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1.0
Inleiding
6

1.1 Raad van
Commissarissen en Directie
Raad van Commissarissen:

J. J. Healy Jr., President-Commissaris
Drs. S. Smit
G. Brul
M. Parsan
Drs. M. Merhai AAG
P. Healy

Hoofddirecteur:

D. Boucke

Directie:

A. Healy
E. Tjin A Sioe

Onderdirecteur:

G. Wong (N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica)

Accountants:

Lutchman & Co N.V.
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1.2 Enkele belangrijke
gegevens
( x SRD 1.000)

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016*

2014/2015*

117.711
9.782
127.493
111.592

106.985
10.038
117.023
103.171

88.388
9.107
97.495
86.618

53.741
6.885
65.626
66.599

53.582
8.166
61.748
54.631

Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat na belasting

13.701
4.723
8.977

13.247
5.088
8.159

9.269
1.830
7.439

-4.493
676
-5.169

7.616
1.722
5.894

Cash dividend

3.7771

3.751

1.325

1.193

2.651

2,85

2,83

1,00

0,90

2,00

80

80

80

80

80

BEDRIJFSRESULTAAT
Opbrengsten
Hotel
Casino
Totaal
Kosten

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

133

133

133

133

133

152.5152
54.727
26.752

148.335
54.946
29.191

89.817
23,422
29.742

82.812
24.033
29.820

85.330
19.565
33.046

34.813

37.452

31.490

28.121

20.198

73

69

57

66

81

586

569

502

304

255

83

79

65

70

80

335

330

310

214

173

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

63

63

57

59

62

655

640

605

411

326

Personeel (in aantallen)
Mannen
Vrouwen
Totaal

211
186
397

199
190
389

205
180
385

200
172
372

215
180
395

*) Voor informatiedoeleinden ter vergelijking opgenomen geconsolideerde cijfers van het vorige boekjaar van N.V.Hotelmaatschappij Torarica
1) Volgens voorstel winstverdeling
2) Na aanname voorstel winstverdeling
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1.3 Bedrijfsprofiel
Missie

Kernwaarden

The Torarica Group consistently creates •
long-term high value relationships: we
serve the best of Surinamese hospitality •
on international service standards with
an enabled, energetic workforce while •
sustaining the environment
•

Exceptional Service
Commitment
Respect
Teamwork & Passion

De Torarica Groep en haar dochterondernemingen

Eco Torarica

Royal Torarica
•
•
•
•
•
•

Exclusief zakenhotel
105 kamers
Zwembad & Gym
Vergaderzalen
Restaurant & Bar
Geopend op 23-12-2007

Torarica Resort &
Casino
•
•
•
•
•
•
•

Resort Hotel
130 kamers
6 Restaurants & Bars
3 Banquetzalen
2 Conferentiezalen
Zwembad, Gym, Sauna,
Bubbelbad, Tennisbaan
Geopend op 10 -07-1962

•
•
•
•
•
•

Authentiek
Surinaams
122 kamers
Zwembad
4 restaurants & Bars
Geopend op 23-12-1997
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Organogram
RVC

Hoofd
Directeur

Directie
Secretariaat

Waarnemend
Holding
Directeur
Marketing
& Sales

Manager
on duty
Internal
Audit

Project
Coordinator

Facilities
Manager/
Holding
Directeur

Technical
Department

HRM &
Legal

Store
Finance

Laundry

Hotel Manager
Torarica
Resort & Casino
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Security

Information
Technology

Quality

Purchase

Hotel Manager
Royal Torarica

Hotel Manager
Eco Torarica

Waar komen onze
gasten vandaan?
TOP 5 LANDEN WAAR ONZE GASTEN VANDAAN KOMEN
OVER 2018

United States
Netherlands
France

5%
4%

French Guiana

Suriname

43%

9%

GASTEN
2018

12%
27%

Overige
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Human Resource
Management
Aan het eind van het boekjaar 2018/2019 telde het
totaal aan personeelsleden voor de Torarica Groep 397.

192

46

Torarica Resort & Casino

Eco Torarica

49

110

Royal Torarica

Torarica Holding

Wij hebben het jubileum van de volgende
personeelsleden herdacht:

1

12

Achternaam

Voornaam

Dienstjaren

AJOEB

OEMEDALI

30

2

ALIENDA

PETRA

25

3

BLAGROVE

MAIKEL

25

4

DASI

RINIA

30

5

FULLINGTON

STEVEN

30

6

HARDJOPRAJITNO

HAROLD

25

7

HENDRIE

ERROL

25

8

JOVAL-JOZEFZOON

HELIANTHE

15

9

JUBITHANA

GEROLD

20

10

KEMNAAD

CHERYL

15

11

KISNA

EVERT

15

12

KOPINSKY

URVEN

25

13

LEMMER

PIETER

25

14

MISIEDJAN

HARRY

30

15

NGWETE

CARLO

10

16

ORASSIE

DANIELLE

25
15

17

PAWIROTAROENO

VINCENT

18

RESOSEMITO

CANNY

15

19

SINGOTIKO

LUDOVICKA

30

20

TAJIB

AUDREY

15

21

VAN DE VIJVER

JANE

25

22

WIJNGAARDE

SONNY
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De onderstaande personeelsleden hebben hun pensioengerechtigde leeftijd bereikt in het
boekjaar 2018/2019.
Achternaam

Voornaam

1

BHAGWANPERSAD

PATAN

2

CECIEL

JOGHIE

3

RITA

AMATMOEKRIM

4

RAMON

DANOE

5

LUCIA

PAAL

Ziekteverzuimpercentage afgelopen 2 boekjaren:

2018/2019

3,5%

2017/2018

3,7%

Trainingen
Om de dienstverlening naar onze gasten te optimaliseren zijn er in het afgelopen boekjaar investeringen gedaan in diverse interne en externe trainingen ten behoeve van onze
personeelsleden.
Trainingen

Aantal
personeelsleden

BUITENLANDSE STAGE KOK

1

KRACHTINSTALLATIE TRAININGEN

4

PROTOCOL & ETIQUETTE TRAINING

5

EHBO TRAININGEN VERZORGD

40

PARTTIMERS TRAINING

56

Stagiaires
Ook dit boekjaar is de samenwerking met het ROC Amsterdam voor het faciliteren van
stagiaires gecontinueerd. De Torarica Groep heeft ook stagiaires van andere lokale en internationale opleidingsinstituten (zoals: ROC Almere, Avans School Breda, SHTTC, IMEAO, Natin, en
SCHT) geaccommodeerd. De Torarica Groep heeft een totaal van 25 stagiaires gefaciliteerd.

Code of Conduct
In het afgelopen boekjaar zijn er in totaal 4 sessies over de Code of Conduct geweest. Er hebben 88 participanten de sessies bijgewoond.
Cao onderhandelingen
De cao onderhandelingen met de Torarica Werknemers Bond hebben geresulteerd in onder
andere een verhoging van het basisloon met 8%, ingaande 1 juli 2019.
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Duurzaamheid
In het meerjarenbeleidsplan heeft de Torarica Groep zich gecommitteerd om een voortrekkersrol
te spelen op het gebied van duurzaamheid binnen de horeca sector.
Ter ondersteuning van dit beleid hebben wij gekozen voor het prestigieuze keurmerk “Green Key”.
Dit is een internationaal duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven in de toerisme-, recreatie-,
vergader- en congresbranche.
Green Key is momenteel in meer dan 50 landen bekend en geniet in Europa grote bekendheid.
Binnen de Green Key zijn er 13 criteria gebieden.
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Betrokkenheid van het personeel
• Opzetten & onderhouden van
de Torarica kruidentuin
• Het onderhouden van de
beplanting op het Tangelo
Terras

Duurzaam inkoop beleid
• Inkoop van lokale producten
• Voorkeur voor inkoop van
biologische producten

Gasten informatie
• Betrokkenheid van onze gasten
bij het reduceren van wateren zeepverbruik
• Communiceren van onze duurzaamheidsinspanningen naar
zowel onze gasten als onze
personeelsleden.

Water
• 16% afname waterverbruik per
kamernacht.

Energie
• De vervangings- en overige
investeringen hebben samen
geleid tot 12% minder aan
elektraverbruik per kamernacht voor de hotels.

Schoonmaak
• De Torarica Groep maakt
gebruikt van Ecolab
schoonmaakmiddelen die
reeds een duurzaamheidskeurmerk hebben.

Eten en drinken
• Aanbieden van biologischeen of fair trade producten
m.n. tomaat, komkommer,
biologische wijnen, Lavaza
koffie, paprika, slablad,
marvathee, sjoeroe thee,
munt thee.

Management
• Foodhandlers keuring voor alle
medewerkers binnen de Food
& Beverage afdelingen
• BOG audits
• Drinkwater testen per
kwartaal.

Afval
Wij hebben de onderstaande recycling programma’s geïmplementeerd:
1. Plastic en aluminium blik.
2. Papier en karton.
3. Cartridges.
4. Aardappel, Groente, Fruit, Brood (AGFB) en Vlees, Vis, Gevogelte (VVG)
keukenafval.
Reduceren van waste door recycle programma’s:
• Plastic inzameling i.s.m. SuReSur
3.184 kg plastic recycled over een periode van 6 maanden.
• Keukenafval naar Paramaribo Zoo: implementatie 29 maart 2018.
• Recycling van gebruikte printer cartridges i.s.m. Josbin, sinds 18 juni 2018.
• Recycling van kookolie door N.V. VSH FOODS, sinds 2013.
Plasticverbruik verminderen met 25%
• No Straw Policy per februari 2018.
• Styrofoam free per 1 juli 2019.

Bouwen en Renoveren
• Beleid voor het bouwen en renoveren van onze gebouwen conform duurzaamheidscriteria

Omgeving en milieu
• Behoud en bescherming van het mangrovebos en daarbij horende vogelpopulatie in onze achtertuin

Mobiliteit
• De Torarica Groep heeft een start gemaakt met een mobiliteitsplan waarbij gasten en het personeel op de hoogte worden gebracht van hoe gezond
fietsen is. Daarnaast zijn er informatiebladen, waarbij gasten worden geïnformeerd omtrent het openbaar vervoer en de fietsverhuurbedrijven in de
buurt.
Maatschappelijke betrokkenheid
• Door maatschappelijk betrokken te ondernemen creëren wij niet alleen
waarde en goodwill voor de eigen organisatie, maar is de organisatie ook
van toegevoegde waarde voor de lokale omgeving en maatschappelijke
organisaties.
De volgende initiatieven zijn reeds genomen:
• Torarica Community Fund in oprichting
• Torarica Groep heeft een samenwerking met Friends of Green Suriname en
Conservation International Suriname.
• Voor ons drukwerk werken wij samen met gecertificeerde bedrijven op
het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo zijn de
gebruikte inkten plantaardig en wordt het gebruik van alcohol bij het drukproces tot een minimum beperkt.
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2.0

Verslag van de Raad
van Commissarissen
16

Algemeen
Met genoegen rapporteren wij de activiteiten van de Raad van Commissarissen in het boekjaar
2018/2019.
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, 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 maken melding van Commissaris R. Liong A San zijn overlijden op 22 december 2018. Commissaris Liong A San heeft een goede bijdrage geleverd aan de beraadslagingen van de Raad
en heeft een belangrijke sleutelfunctie bekleed in de relatie met de overheid. Wij zijn hem
erkentelijk voor zijn bijdrage.
Wij kunnen terugblikken op een boekjaar waarin de bezettingspercentages en de gemiddelde kamertarieven zijn gestegen, met als gevolg dat de omzetten van de Food & Beverage afdelingen ook zijn gestegen. De inspanningen om met name nieuwe producten en diensten te
ontwikkelen en de kapitaalsinvesteringen ter verbetering van ons product, hebben vruchten
afgeworpen.
Overleg en besluitvorming
De Raad van Commissarissen heeft 10 vergaderingen gehouden in het boekjaar
2018/2019. 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 Hotel
Managers van Torarica Resort & Casino, Eco
Torarica en Royal Torarica, de Sales en Marketing manager, de Facilities Manager en de
Casino Manager, waarbij de specifieke doelen
en acties, per business unit en/of afdeling zijn
gepresenteerd aan de Raad van Commissarissen.
Tevens is er aandacht besteed aan het
evalueren van het meerjarenbeleidsplan
en het herformuleren van key performance
indicators (KPI’s) voor 2018/2019 tot en
met 2021/2022.
In de raadsvergadering die gehouden is op
3 juni 2019, is de begroting voor het boekjaar
2019/2020 gepresenteerd en is de kapitaalsbegroting ten bedrage van USD 3.247.200
voor het boekjaar 2019/2020 goedgekeurd.
De belangrijkste investeringen zijn vervangingsinvesteringen in energiezuinige airconditioning systemen voor onze hotels, renovatie
van onze resort faciliteiten, en de overkapping

van het poolterras.
Op 15 oktober 2019 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 evaluatie van
het Corporate Governance reglement vindt
om de 2 jaren plaats. De Audit Commissie
heeft in het boekjaar 2 vergaderingen gehouden, waarin de Audit Charter is geëvalueerd,
de voortgang van de actiepunten uit de
management letter 2017/2018 zijn besproken en de planning naar een auditplan zijn
besproken met het hoofd Internal Audit.
Op 25 oktober 2019, heeft de Raad van
Commissarissen de Self Assessment van de
Holdingdirecteur besproken.
De Raad van Commissarissen heeft op 25
oktober 2019 de externe accountant geëvalueerd na verslag van de Audit Commissie.
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Strategie en Risico’s
In de vergadering van 22 februari 2019 heeft
de Holdingdirectie het meerjarenbeleidsplan
2018/2019 tot en met 2021/2022, samen met
de Raad geëvalueerd. 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. In juni 2019 heef de
directie de Raad van Commissarissen geadviseerd om tot sluiting van het Casino over te
gaan. De belangrijkste reden voor dit besluit
is geweest de negatieve bedrijfsresultaten van
het Casino over de afgelopen 5 jaar, ondanks
de investeringen die in de afgelopen periode
zijn gepleegd.
Functioneren van de Raad van
Commissarissen en de Hoofddirecteur
De raadsvergaderingen werden goed bezocht
en de raadsleden hebben actief geparticipeerd in de besluitvorming.
De Raad van Commissarissen heeft op
25 oktober 2019, zijn functioneren beoordeeld
op grond van een self-assesment, uitgevoerd
18

door de individuele leden. De aanwezigheid
op de vergaderingen was gemiddeld 83%. De
raadsleden hebben op grond van de evaluatie
aandachtspunten geformuleerd, waaronder
implementatie IFRS, bemensing auditafdeling
en opstellen auditplan, evaluatie regionale
sector ontwikkeling.
De directie 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
directie een aantal actiepunten vastgesteld
die in het Verslag van de Hoofddirecteur
aan de orde komen. De directie heeft tijdig
en adequaat gerapporteerd over de gang van
zaken. De beloning van de Holdingdirectie
is in de vergadering van 22 november 2018
geëvalueerd en aangepast met ingang van
1 november 2018.
Dividendbeleid
Het beleid van de vennootschap is, om afhankelijk van het resultaat en de interne finan-

cieringsbehoefte, 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.

houders van 12 november 2018 vastgesteld.
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 2018/2019 doen onderzoeken en wij adviseren u deze jaarrekening,
zoals zij u tezamen met de accountantsverklaring van Lutchman & Co. Accountants is
aangeboden, vast te stellen. De geconsolideerde nettowinst bedroeg SRD 8.977.439.
Met het voorstel van de Hoofddirecteur om
een dividend uit te keren van SRD 3.777.453
in contanten, zijn de SRD 2,85 per aandeel
van nominaal SRD 0,10 kunnen wij ons
verenigen. Aan interimdividend is reeds
betaalbaar gesteld SRD 1,30 per aandeel van
nominaal SRD 0,10. Als slotdividend zal derhalve SRD 1,55 per aandeel van nominaal
SRD 0,10 worden uitgekeerd.
Evenzo kunnen wij ons verenigen met het
voorstel om SRD 5.199.986 toe te voegen aan
de algemene reserve. Het dividendvoorstel
vertegenwoordigt een uitkering van 42% van
de geconsolideerde nettowinst.
Wij adviseren u deze voorstellen van de
Hoofddirecteur goed te keuren.

De Raad van Commissarissen:

Paramaribo, 25 oktober 2019

J.J. Healy Jr., President Commissaris
Drs. S. Smit
G. Brul
M. Parsan
P. Healy
Drs. M. Merhai AAG

Benoemingen
Conform artikel 7.6 van de Statuten, treedt
de Raad van Commissarissen in de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 15
november 2019, in zijn geheel af. De leden
J.J. Healy Jr. , Drs. S. Smit, P. Healy, M. Parsan,
Drs. M. Merhai AAG en G. Brul stellen zich herkiesbaar. Wij stellen u voor hen te herbenoemen. Wegens het overlijden van Commissaris R. Liong A San, is er een vacature
ontstaan. Wij stellen voor de vacature in te
vullen door mevrouw S. Khedoe-Bharos.
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 96.940 per jaar en is op
de Algemene Vergadering van Aandeel19

Raad van Commissarissen
Torarica Holding N.V.
•
•
•
•
•
•
•

James J. Healy jr. BSc. (69 jaar)
President-Commissaris

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Drs. Stephen Smit (65 jaar)
Vice President-Commissaris

•

•
•

Glenn A. Brul (67 jaar)
Commissaris
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Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Torarica in 1990.
Vervult vanaf 1996 de functie van President-Commissaris van Torarica.
Is lid van de Remuneratie- en Benoemingscommissie van de Raad van
Commissarissen Torarica Holding N.V.
Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Assuria N.V. in 1991.
Is Voorzitter van de Board of Directors van Assuria General (GY) Inc. En Assuria
Life (GY) Inc.
Is President-Commissaris van de Raad van Commissarissen van N.V. V.S.H.
FOODS, N.V. Consolidated Industries Corporation, Assuria N.V.
Is lid van de Raad van Commissarissen van de N.V. Verenigde Surinaamse
Holdingmij.
Is lid van de Raad van Advies van Conservation International Suriname en
Oase.
Heeft een Bachelor graad in Marine Transportation van de State University of
New York, Maritieme College at Fort Schuyler, N.Y., U.S.A.
Is Honorair Consul van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in Suriname.

Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Torarica in 1996
Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Assuria in 2017
Is Lid van de Board of Directors van Gulf Insurance Ltd., Assuria Life (T&T) Ltd.
Assuria General (GY) Inc. en Assuria Life (GY) Inc.
Is lid van de Raad van Commissarissen van N.V. Verenigde Surinaamse
Holdingmij, N.V. V.S.H. FOODS, N.V. Consolidated Industries Corporation
en TBL Multiplex N.V.
Is Voorzitter van de Stichting Nationale Muziekschool.
Heeft een doctorale graad in Wiskunde van de Universiteit van Leiden en in de
Actuariële Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (Nederland).
Is erelid van de Caribbean Actuarial Association.

Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Torarica Holding N.V.
in 2015
Is Voorzitter van Stichting Pensioenfonds van de Fernandes Verenigde
Bedrijven N.V. vanaf 2014

•
•
•

Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Torarica Holding N.V.
in 2015
Is CEO van N.V. Verenigde Surinaamse Holdingmij vanaf 1 July 2013 Is lid van
Raad van Commissarissen van N.V. V.S.H. FOODS, N.V. Consolidated Industries
Corporation
Heeft een Bachelor graad in Contruction Engineering Technology van
Fairleigh Dickenson University, U.S.A.

Patrick Healy (57 jaar)
Commissaris

•
•
•
•
•
•

Drs. Mario R. Merhai AAG (48 jaar)
Commissaris

•

•
•
•

Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Torarica in 2010.
Benoemd tot Hoofddirecteur in de functie van Chief Financial & Risk Officer
Assuria N.V. per 1 juli 2017
Trad op 1 februari 1997 in dienst van Assuria N.V.
Is Vice-Voorzitter van de Board of Directors van Gulf Insurance Ltd., Assuria
Life (T&T) Ltd.
Is Director van Assuria General (GY) Inc. en Assuria Life (GY) Inc.
Is lid van het Actuarieel Genootschap (Nederland) en de Caribbean Actuarial
Association.
Bezit een doctorale graad in Actuariële Wetenschappen.

Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Torarica Holding N.V.
in 2018
Heeft een Mastergraad in Business Administration
Trad in 2003 in dienst bij FATUM Schadeverzekering N.V., werd in 2012 tot
Onderdirecteur benoemd met als aandachtsgebieden Finance, Beleggingen,
ICT en Kwaliteitsmanagement.

Manoj V. Parsan MBA (49 jaar)
Commissaris
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3.0
Verslag

van de Hoofddirecteur
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Financiële hoogtepunten
Gemiddeld Kamertarief in USD (3 Jaar)
USD
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66,70
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64,00
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62,50
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Boekjaar

Bezettingspercentage (3 Jaar)

Percentage
82

79

80

76
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74
72
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Boekjaar

Revenue Per Available Room (REVPAR) in USD (3 Jaar)
USD
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60,00

53,13
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USD
7.000

Food & Beverage Revenue x USD 1.000 (3 Jaar)
6.486
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0
2018/2019

2017/2018

2016/2017

Boekjaar

Total Revenue x USD 1.000 (3 Jaar)
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Income Before Tax x USD 1.000 (3 Jaar)
USD
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2017/2018

2016/2017 Boekjaar

Efficiency ratio

76,1%
77,6%
80,8%

2018/2019

2017/2018

2016/2017

Productivity ratio

27,3%
32%
32,2%

2018/2019

2017/2018

2016/2017
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Verslag van de
Hoofddirecteur
Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag over het boekjaar 2018/2019, waarin de
verrichtingen van Torarica Holding N.V. zijn beschreven.
In dit verslagjaar hebben wij de branding van Torarica Holding gelaunched en de rebranding
van Royal Torarica, Eco Torarica en Torarica Resort & Casino, afgerond en gepresenteerd aan
het personeel en het grote publiek.
Het beeldmerk van Torarica en de naam Torarica zijn nu duidelijk herkenbaar in de logo's van
de groepsmerken.
De foto’s die het verslag opfleuren zijn in het teken van onze rebranding.
De Surinaamse economie herstelde zich
redelijk met een relatieve rust op de valutamarkt en een afname van de inflatie. De
(12-maands) inflatie over 2018 daalde van
9.2 % naar 5.4 %. De economie groeide met
2% in 2018 (bron: ABS).
De koers van de Surinaamse dollar op de
parallel markt beweegt zich echter naar een
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niveau van boven de SRD 8 voor USD 1 en
baart zorgen.
Het vorig boekjaar eindigde het verslag van
de Hoofddirecteur met de mededeling,
dat wij vertrouwen hadden in verbetering
van het resultaat. Dit vooruitzicht is ook
uitgekomen, waarbij wij met trots kunnen

mededelen dat het nettoresultaat met 10%
is toegenomen. Ook dit jaar hebben wij een
stijging gemerkt 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 2.9% punten is
toegenomen in vergelijking met het vorig
verslagjaar.
Vanuit het TATO segment was het weer de
Tour Operator TUI, die dit verslagjaar een
stijging heeft gerealiseerd. De stijging in het
zakelijk segment is voornamelijk gerealiseerd
door toename van zakelijke gasten uit het
Caribisch gebied.
De geconsolideerde balans geeft nog steeds
een solide financiële positie weer; het
eigen vermogen steeg met 2.4% tot SRD 155
miljoen.
De post “voorzieningen” is beïnvloed door
dotaties aan de personele voorzieningen.
De Holdingdirectie heeft conform het
Corporate Governance Reglement haar eigen
functioneren beoordeeld. Daarbij zijn er
verbeterpunten geïdentificeerd:
•
•
•

verbetering van het gemiddelde kamertarief, met name in Eco Torarica
kosten reductie/efficiency
aandacht voor enkele strategische vraagstukken, zoals het opvolgings- en
investeringsbeleid

De contractuele tarieven van onze Travel
Agents en de Corporates zijn met gemiddeld
8% verhoogd en ook hebben wij onze individuele prijzen (flexibele tarieven) kunnen verhogen. Deze prijsverhogingen hebben erin
geresulteerd, dat wij een stijging hebben
gezien in de geconsolideerde gemiddelde
kamertarieven. Echter zijn deze nog niet op het
gewenste niveau.
MEERJARENBELEIDSPLAN
In de maand februari 2019, is het meerjarenbeleidsplan (MJB) 2018/2019 tot en
met 2021/2022 geëvalueerd en geherformuleerd. De belangrijkste risico’s van de Torarica
Groep zijn geanalyseerd onder andere de
kostenontwikkeling ten opzichte van de
omzetten.
De

belangrijkste

speerpunten

voor

de

komende jaren zullen zijn, het verhogen van
de gemiddelde kamertarieven in onze hotels
en het verlagen van de kosten.
De geïdentificeerde key performance indicators zijn afgestemd op bovengenoemde
speerpunten.
De belangrijke doelstellingen in het MJB
waren het behalen van ons duurzaamheidskeurmerk Green Key en het Casino tot een
winstgevende afdeling te maken. Met trots
mogen wij mededelen dat wij dit prestigieuze
keurmerk hebben behaald voor de Torarica
Groep.
Op basis van de negatieve resultaten in het
Casino bedrijf, heeft de directie besloten om
het Casino per 30 oktober te sluiten. Ondanks onze inspanningen om het resultaat te
verbeteren is het niet gelukt om uit de rode
cijfers te geraken. De slechte Casino resultaten tezamen met de risico’s, verbonden aan
de Casino operatie, hebben ons doen besluiten om tot sluiting over te gaan. Om het
personeel tegemoet te komen, heeft de
Holdingdirectie een sociaal plan opgezet
voor de 38 personeelsleden van het Casino.
De voormalige Casino ruimte zal vooralsnog
gealloceerd worden voor diensten die de rentabiliteit van Torarica Resort & Casino zullen
verhogen en de kwaliteit van onze dienstverlening zullen bevorderen.
WINSTVERDELING
Wij stellen voor een dividend van SRD 2,85
per aandeel van SRD 0,10 nominaal uit te
keren. Het totaal uit te keren dividend zal dan
SRD 3.777.453 bedragen.
Hiervan is reeds SRD 1,30 per aandeel van
SRD 0,10 nominaal als interim-dividend
beschikbaar gesteld.
Het slotdividend bedraagt derhalve SRD 1,55
per aandeel van SRD 0,10 nominaal.
Na aanvaarding van dit dividendvoorstel, rest
er een bedrag van SRD 5.199.986, dat zal
worden toegevoegd aan de algemene reserve.
De koers van het aandeel Torarica Holding
N.V. bedroeg aan het einde van het boekjaar 2018/2019 SRD 80,00 (2017/2018:
SRD 80,00).
ECO TORARICA
Eco Torarica heeft ten opzichte van het vorig
boekjaar, 2.3% punten meer aan hotelbezetting gerealiseerd.
Door deze stijging in de hotelbezetting zijn de
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Sales Contribution Eco Torarica
9%

3%
Rooms Department

4%

Food Department
Beverage Department

56%
28%

Service Charge
Other

Gross Operating Profit Eco Torarica

100%

100%
68,5%

71,5%
Gross Operating Profit

31,5%

28,5%

Expenses
Sales

2018/2019

2017/2018

kameromzetten met 6.7% gestegen.
De gemiddelde kamerprijs vertoont een lichte stijging van SRD 4,89 ten opzichte van het vorig
boekjaar. De verhoogde bezetting was de voornaamste reden voor de omzetstijging. In het
segment TATO merken wij een groei in de omzet van 1.5% punten.
Tevens is in het corporate segment een toename van 5.9% punten in omzet ten opzichte van
het vorig boekjaar. De groei in het TATO segment komt voornamelijk door de pakketreizen die
TUI heeft aangeboden.
Op het gebied van Food & Beverage heeft Eco Torarica ten opzichte van het vorig boekjaar voor
Food, 3% meer omzet gehaald en 24% 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.
Het gebouw heeft een opknapbeurt gehad en ook is het historisch pand gerenoveerd.
Eco Torarica heeft dit boekjaar mede door een afname in de kosten, een gross operating profit
van 31,5% van de omzet gerealiseerd.
TORARICA RESORT & CASINO
Torarica Resort & Casino heeft in dit boekjaar de focus gelegd op productverbetering en
positionering van de Torarica Resort Brand.
In augustus 2018, heeft Torarica Resort & Casino haar brand gepresenteerd aan de samenleving. De Torarica Resort Brand, die gepresenteerd werd met de boodschap “Be yourself,
regenerate and enjoy life”, is goed ontvangen door zowel het personeel als onze gasten.
De sub brands; TorWellness, TorCuisine, TorEvents en Tangelo by Torarica, dragen allen bij aan
de totale beleving van Torarica Resort. De focus van deze brand is een “one stop shop”, waar
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een ieder welkom is en kan genieten van onze bruisende faciliteiten. De campagne “55 Reasons
you”ll love Torarica”, geeft een prachtig overzicht van de kracht van de brand en de variëteit
van ons aanbod.
De kameromzetten zijn met 8.6% gestegen ten opzichte van het vorig boekjaar, mede door
stijgingen van zowel de gemiddelde kamertarieven als de bezetting. De gerealiseerde “revenue
per available room” is met SRD 42,51 gestegen naar SRD 451,00 ten opzichte van het vorig
boekjaar. De gehanteerde strategie om directe boekingen te stimuleren, heeft geresulteerd in
een stijging van het segment individuals en een daling van het online segment. Tevens hebben
wij in het TATO segment, mede door de vluchten van TUI een toename gezien in het aantal
boekingen.
Sales Contribution Torarica Resort & Casino
19%

26%

8%
3%
12%
32%
Rooms Department
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Beverage Department

Resort Facilities

Service Charge

Other

Gross Operating Profit Torarica Resort & Casino
100%
100%

79,5%

80,3%

20,5%
2018/2019
Sales

19,7%
2017/2018

Expenses

Gross Operating Profit

De afdeling Resort Facilities laat een daling zien van 11.7% in de omzetten. De verhoging van
de fee voor de Torarica Country Club (TCC) membership na de renovatie heeft geresulteerd in
minder aanvragen, waardoor de verwachte omzetten niet zijn gerealiseerd. In het 3e kwartaal
hebben wij een grote investering gedaan in gym apparatuur, wat gelijk een groei in de TCC aanvragen heeft teweeggebracht. De afdeling Resort Facilities is dan ook het boekjaar geëindigd
met een departemental profit van 36.1% van de afdelingsomzet.
De Food & Beverage afdeling, inclusief de opbrengsten uit evenementen heeft een departemental profit van 28.2% van de omzet gerealiseerd, wat 6.6% punten hoger is dan het vorig
boekjaar. De investering in het terras van Tangelo en de rebranding van Tangelo by Torarica,
hebben hierin een positieve bijdrage geleverd, met een stijging van SRD 1.237.735 in de
omzetten.
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Het voortzetten van ons uitgebreid entertainment programma en de strategieën van onze sales
afdeling, hebben tevens bijgedragen aan het verhogen van de banquet omzetten. Dit boekjaar hebben wij een stijging gezien in de bezetting van onze zalen met als resultaat een omzet
stijging van 32% ten opzichte van het vorig boekjaar. De uitgezette strategieën zullen in het
komend boekjaar worden voortgezet.
De verder genomen acties op het gebeid van terreinverbetering en de introductie van
onze kinderspeeltuin, hebben bijgedragen aan de positieve feedback. Het komend
boekjaar 2019/2020 zal in het teken staan van verbetering van onze dienstverlening.
De geplande projecten, zoals opening van een nieuw restaurant, de renovatie van de
resort faciliteiten fase 3 en van onze ballroom faciliteiten, zullen onze concurrentie
positie verder versterken.
CASINO
In dit verslag jaar heeft het Casino als een slot-only operations gedraaid. Het sluiten van de
tafels aan het einde van het vorig boekjaar, heeft zowel de personeels- als de overige kosten van
het Casino drastisch teruggebracht. Dit besluit heeft een verbetering van het Casino resultaat
teweeggebracht.
Ondanks de uitgevoerde investeringen en de transitie naar een slot-only operations,
hebben wij zowel de gebudgetteerde netto-omzetten als de net profit niet gerealiseerd en
is het Casino geëindigd op een verlies van SRD 161.993. Alhoewel het Casino ten opzichte
van het vorig boekjaar een 90% afname van het verlies heeft gerealiseerd, moeten wij
concluderen dat het gewenste resultaat niet is gerealiseerd. De concurrentie op deze markt is
verder toegenomen, alsook de risico’s die hand in hand gaan met het opereren van een Casino.
Torarica Resort & Casino heeft een gerealiseerde gross operating profit van 20.5% van de
omzet, hetgeen een verbetering is van 0.8% punten ten opzichte van het vorig boekjaar.
ROYAL TORARICA
Royal Torarica heeft in dit boekjaar de kamerrenovatie volledig afgerond in april 2019. Hiermee
zijn alle 105 kamers volledig nieuw ingericht en is ook het nieuwe energiebesparend systeem
op de airco en de verlichting op de kamers volledig geïmplementeerd. Ondanks de renovatie
van de kamers (fase 2 en 3), is er een stijging in de kamerbezetting bewerkstelligd ten opzichte
van het vorig boekjaar, van 1.4% punten. De gemiddelde kamerprijs van SRD 654,92 heeft,
tezamen met de stijging in bezetting, een kameromzet van SRD 15.680.633 gerealiseerd. Door
deze ontwikkeling is de revenue per available room met SRD 12,92 gestegen ten opzichte van
het vorig boekjaar.
In de gastenmix is dit jaar te zien, dat het corporate segment een aandeel van 30.2% heeft in
de omzet. Dit segment kiest er nog steeds voor om via de online kanalen hun boekingen te
plaatsen. Het leisure segment staat op plek nummer één met een aandeel van 35.1%.
Dit boekjaar stond ook in het teken van de rebranding van Royal Torarica. Deze rebranding
moet de toegankelijkheid van Royal Torarica verbeteren.
De Food & Beverage afdeling heeft een departemental profit gerealiseerd, welke SRD 270.933
minder is dan het vorig boekjaar. De achterstand in omzetten was merkbaar in het Royal
restaurant voor de lunch en diner. In de tweede helft van het boekjaar hebben wij een nieuwe
lunch-, diner- en 24/7 menukaart geïntroduceerd, die goed is aangeslagen. Verder zijn er nieuwe
thematieken geïntroduceerd zoals de Jazz Exclusive en de Royal Sunset, om meer omzetten
te genereren. De thema avonden doen het nog steeds goed en zullen gecontinueerd worden.
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Het komend boekjaar zal aandacht worden besteed aan het verder optimaliseren van de
dienstverlening en het versterken van onze concurrentiepositie. Projecten zoals het uitbouwen van het pooldeck, overkappen van de poolbar, innovatief restylen van de Royal
meeting rooms en branding van het Royal restaurant, zullen worden uitgevoerd.
Dit boekjaar is in Royal Torarica de gross operating profit met 3.4% punten afgenomen.
Deze afname is mede veroorzaakt door een stijging van de loon- en overige kosten,
terwijl de omzetten minimaal zijn gestegen.
Sales Contribution Royal Torarica
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VEILIGHEID & KWALITEIT
Veiligheid
In juli 2018 zijn wij een samenwerking gestart met Professional Private Security N.V.. Dit bedrijf
levert dagelijks voor 24 uur de security manschappen voor de Torarica Groep.
In het boekjaar 2018/2019 zijn er 165 incidenten geregistreerd, waarvan 75% volledig zijn
afgehandeld.
Tevens hebben wij de nodige refreshment trainingen voor onze bedrijfshulpverleners (BHV)
verzorgd. De Torarica Groep beschikt over 40 BHV’s.
Naast de jaarlijkse audit van de verzekeringsmaatschappijen zijn er 3 safety audits uitgevoerd
door internationale bedrijven, die hun gasten wensen te accommoderen in de Torarica Groep.
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In dit boekjaar is er wederom een positief KLM safety audit uitgevoerd.
Kwaliteit
Het meten van kwaliteit is een key indicator binnen de hospitality branch. Dit geschiedt middels
Olery; dat is een database, waarin alle online comments van de gasten worden verzameld.

Gasten Review Tabel

Overall Average Guest Review Score on a scale of 1 to 10 - Olery
Property

2018/2019

2017/2018

Torarica Group Average
Eco Resort
Royal Torarica
Torarica Resort & Casino

8.2
7.8
8.6
8.2

8.3
8.0
8.5
8.3

KAPITAALSINVESTERINGEN
De Torarica groep heeft dit boekjaar in totaal SRD 30.489.087 besteed aan kapitaalsinvesteringen.
De grote projecten die wij hebben uitgevoerd zijn:
• Restyle van de overige 81 hotelkamers van Royal Torarica.
• Overkapping Tangelo by Torarica.
• Asfalteren Tennisbanen Torarica Resort & Casino.
• Installatie VRF systeem met ving kaart voor de standaard wing Torarica Resort & Casino.
• Vervanging dak administratie gebouw Torarica Resort & Casino.
• Fase 2 Resort Facilities Torarica Resort & Casino.
• Afwatering voorterrein Eco Torarica.
• Vervanging 30 stuks airco’s naar Inverter airco’s in Eco Torarica.
SALES EN MARKETING
Vanuit een marketingperspectief was de focus van dit boekjaar gesteld op het implementeren
van een herpositioneringsstrategie. De doelstelling van deze strategie was om de Torarica
Groep en haar sub brands beter/sterker op de markt te positioneren en het huidig marktaandeel te vergroten/ beschermen.
Voor Torarica Resort & Casino was het de doelstelling om Torarica Resort & Casino beter te
positioneren als een “one stop shop” resort, waar zowel jong als oud welkom zijn om te
genieten van het meest complete aanbod van hotelfaciliteiten en entertainment in Suriname.
De doelstelling voor Eco Torarica was om het hotel te positioneren als een volwaardig
onderdeel van de Torarica Groep.
De doelstelling voor Royal Torarica was om het hotel te herpositioneren als een exclusief, maar
toegankelijk hotel. De herpositioneringsstrategie werd o.a. vormgegeven met behulp van
diverse rebranding campagnes.
Cross-mediale marketingcommunicatie campagnes betreffende de nieuwe merkidentiteit en
boodschap van Torarica Resort & Casino, Eco Torarica, Royal Torarica en de Torarica Groep,
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werden respectievelijk in augustus 2018, november 2018 en juni 2019 gelanceerd. Los van
het marketingcommunicatie aspect van de re-branding, was het ook noodzakelijk om aan
productontwikkeling te doen.
In het boekjaar 2018/2019 zijn er in het kader van productontwikkeling verschillende nieuwe
Food & Beverage concepten ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de “Torarica Tok Tok”, een “all
you can eat Chicken” concept, gericht op lekker eten en plezier met het hele gezin.
Een ander voorbeeld is de Royal Sunset, een ontspannende lounge avond, waarbij men in een
ongedwongen sfeer kan borrelen, netwerken en socializen.
Social Media
Deze afbeelding geeft een indruk van het aantal followers op de meest gebruikte social media
kanalen.
Social Media Followers

Torarica Group of Hotels
Torarica Group Events
Torarica Resort & Casino
Eco Torarica

Facebook

Instagram

64.844
19.323
10.960
9.291

21.700
1.899
1.466
479

Revenue Management Systeem ‘Guestrev’
Er is geïnvesteerd in de aanschaf van een Revenue Managementsysteem.
Het vorig boekjaar is de Torarica Groep een samenwerking aangegaan met Purity Tours, de
officiële reisagent van TUI Reizen. Het aantal boekingen van deze TATO is bijzonder toegenomen
en wel met 27% in vergelijking met het vorig boekjaar. Met de groei van deze boekingen stijgt
ook het Nederlands marktsegment.
Het Corporate en TATO loyalty programma loopt naar tevredenheid.
Conferenties
In het boekjaar 2018/2019 hebben wij wederom internationale congressen gehost, waarbij
zowel conferentiezalen als kamers in de hotelgroep zijn geboekt.
Beurzen en Sales Visits
Ook dit boekjaar hebben wij geparticipeerd in de Vakantiebeurs te Utrecht, de Caribbean Travel
Market Place op Jamaica (B2B beurs), de Salon du Tourisme te Frans Guyana en de 50Plus beurs
te Utrecht. De beurzen leveren nog altijd een bijdrage aan de groei van de directe verkopen.
Verder hebben wij onze Sales Visits naar Curaçao, Aruba, Guyana en Nederland uitgevoerd. Om
het dienstenpakket op het gebied van Huwelijken kenbaar te maken, hebben wij ook geparticipeerd in de lokale beurs ‘Wedding Party’ en op het Corporate gebied voor de 2e keer in de
United Business Fair in KKF.
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VOORUITZICHTEN:
Wij zijn optimistisch gestemd over de vooruitzichten. De toename in het aantal boekingen in
het toeristisch en het zakelijk segment in de eerste helft van het boekjaar 2019/2020 zet zich
voort. De toename van de vliegcapaciteit is de afgelopen tijd toegenomen, mede door de komst
van Copa Airlines naar Suriname en een vijfde vlucht van de KLM op de Mid-Atlantische Route.
Ook de bekendmaking dat TUI een tweede vlucht in de week zal uitvoeren op Paramaribo geeft
reden tot optimisme.
Er zijn reeds enkele conferenties geboekt in het boekjaar 2019/2020, waarbij er ook een groot
aantal kamers is gereserveerd. Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het verwachtbaar dat
er, delegaties en journalisten naar passende accommodatie op zoek zullen gaan.
In Eco Torarica zullen wij in januari 2020 starten met de renovatie van de kamers, waarbij de
badkamers volledig renoveerd zullen worden en er tevens rekening gehouden zal worden met
de duurzaamheidseisen van ons behaalde Green Key label.
Bij Torarica Resort & Casino zullen de volgende projecten worden uitgevoerd; opening van een
nieuw restaurant, de 3e fase van de renovatie van de Resort Faciliteiten en de renovatie van
onze ballroom faciliteiten. De sluiting van het Casino, zal verder een positief effect hebben op
de winstgevendheid van Torarica Resort & Casino.
Bij Royal Torarica zal aandacht worden besteed aan het verder optimaliseren van de dienstverlening en het versterken van onze concurrentie positie door middel van het uitvoeren van enkele projecten nl.: uitbouwen van het pooldeck, overkappen van de poolbar, innovatief restylen
van de Royal meeting rooms en branding van het Royal restaurant.
Verder zal het trainingsbeleid, welke voor een periode van 3 jaar is uitgestippeld, een positief
effect hebben op onze klantentevredenheid en de totale klantbeleving.
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. Hun loyaliteit heeft een belangrijke bijdrage geleverd 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, 25 oktober 2019
Dave Boucke
Hoofddirecteur
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4.0
Geconsolideerd
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Geconsolideerde balans
per 30 juni 2019
(voor voorgestelde winstverdeling)

30 juni 2019

30 juni 2018

SRD

SRD

6.207.968
154.698.947
25.587.115
11.005
12.588.223
199.093.258
702.387
199.795.645

6.199.001
149.481.948
15.257.657
39.073
3.073.461
174.051.140
9.833.325
183.884.465

26.751.795

29.190.929

5.413.217
9.672.489
11.422.522
26.508.228

4.574.739
8.773.487
11.868.249
25.216.475

Totaal activa

253.055.668

238.291.869

PASSIVA
Groepsvermogen

154.966.590

151.290.268

Voorzieningen

54.726.817

54.945.676

Schulden op lange termijn
Leningen

18.328.845

9.751.381

9.828.078
13.239,513
1.965.825
25.033.416

5.641.846
13.296.003
3.366.695
22.304.544

253.055.668

238.291.869

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

Schulden op korte termijn
Crediteuren
Overige schulden
Inkomstenbelasting
Totaal passiva
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Geconsolideerde
winst-en-verliesrekening
over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019

Opbrengsten
Hotelbedrijven en Casino
Kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Afschrijvingen
Bedrijfsresultaat
Opbrengst belegging
Financiële baten en lasten
Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat na belasting
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2018/2019

2017/2018

SRD

SRD

127.492.932

117.023.107

34.812.674
62.201.040
14.577.907
111.591.621

37.452.411
53.485.974
12.232.776
103.171.161

15.901.311
401.277
16.302.588
-2.601.955
13.700.633
4.723.194

13.851.946
436.684
14.288.630
-1.041.683
13.246.947
5.088.334

8.977.439

8.158.613

Geconsolideerd
kasstroomoverzicht

over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019
2018/2019
SRD
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat na belasting
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen
Koersresultaten
Voorzieningen
Verschuldigde inkomstenbelasting
Inkomsten uit belegging
Ontvangen interest
Betaalde interest

8.977.439
14.577.907
993.658
3.824.350
4.723.194
-401.277
-4.872
1.511.467
34.201.866

Mutaties werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden
Translatieverschillen

-838.478
-1.205.512
3.718.925
395.352

Kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten
Betaalde interest
Koersresultaten
Betaald uit de voorzieningen
Betaalde inkomstenbelasting
Netto kasstroom uit operationele activiteiten

36.272.153
-1.511.467
418.131
-586.868
-8.250.119
26.341.830

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

-30.489.087
4.872
401.277
-30.082.938

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Terugbetaling van leningen
Nieuwe lening
Dividend
Netto kasmiddelen uit financieringsactiviteiten

-2.852.626
11.250.000
-5.101.993
3.295.381

Saldo kasstroom

-445.727

Liquide middelen per 1 juli 2018

11.868.249

Liquide middelen per 30 juni 2019

11.422.522
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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, N.V. Hotelmaatschappij Royal
Torarica en de te Curaçao gevestigde
PAMO N.V..
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
M. Parsan: Commissaris
Drs. M. Merhai AAG: Commissaris
P. Healy: Commissaris
Groepsverhoudingen
Torarica Holding N.V. staat aan het hoofd
van een groep rechtspersonen (de “Torarica
Groep”). Tot deTorarica Groep behoren verder
de volgende groepsmaatschappijen:
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•

N.V. Hotelmaatschappij Torarica,
Paramaribo (100%).

•

PAMO N.V., Curaçao (100%)

•

N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn,
Paramaribo (100%)

•

N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica,
Paramaribo (100%)

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 inachtneming van de valuta van de
economische omgeving waarin de groepsmaatschappij haar bedrijfsactiviteiten voor-

namelijk uitoefent (de functionele valuta).
De geconsolideerde jaarrekening van Torarica
Holding N.V. is opgesteld in Surinaamse
dollars; dit is zowel de functionele als de
presentatievaluta van de vennootschap.
Transacties in vreemde valuta zijn omgerekend in Surinaamse dollars tegen de van
toepassing zijnde interne administratiekoers
welke is afgeleid van de vigerende bank- en
vrije marktkoers. Activa en passiva in vreemde
valuta zijn omgerekend in Surinaamse dollars
tegen de op balansdatum geldende interne
administratiekoers. De uit de omrekening
voortvloeiende koersverschillen zijn verwerkt
in de winst-en-verliesrekening met uitzondering van omrekeningsverschillen bij intragroepsleningen op lange termijn die betrekking hebben op de buitenlandse deelneming.
Deze worden rechtstreeks ten gunste of ten
laste gebracht van het eigen vermogen.
Niet-monetaire activa die volgens de historische kostprijs worden gewaardeerd in een
vreemde valuta worden omgerekend naar
SRD tegen de wisselkoers geldend op de transactiedatum. Niet-monetaire activa die volgens
de actuele waarde worden gewaardeerd in
een vreemde valuta worden omgerekend
naar SRD tegen de wisselkoers op het moment
waarop de actuele waarde werd bepaald.
De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als deel van de herwaarderingsreserve rechtstreeks in het eigen
vermogen verwerkt.
De gehanteerde omrekeningskoers per
balansdatum voor de US dollar en de Euro is:

US dollar
Euro

30 juni 2019

30 juni 2018

8,00
8,30

7,50
8,80

Algemene grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling
Algemeen
De waardering van activa (exclusief terreinverbeteringen, gebouwen en belegging)
en passiva en de bepaling van het resultaat
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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 gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen, en van baten en
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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 sleutelfunctionarissen in de leiding van de vennootschap en nauwe verwanten worden
aangemerkt als verbonden partij. Transacties

van betekenis met verbonden partijen worden
toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan.
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie
die nodig is voor het verschaffen van het
inzicht.
Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva
Materiële vaste activa
De terreinverbeteringen en gebouwen zijn
gewaardeerd tegen actuele waarde op basis
van periodieke taxaties onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. De overige materiële
vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarden verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden
berekend op basis van de lineaire methode,
gebaseerd op de geschatte economische
levensduur.
De gehanteerde jaarlijkse afschrijvingspercentages luiden als volgt:
: 0%-10%
Terreinverbetering
: 3%-5%
Gebouwen
Machines en installaties : 10%-33⅓%
: 20%-33⅓%
Transportmiddelen
: 10%-20%
Inventaris
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-en-verliesrekening verwerkt. Rekeningcourantschulden bij banken worden opgenomen onder kortlopende schulden. De
liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de vennootschap.
Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve is ontstaan respectievelijk muteert ten gevolge van de (periodieke) herwaardering van de terreinverbeteringen en 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 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 middelen noodzakelijk is en waarvan de
omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorziening voor medische kosten
na pensionering en jubileumvoorziening
worden gewaardeerd op basis van actuariële
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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 terreinverbeteringen, gebouwen en belegging,
is opgenomen voor de nominale waarde,
waarbij is uitgegaan van het per balansdatum
geldende belastingtarief.

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.

Overige activa en passiva
Overige activa en passiva zijn in de balans gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.

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
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Opbrengstverantwoording
De opbrengsten omvatten 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.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa
geschieden tijdsevenredig op basis van de
verwachte economische levensduur.
Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt
naar tijdsgelang afgeschreven.

Pensioenen
De vennootschap heeft een pensioenregeling welke wordt gefinancierd door afdrachten
aan de pensioenuitvoerder, een verzekeringsmaatschappij. De pensioenverplichtingen uit
de regeling worden gewaardeerd volgens de
“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan
de pensioenuitvoerder te betalen premie als
last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Belastingen
De inkomstenbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van
het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met tijdelijke en permanente verschillen
tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en
waarbij actieve belastinglatenties (indien van
toepassing) slechts worden gewaardeerd voor
zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is in
de “foreseeable future”.
Grondslagen voor de opstelling van het
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens
de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen
operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten. 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 kasstroomoverzicht opgenomen.
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Toelichting op de
geconsolideerde balans
per 30 juni 2019

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

Totaal

Terreinen
en
Gebouwen
terreinverbeteringen

Machines
en
Installaties

Transport
middelen

Inventaris

Projecten in
uitvoering

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

183.884.465
30.489.087
-

6.199.001
57.104

149.481.948
743.546
11.582.906

15.257.657
7.952.322
7.551.372

39.073
-

3.073.461
2.132.693
9.600.082

9.833.325
19.660.526
-28.791.464

14.577.907

48.137

7.109.453

5.174.236

28.068

2.218.013

-

199.795.645

6.207.968

154.698.947

25.587.115

11.005

12.588.223

702.387

Aanschafwaarde

306.242.779

6.605.278

203.100.188

62.443.013

296.439

33.095.474

702.387

Cumulatieve afschrijvingen

106.447.134

397.310

48.401.241

36.855.898

285.434

20.507.251

-

Boekwaarde 30 juni 2019

199.795.645

6.207.968

154.698.947

25.587.115

11.005

12.588.223

702.387

Boekwaarde 1 juli 2018
Investeringen
Afgeronde projecten
Afschrijvingen
Boekwaarde 30 juni 2019
Bestaande uit:
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FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De belegging is als volgt:
30 juni 2019
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 2018
Balanswaarde

Balanswaarde

SRD

SRD

SRD

85,00

26.751.795

29.190.929

30 juni 2019
SRD

30 juni 2018
SRD

1.719.481
3.693.736
5.413.217

1.664.239
2.910.500
4.574.739

5.016.348
4.656.141
9.672.489

5.076.648
3.696.839
8.773.487

10.250.687
785.683
386.152
11.422.522

10.154.841
761.188
952.220
11.868.249
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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 2018

30 juni 2019
Latente
belastingverplichtingen

Medische kosten Oudedags
na pensioenering voorziening

Jubilieum
voorziening

Voorziening
Reorganisatie

Voorziening
vakantiedagen

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

Stand per 1 juli
46.496.547
Herwaardering
terreinverbeteringen
en gebouwen

8.199.129

250.000

-

-

-

-2.271,745

-532.087

-878.088
43.346.714

Dotatie
Vrijval
Waardeverandering
belegging
Onttrekking
Stand per 30 juni

Totaal

Totaal

SRD

SRD

-

- 54.945.676

23.421.584

-

-

-

-

30.801.416

-250.000

1.010.711
-

741.500
-

2.547.718
-

4.299.929
-3.053.832

2.343.114
-897.737

-

-

-

-

-

-878.088

-198.278

-586.868
7.080.174

-

1.010.711

741.500

-586.868
2.547.718 54.726.817

-524.423
54.945.676

Voorziening latente belastingverplichtingen
Deze voorziening betreft latente belastingverplichtingen welke ontstaan zijn als gevolg van de toepassing van verschillende waarderingsgrondslagen voor commerciële en fiscale doeleinden bij 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 is als volgt:
30 juni 2019
Latente belastingverplichtingen materiële vast activa
Latente belastingverplichtingen belegging

SRD
33.728.709
9.618.005
43.346.714

30 juni 2018
SRD
36.000.454
10.496.093
46.496.547

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 hield verband met het stellig voornemen van de vennootschap om de pensioenrechten
te verbeteren.
Jubilieumvoorziening
Dit betreft een voorziening voor te verwachten jubilieumuitkeringen, gebaseerd op de per balansdatum geldende jubilieumregeling voor medewerkers, voortvloeiende uit CAO-verplichtingen. De voorziening is gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen.
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Voorziening re-organisatie
Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de re-organisatie van het Casino en is gevormd voor de
feitelijke en juridische verplichtingen die met de re-organisatie gepaard gaan.
Voorzieningen vakantiedagen
Betreft een voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen waar de medewerkers wettelijk recht op hebben, naar
stand per 30 juni 2019.
LENINGEN
De Torarica Groep is leningen aangegaan bij niet-financiële instellingen in USD. De looptijd varieert tussen de 5 en 10
jaar, tegen rentepercentages tussen 7% en 8%.
Het verloop van de leningen is als volgt:
30 juni 2019
SRD

30 juni 2018
SRD

Stand per 1 juli
Nieuwe leningen
Aflossingen
Herwaarderingen

11.941.008

13.880.496

11.250.000
-2.852.626
1.411.790
21.750.172

-1.939.488
11.941.008

Reclassificatie naar kortlopende schulden
Stand per 30 juni

3.421.327
18.328.845

2.189.627
9.751.381
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OVERIGE SCHULDEN
Erfpacht, grondhuur en huurwaardebelasting
Dividend en dividendbelasting
Personeelsreserveringen
Loonbelasting en premie AOV
Professionele dienstverleners
Vooruitontvangen contributies
Aflossingsverplichtingen leningen
Te betalen interest
Omzetbelasting
Casinobelasting
Overige

30 juni 2019
SRD

30 juni 2018
SRD

260.458
1.191.585
3.207.540
379.781
575.448
277.265
3.421.328
137.499
721.907
76.800
2.989.902
13.239.513

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
13.296.003

3.366.695

-497.182

-8.250.119
4.723.194
2.198.663
-73.082
474
1.965.825

-2.417.969
5.088.334
897.737
295.775
3.366.695

INKOMSTENBELASTING
Het verloop van de inkomstenbelasting is als volgt:
Stand per 1 juli
Mutaties:
Betalingen
Verschuldigd
Vrijval afschrijvingen
Correctie inkomstenbelasting
Herwaardering
Stand per 30 juni
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Toelichting op de
geconsolideerde
winst-en-verliesrekening
over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019

OPBRENGST BELEGGING
Dividend Assuria N.V.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Baten
Bankinterest
Lasten
Interest financieringen
Koersverschillen
Bankinterest
Overige financieringskosten
Totaal

2018/2019

2017/2018

SRD

SRD

401.277
401.277

436.684
436.684

4.872
4.872

1.928
1.928

1.511.467
993.658
101.702
2.606.827

1.011.386
27.960
4,265
1.043.611

-2.601.955

-1.041.683
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5.0
Vennootschappelijk
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Vennootschappelijke balans
per 30 juni 2019
(voor voorgestelde winstverdeling)

30 juni 2019
SRD

30 juni 2018
SRD

159.632.926
26.751,795
186.384.721

159.292.772
97.024.355

4.809.865
1.083.898
953.145
6.846.908

4.093.412
6.907.119
1.008.460
1.163.026
13.172.017

193.231.629

172.464.789

132.542
9.583.105

132.542
9.583.105

59.133.562

63.100.553

8.295.406
-348.006
17.098.669
52.093.873
8.977.439
154.966.590

15.440.696
-3.527.500
18.659.715
39.742.544
8.158.613
151.290.268

13.310.143

1.550.085

379.313
4.753.162
12.223.187
4.277.209
3.322.020
24.954.891

1.896.501
12.855.239
1.997.679
2.875.017
19.642.436

193.231.629

172.464.789

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

Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Reserve koersverschillen deelneming
Reserve omrekeningsverschillen
Koersreserve effecten
Algemene reserve
Resultaat verslagjaar
Vreemd vermogen
Voorzieningen
Schulden op korte termijn
Rekening-courant N.V. Hotelmaatschappij Torarica N.V
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 2018 tot en met 30 juni 2019
KOSTEN
Personeelskosten
Overige kosten
Doorbelaste kosten
Opbrengst deelnemingen
Resultaat voor belasting
Inkomstenbelasting
Resultaat na belasting
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2018/2019
SRD

2017/2018
SRD

8.317.545
9.656.058
17.973.603

7.733.329
6.240.188
13.973.517

-17.973.603
8.977.439
8.977.439
8.977.439

-13.973.517
8.158.613
8.158.613
8.158.613

Mutatieoverzicht van het
eigen vermogen
over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019
Het eigen vermogen van de vennootschap kan als volgt worden gespecificeerd:

Geplaatst
kapitaal

SRD
Eigen Vermogen
per 1 juli 2018

132.542

Reserve
koers
verschillen
deelneming

Herwaarderingsreserve

Agioreserve

SRD

SRD

9.583.105 63.100.553

SRD

Reserve
omrekeningsverschillen

Koersreserve
effecten

SRD

Algemene
reserve

Onverdeeld
resultaat

Totaal

SRD

SRD

SRD

SRD

15.440.696 -3.527.500 18.659.715

39.742.544

8.158.613

151.290.268
-

Overboeking resultaat 2017/2018

-

-

-

-

-

-

8.158.613

-8.158.613

Gerealiseerde Herwaardering

-

-

-3.966.991

-

-

-

3.966.991

-

-

Vrijval latente belastingverplichting

-

-

-

-

-

146.164

-

146.164

Resultaat na belasting

-

-

-

-

-

-

-

8.977.439

8.977.439

Afwaardering koersreserve effecten

-

-

-

-

-

-1.561.046

-

-

-1.561.046

Gerealiseerde reserve koersverschillen

-

-

-

-8.012.674

-

-

8.012.674

-

-

Gerealiseerde omrekeningsverschillen

-

-

-

-

3.652.000

-

-3.652.000

-

-

Omrekeningsverschillen

-

-

-

-

-472.506

-

-

-

-472.506

Translatieverschillen

-

-

-

867.384

-

-

-

-

867.384

Slotdividend

-

-

-

-

-

-

-2.955.691

-

-2.955,691

Interimdividend

-

-

-

-

-

-

-1.325.422

-

-1.325.422

9.583.105 59.133.562

8.295.406

-348.006 17.098.669

52.093.873

8.977.439

154.966.590

-

-2.452.031

-

-2.452.031

-348.006 17.098.669

49.641.842

8.977.439

152.514.559

Vermogen per 30 juni 2019 voor
resultaat bestemming
Voorgesteld dividend
Eigen Vermogen per 30 juni 2019

132.542
132.542

-

-

-

9.583.105 59.133.562

8.295.406

-
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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 toelichting 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 rekening-courant saldi per ultimo verslagjaar zijn niet door zakelijke zekerheden
gedekt en zijn niet rentedragend. Voor intragroepsleningen wordt een marktconforme rente in
rekening gebracht. Er zijn geen garanties verstrekt of ontvangen voor de vorderingen op of de
schulden in rekening-courant aan verbonden partijen.
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Toelichting op de vennootschappelijke balans
per 30 juni 2019

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

De deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend zijn gewaardeerd op
basis van de nettovermogenswaarde, waarbij
het eigen vermogen en het resultaat van de
dochterondernemingen is bepaald volgens de
grondslagen van Torarica Holding N.V.
Deelneming Pamo N.V.
De aandelen van Pamo N.V. zijn op 1 april
2019 tegen de boekwaarde overgenomen van
N.V. Hotelmaatschappij Torarica.
Belegging
De aandelen van Assuria N.V. zijn op 1 april
2019 tegen de boekwaarde overgenomen van
N.V. Hotelmaatschappij Torarica.
Voorzieningen
Dit betreft de voorzieningen voor latente
belastingverplichtingen en de personeelsvoorzieningen
Voorziening latente belastingverplichtingen
Deze voorziening betreft latente belastingverplichtingen welke ontstaan zijn als gevolg
van de toepassing van verschillende waarderingsgrondslagen voor commerciële en fiscale
doeleinden bij de effecten.
De voorziening is opgenomen voor de nominale waarde waarbij is uitgegaan van het per
balansdatum geldende belastingtarief.

30 juni 2019

30 juni 2018

SRD

SRD

79.653.008
23.375.952
42.645.254
13.958.712
159.632.926

97.444.521
20.347.826
41.500.425
159.292.772

Personeelsvoorzieningen
Dit betreft de voorzieningen voor medische
kosten na pensionering, jubileumgratificatie
en vakantiedagen.
De Voorziening medische kosten na pensionering heeft betrekking op de geneeskundige
verzorging na pensionering voor de groep
actieve werknemers en gepensioneerden,
voortvloeiende uit CAO-verplichtingen. De
voorziening is gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen.
De voorziening jubileumgratificatie heeft betrekking op toekomstige jubileumuitkeringen.
De voorziening is gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen.
De voorziening vakantiedagen betreft een
voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen waar de medewerkers wettelijk recht
op hebben, naar de stand per 30 juni 2019.
Aandelenkapitaal
Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt SRD 600.000 waarvan
bij de oprichting SRD 132.542 is geplaatst en
volgestort. Per 30 juni 2019 zijn 1.325.422
aandelen geplaatst en volgestort.
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6.0
Overige
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Torarica Holding N.V.,
Paramaribo
A. Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2018/2019
Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018/2019 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 2019 en van het
resultaat en de kasstromen over de periode
1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 in overeenstemming met algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 30 juni 2019;
2. de volgende overzichten over 2018/2019:
•

•

3.

De geconsolideerde en vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over
de periode 1 juli 2018 tot en met
30 juni 2019; en
Het geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode 1 juli 2018 tot en
met 30 juni 2019; en
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 daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
•
•
•

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.
Met uitzondering van het Verslag van de Raad
van Commissarissen is de directie verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
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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.
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.

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
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.
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 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;

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 controle-informatie verkrijgen voor
het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge
mate maar geen absolute mate van
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•

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 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 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;

•

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.

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, 25 oktober 2019
Lutchman & Co N.V.
Namens deze,
was getekend
Drs. M.R.A. Lutchman RA

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 groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van
de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
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Bijlage:
overzicht geconsolideerd
bedrijfsresultaat
over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019
(x SRD 1.000)
Hotel
TORARICA RESORT
Kamerverhuur
Restaurants & Bars
Resort Facilities
Overige

Omzet
SRD

2018/2019
Bedrijfskosten
SRD

Resultaat
SRD

Omzet
SRD

2017/2018
Bedrijfskosten
SRD

Resultaat
SRD

20.263
32.936
2.016
11.281
66.496

6.509
24.157
1.346
5.252
37.264

13.754
8.779
670
6.029
29.232

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

12.327
7.128
2.537
21.992

3.635
4.520
501
8.656

8.692
2.608
2.036
13.336

11.551
6.741
2.056
20.348

3.926
4.808
430
9.164

7.625
1.933
1.626
11.184

Kamerverhuur

15.681

4.310

11.371

15.466

4.176

11.290

Restaurants & Bars
Overige

9.162
4.380
29.223

7.055
625
11.990

2.107
3.755
17.233

9.055
4.273
28.794

6.677
372
11.225

2.378
3.901
17.569

117.711

57.910

59.801

106.985

54.353

52.632

9.782

7.761

2.021

10.038

9.954

84

127.493

65.671

61.822
31.343
14.578
15.901

117.023

64.307

52.716
26.631
12.233
13.852

ECO TORARICA
Kamerverhuur
Restaurants & Bars
Overige
ROYAL TORARICA

TOTAAL HOTELS
CASINO
Overheadkosten
Afschrijvingen
BEDRIJFSRESULTAAT
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