VERSLAG VAN HET ZES EN VEERTIGSTE BOEKJAAR
1 JULI 2006 - 30 JUNI 2007

MISSION STATEMENT
The Torarica Group of Hotels offers a “home away from home”
by consistently striving to create a unique and personalized service
benefitting all stakeholders.

Cornelis Jongbawstraat 16
P.O.Box 2998
Paramaribo - Suriname
Telefoon: +597 425522
Fax: +597 425510
E-mail: info@ecoresortinn.com
Website: www.ecoresortinn.com

Mr. L.J. Rietbergplein 1
P.O.Box 1514
Paramaribo - Suriname
Telefoon: +597 471500
Fax: +597 411682 / 421970
E-mail: info@torarica.com
Website: www.torarica.com

Kleine Waterstraat 10
P.O.Box 2927
Paramaribo - Suriname
Telefoon: +597 473500
Fax: +597 473808
E-mail: info@royaltorarica.com
Website: www.torarica.com
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RAAD VAN COMMISSARISSEN EN
DIRECTIE

Commissarissen:

J.J. Healy Jr.
J. Fernandes
Drs. S. Smit AAG
N. Lalbiharie
Drs. A. Talea

Hoofddirectie:

D. Boucke

Directie:

A. Vijzelman
K. Lemmers
M. Libanon
S. Orassie

Accountants:

Hiralal Lutchman & Co

5

ENKELE BELANGRIJKE GEGEVENS1

x SRD 1.000

2007

2006*

2005

2004

2003

BEDRIJFSRESULTAAT
Opbrengsten:

Hotel
Casino
Totaal

Kosten
Resultaat vóór belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat ná belasting
Cash dividend

25.152
7.735
32.887

22.253
7.224
29.477

21.116
8.156
29.272

19.260
8.305
27.565

16.484
7.049
23.533

27.036

24.965

25.257

24.115

20.199

6.334
2.173
4.161
2
1.193

4.096
1.435
2.661
994

3.937
1.412
2.525
994

2.868
1.037
1.831
994

2.661
1.226
1.435
870

133
3
50.142
12.662
4.793

133
46.106
13.231
3.142

99
35.190
13.707
7.587

99
28.267
13.604
2.407

97
26.706
14.642
2.300

82

72

74

68

62

233

226

223

209

218

FINANCIËLE GEGEVENS
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
Voorzieningen
Deelnemingen en beleggingen
HOTELEXPLOITATIE
Hotel Torarica:
Bezettingsgraad in %
Gemiddelde opbrengst
per bezette kamer (SRD)
Eco Resort Inn:
Bezettingsgraad in %
Gemiddelde opbrengst
per bezette kamer (SRD)

79

74

79

4

83

77

166

158

155

154

142

Personeel
Mannen
Vrouwen
Totaal

160
99
259

152
99
251

157
111
268

167
111
278

174
100
274

8.827

7.311

7.726

6.952

5.455

Personeelskosten

1
2
3
4
*

Deze hebben betrekking op de geconsolideerde jaarcijfers.
Volgens voorstel.
Na aanname voorstel winstverdeling.
Aantal kamers uitgebreid met 48.
Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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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 2006/2007 aan te bieden.
Wij hebben de jaarrekening 2006/2007 doen onderzoeken en wij adviseren u de onderhavige jaarrekening, zoals deze tezamen met de verklaring
van Hiralal Lutchman & Co. Accountants, door de
directie is aangeboden, vast te stellen.
De winst ná belasting bedroeg SRD 4.161.311,—
welk bedrag met inachtneming van de statutaire
bepalingen ter beschikking 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 1,20
per aandeel van SRD 0,10 nominaal in contanten,
zijnde SRD 1.192.884,— kunnen wij ons verenigen. Als interimdividend is reeds SRD 0,30 per
aandeel ter beschikking gesteld. Als slotdividend
zal derhalve SRD 0,90 per aandeel worden uitgekeerd.
Overeenkomstig de voorwaarden van de emissie
van aandelen van 27 februari 2006 zijn de 331.357
nieuwe aandelen gerechtigd tot het dividend over
het boekjaar 2007/2008. Het voorgestelde dividend wordt derhalve uitgekeerd over het geplaatst
en volgestort kapitaal van vóór de emissie ten
bedrage van SRD 99.407,—.

Tevens kunnen wij ons verenigen met het voorstel
van de hoofddirectie om SRD 2.968.427,— 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, zijn aan de beurt
om af te treden de heren J. Healy en J. Fernandes,
die zich herkiesbaar stellen. Wij stellen u voor hen
te herbenoemen.
Bijzondere dank en erkentelijkheid betuigen wij
aan de directie en het personeel van ons bedrijf
voor hun inzet en loyaliteit in het afgelopen jaar.
Paramaribo, 7 november 2007

De Raad van Commissarissen:
J.J. Healy Jr., President Commissaris
J. Fernandes
Drs. S. Smit AAG
N. Lalbiharie
Drs. A. Talea
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VERSLAG VAN DE HOOFDDIRECTIE

Algemeen
De vraag naar goed geoutilleerde hotelkamers
blijft groot. Dit verschijnsel heeft zich in het vorig
verslagjaar reeds gemanifesteerd.
Als gevolg hiervan bereikten de omzetten recordniveau’s. Het verder toepassen van o.a Yield
Management-prijsstrategieën en het aanscherpen
van het kortingenbeleid, resulteerden in een
aanmerkelijke stijging van de gemiddelde kamertarieven als ook de Revenue Per Available Room
(RevPar). De bezettingsgraad steeg met maar liefst
7.6 punten tot 80.3%; daarnaast nam de RevPar
toe met 11 % tot US$ 58,49 (groepscijfers).
De geconsolideerde netto opbrengsten bedroegen
SRD 32.8 miljoen tegenover SRD 29.4 miljoen in
het vorig boekjaar. Dit resulteerde in een stijging
van de winst ná belasting van ruim SRD 1,5 miljoen (56%) tot SRD 4.1 miljoen.
Het beperkte aanbod van representatieve hotelaccommodatie en de daarbij behorende faciliteiten
heeft duidelijk in ons voordeel gewerkt. Desondanks en mede met het oog op de concurrentie,
blijven wij onverkort werken aan uitbreidingen en
revitalisering van het assortiment aan diensten.
Als redenen voor de toename van de kamerbezetting kunnen genoemd worden:
- De toelating van een derde luchtvaartmaatschappij op de mid-Atlantische route, hetgeen
behalve een toestroom van meer gasten, ook
een overeenkomst voor vaste hoteloccupatie
opleverde.
- De opstart van activiteiten in de telecomsector.
- Toename van het aantal conferenties.
- Toename van boekingen via internationale
touroperators. Deze ontwikkeling houdt nauw
verband met de toegenomen vervoerscapaciteit.
Gezien het record aantal bezoekers aan de Republiek Suriname in het jaar 2006 van 160.000 personen (bron: Stichting Toerisme Suriname), mag
gerust geconcludeerd worden dat de capaciteitsvergroting met een derde carrier op de route
Amsterdam–Paramaribo vice versa haar nut bewe-
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zen heeft. Ook de sterke euro heeft invloed gehad
op de stijging van het aantal bezoekers.
Met dit aantal personen en het daarbij behorende
bestedingspatroon, hetgeen zich ook weerspiegelt
in de spin-off effecten, kan gesteld worden dat de
toerisme-industrie gegroeid is tot één van de
belangrijkste in ons land. Tegelijkertijd moet
geconstateerd worden dat er nog (steeds) niet veel
te merken valt van regulerende maatregelen van
de markt.
Wij denken hierbij aan regelgeving met betrekking
tot de vestiging van (horeca)bedrijven die aan de
eisen van deze tijd voldoet, en die eisen van vakbekwaamheid stelt aan personen die in de sector
werkzaam (willen) zijn.
Speciale aandacht verdient de vigerende Surinaamse arbeidswetgeving die geen rekening houdt
met tijdelijke of seizoenarbeid, terwijl dit fenomeen wereldwijd in de horeca tot een wezenlijk en
geaccepteerd onderdeel van de operatie behoort.
Het resultaat
De geconsolideerde winst vóór belastingen steeg
in het verslagjaar met SRD 2.238.221,— tot
SRD 6.334.534,—.
Evenals het vorig jaar zijn de resultaten van de volgende bedrijven geconsolideerd:
- N.V. Hotelmaatschappij Torarica
- N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn
- N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica
- N.V. Pamo
Het volgende overzicht geeft een specificatie van
het toegenomen resultaat:
(x SRD 1000)

2006/ 2005/ Toename
2007 2006 (Afname)

Kameropbrengsten
14.912 13.115 1.797
Speelresultaten casino
7.735 7.224
511
Overige opbrengsten
10.379 9.251 1.128
Personeelskosten
8.827 7.311 (1.516)
Directe kosten
2.833 3.930 1.097
Water en energie
1.191 1.172
(19)
Onderhoud
1.586 1.763
177
Afschrijvingen
3.659 3.705
46
Financiële baten en lasten
53
285
338
Overige lasten
8.649 7.328 (1.321)
Toename resultaat vóór belastingen
2.238

Winstverdeling
De nettowinst bedraagt SRD 4.161.311,—. Wij
stellen voor het dividend vast te stellen op
SRD 1,20 per aandeel van SRD 0,10 nominaal. Het
totaal uit te keren dividend over het boekjaar
2006/2007 zal dan SRD 1.192.884,- bedragen.
Hiervan is reeds SRD 0,30 per aandeel van
SRD 0,10 als interimdividend ter beschikking
gesteld. Na aftrek van het dividend rest een bedrag
van SRD 2.968.427,—. Wij stellen voor dit bedrag
toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Deelnemingen en beleggingen
In het afgelopen boekjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de lijst van de deelnemingen.
De netto-resultaten waren als volgt:
N.V. Eco Resort Inn
SRD 1.507.328,—
N.V. Royal Torarica
SRD
(5.024,—)
N.V. Pamo
SRD 192.865,—
De deelneming bedroeg in alle maatschappijen
100%.
De aandelen van de N.V. Hotelmaatschappij Torarica zijn genoteerd op de Surinaamse effectenbeurs. De koers van een aandeel Torarica per
30 juni 2007 bedroeg SRD 39,22 vergeleken met
SRD 36,60 per 30 juni 2006.
In het boekjaar is met betrekking tot de presentatie van de Reserve Deelneming (a) en de
Koersreserve effecten (b) een wijziging aangebracht. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers
van 2005/2006 aangepast.
(a) In de boeken van de moedermaatschappij
(Torarica) worden de resultaten van de deelnemingen vanaf 2003/2004 verwerkt in de
winst- en verliesrekening. De tot dat moment
gevormde post ‘reserve deelnemingen’ bij
Torarica bevat derhalve de resultaten van de
deelnemingen van voorgaande jaren. Dit deel
van de post Reserve Deelnemingen is overgeboekt naar de Algemene Reserve.
(b) Met betrekking tot de herwaardering van de
effecten is thans een voorziening voor latente
belastingen gevormd.
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HET BEDRIJF
Onderstaand volgt een overzicht van enkele
belangrijke gegevens van de kamerverhuur:
1. Kamers.
2006/2007

2005/2006

Hotel Torarica
Aantal kamers
132
RevPar
US$70.33
Gemiddelde kamerprijs
US$84.73
Gemiddelde bezetting
81.6%
Aantal gasten
53.284
Gemiddelde verblijfsduur
(nachten)
3.8

132
US$61.39
US$82.45
71.8%
46.074
3.7

Eco Resort Inn
Aantal kamers
122
RevPar
US$45.68
Gemiddelde kamerprijs
US$60.41
Gemiddelde bezetting
78.9%
Aantal gasten
52.893
Gemiddelde verblijfsduur
(nachten)
3.6

122
US$40.68
US$57.47
73.7%
47.634
3.9

Torarica Group
Aantal kamers
Gemiddelde bezetting
RevPar

254
80.3%
US$58.49

254
72.7%
US$52.44

De vrijwel constante hoge bezetting heeft veel
gevergd van de operationele afdelingen zoals:
Housekeeping, Front-Office, Laundry etc. waar een
grote mate van flexibiliteit aan de dag gelegd dient
te worden (inspelen op de flexibele arrivals en
departures).
Het in goede staat houden van de hotelkamers vereist veel inzet van het personeel. Desalniettemin
wordt er alles aan gedaan om het verblijf van de
gasten te veraangenamen.
Het re-designen en re-stylen van het beddenhuis
vindt gefaseerd plaats. Voor de uitbreiding van de
dienstverlening is er thans in Torarica draadloze
internet verbinding in grote delen van het gebouw
gratis ter beschikking van de gasten. Dit communicatiemiddel is een niet meer weg te denken
faciliteit in een hedendaags hotel. Wij merken dat
onze inspanningen door de gasten bijzonder worden gewaardeerd.

Food en Beverage
In het verslagjaar was het adagium binnen de Food
and Beverage divisie ‘back to basics’, waarbij primair de basisprocessen werden geëvalueerd en de
kernactiviteiten werden geherformuleerd.
Er is voor gekozen om de afdelingen Saramaccabar, Coffeeshop en de Plantation Room te redesignen en te re-organiseren. The Coffeeshop is
getransformeerd in een lobbybar ‘The Lounge’.
Daarna is ‘The Edge’, voorheen bekend als de
Saramaccabar, geopend. In het nieuwe concept is
gekozen voor frisse kleuren in de bar en integratie
met het poolterras. Genoemde reorganisaties hebben -conform de projectie- geresulteerd in een
toename van de afdelingsresultaten. Op de productie-afdelingen zijn er belangrijke investeringen
geweest in onder andere nieuwe keukenapparatuur. Het meubilair is op diverse outlets vervangen.
Aangezien de competenties en vaardigheden van
de medewerkers een cruciale rol spelen in het
bereiken van de strategische doelstellingen is er
eveneens geïnvesteerd in vakopleidingen.
Casino
De omzetten namen toe met SRD 3 miljoen tot
SRD 21 miljoen, het netto speelresultaat steeg met
SRD 0.5 miljoen tot SRD 7.7 miljoen. Het resultaat
van de casino-operatie wordt echter sterk negatief
beïnvloed door de marketingkosten- inhouse promotions- en de casinobelasting.
De conceptwet ter verhoging van de casinobelasting is inmiddels in behandeling genomen
door het parlement. Het is echter nog niet duidelijk
of de regering de voorgestelde verhogingspercentages zal handhaven.
Royal Torarica
Na een voorbereiding van ruim tien jaar, is op 17
augustus 2006 daadwerkelijk een begin gemaakt
met de bouw van Royal Torarica. De bouwwerkzaamheden verkeren thans in de afrondende fase.
Tot de belangrijkste doelgroep van dit prestigieuze
hotel behoren zakenlui. Er is daarom bij de inrichting en de bepaling van de kwaliteit van de dienstverlening extra gelet op de eisen van deze groep
klanten. De officiële opening zal op 23 december
a.s. plaatsvinden.
De totale kosten voor dit project zullen bij oplevering US$ 8.600.000,— bedragen. Met de steeds
groeiende vraag naar kamers bij zowel Torarica als
Eco Resort Inn dragen wij de volle overtuiging dat
het besluit tot de bouw van Royal Torarica op het
juiste tijdstip is genomen. Het komt veel te vaak
voor dat wij ‘nee’ moeten verkopen.
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Human Resources
Met het oog op de naderende afbouw en de ingebruikname van Royal Torarica, zijn de diverse
opleidingstrajecten uit het Corporate Trainingsprogramma in volle gang. Intussen hebben vier
(middle) management medewerkers het twee en
een half jaar durende programma ‘International
Hospitality Management’ aan de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland in juli 2007 met succes
afgerond. Binnen de samenwerkingsovereenkomst
met het Regionaal Opleidings Centrum Midden
Nederland (ROCMN) worden thans medewerkers
op operationeel niveau in de gelegenheid gesteld
zich verder te bekwamen op middelbaar beroeps
niveau.
Voor het garanderen van een continue professionele dienstverlening is er een aanvang gemaakt
met het bewustwordingsproces met betrekking tot
de geformuleerde Mission Statement, de daarbij
behorende Kernwaarden en de Bedrijfsdoelen, bij
alle medewerkers.
Voor het CAO-jaar 2007-2009 zijn de primaire– en
secundaire arbeidsvoorwaarden, na gemeen overleg met de vakorganisatie, naar wederzijdse tevredenheid bijgesteld.
Externe betrekkingen
Ook dit jaar mocht het IMEAO rekenen op onze
technische ondersteuning in hun onderwijs- en
stageprogramma, terwijl van Nederlandse opleidingsinstellingen alsook van de Nijverheidschool,
het LBGO, het trainingsinstituut Stizona (Trainingsinstituut voor moeilijk lerende jongeren), studenten en leerlingen in de gelegenheid zijn gesteld
hun stage in onze organisatie te vervullen.

VOORUITZICHTEN
Met het beschikbaar komen van kamers in Royal
Torarica is verwachtbaar dat er zich een trek van
Torarica-gasten naar Royal Torarica zal voordoen,
terwijl de rentelasten in Royal Torarica een aanzienlijk deel van de exploitatiekosten zullen
vormen. Een bron van zorg zijn de stijgende olieprijzen.
Daarentegen is het niet waarschijnlijk dat -onder
dezelfde omstandigheden- de stroom van toeristen
en zakenlui zal afnemen. In dit kader verwachten
wij in Eco Resort Inn een hogere kamerbezetting te
realiseren.
In het nieuwe boekjaar -en ook daarna- zal bijzondere aandacht uitgaan naar continue productontwikkeling, het verder verbeteren van de kwaliteit
van de dienstverlening en het uitbreiden van onze
marketing initiatieven. De verbeterde marktomstandigheden (luchtverbinding) bieden perspectief
voor verdere groei, hetgeen ongetwijfeld zal doorwerken naar het resultaat.
DANKWOORD
In de Torarica-organisatie, waarin dynamische ontwikkelingen plaatsvinden om te groeien en om aan
de concurrentie het hoofd te bieden, wordt er veel
gevraagd van de inzet en het aanpassingsvermogen van de medewerkers. Zij hebben zich goed van
hun taak gekweten en hiervoor zijn wij hen zeer
erkentelijk.

Paramaribo, 7 november 2007
D. Boucke, Hoofddirecteur
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 30 JUNI 2007

ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa:
Deelnemingen
Beleggingen

Vlottende activa:
Voorraden
Vorderingen
Rekening courant Royal Torarica
Rekening courant Eco Resort Inn
Overige vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen:
Aandelenkapitaal
Algemene reserve
Overige reserves

Vreemd vermogen:
Voorzieningen
Leningen

Schulden op korte termijn:
Handelscrediteuren
Rekening courant N.V. Pamo
Rekening courant Eco Resort Inn
Overige schulden
Inkomstenbelasting

*Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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30 juni 2007

30 juni 2006*

SRD

SRD

28.376.167

29.355.491

16.599.398
4.793.067
21.392.465

15.354.229
3.142.371
18.496.600

1.253.686
845.717
14.670.103
792.984
3.281.918
20.844.408

978.467
856.875
2.792.321
545.729
665.584
13.118.471
18.957.447

70.613.040

66.809.538

132.542
14.521.128
35.487.869
50.141.539

132.542
11.552.701
34.420.274
46.105.517

11.128.609
2.047.747
13.176.356

11.555.610
2.927.006
14.482.616

136.240
1.642.963
1.498.914
3.548.932
468.096
7.295.145

132.701
1.613.931
3.923.060
551.713
6.221.405

70.613.040

66.809.538

N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING 2006/2007

2006/2007

2005/2006

SRD

SRD

28.665.788

25.226.428

7.904.443
14.608.195
2.706.953
25.219.591

6.705.536
13.200.772
2.635.780
22.542.088

Bedrijfsresultaat

3.446.197

2.684.340

Opbrengst deelnemingen en beleggingen

1.833.905
5.280.102
(40.781)
5.239.321
242.597
5.481.918
1.320.607
4.161.311

1.073.526
3.757.866
(333.781)
3.424.085
218.037
3.642.122
980.694
2.661.428

Opbrengsten
Hotelbedrijven en Casino

Kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Afschrijvingen

Financiële baten en lasten
Diverse baten en lasten
Resultaat vóór belasting
Inkomstenbelasting
Netto-resultaat
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2007

2006/2007

2005/2006*

SRD

SRD

52.071.507

43.247.250

4.793.067

3.142.371

1.283.573
2.054.283
7.786.271
11.124.127

999.301
1.911.727
15.681.118
18.592.146

67.988.701

64.981.767

132.542
14.521.128
35.487.869
50.141.539

132.542
11.552.701
34.420.274
46.105.517

12.662.121
727.117
13.389.238

13.230.709
1.277.006
14.507.715

136.240
3.427.897
893.787
4.457.924

132.701
3.525.111
710.723
4.368.535

67.988.701

64.981.767

ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa:
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen:
Aandelenkapitaal
Algemene reserve
Overige reserves
Vreemd vermogen:
Voorzieningen
Leningen
Schulden op korte termijn:
Handelscrediteuren
Overige schulden
Inkomstenbelasting

*Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 2006/2007

2006/2007

2005/2006

SRD

SRD

32.887.774

29.476.825

8.827.263
14.549.167
3.659.447
27.035.877

7.310.950
13.950.012
3.704.972
24.965.934

Bedrijfsresultaat

5.851.897

4.510.891

Opbrengst beleggingen

138.736
5.990.633
53.471
6.044.104
290.430
6.334.534
2.173.223
4.161.311

113.236
4.624.127
(285.284)
4.338.843
(242.530)
4.096.313
1.434.885
2.661.428

Opbrengsten
Hotelbedrijven en Casino
Kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Afschrijvingen

Financiële baten en lasten
Diverse baten en lasten
Winst vóór belasting
Inkomstenbelasting
Netto winst
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2006/2007

SRD

SRD

Kasstroom uit operationele activiteiten
Netto resultaat
Afschrijvingen

4.161.311
3.659.447
7.820.758

Mutaties in:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

(284.272)
(142.556)
89.389
(337.439)
(1.650.696)
(1.859.380)
(10.624.324)

Financiële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Projecten in uitvoering

(14.471.839)
(6.651.081)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Overige reserves
Dividend
Voorzieningen
Aflossing leningen

1.067.595
(1.192.884)
(568.588)
(549.889)
(1.243.766)
(7.894.847)
15.681.118
7.786.271

Saldo kasstroom
Liquide middelen per 1 juli 2006
Liquide middelen per 30 juni 2007
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
VERLOOP VAN HET EIGEN VERMOGEN

Geplaatst
aandelen
kapitaal
SRD

Eigen vermogen per 1 juli 2006
Winstverdeling 2006/2007
Herwaardering financiële
vaste activa
Eigen vermogen per 30 juni 2007

Algemene
Herwaardereserve rings reserve
materiële
vaste activa
SRD
SRD

Overige
reserves

Totaal

SRD

SRD

132.542
-

11.552.701
2.968.427

19.177.690
-

15.242.584
-

46.105.517
2.968.427

132.542

14.521.128

19.177.690

1.067.595
16.310.179

1.067.595
50.141.539
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TOELICHTING OP DE
GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING

Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen de kostprijs,
onder aftrek van een eventueel benodigde voorziening voor incourante items.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale
bedragen, onder aftrek van een eventueel benodigde voorziening wegens oninbaarheid.

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden 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 verslagjaar, 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 basis 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 koerswaarde en
de verkrijgingsprijs is na aftrek van de latent
verschuldigde belastingen, opgenomen in de post
Koersreserve effecten. Termijndeposito’s zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Herwaarderingsreserve
De herwaardering is ontstaan uit de herwaardering
van de gebouwen. Het bedrag van de herwaardering van de gebouwen is onder aftrek van de latent
verschuldigde belastingen opgenomen in de post
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 post Reserve koersverschillen deelneming.
Voorzieningen latente belastingverplichting
Deze voorziening betreft latente belastingverplichtingen welke ontstaan zijn als gevolg van de toepassing van verschillende waarderingsgrondslagen
voor commerciële en fiscale doeleinden bij materiële vaste activa en effecten. De voorziening is
opgenomen voor de nominale waarde, waarbij is
uitgegaan van het geldende belastingtarief.
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 activiteiten en de kosten over het boekjaar.
Onder opbrengst wordt verstaan de opbrengstwaarde van de aan derden verleende diensten en
de hiervoor 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 2007. De
hotelkoers bedroeg per 30 juni 2007 SRD2,75 voor
de US dollar en SRD3,60 voor de Euro. De uit de
omrekening voortvloeiende koersverschillen zijn
opgenomen in de winst- en verliesrekening.
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MATERIËLE VASTE ACTIVA

Grond en
gebouwen

Installaties

Inventaris

Transportmiddelen

Totaal

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

47.844.721

5.723.451

6.036.875

107.850

59.712.897

197.686

735.516

926.178

-

1.859.380

48.042.407

6.458.967

6.963.053

107.850

61.572.277

Afschrijving
per 01/07/06

9.457.041

3.354.385

4.102.631

91.144

17.005.201

Afschrijving in
2006/2007

1.709.843

1.008.460

924.438

16.706

3.659.447

Afschrijving per
30/06/2007

11.166.884

4.362.845

5.027.069

107.850

20.664.648

Werk in uitvoering

11.163.878

-

-

-

11.163.878

Boekwaarde
per 30/06/2007

48.039.401

2.096.122

1.935.984

-

52.071.507

Aanschaf-/
vervangingswaarde
per 01/07/06
Investeringen
Aanschaf-/
vervangingswaarde
per 30/06/2007
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30 juni 2007

30 juni 2006

SRD

SRD

4.563.542
229.525
4.793.067

2.895.419
246.952
3.142.371

229.525
229.525

21.511
225.441
246.952

229.329
1.054.244
1.283.573

229.805
769.496
999.301

1.196.594
857.689
2.054.283

1.214.272
697.455
1.911.727

6.945.074
841.197
7.786.271

15.170.929
510.189
15.681.118

11.552.701
2.968.427
14.521.128

4.829.406
1.667.358
5.055.937
11.552.701

9.715.647
19.177.690
3.696.343
2.898.189
35.487.869

9.715.647
19.177.690
3.696.343
1.830.594
34.420.274

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Beleggingen
Aandelen Assuria N.V.
Termijndeposito’s
Termijndeposito’s
ABN-AMRO Bank N.V.
DSB Bank N.V.
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Voedings- en genotmiddelen
Overige hotelbenodigdheden

VORDERINGEN
Debiteuren
Overige vorderingen

LIQUIDE MIDDELEN
Banken
Kas

ALGEMENE RESERVE
Algemene reserve per 1 juli
Winstverdeling
Re-classificatie reserve koersverschillen deelneming
Algemene reserve per 30 juni
OVERIGE RESERVES
Agio reserve
Herwaarderingsreserve
Reserve koersverschillen deelneming
Koersreserve effecten
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30 juni 2007

30 juni 2006

SRD

SRD

11.739.645
659.705
262.771
12.662.121

11.634.535
674.592
189.753
50.000
419.489
262.340
13.230.709

629.189
97.928
727.117

1.081.060
195.946
1.277.006

612.780
1.246.979
668.182
128.920
288.581
482.455
3.427.897

1.239.941
973.424
465.290
187.510
216.378
442.568
3.525.111

VOORZIENINGEN
Voorziening latente belastingverplichtingen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening WA-eigen risico
Voorziening re-organisatie
Oudedagsvoorziening
Voorziening medische kosten gepensioneerden

LENINGEN
Assuria N.V.
Stichting Pensioenfonds V.S.H.

OVERIGE SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Aflossingsverpliching leningen
Dividend
Personeelskosten
Telefoon, Water en Energie
Omzetbelasting
Overige
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OPBRENGST BELEGGINGEN
Dividend Assuria N.V.
Interest deposito’s

2006/2007

2005/2006

SRD

SRD

127.464
11.272
138.736

102.284
10.952
113.236

109.296
90.875
200.171

54.541
54.541

(341)
(31.360)
(96.999)
(18.000)
(146.700)

(92.683)
(73.512)
(144.140)
(29.490)
(339.825)

53.471

(285.284)

38.154
50.000
189.753
12.523
290.430

74.933
(43.245)
(119.919)
(154.299)
(242.530)

FINANCIËLE BATEN (EN LASTEN)
Baten
Bankinterest
Koersverschillen

Lasten
Koersverschillen
Interest Nationale Ontwikkelings Bank N.V.
Interest Assuria N.V.
Interest Stichting Pensioenfonds V.S.H.

Totaal
DIVERSE BATEN (EN LASTEN)
Vrijval gereserveerde kosten
Voorziening medische kosten gepensioneerden
Huurwaardebelasting voorgaande jaren
Vrijval voorziening reorganisatie
Vrijval voorziening WA-eigen risico
Diversen
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OVERZICHT GECONSOLIDEERD BEDRIJFSRESULTAAT

(x SRD 1.000)

1 JULI 2006-30 JUNI 2007
Omzet

1 JULI 2005-30 JUNI 2006

Resultaat

Omzet

SRD

Bedrijfskosten
SRD

Resultaat

SRD

Bedrijfskosten
SRD

SRD

9.319
5.500
2.502
154
352
1.331
19.158

2.239
4.263
1.321
92
292
351
8.558

7.080
1.237
1.181
62
60
980
10.600

8.134
4.987
1.843
140
514
1.182
16.800

1.936
4.860
1.199
148
353
8.496

6.198
127
644
(8)
161
1.182
8.304

5.593
195
206
5.994

908
56
964

4.685
139
206
5.030

4.981
281
191
5.453

1.058
82
1.140

3.923
199
191
4.313

Totaal Hotels

25.152

9.522

15.630

22.253

9.636

12.617

Casino

7.735
32.887

5.346
14.868

2.389
18.019
8.508
3.659
5.852

7.224
29.477

3.394
13.030

3.830
16.447
8.232
3.705
4.510

SRD

Hotel Torarica
Kamerverhuur
Restaurant
Bars
Wasserij
Telefoon
Overige

Eco Resort Inn
Kamerverhuur
Telefoon
Overige

Overheadkosten
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
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ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006/2007 van N.V. Hotelmaatschappij
Torarica (‘de vennootschap’) te Paramaribo bestaande uit de geconsolideerde balans per 30 juni
2007, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en het geconsolideerd kasstroomoverzicht
over de periode 1 juli 2006 - 30 juni 2007, de vennootschappelijke balans per 30 juni 2007 en de
vennootschappelijke winst- en verliesrekening over
de periode 1 juli 2006 - 30 juni 2007 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 overeenstemming 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 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 controle-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 verkregen 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 professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen
zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen 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
schattingen die het bestuur van de vennootschap
heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van
mening dat de door ons verkregen controleinformatie 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
2007 en van het resultaat over 2006/2007 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Paramaribo, 7 november 2007

Hiralal Lutchman & Co
Drs. M.R.A. Lutchman RA
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