen geboekt ten gunste van de 

herwaarderingsreserve.     

 

Reserve koersverschillen deelneming

De valuta omrekeningsverschillen ten aanzien van 

het beginvermogen van N.V. Pamo ten tijde van de 

verwerving van de aandelen van de vennootschap 

worden opgenomen in de reserve koersverschillen 

deelneming.



Voorziening latente belastingverplichtingen

Deze voorziening betreft latente belastingverplichtingen welke 

ontstaan zijn als gevolg van de toepassing van verschillende 

waarderingsgrondslagen voor commerciële en fiscale doeleinden 

bij gebouwen en effecten. De voorziening is opgenomen voor de 

nominale waarde, waarbij is uitgegaan van het geldende belasting-

tarief. 

schulden     

De schulden zijn opgenomen tegen de nominale bedragen.  

     

resultaatbepaling     

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst 

van de verrichte diensten en de geleverde producten en de kosten 

over het boekjaar.      

 

Onder opbrengst wordt verstaan de opbrengstwaarde van de aan 

derden verleende diensten en de geleverde producten en de hier-

voor in het verslagjaar in rekening gebrachte bedragen.   

    

De kosten worden berekend op basis van historische kosten en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

     

Vreemde valuta     

Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de 

hotelkoers per 30 juni 2010. 

De hotelkoers bedroeg per 30 juni 2010 SRD 2,75 voor de 

US dollar en SRD 3,80 voor de Euro. De uit de omrekening voort-

vloeiende koersverschillen zijn opgenomen in de winst- en verlies-

rekening. 

3.0
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Transport-
middelen

SRD

-
27.500
5.156

22.344

SRD

-
27.500
5.156

22.344

  Grond en
gebouwen

SRD

50.879.039
3.436.654
2.298.642

52.017.051

Installaties

SRD

6.305.624
2.425.346
1.366.533

7.364.437

Inventaris

SRD

4.471.772
2.671.627
1.102.082

6.041.317

Totaal

SRD

61.656.435
8.561.127
4.772.413

65.445.149

n.V. hotelMaatsChaPPij torariCa
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Boekwaarde 1 juli 2009
Investeringen
Afschrijvingen 

Boekwaarde 30 juni 2010
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30 juni 2010

SRD

8.529.102
237.693

8.766.795

209.648
1.612.372
1.822.020

1.440.553
536.595

1.977.148

4.248.837
766.509

5.015.346

19.200.379
873.203

20.073.582

9.715.647
19.177.690
3.696.343
5.436.147

38.025.827

30 juni 2009

SRD

6.829.576
227.483

7.057.059

213.387
1.639.677
1.853.064

1.424.290
441.788

1.866.078

4.597.551
569.388

5.166.939

17.592.788
1.607.591

19.200.379

9.715.647
19.177.690
3.696.343
4.348.450

36.938.130

n.V. hotelMaatsChaPPij torariCa
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FinanCiËle Vaste aCtiVa
Aandelen Assuria N.V.
Termijndeposito DSB Bank N.V. 

Voorraden
Voedings- en genotmiddelen
Overige hotelbenodigdheden

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

liQuide Middelen
Banken
Kas

algeMene reserVe
Algemene reserve per 1 juli 
Winstverdeling
Algemene reserve per 30 juni

oVerige reserVes
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Reserve koersverschillen deelneming
Koersreserve effecten
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30 juni 2010

SRD

11.609.160
250.000
400.000

12.259.160

6.646.961
464.588
687.500

7.799.049

944.490
1.230.370
1.269.105

125.717
319.238
658.334

4.547.254

30 juni 2009

SRD

11.399.830
250.000
100.000

11.749.830

7.009.337
622.201
687.500

8.319.038

1.021.849
1.941.261
1.246.724

138.779
372.828
500.784

5.222.225

n.V. hotelMaatsChaPPij torariCa
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VoorZieningen
Voorziening latente belastingverplichtingen
Oudedagsvoorziening
Voorziening medische kosten gepensioneerden

leningen
Assuria N.V.
Stichting VSH Pensioenfonds
Overige

oVerige sChulden                   
Aflossingsverplichting leningen
Dividend
Personeelskosten
Telefoon, Water en Energie
Omzetbelasting
Overige
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oPbrengst beleggingen
Dividend Assuria N.V.
Interest deposito’s

FinanCiËle baten en lasten
Baten
Bankinterest
Koersverschillen

Lasten
Interest Assuria N.V.
Interest overige leningen

Totaal

27 n.V. hotelmaatschappij torarica jaarverslag 2010

2009/2010

SRD

188.836
11.987

200.823

8.857
105.374
114.231

539.474
100.207
639.681

525.450

2008/2009

SRD

160.511
11.680

172.191

28.670
51.659
80.329

466.629
78.059

544.688

464.359



n.V. hotelMaatsChaPPij torariCa
oVerZiCht geConsolideerd bedrijFsresultaat

(x SRD 1.000)

hotel torarica
Kamerverhuur
Restaurant
Bars
Wasserij 
Telefoon
Overige

eco resort inn
Kamerverhuur
Telefoon
Overige

royal torarica
Kamerverhuur
Restaurant
Bars
Wasserij
Telefoon 
Overige

Totaal Hotels  

Casino

Overheadkosten
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat

1 JULI 2009 T/M 30 JUNI 2010 1 JULI 2008 T/M 30 JUNI 2009

3.0
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  Omzet

SRD

9.241
6.785
3.091

159
88

1.608
20.972

5.599
61

104
5.764

4.400
1.221

322
51
43
26

6.063

32.799

7.010
39.809

  Omzet

SRD

10.029
6.812
2.855

153
129

1.548
21.526

6.339
76

112
6.527

4.094
1.093

261
39
61
6

5.554

33.607

6.605
40.212

Bedrijfs-
kosten

SRD

2.735
5.899
1.489

482
380
452

11.437

977
22

-
999

901
909
210

-
2
-

2.022

14.458

5.287
19.745

Bedrijfs-
kosten

SRD

2.687
5.767
1.499

117
368
355

10.793

1.099
32

-
1.131

981
773
213

1
3
-

1.971

13.895

5.843
19.738

Resultaat

SRD

6.506
886

1.602
-323
-292

1.156
9.535

4.622
39

104
4.765

3.499
312
112
51
41
26

4.041

18.341

1.723
20.064
11.939
4.772
3.353

Resultaat

SRD

7.342
1.045
1.356

36
-239

1.193
10.733

5.240
44

112
5.396

3.113
320
48
38
58
6

3.583

19.712

762
20.474
11.531

4.208
4.735





aan: de aandeelhouders, raad van Commissarissen en 

directie van n.V. hotelmaatschappij torarica

Wij hebben de op pagina 12 tot en met pagina 28 

opgenomen jaarrekening 2009/2010 van N.V. Hotel-

maatschappij Torarica (“de vennootschap”) te Paramaribo 

bestaande uit de geconsolideerde balans per 30 juni 

2010, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en het 

geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 

2009 tot en met 30 juni 2010, de verloopstaat van het ei-

gen vermogen, de vennootschappelijke balans per 30 juni 

2010 en de vennootschappelijke winst- en verliesrekening 

over de periode 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 met de 

toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor 

het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 

resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstem-

ming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving. Deze verantwoordelijkheid omvat onder 

meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een 

intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van 

en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 

3.0
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resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en 

toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het maken van schattingen die onder de 

gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel 

over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 

hebben onze controle verricht in overeenstemming met 

algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot con-

trole opdrachten. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te 

voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn 

wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te 

voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkre-

gen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 

belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter 

verkrijging van controle-informatie over de bedragen en 

de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit 

te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de profes-

sionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder 

begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen 
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van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking 

het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de  

jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne 

beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te 

kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder 

de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet 

tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit 

van het interne beheersingssysteem van de vennootschap. 

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van 

de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor 

financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schat-

tingen die het bestuur van de vennootschap heeft gemaakt, 

alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaar-

rekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 

controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.

oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

de vennootschap per 30 juni 2010 en van het resultaat en 

de kasstromen over de periode 1 juli 2009 tot en met 30 

juni 2010 in overeenstemming met algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving.

Paramaribo, 19 oktober 2010

lutchman & Co

Namens deze, 

was getekend 

Drs. M.R.A. Lutchman RA 
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