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EN KELE B E L A NG R I JKE G EG EV EN S
2014/ 2015

2013/ 2014

2012/ 2013

2011/ 2012

2010/ 2011

X SRD 1.000					
BEDRIJFSRESULTAAT
Opbrengsten:
Hotel

53.582

49.368

41.381

42.519

38.481

Casino

8.166

8.797

10.314

10.066

8.305

Totaal opbrengsten

61.748

58.165

51.695

52.585

46.786

Kosten

54.631

50.297

45.919

49.558

42.217

Resultaat voor belasting

7.616

8.248

5.807

2.898

2.941

Inkomstenbelasting

1.722

2.039

1.788

367

1.300

Resultaat na belasting

5.894

6.209

4.019

2.531

1.641

Cash dividend

2.6511

2.651

1.829

1.630

1.630

2,00

2,00

1,38

1,23

1,23

80,00

72,00

70,00

70,00

65,30

133

133

133

133

133

Dividend per aandeel van nominaal SRD 0,10
Koers per aandeel
FINANCIËLE GEGEVENS
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen

2

85.330

80.475

73.896

68.484

60.765

Voorzieningen

19.565

19.569

18.223

17.061

13.181

Beleggingen

33.046

30.528

25.808

20.772

10.821

81

72

64

82

82

255

266

258

243

252

HOTELEXPLOITATIE
Torarica:
Bezettingsgraad in %
Gemiddelde opbrengst
per bezette kamer (x 1 SRD)

Eco Resort Inn:						
Bezettingsgraad in %

80

78

74

73

70

Gemiddelde opbrengst						
per bezette kamer (x 1 SRD)

173

166

157

160

167

						
Royal Torarica:						
Bezettingsgraad in %

62

56

54

67

61

Gemiddelde opbrengst						
per bezette kamer (x 1 SRD)
Personeelskosten

326

333

321

310

312

20.198

19.635

15.951

17.690

14.695

						
Personeel (in aantallen)						
Mannen

215

206

199

198

200

Vrouwen

180

158

151

161

164

Totaal

395

364

350

359

364

2
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Volgens voorstel
Na aanname voorstel winstverdeling
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V E RS L AG VAN DE RA A D VA N
CO M MI SSARI SSE N
Met genoegen rapporteren wij over de activiteiten van de Raad van Commissarissen
in het boekjaar 2014/2015.
De Raad van Commissarissen heeft haar taken verricht met in achtneming van de
statuten van de vennootschap en de geldende regelgeving in Suriname. Zij heeft de
directie geadviseerd aangaande relevante zaken en heeft toezicht gehouden op de
verrichtingen van de directie in relatie tot de gestelde doelen.

De directie heeft de Raad regelmatig
geïnformeerd, zowel mondeling als
schriftelijk over belangrijke transacties, investeringen en ontwikkelingen
binnen de vennootschap.
De Raad wordt met name geïnformeerd over de ontwikkeling van de
resultaten, de financiële positie van
de vennootschap en de risico’s van de
bedrijfsvoering.
Wij kunnen terugblikken op een jaar
waarbij de kamerprijzen onder druk
stonden en het casino een negatief
resultaat heeft gehaald. Ondanks
lagere kamerprijzen heeft Royal
Torarica mede door een goede kostenbeheersing haar doelen wel gehaald.
Corporate Governance
De Raad van Commissarissen heeft
in 2011 een traject ingezet voor het
ontwikkelen van een nieuw organisatiestructuur voor de Torarica Groep.
In de aandeelhoudersvergadering
van 20 november 2014 hebben de
aandeelhouders de statuten en de
omwisseling van aandelen
N.V Hotelmaatschappij Torarica
naar aandelen Torarica Holding N.V.
goedgekeurd.
De Torarica Holding N.V. is op 14 mei
2015 opgericht en inmiddels heeft er
een registratie van aandelen plaatsgevonden. De omruil van de aandelen
N.V. Hotelmaatschappij Torarica naar
aandelen Torarica Holding N.V zal
plaatsvinden in aansluiting op de
Algemene Vergadering van Aandeel-

houders van de N.V. Hotelmaatschappij
Torarica en wel op 23 november 2015.
De Raad van Commissarissen van
de Torarica Holding N.V. zal op een
Bijzondere Aandeelhouders Vergadering van 23 november 2015 worden
geinstalleerd.
Meerjarenbeleidsplan voor de
Torarica Groep
In het afgelopen boekjaar hebben
de Raad van Commissarissen en de
directie een aanvang gemaakt met een
meerjarenbeleidsplan voor de Torarica
Groep. In dit beleidsplan zullen de
visie en strategische doelen voor de
komende 5 jaar beschreven worden.
Het meerjarenbeleidsplan zal in
december 2015 worden afgerond.
Overleg en besluitvorming
De Raad van Commissarissen heeft 11
vergaderingen gehouden in het boekjaar 2014/2015. 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 er presentaties
geweest van de Operations managers
van Torarica, Casino, Eco Resort Inn
en Royal Torarica, waarbij de specifieke doelen en acties per business
unit zijn gepresenteerd aan de Raad
van Commissarissen. Er is bijzondere
aandacht besteed aan het verbeteren
van de resultaten van het Casino,
mede ingegeven door de verhoogde
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concurrentie.
In de raadsvergadering die gehouden
is op 22 mei 2015 is de begroting voor
het boekjaar 2015/2016 gepresenteerd en is de kapitaalsbegroting ten
bedrage van SRD 7.482.563 voor het
boekjaar 2015/2016 goedgekeurd. De
belangrijkste investering is de aankoop
van slotmachines om zo de aantrekkelijkheid van ons Casino te bevorderen.
Op 23 oktober 2015 heeft de externe
accountant de Raad van Commissarissen geïnformeerd over zijn bevindingen. Zijn aanbevelingen zijn vastgelegd
in een management letter.
De Raad van Commissarissen zal
toezien op de uitvoering van de
verbeter voorstellen.
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 voor het laatst vastgesteld op 1 oktober 2014 en wordt
adequaat geacht.
Dividendbeleid
Het beleid van de vennootschap is
om afhankelijk van het resultaat en de
interne financieringsbehoefte een
dividend van tussen de 40% en 65%
van de netto winst 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.
Jaarrekening en voorstel winstverdeling
Overeenkomstig het bepaalde in artikel
35 van de statuten hebben wij de jaarrekening over het boekjaar 2014/2015
doen onderzoeken en wij adviseren u
deze jaarrekening, zoals zij u tezamen
met de controleverklaring van de
onafhankelijke accountant, Lutchman
& Co, Accountants is aangeboden, vast
te stellen.
De geconsolideerde netto winst bedroeg SRD 5.893.950. Met het voorstel van de Hoofddirecteur om uit deze
netto winst een dividend uit te keren
van SRD 2.650.844 in contanten,
zijnde SRD 2,00 per aandeel van
nominaal SRD 0,10 kunnen wij ons
verenigen. Aan interim dividend is
reeds betaalbaar gesteld SRD 1,20 per
aandeel. Als slotdividend zal derhalve
SRD 0,80 per aandeel worden uitgekeerd.
Evenzo kunnen wij ons verenigen met
het voorstel om SRD 3.243.106 toe te

voegen aan de algemene reserve. Het
dividendvoorstel vertegenwoordigt een
uitkering van 45% van de geconsolideerde netto winst.
Wij adviseren u deze voorstellen van
de Hoofddirecteur goed te keuren.
Benoemingen
De hoofddirecteur van de N.V. Hotelmaatschappij Torarica stelt zijn functie
ter beschikking aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders en
de Raad van Commissarissen stelt voor
om de Torarica Holding N.V. te benoemen tot hoofddirecteur van de
N.V. Hotelmaatschappij Torarica.
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. Tevens zullen aftreden
mevrouw drs. T. Pinas en de heer R.
Steenland, die sinds het boekjaar 2010
als commissaris aan de vennootschap
verbonden zijn geweest. Wij danken hen voor hun bijdrage aan de
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werkzaamheden van de Raad.
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 81.600 per
jaar en is op de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van 21 november
2013 vastgesteld.
Wij zeggen de directie, staf en overige
medewerkers hartelijk dank voor hun
inzet en toewijding in het afgelopen
jaar.
Paramaribo, 23 oktober 2015
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

JAARVERSLAG VAN N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA

PROUD TO BE

TORARICA

PROUD TO BE

TORARICA

V E RS L AG VAN DE H OOF D D IR EC TEU R
Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag over het boekjaar 2014/2015, waarin
de verrichtingen van N.V. Hotelmaatschappij Torarica zijn beschreven.

Het herstel van de wereldeconomie
zette zich ook in 2014 voort. De groei
van de wereldeconomie bedroeg
volgens het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) 3,3%.
Ook in 2014 groeide de Surinaamse
economie, zij het minder dan in 2013.
De ontwikkelingen in de goud-, aardolie- en publieke- sector, spelen nog
altijd een belangrijke rol in de Surinaamse economie. Reeds jaren pleiten
wij samen met overige stakeholders
voor regulering van de toerisme sector
en wetgeving voor deze sector. Wij zijn
ervan overtuigd dat het toerisme
duurzaam een substantiële bijdrage
kan leveren aan de economie van het
land. Het aantal toeristen dat Suriname
heeft aangedaan is in 2014 gestegen
met slechts 1% ten opzichte van 2013.
Het vorig boekjaar eindigden wij het
directieverslag met de opmerkingen,
dat de vooruitzichten voor het bedrijf
goed waren en dat we optimistisch gestemd waren over de toekomst. Voor
wat betreft de hotel operaties, waren
er enkele afzeggingen van conferenties. Dit heeft direct gevolgen gehad
voor de kamer- en Food & Beverage
opbrengsten. De gebudgetteerde
opbrengsten zijn door Torarica en Eco
Resort Inn niet gehaald.
Wij maakten in het vorig boekjaar
melding van een aantal buitenlandse
oliemaatschappijen, die zouden starten
met olieboringen voor de kust van
Suriname. Deze oliemaatschappijen
hebben wij enkele maanden in onze

hotels mogen accommoderen.
Het Casino bedrijf heeft minder goed
gepresteerd. Een en ander is vooral
het gevolg van lagere omzetten, mede
door toegenomen concurrentie.
Het geconsolideerd netto resultaat is
met 5% afgenomen. De geconsolideerde balans geeft nog steeds een
solide financiële positie weer; het
eigen vermogen steeg met 6% tot
SRD 87 miljoen, terwijl de leningen
afnamen met ruim SRD 500.000 tot
SRD 5.149.000.
Torarica Holding N.V.
In de aandeelhoudersvergadering
van 20 november 2014, hebben de
aandeelhouders de statuten van
Torarica Holding N.V. goedgekeurd en
was tevens de planning met betrekking
tot de formele oprichting van Torarica
Holding N.V. aan de aandeelhouders
voorgehouden. Torarica Holding N.V.
is op 14 mei 2015 opgericht. Vooruitlopend op de aandelenruil zijn inmiddels de aandeelhouders opgeroepen
zich te registreren. De aandelenruil
zal effectief zijn aan het einde van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van maandag 23 november
2015, waarna in een Bijzondere Aandeelhouders Vergadering van Torarica
Holding N.V., de Raad van Commissarissen benoemd zal worden.
Wij stellen voor een cash dividend van
SRD 2,00 per aandeel van SRD 0,10
nominaal uit te keren. Het totaal uit
te keren dividend zal SRD 2.650.844
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bedragen. Hiervan is reeds SRD 1,20
per aandeel van SRD 0,10 als interim
dividend beschikbaar gesteld. Het
slotdividend bedraagt derhalve
SRD 0,80 per aandeel van nominaal
SRD 0,10. Na aanvaarding van dit
dividend voorstel, rest er een bedrag
van SRD 3.243.106, dat toegevoegd zal
worden aan de algemene reserve.
De koers van het aandeel Torarica op
de Surinaamse Effectenbeurs bedroeg aan het einde van het boekjaar
2014/2015: SRD 80,00 per aandeel
(2013/2014: SRD 72,00 per aandeel).
Royal Torarica
Wij mogen in Royal Torarica terugblikken op een goed jaar met een stijging
van het netto resultaat van 48%.
Het boekjaar heeft zich gekenmerkt
door een groei in de kamerbezetting
met 6,2% ten opzichte van vorig jaar
en een stijging van de totale omzetten
met 10%. Het online segment, met een
aandeel van 9% in de kamerbezetting,
heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan deze groei. Het zakensegment
(54%), is ook dit boekjaar de grootste
groep in ons gastenbestand. Royal
Torarica staat op booking.com in haar
categorie als nummer 1 met een tevredenheidsscore van 8,1 en op
Tripadvisor als nummer 2. Op het
gebied van Food & Beverage heeft
het concept “Garden Concerts” haar
rendement bewezen met een bijdrage
in de groei van 5% in de Food &
Beverage omzetten. In juli 2015 is
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gestart met het thema “Moonlight
Moods” en “Fire at 5”, beiden op het
pooldeck van Royal Torarica.
In het huidige boekjaar 2015/2016
wordt geïnvesteerd in de branding van
Royal Torarica via de online kanalen
met als doel het vergroten van ons gastenbestand. Immers, de technologie
en de digitale wereld zijn zich continue
verder aan het ontwikkelen.
In de branding van Royal Torarica
wordt de volgende belofte meegenomen: “a seamless stay from start to
finish”. Met deze belofte committeren
wij ons aan optimale gastentevredenheid, productontwikkeling en onderscheidend vermogen.
Eco Resort Inn
Eco Resort Inn heeft ten opzichte
van het vorige boekjaar 2,1% meer
hotelbezetting gerealiseerd. De stijging
heeft geresulteerd in een toename

van de kameromzetten van 6,6% ten
opzichte van het vorig boekjaar.
Vanwege aangepast prijsbeleid is de
gemiddelde kamerprijs met 4,4%
gestegen ten opzichte van het vorig
boekjaar. De stijging van zowel de
hotelbezetting als de gemiddelde
kamerprijzen, heeft geresulteerd in
een 7,9% toename van de Rev Par ten
opzichte van het vorig boekjaar.
Voor wat betreft de marktsegmenten
zien wij een groei in het zakelijk segment en een stabilisatie in het leisure
segment. De tarieven voor de travel
agents zijn voor het jaar 2015 niet
verhoogd. Echter is voor dit segment
wel betaald transport ingevoerd vanuit
de luchthaven naar onze hotels en vice
versa.
De food afdeling heeft ten opzichte van
het vorige boekjaar 12% meer omzet
gerealiseerd. De beverage afdeling
heeft 7,6% meer omzet gerealiseerd.
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De focus was op bestendiging van de
kwaliteit van het eten. Verder hebben
actievere verkoopstrategieën naar
onze gasten, touroperator- en travel
agent groepen en het organiseren van
maandelijkse thema avonden, bijgedragen aan de toename in de Food &
Beverage omzetten.
Ondanks de hogere kamer- en Food &
Beverage opbrengsten, is het
netto resultaat lager dan het jaar daarvoor. De belangrijkste redenen waren
de stijging in de personeelskosten
en de overige kosten. De stijging in
de overige kosten had te maken met
het uitbesteden van de schoonmaak
van de publieke faciliteiten aan een
contract cleaning bedrijf. Verder zijn
ook de reserveringskosten gestegen
door de toename van het aantal online
reserveringen.
Het gehele kamerblok kreeg een
schilderbeurt en de houten spijlen van

de balkonnetjes zijn vervangen door
aluminium puien.
Hotel Torarica
De kameromzetten zijn met 7,5% gestegen ten opzichte van het vorig boekjaar,
mede door de groei in het corporate
segment en de online boekingen. De
uitbreiding van onze web kanalen met
Expedia.com, heeft ook zijn waarde
bewezen.
De opbrengsten uit de Food &
Beverage afdeling, (inclusief de
opbrengsten uit de evenementen),
hebben ertoe bijgedragen dat de
afdelingswinst 7,1% hoger is uitgevallen vergeleken met vorig boekjaar. De
verkoop van conventions en banquets
is een uitdaging geweest en heeft de
totale omzetten van de Food &
Beverage afdeling onder druk gezet.
De entertainment concepten die zorg-

dragen voor zowel ambiance als het
verhogen van de omzetten zijn verder
uitgebreid. Vorig jaar maakten wij
melding dat het concept ” Revive” op
de zondag zeer geslaagd was. Dit jaar is
dit thema nog steeds een succes. Een
Cubaanse zangeres “Yoana” is aangetrokken, die wekelijks optreedt op de
zaterdag op het poolterras. In de
maand december 2014 is een dinner
show met Ramon Beuk succesvol
gehost met een bezoekersaantal van
1.000 gasten, verspreid over 3 dagen.
De cabana’s, die onderdeel waren van
het project “renovatie zwembad”,
blijken vooral in de weekenden in trek
bij onze badgasten en leveren thans
een goede bijdrage aan de Food &
Beverage omzetten.
Casino
De netto omzetten in het Casino zijn
met 7% afgenomen en het netto
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resultaat is gedaald tot een verlies.
In de maand april is een consultant
binnengehaald om te assisteren bij een
100 dagen turn- around strategy. Er
zijn drie belangrijke aandachtsgebieden, die de consultant samen met de
directie heeft uitgewerkt. De drie aandachtsgebieden zijn: verandering van
de lay-out van het Casino, de marketing
van onze activiteiten en het evalueren
en bijstellen van de regels en procedures in het Casino. Inmiddels hebben
wij de lay-out van het Casino dusdanig
veranderd, dat de casino vloer beter
toegankelijk is voor zowel de klanten
als de bediening. Wij merken dat onze
casino gasten de veranderde omgeving
aangenamer ervaren en dat de toegang
tot alle slotmachines beter is.
Het Casino heeft tot voor kort slechts
in-house haar casino activiteiten
gepromoot.
Het afgelopen boekjaar is er voor
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gekozen om onze activiteiten ook
buiten het hotel te adverteren en
merken dat er nieuwe groepen klanten
ons Casino bezoeken. Samen met
onze financiële afdeling, het casino
management en de directie heeft de
consultant alle regels en procedures
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
In april 2015 heeft de casino manager,
de heer Gardel Jong A Ten zijn dienstverband met de N.V. Hotelmaatschappij Torarica beëindigd. De positie van
casino manager is thans vacant.
Marketing en Sales
Per 1 januari 2015 is op de Marketing
en Sales afdeling een nieuwe organisatie structuur geïmplementeerd, waarbij
account managers zijn benoemd. Deze
nieuwe structuur zal een bijdrage
leveren aan het gerichter verkopen van
onze faciliteiten en het verhogen van
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onze dienstverlening naar onze gasten.
De account managers hebben tevens
een start gemaakt met sales bezoeken
en het bezoeken van verschillende
internationale beurzen, waaronder de
TIC ( Trade Investment Conference) in
Trinidad en Tobago. Deze beurs betreft
een business to business beurs. Ook is
in het afgelopen boekjaar de Salon du
Tourism in Frans Guyana bezocht.
Andere beurzen waaraan deelgenomen is, zijn de Caribbean Travel
Market in Puerto Rico en de vakantiebeurs in Utrecht-Nederland.
Facilities
Zoals reeds in het vorig directieverslag
is vermeld, zijn per 1 maart 2013 de
volgende afdelingen: de technische
dienst, het magazijn, de wasserij en de
beveiliging, ondergebracht onder de
afdeling Facilities.

De centrale aansturing van bovengenoemde afdelingen, die diensten aan
alle business units verlenen blijkt goed
te werken.
Er is in de vooruitzichten van het vorig
verslagjaar, melding gemaakt dat er
een geautomatiseerd parkeersysteem
was aangekocht. Inmiddels is het
digitaal parkeer systeem op het terrein
van Royal Torarica in werking. Vanaf de
implementatie op 27 december 2014
tot het einde van het boekjaar, is
SRD 131.375 omgezet aan
parkeergelden. In het verslagjaar
is opnieuw geïnvesteerd in camera
beveiliging bij Royal Torarica, waarbij
de buitenring van het hotel geheel in
beeld is gebracht.
Enkele grote projecten die door of
onder supervisie van onze
technische dienst zijn uitgevoerd
waren: behandeling van de betonrot

in onze keuken kelder en de kelder
onder de standaard wing, de installatie van een nieuwe airco en afzuigkap
in de Torarica keuken en de herasfaltering van de parkeerplaats vóór
Hotel Torarica.
Human Resources
De loononderhandelingen met de
Torarica Werknemers Bond hebben
geresulteerd in een verhoging van het
basisloon met 6,5%, ingaande 1 juli
2015. De huidige loonstructuur wordt
in het huidige boekjaar samen met de
Torarica Werknemers Bond geëvalueerd en waar nodig aangepast.
Met het ROC Amsterdam is een
samenwerking aangegaan, waarbij
ons bedrijf stage plaatsen beschikbaar
stelt aan leerlingen van genoemde
onderwijsinstelling. De samenwerking
is verder uitgediept en vakdocen-

ten op het gebied van productie en
bediening verlenen assistentie bij
het geven van trainingen aan ons
personeel.

besparende maatregelen. Tevens zullen wij genoodzaakt zijn om een deel
van de verhogingen door te
berekenen aan onze gasten, door
middel van een utilities surcharge.

Vooruitzichten
De directie heeft zich samen met de
Raad van Commissarissen gecommitteerd om in het huidig boekjaar
2015/2016, een meerjarenbeleidsplan voor de Torarica groep op te
stellen. Het ligt in de bedoeling om dit
plan in december 2015 af te hebben.
Het meerjarenbeleidsplan zal als
handleiding dienen voor de richting
die de Groep de komende 5 jaren zal
opgaan. Zo worden strategische doelen bepaald voor de komende jaren.
De recent ingevoerde verhoging van
de energie- en watertarieven, dwingt
ons tot het treffen van energie

Op het gebied van Sales en Marketing
wordt een integraal strategisch marketing plan opgesteld voor de Torarica
Groep, waarbij het gebruik van social
media en de online reserveringskanalen beter op elkaar worden afgestemd. Een duidelijke branding van
de diverse producten en diensten, die
wij als groep te bieden hebben, zal
ook onderdeel zijn van het strategisch
marketing plan.
De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in aansluiting op diverse
online boekingskanalen.
Dit wordt voortgezet en we zijn thans
bezig ons aan te sluiten op een zeer
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belangrijke GDS (Global Distribution
System), die door, m.n. reisagenten
en touroperators wereldwijd, wordt
gebruikt.
De voorbereidende werkzaamheden
voor het renoveren van onze executive
wing in Torarica zijn voortgezet. Een
kamer in de executive wing is volledig
gerenoveerd. De investeringen die
daarmee gemoeid zijn gegaan, zullen
als basis dienen bij het opstellen van
de begroting voor de gehele wing. Het
ligt in de bedoeling om het volgende
kalender jaar met de renovatie van de
executive wing te starten.
Overige projecten zoals renovatie
van de Pier en de resort faciliteiten
zullen onze concurrentie positie verder
verstevigen.
Op het gebied van Food & Beverage
wordt gewerkt aan verschillende concepten en een nieuw thema restaurant
ligt in het verschiet.
In het huidig boekjaar 2015/2016
wordt er een aanvang gemaakt met
het restylen van 48 kamers in Eco
Resort Inn aan de rivierzijde. De
kamers worden ingericht volgens het
concept natuur en cultuur. De tuin aan
de rivierzijde wordt verder aangekleed.

De keuken in het Welcome Center in
het hoofdgebouw wordt uitgebouwd.
Hierdoor kan beter worden ingespeeld
op de culinaire wensen van onze
gasten.
In het Casino staat de aankoop van een
aantal nieuwe slotmachines op het
programma.
Zoals hierboven omschreven, zal elk
hotel van de Groep zich blijven concentreren op het behouden en versterken
van de concurrentie positie. In het
boekjaar 2015/2016 moet rekening
worden gehouden met belangrijke
overheidsbezuiningen in de
Surinaamse Economie. Het is dan ook
te verwachten dat bestedingen vanuit
de lokale markt zullen afnemen.
De Torarica Groep zal middels haar
marketing activiteiten alles in het werk
stellen om de verwachte afname op
te vangen door te werken aan markt
differentiatie.

Onze medewerkers hebben goede
prestaties geleverd en wij wensen
dank uit te brengen aan alle personeelsleden, die met hun loyaliteit
een belangrijke bijdrage leveren aan
het succes van ons bedrijf. De leden
van de Raad van Commissarissen zijn
wij erkentelijk voor de vruchtbare
samenwerking en onze gasten danken
wij voor het geschonken vertrouwen.

Paramaribo, 23 oktober 2015
Dave Boucke
Hoofddirecteur

Het aantal kamerreserveringen en
aanvragen voor onze conferentie faciliteiten aan het begin van het boekjaar
2015/2016, roept een gevoel van
gematigd optimisme op.
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HOOFDSTUK 2

PROUD TO BE

TORARICA

V E NNO OTS C H A PPE L I JK E BA L A N S P ER 3 0 JU N I 2 0 1 5
(VOOR VOORGESTELDE WINSTVERDELING)

ACTIVA
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Projecten in uitvoering

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Beleggingen

Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Inkomstenbelasting
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Algemene reserve
Overige reserves
Resultaat verslagjaar

Vreemd vermogen op lange termijn
Voorzieningen
Leningen

Schulden op korte termijn
Rekening-courant Pamo N.V.
Rekening-courant Eco Resort Inn
Rekening-courant Royal Torarica
Crediteuren
Overige schulden
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30 JUNI 2015

30 JUNI 2014

SRD

SRD

35.973.841
1.092.664

35.158.380
626.929

37.066.505

35.785.309

51.177.176
33.046.128

46.876.505
30.528.313

84.223.304

77.404.818

2.596.994
1.592.049
1.524.552
659.055
5.517.253

2.054.952
1.671.308
1.070.278
581.924
4.264.472

11.889.903

9.642.934

133.179.712

122.833.061

132.542
34.469.539
46.865.100
5.893.950

132.542
22.935.081
53.338.727
6.209.006

87.361.131

82.615.356

18.742.165
390.000

18.706.123
780.000

19.132.165

19.486.123

1.829.633
8.553.899
7.037.472
3.720.442
5.544.970

1.838.873
7.438.054
3.693.577
2.229.684
5.531.394

26.686.416

20.731.582

133.179.712

122.833.061
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V E NNO OTS C H A PPE L I JK E W I N ST- EN - V ERL I ES REK EN I NG
OVER DE PERIODE 1 JULI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015
2014/2015

2013/2014

SRD
SRD
			
Opbrengsten			
Hotelbedrijven en Casino
37.525.383
36.020.027
			
Kosten 			
Personeelskosten
15.806.014
15.530.733
Overige kosten
16.043.535
14.170.892
Afschrijvingen
3.941.494
3.506.883
35.791.043
33.208.508
			
Bedrijfsresultaat
1.734.340
2.811.519
Opbrengst deelnemingen en beleggingen
4.838.847
4.221.211

Financiële baten en (lasten)

6.573.187
410.271

7.032.730
379.764

Resultaat voor belasting

6.983.458

7.412.494

Inkomstenbelasting

1.089.508

1.203.488

Resultaat na belasting

5.893.950

6.209.006
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HOOFDSTUK 3

GECO NS O L I D E E R D E BA L A N S P ER 3 0 JU N I 2 0 1 5
(VOOR VOORGESTELDE WINSTVERDELING)

ACTIVA
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa
Projecten in uitvoering

Financiële vaste activa
Beleggingen
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Inkomstenbelasting
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Algemene reserve
Overige reserves
Resultaat verslagjaar

Vreemd vermogen op lange termijn
Voorzieningen
Leningen

Schulden op korte termijn
Crediteuren
Overige schulden
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30 juni 2015

30 juni 2014

SRD

SRD

68.579.669
1.518.505

68.725.571
658.254

70.098.174

69.383.825

33.046.128

30.528.313

2.754.610
5.659.561
959.314
9.531.523

2.252.053
6.035.077
685.730
7.496.357

18.905.008

16.469.217

122.049.310

116.381.355

132.542
34.469.539
46.865.100
5.893.950

132.542
22.935.081
53.338.727
6.209.006

87.361.131

82.615.356

19.564.664
5.149.096

19.569.033
5.661.085

24.713.760

25.230.118

4.266.269
5.708.150

2.825.707
5.710.174

9.974.419

8.535.881

122.049.310

116.381.355
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GECO NS O L I D E E R D E W I N ST- EN - V ERL I ES REK EN I N G
OVER DE PERIODE 1 JULI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015
2014/2015

2013/2014

SRD
SRD
			
			
Opbrengsten			
Hotelbedrijven en Casino
61.748.341
58.165.044
			
Kosten 			
Personeelskosten
20.198.298
19.634.871
Overige kosten
27.742.020
23.996.093
Afschrijvingen
6.690.189
6.666.153
54.630.507
50.297.117
			
Bedrijfsresultaat
7.117.834
7.867.927
Opbrengst beleggingen
538.183
472.090

Financiële baten en (lasten)

7.656.017
-39.913

8.340.017
-92.270

Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting

7.616.104
1.722.154

8.247.747
2.038.741

Resultaat na belasting

5.893.950

6.209.006
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GECO NS O L I D E E R D K A S STRO O M OV ERZ I C H T
OVER DE PERIODE 1 JULI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015
2014/2015
SRD
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat na belastingen
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen
Koersresultaten
Voorzieningen
Verschuldigde inkomstenbelasting
Inkomsten uit beleggingen
Ontvangen interest
Betaalde interest

5.893.950
6.690.189
-447.896
-568.291
1.722.154
-538.183
-6.451
494.260
13.239.732

Mutaties werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

-502.557
321.439
1.119.990

Kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten
Betaalde interest
Koersresultaten
Betaalde inkomstenbelasting

14.178.604
-494.260
447.896
-2.340.615

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

11.791.625

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Ontvangen interest
Ontvangen dividend

-7.404.538
6.451
538.183

Netto kasmiddelen uit investeringsactiviteiten

-6.859.904

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Terugbetaling van leningen
Dividend

-511.989
-2.384.566

Netto kasmiddelen uit financieringsactiviteiten

-2.896.555

Saldo kasstroom
Liquide middelen per 1 juli 2014

2.035.166
7.496.357

Liquide middelen per 30 juni 2015

9.531.523
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VE RLOOP VA N H E T E I G E N V ERM O G EN
OVER DE PERIODE 1 JULI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015

Overige reserves
AandelenAlgemene
Agioreserve
kapitaal
reserve		
				

Herwaarderingsreserve
gebouwen

Reserve
Koersverschillen
deelneming

Koersverschillen
reserve
effecten

Totaal

							
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
					
Vermogen per
1 juli 2013
132.542
23.445.981
9.715.647
19.177.690
4.929.749
16.494.394
73.896.003
Resultaat na belasting
6.209.006
6.209.006
-2.650.844
-2.650.844
Dividend
Herwaardering
3.021.247
3.021.247
Vermogen
per 30 juni 2014
Resultaat na belasting
Interim dividend
Gerealiseerde
herwaardering
Herwaardering

132.542
-

27.004.143
5.893.950
-619.633

9.715.647
-

19.177.690
-

4.929.749
-

19.515.641
-

80.475.412
5.893.950
-619.633

8.085.029		
-

-8.085.029
-

-

1.611.402

1.611.402

Vermogen per 30 juni
2015 voor winstverdeling
Slotdividend

132.542
-

40.363.489
-2.031.211

9.715.647
-

11.092.661
-

4.929.749
-

21.127.043
-

87.361.131
-2.031.211

Vermogen per 30 juni
2015 na winstverdeling

132.542

38.332.278

9.715.647

11.092.661

4.929.749

21.127.043

85.329.920
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TO E LIC H T I NG O P D E
GECO NS O L I D E E R D E JA A RREK EN I N G
ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten
De N.V. Hotelmaatschappij Torarica
werd op 12 april 1960 opgericht en
heeft ten doel:
• het exploiteren van hotels, restaurants en cafés in de uitgebreidste
zin des woords en het verrichten
van al hetgeen daartoe behoort of
daartoe in verband staat;
• het deelnemen in of zich op
enigerlei andere wijze kunnen
interesseren bij vennootschappen
of andere ondernemingen van elke
aard.

interne administratiekoers welke is
afgeleid van de vigerende bank- en
vrije marktkoers. Activa en passiva in
vreemde valuta zijn omgerekend in
Surinaamse dollars tegen de op balansdatum geldende interne administratiekoers. De uit de omrekening
voortvloeiende koersverschillen zijn
verwerkt in de winst-en-verliesrekening. De gehanteerde omrekeningskoers per balansdatum voor de
US dollar en de euro is:

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%)

US dollar
EURO

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.
Functionele en rapporteringsvaluta
De genoemde bedragen luiden in
Surinaamse dollars; dit is zowel de
functionele als de presentatievaluta
van de entiteit. Transacties in vreemde
valuta zijn omgerekend in Surinaamse
dollars tegen de van toepassing zijnde

30 juni
2015
3,25
3,60

30 juni
2014
3,25
4,40

Algemene grondslagen
Algemeen
De waardering van activa (exclusief de
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.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening
vereist dat het management oordelen
vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op
de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de
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periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden
aangemerkt alle rechtspersonen
waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of
invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen
uitoefenen alsmede
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in de leiding van
de vennootschap en nauwe verwanten worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties van betekenis
met verbonden partijen worden
toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht
de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die
nodig is voor het verschaffen van het
inzicht.
Grondslagen voor de waardering van
activa en passiva
Materiële vaste activa
De gebouwen zijn gewaardeerd tegen
actuele waarde 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:
Terreinverbeteringen:
0%-10%
Gebouwen:
3%-10%
Machines en installaties:
10%-33,33%
Inventaris:
10%-33,33%
Transportmiddelen:
33,33%-20%
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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Beleggingen
De effecten zijn gewaardeerd tegen
de geldende koers per balansdatum
op de effectenbeurs van Suriname.
Het verschil tussen de koerswaarde
en de verkrijgingspijs is na aftrek van
de latent verschuldigde belastingen,
opgenomen in de post “koersreserve
effecten”.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd
tegen kostprijs onder aftrek van een
eventueel benodigde voorziening voor
incourante items.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen
de nominale bedragen onder aftrek
van een eventueel benodigde voorziening wegens oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen betreffen de aanwezige kasmiddelen en de banktegoeden bij lokale en buitenlandse
bankinstellingen. De liquide middelen
in vreemde valuta zijn per balansdatum verantwoord tegen de interne
administratiekoers welke is afgeleid
van de vigerende bank- en vrije
marktkoers.
Koersresultaten die het gevolg zijn van
de omrekening van vreemde valuta
zijn in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Rekening-courantschulden bij
banken zijn opgenomen onder Bankier
onder kortlopende schulden. De
liquide middelen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde en staan ter
vrije beschikking van de vennootschap.
Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve is ontstaan
respectievelijk gemuteerd ten gevolge
van de (periodieke) herwaardering
van de gebouwen. Het bedrag van de
herwaardering 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
Pamo N.V. ten tijde van de verwerving
van de aandelen van de vennootschap
worden opgenomen in de post
“reserve koersverschillen deelneming”.

Voorziening latente belastingverplichting
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 per balansdatum geldende
belastingtarief.
Voorziening medische kosten gepensioneerden
Deze voorziening betreft medische
kosten van gepensioneerden voortvloeiende uit CAO-verplichtingen.
Oudedagsvoorziening
Deze voorziening houdt verband met
het stellig voornemen om de pensioenrechten significant te verbeteren.
Overige activa en passiva
Overige activa en passiva zijn in de
balans gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Grondslagen voor de bepaling van
het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het
verschil tussen de opbrengst van de
verrichte diensten en geleverde producten en de kosten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten en lasten worden toegerekend
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden in aanmerking
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Opbrengst
Onder opbrengst wordt verstaan de
opbrengstwaarde van de aan derden
verleende diensten en geleverde
producten en de hiervoor in het
verslagjaar in rekening gebrachte
bedragen onder aftrek van kortingen en over de opbrengst geheven
omzetbelasting.
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Kosten
De kosten worden berekend op basis
van historische kosten en toegerekend
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste
activa geschieden tijdsevenredig op
basis van de verwachte economische
levensduur. Op aanschaffingen in het
verslagjaar wordt naar tijdsgelang
afgeschreven.
Pensioenen
De vennootschap heeft een pensioenregeling welke wordt gefinancierd door
afdrachten aan de pensioenuitvoerder,
een verzekeringsmaatschappij. De
pensioenverplichtingen uit de regeling
worden gewaardeerd volgens de
“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de
winst-en-verliesrekening verantwoord.
Belastingen
De inkomstenbelasting wordt
berekend tegen het geldende tarief
over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met
tijdelijke en permanente verschillen
tussen de winstberekening volgens de
jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing)
slechts worden gewaardeerd voor
zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is in de “foreseeable future”.
Grondslagen voor de opstelling van
het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld
volgens de indirecte methode. In het
kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele,
investerings- en financieringsactiviteiten. Ontvangsten en uitgaven uit
hoofde van interest en winstbelasting
zijn opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt,
worden niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
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MATERIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
Terrein
Terreinverbetering

Machines &

Inventaris

Transport-

Totaal

Installaties		 middelen

en gebouwen

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

					
Boekwaarde 1 juli 2014

56.450.474

9.770.148

2.503.167

1.782

68.725.571

Investeringen

3.649.197

Afschrijvingen

2.518.633

2.236.829

586.461

71.800

6.544.287

3.125.267

1.044.079

2.210

6.690.189

71.372

68.579.669

			
Boekwaarde 30 juni 2015

57.581.038

8.881.710

2.045.549

Het verloop van de projecten in uitvoering is als volgt:
30 juni 2015

30 juni 2014

			
SRD

SRD			

					
Boekwaarde 1 juli 2014
Nieuwe projecten
Afgeronde projecten

658.254

1.785.944		

1.518.505

658.254		

658.254

1.785.944		

			
Boekwaarde 30 juni 2015

1.518.505

658.254			

30 juni 2015

30 juni 2014

SRD

SRD

33.046.128

30.528.313

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aandelen Assuria N.V.

VOORRADEN
Voedings- en genotmiddelen

560.230

457.850

Overige hotelbenodigdheden

2.194.380

1.794.203

2.754.610

2.252.053

Debiteuren

3.433.800

4.449.954

Overige vorderingen

2.225.761

1.585.123

5.659.561

6.035.077

8.692.582

6.704.186

838.941

792.171

9.531.523

7.496.357

VORDERINGEN

LIQUIDE MIDDELEN
Banken
Kas en gelden onderweg
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30 juni 2015

30 juni 2014

			
SRD

SRD

		

VOORZIENINGEN
Latente belastingverplichtingen gebouwen
Latente belastingverplichtingen beleggingen

6.703.148

7.048.025

11.883.963

10.977.550

Oudedagsvoorziening

250.000

250.000

Medische kosten gepensioneerden

727.553

1.293.458

			
19.564.664

19.569.033

		

LENINGEN
Assuria N.V.

5.149.096

5.661.085

		

OVERIGE SCHULDEN
Aflossingsverplichting leningen

868.418

868.418

Dividend en dividendbelasting

683.853

1.186.717

Personeelsreserveringen

2.096.749

2.304.869

Erfpacht, grondhuur en huurwaarde belasting

295.697

297.141

Omzetbelasting

292.201

215.341

Casinobelasting

138.800

152.400

Honoraria professionele dienstverleners

187.505

187.505

Vooruit ontvangen contributie

176.521

92.789

Overige

968.406

404.994

Overige schulden voor winstverdelingsvoorstel

5.708.150

5.710.174

Dividend (inclusief te betalen dividendbelasting)

2.031.211

2.139.944

Overige schulden na winstverdeling

7.739.361

7.850.118

		

INKOMSTENBELASTING
Het verloop van de inkomstenbelasting is als volgt:			
			
Stand per 1 juli

-685.730

412.165

Mutaties:		
Betalingen
Verschuldigd
Vrijval afchrijvingen
Correctie vorig boekjaar
Stand per 30 juni
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-2.340.615

-3.490.025

1.722.154

2.038.741

344.877

353.425

-

-36

-959.314

-685.730

2014/2015

2013/2014

			
SRD

SRD

OPBRENGST BELEGGINGEN
Dividend Assuria N.V.

538.183

472.090

		

FINANCIËLE BATEN EN (LASTEN)
Baten
Bankinterest

7.513

9.427

447.896

451.875

455.409

461.302

Interest leningen

495.322

553.572

Totaal

-39.913

-92.270

Koersverschillen

Lasten
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OV E R ZIC H T G ECO NS O L ID EERD B ED RI JFS RES U LTA AT

1 JULI 2014 T/M 30 JUNI 2015

1 JULI 2013 T/M 30 JUNI 2014

Omzet
BedrijfsResultaat
Omzet
Bedrijfs		kosten			kosten
(x SRD1.000)

SRD

SRD

9.916
12.821
796
25
5.701

3.085
10.168
607
141
1.795

SRD

SRD

SRD

Resultaat

SRD

Torarica
Kamerverhuur		
Restaurants & Bars		
Wasserij 		
Telefoon		
Overige		

6.831
2.653
189
-116
3.906

9.216
11.968
127
31
5.781

3.126
9.585
146
105
1.775

6.090
2.383
-19
-74
4.006

		
29.259
15.796
13.463
27.123
14.737
12.386
							
Eco Resort Inn								
			
Kamerverhuur		
6.138
2.030
4.108
5.756
1.593
4.163
Restaurants & Bars		
2.427
1.922
505
2.180
1.584
596
95
94
Wasserij		
121
2
119
1
Telefoon 		
19
47
-28
31
32
-1
Overige		
956
2
954
809
809
		
9.661
4.003
5.658
8.871
3.210
5.661
							
Royal Torarica								
			
Kamerverhuur		
7.769
2.303
5.466
7.137
1.989
5.148
Restaurants & Bars		
4.325
3.086
1.239
4.133
3.275
858
74
73
Wasserij		
151
4
147
1
Telefoon 		
23
46
-23
30
31
-1
Overige		
2.394
10
2.384
2.000
15
1.985
		
14.662
5.449
9.213
13.374
5.311
8.063
								
			
Totaal Hotels 		
53.582
25.248
28.334
49.368
23.258
26.110
								
			
Casino		
8.166
7.363
804
8.797
6.966
1.831
								
		
61.748
32.611
29.138
58.165
30.224
27.941
Overheadkosten				
15.330			
13.407
Afschrijvingen				
6.690			
6.666
Bedrijfsresultaat				
7.118			
7.868
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CO NTRO L E VE R KL A R I N G VA N D E
ON AFHA NK E L I JK E AC CO U N TA N T
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 2014/2015 van
N.V. Hotelmaatschappij Torarica (“de
vennootschap”) te Paramaribo gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit
de vennootschappelijke balans per
30 juni 2015, de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over de
periode 1 juli 2014 tot en met
30 juni 2015, geconsolideerde balans
per 30 juni 2015, de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening over de
periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni
2015, het geconsolideerd kasstroom
overzicht en het verloop van het eigen
vermogen over de periode
1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015,
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 materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten.

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.

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
controlewerkzamheden 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

Lutchman & Co
Namens deze,
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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 2015
en van het resultaat en de kasstromen
over de periode 1 juli 2014 tot en met
30 juni 2015 in overeenstemming met
algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.

Paramaribo, 23 oktober 2015

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

