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1.0

Enkele Belangrijke gegevens1

(X SRD 1.000)
BEDRIJFSRESULTAAT
Opbrengsten: Hotel
Casino
Totaal
Kosten

Pre-advies van de raad van commissarissen

2011

2010

2009

2008

2007

38.481
8.305
46.786
42.217

32.799
7.010
39.809
36.456

33.607
6.605
40.212
35.477

31.894
7.444
39.338
32.350

25.152
7.735
32.887
27.036

Resultaat vóór belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat ná belasting

2.941
1.300
1.641

3.073
1.007
2.066

4.855
1.657
3.198

7.067
2.405
4.662

Cash dividend

1.630

1.193

1.591

1.591

2

133
60.765
13.182
10.821

3

133
58.232
12.259
8.767

133
56.271
11.750
7.057

133
53.767
11.984
5.675

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

Torarica

beschikking gesteld.
Als slotdividend zal derhalve SRD 0,83 per aandeel wor-

Overeenkomstig artikel 35 van de Statuten van N.V. Hotelmaatschappij Torarica hebben wij hierbij de eer u de door

6.334
2.173
4.161

te bieden.

SRD 10.548 aan de algemene reserve worden toegevoegd.

1.193

en wij adviseren u de onderhavige jaarrekening, zoals deze

133
50.142
12.662
4.793

Wij adviseren u dit voorstel van de Hoofddirectie goed te
Wij hebben de jaarrekening 2010/2011 doen onderzoeken

keuren.

tezamen met de verklaring van Lutchman & Co Accoun-

Op voorstel van de Hoofddirectie heeft de Raad van Com-

tants, door de directie is aangeboden, vast te stellen.

missarissen goedgekeurd dat het interim dividend met
ingang van de uitkering van het 2de kwartaal over het

De winst ná belasting bedroeg SRD 1.640.817 welk bedrag

boekjaar 2011/12, onvoorziene omstandigheden voorbe-

met inachtneming van de statutaire bepalingen ter beschik-

houden, SRD 0,20 per aandeel per kwartaal bedraagt.

king is van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Door de devaluatie van de Surinaamse munt in januari

Volgens het door de Raad van Commissarissen opgesteld

2011 is de winst in belangrijke mate negatief beïnvloed

rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 12 lid 1

door koersverliezen op leningen in vreemde valuta terwijl

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

anderzijds het eigen vermogen is gestegen door een toe-

J.J.Healy Jr. en mevrouw T. Pinas, die zich herkiesbaar stel-

name van de ‘reserve koersverschillen deelneming’. Deze

len. Wij stellen u voor hen te herbenoemen.

82

76

83

86

82

252

230

238

241

233

70

74

81

84

79

mutaties hebben geen negatieve invloed gehad op de cash-

176

163

160

152

166

flow gedurende het boekjaar en zullen ook de toekomstige

Bijzondere dank en erkentelijkheid betuigen wij aan de

cashflow niet negatief beïnvloeden omdat een belangrijk

directie en het personeel van de vennootschap voor hun

deel van de opbrengsten van de onderneming in vreemde

inzet en loyaliteit in het afgelopen jaar.

61

38

44

44

-

312

308

354

404

-

valuta zijn.
Paramaribo, 29 oktober 2011
Met inachtneming van het voorgaande kunnen wij ons

200
164
364

193
147
340

172
132
304

160
112
272

160
99
259

verenigen met het voorstel van de Hoofddirectie om een

14.695

12.608

10.915

9.675

De Raad van Commissarissen:

dividend uit te keren van SRD 1,23 per aandeel van
SRD 0,10 nominaal in contanten, zijnde SRD 1.630.269.

Personeelskosten

den uitgekeerd.
Bij aanvaarding van het voorstel van de Hoofddirectie zal

HOTELEXPLOITATIE
Hotel Torarica:
Bezettingsgraad in %
Gemiddelde opbrengst
per bezette kamer (SRD)

Als interim-dividend is reeds SRD 0,40 per aandeel ter

de Hoofddirectie opgemaakte jaarrekening 2010/2011 aan

FINANCIËLE GEGEVENS
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
Voorzieningen
Beleggingen

Aan de Aandeelhouders van N.V. Hotelmaatschappij

8.827

J. J. Healy Jr., President Commissaris
Drs. S. Smit
J. Fernandes
N. Lalbiharie

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

R. Steenland
T. Pinas
Drs. M. Merhai AAG
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1.0

Verslag van de hoofddirectie

Aan de Aandeelhouders van N.V. Hotelmaatschappij

In de eerste helft van het boekjaar hebben wij ons online

Torarica

reserveringssysteem in gebruik genomen, welke de gasten
de mogelijkheid biedt om via de Torarica website kamer-

In ons jaarverslag over 2009/2010 spraken wij de ver-

nachten te reserveren. Sinds de implementatie merken wij

wachting uit, dat het aantal kamerreserveringen en overige

een online boekingspercentage van ca. 6% op het totaal

activiteiten aan het begin van het verslagjaar 2010/2011,

aan kamernachten op maandbasis.

een gevoel van gematigd optimisme bij ons opriep. Na enkele jaren van teruglopende bezettingspercentages mogen

De Groep is erin geslaagd om ondanks de instabiele markt-

wij met trots vermelden dat er een toename is gerealiseerd

omstandigheden een omzet van ruim SRD 47 miljoen te

in het geconsolideerd aantal overnachtingen over dit ver-

realiseren. De winst voor belastingen over het boekjaar

slagjaar.

2010/2011 bedroeg SRD 2.940.850 terwijl wij het boekjaar 2009/2010 afsloten met een winst voor belastingen

Op 20 januari 2011 heeft de overheid de officiele wis-

van SRD 3.073.480. De winstdaling is voornamelijk toe

selkoers aangepast, welke neerkwam op een devaluatie

te schrijven aan de toename van de personeelkosten met

van de Surinaamse dollar met ca. 20%. Ook zijn er per

17% en een toename van de algemene kosten met 16%.

die datum maatregelen door de regering aangekondigd ter

De aanpassing van de wisselkoers en de aanpassing van de

verbetering van de overheidsinkomsten. Enkele van deze

brandstof prijzen hebben geleid tot toename van de kosten

maatregelen die per 1 mei 2011 zijn goedgekeurd zijn de

van de Groep.

verhoging van de Casinobelasting met 100% en verhoging
van de accijns op sigaretten en alcohol. Deze maatregelen

De netto winst bedraagt SRD 1.640.817.

hebben zoals verwacht, een direct effect gehad op onze
bedrijfsresultaten.

Wij stellen voor deze netto winst als volgt te verdelen: cash
dividend ad SRD 1,23 per aandeel van SRD 0,10 nominaal.

Zeer verheugd zijn wij met de uitspraken van de Minister

Het totaal aan uit te keren dividend zal dan SRD 1.630.269

van Buitenlandse Zaken om de visumplichten die gelden

bedragen. Hiervan is reeds SRD 0,40 als interim dividend

voor buitenlanders te evalueren en waar nodig te versoe-

ter beschikking gesteld.

pelen. Ook is de Overheid samen met de private sector
voornemens om het STS (Stichting Toerisme Suriname)

Na aftrek van het dividend rest een bedrag van SRD 10.548.

bestuur nieuw leven in te blazen. De installatie van een

Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene

nieuw te vormen bestuur is aanstaande.

reserve.

De macro-economische vooruitzichten geven reden tot

De koers van het aandeel Torarica is in het boekjaar

optimisme, ondanks de moeilijke financieel-economische

2010/2011 gestegen met 13% van SRD 58,= naar

situatie in Europa en de Verenigde Staten.

SRD 65,30. Vermeldenswaard is dat er forse omzet stijgin-

Met name de grote investeringen die op stapel staan in de

gen gerealiseerd zijn in het Casino en Royal Torarica. In het

aardolie-, goud- en bauxietsector zijn voor onze hotels een

Casino werd een omzet stijging van 19% genoteerd en de

goed vooruitzicht.

omzettten in Royal Torarica stegen met 63% in vergelijking met het vorig boekjaar. De focus van dit verslagjaar
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was gericht op het meer bekendheid geven van het Royal

Het Casino bedrijf heeft ook dit boekjaar een aanzienlijke

De loononderhandelingen met de Torarica Werknemers

In Eco Resort Inn wordt hard gewerkt om ook hier de

Torarica product op zowel lokaal als internationaal gebied.

bijdrage geleverd aan het resultaat. De aangekondigde

Bond hadden een vlot verloop. De basissalarissen voor het

concurrentie positie te verstevigen. Het concept van dit

In het zakelijk segment is er een groei van 15% gereali-

maatregelen waar wij vorig verslagjaar melding van maak-

CAO jaar 2011/2012 zijn gecorrigeerd met 14%.

hotel zal worden aangepast waarbij de gasten niet per se

seerd. Het introduceren van een guest services balie in de

ten hebben geresulteerd in een aanzienlijke toename van

lobby van Royal Torarica heeft een extra dimensie gegeven

het resultaat. Zoals toen aangekondigd zijn 60 slotma-

In december 2010 heeft het direktielid de heer A. Vijzelman,

gebruik van het zwembad en de restaurant faciliteiten.

aan het service niveau aldaar. In oktober 2010 hebben wij

chines vervangen door “Coinless Slotmachines”. Verder

Financial Manager, vanwege het bereiken van de pensioen-

De faciliteiten en de aankleding van de omgeving aldaar

een Belgische chefkok aangetrokken voor het restaurant.

zijn de slotmachines op een zodanige manier geordend

gerechtigde leeftijd de dienst verlaten. Wij zeggen de heer

zullen zodanig aangepast worden, zodat de gasten een

Dit heeft mede bijgedragen tot een groei van 85% in de

dat er een betere symmetrie te zien is op de vloer. De

Vijzelman dank voor de aan onze Groep bewezen diens-

authentieke Surinaamse beleving aangeboden wordt. De

food and beverage omzetten. Ook de maandelijkse thema

openingstijden van de speeltafels zijn in het verslagjaar

ten. In december 2011 zal om dezelfde reden, de heer

landscaping van de tuin en de inrichting van de kamers

avonden die zijn geïntroduceerd blijken zeer succesvol te

verruimd en kan het publiek reeds vanaf 13.00 uur in

K. Lemmers, Manager Human Resources and General

zullen zorgvuldig worden uitgekozen.

zijn.

plaats van 21.00 uur terecht aan onze speeltafels.

Affairs, de dienst verlaten .

Uitgaande van de verwachting dat de Surinaamse munt

naar Hotel Torarica hoeven te gaan voor onder andere het

stabiel blijft en hotelbezettingen in het komend boekjaar
In Eco Resort Inn hebben wij te maken gehad met een

Het management heeft in het verslagjaar extra nadruk gelegd

Met veel optimisme gaan wij het volgend boekjaar in en

in alle drie hotels zullen stijgen wordt rekening gehouden

lichte daling van de bezetting. Verder zijn ook de gemid-

op het meest fundamentele in deze branche namelijk: Cus-

is het streven erop gericht om als Groep zich te concen-

met een toename van de bedrijfsresultaten in het boekjaar

delde kamertarieven bij Eco Resort onder druk komen te

tomer Service. De per 1 mei 2011 doorgevoerde verhoging

treren op het behouden en versterken van onze concurren-

2011/2012.

staan door de toename van kamers in deze accommodatie

van de casinobelasting heeft voor dit boekjaar per saldo tot

tie positie.

categorie. Ook waren er annuleringen vanuit de touropera-

een minimale beïnvloeding van het resultaat geleid.

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

tors en travelagents. Het aantal kamernachten in Torarica is

Vooruitzichten:

in vergelijking met het vorig boekjaar nagenoeg hetzelfde

In 2011 vindt de afsluiting plaats van de Twinningsovereen-

gebleven.

komst die twee jaar geleden werd aangevangen tussen de

Het aantal grote conferenties die reeds bevestigd zijn voor

Openbare Nijverheidschool en het Regionaal Opleidings

het boekjaar 2011/2012 stemmen ons bijzonder positief.

Het aantal conferenties is in het afgelopen boekjaar ook

Centrum Midden-Nederland. Het doel van deze train-

Aan de Republiek Suriname zal op 1 januari 2012 de

toegenomen. Deze toename heeft mede bijgedragen aan

ing is om het Surinaamse Horeca vakonderwijs zodanig

voorzittershamer van de Caricom worden overgedragen.

een gemiddelde stijging van 4% in de omzetten van de

te vernieuwen en praktijkleerkrachten en leermeesters op

Wij verwachten danook vanuit de Overheid een aanzien-

Food en Beverage afdeling in hotel Torarica. Het aantrek-

te leiden. Hierdoor kunnen bedrijven in de bediening en

lijke toename van het zakelijk segment voor verblijf in

ken van een chefkok in Torarica heeft nog steeds hoge

de keuken het Horeca Vakonderwijs op niveau 1 en 2 met

onze hotels.

prioriteit binnen onze beleidsmaatregelen. Met de enorme

internationale erkenning afronden. Wanneer in oktober

stijging van grondstofprijzen op de wereldmarkt zijn de

2011 de eerste leerlingen de opleiding zullen volgen, zul-

Met mogelijke versoepeling van de visumplicht vanuit

marges van met name drank en voedsel onder druk komen

len deze begeleid worden door 24 gediplomeerde leer-

Noord-Amerika en Europa zal een grote drempel om ons

te staan.

meesters waarvan 7 uit de Torarica organisatie.

land te bezoeken worden weggenomen. Wij spreken de

van de Torarica Groep.

hoop uit dat de beloofde visum versoepeling gauw een feit
Inmiddels zijn er in Torarica 16 kamers volledig ge-

Zoals vermeld in het vorig verslagjaar, is er een aanvang

renoveerd en zijn er thans 30 kamers in renovatie. Tot nu

gemaakt met de in house opleiding van koks. Het voor-

toe hebben wij zeer positieve reacties van onze gasten

gaande binnen een experimentele train the trainers project.

De modernisering van de kamers in Torarica zal in het

ontvangen met betrekking tot de inrichting en aankleding

Vanwege enkele nog te overwinnen kinderziektes, zijn de

volgend verslagjaar gecontinueerd worden om zodoende

van de gerenoveerde kamers. In januari 2012 zullen er 46

eindresultaten van dit project nog niet naar tevredenheid.

bij te blijven bij de trends die thans gelden in de hotelin-

gerenoveerde kamers beschikbaar zijn voor verhuur en het

Er zal hiertoe een verbetertraject worden opgezet.

dustrie.

Gedurende dit boekjaar is in het kader van de samenwerk-

De bar in Hotel Torarica zal voor verdere verbetering

ing met opleidingsinstituten in binnen- en buitenland

van gasttevredenheid en met het oog op onze concurren-

De modernisering van de resort faciliteiten is in het

wederom aan leerlingen en studenten de gelegenheid

tiepositie worden vervangen door een trendy maar vooral

verslagjaar aangevangen met de komst van 2 infra rode

geboden om op diverse operationele afdelingen van de drie

sfeervolle bar.

sauna’s en aanschaf van nieuwe fitness apparaten.

hotel- bedrijven, hun stage opdrachten uit te voeren.

wordt.

ligt in de bedoeling om in juli 2012 opnieuw een aantal
kamers in Torarica te renoveren.
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Paramaribo, 29 oktober 2011
Dave Boucke,
Hoofddirekteur

2.0

N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA

N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA

(VÓÓR VOORGESTELDE WINSTVERDELING)

(NÁ VOORGESTELDE WINSTVERDELING)

VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 30 JUNI 2011

ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Beleggingen
Vlottende activa
Voorraden
Hoteldebiteuren
Rekening-courant Royal Torarica
Overige vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Algemene reserve
Overige reserves
Resultaat verslagjaar
Vreemd vermogen
Voorzieningen
Leningen
Schulden op korte termijn
Rekening-courant Pamo
Rekening-courant Eco Resort Inn
Handelscrediteuren
Inkomstenbelasting
Overige schulden

VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 30 JUNI 2011

30 juni 2011

30 juni 2010

SRD

SRD

26.602.582

24.814.584

40.005.558
10.820.552
50.826.110

37.703.596
8.766.795
46.470.391

1.814.320
1.318.223
2.496.523
1.574.243
2.842.124
10.045.433

1.689.366
712.915
4.657.153
496.564
2.557.650
10.113.648

87.474.125

81.398.623

132.542
19.867.046
40.548.355
1.640.817
62.188.760

132.542
18.993.916
38.025.827
2.066.083
59.218.368

12.190.428
780.000
12.970.428

11.220.168
990.000
12.210.168

2.127.164
5.515.776
1.379.365
675.848
2.616.784
12.314.937

1.708.221
5.143.293
351.386
55.001
2.712.186
9.970.087

87.474.125

81.398.623

N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag
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ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Beleggingen
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Rekening-courant Royal Torarica
Overige vorderingen
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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30 juni 2011

30 juni 2010

SRD

SRD

26.602.582

24.814.584

40.005.558
10.820.552
50.826.110

37.703.596
8.766.795
46.470.391

1.814.320
1.318.223
2.496.523
1.574.243
2.842.124
10.045.433

1.689.366
712.915
4.657.153
496.564
2.557.650
10.113.648

87.474.125

81.398.623

132.542
20.084.130
40.548.355
60.765.027

132.542
20.073.582
38.025.827
58.231.951

12.190.428
780.000
12.970.428

11.220.168
990.000
12.210.168

1.379.365
675.848
2.127.164
5.515.776
4.040.517
13.738.670

351.386
55.001
1.708.221
5.143.293
3.698.603
10.956.504

87.474.125

81.398.623

2.0

N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING
OVER DE PERIODE 1 JULI 2010 TOT EN MET 30 JUNI 2011

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

2010/2011

2009/2010

SRD

SRD

31.968.978

28.874.333

12.180.892
16.824.373
2.366.869
31.372.134

10.569.315
15.002.102
2.337.452
27.908.869

596.844
1.541.008
2.137.852
173.198
2.311.050
196.955
2.508.005
867.188
1.640.817

965.464
1.438.134
2.403.598
91.429
2.495.027
17.803
2.512.830
446.747
2.066.083

N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2011

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
OVER DE PERIODE 1 JULI 2010 TOT EN MET 30 JUNI 2011

30 juni 2011

30 juni 2010

SRD

SRD

ACTIVA
Materiële vaste activa

65.009.467

65.445.149

Financiële vaste activa

10.820.552

8.766.795

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

1.922.870
4.747.159
7.546.615
14.216.644

1.822.020
1.977.148
162.342
5.015.346
8.976.856

90.046.663

83.188.800

Opbrengsten
Hotelbedrijven en Casino
Kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Afschrijvingen

Bedrijfsresultaat
Opbrengst beleggingen
Financiële baten en lasten

132.542
20.084.130
40.548.355
60.765.027

132.542
20.073.582
38.025.827
58.231.951

13.181.792
9.214.754
22.396.546

12.259.160
7.799.049
20.058.209

1.379.365
481.149
5.024.576
6.885.090

351.386
4.547.254
4.898.640

90.046.663

83.188.800
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Resultaat vóór belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat ná belasting
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2010/2011

2009/2010

SRD

SRD

46.786.185

39.809.365

14.695.397
22.136.789
5.384.403
42.216.589

12.607.656
19.076.904
4.772.412
36.456.972

4.569.596
247.931
4.817.527
-2.062.788
2.754.739
186.111
2.940.850
1.300.033
1.640.817

3.352.393
200.823
3.553.216
-525.450
3.027.766
45.714
3.073.480
1.007.397
2.066.083
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

VERLOOP VAN HET EIGEN VERMOGEN

OVER DE PERIODE 1 JULI 2010 TOT EN MET 30 JUNI 2011

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat na belastingen

2010/2011

Geplaatst
aandelen
kapitaal

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

Overige
reserves

Totaal

Eigen vermogen per 1 juli 2010
Winstverdeling 2010/2011
Herwaardering effecten

132.542
-

20.073.582
10.548
-

19.177.690
-

18.848.137
2.522.528

58.231.951
10.548
2.522.528

Eigen vermogen per 30 juni 2011

132.542

20.084.130

19.177.690

21.370.665

60.765.027

1.640.817

Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen
Koersresultaat
Voorzieningen
Verschuldige inkomstenbelasting
Inkomsten uit beleggingen
Interestkosten
Verandering werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

-100.850
-2.770.011
1.711.476

Kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten
Betaalde interest
Betaalde inkomstenbelasting

10.191.225
-693.336
-1.059.041

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

Algemene Herwaarderings
reserve
reserve
gebouwen

5.384.403
1.577.453
600.000
1.702.532
-247.931
693.336

8.438.848

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aankoop van materiële vaste activa
Projecten in uitvoering
Ontvangen dividend

-2.791.803
-2.156.918
236.045

Netto kasmiddelen uit investeringsactiviteiten

-4.712.676

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Terugbetaling van leningen
Dividend

-1.950
-1.192.953

Netto kasmiddelen uit financieringsactiviteiten

-1.194.903

Saldo kasstroom
Liquide middelen per 1 juli 2010

2.531.269
5.015.346

Liquide middelen per 30 juni 2011

7.546.615

N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Algemeen

economische levensduur.					

De waardering van activa en passiva en de bepaling van
het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

De gehanteerde jaarlijkse afschrijvingspercentages luiden

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke

als volgt:

balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva

Gebouwen:

opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop

onder aftrek van een eventueel benodigde voorziening

geboekt ten gunste van de herwaarderingsreserve.			

wegens oninbaarheid.

			
Reserve koersverschillen deelneming

Liquide middelen

De valuta omrekeningsverschillen ten aanzien van

3 - 5%		

De liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi en zijn

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

Installaties: 		

10 - 20%		

ter vrije beschikking van de betreffende vennootschappen.

verwerving van de aandelen van de vennootschap

Inventaris: 		

10 - 20%		

Transportmiddelen:

20%					

		

worden opgenomen in de reserve koersverschillen
Herwaarderingsreserve				
De herwaarderingsreserve is ontstaan uit de herwaardering

ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen

Financiële vaste activa

van de gebouwen. Het bedrag van de herwaardering is

die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslag-

De effecten zijn gewaardeerd tegen de geldende koers

onder aftrek van de latent verschuldigde belastingen

jaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

per balansdatum op de effectenbeurs van Suriname. Het

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

verschil tussen de beurswaarde en de verkrijgingsprijs is na
aftrek van de latent verschuldigde belastingen, geboekt ten

Alle bedragen in de jaarrekening worden weergegeven in

gunste van de rekening koersreserve effecten. Termijnde-

Surinaamse Dollars, tenzij anders vermeld.

posito’s zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

			
Materiële vaste activa

		

Voorraden

			

De gebouwen zijn gewaardeerd tegen actuele waarden op

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de kostprijs, onder

basis van taxaties onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen.

aftrek van een eventuele benodigde voorziening voor

De overige materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen

incourante items.

de aanschaffingswaarden verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend op

Vorderingen					

basis van de lineaire methode, gebaseerd op de geschatte

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale bedragen,

N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag
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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 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 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 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 2011.
De hotelkoers bedroeg per 30 juni 2011 SRD 3,25 voor de
US dollar en SRD 4,40 voor de Euro. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening.
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Grond en
gebouwen

Installaties

SRD

SRD

Boekwaarde 1 juli 2010
Investeringen
Reclassificatie *)
Afschrijvingen

52.017.051
231.968
15.357
2.068.069

Boekwaarde 30 juni 2011
Projecten in uitvoering

50.196.307
2.156.918
52.353.225

MATERIËLE VASTE ACTIVA

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Inventaris

Transportmiddelen

Totaal

SRD

SRD

SRD

7.364.437
1.759.444
1.512.085
2.111.328

6.041.317
800.391
-1.527.442
1.197.581

22.344
7.425

65.445.149
2.791.803
5.384.403

8.524.638
8.524.638

4.116.685
4.116.685

14.919
14.919

62.852.549
2.156.918
65.009.467

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aandelen Assuria N.V.
Termijndeposito DSB Bank N.V.
VOORRADEN
Voedings- en genotmiddelen
Overige hotelbenodigdheden
VORDERINGEN
Debiteuren
Overige vorderingen

* ) In het boekjaar zijn bepaalde materiële vaste activa gereclassificeerd op basis van een herindeling.

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

N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag
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30 juni 2011

30 juni 2010

SRD

SRD

10.543.355
277.197
10.820.552

8.529.102
237.693
8.766.795

358.639
1.564.231
1.922.870

209.648
1.612.372
1.822.020

2.908.888
1.838.271
4.747.159

1.440.553
536.595
1.977.148

7.221.057
325.558
7.546.615

4.248.837
766.509
5.015.346

20.073.582
10.548
20.084.130

19.200.379
873.203
20.073.582

9.715.647
19.177.690
4.929.749
6.725.269
40.548.355

9.715.647
19.177.690
3.696.343
5.436.147
38.025.827
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VOORZIENINGEN
Voorziening latente belastingverplichtingen
Oudedagsvoorziening
Voorziening medische kosten gepensioneerden
LENINGEN
Assuria N.V.
Stichting VSH Pensioenfonds
Overige leningen
Verloop leningen:
Stand per 1 juli
Aflossingsverplichtingen volgend jaar
Aflossingen
Herwaarderingen
Stand per 30 juni
OVERIGE SCHULDEN
Aflossingsverplichting leningen
Dividend
Personeelskosten
Telefoon, Water en Energie
Omzetbelasting
Casinobelasting
Erfpacht
Honoraria professionele dienstverleners
Vooruit ontvangen contributie
Overige

INKOMSTENBELASTING
Verloop inkomstenbelasting:
Stand per 1 juli
Mutaties:
Betalingen
Verschuldigd
Vrijval afschrijvingen
Stand per 30 juni

30 juni 2011

30 juni 2010

SRD

SRD

11.931.792
250.000
1.000.000
13.181.792

11.609.160
250.000
400.000
12.259.160

7.855.500
546.754
812.500
9.214.754

6.646.961
464.588
687.500
7.799.049

7.799.049
-1.950
1.417.655
9.214.754

8.319.038
-519.989
7.799.049

924.802
1.728.319
1.155.404
161.825
249.031
179.206
187.632
107.005
165.678
165.674
5.024.576

944.490
1.230.370
1.269.105
125.717
319.238
162.000
170.930
80.145
123.969
121.290
4.547.254

-162.342

45.867

-1.059.041
1.300.033
402.499
481.149

-1.618.105
1.007.397
402.499
-162.342
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OPBRENGST BELEGGINGEN
Dividend Assuria N.V.
Interest deposito’s
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Baten
Bankinterest
Koersverschillen
Lasten
Koersverschillen
Interest Assuria N.V.
Interest overige leningen

Totaal

28
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2010/2011

2009/2010

SRD

SRD

236.045
11.886
247.931

188.836
11.987
200.823

5.112
5.112

8.857
105.374
114.231

1.374.564
590.704
102.632
2.067.900

539.474
100.207
639.681

2.062.788

525.450

3.0
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OVERZICHT GECONSOLIDEERD BEDRIJFSRESULTAAT

1 JULI 2010 T/M 30 JUNI 2011
BedrijfsResultaat
Omzet
kosten

1 JULI 2009 T/M 30 JUNI 2010
BedrijfsResultaat
Omzet
kosten

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

9.936
7.829
3.096
136
81
1.629
22.707

3.222
6.901
1.525
545
417
373
12.983

6.714
928
1.571
-409
-336
1.256
9.724

9.241
6.785
3.091
159
88
1.608
20.972

2.735
5.899
1.489
482
380
452
11.437

6.506
886
1.602
-323
-292
1.156
9.535

5.530
55
100
5.685

1.435
30
1.465

4.095
25
100
4.220

5.599
61
104
5.764

977
22
999

4.622
39
104
4.765

7.027
2.257
567
152
76
10
10.089

1.209
1.657
287
1
3.154

5.818
600
280
152
75
10
6.935

4.400
1.221
322
51
43
26
6.063

901
909
210
2
2.022

3.499
312
112
51
41
26
4.041

Totaal Hotels

38.481

17.602

20.879

32.799

14.458

18.341

Casino

8.305
46.786

5.937
23.539

2.368
23.247
13.293
5.384
4.570

7.010
39.809

5.287
19.745

1.723
20.064
11.939
4.772
3.353

(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

Overheadkosten
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
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3.0
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden

Directie van N.V. Hotelmaatschappij Torarica

ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde

Verklaring betreffende de jaarrekening

werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accoun-

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

tant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het

2010/2011 van N.V. Hotelmaatschappij Torarica (“de

inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking

vennootschap”) te Paramaribo, gecontroleerd. Deze jaar-

van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

rekening bestaat uit de vennootschappelijke balans per
30 juni 2011, de vennootschappelijke winst- en ver-

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de

liesrekening over de periode 1 juli 2010 tot en met 30

accountant de interne beheersing in aanmerking die

juni 2011, geconsolideerde balans per 30 juni 2011, de

relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor

geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode

het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van

1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 en het geconsolideerde

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstan-

kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 2010 tot en met 30

digheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot

juni 2011, met de toelichting, waarin zijn opgenomen een

doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

effectiviteit van de interne beheersing van de vennoot-

verslaggeving en andere toelichtingen.

schap. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor finan-

Verantwoordelijkheid van het bestuur

ciële verslaggeving en van de redelijkheid van de door

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor

het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen,

het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het

alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaar-

resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het

rekening.

opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslag-

informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing

geving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een

voor ons oordeel te bieden.

zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken

Oordeel

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld

fraude of fouten.

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
de vennootschap per 30 juni 2011 en van het resultaat en

Verantwoordelijkheid van de accountant

de kasstromen over de periode 1 juli 2010 tot en met 30

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel

juni 2011 in overeenstemming met algemeen aanvaarde

over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij

grondslagen voor financiële verslaggeving.

hebben onze controle verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlestandaarden. Dit vereist dat wij

Paramaribo, 29 oktober 2011

voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat

Lutchman & Co

een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de

Namens deze

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

was getekend drs. M.R.A. Lutchman RA
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