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RAAD VAN
COMMISSARISSEN
EN DIRECTIE
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Raad van Commissarissen:

J. J. Healy Jr., President-Commissaris
Drs. S. Smit
G. Brul
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
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X SRD 1.000

2016/2017

2015/2016 2014/2015*) 2013/2014*) 2012/2013*)

RESULTAAT
Opbrengsten:
Hotel
Casino
Totaal opbrengsten

88.388
9.107
97.495

58.741
6.885
65.626

53.582
8.166
61.748

49.368
8.797
58.165

41.381
10.314
51.695

Kosten

86.618

66.599

54.631

50.297

45.919

9.269
1.830
7.439

-4.493
676
-5.169

7.616
1.722
5.894

8.248
2.039
6.209

5.807
1.788
4.019

1.325¹)

1.193

2.651

2.651

1.829

1,00
80

0,90
80

2,00
80

2,00
72

1,38
70

133
89.817²)
23.422
29.742

133
82.812
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

31.490

28.121

20.198

19.635

15.951

57

66

81

72

64

502

304

255

266

258

65

70

80

78

74

310

214

173

166

157

Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat na belasting
Cash dividend
Dividend per aandeel van
nominaal SRD 0,10
Koers per aandeel (x SRD 1)
FINANCIËLE GEGEVENS
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
Voorzieningen
Beleggingen
Personeelskosten
HOTELEXPLOITATIE
Hotel 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)

57

59

62

56

54

605

411

326

333

321

Personeel (in aantallen)
Mannen
Vrouwen
Totaal

205
180
385

200
172
372

215
180
395

206
158
364

199
151
350

*) Voor informatiedoeleinden ter vergelijking opgenomen geconsolideerde cijfers van N.V. Hotelmaatschappij Torarica
1) Volgens voorstel
2) Na aanname voorstel resultaatbestemming
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VERSLAG
VAN DE RAAD
VAN
COMMISSARISSEN
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Algemeen
Met genoegen rapporteren wij over de activiteiten
van de Raad van Commissarissen in het boekjaar
2016/2017.
De Raad van Commissarissen heeft zijn taken
verricht met in achtneming van de statuten van
de vennootschap en de geldende regelgeving in
Suriname. De raad heeft de directie geadviseerd
aangaande relevante zaken en heeft toezicht gehouden op de verrichtingen van de directie in rela‑
tie 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 resulta‑
ten, de financiële positie van de vennootschap en
de risico’s van de bedrijfsvoering.
Wij kunnen terugblikken op een jaar waarin de
bezettingspercentages nog verder omlaag zijn
gegaan en het prijsniveau van onze diensten en
producten onder druk kwam te staan. Hoewel het
bedrijfsresultaat nog niet op het gewenste niveau
is, zijn de maatregelen om het resultaat positief te
beïnvloeden effectief geweest.
Overleg en besluitvorming
De Raad van Commissarissen heeft 11 vergaderingen gehouden in het boekjaar 2016/2017. 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 de liquiditeit en
het verbeteren van het niveau van het werkkapitaal
van de vennootschap. In de raadsvergadering die
gehouden is op 19 juni 2017 is de begroting voor het
boekjaar 2017/2018 gepresenteerd en is de kapi‑
taalbegroting ten bedrage van SRD 13.467.150 voor
het boekjaar 2017/2018 goedgekeurd.
De belangrijkste investeringen zijn vervangingsinvesteringen in energiezuinige airconditioning systemen voor onze hotels, de renovatie van 30 kamers
in Royal Torarica en de investering in 12 nieuwe slot
machines. Andere onderwerpen zijn geweest de
Code of Conduct, de Internal Audit Charter en de

Information Technology Charter.
Op 16 oktober 2017 heeft de externe accountant de
Raad van Commissarissen geïnformeerd over zijn
bevindingen van de accountantscontrole over het
verslagjaar.
Zijn bevindingen zijn vastgelegd in een management letter.
De Raad van Commissarissen zal toezien op de uitvoering van de verbetervoorstellen.
Corporate Governance
De Code of Conduct is in de vergadering van de Raad
van Commissarissen van 27 januari 2017 besproken
en goedgekeurd. Ook de Charters en Commissies,
genoemd in het Corporate Governance Reglement,
zijn geformuleerd en in werking getreden.
Functioneren van de Raad van Commissarissen en
de Hoofddirecteur
De raadsvergaderingen werden goed bezocht en
de raadsleden hebben actief geparticipeerd in de
besluitvorming. De beoordeling van het functio‑
neren van de Raad van Commissarissen is geschied
op basis van self assessments, uitgevoerd door de
individuele raadsleden. Geconcludeerd is dat de
Raad goed heeft gefunctioneerd. Er zijn specifieke
aandachtsgebieden geïdentificeerd, waaronder
verbetering van het risicomanagement beleid, het
opvolgingsbeleid en verbetering van de rentabiliteit
van het casino.
De Hoofddirecteur heeft tijdig en adequaat gerapporteerd over de gang van zaken.
Op 23 oktober 2017 heeft de Raad het functione‑
ren van de Hoofddirecteur beoordeeld en heeft
zijn functioneren goed bevonden. Er zijn specifieke
aandachtspunten met hem besproken, waaronder
verbetering van het bedrijfsresultaat en de invulling
van sleutelfuncties. De beloning van de Hoofd‑
directeur is voor het laatst vastgesteld in
november 2016. De Raad zal zich in de komende
periode buigen over de beloning van de directieleden van de vennootschap.
Dividendbeleid
Het beleid van de vennootschap is er op gericht om
afhankelijk van het resultaat en de interne financieringsbehoefte een dividend van tussen de 40%
en 65% van de geconsolideerde nettowinst uit te
keren. Dit stelt de vennootschap in staat om uit
eigen middelen een deel van de nodige vervan‑
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gingen en vernieuwingen te plegen en zorgt mede
voor een evenwichtige balansverhouding. Door de
krappe liquiditeitspositie van de vennootschap,
de onzekere vooruitzichten en de noodzakelijke
vervangingsinvesteringen, wordt er, zoals blijkt uit
het dividendvoorstel, afgeweken van het dividend‑
beleid.

Wij zeggen de directie, staf en overige medewerkers
hartelijk dank voor hun inzet en toewijding in het
afgelopen jaar.

Jaarrekening en voorstel winstverdeling
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.4 van de
statuten hebben wij de jaarrekening over het boekjaar 2016/2017 doen onderzoeken en wij adviseren
u deze jaarrekening, zoals zij u tezamen met de
controleverklaring van Lutchman & Co Accountants
is aangeboden, vast te stellen.
De geconsolideerde nettowinst bedraagt SRD
7.438.814.
Met het voorstel van de Hoofddirecteur om uit de
geconsolideerde nettowinst, een dividend uit te
keren van SRD 1.325.422 in contanten, zijnde SRD
1,00 per aandeel, kunnen wij ons verenigen. Er is
gedurende het boekjaar geen interimdividend uitbetaald. Evenzo kunnen we ons verenigen met het
voorstel om SRD 6.113.392 toe te voegen aan de algemene reserve.
Het dividendvoorstel vertegenwoordigt een uitke‑
ring van 18% van de geconsolideerde nettowinst.
Wij adviseren u deze voorstellen van de Hoofddirecteur goed te keuren.

J. J. Healy Jr., President Commissaris
Drs. S. Smit
G. Brul
N. Lalbiharie
R. Liong A San
P. Healy
Drs. Merhai AAG

Paramaribo, 16 oktober 2017
De Raad van Commissarissen:

Benoemingen
Conform artikel 7.6 van de statuten treedt de Raad
van Commissarissen in de Algemene Vergade‑
ring van Aandeelhouders van 13 november 2017
in zijn geheel af. De leden J.J. Healy Jr., S. Smit,
P. Healy, R. Liong A San, M. Merhai en G. Brul stellen zich herkiesbaar. De heer N. Lalbiharie stelt
zich niet herkiesbaar voor herbenoeming vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens.
De Raad bedankt hem voor zijn trouwe inzet en
bijdrage, geleverd in de afgelopen jaren. Ter vervanging van de heer Lalbiharie wordt de heer
M. Parsan voorgedragen en aanbevolen voor be‑
noeming tot lid van de Raad van Commissarissen.
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.
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De Raad van Commissarissen:

J. J. Healy Jr.,
President Commissaris

Drs. S. Smit

G. Brul

N. Lalbiharie

R. Liong A San

P. Healy

Drs. Merhai AAG
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VERSLAG VAN DE
HOOFDDIRECTEUR

Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag over het boekjaar
2016/2017, waarin de verrichtingen van de Torarica Groep zijn beschreven.

Dave Boucke
Hoofddirecteur

Dit verslag is opgefleurd met foto’s over de verschillende concepten die
wij het afgelopen boekjaar hebben gecontinueerd en hebben opgestart.
Het in dit verslagjaar gerealiseerde resultaat kwam tot stand in een
klimaat van een diepe economische recessie, hoge inflatie en
sterke afname van de waarde van de Surinaamse Dollar. De neerwaartse
prijsontwikkeling op de wereldmarkt van onze belangrijkste exportproducten goud en olie had negatieve uitstralingseffecten op de lokale
bedrijvigheid.
Wij merkten een forse afname van de koopkracht bij de bevolking en
ook een afname van het zakelijk bezoek in onze hotels. Als gevolg daarvan zijn de bezettingspercentages en de gemiddelde kamertarieven in
Amerikaanse Dollars in dit verslagjaar verder omlaag gegaan. Met
genoemde ontwikkelingen zijn wij gedwongen om de focus te plaatsen op
algehele kostenbeheersing en besparing. In het licht van deze ontwikkelingen zijn wij tevreden met de gerealiseerde bedrijfsresultaten.
Het vorig boekjaar eindigden wij het directieverslag met de mededeling
dat wij niet optimistisch gestemd waren met betrekking tot de vooruit‑
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zichten op korte termijn.
Ondanks de minder goede vooruitzichten aan het
begin van dit boekjaar, is het ons gelukt middels
gerichte marketingcampagnes, het continue eva‑
lueren van het aanbod van ons dienstenpakket
en strakke kostenbeheersing, het negatief be‑
drijfsresultaat van het vorig boekjaar om te zetten in
een positief resultaat.
Het Casino bedrijf heeft weer een verlies geleden,
echter is dit resultaat met SRD 1,87 miljoen verbeterd. De aankoop van de nieuwe slot machines
heeft de aantrekkelijkheid van ons Casino vergroot
en heeft bijgedragen tot nieuwe casinobezoekers.
De Torarica Groep heeft over het boekjaar een
nettowinst behaald van SRD 7.438.814.
Het netto resultaat is ten opzichte van het vorig
boekjaar met SRD 12,6 miljoen toegenomen. De
geconsolideerde balans geeft een solide financiële
positie weer; het eigen vermogen steeg met 10% tot
SRD 91 miljoen.
Vanwege de onzekere economische situatie en
de benodigde investeringen ad. SRD 13,5 miljoen,
voelen wij ons genoodzaakt een dividendvoorstel
te doen, dat afwijkt van het dividendbeleid. Der‑
halve stellen wij voor een slotdividend van SRD 1,00
per aandeel van SRD 0,10 nominaal uit te keren. Het
totaal uit te keren dividend zal SRD 1.325.422 bedragen. Er heeft geen uitkering van interim dividend
plaatsgevonden in het verslagjaar. Na aanvaarding
van dit dividend voorstel, rest er een bedrag van
SRD 6.113.392, dat toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Afhankelijk van de resultaten van
het eerste halfjaar 2017/2018, zal hervatting van het
interim dividend worden overwogen.
De koers van het aandeel Torarica bedroeg aan
het einde van het boekjaar 2016/2017 SRD 80,00
(2015/2016: SRD 80,00)
Torarica Holding N.V.
In dit verslagjaar is de Code of Conduct besproken
en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De Code of Conduct is middels sessies aan het
personeel gecommuniceerd.
Ook de Charters en Commissies, genoemd in het
Corporate Governance Reglement zijn geformuleerd
en in werking getreden.
Torarica
Torarica heeft in dit verslagjaar de focus gelegd op
verbetering en uitbreiding van haar producten en

diensten.
De renovatie van de executive wing is in december
2016 met succes afgerond en daarbij is een nieuwe kamertype geïntroduceerd, namelijk de Junior
suites. Deze modern ingerichte kamers met energie‑
besparende attributen zijn goed in de smaak gevallen bij onze gasten. De 3 bestaande suites zijn voorzien van een balkon met een uitzicht op onze prachtige tropische tuin.
De kamers op de executive wing hebben dan ook
vanaf de 2e helft van het boekjaar hun bijdrage geleverd aan de verhoging van het gemiddeld kamertarief met SRD 198.
De daling van de bezetting met 9% is mede te
wijten aan de renovatiewerkzaamheden gedurende
de 1e helft van het boekjaar.
De Resort Facilities, die veel locals aantrekken, hebben hun pakketten uitgebreid om zodoende meer
bezoekers aan te trekken. Bij de verruiming van de
pakketten is rekening gehouden met de behoefte
van de gasten en dit heeft geresulteerd in ver‑
ruiming van deze doelgroep en een groei in de
omzetten van 43% ten opzichte van het vorig boekjaar.
De Food & Beverage afdeling, inclusief de opbrengsten uit evenementen, heeft een afdelingsresultaat
van SRD 5,8 miljoen gerealiseerd.
Zoals in ons vorig verslagjaar aangegeven, heeft
er een uitbreiding van ons entertainment programma plaatsgevonden, waarbij er jaarlijks minimaal 3
grote events (2500 gasten) worden georganiseerd.
Verder hebben wij de welbekende Torarica BBQ
wederom geïntroduceerd op de vrijdagavond
en zijn de verschillende thema avonden zoals de
Shrimp en Steak market nog steeds in trek.
De online beoordelingen van Torarica hebben gere‑
sulteerd in een score van 8.3 op een schaal van 1-10.
Casino
In dit verslagjaar hebben wij de investering in
nieuwe slot machines voortgezet. Het Torarica
Casino telt nu 26 nieuwe en moderne slot machines,
die zeer in trek zijn bij onze bezoekers. De performance van deze machines is ook terug te vertalen
in de stijging van de omzetten met 33% ten opzichte
van het vorig verslagjaar. Op de speeltafels hebben
wij een omslag gezien in de performance, waarbij
zowel de omzetten als het resultaat zijn verbeterd.
Wij zullen het komend boekjaar de investering in
de nieuwe slot machines voortzetten en door middel van marketingcampagnes het bezoekers aantal
proberen te verhogen.
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Eco Resort
Eco Resort heeft ten opzichte van het vorig boekjaar 5% minder hotelbezetting gerealiseerd. Ondanks deze daling in de hotelbezetting zijn de
kameromzetten met 34% gestegen. De gemiddelde
kamerprijs vertoonde namelijk een stijging van 45%
ten opzichte van het vorig boekjaar. Deze stijging
komt door de gestegen dollar koers ten opzichte
van de SRD. Vanwege de koersontwikkeling is de
RevPar met 35% toegenomen ten opzichte van het
vorig boekjaar.
In het segment “online” merkten wij een substantiële groei van 28%. De overige segmenten leisure,
corporate en TA-TO vertoonden een lichte daling.
De groei in het online segment komt voornamelijk
door de verschuiving van de rechtstreekse boekingen van zowel corporates als individuals naar online. Veel gasten bleken ook nog steeds te reser‑
veren via de OTA’s (Online Travel Agents) als
Expedia en Booking.com.
In dit boekjaar stonden het herschrijven van de
ISO procedures en standaardisatie van de kamerschoonmaak centraal. Hotelgasten hebben Eco
Resort voor hygiëne van de kamers bij arrival en
tijdens het verblijf beoordeeld met een score van
2.4 (op een schaal van 1-3). Dit is 0.2 hoger ten op‑
zichte van het vorig verslagjaar. Op Booking.com
steeg onze beoordeling van 7.5 naar 7.7, waarbij een
stijging in de onderdelen cleanliness en comfort op
te merken valt.
Op het gebied van Food & Beverage heeft Eco
Resort ten opzichte van het vorig boekjaar voor
Food 72% meer omzet gehaald en 57% meer omzet
voor Beverage. Ook hier is de stijging het gevolg van
de gestegen dollar koers ten opzichte van de SRD.
Het Food & Beverage Concept “Eco Sunday Brunch”
heeft een goede bijdrage geleverd aan de Food &
Beverage omzetten.
Royal Torarica
In dit verslagjaar heeft Royal Torarica in een markt
van hevige concurrentie veerkracht getoond en een
hotelbezetting van 57% met een gemiddeld kamertarief van SRD 605 gerealiseerd.
De prijzenoorlog in deze bedrijfstak, als gevolg
van de verslechterde economische situatie, heeft
Royal Torarica ertoe gedreven haar kamertarieven
aan te passen om kamerbezetting te realiseren.
Ten opzichte van het vorig boekjaar, steeg het
segment van de “online boekers” van 22% naar
32% aandeel in de bezetting, het zakensegment
daalde van 43% naar 37%, het leisure segment
daalde van 30% naar 25% en het Travel Agents/

Tour Operators segment steeg van 5% naar 6%.
De gasttevredenheid op Booking.com is van 8.2
gestegen naar 8.5 (op een schaal van 0-10) in
het verslagjaar, waardoor Royal in haar klasse de
nummer 1 positie heeft weten te behouden. Op
Expedia.com is Royal Torarica met een score van
4.2 (op een schaal van 0-5) gedeelde nummer 1.
Ook de Food & Beverage omzetten stonden onder
druk en daalden met 10% als gevolg van een
daling in het segment van de lokale bezoekers. Het
segment van de “inhouse gasten” daarentegen, die
bij ons de lunch of dinner nuttigden, is gestegen.
Ondanks de hevige concurrentie en verslechterde economische situatie heeft Royal Torarica met
het concept “Royal Seasons” een groot deel van
haar gasten kunnen behouden met de succesvolle
thema’s “Jazz Nights”, “Flambe Nights”, “Live
Cooking” en “Lobster Nights”.
Op 10 april 2017 is gestart met een speciale activi‑
teit; elke 10de van de maand, in verband met 10 jaar
Royal Torarica op 23 december aanstaande, waarbij
gewerkt wordt naar een culinair en entertainment
hoogtepunt op 23 december 2017, “tien jaar Royal”,
het vlaggenschip van de Torarica Groep.
Sales & Marketing
Marktsegmenten
In Torarica noteerde wij op basis van onze omzetten
het grootste aandeel van de individuele markt,
gevolgd door het corporate segment, het online segment en als afsluiter het TA-TO (Travel agents en Tour
Operators) segment.
In het vorig boekjaar stond het corporate segment
aan top.
Voor Royal Torarica noteerden wij het online segment met het grootste aandeel in omzetten,
gevolgd door het corporate segment, de individuele
boekingen en het TA-TO segment.
In het afgelopen boekjaar merkten wij een verschuiving in de marktsegmenten van Eco Resort.
Vorig boekjaar noteerden wij dat het corporate
segment voor de meeste omzetten zorgde. Dit verslagjaar noteren wij dat het online segment het
grootste marktsegment in Eco Resort is. Hierna
volgen het corporate en individueel segment.
Online segment
Wat betreft het online segment merkten wij een
groei van 7,9% binnen de hotelgroep. Behalve het
monitoren van de verschillende online kanalen om
de meest concurrerende tarieven aan te bieden
op basis van vraag en aanbod, hebben wij ook de
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focus gelegd op directe boekingen via onze website.
In april 2016 hebben wij ons aangesloten bij
Hotelchamp: een online website tool die ervoor
moet zorgdragen dat directe verkopen via de
Torarica website gestimuleerd worden.
Het afgelopen boekjaar hebben zowel het corporate als het TA-TO segment positief gereageerd op
ons Loyalty programma.
Een bijzondere ontwikkeling binnen de toerisme
sector is de samenwerking tussen Surinam Airways
en TUI Fly per april 2016. Purity Tours is de officiële
reisagent van TUI Fly. Wij merken voor deze Travel
agent reeds een groei in het aantal roomnights.
Het afgelopen jaar is de focus gelegd op het
lokaal segment; wij hebben veel meer kamer specials aangeboden in onze laag seizoen perioden,
op nationale vrije dagen in combinatie met onze
evenementen als “Are You Thirsty” en “LOS”.
Tevens hebben wij onze weekend packages in een
nieuw jasje gestoken en op verschillende plat‑
formen kenbaar gemaakt, zoals billboards in en
buiten Paramaribo.

Het is merkbaar dat de ‘locals’ er vaker voor kiezen
om een ‘vakantie in eigen land’ te boeken. Wij
mogen niet ontevreden zijn over het aantal
boekingen, in het bijzonder voor Torarica en Eco
Resort.
Beurzen en sales visits
Ook in dit verslagjaar hebben wij deelgenomen aan
de Vakantiebeurs te Utrecht, welke is gecoördineerd
door de SHATA (Suriname Hospitality and Tourism
Association).
Verder hebben wij geparticipeerd in de Caribbean
Travel Market Place op de Bahamas en de Trinidad
Investment Conference (TIC) te Trinidad.
Vanwege politieke en financiële omstandigheden in
Frans Guyana werd de Salon du Tourisme van april
jongstleden verschoven naar later in het jaar 2017.
Onze reguliere sales visits naar Trinidad and
Tobago, Curaçao en Aruba hebben wij uitgevoerd.
Dit jaar hebben wij besloten om deel te nemen aan
de lokale United Business Fair.
De beurs werd gehouden in de KKF beurshal en
duurde 4 dagen. Het doel om mee te doen aan deze
beurs was om lokaal bekendheid te geven aan alle
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diensten die de Torarica Groep aanbiedt.
Facilities Management
De afdelingen die deel uitmaken van facilitaire diensten zijn: security, centraal magazijn, laundry en
technische dienst.
Het afgelopen boekjaar heeft de Security naast de
reguliere veiligheid zich gefocust op de veiligheid
voor de evenementen. Het beveiligen van een
evenement brengt specifieke risico’s met zich mee,
waarbij de focus wordt gelegd op toegangscontrole,
service verlening, crowd control en hulpverlening. In
het komend boekjaar zal gewerkt worden aan speci‑
fieke trainingen voor beveiliging van evenementen.
Technische dienst
De renovatie van de executive wing van Hotel
Torarica heeft plaatsgevonden, waarbij één van was
de focuspunten efficiënt elektriciteitsverbruik.
Het volledige airconditioningsysteem is vervangen
door een VRF systeem. Daarnaast is het warmwatersysteem gekoppeld aan het VRF systeem. Hierdoor
wordt de warme lucht van het VRF systeem gebruikt

voor het verwarmen van water. Het airconditioning‑
systeem en de lichten in deze kamers worden middels de kamersleutel geactiveerd.
Deze twee ontwikkelingen bewerkstelligden dat het
gemiddeld KWH verbruik is gedaald van 29.48 KWH
naar 17.36 KWH per kamernacht.
Kwaliteitsmanagement
In de maand juli 2017 hebben wij de afdeling Quality
Management opgezet, bestaande uit een kwaliteits‑
manager en een medewerker.
Er is onderzoek gedaan naar een kwaliteitsnorm,
die toepasselijk is voor de hotelbranche. De keuze
is gevallen op de “Green Key” norm. De norm is
internationaal en heeft een duurzaam keurmerk in
de Toerisme-, Recreatie en Congresbranche. Daarnaast heeft het een voedselveiligheidscertificaat.
Diverse internationale hotelketens als de NH groep,
Inter Continental Hotels Group, Sheraton, etc. hebben zich reeds gecommitteerd aan deze norm.
Human Resources:
De loononderhandelingen met de Torarica Werk‑
nemers Bond hebben geresulteerd in een verhoging

Jaarverslag Torarica Holding N.V. | Pagina 18

van het basisloon met 6%, ingaande 1 juli 2017.
De samenwerking met het ROC Amsterdam is gecontinueerd, waarbij er verschillende groepen stagiaires bij ons zijn onder gebracht.
Vooruitzichten:
Wij zijn gematigd optimistisch gestemd over de
vooruitzichten op korte termijn.
De economische situatie in ons land blijft een zorgpunt voor ons allen.
Wij zien in de eerste helft van het boekjaar
2017/2018 een voorzichtige stijging van het aantal boekingen in het toeristisch en het zakelijk
segment. De samenwerking van de Surinaamse
Luchtvaartmaatschappij en TUI Fly, zorgt nu reeds
voor een stijging in het toeristisch segment in onze
hotels.
Voor wat betreft het zakelijk segment kijken
wij reikhalzend uit naar de olieboringen die in
november 2017 zullen plaatsvinden.
In het kader van nieuwe markten aanboren, zullen
wij in het boekjaar 2017/2018 meedoen aan de
50Plus Beurs te Utrecht.
Voor wat betreft Conventions & Banquet Sales
hebben wij momenteel enkele grote (internationale) conferenties in het vooruitzicht, namelijk:
Caribbean Karate Federation, CARILEC (Energie
conferentie), de Huisartsen en een Verpleegkundig
congres onder toezicht van de COVAB.
De lokale Food & Beverage thematieken worden
gecontinueerd. In de tweede helft van boekjaar
2017/2018 zal Eco Resort de primeur hebben om als
eerste hotel in Suriname all-inclusive packages aan
haar gasten aan te bieden.
Onze Sales en Marketing afdeling zal zich focussen op het uitbreiden van de verschillende evenementen en het stimuleren van boekingen via onze
website. Ons streven is ook om zichtbaar te zijn en
te blijven door middel van public relations en social
media.

renovatie van de Resort Facilities, zullen onze concurrentie positie versterken. Ook zal er een aanpassing plaatsvinden van het Tangelo concept.
De nieuw opgerichte kwaliteitsafdeling in de
Torarica Holding zal er mede voor zorgdragen dat
de certificering van de Internationale Kwaliteitsnorm
“Green Key” in oktober 2018 plaatsvindt.
In Royal Torarica worden in de tweede helft van het
verslagjaar 2017/2018, 30 van de standaard kamers
gerenoveerd, waarbij energie efficiënte systemen
worden geïnstalleerd. De badkamers worden opnieuw betegeld en het meubilair in de kamers vervangen.
Met genoemde vooruitzichten, in combinatie met
voortzetting van kostenbeheersing en efficiëntie
binnen ons bedrijf, rekenen wij op een verbetering
van het resultaat ten opzichte van afgelopen boekjaar.
Onze medewerkers hebben zich in het verslagjaar, ondanks de moeizame economische onevenwichtigheden wederom bijzonder ingezet.
Wij wensen dank uit te brengen aan alle personeelsleden, wiens loyaliteit een belangrijke bij‑
drage levert aan het succes van ons bedrijf. Wij
danken eveneens onze aandeelhouders voor de
continue ondersteuning, loyaliteit en alertheid. De
leden van de Raad van Commissarissen zijn wij
erkentelijk voor de vruchtbare samenwerking en
onze gasten danken wij voor het geschonken vertrouwen. Wij putten hieruit inspiratie om steeds
te streven naar excellente dienstverlening.
Paramaribo, 16 oktober 2017

Dave Boucke
Hoofddirecteur

De branding van Torarica en de Holding, die in
dit verslagjaar moest worden afgerond, wordt in
het boekjaar 2017/2018 gefinaliseerd, waarna de
presentatie hiervan voor alle stakeholders zal volgen.
Het boekjaar 2017/2018 zal in het teken staan van
verdere productverbetering en positionering van
de Torarica brands. De geplande projecten zoals
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2.0

GECONSOLIDEERD
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2017
VOOR RESULTAATBESTEMMING

30 juni 2017 30 juni 2016

ACTIVA

SRD

SRD

2.921.087
72.875.425
11.643.722
67.239
3.680.416
91.187.889
472.433
91.660.322

2.874.371
54.263.287
9.815.901
52.470
2.560.772
69.566.801
6.445.022
76.011.823

29.741.702

29.820.383

3.765.445
7.725.021
497.182
9.467.339
21.454.987

3.038.075
8.032.211
1.683.220
12.023.416
24.776.922

142.857.011

130.609.128

Groepsvermogen
Eigen vermogen

91.142.525

82.811.914

Voorzieningen

23.421.584

24.033.385

Schulden op lange termijn
Leningen

11.988.382

7.725.608

6.457.493
9.847.027
16.304.520

5.926.033
10.112.188
16.038.221

142.857.011

130.609.128

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
Totaal activa
PASSIVA

Schulden op korte termijn
Crediteuren
Overige schulden

Totaal passiva
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

OVER DE PERIODE 1 JULI 2016 TOT EN MET 30 JUNI 2017

Opbrengsten
Hotelbedrijven en Casino
Kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
Opbrengst beleggingen
Financiële baten en (lasten)
Resultaat voor belastingen
Inkomstenbelasting
Resultaat na belastingen
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2016/2017

2015/2016

SRD

SRD

97.494.579

65.626.213

31.489.546
47.279.626
7.848.796
86.617.968

28.121.165
31.523.223
6.954.624
66.599.012

10.876.611
436.684
11.313.295
-2.044.034
9.269.261
1.830.447
7.438.814

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

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
OVER DE PERIODE 1 JULI 2016 TOT EN MET 30 JUNI 2017

2016/2017
SRD
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat na belastingen
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen
Voorzieningen
Koersresultaten
Inkomsten uit beleggingen
Verschuldigde inkomstenbelasting
Ontvangen interest
Betaalde interest
Mutaties werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden
Translatieverschillen

7.438.814
7.848.796
369.757
1.042.706
-436.684
1.830.447
-2.133
1.003.196
19.094.899
-727.370
1.416.694
-1.530.474
942.155

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

19.195.904
-1.003.196
-1.042.706
-905.905
16.244.097

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

-23.497.295
2.133
436.684
-23.058.478

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Terugbetaling van leningen
Koersverschil op leningen
Nieuwe lening
Overboeking kortlopen schulden
Dividend
Netto kasmiddelen uit financieringsactiviteiten

-1.415.703
1.663.692
2.960.000
1.054.785
-4.470
4.258.304

Saldo kasstroom
Liquide middelen per 1 juli 2016

-2.556.077
12.023.416

Liquide middelen per 30 juni 2017

9.467.339
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ALGEMENE
TOELICHTING OP DE
GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING

Algemene informatie over de vennootschap
Torarica Holding N.V. is een naamloze vennoot‑
schap 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 ver‑
vreemding van aandelen in de te Paramaribo,
Suriname gevestigde vennootschappen N.V.
Hotelmaatschappij Torarica, N.V. Hotelmaat‑
schappij Eco Resort Inn en N.V. Hotelmaat‑
schappij 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
G. Brul
: Commissaris
N. Lalbiharie
: Commissaris
Drs. M. Merhai AAG : Commissaris
P. Healy
: Commissaris
R. Liong A San
: Commissaris
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%)
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Aandeelhouders van N.V. Hotelmaatschappij
Torarica met een totaal belang van circa 2,5% van
het aandelenkapitaal hebben zich nog niet aangemeld voor de omwisseling van aandelen N.V.
Hotelmaatschappij Torarica naar aandelen Torarica
Holding N.V. De vennootschap onderneemt actie
en pleegt communicatie om deze aandeelhouders
te bereiken en de algehele omwisseling tot stand
te brengen. In de geconsolideerde jaarrekening is
vooralsnog geen post minderheidsbelang derden
verantwoord gegeven de redelijke verwachting
dat deze aandeelhouders alsnog tot omwisseling
zullen overgaan. Het aandeel van het minderheidsbelang in het vermogen en resultaat van N.V. Hotelmaatschappij Torarica bedraagt circa SRD 1.716.032
respectievelijk SRD 80.710.
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
waarover 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
de resultaten niet door transacties met derden
buiten de groep zijn gerealiseerd.
Functionele en rapporteringsvaluta
De posten in de jaarrekeningen van de groepsmaatschappijen worden gewaardeerd met inacht‑
neming van de valuta van de economische omgeving waarin de groepsmaatschappij haar
bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de
functionele valuta). De geconsolideerde jaar‑
rekening van Torarica Holding N.V. is opgesteld
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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 uit‑
zondering van omrekeningsverschillen bij intra‑
groepsleningen op lange termijn die betrekking hebben op de buitenlandse deelneming.
Deze worden rechtstreeks ten gunste of ten laste
gebracht van het eigen vermogen.
De gehanteerde omrekeningskoers per balans‑
datum voor de US dollar en de Euro is:
US dollar
Euro

30 juni 2017
7,50
8,10

30 juni 2016
6,30
7,00

Algemene grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling
Algemeen
De waardering van activa (exclusief de gebouwen
en belegging) 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.
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 gerappor‑
teerde 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 toe‑
komstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechts‑
personen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van
betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechts‑
personen 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 toege‑
licht 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 cumula‑
tieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden
berekend op basis van de lineaire methode,
gebaseerd op de geschatte economische levens
duur.
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”.
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Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs
onder aftrek van een eventueel benodigde voorziening voor incourante goederen.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde onder aftrek van een eventueel
benodigde voorziening wegens oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen betreffen de aanwezige kas‑
middelen 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 om
rekening van vreemde valuta zijn in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Rekening-courantschulden
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 en muteert
ten gevolge van de (periodieke) herwaardering van
de gebouwen. Het bedrag van de herwaardering is
onder aftrek van de latente 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.
Reserve omrekeningsverschillen
In de reserve omrekeningsverschillen worden de
valutakoersverschillen die uit de intragroepslening
van PAMO N.V. voortvloeien, verwerkt.
Reserve koersverschillen deelneming
In de reserve koersverschillen deelneming worden
de valutakoersverschillen die uit de waardering van
de deelneming PAMO N.V. voortvloeien, verwerkt.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte af‑
dwingbare 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 noodzake‑
lijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen.
Overige activa en passiva
Overige activa en passiva zijn in de balans gewaar‑
deerd 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 verwachte economische levensduur. Op aanschaf‑
fingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Pensioenen
De vennootschap heeft een pensioenregeling
welke wordt gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder, een verzekeringsmaatschappij.
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De pensioenverplichtingen uit de regeling worden
gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pen‑
sioenuitvoerder benadering”. In deze benadering
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen
premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

wordt onderscheid gemaakt tussen operationele,
investerings- en financieringsactiviteiten. De geld‑
middelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt,
worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Belastingen
De inkomstenbelasting wordt berekend tegen het
geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met tijde‑
lijke en permanente verschillen tussen de winst‑
berekening 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 kasstroom‑
overzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. In het kasstroomoverzicht
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 30 JUNI 2017

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
Terreinen Gebouwen Machines
en
en terreinInstallaties
verbetering

Totaal

Transport
middelen

SRD

SRD

76.011.823
23.497.295
7.848.796
91.660.322

2.874.371 54.263.287 9.815.901
4.041.751
46.921 3.403.437
41.013 18.332.020 1.390.222
41.218
3.123.319 3.604.152
2.921.087 72.875.425 11.643.722

52.470
44.020
29.251
67.239

171.296.773
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen 79.636.451
Boekwaarde 30 juni 2017 91.660.322

3.224.848 107.301.971 39.159.755
303.761 34.426.546 27.516.033
2.921.087 72.875.425 11.643.722

SRD
Boekwaarde 1 juli 2016
Investeringen
Afgeronde projecten
Afschrijvingen
Boekwaarde 30 juni 2017

SRD

SRD

Inventaris Projecten in
uitvoering
SRD

SRD

2.560.772 6.445.022
2.132.147 13.829.019
38.353 -19.801.608
1.050.856
3.680.416
472.433

Bestaande uit:
296.439 20.841.327
229.200 17.160.911
67.239 3.680.416

472.433
472.433

BELEGGING
Het verloop van de belegging is als volgt:
30 juni 2017
Valuta-soort

Aandelen Assuria N.V.

SRD

Aantal
aandelen

314.727

Beurswaarde

Balanswaarde

Balanswaarde

30 juni 2016

SRD
SRD
SRD
94.50 29.741.702 29.820.383
30 juni 2017 30 juni 2016

VOORRADEN
Voedings- en genotmiddelen
Overige hotel- en casinobenodigdheden
VORDERINGEN
Debiteuren
Overige vorderingen
LIQUIDE MIDDELEN
Bank
Kas
Gelden onderweg

SRD

SRD

1.397.154
2.368.291
3.765.445

714.975
2.323.100
3.038.075

4.191.453
3.533.568
7.725.021

5.209.286
2.822.925
8.032.211

8.782.436 11.210.168
636.499
599.585
48.404
213.663
9.467.339 12.023.416
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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:
30 juni 2016

30 juni 2017
Latente
belasting
verplichtingen

Stand per 1 juli
Dotatie (vervangingsreserve)
Vrijval
Waardeverandering belegging
Stand per 30 juni

Medische
kosten na
pensionering

Oudedags
voorziening

Totaal

Totaal

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

17.080.967
83.381
-344.877
-28325
16.791.146

6.702.418
-321.980
6.380.438

250.000
250.000

24.033.385
83.381
-666.857
-28.325
23.421.584

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 toepas‑
sing van verschillende waarderingsgrondslagen voor commerciele en fiscale doeleinden bij gebouwen
en belegging. De voorziening is opgenomen voor de nominale waarde waarbij is uitgegaan van het per
balansdatum geldende belastingtarief. Per 30 juni 2017 is samenstelling van deze post als volgt:

Latente belastingverplichtingen gebouwen
Latente belastingverplichtingen belegging

30 juni 2017

30 juni 2016

SRD
6.096.775
10.694.371
16.791.146

SRD
6.358.271
10.722.696
17.080.967

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
te verbeteren.
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LENINGEN
Het verloop van de leningen is als volgt:

Stand per 1 juli
Nieuwe lening
Reclassificatie van kortlopende lening
Aflossingen en waardeveranderingen
Stand per 30 juni

De leningen betreffen:
1. Leningen van ASSURIA levensverzekering N.V.
2. Lening Currie R.

Assuria Levensverzekering N.V.
Ingangsdatum
Hoofdsom
Interest
Looptijd
Saldo per 30 juni 2017
Kortlopend deel

: 08 augustus 2012
: USD 2.000.000
: 8 % per jaar
: 10 jaar
: USD 1.228.950 (SRD 9.217.126)
: USD 200.107 (SRD 1.500.804)

Assuria Levensverzekering N.V.
Ingangsdatum
Hoofdsom
Interest
Looptijd
Saldo per 30 juni 2017
Kortlopend deel

: 30 april 2017
: USD 400.000
: 7 1/2 % per jaar
: 5 jaar
: USD 388.970 (SRD 2.917.275)
: USD 69.362 (SRD 520.215)

Currie R.
Ingangsdatum
Hoofdsom
Interest
Looptijd
Saldo per 30 juni 2017

: 7 augustus 2015
: USD 250.000
: 7 1/2 % per jaar
: 5 jaar
: USD 250.000 (SRD 1.875.000)

Jaarverslag Torarica Holding N.V. | Pagina 32

30 juni 2017

30 juni 2016

SRD
7.725.608
2.960.000
1.575.000
-272.226
11.988.382

SRD
5.149.096
2.576.512
7.725.608

Overige schulden
Erfpacht, grondhuur en huurwaardebelasting
Dividend
Personeelsreserveringen
Loonbelasting en premie AOV
Professionele dienstverleners
Vooruitontvangen contributies
Aflossingsverplichtingen leningen
Omzetbelasting
Casinobelasting
Overige
Overige schulden voor resultaatbestemming
(Voorgesteld) dividend
Overige schulden na resultaatbestemming

30 juni 2017

30 juni 2016

SRD

SRD

354.373
1.567.281
2.797.501
365.639
426.330
382.604
2.021.019
434.291
120.800
1.377.189
9.847.027
1.325.422
11.172.449

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

-1.683.220

-959.314

-905.905
1.830.447
344.877
-83.381
-497.182

-1.745.108
676.325
344.877
-1.683.220

Inkomstenbelasting
Het verloop van de inkomstenbelasting is als volgt:
Stand per 1 juli
Mutaties:
Betalingen
Verschuldigd
Vrijval afschrijvingen
Vervangingsreserve
Stand per 30 juni
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
WINST-EN-VERLIESREKENING
over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017

Opbrengst belegging
Dividend Assuria N.V.
Financiële baten en lasten
Baten
Bankinterest
Lasten
Interest financieringen
Koersverliezen
Overige
Totaal
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2016/2017

2015/2016

SRD

SRD

436.684

436.684

2.133

5.798

1.003.462
1.042.705
2.046.167

616.110
3.338.126
8.523
3.962.759

-2.044.034

-3.956.961
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3.0

VENNOOTSCHAPPELIJK
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 30 JUNI 2017
VOOR RESULTAAT BESTEMMING

ACTIVA
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vlottende activa
Voorraden
Rekening-courant N.V. Hotelmaatschappij Torarica
Rekening-courant N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn
Overige vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Algemene reserve
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Reseve koersverschillen deelneming
Reserve omrekeningsverschillen
Koersreserve effecten
Resultaat verslagjaar
Voorzieningen
Schulden op korte termijn
Crediteuren
Rekening-courant N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica
Overige schulden

Totaal passiva
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30 juni 2017

30 juni 2016

SRD

SRD

97.024.355

94.193.744

3.170.343
6.411.777
991.696
439.980
271.071
11.284.867

2.449.727
908.769
359.006
332.038
381.061
4.430.601

108.309.222

98.624.345

132.542
33.195.867
9.583.105
9.866.791
15.440.696
-3.527.500
19.012.210
7.438.814
91.142.525

132.542
37.752.513
9.583.105
10.479.546
13.502.544
-2.531.500
19.062.565
-5.169.401
82.811.914

1.979.013

2.085.862

2.477.084
11.293.070
1.417.530
15.187.684

1.753.885
10.534.427
1.438.257
13.726.569

108.309.222

98.624.345

VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST-EN-VERLIESREKENING
OVER DE PERIODE 1 JULI 2016 TOT EN MET 30 JUNI 2017

2016/2017

2015/2016

SRD

SRD

6.671.844
3.908.156
10.580.000

4.524.034
2.874.432
7.398.466

-10.580.000

-7.398.466

Bedrijfsresultaat
Opbrengst deelnemingen
Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting

7.438.814
7.438.814
-

-5.169.401
-5.169.401
-

Resultaat na belasting

7.438.814

-5.169.401

Kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Doorbelaste kosten
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MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
OVER DE PERIODE 1 JULI 2016 TOT EN MET 30 JUNI 2017

Het eigen vermogen van de vennootschap kan als volgt worden gespecificeerd:

Aandelenkapitaal

Algemene
reserve

Agioreserve

HerwaarReserve koers
Reserve
deringsreserve verschillen- omrekeningsdeelneming
verschillen

Koersreserve
effecten

Totaal

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

Vermogen per 1 juli 2016

132.542

32.583.112

9.583.105

10.479.546

13.502.544

-2.531.500

19.062.565

82.811.914

Herwaarderingen
Resultaat na belasting
Afwaardering
Omrekeningsverschillen
Translatieverschillen

-

612.755
7.438.814
-

-

-612.755
-

1.938.152

-996.000
-

-50.355
-

7.438.814
-50.355
-996.000
1.938.152

Vermogen 30 juni 2017
voor resultaatbestemming
Dividend

132.542
-

40.634.681
1.325.422

9.583.105
-

9.866.791
-

15.440.696
-

-3.527.500
-

19.012.210
-

91.142.525
1.325.422

Vermogen per 30 juni 2017
na resultaatbestemming

132.542

39.309.259

9.583.105

9.866.791

15.440.696

-3.527.500

19.012.210

89.817.103
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ALGEMENE
TOELICHTING
OP DE VENNOOT‑
SCHAPPELIJKE
JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA
EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
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 jaar‑
rekening gelijk. Verwezen wordt naar de toelichting
op de geconsolideerde jaarrekening.

de 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.

Verbonden partijen
Torarica Holding N.V. is de houdstermaatschappij
van de in de consolidatie betrokken groepsmaat‑
schappijen. Voor een overzicht van de groepsondernemingen wordt verwezen naar de toelichting op
de geconsolideerde jaarrekening. Alle transacties
met groepsonderdelen vinden plaats in ‘the normal
course of business’ en geschieden tegen normale
marktvoorwaarden. Per jaareinde bestaan er openstaande vorderingen en verplichtingen als gevolg
van deze transacties welke onderling in rekeningcourant kunnen worden afgewikkeld. OpenstaanJaarverslag Torarica Holding N.V. | Pagina 42

TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS
PER 30 JUNI 2017

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

De deelnemingen waarin invloed van beteke‑
nis wordt uitgeoefend zijn gewaardeerd op basis
van de nettovermogenswaarde, waarbij het eigen
vermogen en het resultaat van de dochteronder‑
nemingen is bepaald volgens de grondslagen van
Torarica Holding N.V.
Voorziening
Dit betreft de Voorziening medische kosten na
pensionering die betrekking heeft op de genees‑
kundige verzorging na pensionering voor de groep

30 juni 2017

30 juni 2016

SRD

SRD

10.746.412
17.636.636
68.641.307
97.024.355

9.338.488
21.042.162
63.813.094
94.193.744

actieve werknemers en gepensioneerden, voortvloeiende uit CAO-verplichtingen. 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 2017 zijn 1.325.422 aandelen geplaatst en
volgestort.
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4.0

OVERIGE
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CONTROLEVERKLARING
VAN DE
ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT

Aan de Algemene Vergadering van Aandeel‑
houders, Raad van Commissarissen en Directie
van Torarica Holding N.V.
Paramaribo
A.

Verklaring over de in het jaarverslag opge‑
nomen jaarrekening 2016/2017

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarreke‑
ning 2016/2017 van Torarica Holding N.V.
(“de vennootschap”) te Paramaribo, gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van de vennootschap per 30 juni 2017 en
van het resultaat en de kasstromen over de periode
1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:

1.

de geconsolideerde en vennootschappelijke
balans per 30 juni 2017;

2. de volgende overzichten over 2016/2017:
•

De geconsolideerde en vennootschappelijke
winst-en-verliesrekening over de periode
1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017; en

•

Het geconsolideerd kasstroomoverzicht over
de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017;
en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag‑
geving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie
uitgevaardigde controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven
in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
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controle van de jaarrekening’.

als gevolg van fouten of fraude.

Wij zijn onafhankelijk van Torarica Holding
N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de
Onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het
bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten.
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van
de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
B.

Verklaring over de in het jaarverslag opge‑
nomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring
daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandig‑
heden waardoor gerede twijfel zou kunnen be‑
staan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaar‑
rekening.

verslag van de Raad van Commissarissen;
verslag van de Hoofddirecteur;
de overige gegevens.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van
de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen
en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn
wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële af‑
wijkingen bevat.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate
maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
materiële fouten en fraude ontdekken.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anders‑
zins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten in Controlestandaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diep‑
gang als onze controlewerkzaamheden.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude
of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze geconsolideerde jaarrekening nemen. De materiali‑
teit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

C.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
controle bestond onder andere uit:

•
•
•

Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het op‑
maken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grond‑
slagen voor financiële verslaggeving. In dit kader is
de het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang

•

het identificeren en inschatten van de risico’s
dat de geconsolideerde jaarrekening afwij‑
kingen van materieel belang bevat als gevolg van
fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaam-
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heden en het verkrijgen van controle-informatie
die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een af‑
wijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen,
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of het doorbreken van de interne beheersing;
•

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren
die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit.
het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid
van schattingen door het bestuur en de toelich‑
tingen die daarover in de jaarrekening staan;

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeur‑
tenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn
wij verplicht om aandacht in onze controle‑
verklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een onderneming haar continuïteit
niet langer kan handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en
inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het
oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aanstu‑
ring van, het toezicht op en de uitvoering van de
groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en
omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij
zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groeps‑
onderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan
hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd
waarbij een controle of beoordeling van de vol‑
ledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.
Wij communiceren met de met governance belaste
personen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Paramaribo, 16 oktober 2017
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 2016 TOT EN MET 30 JUNI 2017

X SRD 1.000
Hotel

Torarica
Kamerverhuur
Restaurants & Bars
Wasserij
Resort Facilities
Telefoon
Overige
Eco Resort Inn
Kamerverhuur
Restaurants & Bars
Wasserij
Telefoon
Overige
Royal Torarica
Kamerverhuur
Restaurants& Bars
Wasserij
Telefoon
Overige
Totaal Hotels
Casino
Overheadkosten
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat

2016/2017
Bedrijfs
kosten

Omzet

2015/2016
Resultaat

Omzet

Bedrijfs
kosten

Resultaat

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

13.628
24.759
147
1.987
7.230
47.751

4.515
18.927
1.402
2.677
27.521

9.113
5.832
147
585
4.553
20.230

9.720
14.884
115
1.380
15
4.663
30.777

3.827
14.386
1
1.192
133
1.400
20.939

5.893
498
114
188
1183.263
9.838

8.908
5.309
145
1.465
15.827

3.683
4.141
5
299
8.128

5.225
1.168
140
1.166
7.699

6.665
3.131
120
18
1.048
10.982

2.744
2.822
1
85
7
5.659

3.921
309
119
671.041
5.323

13.254
7.631
159
3.766
24.810

4.339
5.995
2
430
10.766

8.915
1.636
157
0
3.336
14.044

9.301
4.951
128
16
2.586
16.982

3.083
4.152
1
76
22
7.334

6.218
799
127
-60
2.564
9.648

88.388

46.415

41.973

58.741

33.932

24.809

9.107

9.230

-123

6.885

9.188

-2.303

97.495

55.645

41.850
23.124
7.849
10.877

65.626

43.120

22.506
16.524
6.955
-973
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