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The Torarica Group of Hotels offers a ‘home away from 
home’ by consistently striving to create a unique and  
personalized service benefitting all stakeholders.
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ENKELE BELANGRIJKE GEGEVENS1     

X SRD 1.000 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

BEDRIJFSRESULTAAT
Opbrengsten: Hotel 42.519 38.481 32.799 33.607 31.894
                       Casino 10.066 8.305 7.010 6.605 7.444
                       Totaal 52.585 46.786 39.809 40.212 39.338
Kosten 49.558 42.217 36.456 35.477 32.350
Resultaat vóór belasting 2.898 2.941 3.073 4.856 7.067
Inkomstenbelasting 367 1.300 1.007 1.657 2.405
Resultaat ná belasting 2.531 1.641 2.066 3.199 4.662

Cash dividend 1.630 2 1.630 1.193 1.591 1.591

FINANCIËLE GEGEVENS              

Aandelenkapitaal 133 133 133 133 133
Eigen vermogen 68.484 3 60.765 58.232 56.271 53.767
Voorzieningen               17.061 13.181 12.259 11.750 11.984
Beleggingen 20.772 10.821 8.767 7.057 5.675

HOTELEXPLOITATIE

Hotel Torarica:
Bezettingsgraad in %  82  82  76  83  86 
Gemiddelde opbrengst
per bezette kamer (SRD)       243  252  230  238  241 

Eco Resort Inn:
Bezettingsgraad in %  73  70  74  81  84 
Gemiddelde opbrengst
per bezette kamer (SRD)  160  167  163  160  152 

Royal Torarica:
Bezettingsgraad in %  67  61  38  44  44 
Gemiddelde opbrengst
per bezette kamer (SRD)  310  312  308  354  404 

Personeel
Mannen 198 200 193 172 160
Vrouwen 161 164 147 132 112
Totaal 359 364 340 304 272

Personeelskosten 17.690 14.695 12.608 10.915 9.675

1 Deze hebben betrekking op de geconsolideerde jaarcijfers      
2 Volgens voorstel
3 Na aanname voorstel winstverdeling
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Aan de aandeelhouders van de  
N.V. Hotelmaatschappij Torarica 

Corporate Governance 
De Raad van Commissarissen heeft in het boekjaar  
2011/2012 een traject ingezet voor het ontwikkelen van 
een nieuwe organisatiestructuur voor de Torarica Groep.  
Na interne discussie en ingewonnen advies is gekozen voor 
een Holding structuur. De Directie is thans in overleg met de 
Belastingdienst teneinde de Holding op te richten zonder fiscale 
consequenties voor de vennootschap en de aandeelhouders. 
Bij de oprichting van de Holding zal een beheersstructuur in 
het leven worden geroepen waarin de verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van de Raad en de Directie(s) duidelijk zijn 
vastgesteld, inclusief een raamwerk voor het evalueren van 
het functioneren van de Directie(s) van de vennootschap en 
voor het identificeren en beheersen van risico’s. Als onderdeel 
van dit proces ter verbetering van de Corporate Governance 
rapporteert de Raad voor de eerste maal op deze wijze over 
haar verrichtingen gedurende het boekjaar. 
 
Overleg en besluitvorming 
De Raad van Commissarissen heeft 10 vergaderingen 
gehouden in het boekjaar 2011/2012. In de vergaderingen 
zijn op regelmatige basis behandeld de financiële 
rapportages, marktontwikkelingen, ontwikkeling van de 
bezetting, casino resultaten, veiligheid en investeringen. In 
het bijzonder zijn besproken de investeringsplannen voor 
het Casino en een parkeergarage. Andere onderwerpen zijn 
geweest: human resources, Corporate Governance en de 
management letter van de externe accountant. 
In de raadsvergadering die gehouden is op 25 mei 2012 is 
de begroting voor het boekjaar 2012/2013 gepresenteerd 
en is de kapitaalsbegroting ten bedrage van SRD 6.646.630 
goedgekeurd. De belangrijkste investering is de renovatie van 
36 kamers in Torarica. Op 1 november 2012 heeft de externe 
accountant de Raad van Commissarissen geïnformeerd 
over zijn bevindingen naar aanleiding van de controle van 
het boekjaar. Zijn aanbevelingen zijn vastgelegd in een 
management letter. De Raad van Commissarissen zal toezien 
op de uitvoering van de verbetervoorstellen. 
 
Functioneren van de Raad van 
Commissarissen en de Hoofddirecteur 
De raadsvergaderingen werden goed bezocht en 
de raadsleden hebben actief geparticipeerd in de 
besluitvorming. De Hoofddirecteur heeft tijdig en adequaat 
gerapporteerd over de gang van zaken. De beloning van de 
Hoofddirecteur is geëvalueerd en aangepast door de Raad 
van Commissarissen op 17 september 2011. 
 
Dividendbeleid 
Het beleid van de vennootschap is er op gericht 
om afhankelijk van het resultaat en de interne 
financieringsbehoefte een dividend van tussen de

 40% en 65% van de nettowinst uit te keren. Dit stelt de 
vennootschap in staat om uit eigen middelen een deel van 
de nodige vervangingen en vernieuwingen te plegen en 
zorgt mede voor een evenwichtige balansverhouding. Over 
het boekjaar 2010/2011 was als gevolg van de devaluatie 
van de Surinaamse munt een incidenteel koersverlies 
geleden. Vanwege het incidentele karakter van dit verlies en 
de uitstekende liquiditeitspositie was besloten nagenoeg de 
gehele winst van SRD 1.630.269 en wel tot een bedrag van 
SRD 1,23 per aandeel uit te keren. 
 
Jaarrekening en voorstel winstverdeling 
Overeenkomstig artikel 35 van de statuten hebben wij 
de jaarrekening 2011/2012 doen onderzoeken en wij 
adviseren u deze jaarrekening, zoals zij u tezamen met 
de controleverklaring van Lutchman & Co. Accountants is 
aangeboden, goed te keuren. De geconsolideerde netto 
winst bedroeg SRD 2.530.722. Met het voorstel van de 
Hoofddirecteur om uit deze netto winst een dividend uit te 
keren van SRD 1.630.269 in contanten, zijnde SRD 1,23 per 
aandeel van nominaal SRD 0,10, kunnen wij ons verenigen. 
Aan interim dividend is reeds betaalbaar gesteld SRD 0,70 per 
aandeel. Als slotdividend zal derhalve SRD 0,53 per aandeel 
worden uitgekeerd. Evenzo kunnen wij ons verenigen met het 
voorstel om SRD 900.453 toe te voegen aan de algemene 
reserve. Het dividendvoorstel betekent een uitkering van 64% 
van de netto winst. Wij adviseren u deze voorstellen van de 
Hoofddirecteur goed te keuren. 
 
Benoemingen 
Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte 
rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 12 lid 1 van de 
statuten, zijn aan de beurt om af te treden de heer  
Drs. S. Smit en de heer N. Lalbiharie, die zich herkiesbaar 
stellen. Wij stellen u voor hen te herbenoemen. 
 
Vergoeding van de Raad van Commissarissen
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het 
honorarium van de Raad van Commissarissen vast. Het 
honorarium van de Raad van Commissarissen bedraagt 
SRD 70.800 per jaar en is voor het laatst op 24 november 
2010 vastgesteld. 

Wij zeggen de Directie, staf en overige medewerkers hartelijk 
dank voor hun inzet en toewijding in het afgelopen boekjaar. 
 
Paramaribo, 1 november 2012 
 
De Raad van Commissarissen: 
J. J. Healy Jr., President Commissaris 
Drs. S. Smit 
J. Fernandes 
N. Lalbiharie 
R. Steenland 
Drs. T. Pinas 
Drs. M. Merhai AAG 
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Aan de aandeelhouders van de  
N.V. Hotelmaatschappij Torarica 
 
Dit verslagjaar werd gekenmerkt door de economische 
crisis in Europa die direct invloed heeft gehad op de 
gemiddelde kamerprijzen. Zowel het toeristische als het 
zakelijke segment gaf aan lagere kamerprijzen te kunnen 
betalen. Door de flexible prijsstrategie die wij reeds 2 jaar 
hanteren was het mogelijk om in Eco Resort Inn en in 
Royal Torarica een toename in het aantal overnachtingen 
te realiseren ten opzichte van het vorig boekjaar. Positief 
is wel het feit dat de Surinaamse economie goed presteert 
en de vooruitzichten voor groei van de economie er goed 
uitzien. Onze Hotels hebben geprofiteerd van de toename 
van het zakelijk bezoek dat direct te herleiden valt uit 
de belangrijke productiesectoren, de aardolie en de 
goudsector. Inmiddels is het startsein gegeven voor 
de uitbreiding van de raffinaderij van Staatsolie. De 
verschillende buitenlandse bedrijven die betrokken zijn 
bij de bouw van deze raffinaderij zijn goede boekers in 
onze Hotels. 
 
De visumplicht is voor staatsburgers van Amerika en enkele 
Europese landen afgeschaft, wat het voor deze groep 
buitenlanders makkelijker maakt om naar Suriname af te 
reizen. Er kan op diverse consulaten een toeristenkaart 
aangeschaft worden. Indien nodig, kan deze ook op onze 
internationale luchthaven gekocht worden. Er is een stijging 
van 4,6% geweest van het aantal internationale bezoekers 
aan ons land. In de periode juli 2010 - juni 2011 was het 
aantal internationale bezoekers 214.659 en in de periode  
juli 2011 - juni 2012 was het aantal 224.479. 
 
Helaas was het nieuwe bestuur van de Stichting Toerisme 
Suriname (S.T.S.) geen lang leven beschoren en is de 
regering samen met de private sector opnieuw bezig met 
de formatie van een nieuw bestuur. 
 
In ons jaarverslag over het boekjaar 2010/2011 maakten 
wij melding van het feit dat er toen een aantal grote 
conferenties gereserveerd stonden. De President van de 
Republiek Suriname was van 1 januari 2012 - 31 juli 2012 
voorzitter van de Caricom. Dit resulteerde in een aantal 
belangrijke conferenties met als hoogtepunt de Caricom 
Heads of State Government vergadering, waarbij gebruik 
is gemaakt van alle beschikbare vergaderruimten van 
onze Hotels. 
 
Dit jaarverslag staat in het teken van de viering van 
ons 50-jarig jubileum. In dit kader zijn enkele sociale 
projecten uitgevoerd. Samen met de Bloedbank zijn er 
informatiemiddagen georganiseerd om ons personeel 
te interesseren bloeddonor te worden. Verder zijn Huize 
Betheljada en de Volksmuziekschool bedacht. Er wordt 

thans de laatste hand gelegd aan een boek, welk het 
50-jarig bestaan van de Hotelmaatschappij Torarica 
beschrijft. Het ligt in de bedoeling om dit boek op de 
verjaardag van Eco Resort Inn en Royal Torarica op  
23 december a.s. te presenteren aan het publiek. 
 
Op de omslag van dit jaarverslag is Hotel Torarica te zien, 
kort na de opening met daaronder een foto van het Hotel 
anno 2012. 
 
In dit jubileumjaar 2012, waarbij de N.V. 
Hotelmaatschappij Torarica haar 50ste verjaardag 
herdenkt, zijn wij verheugd dat ons bedrijf in goede 
bedrijfseconomische gezondheid verkeert. 
 
De Torarica groep is ondanks de instabiele wereldeconomie 
erin geslaagd een omzet van ruim SRD 52 miljoen te 
realiseren. De winst vóór belastingen over het boekjaar 
2011/2012 bedroeg SRD 2.898.214, terwijl wij het boekjaar 
2010/2011 afsloten met een winst vóór belastingen van  
SRD 2.940.850. Ondanks het feit dat de opbrengsten zijn 
gestegen met 12% is er een afname van de winst vóór 
belastingen gerealiseerd en wel met 1%. De winstdaling 
is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van de 
personeelskosten met 20% en een toename van de overige 
kosten met 17%. De toename van de personeelskosten 
is voornamelijk toe te schrijven aan de uitkomst van cao 
onderhandelingen en de invloed van de wisselkoers 
aanpassing op de waarde vaste componenten in het loon.  
 
De netto winst bedraagt SRD 2.530.722. 
 
Wij stellen voor deze netto winst als volgt te verdelen: een 
cash dividend van SRD 1,23 per aandeel van SRD 0,10 
nominaal. Het totaal aan uit te keren dividend zal dan  
SRD 1.630.269 bedragen. Hiervan is reeds SRD 0,70 als 
interim dividend beschikbaar gesteld. Na aftrek van het 
dividend rest een bedrag van SRD 900.453 dat toegevoegd 
zal worden aan de algemene reserve. 
 
De koers van het aandeel Torarica is op de Effectenbeurs 
van Suriname in het boekjaar 2011/2012 met 7% gestegen 
van SRD 65,30 naar SRD 70,00. 
 
Royal Torarica heeft met haar gerealiseerde bezetting en 
omzetstijging in dit boekjaar bewezen dat zij zich beter aan 
het positioneren is op de zakelijke markt. Een vergelijking 
met het vorig boekjaar geeft een stijging aan van 12% van 
de kamerbezetting en 14% van de totale omzet.  
Het beleid, welk gericht is op het behoud en verder 
ontwikkelen van het serviceniveau, ligt onder andere ten 
grondslag aan de positieve resultaten. Ook binnen de Food 
and Beverage divisie van Royal Torarica zijn de resultaten 
positief geweest en zijn de omzetten met 32% toegenomen 
ten opzichte van het vorig boekjaar. 

VERSLAG VAN DE HOOFDDIRECTEUR
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In Eco Resort Inn hebben wij na jaren van teruglopende 
bezettingen een lichte stijging gehad van deze 
belangrijke prestatie indicator. Echter zijn de gemiddelde 
kamertarieven bij Eco Resort Inn nog verder onder 
druk komen te staan. Met name door druk vanuit het 
touroperator segment om de vraag toch te stimuleren is 
besloten tot het aanbieden van scherpere kamerprijzen. 
Gezien de toename in de bezetting, hebben wij mogen 
concluderen dat de aangeboden aktietarieven, wel degelijk 
de vraag hebben gestimuleerd.  
Enkele grote infrastructurele bedrijven hebben Eco Resort 
Inn gekozen om hun gasten voor langere periode onder te 
brengen. Voor deze bedrijven zijn wij overgegaan tot het 
aanbieden van maandtarieven. 
 
Inmiddels is de bouw van het zwembad in Eco Resort 
Inn afgerond en krijgen wij positief commentaar van onze 
gasten. Thans is een uitbreiding van het pool deck in volle 
gang. Deze zal bestaan uit een bar met uitzicht op de 
rivier en een toiletten groep. Ook de tuin van Eco Resort 
Inn ondergaat een transformatie: er worden tuinhuisjes 
gebouwd waar de gasten kunnen genieten van de natuur. 
 
In Torarica is er op 18 juli 2011 begonnen met het vervolg 
van de renovatie van 30 standaard kamers, welke op 24 
januari 2012 zijn opgeleverd. In juni 2012 is gestart met de 
resterende 36 kamers in de vleugel met standaard kamers. 
Op 30 november 2012 zullen alle 81 standaard kamers 
gerenoveerd zijn. Onze gasten reageren heel enthousiast 
op deze moderne kamers. 
 
Het aandeel van het leisure segment van onze gasten 
was in dit verslagjaar 45% en wij merken nog steeds een 
groeipotentie in dit segment. Wij zullen ons in de komende 
periode meer focussen op deze groep gasten. Zij stellen 
onze resort en wellness faciliteiten bijzonder op prijs en 
maken daar goed gebruik van. 
 
De netto opbrengsten van het casino zijn met 21% 
gestegen ten opzichte van het vorig boekjaar. Het 
bedrijfsresultaat is echter met 77% gedaald. Dit 
is voornamelijk te wijten aan de toename van de 
doorberekende kosten en de verhoging van de 
casinobelasting. 
 
De concurrentie in de Casino branche is erg groot. 
In de afgelopen maanden hebben 3 Casino’s hun 
deuren geopend. De slots department van ons Casino 
heeft het afgelopen boekjaar de grootste verandering 
ondergaan, met name het vervangen van oude “coin” 

slotmachines door nieuwe “bill validator” machines. 
Erg populair bij het Casino publiek is de invoering van 
het Slots Player Tracking System, waarmee Casino 
klanten punten kunnen vergaren die later verzilverd 
kunnen worden voor contanten. Wij zijn thans bezig 
met een haalbaarheidsstudie om ons Casino verder te 
moderniseren en uit te breiden. Ook de live games blijken 
in trek en wij zijn ervan overtuigd dat de verruiming van de 
openingstijden van de speeltafels heeft gezorgd voor de 
substantiële omzetverhoging in ons Casino. 
 
Wij zijn tevreden met de resultaten die de Food and 
Beverage afdeling van Torarica heeft geboekt. 
Onze barbeque en fusion avonden, waarbij de koks veel 
meer interactie hebben met de gasten zijn zeer in de 
smaak gevallen. Ook het hosten van grote evenementen 
zoals huwelijksfeesten en een tal van internationale 
conferenties zoals CANTO, Redlac, OAS, Cofcor, Agape 
en CAIB hebben de Food and Beverage omzetten een 
grote “boost” gegeven. Onze belangrijke revenue center, 
onze bar “the Edge”, is volledig gerenoveerd tot een 
moderne bar. Bij Tangelo is er veel aandacht besteed 
aan vernieuwing van de menukaart en upgraden van de 
kwaliteit van de dienstverlening. Een aantal 
belangrijke vacante functies binnen deze afdeling zijn nu 
ingevuld en dit heeft ook bijgedragen tot verbetering van de 
productie en service. 
 
Gedurende dit boekjaar is in het kader van de samen-
werking met opleidingsinstituten in binnen- en buitenland 
wederom aan leerlingen en studenten de gelegenheid 
geboden om op diverse operationele afdelingen van onze 
Hotels hun stage opdrachten uit te voeren. 
 
De loon onderhandelingen met de Torarica Werknemers 
Bond zijn na bemiddeling van de Bemiddelingsraad voor 
geheel Suriname uitgekomen op een salarisaanpassing 
van het basisloon met 11%. 
 
Zoals elk jaar zijn er op verschillende afdelingen “On The 
Job” trainingen verzorgd door in-house trainers. 
 
Met trots vermelden wij dat een lang gekoesterde wens 
van onze medewerkers in vervulling is gegaan en ons 
bedrijf thans beschikt over een bedrijfskantine, waarbij de 
maaltijden door onze eigen keuken worden bereid en tegen 
een redelijke prijs worden verkocht. 

Op 21 mei 2012 heeft ons bedrijf een raamovereenkomst 
getekend met de Suriname Conservation Foundation 
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(SCF). Hierbij is de formele stap gemaakt naar een bijdrage 
op het gebied van een duurzaam Surinaams milieu. Het 
doel van onze Hotels is om een betrouwbare en loyale 
onderneming te zijn waarbij leefbaarheid, duurzaamheid, 
veiligheid en de verbetering van de directe leefomgeving 
hoog in het vaandel staan. Vervolgens hebben wij in 
juli 2012 een gouden gradatie (hoogste) ontvangen van 
Travelife Sustainability System. Dit is een wereldwijd 
onafhankelijk evaluatiesysteem op het gebied van 
duurzaamheid, dat wordt omarmd door een groeiend aantal 
gerenommeerde reisorganisaties. 
Dit keurmerk geeft inzicht in de zorg die accommodaties 
hebben voor het milieu en ook voor hun medewerkers en 
de lokale gemeenschap. 

Vooruitzichten: 
De economische recessie in Europa is nog steeds voelbaar 
en de eerste 3 maanden van het nieuwe boekjaar geven 
een daling van de bezettingspercentages aan. Ook de 
gemiddelde kamertarieven staan nog steeds onder druk. 
 
Voor het boekjaar 2012/2013 zijn een aantal conferenties 
gereserveerd.  
In de periode 1 juli 2013 - 30 juni 2014 zal Suriname 
voorzitter zijn van UNASUR. In de laatste twee weken van 
november 2012 wordt de EU/ACP Conferentie in Suriname 
gehouden. Hierbij worden er 500 - 600 buitenlandse 
bezoekers verwacht. 
  
De werkarm van het Ministerie van Transport, 
Communicatie en Toerisme, de S.T.S., heeft onlangs 
afspraken gemaakt met Marketing Bureau’s in 
Noord-Amerika en de Benelux voor professionele 
vertegenwoordiging in deze twee gebieden. Het streven 
is erop gericht om Suriname naast de traditionele 
Nederlandse markt ook in de Amerikaanse, Canadese en 
overig Europese landen te promoten en te “branden”. 

We zullen samen met de S.T.S. blijven participeren 
aan internationale beurzen om Suriname als toerisme 
bestemming te promoten.

Op 20 december 2012 zullen wij met trots onze nieuwe 
website introduceren, waarbij ook gebruik gemaakt zal 
worden van social media zoals facebook and twitter, 
waarmee aan onze Sales and Marketing afdeling een 
nieuwe dimensie zal worden toegevoegd. 

Wij zijn thans bezig de haalbaarheid van twee grote 
projecten te onderzoeken, te weten renovatie en uitbreiding 
van het Casino en een nieuw te bouwen parkeergarage op 
het terrein van Royal Torarica. 
 
De algemeen economische vooruitzichten voor 2013 en 
voor de middellange termijn zijn overwegend gunstig voor 
Suriname en wij blijven voorzichtig positief gestemd over 
de ontwikkeling van de gastvrijheidindustrie in Suriname. 
 
Uitgaande van bovenstaande verwachtingen rekenen wij 
op een lichte verbetering van het resultaat ten opzichte 
van dit boekjaar. 
 
Tot slot wensen wij dank uit te brengen aan alle 
personeelsleden, wiens loyaliteit en toewijding de spil 
vormen voor het succes van de Torarica groep. 
 
Paramaribo, 1 november 2012  
  
Dave Boucke,  
Hoofddirecteur  
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
Vennootschappelijke balans per 30 juni 2012 (vóór voorgestelde winstverdeling)

30 juni 2012 30 juni 2011
SRD SRD

ACTIVA
Materiële vaste activa 29.811.510 24.445.664
Projecten in uitvoering  2.865.871  2.156.918 

32.677.381 26.602.582

Financiële vaste activa
Deelnemingen 41.791.783 40.005.558
Beleggingen 20.771.982 10.820.552

62.563.765 50.826.110

Vlottende activa
Voorraden 1.795.721 1.814.320
Hoteldebiteuren 887.032 1.318.223
Rekening-courant Royal Torarica  -   2.496.523
Overige vorderingen 1.407.006 1.574.243
Inkomstenbelasting 427.193 -
Liquide middelen 1.841.132 2.842.124

6.358.084 10.045.433

101.599.230 87.474.125

PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal 132.542 132.542
Algemene reserve 20.046.449 19.867.046
Overige reserves 47.094.676 40.548.355
Resultaat verslagjaar 2.530.722 1.640.817

69.804.389 62.188.760
Vreemd vermogen 
Voorzieningen 16.117.863 12.190.428
Leningen 780.000 780.000

16.897.863 12.970.428
Schulden op korte termijn
Rekening-courant Pamo 2.379.085 2.127.164
Rekening-courant Eco Resort Inn 6.006.412 5.515.776
Rekening-courant Royal Torarica 266.598 -
Handelscrediteuren 2.242.667 1.379.365
Inkomstenbelasting - 675.848
Overige schulden 4.002.216 2.616.784

14.896.978 12.314.937

101.599.230 87.474.125



14
JAARVERSLAG 2011/2012 • N.V. Hotelmaatschappij Torarica 

N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
Vennootschappelijke balans per 30 juni 2012 (ná voorgestelde winstverdeling)

30 juni 2012 30 juni 2011
SRD SRD

ACTIVA
Materiële vaste activa 29.811.510 24.445.664
Projecten in uitvoering  2.865.871  2.156.918 

32.677.381 26.602.582

Financiële vaste activa 
Deelnemingen 41.791.783 40.005.558
Beleggingen 20.771.982 10.820.552

62.563.765 50.826.110

Vlottende activa
Voorraden 1.795.721 1.814.320
Hoteldebiteuren 887.032 1.318.223
Rekening-courant Royal Torarica - 2.496.523
Overige vorderingen 1.407.006 1.574.243
Inkomstenbelasting 427.193 -
Liquide middelen 1.841.132 2.842.124

6.358.084 10.045.433

101.599.230 87.474.125

PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal 132.542 132.542
Algemene reserve 21.256.561 20.084.130
Overige reserves 47.094.676 40.548.355

68.483.779 60.765.027

Vreemd vermogen
Voorzieningen 16.117.863 12.190.428
Leningen 780.000 780.000

16.897.863 12.970.428
Schulden op korte termijn
Rekening-courant Pamo 2.379.085 2.127.164
Rekening-courant Eco Resort Inn 6.006.412 5.515.776
Rekening-courant Royal Torarica 266.598 -
Handelscrediteuren 2.242.667 1.379.365
Inkomstenbelasting - 675.848
Overige schulden 5.322.826 4.040.517

16.217.588 13.738.670

101.599.230 87.474.125
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 
over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

2011/2012 2010/2011
SRD SRD

Opbrengsten
Hotelbedrijven en Casino 34.514.365 31.968.978

Kosten 
Personeelskosten 13.945.186 12.180.892
Overige kosten 17.624.563 16.824.373
Afschrijvingen 2.999.982 2.366.869

34.569.731 31.372.134

Bedrijfsresultaat -55.366 596.844
Opbrengst deelnemingen en beleggingen 2.487.769 1.541.008

2.432.403 2.137.852
Financiële baten en lasten 211.335 173.198

2.643.738 2.311.050
Diverse baten en lasten - 196.955
Resultaat vóór belasting 2.643.738 2.508.005
Inkomstenbelasting 113.016 867.188
Resultaat ná belasting 2.530.722 1.640.817
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
Geconsolideerde balans per 30 juni 2012 (vóór voorgestelde winstverdeling)

30 juni 2012 30 juni 2011
SRD SRD

ACTIVA
Materiële vaste activa 66.046.860  62.852.549 
Projecten in uitvoering  3.279.638  2.156.918 

69.326.498 65.009.467

Financiële vaste activa  20.771.982  10.820.552 

Vlottende activa
Voorraden  2.044.115  1.922.870 
Vorderingen  4.191.335  4.747.159 
Inkomstenbelasting  950.709  -   
Liquide middelen  5.334.293  7.546.615 

 12.520.452  14.216.644 

 102.618.932  90.046.663 

PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal  132.542  132.542 
Algemene reserve  20.046.449  19.867.046 
Overige reserves  47.094.676  40.548.355 
Resultaat verslagjaar  2.530.722  1.640.817 

 69.804.389  62.188.760 
Vreemd vermogen
Voorzieningen  17.061.599  13.181.792 
Leningen  7.741.148  9.214.754 

 24.802.747  22.396.546 
Schulden op korte termijn
Handelscrediteuren  2.455.966  1.379.365 
Inkomstenbelasting  -    481.149 
Overige schulden  5.555.830  3.600.843 

 8.011.796  5.461.357 

 102.618.932  90.046.663 
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
Geconsolideerde balans per 30 juni 2012 (ná voorgestelde winstverdeling)

30 juni 2012 30 juni 2011
SRD SRD

ACTIVA
Materiële vaste activa 66.046.860  62.852.549 
Projecten in uitvoering  3.279.638  2.156.918 

69.326.498 65.009.467

Financiële vaste activa  20.771.982  10.820.552 

Vlottende activa
Voorraden  2.044.115  1.922.870 
Vorderingen  4.191.335  4.747.159 
Inkomstenbelasting  950.709  -   
Liquide middelen  5.334.293  7.546.615 

 12.520.452  14.216.644 

 102.618.932  90.046.663 

PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal  132.542  132.542 
Algemene reserve  21.256.561  20.084.130 
Overige reserves  47.094.676  40.548.355 

 68.483.779  60.765.027 

Vreemd vermogen
Voorzieningen  17.061.599  13.181.792 
Leningen  7.741.148  9.214.754 

 24.802.747  22.396.546 
Schulden op korte termijn
Handelscrediteuren  2.455.966  1.379.365 
Inkomstenbelasting -  481.149 
Overige schulden  6.876.440  5.024.576 

 9.332.406  6.885.090 

 102.618.932  90.046.663 
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

2011/2012 2010/2011
SRD SRD

Opbrengsten
Hotelbedrijven en Casino 52.585.537 46.786.185

Kosten 
Personeelskosten 17.689.603 14.695.397
Overige kosten 25.836.262 22.136.789
Afschrijvingen 6.032.499 5.384.403

49.558.364 42.216.589

Bedrijfsresultaat 3.027.173 4.569.596
Opbrengst beleggingen 311.580 247.931

3.338.753 4.817.527
Financiële baten en lasten -440.539 -2.062.788

2.898.214 2.754.739
Diverse baten en lasten - 186.111
Resultaat vóór belasting 2.898.214 2.940.850
Inkomstenbelasting 367.492 1.300.033
Resultaat ná belasting 2.530.722 1.640.817
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

2011/2012
SRD

Kasstroom uit operationele activiteiten    
Resultaat vóór belastingen 2.530.722
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen 6.032.499
Koersresultaten 305.007
Voorzieningen 600.000
Verschuldigde inkomstenbelasting 498.013
Inkomsten uit beleggingen -311.580
Interestkosten 668.826

7.792.765
Mutaties werkkapitaal:
Voorraden -121.245
Vorderingen 555.824
Kortlopende schulden 2.021.790

Kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten 12.779.856
Betaalde interest -1.090.885
Betaalde inkomstenbelasting -1.929.871
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 9.759.100

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -9.226.810
Projecten in uitvoering -1.122.720
Ontvangen dividend 311.580
Netto kasmiddelen uit investeringsactiviteiten -10.037.950

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Terugbetaling van leningen -200.080
Dividend -1.733.392
Netto kasmiddelen uit financieringsactiviteiten -1.933.472

Saldo kasstroom -2.212.322
Liquide middelen per 1 juli 2011 7.546.615

Liquide middelen per 30 juni 2012 5.334.293
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
Verloop van het eigen vermogen

Geplaatst
aandelen

kapitaal

Algemene
reserve

Overige reserves Totaal
Agio 

reserve
Herwaarde-

ringsreserve
gebouwen

Reserve koers-
verschillen 

deelneming

Koersreserve
effecten

SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD
Eigen vermogen per  
1 juli 2010  132.542  20.073.582  9.715.647  19.177.690  3.696.343  5.436.147  58.231.951 
Resultaat na belasting -  1.640.817 - - - -  1.640.817 
Dividend - -1.630.269 - - - - -1.630.269 
Herwaardering - - - -  1.233.406  1.289.122  2.522.528 
Eigen vermogen per  
30 juni 2011  132.542  20.084.130  9.715.647  19.177.690  4.929.749  6.725.269  60.765.027 

Herwaardering -  -   - - -  6.546.321  6.546.321 
Interim dividend - -309.659 - - - - -309.659 
Resultaat na belasting -  2.530.722 - - - -  2.530.722 
Correctie vorig boekjaar -  271.978 - - - -  271.978 
Eigen vermogen voor 
dividend verdeling  132.542  22.577.171  9.715.647  19.177.690  4.929.749  13.271.590  69.804.389 
Winstverdeling:
Dividend - -1.320.610 - - - - -1.320.610 
Eigen vermogen per  
30 juni 2012  132.542  21.256.561  9.715.647  19.177.690  4.929.749  13.271.590  68.483.779 
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Algemeen
Groepsverhoudingen
De vennootschap staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen:
• N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn, Paramaribo (100%)
• N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica, Paramaribo (100%)
• PAMO N.V., Curaçao, (100%)

Grondslagen voor de consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van N.V. Hotelmaatschappij Torarica zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot 
de groep behorende maatschappijen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de 
centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor 
de waardering en de resultaatbepaling van N.V. Hotelmaatschappij Torarica.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 
onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. 

De waardering van activa (exclusief gebouwen en beleggingen) 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 
is vermeld, worden de 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 
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 - 10%
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 latente verschuldigde belastingen, opgenomen in de 
post "koersreserve effecten". 

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.
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Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi en zijn ter vrije beschikking van de betreffende vennootschappen.

Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve is ontstaan ten gevolge van de herwaardering van de gebouwen. Het bedrag van de 
herwaardering is onder aftrek van de latent verschuldigde belastingen opgenomen in de post "herwaarderingsreserve 
gebouwen".

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".
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MATERIËLE VASTE ACTIVA
Grond en

gebouwen
Installaties Inventaris Transport-

middelen
Totaal

SRD SRD SRD SRD SRD

Boekwaarde 1 juli 2011 50.196.307 8.524.638 4.116.685  14.919 62.852.549
Investeringen 4.599.451 3.058.197 1.564.661  4.501 9.226.810
Afschrijvingen 2.129.303 1.772.525 2.123.189  7.482 6.032.499

Boekwaarde 30 juni 2012 52.666.455 9.810.310 3.558.157 11.938 66.046.860

N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

30 juni 2012 30 juni 2011
SRD SRD

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aandelen Assuria N.V. 20.771.982 10.543.355
Termijndeposito DSB Bank N.V. - 277.197

20.771.982 10.820.552

VOORRADEN
Voedings- en genotmiddelen 348.893 358.639
Overige hotelbenodigdheden 1.695.222 1.564.231

2.044.115 1.922.870

VORDERINGEN
Debiteuren 2.446.315 2.908.888
Overige vorderingen 1.745.020 1.838.271

4.191.335 4.747.159

LIQUIDE MIDDELEN
Banken 4.864.570 7.221.057
Kas 469.723 325.558

5.334.293 7.546.615

VOORZIENINGEN
Voorziening latente belastingverplichtingen gebouwen 7.746.329 8.148.828
Voorziening latente belastingverplichtingen effecten 7.465.270 3.782.964
Oudedagsvoorziening 250.000 250.000
Voorziening medische kosten gepensioneerden 1.600.000 1.000.000

17.061.599 13.181.792
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30 juni 2012 30 juni 2011
SRD SRD

LENINGEN
Assuria N.V. 7.394.474 7.855.500
Stichting VSH Pensioenfonds 346.674 546.754
Overige leningen - 812.500

7.741.148 9.214.754

OVERIGE SCHULDEN                   
Aflossingsverplichting leningen 1.805.469 924.802
Dividend 967.189 304.585
Personeelsreserveringen 1.729.792 1.155.404
Telefoon, water en energie 90.776 161.825
Omzetbelasting 203.857 249.031
Casinobelasting 162.000 179.206
Honoraria professionele dienstverleners 198.900 107.005
Vooruitontvangen contributie 133.773 165.678
Overige 264.074 353.307

5.555.830 3.600.843

INKOMSTENBELASTING
Verloop inkomstenbelasting:
Stand per 1 juli 481.149 -162.342
Mutaties:
Betalingen -1.929.871 -1.059.041
Verschuldigd 367.492 1.300.033
Vrijval afschrijvingen 402.499 402.499
Correctie vorig boekjaar -271.978 -
Stand per 30 juni -950.709 481.149
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2011/2012 2010/2011
SRD SRD

OPBRENGST BELEGGINGEN
Dividend Assuria N.V. 311.580 236.045
Interest deposito’s - 11.886

311.580 247.931

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Bankinterest  21.771  5.112 
Koersverschillen  206.516 -

 228.287  5.112 

Lasten
Koersverschillen -  1.374.564 
Interest Assuria N.V.  561.878  590.704 
Interest overige leningen  106.948  102.632 

 668.826 2.067.900

Totaal 440.539 2.062.788

N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
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N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA
Overzicht geconsolideerd bedrijfsresultaat

1 JULI 2011 T/M 30 JUNI 2012 1 JULI 2010 T/M 30 JUNI 2011
Omzet Bedrijfs- Resultaat Omzet Bedrijfs- Resultaat

(x SRD 1.000) kosten kosten
SRD SRD SRD SRD SRD SRD

Hotel Torarica
Kamerverhuur 8.170  3.538 4.632 9.936 3.222 6.714
Restaurant 9.370  8.097 1.273 7.829 6.901 928
Bars 3.116  1.361 1.755 3.096 1.525 1.571
Wasserij 167  92 75 136 545 -409
Telefoon 54  127 -73 81 417 -336
Overige 3.564  324 3.240 1.629 373 1.256

24.441 13.539 10.902 22.707 12.983 9.724

Eco Resort Inn
Kamerverhuur 5.195 1.898 3.297 5.530 1.435 4.095
Telefoon 39 100 -61 55 30 25
Overige 672 3 669 100  -   100

5.906 2.001 3.905 5.685 1.465 4.220

Royal Torarica
Kamerverhuur 7.747 2.330 5.417 7.027 1.209 5.818
Restaurant 2.924 2.637 287 2.257 1.657 600
Bars 807 473 334 567 287 280
Wasserij 153 4 149 152  -   152
Telefoon 41 59 -18 76 1 75
Overige 500 10 490 10  -   10

12.172 5.513 6.659 10.089 3.154 6.935

Totaal Hotels  42.519 21.053 21.466 38.481 17.602 20.879

Casino 10.066 8.419 1.647 8.305 5.937 2.368

52.585 29.472 23.113 46.786 23.539 23.247
Overheadkosten 14.054 13.293
Afschrijvingen 6.032 5.384
Bedrijfsresultaat 3.027 4.570
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Aan: de Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Directie van  
N.V. Hotelmaatschappij Torarica

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011/2012 van N.V. Hotelmaatschappij Torarica  
(“de vennootschap”) te Paramaribo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de vennootschappelijke balans per 
30 juni 2012, de venootschappelijke winst-en-verliesrekening over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012, de 
geconsolideerde balans per 30 juni 2012, de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over de periode 1 juli 2011 tot 
en met 30 juni 2012, het geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012, en de 
verloopstaat van het eigen vermogen over de periode 1 juli 2011 tot met 30 juni 2012 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

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, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

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 controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen 
aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 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 geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
matereel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant 
is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel 
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van 
de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte inschattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

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 2012 en van het resultaat en de kasstromen over de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 
in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Paramaribo, 1 november 2012

Lutchman & Co
Namens deze, 
was getekend Drs. M.R.A. Lutchman RA

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 


