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1.0 | INLEIDING

RAAD VAN COMMISSARISSEN
EN DIRECTIE

Raad van Commissarissen:
J. J. Healy Jr., President-Commissaris
Drs. S. Smit
J. Fernandes
N. Lalbiharie
Drs. M. Merhai AAG
P. Healy
R. Liong A San

Hoofddirecteur:
D. Boucke

Directie:
A. Healy
E. Tjin A Sioe

Onder Directeuren
A. Jubithana (N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica)
G. Wong (N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn)

Accountants:
Lutchman & Co
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ENKELE BELANGRIJKE GEGEVENS
2015/2016

2014/2015*)

2013/2014*)

2012/2013*)

2011/2012*)

X SRD 1.000
RESULTAAT
Opbrengsten:
Hotel
Casino
Totaal opbrengsten

58.741
6.885
65.626

53.582
8.166
61.748

49.368
8.797
58.165

41.381
10.314
51.695

42.519
10.066
52.585

Kosten

66.599

54.631

50.297

45.919

49.558

Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat na belasting

-4.493
676
-5.169

7.616
1.722
5.894

8.248
2.039
6.209

5.807
1.788
4.019

2.898
367
2.531

Cash dividend
Dividend per aandeel van
nominaal SRD 0,10
Koers per aandeel

1.193¹)

2.651

2.651

1.829

1.630

0,90
80,00

2,00
80,00

2,00
72,00

1,38
70,00

1,23
70,00

133
82.812²)
24.033
29.820

133
85.330
19.565
33.046

133
80.475
19.569
30.528

133
73.896
18.223
25.808

133
68.484
17.061
20.772

28.121

20.198

19.635

15.951

17.690

66

81

72

64

82

304

255

266

258

243

70

80

78

74

73

214

173

166

157

160

59

62

56

54

67

411

326

333

321

310

200
172
372

215
180
395

206
158
364

199
151
350

198
161
359

FINANCIËLE GEGEVENS
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
Voorzieningen
Belegging
Personeelskosten
HOTELEXPLOITATIE
Torarica:
Bezettingsgraad in%
Gemiddelde opbrengst per
bezette kamer (x SRD 1)
Eco Resort Inn:
Bezettingsgraad in%
Gemiddelde opbrengst per
bezette kamer (x SRD 1)
Royal Torarica:
Bezettingsgraad in%
Gemiddelde opbrengst per
bezette kamer (x SRD 1)
Personeel (in aantallen)
Mannen
Vrouwen
Totaal

*) Voor informatiedoeleinden ter vergelijking opgenomen geconsolideerde cijfers van het vorige boekjaar van N.V. Hotelmaatschappij Torarica
1) Volgens voorstel
2) Na aanname voorstel resultaatbestemming
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VERSLAG VAN DE RAAD
VAN COMMISSARISSEN
Algemeen
Met genoegen rapporteren wij over de activiteiten
van de Raad van Commissarissen in het boekjaar
2015/2016.
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.
Op 23 november 2015, heeft de Bijzondere
Vergadering van Aandeelhouders van Torarica
Holding N.V. plaatsgevonden, waarin de Raad van
Commissarissen is benoemd. Voorafgaand aan de
vergadering hebben de aandeelhouders van de N.V.
Hotelmaatschappij Torarica hun aandelen
omgeruild in aandelen Torarica Holding N.V. met
drie dochtermaatschappijen,
N.V. Hotelmaatschappij Torarica,
N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn en
N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica.
Wij kunnen terugblikken op een jaar waarin de
devaluatie van de Surinaamse Dollar de boventoon
voerde en het resultaat onder druk is komen te

staan door de afnemende koopkracht bij een aantal
van onze doelgroepen. Bovendien heeft de
devaluatie gezorgd voor koersverliezen op
vreemde valuta investeringsleningen en zijn er
noodzakelijke voorzieningen getroffen.
Het gevolg hiervan is dat de Torarica Groep over het
boekjaar verlies heeft geleden.
Overleg en besluitvorming
De Raad van Commissarissen heeft 11 vergaderingen gehouden in het boekjaar 2015/2016.
In de vergaderingen zijn op regelmatige basis
behandeld; de financiële rapportages, marktontwikkelingen, ontwikkeling van de bezetting,
casino resultaten, veiligheid en investeringen. Er
zijn 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 concurrentie.
In de raadsvergadering van 29 februari 2016, is het
project renovatie van het executive kamerblok van
Torarica goedgekeurd. De begroting voor deze
investering bedraagt USD 2.5 miljoen en wordt uit
eigen middelen gefinancierd. Op 31 mei 2016 is de
begroting voor het boekjaar 2016/2017 gepresenteerd en is de kapitaalbegroting ten bedrage van
SRD 9.995.971 voor het boekjaar 2016/2017
goedgekeurd. De belangrijkste investeringen zijn
vervangingsinvesteringen in energiezuinige
airconditioning systemen voor onze hotels.
Andere onderwerpen zijn geweest het Corporate
Governance Reglement, de renovatie van de
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executive wing in hotel Torarica en het Meerjarenbeleidsplan 2016/2020.
Op 19 oktober 2016 heeft de externe accountant de
Raad van Commissarissen geïnformeerd over zijn
bevindingen van de accountantscontrole over het
verslagjaar. Zijn aanbevelingen zijn vastgelegd in
een management letter.
De Raad van Commissarissen zal toezien op de
uitvoering van de verbeter voorstellen.
Corporate Governance
Het Corporate Governance Reglement is op 24 juni
2016 goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Het Reglement schept een eenduidig kader
voor het besturen van en toezicht houden op de
vennootschappen die horen tot de Torarica Groep.
In de komende periode zullen de Charters en de
Co m m is s i e s , g e n o e m d i n h e t r e g l e m e n t
vastgesteld worden, respectievelijk in werking
treden. De Code of Conduct, die van toepassing zal
zijn op alle relevante stakeholders zal vóór eind
december 2016 behandeld en goedgekeurd
worden.
Meerjarenbeleidsplan voor de Torarica Groep
De vennootschap heeft in januari 2016 het
Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 aangenomen
waarin de strategische doelstellingen zijn
aangegeven.
Deze zijn onder andere:
Kosten effectief beheersen
 Efficiënt en effectief inzetten van onze resources
 Het Casino weer tot een winstgevende business
unit maken
 Dienstverlening afstemmen op de behoefte van


onze gasten.
 Het ontwikkelen van producten en diensten,
waardoor wij nieuwe markten kunnen aanboren.
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 in April 2016 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 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. Het dividend wordt doorgaans
uitgekeerd als interim dividend per kwartaal en een
slotdividend. Het interim dividend is op aanbeveling van de Hoofddirecteur tot nader order
opgeschort vanaf de uitkering van het 3e kwartaal
dividend over het boekjaar 2015/2016.
Jaarrekening en voorstel winstverdeling
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.4 van de
statuten hebben wij de jaarrekening over het
boekjaar 2015/2016 doen onderzoeken en wij
adviseren u deze jaarrekening zoals zij u tezamen
met de controleverklaring van Lutchman & Co.
Accountants is aangeboden vast te stellen. Het
geconsolideerde netto verlies bedroeg
SRD 5.169.401.
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Dit verlies is in belangrijke mate veroorzaakt door
koersverschillen op leningen en een dotatie aan de
voorziening medische kosten na pensionering. Met
het voorstel van de Hoofddirecteur om uit de
Algemene Reserve een dividend uit te keren van
SRD 1.192.880. in contanten, zijnde SRD 0.90 per
aandeel kunnen wij ons verenigen. Aan interim
dividend is reeds betaalbaar gesteld SRD 0,90 per
aandeel. Derhalve zal er geen slotdividend
uitgekeerd worden.
Wij adviseren u deze voorstellen van de Hoofddirecteur goed te keuren.
Benoemingen
Conform artikel 7.6 van de Statuten, treedt de Raad
van Commissarissen in de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van 11 november 2016 in zijn
geheel af. De leden J.J. Healy Jr., Drs S. Smit, P. Healy,
R. Liong A San, N. Lalbiharie en Drs. M. Merhai AAG
stellen zich herkiesbaar. De heer J. Fernandes stelt
zich niet herkiesbaar voor herbenoeming. De Raad
dankt hem voor zijn trouwe inzet en bijdrage,
geleverd in de afgelopen jaren. Ter vervanging van
de heer Fernandes wordt de heer G. Brul voorgedragen en aanbevolen voor benoeming tot lid
van de Raad van Commissarissen. Bij de selectie
van de kandidaat is rekening gehouden met het
vastgesteld RvC-profiel.
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
Aandeelhoudersvergadering van 23 november
2015 vastgesteld.

Wij zeggen de directie, staf en overige medewerkers
hartelijk dank voor hun inzet en toewijding
in het afgelopen boekjaar.
Paramaribo, 19 oktober 2016
De Raad van Commissarissen:

J. J. Healy Jr., President Commissaris

Drs. S. Smit

J. Fernandes

N. Lalbiharie

Drs. M. Merhai AAG

P. Healy

R. Liong A San
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VERSLAG VAN DE
HOOFDDIRECTEUR
Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag over het boekjaar 2015/2016, waarin
de verrichtingen van de Torarica Groep staan vermeld.
Vanwege de economische omstandigheden is het resultaat van het afgelopen
boekjaar niet gunstig geweest. Vanuit de regering is aangegeven dat de financiële
situatie van het land zorgwekkend is; o.a. door de aanhoudende lage prijzen van
onze belangrijkste export producten goud en aardolie. Per ultimo juni 2016 bedroeg
de (12-maands) inflatie 63.8% (Bron: Centrale Bank van Suriname).

Vanaf november 2015 heeft de devaluatie van de
Surinaamse dollar de boventoon gevoerd.
Het vorig boekjaar eindigden wij het directieverslag
met de opmerking dat wij rekening moesten
houden met belangrijke overheidsbezuinigingen,
met als resultaat dat bestedingen vanuit de lokale
markt zouden afnemen. Dit vooruitzicht is in het
verslagjaar realiteit geworden en wij hebben een
duidelijke afname waargenomen in ons lokaal
marktsegment. Dit marktsegment is in het
bijzonder belangrijk voor onze Food & Beverage
divisies. Het aantal conferenties, vooral vanuit de
Overheid, is gedaald tot een minimum.
De effecten van het Zika virus waren voor de
toeristische sector in ons land groot. Wij kregen te
maken met annuleringen en vanuit de
Touroperators kregen wij alarmerende berichten
over de impact die de berichtgeving met betrekking
tot Zika teweeg bracht.
De reeds doorgevoerde verhogingen van de
energie- en watertarieven zijn in dit verslagjaar nog
verder verhoogd en hebben ons genoodzaakt een
energietoeslag te heffen per kamerovernachting

van respectievelijk USD 5,00 in Torarica en Royal
Torarica en USD 3,50 in Eco Resort. Het ligt in de
bedoeling om deze toeslagen te incorporeren in
ons kamertarief.
De Torarica Groep heeft over het boekjaar een
verlies van SRD 5.169.401 geleden. Dit verlies is in
belangrijke mate veroorzaakt door achterblijvende
kameromzetten, afname van de casinoresultaten,
de koersverliezen op onze valuta leningen en een
aanzienlijke dotatie aan de voorziening medische
kosten na pensionering.
Over het boekjaar 2015/2016 stellen wij een
dividend van SRD 0,90 per aandeel van nominaal
SRD 0,10 uit te keren hetgeen reeds betaalbaar
gesteld is als interim dividend. Het interim dividend
vertegenwoordigt een waarde van SRD 1.192.880.
Bij aanvaarding van het voorstel zal het dividend
ten laste van de Algemene Reserve worden
geboekt.
De koers van het aandeel Torarica op de
Surinaamse Effectenbeurs bedroeg aan het einde
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van het boekjaar 2015/2016 SRD 80,00 (boekjaar
2014/2015: SRD 80,00).
Torarica Holding N.V.
Voorafgaand aan de Bijzondere Vergadering van
Aandeelhouders van Torarica Holding N.V., welke op
23 november 2015 is gehouden, hebben de aandeelhouders van de N.V. Hotelmaatschappij
Torarica hun aandelen omgeruild in aandelen
Torarica Holding N.V.. Dit proces is vlot verlopen. Dit
boekjaar is het eerste verslagjaar van Torarica
Holding N.V.. Torarica Holding N.V. is middels deze
omruil de moedermaatschappij geworden van N.V.
Hotelmaatschappij Torarica,
N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn en N.V.
Hotelmaatschappij Royal Torarica.
Meerjarenbeleidsplan
In dit verslagjaar is door de Directie, Staf en Raad
van Commissarissen gewerkt aan het opstellen van
ons eerste Meerjarenbeleidsplan en wel voor de
periode 2016-2020. Na het formuleren van de visie,
is een SWOT-analyse gemaakt, zijn de klantwaarde
propositie en de kritische succesfactoren in kaart
gebracht en zijn de financiële doelen vastgesteld.
De strategische doelstelling welke geformuleerd
zijn in het Meerjarenbeleidsplan zijn:
1. Kosten effectief beheersen
 het centraal inkopen van goederen en diensten
voor de dochtermaatschappijen
 het sturen en bewaken van de facilitaire
diensten vanuit de Holding
2. Efficiënt en effectief inzetten van onze resources
 Cross trainen van personeel met als doel het
flexibel inzetten van personeel in de verschillende dochtermaatschappijen.

3. Het Casino tot een winstgevende business unit
maken
 Het lanceren van een marketing campagne
 Aankoop nieuwe slotmachines
 Reorganisatie van het personeel
4. Dienstverlening afstemmen op de behoefte van
onze gasten
 Het analyseren van onze guest reviews vanuit
een internationale database
5. Het ontwikkelen van producten en diensten,
waardoor wij nieuwe markten kunnen aanboren.
 Het aanbieden van nieuwe pakketten bij zowel
Food & Beverage als ons kamerblok
 Het ontwikkelen van evenement concepten.
Corporate Governance
Het Corporate Governance Reglement is in dit
verslagjaar afgerond en inmiddels op 24 juni 2016
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
Het reglement geeft een eenduidig kader waarin
het bestuur en het toezicht plaatsvindt met
betrekking tot alle vennootschappen die deel
uitmaken van de Torarica Groep. Wij zijn nu bezig
met de Code of Conduct en het opstellen van
Charters en commissies voor de Torarica Groep.
Zoals vermeld in het verslag van de Raad van
Commissarissen worden deze documenten vóór 31
december 2016 gecompleteerd.
Royal Torarica
Ondanks de verslechterende economische situatie
waarin ons land verkeert, heeft Royal Torarica een
hotelbezetting gerealiseerd van 58,9%. In de
gastenmix deden zich bijzondere veranderingen
voor: het aandeel internet reserveringen steeg van
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10% in het vorig boekjaar naar 26% van de
kamerbezetting in dit boekjaar. De gasten die
rechtstreeks hebben geboekt, hadden een 35%
aandeel en het zakelijk segment bleef het segment
met het grootste aandeel in de kamerbezetting en
wel met 36%.
De beoordelingen van onze gasten gaven de
volgende scores aan:
Op booking.com steeg onze beoordeling van 8,1
naar 8,2 en bleef het hotel de nummer 1 keuze in
haar categorie (1-10). Op Expedia en TripAdvisor
blijft Royal Torarica op de tweede plaats met een
score van 4,2 (1-5).
Op het gebied van Food & Beverage is een
gemiddelde terugval van 16% over de reguliere
lunch en dinner bezoeken te constateren. Het Food
& Beverage concept, ”Moonlight Moods”, waarbij
de culinaire beleving centraal staat in de prachtige
achtertuin en op het pooldeck, heeft een goede
bijdrage geleverd aan de totale Food & Beverage
omzetten.
Royal Torarica beschikt vanaf februari 2016 over
haar eigen “brand manual”, die als handvat dient
voor product- en marktontwikkeling en herkenbaarheid voor een ieder. In de branding is de
volgende belofte meegenomen; “a seamless stay
from start to finish”.
Eco Resort Inn
Eco Resort Inn heeft ten opzichte van het vorig
boekjaar 9,8% minder hotelbezetting gerealiseerd.
Ondanks deze daling in de hotelbezetting, zijn de
kameromzetten met 7.9% gestegen. De gemiddelde
kamerprijs vertoonde namelijk een stijging van
23,5% ten opzichte van vorig boekjaar. Deze stijging
komt door de gestegen US dollar koers ten opzichte
van de SRD. Vanwege deze koersontwikkeling is de
RevPar met 11,2% toegenomen ten opzichte van

vorig boekjaar.
Voor wat betreft de marktsegmenten zien we een
groei in het online segment, een lichte daling in het
Leisure, Corporate en Travel Agent segment. De
groei in het online segment heeft overwegend te
maken met de verschuiving van de rechtstreekse
boekingen van zowel corporates en individuele
boekers naar het online segment.
De afname in het Travel Agents segment heeft
voornamelijk te maken gehad met de annuleringen
via de reisagenten in verband met de vrees voor
het Zika virus, alsook de vele mensen die
reserveren via de online Travel Agents zoals
Expedia en booking.com
De gasten waren positief gestemd over de
installatie van een lift in het gebouw, vervanging
van de tussenschotten tussen de kamers, het
schilderen van de kamers en de inrichting volgens
het Eco Concept welk geheel uitgewerkt is in de
Brand Manual van Eco Resort.
De twee executive kamers zijn volledig gerenoveerd
en hebben een naamsverandering ondergaan van
Executive rooms naar Deluxe rooms.
De Food afdeling heeft ten opzichte van het vorig
boekjaar 31,6% meer omzet gerealiseerd. De
Beverage afdeling heeft 14.6% meer omzet
gerealiseerd. De focus lag op bestendiging van de
kwaliteit van het eten en het maandelijks
organiseren van thema’s met een Surinaamse
touch.
Hotel Torarica
Torarica heeft in dit boekjaar de focus gelegd op het
verbeteren van de huidige werkprocessen ter
bevordering van de efficiency en de service naar
onze klanten. Het ontwikkelen van nieuwe
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entertainment concepten voor zowel de Food &
Beverage afdeling als de Special events, zijn een
uittvloeisel geweest hiervan. Tevens zijn er
meerdere acties ondernomen aan zowel de
kostenzijde als de omzetzijde om de financiële
positie van Torarica te verbeteren. De kameromzetten zijn met 2% gedaald ten opzichte van
vorig boekjaar mede door een daling van zowel de
gemiddelde kamertarieven als de bezetting. Het
Corporate segment heeft ten opzichte van de
andere doelgroepen de grootste daling geregistreerd, gevolgd door de individuals. Het Travel
Agents segment is vrij stabiel gebleven.
De daling in de bezetting in de tweede helft van het
boekjaar is mede te wijten aan de renovatiewerkzaamheden van de executive wing, die op 1 april
2016 van start zijn gegaan. De renovatiewerkzaamheden van 51 kamers hebben in totaal 7
maanden in beslag genomen en zijn in de maand
oktober 2016 afgerond.
Enkele belangrijke aanpassingen bij de renovatie
waren: vervanging van het airconditioning systeem
gecombineerd met het warmwater systeem, de
ombouw van 4 executive kamers naar 2 junior
suites, de herindeling van onze suites waarbij
rekening is gehouden met een kamer voor
invaliden en de bijbouw van balkons aan 2 suites.
De totale investering bedroeg 2,5 miljoen
Amerikaanse Dollars.
De Food & Beverage afdeling, inclusief de opbrengsten uit evenementen heeft een afdelingswinst
van SRD 19,3 miljoen gerealiseerd wat 4,8% hoger
ligt dan het vorig boekjaar. De verkoop van
Conventions en Banquets is een uitdaging geweest
in het verslagjaar en heeft dan ook de totale
omzetten van de Food & Beverage afdeling onder

druk gezet. Het lag in de bedoeling om in dit
verslagjaar een nieuw thema restaurant te openen.
Dit plan hebben wij vooralsnog uitgesteld vanwege
de huidige economische situatie.
Als actie hierop is een start gemaakt met een
uitgebreid entertainment programma, welke
merendeels gericht is op de lokale markt. Ook
hebben de entertainment activiteiten een bijdrage
geleverd aan het verhogen van het imago van
Torarica bij verschillende doelgroepen die
voorheen hun vertier elders zochten.
Onze Pier, die een belangrijke locatie is voor het
houden van entertainment activiteiten, is ook
volledig gerenoveerd waarbij het houten deck en de
bar volledig zijn vervangen.
De afdeling Resort Facilities heeft een groei van
4,2% gerealiseerd in de omzetten en een afdelingswinst van 37,2% van de omzetten. Het zwembad in
Torarica is nog steeds zeer in trek bij de localen en
de verkoop van dagpasjes om te zwemmen is ook
toegenomen.
De online gasten beoordelingen in Torarica hebben
een totaal score van 7,8 op een schaal van 1-10.
Het komend boekjaar 2016/2017 zal in het teken
staan van product en service verbetering. De
geplande projecten zoals de renovatie van de
executive wing en de resort faciliteiten zullen onze
concurrentie positie verder versterken. Ook zal er
een uitbreiding plaatsvinden van de verschillende
special events concepten, waar internationale
artiesten deel van zullen uitmaken.
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Casino
Het 100 dagen plan waar wij in het vorig verslagjaar
melding van maakten, is geïmplemen-teerd en
heeft geresulteerd in een toename van de bruto
opbrengsten op de slotmachines. Ook de aankoop
van een 8-tal nieuwe slotmachines heeft
bijgedragen aan de toename van de bruto opbrengsten. De speeltafels hebben echter niet het
gewenste resultaat opgeleverd. Als actie hierop is
het aantal speeltafels verminderd, met als gevolg
een efficiëntere inzet van het personeel. Ook is het
besluit genomen om de tafel procedures aan te
passen om het spel te stimuleren. Wij zijn zeer
tevreden over de resultaten die de nieuwe
slotmachines opleveren en het ligt in de bedoeling
om nog meer van dit type slotmachines aan te
kopen. De focus in het Casino is nog steeds het
aantrekken van nieuwe spelers om zodoende het
speelvolume te vergroten.
Marketing en Sales
Prijsontwikkeling:
De tarieven op de online channels worden
meerdere keren per dag geëvalueerd via Travelclick
rapporten (concurrentievergelijking) en vraag en
aanbod. Wij merkten, vanwege een overschot aan
kamers op de markt, dat een “prijzenoorlog” zich
aan het ontketenen was. Om flexibiliteit te creëren
en aantrekkelijkere tarieven aan te bieden op onze
online channels, zijn er specials uitgebracht voor
onze Corporates en onze Travel Agents en Tour
Operators. Deze speciale tarieven liggen lager dan
de contractuele tarieven. Voor beide doelgroepen
heeft dit aanbod een positief resultaat opgeleverd.
Voor Travel Agents uit Frans Guyana en Trinidad is er
sinds kort ook vraag naar all-in pakketten
(accommodatie, inclusief Food & Beverage). Deze

pakketten maken sinds kort ook deel uit van ons
dienstenpakket.
Online business:
Het online segment heeft dit jaar een behoorlijke
ontwikkeling doorgemaakt. Aan de hand van het
Travelclick Rate 360 rapport, kunnen tarieven
worden aangeboden die gebaseerd zijn op
ontwikkelingen op de online markt.
Via de online channels zijn de volgende tools
geactiveerd:
 Promotions: het aanbieden van specials op
onze online bookings kanalen en website.
 Mogelijkheid voor Corporates en Travel Agents
om te reserveren via onze Torarica website
middels een code.
Tevens hebben wij ons in september 2015
aangesloten op het Global Distribution Systeem
(GDS). Het aansluiten op GDS heeft onze
bereikbaarheid vergroot, waardoor we nu via de
grote Travel Agents zoals American Express Travel,
BCD Travel en Carlson Wagon-Lit Travel, zijn
aangesloten op hun reserveringssystemen.
Salesbezoeken en beurzen:
Dit jaar zijn verschillende beurzen bezocht
waaronder de vakantiebeurs Utrecht, CTM
(Caribbean Travel Market Place) op de Bahama’s,
Salon Du Tourism in Frans Guyana, TIC ( Trade
Investment Convention) in Trinidad and Tobago en
de ITB in Berlijn, Duitsland. Tevens hebben wij sales
visits naar Curaçao en Aruba alsook Guyana
plaatsgevonden.
Social Media:
Afgelopen jaar is een aanvang gemaakt met het
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formuleren en implementeren van ons Social Media
beleid. In het Social Media beleid wordt rekening
gehouden met de volgende zaken: Webcare;
onderhoud van alle Social Media accounts, content
bedenken en plaatsen, het beheer van reacties op
online reviews en rapportage. De Social Media
kanalen waar de Torarica Groep bij is aangesloten
zijn: Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter,
YouTube, Snapchat en LinkedIn.
Facilities
Onder de afdeling Facilities vallen de Beveiliging,
Technische dienst, Store en Wasserij .
Security:
In dit verslagjaar heeft de Security de volgende
trainingen doorlopen: jaarlijkse eerste hulp en
brandpreventie trainingen, klantvriendelijkheidstrainingen en twee maandelijkse focus sessies.
De afdeling Casino surveillance is in dit verslagjaar
ondergebracht onder de afdeling Security.
Technische dienst:
Per oktober 2015 zijn de elektratarieven van SRD
0,15 naar SRD 0,45 per kWh verhoogd. Per 1 mei
2016 is de KWh prijs nogmaals verhoogd en wel
naar SRD 0,54. Dit is een verhoging van 240%. De
inventarisatie van elektrische apparaten van de
hotels heeft reeds plaatsgevonden. Daarna is
samen met een adviesbureau een inventarisatie
gemaakt waar de mogelijke grootverbruikers zijn
binnen de hotels. Deze zijn de Wasserij (elektrische
drogers), de boilers, slotmachines en airconditioning systemen op locaties waar wij
gekoelde lucht verspillen ( lobby). Naar aanleiding
van het bovenstaande zijn de volgende acties
ingepland: Torarica; nieuwe airco installatie in de

executive wing en standard wing met daarin een
geïntegreerd warmwater systeem. Verder temperatuur regulatoren in combinatie met card readers
en in de lobby een ingangssluis om gekoelde lucht
binnen te houden.
Vermeldenswaard is dat de energy surcharge waar
eerder in dit verslag melding van is gemaakt, 63%
van de extra energie kosten dekt.
Parking:
In het boekjaar 2014/2105 heeft de Torarica Groep
een investering van USD 64.145 gedaan in een
digitaal parkeersysteem op het Royal Torarica
terrein.
Het terrein telt 129 parkeerplaatsen. In het boekjaar
2015/2016 is er SRD 321.210 omgezet bij een
starttarief van SRD 5 per uur.
Human Resources
Per 1 januari 2016 zijn de ondersteunende
afdelingen formeel overgenomen door de
Holdingmaatschappij. Het betreft de medewerkers
van de volgende afdelingen: HR & Legal Affairs,
Finance, Marketing & Sales, de Kantine, de Store, de
Technische Dienst, de Telephone Operators en de
Wasserij.
Train de Trainer programma:
In dit verslagjaar was de doelstelling om een
regulier programma op te zetten om al het keukenen servicepersoneel inhouse te kunnen trainen en
het vergroten/verbreden van hun vakinhoudelijke
kennis. De doelgroepen die zijn geïdentificeerd zijn:
het F&B personeel, keuken, pastry, bar, service en
banquet medewerkers, maar ook overig personeel
dat met Food & Beverage te maken heeft.
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Leren en Werken:
In het kader van de samenwerking met de lokale en
internationale partners, heeft de Torarica Groep ook
dit verslagjaar zowel lokale als internationale
stagiaires een stageplek kunnen aanbieden. Het
plaatsen van stagiaires wordt door de Groep als
zeer positief ervaren. Zo zijn enkele stagiaires zelfs
na afronding van hun stage, wegens goede
prestaties in dienst getreden.
CAO onderhandelingen:
De CAO onderhandelingen hebben in het jaar
2015/2016 geresulteerd in een verhoging van de
basislonen, waarbij rekening is gehouden met
zowel de inflatie in het land, alsook met de
devaluatie van de Surinaamse munteenheid. De
onderhandelingen zijn ook dit jaar vlot en in goed
ver trouwen verlopen. De basislonen zijn
vermeerderd met 11%.
Vooruitzichten
In februari 2016 is de SHATA (Suriname Hospitality
and Tourism Association) opgericht, waarbij de
private bedrijven in de toeristische sector zich
hebben gebundeld met als doel gezamenlijk de
Toerisme sector te maken tot een van de
belangrijkste economische pijlers van Suriname.
Tevens is het van belang dat de SHATA een
belangrijke gesprekspartner wordt naar de
overheid.
Inmiddels heeft de SHATA nog voor de officiële
launch, een 30 tal ingeschreven leden. De SHATA is
weliswaar geboren dankzij het initiatief van de
grotere toeristische bedrijven, maar is vooral ook
bedoeld voor alle bedrijven uit de sector. Naast tal
van andere activiteiten zal de SHATA zich ook
richten op de professionele presentatie van
Suriname op de vakantiebeurs 2017 in Utrecht,

Nederland.
De Torarica Groep is als één van de initiatiefnemers
ingenomen met deze bundeling en deze
organisatie zal ons in staat stellen om sneller de
toeristische ontwikkeling op gang te brengen.
De directie heeft zich samen met de Raad van
Commissarissen gecommitteerd om in het huidig
boekjaar, verder te werken aan de Code of Conduct
voor de Torarica Groep.
Op het gebied van Sales en Marketing wordt de
branding van Hotel Torarica en de Torarica Holding
afgerond.
De huidige energietarieven dwingen ons om te
investeren in energiezuinige airconditioning
systemen in Torarica en Royal Torarica. Deze
investeringen vormen een belangrijk deel van de
kapitaalbegroting 2016/2017.
Wij hebben ons verder gecommitteerd om in het
verslagjaar 2016/2017 alle voorbereidingen te
treffen voor de ISO certificering van onze bedrijven,
welke in oktober 2017 moet plaatsvinden.
Wij zijn niet optimistisch gestemd over de
vooruitzichten op korte termijn. Wij merken reeds
de gevolgen van de koopkracht afname van de
bevolking en moeten nu meer dan ooit creatieve
manieren bedenken om toch ook deze doelgroep in
onze hotels te blijven accommoderen.
Gegeven de diverse onzekerheden ten aanzien van
de economische situatie is een herstel van de
resultaten per de datum van dit verslag niet goed
inschatbaar.
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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 de
Torarica Groep. De leden van de Raad van
Commissarissen zijn wij erkentelijk voor de
vruchtbare samenwerking en onze gasten danken
wij voor het geschonken vertrouwen.
Paramaribo, 19 oktober 2016
Dave Boucke
Hoofddirecteur
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2.0 | GECONSOLIDEERD

GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 30 JUNI 2016
voor resultaatbestemming

30 juni 2016

30 juni 2015

SRD

SRD

2.874.371
54.263.287
9.815.901
52.470
2.560.772
69.566.801
6.445.022
76.011.823

2.865.033
54.716.005
8.881.710
71.372
2.045.549
68.579.669
1.518.505
70.098.174

29.820.383

33.046.128

3.038.075
8.032.211
1.683.220
12.023.416
24.776.922

2.754.610
5.659.561
959.314
9.531.523
18.905.008

130.609.128

122.049.310

Groepsvermogen

82.811.914

87.361.131

Voorzieningen

24.033.385

19.564.664

7.725.608

5.149.096

5.926.033
10.112.188
16.038.221

4.266.269
5.708.150
9.974.419

130.609.128

122.049.310

ACTIVA
Materiële vaste activa
Terreinen en terreinverbetering
Gebouwen
Machines en installaties
Transportmiddelen
Inventaris
Projecten in uitvoering
Financiële vaste activa
Belegging
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Inkomstenbelasting
Liquide middelen

PASSIVA

Schulden op lange termijn
Lening
Schulden op korte termijn
Crediteuren
Overige schulden
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GECONSOLIDEERDE WINST-ENVERLIESREKENING
over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

2015/2016

2014/2015

SRD

SRD

Opbrengst hotel en casino

65.626.213

61.748.341

Personeelskosten
Overige kosten
Afschrijvingen

28.121.165
31.523.223
6.954.624
66.599.012

20.198.298
27.742.020
6.690.189
54.630.507

Bedrijfsresultaat
Opbrengst belegging

-972.799
436.684
-536.115
-3.956.961
-4.493.076
676.325
-5.169.401

7.117.834
538.183
7.656.017
-39.913
7.616.104
1.722.154
5.893.950

Financiële baten en (lasten)
Resultaat voor belastingen
Inkomstenbelasting
Resultaat na belastingen
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GECONSOLIDEERD
KASSTROOMOVERZICHT

over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

2015/2016
SRD

Kasstroom uit operationele activiteiten

-5.169.401

Resultaat na belastingen
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen
Voorzieningen
Koersresultaten
Inkomsten uit belegging
Verschuldigde inkomstenbelasting
Ontvangen interest
Betaalde interest

6.954.624
6.017.861
3.338.126
-436.684
676.325
-5.798
616.110
11.991.163

Mutaties werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Translatieverschillen
Kortlopende schulden

-283.465
-3.452.373
6.056.410
3.383.274

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Betaalde interest
Koersresultaten
Betaalde inkomstenbelasting
Netto kasstroom uit operationele activiteiten

17.695.009
-616.110
-3.338.126
-1.760.221
11.980.552

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

-12.868.273
5.798
436.684
-12.425.791

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Terugbetaling van lening
Dividend
Koersverschil op lening
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

-765.503
-803.437
4.506.072
2.937.132

Saldo kasstroom
Liquide middelen per 1 juli 2015
Liquide middelen per 30 juni 2016

2.491.893
9.531.523
12.023.416
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ALGEMENE TOELICHTING
BIJ DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING
Algemene informatie over de vennootschap
Torarica Holding N.V. is een naamloze vennootschap naar Surinaams recht, statutair gevestigd te
Paramaribo, mr Rietbergplein 1. De aandelen van de
vennootschap zijn genoteerd aan de Surinaamse
Effectenbeurs te Paramaribo. Torarica Holding N.V.
werd op 14 mei 2015 opgericht en heeft als doel:
 de verkrijging, het bezit, het beheer en de vervreemding van aandelen in de te Paramaribo,
Suriname gevestigde vennootschappen N.V.
Hotelmaatschappij Torarica, N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn en N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica;
 het deelnemen in of zich op enigerlei andere
wijze kunnen interesseren bij vennootschappen
of andere ondernemingen van elke aard.
Directie en Raad van Commissarissen
Directie:
D. Boucke
: Hoofddirecteur
Raad van Commissarissen:
J.J. Healy jr.
: President-commissaris
Drs. S. Smit
: Vice-president commissaris
J. Fernandes
: Commissaris
N. Lalbiharie
: Commissaris
Drs. M. Merhai AAG : Commissaris
P. Healy
: Commissaris
(vanaf 23 november 2015)
R. Liong A San
: Commissaris
(vanaf 23 november 2015)
Groepsverhoudingen
Torarica Holding N.V. staat aan het hoofd van een
groep rechtspersonen (de “Torarica Groep”). Tot de
Torarica Groep behoren verder de volgende
groepsmaatschappijen:

N.V. Hotelmaatschappij Torarica, Paramaribo
(100%). N.V. Hotelmaatschappij Torarica is voor
100% aandeelhouder van PAMO N.V., Curaçao
 N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn,
Paramaribo (100%)
 N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica,
Paramaribo (100%)


De beslissende zeggenschap over het financiële en
operationele beleid om voordelen te verkrijgen uit
de activiteiten van deze groepsmaatschappijen,
berust vanaf 1 juli 2015 bij Torarica Holding N.V.
Vergelijkende cijfers
De voor informatiedoeleinden ter vergelijking
opgenomen cijfers over 2014/2015 betreffen de
geconsolideerde cijfers van het vorige boekjaar van
N.V. Hotelmaatschappij Torarica.
Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Torarica
Holding N.V. zijn de financiële gegevens verwerkt
van de tot de groep behorende maatschappijen
waarvoor beslissende zeggenschap kan worden
uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt
gevoerd. De maatschappijen die in de consolidatie
betrokken zijn, blijven in de consolidatie
opgenomen tot het moment dat zij worden
verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het
moment dat de beslissende zeggenschap wordt
overgedragen.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met
toepassing van de grondslagen voor de waardering
en de resultaatbepaling van Torarica Holding N.V.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde
jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de
onderlinge verhoudingen en transacties, voor zover
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de resultaten niet door transacties met derden
buiten de groep zijn gerealiseerd.

Algemene grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling

Vreemde valuta
De posten in de jaarrekeningen van de groepsmaatschappijen worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de groepsmaatschappij haar
bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de
functione le va l uta ). De g e consol ide e rde
jaarrekening van Torarica Holding N.V. is opgesteld
in Surinaamse dollars; dit is zowel de functionele
als de presentatievaluta van de vennootschap.
Transacties in vreemde valuta zijn omgerekend in
Surinaamse dollars tegen de van toepassing zijnde
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 met
uitzondering van omrekeningsverschillen bij
intragroepsleningen op lange termijn die
betrekking hebben op de buitenlandse deelneming. Deze worden rechtstreeks ten gunste of
ten laste gebracht van het eigen vermogen.

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.

De gehanteerde omrekeningskoers per balansdatum voor de US dollar en de Euro is:

US dollar
Euro

30 juni 2016
6,30
7,00

30 juni 2015
3,25
3,60

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
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 periode
waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle
rechtspersonen waarover beslissende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of
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invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen alsmede statutaire
directieleden, andere sleutel-functionarissen 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 op basis van periodieke 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:
Terreinverbetering
: 0%-10%
Gebouwen
: 3%-5%
Machines en installaties : 10%-33%
Transportmiddelen
: 20%-33⅓%
Inventaris
: 10%-20%
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Belegging

De effecten zijn gewaardeerd tegen de geldende
koers per balansdatum op de Effectenbeurs van
Suriname. Het verschil tussen de koerswaarde en
de verkrijgingsprijs is na aftrek van de latent
verschuldigde belastingen, opgenomen in de post
“koersreserve effecten”.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs
onder aftrek van een eventueel benodigde
voorziening voor incourante items.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde 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 winsten-verliesrekening verwerkt. Rekeningcourantschulden bij banken worden opgenomen
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 muteert ten gevolge van de (periodieke)
herwaardering van de gebouwen. Het bedrag van
de herwaardering is onder aftrek van de latente
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belastingverplichtingen opgenomen in de post
“herwaarderingsreserve”. Het gerealiseerde deel
met betrekking tot de afschrijvingen op materiële
vaste activa valt vrij ten gunste van de algemene
reserve.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen en
verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs
kan worden geschat. De voorziening voor medische
kosten na pensionering wordt gewaardeerd op
basis van actuariële grondslagen. De overige
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
per balansdatum af te wikkelen.
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 opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten 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.
Opbrengstwaarde
De opbrengstwaarde betreft de in het verslagjaar in
rekening gebrachte bedragen voor de aan derden
verleende diensten en geleverde producten onder
aftrek van kortingen en over de opbrengst geheven
omzetbelasting.
Kosten
De kosten worden berekend op basis van
historische kosten en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Het
resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
opbrengstwaarde van de verrichte diensten en
geleverde producten en de kosten over het
verslagjaar.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa
geschieden tijdsevenredig op basis van de
v e r wa c h t e e co n o m is c h e l e v e ns d u ur. O p
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.

Jaarverslag Torarica Holding N.V. | Pagina 28

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 belasting-latenties
(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. 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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TOELICHTING OP DE
GECONSOLIDEERDE BALANS

per 30 juni 2016

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
Totaal

Terreinen en
terreinverbetering

Gebouwen

Machines en
installaties

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

70.098.174
15.443.609
-2.575.336
6.954.624
76.011.823

2.865.033 54.716.005
48.163
2.149.027
38.825
2.601.745
2.874.371 54.263.287

8.881.710
4.341.114
3.406.923
9.815.901

71.372
18.902
52.470

2.045.549
1.403.452
888.229
2.560.772

1.518.505
7.501.853
-2.575.336
6.445.022

147.799.478
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen 71.787.655
76.011.823
Boekwaarde 30 juni 2016

3.136.914 85.566.514
262.543 31.303.227
2.874.371 54.263.287

33.727.782
23.911.881
9.815.901

252.419
199.949
52.470

18.670.827
16.110.055
2.560.772

6.445.022
6.445.022

SRD
Boekwaarde 1 juli 2015
Investeringen
Afgeronde projecten
Afschrijvingen
Boekwaarde 30 juni 2016

Transportmiddelen

Inventaris

Projecten in
uitvoering

Bestaande uit:

Belegging
Het verloop van de belegging is als volgt:
30 juni 2016
Valuta-soort

Aandelen Assuria N.V.

SRD

Aantal
aandelen

Beurs-waarde

314.727

Jaarverslag Torarica Holding N.V. | Pagina 30

SRD
94.75

Balanswaarde
SRD
29.820.383

BalansWaarde 30
juni 2015
SRD
33.046.128

Voorraden
Voedings- en genotmiddelen
Overige hotel- en casinobenodigdheden
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Bank
Kas en gelden onderweg
Totaal

30 juni 2016

30 juni 2015

SRD

SRD

714.975
2.323.100
3.038.075

560.230
2.194.380
2.754.610

5.209.286
2.822.925
8.032.211

3.433.800
2.225.761
5.659.561

11.210.168
813.248
12.023.416

8.692.582
838.941
9.531.523

Groepsvermogen
Het eigen vermogen wordt in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen in de vennootschappelijke
jaarrekening nader gespecificeerd.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn als volgt te specificeren:

Stand per 1 juli
Dotatie
Vrijval
Waardeverandering belegging
Onttrekking
Stand per 31 December

Latente
belasting
verplichingen

Medische
kosten na
pensionering

SRD
18.587.111
-344.875
-1.161.269
17.080.967

SRD
727.553
5.974.865
6.702.418

Oudedagsvoorziening

SRD
250.000
250.000
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Totaal

SRD
19.564.664
5.974.865
-344.875
-1.161.269
24.033.385

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 per
balansdatum geldende belastingtarief. Per 30 juni 2016 is de samenstelling van deze post als volgt:

Latente belastingverplichtingen materiële vaste activa
Latente belastingverplichtingen belegging

30 juni 2016

30 juni 2015

SRD

SRD

6.358.271
10.722.696
17.080.967

6.703.148
11.883.963
18.587.111

Voorziening medische kosten na pensionering
Deze voorziening heeft betrekking op de geneeskundige verzorging na pensionering voor de groep actieve
werknemers en gepensioneerden, voortvloeiende uit CAO-verplichtingen.
Oudedagsvoorziening
Deze voorziening houdt verband met het stellig voornemen van de vennootschap om de pensioenrechten
significant te verbeteren.

Lening
Betreft een lening van ASSURIA Levensverzekering N.V.
Ingangsdatum: 8 augustus 2007
Hoofdsom: USD 2.000.000
Interest: 7½% per jaar
Oorspronkelijke looptijd: 5 jaar
Saldo per 30 juni 2016: USD 1.226.286 (SRD 7.725.608)

30 juni 2016

30 juni 2015

SRD

SRD

7.725.608

5.149.096

De lening is na het verstrijken van de oorspronkelijke looptijd verlengd voor een periode van 5 jaar met een rentevoet van 8%.
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Overige schulden
Erfpacht, grondhuur en huurwaardebelasting
Dividend
Personeelsreserveringen
Loonbelasting en premie AOV
Professionele dienstverleners
Vooruitontvangen contributies
Aflossingsverplichtingen leningen
Omzetbelasting
Casino belasting
Overige
(Voorgesteld) dividend

30 juni 2016

30 juni 2015

SRD

SRD

297.749
1.715.225
3.047.865
303.092
244.656
408.383
2.739.057
376.130
136.000
844.031
10.112.188
10.112.188

295.697
683.853
2.096.749
262.632
187.505
176.462
868.418
292.201
138.800
705.833
5.708.150
2.031.211
7.739.361

-959.314

-685.730

-1.745.108
676.325
344.877
-1.683.220

-2.340.615
1.722.154
344.877
-959.314

Inkomstenbelasting
Het verloop van de inkomstenbelasting is als volgt:
Stand per 1 juli
Mutaties:
Betalingen
Verschuldigd
Vrijval afschrijvingen
Stand per 30 juni
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TOELICHTING OP DE
GECONSOLIDEERDE
WINST-EN-VERLIESREKENING

over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

2015/2016
Opbrengst belegging
Dividend Assuria N.V.
Financiële baten en lasten
Baten
Bankinterest
Koerswinsten
Lasten
Interest financieringen
Koersverliezen
Overige

2014/2015

SRD

SRD

436.684

538.183

5.798
5.798

7.513
447.896
455.409

616.110
3.338.126
8.523
3.962.759

495.322
495.322

-3.956.961

-39.913
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3.0 | VENNOOTSCHAPPELIJK

VENNOOTSCHAPPELIJKE
BALANS PER 30 JUNI 2016

voor resultaatbestemming

30 juni 2016

SRD

ACTIVA
Financiële vaste activa
Deelnemingen

94.193.744

Vlottende activa
Voorraden
Rekening-courant N.V. Hotelmaatschappij Torarica
Rekening-courant N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn
Vorderingen
Liquide middelen

2.449.727
908.769
359.006
332.038
381.061
4.430.601
98.624.345

PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Algemene reserve
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Reserve koersverschillen deelneming
Reserve omrekeningsverschillen
Koersreserve effecten
Resultaat verslagjaar

132.542
32.583.112
9.583.105
10.479.546
13.502.544
-2.531.500
19.062.565
-5.169.401
82.811.914
2.085.862

Voorziening
Schulden op korte termijn
Crediteuren
Rekening-courant N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica
Overige schulden

1.753.885
10.534.427
1.438.257
13.726.569
98.624.345
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VENNOOTSCHAPPELIJKE
WINST-EN-VERLIESREKENING

over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

2015/2016
Kosten
Personeelskosten
Overige kosten

SRD

Doorbelaste kosten

4.524.034
2.874.432
7.398.466
-7.398.466

Bedrijfsresultaat
Opbrengst deelnemingen
Resultaat voor belastingen
Inkomstenbelasting

-5.169.401
-5.169.401
-

Resultaat na belastingen

-5.169.401
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MUTATIEOVERZICHT VAN HET
EIGEN VERMOGEN

over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

Aandelenkapitaal

Algemene
reserve

Agioreserve

Herwaarderings-reserve

Reserve
koersverschillendeelneming

Reserve
omrekeningsverschillen

Totaal

Koersreserve
effecten

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

132.542

-

-

-

-

-

-

132.542

-

38.332.278

9.583.105

11.092.661

4.929.749

-

21.127.043

85.064.836

-

-5.169.401
-1.192.880

-

-

-

-

-

-5.169.401
-1.192.880

-

613.115

-

-613.115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2.531.500
-

-2.064.478

-2.531.500
-2.064.478

-

-

-

-

8.572.795

-

-

8.572.795

Vermogen per
1 juli 2015
voor winstverdeling
Slot dividend

132.542
-

32.583.112
-

9.583.105
-

10.479.546
-

13.502.544
-

-2.531.500
-

19.062.565
-

82.811.914
-

Vermogen per
30 juni 2016
na winstverdeling

132.542

32.583.112

9.583.105

10.479.546

13.502.544

-2.531.500

19.062.565

82.811.914

Aandelen kapitaal
Overdracht door
N.V. Hotelmaatschappij Torarica
Resultaat na
belasting
Interim dividend
Gerealiseerde
herwaardering
Omrekeningsverschillen
Afwaardering
Translatie
verschillen
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ALGEMENE TOELICHTING OP DE
VENNOOTSCHAPPELIJKE
JAARREKENING
Algemeen
Voorzover niet anders vermeld, zijn de grondslagen
van waardering van activa en passiva en voor de
bepaling van het resultaat van de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening gelijk. Verwezen wordt naar de
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
Verbonden partijen
Torarica Holding N.V. is de ultieme houdstermaatschappij van de in de consolidatie betrokken
groepsmaatschappijen. Voor een overzicht van de
groepsondernemingen wordt verwezen naar de
toelichting op pagina 25-29. Alle transacties met
groepsonderdelen vinden plaats in 'the normal
course of business' en geschieden tegen normale
marktprijzen. Per jaareinde bestaan er openstaande vorderingen en verplichtingen als gevolg
van deze transacties welke onderling in rekeningcourant kunnen worden afgewikkeld. Openstaande
rekening-courant saldi per ultimo verslagjaar zijn
niet door zakelijke zekerheden gedekt en zijn niet
rentedragend. Voor intragroepsleningen wordt een
marktconforme rente in rekening gebracht. Er zijn
geen garanties verstrekt of ontvangen voor de
vorderingen op of de schulden in rekening-courant
aan verbonden partijen.
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TOELICHTING OP DE
VENNOOTSCHAPPELIJKE
BALANS

per 30 juni 2016

Deelnemingen
Deelneming N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn
Deelneming N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica
Deelneming N.V. Hotelmaatschappij Torarica

30 juni 2016
SRD
1.188.020
-2.166.459
-4.190.962
-5.169.401

De deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend zijn gewaardeerd op basis van de
nettovermogenswaarde, waarbij het eigen vermogen en het resultaat van de dochterondernemingen is bepaald
volgens de grondslagen van Torarica Holding N.V.
Voorziening
Dit betreft de Voorziening medische kosten na pensionering die betrekking heeft op de geneeskundige
verzorging na pensionering voor de groep actieve wernemers en gepensioneerden, voortvloeiende uit CAOverplichtingen. De voorziening is gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen.
Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt SRD 600.000 waarvan bij de oprichting SRD
132.542 is geplaatst en volgestort. Per 30 juni 2016 zijn 132.542 aandelen geplaatst en volgestort.

Jaarverslag Torarica Holding N.V. | Pagina 42

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en
Directie van Torarica Holding N.V.
Paramaribo
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport op pagina 22 tot en
met 42 opgenomen jaarrekening 2015/2016 van
Torarica Holding N.V. (“de vennootschap”) te
Paramaribo, gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde en de vennootschappelijke balans per 30 juni 2016, de
geconsolideerde en de vennootschappelijke winsten-verliesrekening over de periode 1 juli 2015 tot en
met 30 juni 2016 het geconsolideerd kasstroomoverzicht en het mutatie overzicht van het eigen
vermogen over de periode 1 juli 2015 tot en met 30
juni 2016, 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.
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 schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
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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
2016 en van het resultaat en de kasstromen over de
periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 in
overeenstemming met algemeen aanvaarde
grondslagen voor de financiële verslaggeving.
Paramaribo, 19 oktober 2016
Lutchman & Co
Namens deze
was getekend drs. M.R.A. Lutchman RA
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BIJLAGE

OVERZICHT GECONSOLIDEERD
BEDRIJFSRESULTAAT

over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

2014/2015

2015/2016
Omzet

Torarica
Kamerverhuur
Restaurants & Bars
Wasserij
Telefoon
Overige
Eco Resort Inn
Kamerverhuur
Restaurants & Bars
Wasserij
Telefoon
Overige
Royal Torarica
Kamerverhuur
Restaurants & Bars
Wasserij
Telefoon
Overige
Totaal hotels
Casino
Overhead
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat

Bedrijfskosten

Resultaat

Omzet

Bedrijfskosten

Resultaat

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

9.720
14.884
115
15
6.043
30.777

3.827
14.386
1
133
2.592
20.939

5.893
498
114
-118
3.451
9.838

9.916
12.821
796
25
5.701
29.259

3.085
10.168
607
141
1.795
15.796

6.831
2.653
189
-116
3.906
13.463

6.665
3.131
120
18
1.048
10.982

2.744
2.822
1
85
7
5.659

3.921
309
119
-67
1.041
5.323

6.138
2.427
121
19
956
9.661

2.030
1.922
2
47
2
4.003

4.108
505
119
-28
954
5.658

9.301
4.951
128
16
2.586
16982

3.083
4.152
1
76
22
7.334

6.218
799
127
-60
2.564
9.648

7.769
4.325
151
23
2.394
14.662

2.303
3.086
4
46
10
5.449

5.466
1.239
147
-23
2.384
9.213

58.741

33.932

24.809

53.582

25.248

28.334

6.885
65.626

9.188
43.120

-2.303
22.506
16.524
6.955
-973

8.166
61.748

7.363
32.611

804
29.138
15.330
6.690
7.118
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