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RAAD VAN COMMISSARISSEN EN DIRECTIE
Raad van Commissarissen:
J. J. Healy Jr., President-Commissaris
Drs. S. Smit
G. Brul
M. Parsan (actief vanaf 28 augustus 2018)
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
( x SRD 1.000)

2017/2018

2016/2017

2015/2016*)

2014/2015*)

2013/2014*)

Opbrengsten
Hotel
Casino
Totaal

106.985
10.038
117.023

88.388
9.107
97.495

58.741
6.885
65.626

53.582
8.166
61.748

49.368
8.797
58.165

Kosten

103.171

86.618

66.599

54.631

50.297

Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat na belasting

13.247
5.088
8.159

9.269
1.830
7.439

-4.493
676
-5.169

7.616
1.722
5.894

8.248
2.039
6.209

Cash dividend

3.7511

1.325

1.193

2.651

2.651

2,83

1,00

0,90

2,00

2,00

80

80

80

80

72

133
148.3352
54.946
29.191

133
89.817
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

37.452

31.490

28.121

20.198

19.635

69

57

66

81

72

569

502

304

255

266

79

65

70

80

78

330

310

214

173

166

BEDRIJFSRESULTAAT

Dividend per aandeel
van nominaal SRD 0,10
Koers per aandeel (x SRD 1)
FINANCIËLE GEGEVENS
Aandelenkapitaal
Eigen vermogen
Voorzieningen
Belegging
Personeelskosten
HOTELEXPLOITATIE
Torarica:
Bezettingsgraad in %
Gemiddelde opbrengst per
bezette kamer (x SRD 1)
Eco Resort:
Bezettingsgraad in %
Gemiddelde opbrengst per
bezette kamer (x SRD 1)
Royal Torarica:
Bezettingsgraad in %
Gemiddelde opbrengst per
bezette kamer (x SRD 1)

63

57

59

62

56

640

605

411

326

333

Personeel (in aantallen)
Mannen
Vrouwen
Totaal

199
190
389

205
180
385

200
172
372

215
180
395

206
158
364

*) Voor informatiedoeleinden ter vergelijking opgenomen geconsolideerde cijfers van N.V. Hotelmaatschappij Torarica
1) Volgens voorstel winstverdeling
2) Na aanname voorstel winstverdeling
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VERSLAG VAN DE RAAD
VAN COMMISSARISSEN
Algemeen
Met genoegen rapporteren wij
de activiteiten van de Raad
van Commissarissen in het
boekjaar 2017/2018.
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 relatie tot de gestelde
doelen.
De directie heeft de Raad regelmatig geïnformeerd, zowel mondeling als schriftelijk
over belangrijke transacties,
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investeringen en ontwikkelingen binnen de vennootschap.
De Raad wordt met name
geïnformeerd over de ontwikkeling van de resultaten, de
financiële positie van de vennootschap en de risico’s van
de bedrijfsvoering.
Wij kunnen terugblikken op
een verslagjaar waarin de
bezettingspercentages na enkele jaren van daling, zijn gestegen met als gevolg dat
de omzetten van de Food en
Beverage afdelingen ook zijn
gestegen. De inspanningen
om met name nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en zo nieuwe markten aan
te boren, hebben vruchten afgeworpen.

Overleg en besluitvorming
De Raad van Commissarissen
heeft 12 vergaderingen gehouden in het boekjaar
2017/2018. In de vergaderingen zijn op regelmatige basis
behandeld: de financiële rapportages, marktontwikkelingen, ontwikkeling van de bezetting, casino resultaten,
veiligheid, investeringen en
invulling van sleutelfuncties.
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 evalueren
van het meerjarenbeleidsplan en het formuleren van
key performance indicators
(KPI’s) voor de boekjaren
2018/2019 tot en met
2021/2022. In de raadsvergadering die gehouden

is op 25 mei 2018, is de
begroting voor het boekjaar 2018/2019 gepresenteerd en is de kapitaalsbegroting ten bedrage van
USD 3.401.304 goedgekeurd.
De belangrijkste investeringen zijn vervangingsinvesteringen in energiezuinige airconditioning systemen voor
onze hotels, de renovatie van
de overige 66 kamers in Royal
Torarica en de investeringen
in het casino, waaronder 20
nieuwe slotmachines.
Tevens heeft de Raad van
Commissarissen goedkeuring
verleend voor een lening ten
bedrage van USD 1,5 miljoen
voor de financiering van de
renovatie van de kamers in
Royal Torarica.
Op 15 oktober 2018 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 verbetervoorstellen.
Corporate Governance
Het Corporate Governance
Reglement en de Code of Conduct zijn in de Raadsvergadering van 23 februari 2018
geëvalueerd en voldoen nog
aan de gestelde eisen.
De Audit Commissie heeft op
26 januari 2018 een vergadering gehouden waarin de
Audit Charter is geëvalueerd,
de voortgang van de actiepunten uit de management
letter 2016/2017 zijn besproken en de planning voor
werving van een hoofd Internal Audit en de opstart van de
afdeling. Op 23 oktober 2017
heeft de Remuneratie en Nominatie Commissie de Self

Assessment van de Hoofddirecteur besproken.
De Raad van Commissarissen
heeft het functioneren van de
externe accountant nog niet
beoordeeld. De beoordeling
zal plaatsvinden in het eerste
kwartaal van 2019.
Strategie en Risico’s
In de vergadering van 14 juli
2018 heeft de Hoofddirecteur
het meerjarenbeleidsplan
2018/2019 tot en met
2021/2022 aan de Raad van
Commissarissen gepresenteerd. Er is een aantal risico’s
besproken en de strategieën
zijn bepaald om de risico’s te
mitigeren en de kansen die
voor ons liggen te benutten.
Functioneren van de Raad van
Commissarissen en de Hoofddirecteur
De raadsvergaderingen werden goed bezocht en de raadsleden hebben actief geparticipeerd in de besluitvorming.
In de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders gehouden op 13 november 2017 is
de heer M. Parsan benoemd
tot lid van de Raad van
Commissarissen onder voorwaarde dat hij zijn activiteiten als raadslid aanvangt
na zijn aftreden als commissaris bij Twin Hotels N.V.. Op
27 augustus 2018 is hij afgetreden als commissaris bij
Twin Hotels N.V. en heeft hij
een aanvang gemaakt met
zijn werkzaamheden als commissaris van de vennootschap.
De Raad van Commissarissen
heeft op 31 oktober 2018 zijn
functioneren beoordeeld op
grond van een selfassessment, uitgevoerd door de
individuele leden.
De aanwezigheid op de verga-

deringen was gemiddeld
75%. De Raadsleden hebben op grond van de evaluatie aandachtspunten geformuleerd waaronder begrepen aandacht voor herstel
van de casinoresultaten, invulling van sleutelfuncties en
institutionalisering van enterprise riskmanagement (ERM).
De Hoofddirecteur wordt onder andere beoordeeld op de
realisatie van de gestelde
doelen, vastgelegd in het
meerjarenbeleidsplan en het
jaarplan. Op grond van de
evaluatie heeft de Raad een
aantal actiepunten vastgesteld die in het Verslag van
de Hoofddirecteur aan de
orde komen.
De Hoofddirecteur heeft tijdig en adequaat gerapporteerd over de gang van zaken.
De beloning van de Hoofddirecteur is in de vergadering
van 23 oktober 2017 geëvalueerd en aangepast met ingang van 1 november 2017.
Dividendbeleid
Het beleid van de vennootschap is om, afhankelijk van
het resultaat en de interne financieringsbehoefte, een dividend van tussen 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 gezonde balansverhouding.
Jaarrekening en voorstel
winstverdeling
Overeenkomstig het bepaalde
in artikel 8.4 van de statuten,
hebben wij de jaarrekening
over het boekjaar 2017/2018
doen onderzoeken en wij adviseren u deze jaarrekening,
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zoals zij u tezamen met de
controleverklaring van
Lutchman & Co. Accountants
is aangeboden, vast te stellen.
De geconsolideerde nettowinst bedroeg SRD 8.158.613.
Met het voorstel van de Hoofddirecteur om uit de geconsolideerde nettowinst een dividend uit te keren van
SRD 3.750.944 in contanten,
zijnde SRD 2,83 per aandeel,
kunnen wij ons verenigen.
Aan interimdividend is reeds
betaalbaar gesteld SRD 1,20
per aandeel. Als slotdividend
zal derhalve SRD 1,63 per
aandeel worden uitgekeerd.
Evenzo kunnen wij ons verenigen met het voorstel om
SRD 4.407.669 toe te voegen
aan de algemene reserve.
Het dividendvoorstel vertegenwoordigt een uitkering
van 46% van de geconsolideerde nettowinst.
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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 12 november 2018 in zijn geheel af. De
leden J.J Healy, Drs. S. Smit,
P. Healy, R. Liong A San, M.
Parsan, Drs. M. Merhai AAG
en G. Brul stellen zich herkiesbaar. Wij stellen u voor
hen te herbenoemen.
Vergoeding van de Raad van
Commissarissen
De Algemene Vergadering
van Aandeelhouders stelt het
honorarium van de Raad van
Commissarissen vast. Het honorarium van de Raad van
Commissarissen bedraagt

SRD 89.760 per jaar en is op
de Aandeelhoudersvergadering van 13 november 2017
vastgesteld.
Wij zeggen de directie, staf
en overige medewerkers hartelijk dank voor hun inzet en
toewijding in het afgelopen
jaar.
Paramaribo, 15 oktober 2018
De Raad van Commissarissen:
J.J. Healy Jr., President Commissaris
Drs. S. Smit
G. Brul
M. Parsan (actief vanaf
28 augustus 2018)

R. Liong A San
P. Healy
Drs. M. Merhai AAG

De Raad van Commissarissen:

J. J. Healy Jr.,
President Commissaris

Drs. S. Smit

G. Brul

M. Parsan

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 2017/2018, waarin
de verrichtingen van Torarica
Holding N.V. zijn beschreven.
In dit verslagjaar vierden de
drie hotels in de Torarica
groep hun jubileum.
Torarica op 10 juli 2017
55 jaar, Eco Resort en Royal
Torarica vierden op 23 december 2017 respectievelijk
hun 20- en 10-jarig bestaan.
De foto’s die het verslag opfleuren zijn veelal van de activiteiten die zijn gehouden
in verband met het jubileum
jaar.
De Surinaamse economie vertoonde in het jaar 2017 een
lichte groei van het BBP en
wel van 1,2% (bron: Fitch repage 16
16

port Februari 2018).
De (12-maands) inflatie over
2017 daalde van 52,4% naar
9,2%.
De koers van de Surinaamse
dollar ten opzichte van de
Amerikaanse dollar heeft zich
gestabiliseerd rond de
SRD 7,50 voor USD 1.
Het vorig boekjaar eindigde
het verslag van de Hoofddirecteur met de mededeling,
dat wij gematigd optimistisch gestemd waren over
de vooruitzichten op korte
termijn. Wij hebben gemerkt
dat er stijgingen waren in
de boekingen vanuit het
Travel Agent en Tour Operator (TATO) segment, alsook
het zakelijk segment. Het
aantal boekingen vanuit deze
twee segmenten heeft ertoe

bijgedragen dat de geconsolideerde kamerbezetting met
ruim 10 procentpunten is toegenomen in vergelijking met
vorig verslagjaar.
Vanuit het TATO segment was
het vooral de Tour Operator
TUI die pakketreizen aanbood, die een forse stijging
heeft gerealiseerd. De stijging
in het zakelijk segment is
voornamelijk gerealiseerd
vanwege de start van de olieboringen voor de kust van
Suriname.
Het netto resultaat is met
9,7% toegenomen. De geconsolideerde balans geeft een
solide financiële positie
weer; het eigen vermogen
steeg met 39,8% tot SRD 151
miljoen.
Deze forse stijging is het

gevolg van de herwaardering op gebouwen en terreinverbeteringen, die in het
verslagjaar heeft plaatsgevonden. De herwaardering
van de materiële vaste activa bedraagt SRD 86 miljoen
waarvan SRD 55 miljoen is
toegevoegd aan de herwaarderingsreserve en SRD 31
miljoen aan de voorzieningen
latente belastingverplichtingen.
De post “voorzieningen” is
beïnvloed door de dotatie aan
de “voorziening medische
kosten na pensionering”. De
uitkomst van de actuariële berekening maakte een dotatie
van SRD 2,3 miljoen noodzakelijk.
In de maand februari 2018
zijn de Code of Conduct en het
Corporate Governance reglement geëvalueerd en aangepast.
De Holdingdirectie heeft conform de Corporate Governance haar eigen functioneren beoordeeld. Daarbij zijn
er verbeterpunten geïdentifi
ceerd:
•
•
•

verbetering van het
gemiddelde kamerprijsniveau
de winstgevendheid van
het casino
aandacht voor enkele
strategische vraagstukken zoals het opvolgingsen investeringsbeleid

De contractuele tarieven voor
onze Travel Agents en de Corporates zijn verhoogd en wij
volgen vraag en aanbod nauwlettend, teneinde een hogere
gemiddelde kamerprijs te behalen.
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In het casino zijn inmiddels investeringen gepleegd om de
winstgevendheid te vergroten.
Het opvolgingsbeleid hopen
wij eind van het jaar af te
hebben, waarbij er nu reeds
enkele cruciale functies zijn
ingevuld, waaronder een casino manager. Wij hebben
inmiddels een investeringsplan voor de komende 3 jaar
samengesteld, waarbij de
totale investeringen zijn geraamd op USD 8 miljoen.
MEERJARENBELEIDSPLAN
2018/2019 tot en met
2021/2022
In de maand juli 2018 is het
meerjarenbeleidsplan geëvalueerd en bijgesteld. De belangrijkste risico’s van de
groep zijn geanalyseerd, m.n.
de komst van de Online accommodatie aanbieder
Airbnb en de afname van de
stoelcapaciteit op de vliegroute naar Suriname.
De belangrijkste speerpunten
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voor de komende jaren zullen zijn, het benutten van de
huidige capaciteit en het verbeteren van de bestaande faciliteiten. De geïdentificeerde
key performance indicators
zijn afgestemd op bovengenoemde speerpunten.
Wij stellen voor een dividend
van SRD 2,83 per aandeel van
SRD 0,10 nominaal uit te keren. Het totaal uit te keren
dividend zal dan
SRD 3.750.944 bedragen.
Hiervan is reeds SRD 1,20
per aandeel van SRD 0,10
nominaal als interimdividend
beschikbaar gesteld.
Het slotdividend bedraagt
dan derhalve SRD 1,63 per
aandeel van SRD 0,10 nominaal.
Na aanvaarding van dit dividendvoorstel, rest er een bedrag van SRD 4.407.669, dat
zal dan worden toegevoegd
aan de algemene reserve.
De koers van het aandeel
Torarica bedroeg aan het

eind van het boekjaar
2017/2018 SRD 80,00
(2016/2017: SRD 80,00)
ECO RESORT
Eco Resort heeft ten opzichte
van het vorig boekjaar 14,2
procentpunten meer aan
hotelbezetting gerealiseerd.
Door deze stijging in de hotelbezetting zijn de kameromzetten met 23% gestegen.
De gemiddelde kamerprijs
vertoont ook een stijging van
6% ten opzichte van het vorig
boekjaar. Deze stijging komt
door toegepaste prijsstrategieën binnen de marktsegmenten van het hotel. Door
deze ontwikkeling is de
RevPar met 17% toegenomen
ten opzichte van het vorig
boekjaar.
In het segment TATO merken
wij een behoorlijke groei van
28%. Dit is 4% punten meer
ten opzichte van het vorig
jaar. De groei in het TATO segment komt voornamelijk door
het aanbieden van aantrekkelijke tarieven en extra

kamers aan de grote TATO’s.
Vermeldenswaard is dat Eco
Resort het eerste hotel in
Suriname is dat all-inclusive
packages aanbiedt.
Dit boekjaar stond in het teken van 20 jaar Eco Resort én
het finaliseren van de kwaliteitsstandaarden, zoals vervat in de Green Key Certification voor hotels.
Hotelgasten hebben Eco
Resort voor service in de Eco
outlets beoordeeld met een
gemiddelde score van 2,2
punten. Dit is 0,1 punt hoger
ten opzichte van het vorig
boekjaar. Op Booking.com
steeg onze beoordeling van
7,7 naar 7,8, waarbij een stijging in de onderdelen location, facilities en value for
money op te merken valt.
Op Expedia.com steeg onze
beoordeling van 3,9 naar 4,0,
waarbij een stijging in de onderdelen room & cleanliness,
service & staf en hotel condition op te merken valt.
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Op het gebied van Food &
Beverage heeft Eco Resort ten
opzichte van het vorige boekjaar voor Food 22% meer
omzet gehaald en 20% meer
omzet voor Beverage. De stijging is het gevolg van onder
andere de hogere hotelbezetting. Verder zijn er meer reguliere evenementen georganiseerd, zoals de Eco Sunday
Brunch en de Eco BBQ Breezing. In het kader van sustainability is een aanvang gemaakt met het installeren van
inverter airco’s in de hotelkamers, die ervoor moeten
zorgen dat het energieverbruik met 40% afneemt.
Het komend boekjaar zal aandacht besteed worden aan de
branding, waarbij Eco Resort
een naamsverandering ondergaat en zal opereren onder de
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nieuwe naam Eco Torarica.
Verder zullen wij Eco Resort
positioneren als een “Green”
hotel.
TORARICA
Torarica heeft in dit boekjaar de focus gelegd op de
verbetering van de kameromzetten en verdere upgrade
van haar faciliteiten.
De pas gerenoveerde executive kamers hebben mede bijgedragen aan de stijging in
kamer-omzetten met 37%
ten opzichte van het vorig
boekjaar. De gemiddelde opbrengst per kamer die de afgelopen jaren een dalende
trend vertoonde, is met name
in het Leisure segment gestegen. Dit heeft geresulteerd in
een stijging van de ADR met
SRD 67 ten opzichte van het
vorig boekjaar.

Het corporate segment heeft
dit jaar ook een groei gerealiseerd, die mede heeft bijgedragen aan het behaalde bezettingspercentage van 69%.
De afdeling Resort Facilities
is in september 2017 gestart
met de renovatie van haar faciliteiten. De renovatie is in 2
fases uitgevoerd en heeft totaal 6 maanden geduurd
met een investering van
USD 254.000. Enkele belangrijke aanpassingen bij de
renovatie waren de introductie van een health bar, de
bouw van 2 bubbelbaden in
de tuin, die elk 8 gasten kunnen accommoderen en een
nieuwe droge sauna met
een maximum capaciteit van
8 gasten. Tevens zijn de
toiletgroep en de doucheruimte gerenoveerd.
Met deze renovatie is de ca-

paciteit verruimd en de gastenbeleving aantrekkelijker
gemaakt, wat gelijk geresulteerd heeft in de verhoging
van de omzetten met 15%.
De afdeling Food & Beverage,
inclusief de evenementen
heeft een afdelingswinst van
SRD 5,4 miljoen gerealiseerd.
Zoals in ons vorig verslagjaar
is aangegeven heeft er een uitbreiding van ons entertainment programma plaatsgevonden, waarbij er jaarlijks
minimaal 3 grote events
(2.500 gasten) worden georganiseerd.
Tevens zijn combinatiepakketten geïntroduceerd, waarbij gasten die onze events
bezochten, eveneens voor
een speciale prijs een kamer
konden boeken.
De online gasten beoordelingen in Torarica hebben een
totaal score van 8,2 op een
schaal van 1-10.
Het komende boekjaar
2018/2019 zal in het teken
staan van verdere productverbetering en positionering
van de Torarica Resort brand.
CASINO
In dit verslagjaar is de investering in nieuwe slotmachines voortgezet.
Het Torarica Casino telt nu
38 nieuwe en moderne slotmachines die zeer in trek
zijn bij onze bezoekers. De
performance van deze machines is ook terug te vertalen in de stijging van de
netto casino omzetten met
10% ten opzichte van het
vorig boekjaar. Met de vernieuwing van de machines
zijn de bezoekersaantallen
van het casino gestegen. In
het komend boekjaar zullen
de investeringen in de
nieuwe slotmachines worden
voortgezet.

De transitie naar een “slots
only” operation is inmiddels
ingezet en er heeft een restyling plaatsgevonden door vernieuwing van de toiletgroep,
nieuw meubilair en de introductie van nieuwe promo activiteiten.
ROYAL TORARICA
Royal Torarica heeft in dit
boekjaar de focus gelegd op
verbetering van haar kamer
faciliteiten en de uitbreiding
van haar Food & Beverage
concepten.
In april 2018 is er een start
gemaakt met fase 1 van de
renovatie van 39 kamers.
De renovatie hield in een
volledig nieuwe inrichting en
de implementatie van een
energie-besparend systeem
op de airco en de verlichting
in de kamers.
De gasten die gebruik maakten van deze nieuwe kamers
hebben zeer positief gereageerd op het resultaat.
Ondanks de renovatie van de
kamers is er een stijging te
zien in de kamerbezetting ten
opzichte van het vorig boekjaar met 5,9 procentpunten.
De gemiddelde kameropbrengst van SRD 640,29 heeft
samen met de stijging in bezetting een omzet van
SRD 15.466.207 gerealiseerd.
In de gastenmix is dit jaar een
toename te zien in de online
boekingen die een aandeel
van 56,4% hebben in het
aantal geboekte kamers. Vermeldenswaard is dat ook het
corporate segment er vaker
voor kiest om via de online
kanalen hun boekingen te
plaatsen.
De beoordeling van onze gasten geven de volgende scores
aan:
op Booking.com steeg onze
beoordeling van 8,2 naar 8,5

en bij Expedia en Tripadvisor
zijn wij geëindigd op een
score van 4,3 (op een schaal
van 1-5).
Ook binnen de afdeling Food
& Beverage is een toename
te zien in de omzetten.
De thema-avonden in Royal
Torarica doen het nog steeds
goed en wij zullen ze daarom
ook continueren.
FACILITY MANAGEMENT
De afdelingen die deel uitmaken van de facilitaire diensten zijn: Security, Centraal
Magazijn, Laundry en Technische Dienst.
Belangrijke uitgevoerde technische projecten in het boekjaar 2017/2018:
• Restyling van de Banquetzaal
• Installatie VRF airco systeem Casino en The Edge
bar
• Vervanging dak hoofdgebouw Torarica
• Start van de restyling van
de kamers van Royal
Torarica
• Installatie tweede lift Eco
Resort
HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT
De vacature van HR Manager
is, ondanks herhaalde pogingen tot werving zowel nationaal als internationaal, niet
ingevuld. Intussen zijn er HRM
adviseurs aangetrokken om
de werkdruk op de afdeling te
verminderen.
Een belangrijke positie die
ingevuld is in het jaar
2017/2018 is die van Casino
Manager.
Stages en trainingen:
• De hotels hebben een totaal van 14 stagiaires van
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•
•

het ROC Nederland geaccommodeerd.
De hotels hebben een totaal van 3 stagiaires van
SHTTC geaccommodeerd.
Opleidingen SAO (Basistraining Koeltechniek):
2 medewerkers.

Er zijn trainingen gegeven in
diverse vaardigheden, zodat
de dienstverlening naar de
gasten verhoogd wordt. Enkele van de trainingen waren:
Franse lessen, computer trainingen, koeltechniek en gas,
water en sanitair opleidingen
en HRM gerelateerde trainingen.
De loononderhandelingen
met de Torarica Werknemers
Bond hebben geresulteerd in
een verhoging van het basisloon met 7,5% ingaande 1 juli
2018.
KWALITEITSMANAGEMENT
Een structureel onderdeel van
onze bedrijfsdoelstellingen is
de zorg voor en het behoud
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van milieu, erfgoed, cultuur,
kunst, mensen en de natuur
in Suriname. Ter ondersteuning van deze bedrijfsdoelstellingen is gezocht naar
een geschikt certificeringsprogramma voor de Torarica
Groep. Er is gekozen voor het
Green Key certificeringsprogramma.
Dit programma is, naast kwaliteitsmanagement, ook gericht op duurzaamheid.
Het afgelopen jaar stond in
het teken van het informeren
van alle medewerkers over
het certificeringstraject, het
voldoen aan de criteria van
Green Key en het updaten
van alle standard operating
procedures binnen de
Torarica Groep.
De certificering die gepland
stond voor oktober 2018 is
verschoven naar februari
2019.

SALES EN MARKETING
INTERNATIONALE
CONFERENTIES
In het boekjaar zijn de volgende internationale conferenties gehost:
• Intercongress Tandartsen
(maart 2018)
• World Trade Organization
(april 2018)
• Rotary Disctrict
Conference (april 2018)
• Interexpo Caribbean (mei
2018)
• Telecommunicatie Autoriteit Suriname Forum
(mei 2018)
• UNDP Guyana (mei 2018)
• Ambassade van India; bezoek van de President van
India (juni 2018)
• Creative Communications
& Marketing in verband
met Curacao Tourism
Week (juni 2018)
ALL-INCLUSIVE PAKKETTEN
Wij hebben in het afgelopen
boekjaar gemerkt, dat organisaties veelal uitkijken naar

all-inclusive tarieven. De klant
is op zoek naar een tarief
per persoon, waarbij maaltijden inbegrepen zijn. Zo is aan
TUI, SLM (Suriname) en
Amrals Travel (grote TATO in
Trinidad) Eco Resort aangeboden als all-inclusive hotel.
De optie voor Rooms only
blijft overeind. Deze bedrijven
hebben positief gereageerd
hierop; wij verwachten de
spin-off van deze diensten in
het komend boekjaar.
SALES BEZOEKEN EN
BEURZEN
In het afgelopen boekjaar zijn
verschillende beurzen bezocht, waaronder de Vakantiebeurs in Utrecht, CTM (Caribbean Travel Marketplace) in
Puerto Rico, Salon du Tourism
in Frans Guyana, de TIC (Trade
& Investment Convention) in
Trinidad en de 50 Plus beurs
in Utrecht. Tevens hebben wij
deelgenomen aan de United
Business Fair die lokaal werd
georganiseerd in de maand
oktober. Onze Sales bezoe-
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ken naar Curaçao, Aruba,
Trinidad en Nederland zijn tevens gecontinueerd.
Het participeren aan beurzen
levert ons goede omzetten
op, daar wij rechtstreeks verkopen aan de consument:
direct sales realiseren.
REVENUE MANAGEMENT
SYSTEEM ‘RAINMAKER’
In het afgelopen boekjaar is
niet alleen geïnvesteerd in
het opleiden van een Trainee
Revenue Manager, maar ook
in de aanschaf van een Revenue Management systeem.
Dit systeem is een cloud
based revenue management
systeem dat mogelijkheden
biedt om de omzetten te optimaliseren en winstgevendheid te verhogen. Het systeem
genereert rapporten waaruit
de performance van de organi-
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satie in 1 oogopslag waar te
nemen is. Het bespaart dus
waardevolle tijd en energie om
handmatig rapporten op te
maken. Tevens schetst het een
beeld over de performance
van onze concurrenten, waarop wij onze strategieën kunnen baseren.
SOCIAL MEDIA
Op het online marketing gebied is meer budget vrijgemaakt voor online advertising
via Google Adwords (SEO/
SEA). Tevens is voor het online promoten van onze diensten, video marketing ingezet. Deze vorm van marketing
is goed aangeslagen en heeft
ervoor gezorgd dat de interactie en ‘followers’ op onze
social media kanalen zijn
toegenomen.

JUBILEUM JAAR: TORARICA
55 JAAR, ECO RESORT 20
JAAR, ROYAL TORARICA 10
JAAR!
In verband met ons Jubileum
Jaar zijn op de United Business Fair onze lokale klanten
geïnformeerd over ons samen
85-jarig bestaan. Dit hebben
wij gedaan door verschillende
specials voor: kameraccommodatie, conferentie en vergaderaccommodatie, Food &
Beverage en Resort Faciliteiten. Tevens hebben wij er
heel feestelijk een Brassband
bij gehaald voor een sfeervolle inluiding. De specials
zijn goed aangeslagen en informatie over onze diensten
en ons feestjaar is zeer positief overgekomen bij onze
bezoekers.

In het Jubileum jaar zijn er ook
enkele speciale evenementen
georganiseerd, namelijk:
• Torarica: REVIVE White
Edition
• Royal Torarica: Live Jazz
Concerts and dinner show
• Eco Torarica: Dinner &
Cultural Show
TORARICA EVENTS
Met onze Torarica Events zijn
grote successen geboekt. De
evenementen zijn geupgrade
door het aanbieden van live
performances van Top artiesten en DJ’s uit Nederland. Zo
zijn de volgende evenementen georganiseerd:
• Are You Thirsty
• LOS XL
• Torarica Urban Festival
(TUF02)
• Avalon & Friends
Vooruitzichten:
Wij zijn optimistisch gestemd
over de vooruitzichten op
korte termijn. De toename in
het aantal boekingen in het
toeristisch- en het zakelijk
segment in de eerste helft
van het boekjaar 2018/2019
zetten zich voort. De bekendheid van Suriname in met
name Nederland, Duitsland
en de regio neemt steeds
verder toe door inspanningen
van de private sector. Het is
jammer dat de overheid het
toerisme nog steeds niet als
een sector die prioriteit verdient, heeft geïdentificeerd en
de private sector niet actief
ondersteunt in haar inspanningen om het toerisme in
Suriname tot een belangrijke
pijler van onze economie te
maken. De Torarica Groep
blijft zich samen met de
SHATA (Suriname Hotel and
Tourism Association) inzetten
voor de ontwikkeling van het
Toerisme.

Er zijn reeds conferenties vanuit de overheid geboekt in het
boekjaar 2018/2019, waarbij er ook een groot aantal
kamers is gereserveerd.
Gezien de vraag naar hotelkamers vanuit verschillende
segmenten blijft toenemen,
zal de focus van onze Sales
en Marketing afdeling tevens
zijn op het verhogen van de
gemiddelde kamertarieven in
onze Hotels.
De Branding van Torarica
heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij Torarica zich
heeft gepositioneerd als
Resort Hotel. De branding van
de Holding staat nu gepland
voor februari 2019.
In Royal Torarica gaan wij
verder met de renovatie van
de overige 66 kamers, inclusief de Penthouse. Wij ontvangen goede reacties van onze
gasten en zijn ervan overtuigd dat de renovatie aan
het kamerblok zal bijdragen
aan het herstel van de prijskwaliteit verhouding in dit
hotel.
De geplande projecten zoals
investering in slotmachines,
restyling van het Casino en
de renovatie van het Tangelo
terras, zullen onze concurrentiepositie verder versterken.

tot een slot-only operations
en investeringen om deze
business unit tot een aantrekkelijke entertainment locatie
te maken worden voorgezet.
Wij verwachten dat het Casino dit jaar uit de rode cijfers
zal geraken.
Op het gebied van Food en
Beverage wordt gewerkt aan
verschillende concepten en
een nieuw thema restaurant
ligt in het verschiet.
Uitgaande van de ingezette
ontwikkelingen en bovenstaande vooruitzichten, hebben wij alle vertrouwen in de
verbetering van het resultaat.
Onze medewerkers hebben
goede prestaties geleverd en
wij wensen dank uit te brengen aan alle personeelsleden,
wiens loyaliteit een belangrijke bijdrage levert aan het
succes van ons bedrijf. De
leden van de Raad van Commissarissen zijn wij erkentelijk voor de vruchtbare samenwerking en onze gasten danken wij voor het geschonken
vertrouwen.
Paramaribo, 15 oktober 2018
Dave Boucke
Hoofddirecteur

In het komende verslagjaar
zal ons duurzaamheidsbeleid, welke een onderdeel is
van onze Green Key certificering, verder gestalte worden
gegeven. Strategische samenwerkingen op dit vlak en de
bewustwording over duurzaamheid zullen prioriteit genieten.
Het Casino is in het huidige
verslagjaar getransformeerd
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2.0 GECONSOLIDEERD
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2018
(VOOR VOORGESTELDE WINSTVERDELING)

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
Totaal activa

30 juni 2018

30 juni 2017

SRD

SRD

6.199.001
149.481.948
15.257.657
39.073
3.073.461
174.051.140
9.833.325
183.884.465

2.921.087
72.875.425
11.643.722
67.239
3.680.416
91.187.889
472.433
91.660.322

29.190.929

29.741.702

4.574.739
8.773.487
11.868.249
25.216.475

3.765.445
7.725.021
497.182
9.467.339
21.454.987

238.291.869

142.857.011

151.290.268

91.142.525

54.945.676

23.421.584

9.751.381

11.988.382

5.641.846
13.296.003
3.366.695
22.304.544

6.457.493
9.847.027
16.304.520

238.291.869

142.857.011

PASSIVA
Groepsvermogen
Voorzieningen
Schulden op lange termijn
Leningen
Schulden op korte termijn
Crediteuren
Overige schulden
Inkomstenbelasting

Totaal passiva
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING
OVER DE PERIODE 1 JULI 2017 TOT EN MET 30 JUNI 2018

Opbrengsten
Hotelbedrijven en Casino
Kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
Opbrengst belegging
Financiële baten en (lasten)
Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat na belasting

2017/2018

2016/2017

SRD

SRD

117.023.107

97.494.579

37.452.411
53.485.974
12.232.776
103.171.161

31.489.546
47.279.626
7.848.796
86.617.968

13.851.946
436.684
14.288.630
-1.041.683

10.876.611
436.684
11.313.295
-2.044.034

13.246.947
5.088.334

9.269.261
1.830.447

8.158.613

7.438.814
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
OVER DE PERIODE 1 JULI 2017 TOT EN MET 30 JUNI 2018

2017/2018
SRD
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat na belasting
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen
Koersresultaten
Voorzieningen
Verschuldigde inkomstenbelasting
Inkomsten uit belegging
Ontvangen interest
Betaalde interest

8.158.613
12.232.776
27.960
1.839.643
5.088.331
-436.684
-1.702
1.015.507
27.924.444

Mutaties werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

-809.294
-1.069.419
2.019541

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

28.065.272
-1.015.507
-27.960
-2.417.969
24.603.836

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Ontvangen interest
Ontvangen dividend
Netto kasmiddelen uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Terugbetaling van leningen
Dividend

-18.897.429
1.702
436.684
-18.459.043

Netto kasmiddelen uit financieringsactiviteiten

-2.068.394
-1.675.489
-3.743.883

Saldo kasstroom
Liquide middelen per 1 juli 2017

2.400.910
9.467.339

Liquide middelen per 30 juni 2018

11.868.249
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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.: Presidentcommissaris
Drs. S. Smit: Vice-president
commissaris
G. Brul: Commissaris
M. Parsan: Commissaris

(actief vanaf 27 augustus 2018)

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%).
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 minder-

heidsbelang in het vermogen
en resultaat van N.V. Hotelmaatschappij Torarica bedraagt SRD 2.436.113 respectievelijk SRD 43.694.
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
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met inachtneming van de
valuta van de economische
omgeving waarin de groepsmaatschappij haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).
De geconsolideerde jaarrekening van Torarica Holding N.V.
is opgesteld in Surinaamse
dollars; dit is zowel de functionele als de presentatie valuta 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-enverliesrekening 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.
De gehanteerde omrekeningskoers per balansdatum voor
de US dollar en de Euro is:
30 juni 2018 30 juni 2017

US dollar
Euro

7,50
8,80

7,50
8,10

ALGEMENE GRONDSLAGEN
VAN WAARDERING EN VAN
RESULTAATBEPALING
Algemeen
De waardering van activa
(exclusief de terreinverbeteringen, gebouwen en beleggingen) en passiva en de bepaling van het resultaat vinpage 32
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den 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 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 overheersende
zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of 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 terreinverbeteringen en gebouwen zijn gewaardeerd
tegen actuele waarde op
basis van periodieke taxaties en in achtneming van herwaarderingen op basis van
vreemde valuta koersfluctuaties, 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%-33%

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 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 kasmiddelen en
de banktegoeden bij lokale
en buitenlandse bankinstellingen. De liquide middelen
in vreemde valuta zijn per
balansdatum verantwoord
tegen de interne administratiekoers welke is afgeleid van
de vigerende bank- en vrije
marktkoers. Koersresultaten
die het gevolg zijn van de
omrekening van vreemde
valuta zijn in de winst-enverliesrekening verwerkt.
Rekening-courant schulden
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 als gevolg
van taxaties en de valutakoersverschillen die optreden
bij omrekening van de terreinverbeteringen en gebouwen
die worden gewaardeerd in
vreemde valuta naar SRD tegen de interne administratie
koers op balansdatum. 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 omrekening naar SRD van 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 afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die
op balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is
dat een uitstroom van mid-

delen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 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.
Latente belastingverplichtingen welke ontstaan zijn
als gevolg van de toepassing
van verschillende waarderingsgrondslagen voor commerciële en fiscale doeleinden bij gebouwen, is opgenomen voor de nominale
waarde, waarbij is uitgegaan
van het per balansdatum geldende belastingtarief.
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
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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 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 pensioenverplichtin
gen 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.
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Belastingen
De inkomstenbelasting wordt
berekend tegen het geldende
tarief over het resultaat van
het boekjaar, waarbij rekening
wordt gehouden met tijdelijke
en permanente verschillen
tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de
fiscale winstberekening, en
waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk
is in de “foreseeable future”.
Grondslagen voor de
opstelling van het
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid
gemaakt tussen operationele,
investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
de liquide middelen.
Uitgaven uit hoofde van interest en inkomstenbelasting
zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele
activiteiten, ontvangen interest en ontvangen dividend
zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Betaald dividend wordt
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij
geen instroom of uitstroom
van kasmiddelen plaatsvindt,
worden niet in het kasstroom
overzicht opgenomen.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 30 JUNI 2018

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Totaal

Terreinen
en
Gebouwen
terreinverbeteringen

SRD

SRD

SRD

Boekwaarde 1 juli 2017
Herwaardering
Investeringen
Afgeronde projecten

91.660.322
85.559.490
18.897.429
-

2.921.087
3.260.565
62.761

Afschrijvingen

12.232.776

45.412

6.865.242

Boekwaarde 30 juni 2018

183.884.465

6.199.001

149.481.948

275.753.692
Aanschafwaarde
Cumulatieve
91.869.227
afschrijvingen
Boekwaarde 30 juni 2018 183.884.465

6.548.174
349.173

Machines
en
Installaties

Transport
middelen

Inventaris

Projecten in
uitvoering

SRD

SRD

SRD

SRD

72.875.425 11.643.722
82.298.925
174.074 6.422.793
998.766 1.356.771

67.239
-

3.680.416
472.433
431.424 11.869.138
89.948 -2.508.246

4.165.629

28.166

1.128.327

-

15.257.657

39.073

3.073.461

9.833.325

190.773.736 46.939.319

296.439 21.362.699

9.833.325

41.291.788 31.681.662

257.366 18.289.238

-

Bestaande uit:

6.199.001

149.481.948

15.257.657

39.073

3.073.461

9.833.325

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop van de belegging is als volgt:
30 juni 2018
Aantal aandelen
Aandelen Assuria N.V.

VOORRADEN
Voedings- en genotmiddelen
Overige hotel- en casinobenodigdheden

VORDERINGEN
Debiteuren
Overige vorderingen
LIQUIDE MIDDELEN
Banken
Kas
Gelden onderweg

314.727

Beurswaarde

30 juni 2017
Balanswaarde

Balanswaarde

SRD

SRD

SRD

92,75

29.190.929

29.741.702

30 juni 2018
SRD

30 juni 2017
SRD

1.664.239
2.910.500

1.397.154
2.368.291

4.574.739

3.765.445

5.076.648
3.696.839

4.191.453
3.533.568

8.773.487

7.725.021

10.154.841
761.188
952.220

8.782.436
636.499
48.404

11.868.249

9.467.339
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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 2017

30 juni 2018
Latente belasting Medische kosten
verplichtingen na pensioenering

Stand per 1 juli
Herwaardering
terreinverbeteringen en
gebouwen
Dotatie
Vrijval
Waardeverandering belegging
Onttrekking
Stand per 30 juni

Oudedags
voorziening

Totaal

Totaal

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

16.791.146

6.380.438

250.000

23.421.584

24.033.385

30.801.416

-

-

30.801.416

-

-897.737
-198.278
-

2.343.114
-524.423

-

2.343.114
-897.737
-198.278
-524.423

83.381
-666.857
-28.325

46.496.547

8.199.129

250.000

54.945.676

23.421.584

Voorziening latente belastingverplichtingen
Deze voorziening betreft latente belastingverplichtingen welke ontstaan zijn als gevolg van de toepassing van verschillende waarderingsgrondslagen voor commerciele en fiscale doeleinden bij terreinverbeteringen, gebouwen
en belegging. De voorziening is opgenomen voor de nominale waarde waarbij is uitgegaan van het per balansdatum geldende belastingtarief. De samenstelling van deze post als volgt:

Latente belastingverplichtingen materiële vast activa
Latente belastingverplichtingen belegging

30 juni 2018
SRD
36.000.454
10.496.093

30 juni 2017
SRD
6.096.775
10.694.371

46.496.547

16.791.146

Voorziening medische kosten na pensionering
Dit betreft de voorziening medische kosten na pensionering die betrekking heeft op de geneeskundige verzorging na pensionering voor de groep actieve werknemers en gepensioneerden, voorvloeiende uit CAO-verplichtingen. De voorziening is gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen.
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
Reclassificatie van langlopende lening en aflossingen
Waardeveranderingen
Stand per 30 juni

30 juni 2018
SRD

30 juni 2017
SRD

11.988.382

7.725.608

-2.237.001

2.960.000
1.875.000
-1.892.114

-

1.319.888

9.751.381

11.988.382

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

Assuria Levensverzekering N.V.
: 08 augustus 2012
Ingangsdatum
: USD 2.000.000
Hoofdsom
: 8% per jaar
Interest
: 10 jaar
Looptijd
: USD 1.028.843 (SRD 7.716.323)
Saldo per 30 juni 2018
: USD 216.716 (SRD 1.625.369)
Waarvan kortlopend deel
Assuria Levensverzekering N.V.
: 30 april 2017
Ingangsdatum
: USD 400.000
Hoofdsom
: 7 1/2 % per jaar
Interest
: 5 jaar
Looptijd
: USD 313.292 (SRD 2.349.686)
Saldo per 30 juni 2018
: USD 75.235 (SRD 564.258)
Waarvan kortlopend deel
Currie R.
Ingangsdatum
Hoofdsom
Interest
Looptijd
Saldo per 30 juni 2018

: 7 augustus 2015
: USD 250.000
: 7 1/2 % per jaar
: 5 jaar
: USD 250.000 (SRD 1.875.000)
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OVERIGE SCHULDEN
Erfpacht, grondhuur en huurwaardebelasting
Dividend
Personeelsreserveringen
Loonbelasting en premie AOV
Professionele dienstverleners
Vooruitontvangen contributies
Aflossingsverplichtingen leningen
Interest lening Currie R.
Omzetbelasting
Casinobelasting
Overige

30 juni 2018
SRD

30 juni 2017
SRD

185.421
2.012.465
5.737.883
382.487
340.934
211.640
2.189.628
128.905
509.706
92.800
1.504.134

354.373
1.567.281
2.797.501
365.639
426.330
382.604
2.021.019
128.905
434.291
120.800
1.248.284

13.296.003

9.847.027

-497.182

-1.683.220

-2.417.969
5.088.334
897.737
295.775

-905.905
1.830.447
344.877
-83.381
-

3.366.695

-497.182

INKOMSTENBELASTING
Het verloop van de inkomstenbelasting is als volgt:
Stand per 1 juli
Mutaties:
Betalingen
Verschuldigd
Vrijval afschrijvingen
Vervangingsreserve
Correctie winstbelasting
Stand per 30 juni
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
WINST-EN-VERLIESREKENING
OVER DE PERIODE 1 JULI 2017 TOT EN MET 30 JUNI 2018

OPBRENGST BELEGGING
Dividend Assuria N.V.

2017/2018

2016/2017

SRD

SRD

436.684

436.684

436.684

436.684

1.928
1.928

2.133
2.133

1.011.386
27.960
4.265
1.043.611

1.003.462
1.042.705
2.046.167

-1.041.683

-2.044.034

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Baten
Bankinterest
Lasten
Interest financieringen
Koersverschillen
Bankinterest
Totaal
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3.0 VENNOOTSCHAPPELIJK

41

VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS
PER 30 JUNI 2018
(VOOR VOORGESTELDE WINSTVERDELING)

30 juni 2018

30 juni 2017

SRD

SRD

159.292.772
159.292.772

97.024.355
97.024.355

4.093.412
6.907.119
1.008.460
1.163.026
13.172.017

3.170.343
6.411.777
991.696
439.980
271.071
11.284.867

172.464.789

108.309.222

132.542
39.742.544
9.583.105
63.100.553
15.440.696
-3.527.500
18.659.715
8.158.613
151.290.268

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

1.550.085

1.979.013

1.896.501
12.855.239
1.997.679
2.875.017
19.624.436

11.293.070
2.477.084
1.417.530
15.187.684

172.464.789

108.309.222

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
Reserve koersverschillen deelneming
Reserve omrekeningsverschillen
Koersreserve effecten
Resultaat verslagjaar

Vreemd vermogen
Voorzieningen
Schulden op korte termijn
Rekening-courant N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn
Rekening-courant N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica
Crediteuren
Overige schulden

Totaal passiva
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VENNOOTSCHAPPELIJKE
WINST-EN-VERLIESREKENING

OVER DE PERIODE 1 JULI 2017 TOT EN MET 30 JUNI 2018

KOSTEN
Personeelskosten
Overige kosten
Doorbelaste kosten
Bedrijfsresultaat
Opbrengst deelnemingen
Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat na belasting

2017/2018

2016/2017

SRD

SRD

7.733.329
6.240.188
13.973.517

6.671.844
3.908.156
10.580.000

-13.973.517
8.158.613

-10.580.000
7.438.814

8.158.613
-

7.438.814
-

8.158.613

7.438.814
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MUTATIEOVERZICHT
VAN HET EIGEN VERMOGEN

OVER DE PERIODE 1 JULI 2017 TOT EN MET 30 JUNI 2018

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

Aandelenkapitaal
-

Algemene
reserve

SRD

Eigen Vermogen
per 1 juli 2017
Herwaarderingen
Gerealiseerde Herwaardering
Resultaat na belasting
Afwaardering
Correctie winstbelasting
Slotdividend
Interimdividend
Vermogen per 30 juni 2018
voor resultaat bestemming
Voorgesteld dividend
Vermogen per 30 juni 2018
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Reserve
koers
verschillen
deelneming

Herwaarderingsreserve

Agioreserve

SRD

SRD

132.542 40.634.681

9.583.105

SRD

SRD

9.866.791 15.440.696

Reserve
omrekeningsverschillen

Koersreserve
effecten

SRD

Totaal

SRD

SRD

-3.527.500 19.012.210

91.142.525

-

1.524.313
8.158.613
-295.775
-1.325.422
-795.253

- 54.758.075
- -1.524.313
-

-

-

-352.495
-

54.758.075
8.158.613
-352.495
-295.775
-1.325.422
-795.253

132.542

47.901.157

9.583.105 63.100.553

15.440.696

-3.527.500

18.659.715

151.290.268

-

-2.955.691

-

-

-

-

-2.955.691

132.542

44.945.466

9.583.105 63.100.553

15.440.696

-3.527.500

18.659.715

148.334.577

-

ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE
VENNOOTSCHAPPELIJKE 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 jaarrekening gelijk.
Verwezen wordt naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
VERBONDEN PARTIJEN
Torarica Holding N.V. is de
houdstermaatschappij van de

in de consolidatie betrokken
groepsmaatschappijen. Voor
een overzicht van de groepsondernemingen wordt verwezen naar de toeliching op
de geconsolideerde jaarrekening. 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 rekening-courant

kunnen worden afgewikkeld.
Openstaande rekeningcourant saldi per ultimo verslagjaar zijn niet door zakelijke zekerheden gedekt en
zijn niet rentedragend. Voor
intragroepsleningen wordt
een markt conforme 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 2018

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

De deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt
uiteoefend 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
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de geneeskundige verzorging
na pensionering voor de
groep actieve werknemers
en gepensioneerden, voorvloeiende uit CAO-verplichtingen. De voorziening is gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen.
Aandelenkapitaal
Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt SRD 600.000 waarvan
bij de oprichting
SRD 132.542 is geplaatst

30 juni 2018

30 juni 2017

SRD

SRD

97.444.521
20.347.826
41.500.425

68.641.307
10.746.412
17.636.636

159.292.772

97.024.355

en volgestort. Per 30 juni
2018 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 Aandeelhouders
van Torarica Holding N.V.,
Paramaribo

kasstroomoverzicht
over de periode 1 juli
2017 tot en met 30
juni 2018; en

bij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:
•

A. Verklaring over de in het
jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017/2018
Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport
opgenomen jaarrekening
2017/2018 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 2018 en van het resultaat en de kasstromen over
de periode 1 juli 2017 tot
en met 30 juni 2018 in overeenstemming met algemeen
aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en
vennootschappelijke
balans per 30 juni 2018;
2. de volgende overzichten
over 2017/2018:
•

•

De geconsolideerde en
vennootschappelijke
winst-en-verliesrekening over de periode 1
juli 2017 tot en met 30
juni 2018; en
Het geconsolideerd
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3. de toelichting met een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving
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 controle
van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van
Torarica Holding N.V. zoals
vereist in de Verordening
inzake de Onafhankelijkheid
van accountants bij assurance opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
Gedrags- en Beroepsregels
Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons
verkregen controleinformatie
voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in het
jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en
onze controleverklaring daar-

•
•

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

Op grond van onderstaande
werkzaamheden zijn wij van
mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben
op basis van onze kennis en
ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of
anderszins, 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 diepgang
als onze controlewerkzaamheden.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van
de directie en de Raad van
Commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en
getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met algemeen

aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
In dit kader is de directie
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
de directie noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

trole-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven
oordeel.

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

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 jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt
de aard, timing en omvang
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van
het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor
het uitoefenen van toezicht
op het proces van financiële
verslageving van de vennootschap.
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 con-

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;

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 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:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het
in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen
van controle-informatie

•

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 de directie en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening
staan;

•

het vaststellen dat de
door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede
twijfel zou kunnen be-
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staan 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
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze
verklaring
aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie 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;
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•

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 aansturing 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 groepsonderdelen
of de activiteiten. Op grond
hiervan hebben wij de groeps-

onderdelen geselecteerd
waarbij een controle of beoordeling van de volledige
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, 15 oktober 2018
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 2017 TOT EN MET 30 JUNI 2018

(x SRD 1.000)
Hotel

2017/2018
Omzet
SRD

TORARICA
Kamerverhuur
Restaurants & Bars
Resort Facilities
Overige

Bedrijfskosten
SRD

2016/2017
Resultaat
SRD

Omzet
SRD

Bedrijfskosten
SRD

Resultaat
SRD

18.650
28.327
2.284
8.582
57.843

6.358
22.877
1.384
3.345
33.964

12.292
5.450
900
5.237
23.879

13.628
24.759
1.987
7.377
47.751

4.515
18.927
1.402
2.677
27.521

9.113
5.832
585
4.700
20.230

11.551
6.741
2.056
20.348

3.926
4.808
430
9.164

7.625
1.933
1.626
11.184

8.908
5.309
1.610
15.827

3.683
4.141
304
8.128

5.225
1.168
1.306
7.699

15.466

4.176

11.290

13.254

4.339

8.915

9.055
4.273
28.794

6.677
372
11.225

2.378
3.901
17.569

7.631
3.925
24.810

5.995
432
10.766

1.636
3.493
14.044

106.985

54.353

52.632

88.388

46.415

41.973

10.038

9.954

84

9.107

9.230

-123

117.023

64.307

52.716
26.631
12.233

97.495

55.645

Overheadkosten
Afschrijvingen

41.850
23.124
7.849

Bdrijfsresultaat

13.852

ECO RESORT INN
Kamerverhuur
Restaurants & Bars
Overige

ROYAL TORARICA
Kamerverhuur
Restaurants & Bars
Overige
Totaal Hotels
CASINO
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10.877
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