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Veerkracht 
& Innovatie 

7 

Een bekend Nederlands spreekwoord luidt: “Het maakt niet uit hoe hard je valt, 
zolang je maar weer opstaat:” Op basis van dit spreekwoord en in het kader van 
de Torarica Group’s aanpak van de COVID-19 situatie, is er voor dit jaarverslag ge-
kozen voor de thematische uitwerking van het concept “Veerkracht”. Dit concept 
behelst het vermogen van de Torarica Group om zich aan te passen aan onvoor-
ziene tegenslag en stress, en de mate waarin de Torarica Group uit deze situaties 
kan leren en groeien. 

Hoewel de veerkracht van de Torarica Group een significante rol heeft gespeeld in het formu- 
leren van een adequate COVID-19 strategie en beleid, mag het innovatief vermogen van de 
organisatie niet onderbelicht blijven. Enkel door innovatieve oplossingen zoals; het aanbieden 
van quarantaine accommodatie, nieuwe F&B concepten, QR codes etc., is de Torarica Group in 
staat geweest om meerdere negatieve implicaties van de pandemie om te zetten tot kansen. 
Op basis hiervan is ook het concept “Innovatie” meegenomen in de thematische uitwerking 
van dit verslag. 

De illustratieve uitwerking van het thema en de concepten komen onder andere tot uiting in 
de diverse uitwerkingen van de zogenoemde “Slinky”, een schroeflijnvormig veer speelgoed. 
De keuze voor een Slinky vloeit voort uit de kenmerkende eigenschap van het speelgoed om 
zichzelf, ondanks druk van verschillende kanten, altijd weer te herstellen in zijn originele posi-
tie.
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1.0 Inleiding
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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
Drs. S. Khedoe-Bharos

Hoofddirecteur: 
D. Boucke

Directeuren:
A. Healy
E. Tjin A Sioe

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

Accountants: 
Lutchman & Co N.V.



   

(x SRD 1.000) 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016*

BEDRIJFSRESULTAAT

Opbrengsten

Hotel 109.012 117.711 106.985 88.388 53.741

Casino 3.269 9.782 10.038 9.107 6.885

Totaal 112.281 127.493 117.023 97.495 65,626

Kosten 108.793 111.592 103.171 86.618 66.599

Resultaat voor belasting -8.290 13.701 13.247 9.269 -4.493

Inkomstenbelasting -2.996 4.723 5.088 1,830 676

Resultaat na belasting -5.294 8.977 8.159 7.439 -5.169

Cash dividend 7951 3.777 3.751 1.325 1.193

Dividend per aandeel 

van nominaal SRD 0,10 0,60 2,85 2,83 1,00 0,90 

Koers per aandeel (x SRD 1) 86 80 80  80 80

FINANCIËLE GEGEVENS 

Aandelenkapitaal 133 133 133 133 133

Eigen vermogen 202.2862 152,515 148.335 89.817 82.812

Voorzieningen 81.950 54.727 54.946 23.422 24.033

Belegging 26.122 26.752 29.191 29.742 29.820

Personeelskosten 37.624   34.813 37.452 31.490 28.121 

HOTELEXPLOITATIE

Torarica Resort & Casino:

Bezettingsgraad in % 62 73 69 57 66

Gemiddelde opbrengst per 

bezette kamer (x SRD 1) 653  586 569 502 304

Eco Torarica:

Bezettingsgraad in % 65 83 79 65 70

Gemiddelde opbrengst per

bezette kamer (x SRD 1) 378 335 330 310 214

Royal Torarica:

Bezettingsgraad in % 68  63 63 57 59

Gemiddelde opbrengst per

bezette kamer (x SRD 1)  658 655 640 605 411

Personeel (in aantallen)

Mannen 177 211 199 205 200

Vrouwen 152 186 190 180 172 

Totaal 329 397 389 385 372

*) Voor informatiedoeleinden ter vergelijking opgenomen geconsolideerde cijfers van het boekjaar 2015/2016 van N.V. Hotelmaatschappij Torarica
1) Volgens voorstel winstverdeling
2) Na aanname voorstel winstverdeling

1.2 Belangrijke gegevens
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Exceptional Service

Commitment

Respect 

Teamwork & Passion

Ke
rn

w
aa

rd
en

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

Missie

1.3 Bedrijfsprofiel
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De Torarica Group

•  Zakenhotel
 105 kamers
•  Zwembad & Gym
•  Vergaderzalen 
•  1 Restaurant 
•  2 Bars
•  Geopend op  

 23-12-2007

•  Resort Hotel
 130 kamers
•  Zwembad, Gym,   

 Sauna, Bubbelbad   
   & Tennisbanen

•  2 Restaurants 
•  3 Bars
•  Banquetzalen
•  Geopend op  

 10 -07-1962

•  Authentiek  
 Surinaams

•  122 kamers 
 Zwembad 
•  2 restaurants 
•  2 Bars
•  Geopend op  

 23-12-1997

Only at the Royal a 
seamless stay from 
start to finish

The ideal location for 
business, relaxing get-
aways and family holi-
days

Have a taste of  
nature  



Organogram 
Organogram Torarica Holding N.V. per 6 augustus 2020
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TOP 10 LANDEN WAAR ONZE GASTEN VANDAAN KOMEN OVER 2019/2020

Waar komen onze
gasten vandaan?
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Raad van
Commissarissen

Supervisory Board

Statutaire
Directeuren

Executive Board/
Hoofddirectie

Chief Operations  
Officer (COO)

Hoofddirecteur

Senior Operations 
Officer (SOO)

Onderdirecteur

Chief Service  
Officer (CSO)

Directeur

Chief Executive  
Officer (CEO)

Hoofddirecteur

Senior Commercial  
Officer (SCO)

Onderdirecteur

Corporate Secretariat

Internal Audit

Finance

Business Development

Marketing & Public 
Relations

Sales

Revenue Management

Information  
Communication  

Technology

Quality

Torarica Resort  
Operations

Royal Torarica 
Operations

Eco Torarica 
Operations

Human Resource  
Management

Facilities Management

Security

United States of America

French Guyana 
(incl. France) 

Suriname

The Netherlands

Trinidad and Tobago

16%

13% 52%

5%

4%

2%
2%

2%2%
2%

Belgium

China

Guyana

Canada

The Antilles (Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba & St. Eustatius)

Gasten
2019/2020



Human Resource    
Management

Torarica Holding
 Mannen  70 
 Vrouwen 42

112
Royal Torarica  

 Mannen  24 
 Vrouwen 16

40
Torarica Resort

 Mannen  65 
 Vrouwen 69 

134
Eco Torarica 

 Mannen  18 
 Vrouwen 25 

43

Personeelsverloop 
Aan het eind van het boekjaar 2019/2020 telde het totaal aan personeelsleden voor de Groep 329. 

Achternaam Voornaam Dienstjaren Afdeling

1 Amat Romeo 30 Food & Beverage

2 Dhanes Ushadevie 30 Laundry

3 Gemin Nesta 30 Keuken

4 Podiwongso Hardi 30 Food & Beverage

5 Norah Lisette 25 Kantine

6 Soeknandan Ramnarain 25 Management

7 Wesenhagen Joy 25 Food & Beverage

8 Hatomi Denny 20 Food & Beverage

9 Sawikarta Robert 20 Food & Beverage

10 Tjaaroeme Kenny 20 Food & Beverage

11 Kusten Joyce 15 Front Office

12 Martodikromo Jermaine 15 Front Office

13 Takora Armand 15 Security

14 Araitjamare Anuska 10 Housekeeping

15 Entingh Cedric 10 Keuken

16 Fraser Wendella 10 Housekeeping

17 Grootfaam-Alleyne Esterine 10 Keuken

18 Karijodikromo Connery 10 Wellness

19 Karnadi Jennifer 10 Surveillance

20 King Edna 10 Housekeeping

21 Ramkhelawan Jayant 10 Front Office

22 Samiran Linda 10 HRM

23 Scheek-Soerojoso Allison 10 Keuken

24 Slagtand Bjorn 10 Food & Beverage

25 Tjin-A-Koeng Jermain 10 Banquet & Conventions
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Indiensttredingen
Indiensttredingen 

boekjaar 
2019/2020

Indiensttredingen 
boekjaar 

2018/2019
Torarica Holding N.V 9 20

Torarica Resort 14 37

Royal Torarica 8 17

Eco Torarica 10 12

Totaal 41 86

Uitdiensttredingen
Uitdiensttredingen 

boekjaar 
2019/2020

Uitdiensttredingen 
boekjaar 

2018/2019
Torarica Holding N.V 22 16

Torarica Resort 46 27

Royal Torarica 20 13

Eco Torarica 17 8

Totaal 105 64

In het boekjaar 2019/2020 zijn er ten opzichte van het vorige boekjaar meer uitdiensttredingen  
geweest en minder indiensttredingen. De uitdiensttredingen zijn te relateren aan de onderstaande  
feiten die hebben plaats gevonden vanaf maart 2020 in verband met COVID-19: 

1. Alle tijdelijke contracten zijn beëindigd;
2. Uitstroom van medewerkers die elders hun krachten zijn gaan geven, vanwege de terugval van   
 de lonen.

Jubilarissen
Wij hebben het jubileum van de volgende personeelsleden herdacht:

Totaal
  

329
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Gepensioneerden
De onderstaande personeelsleden hebben hun pensioengerechtigde leeftijd bereikt in het boekjaar 
2019/2020.

Ziekteverzuimpercentage afgelopen 2 boekjaren:

Trainingen 
Om de dienstverlening naar onze gasten te professionaliseren is er in het afgelopen boekjaar  geïnvesteerd 
in diverse externe trainingen ten behoeve van onze personeelsleden. 

Soort Training/Cursus
Aantal 

personeelsleden 
getraind

HRMS Plus training 7

EHBO training 22

Productivity Matters 1

Basistraining Voedselveiligheid 19

Internal Auditing training 4

Klantvriendelijkheidstraining 101

Coachend Leiderschap training 17

Business English 35

Basis Computervaardigheden 31

Masterclass Digital Governance 3

Effectief Leiderschap 2

Basisopleiding Brandbestrijding en ontruiming 
(BHV) 65

Cursus Management 1 4

Stagiaires  
Traditiegetrouw hebben wij ook in dit boekjaar stagiaires geaccommodeerd binnen de  Groep. Dit jaar 
hebben wij studenten van de opleidingsinstituten ROC Amsterdam, SHTTC, Hanze Hogeschool, FHR  
School of Business en Kennedyschool gefaciliteerd. De Groep heeft in totaal 21 stagiaires gefaciliteerd. 

Code of Conduct
In het afgelopen boekjaar zijn er geen Code of Conduct sessies geweest. 

Achternaam Voornaam Afdeling

1 Pawiroredjo-Ngawikromo Juliette HRM

2 Veldkamp-Karijoatmo Gerda Laundry

3 Wirjoinangoen Roy Technische dienst

4 Abdoelsaboer Robby Technische dienst

5 Singotiko Ludovica Laundry

6 Zuylen-Vyent Wilhelmina Laundry

7 Danoe Ramon IT

8 Soemabrada Jodini Finance

9 Sarman Benito Main Kitchen

2018/2019 

4,7%
2019/2020 

2,9%

Torarica Holding Royal Torarica

2018/2019 

3,6%
2019/2020 

2,8%

Torarica Resort

2018/2019 

3,7%
2019/2020 

3,1%

Eco Torarica

2018/2019 

2,1%
2019/2020 

2,8%

Totaal

2018/2019 

3,5%
2019/2020 

3,0%



Duurzaamheid
Op 21 oktober 2019 heeft de Groep het keurmerk Green Key behaald. De Groep is het eerste 
bedrijf in Suriname dat gecertificeerd is in dit keurmerk. 

Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrije- 
tijdsbranche en zakelijke markt.  De Groep heeft zich hieraan gecommitteerd om het milieu te 
sparen, zonder dat onze gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Wij gaan daarbij een stap 
verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.
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De 13 criteria gebieden zijn in de afgelopen periode als volgt tot uiting gekomen:

Betrokkenheid van het personeel
Naast onze kruidentuin, waar we dagelijks kruiden uit oogsten voor onze gerechten en 
drankjes, zijn we gestart met het planten van diverse bloemsoorten, die wij wekelijks inzetten 
als decoratie in onze lobby’s en kamers.

Gasten Informatie
Start gemaakt met onze marketing campagne, waarbij gasten bewust worden gemaakt van 
ons duurzaamheidsbeleid. Diverse campagnes zijn gelanceerd: no straws, no plastic, choose 
your linen service.

Energie
Energieverbruik van de Groep is met 10 % verminderd.

Water
Het waterverbruik van de Groep is afgenomen met 14%. 

Eten en Drinken
Alle menu’s zijn gedigitaliseerd door middel van QR codes.

Duurzaam Inkoopbeleid
Herziening van ons totaal inkoopbeleid.

Schoonmaak
De schoonmaak wordt uitgevoerd volgens de hygiëne protocollen van COVID-19.

Management
Introductie van flexibele werkplekken. Digitalisatie van informatie en processen:
• Wekelijkse en maandelijkse informatievoorziening aan het personeel.
• Het verwerken van facturen.

Afval
Vanuit onze recycling programma’s is het volgende gerealiseerd: 
• 47% (6.930 liters) van de gebruikte olie en vetten van de Groep is gerecycled.
• 10.936 kg plastic is gerecycled.

Bouwen en Renoveren
In februari 2020 zijn we gestart met de renovatie van Eco Torarica, waarbij al het sanitair 
en kranen zijn ingekocht volgens de Green Key norm. Daarnaast is het meubilair zoveel als  
mogelijk gerecycled.

Omgeving en Milieu
Het onderhouden en behoud van de Mahonie bomen, respectievelijk het Mangrovebos. 
Het introduceren van het Ecolab systeem, waarbij de vetten in onze vetputten worden afge-
broken. 

Mobiliteit
In het kader van de veiligheid van ons personeel is intern transport ingezet om het personeel 
dagelijks te transporteren naar en van het werk.

Maatschappelijke Betrokkenheid
De Groep heeft een samenwerking met:
• Conservation International Suriname, de doelstellingen zijn ongewijzigd.
• Suriname Conservation Foundation Green Partnership Program heeft zich gecommitteerd  
 om de duurzame doelstellingen van The United Nations als leidraad te gebruiken.

19 



2.0 Verslag van de Raad
         van Commissarissen
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Algemeen
Met genoegen rapporteren wij de activiteiten van de Raad van  
Commissarissen (RvC/Raad) in het boekjaar 2019/2020.

De Raad van Commissarissen heeft zijn taken verricht, met in acht-
neming 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 geïn-
formeerd, zowel mondeling als schrifte- 
lijk over belangrijke transacties, investe- 
ringen en ontwikkelingen binnen de ven-
nootschap. De Raad wordt met name 
geïnformeerd over de ontwikkeling van 
de resultaten, de financiële positie van 
de vennootschap en de risico’s van de  
bedrijfsvoering.

Wij kunnen terugblikken op een jaar,  
welk zeer goed begon en waarbij de  
bezettingspercentages en de gemiddel-
de kamertarieven een stijgende lijn ver-
toonden in de eerste 8 maanden van het  
boekjaar. In de laatste week van maart  
2020 echter, werd ook Suriname ge-
confronteerd met de uitbraak van het 
COVID-19 virus met de sluiting van het 
luchtruim als gevolg. De impact van 
COVID-19 op onze branche is groot,  
waarbij ook de situatie in de rest van de 
wereld van grote invloed is op onze sec-
tor.

Overleg en besluitvorming
De Raad van Commissarissen heeft 11 
vergaderingen gehouden in het boekjaar  
2019/2020. In de vergaderingen zijn op  
regelmatige basis behandeld: 
de  financiële rapportages, marktontwik- 
kelingen, ontwikkeling van de bezetting, 
casino operations, veiligheid, investerin-
gen, de invulling van sleutelfuncties en 
de cashflow projecties.
 
Er zijn presentaties geweest van de Hotel 
Managers van Torarica Resort en Casino, 

Eco Torarica en Royal Torarica, de Sales 
en Marketing manager en de Facilities  
Manager, waarbij de specifieke doelen 
en acties per business unit en/of afde- 
ling zijn gepresenteerd aan de Raad van 
Commissarissen. 

Tevens is aandacht besteed aan het eva- 
lueren van het meerjarenbeleidsplan en  
het formuleren van key performance 
indicators (KPI’s) voor de boekjaren 
2019/2020 tot 2021/2022. 

In de Raadsvergadering die gehouden  
is op 3 juli 2020, is de begroting voor  
het boekjaar 2020/2021 gepresenteerd  
en is de kapitaalsbegroting ten be-
drage van USD 50.000 voor het boekjaar  
2020/2021 goedgekeurd. Vanwege de  
sterk verminderde omzetten en als ge- 
volg daarvan de druk op de liquide mid-
delen, is ervoor gekozen om de kapi- 
taalsinvesteringen zoveel als mogelijk uit 
te stellen. De belangrijkste investeringen 
die zullen plaatsvinden zijn aanpassingen 
in de inrichting van de hotels die verband 
houden met de COVID-19 pandemie en 
de daaruit voortvloeiende hygiëne pro-
tocollen. 

Op 30 oktober 2020 heeft de externe  
accountant de Raad van Commissarissen 
geïnformeerd over zijn bevindingen van 
de accountantscontrole over het verslag-
jaar. Zijn aanbevelingen zijn vastgelegd 
in een Management Letter. De Raad van 
Commissarissen zal toezien op de uit- 
voering van de verbetervoorstellen.
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Corporate Governance
Het Corporate Governance Reglement is in de  
Raadsvergadering van 29 september 2020 
geëvalueerd en aangepast naar aanleiding van 
een wijziging in het organogram. De evaluatie  
van het Corporate Governance Reglement  
vindt om de 2 jaren plaats. De Audit Commis-
sie heeft dit boekjaar 3 keer vergaderd. Tijdens  
deze vergaderingen is het auditplan goed- 
gekeurd, is de externe accountant geëvalueerd 
en zijn de auditwerkzaamheden, de voortgang 
van de actiepunten uit de Management Letter 
2018/2019 en de aanbesteding voor de jaar- 
rekeningcontrole besproken met het Hoofd  
Internal Audit. Inmiddels is het resultaat van  
de aanbesteding bekend, waarbij het Accoun-
tantskantoor Burgos Crowe ingaande het boek- 
jaar 2020/2021 is aangesteld als externe  
accountant.
Op 9 november 2020, heeft de Raad de Self  
Assessment van de Holding Directie besproken.

Strategie en Risico’s
In de vergadering van 22 februari 2020 heeft 
de Hoofddirecteur het meerjarenbeleidsplan 
2017/2018 tot en met 2021/2022, samen met 
de Raad van Commissarissen geëvalueerd. Er is 
een aantal risico’s besproken en de strategieën 
om de risico’s te mitigeren en de kansen die 
voor ons liggen te benutten, zijn bepaald. In juli 
2020 heeft de directie in samenspraak met de 
Raad van Commissarissen besloten om tot de  
tijdelijke sluiting van Eco Torarica over te 
gaan. De belangrijkste reden voor dit besluit is  
geweest de sluiting van het luchtruim i.v.m. de 
COVID-19 pandemie, waarbij de verwachte  
bezetting van de Groep heel laag zal zijn de 
komende periode. 

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 Commissa-
rissen heeft op 9 november, zijn functioneren 
beoordeeld op grond van een self-assessment, 
uitgevoerd door de individuele leden. De aan-
wezigheid op de vergaderingen was gemid-

deld 85%. De raadsleden hebben op grond van 
de evaluatie aandachtspunten geformuleerd, 
waaronder specifieke expertise binnen de Raad, 
identificeren van groeimogelijkheden in de  
Regio, versterking van de Internal Audit afde- 
ling en voorbereiding op herstel na de COVID-19 
periode.

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 
Hoofddirecteur heeft tijdig en adequaat gerap-
porteerd over de gang van zaken. De beloning 
van de Holding Directie is in de vergadering van 
22 november 2019 geëvalueerd en aangepast 
met ingang van 1 november 2019.

Dividendbeleid
Het beleid van de vennootschap is om afhan-
kelijk van het resultaat en de interne financie- 
ringsbehoefte, 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 ver-
nieuwingen 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 2019/2020 doen onderzoeken en 
wij adviseren u deze jaarrekening, zoals zij u  
tezamen met de accountantsverklaring van 
Lutchman & Co. Accountants is aangeboden, 
vast te stellen. Het geconsolideerde netto ver-
lies bedroeg SRD 5.293.903. Dit verlies is in  
belangrijke mate veroorzaakt door koersver-
liezen op leningen. Met het voorstel van de 
Hoofddirecteur om uit de Algemene Reserve 
een dividend uit te keren van SRD 795.253 in  
contanten, zijnde SRD 0,60 per aandeel, kunnen 
wij ons verenigen. Aan interim-dividend is in het 
eerste en tweede kwartaal reeds betaald voor  
totaal SRD 0,60 per aandeel. Derhalve zal er  
geen slotdividend worden uitgekeerd.
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Wij adviseren u deze voorstellen van de Hoofd- 
directeur goed te keuren.

Benoemingen
Conform artikel 7.6 van de Statuten, treedt de Raad 
van Commissarissen in de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van 30 november 2020, in zijn 
geheel af. De leden, Drs. S. Smit, P. Healy, M. Parsan,  
Drs. M. Merhai AAG en Drs. S. Khedoe-Bharos stel-
len zich herkiesbaar. Wij stellen u voor hen te her-
benoemen. Wegens het bereiken van de statu- 
taire leeftijdsgrens is de heer J. J. Healy Jr. niet her-
kiesbaar. De heer J. J. Healy Jr. is lid van de Raad ge-
weest vanaf 1990 en vervult vanaf 1996 de func-
tie van de President-Commissaris. Wij zeggen hem 
dank voor zijn bijzondere bijdrage aan de groei 
van onze vennootschap. Wij stellen voor om in zijn 
plaats tot raadslid te benoemen de heer Shaun 
Mc Grath. De heer G. Brul stelt zich vanwege per-
soonlijke redenen niet herkiesbaar en wij stellen 
voor in zijn plaats te benoemen mevrouw Yvonne  
Meijdam-Filé. Wij danken óók de heer Brul voor 
zijn bijdrage als raadslid van de vennootschap.

Vergoeding van de Raad van Commissarissen 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
stelt het honorarium van de Raad van Commissa- 
rissen vast. Het honorarium van de Raad van Com-
missarissen bedraagt SRD 96.940 per jaar en is op 
de Aandeelhoudersvergadering van 12 november 
2018 vastgesteld.

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

Paramaribo, 9 november 2020
 
De Raad van Commissarissen:
 
J.J. Healy Jr., President-Commissaris
Drs. S. Smit 
G. Brul
M. Parsan
Drs. S. Khedoe-Bharos
P. Healy
Drs. M. Merhai AAG
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Raad van Commissarissen   
Torarica Holding N.V.

•  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 Raad van Advies van Conservation International Suriname   
 en Oase.

•  Heeft een Bachelor graad in Marine Transportation.

•  Is Honorair Consul van Groot-Brittannië en Noord Ierland in Suriname.

James J. Healy jr. BSc. (70 jaar)   
President-Commissaris
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Drs. Mario R. Merhai AAG (49 jaar)
Commissaris

•  Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Torarica  
 in 2010.

•  Is Chief Executive Officer (CEO) van Assuria N.V. sinds 2020.

•  Is Voorzitter 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 het Actuarieel Genootschap (Nederland) en de Caribbean   
 Actuarial Association.

•  Heeft een doctorale graad in Actuariële Wetenschappen.

Drs. Stephen Smit (66 jaar)  
Vice President-Commissaris

•  Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Torarica in 1996.

•  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 Voorzitter van de Raad van Commissarissen van N.V.  
 Consolidated Industries Corporation.

•  Is lid van de Raad van Commissarissen van Assuria N.V., N.V. Verenigde     
 Surinaamse Holdingmij.- (VSH United), N.V. VSH FOODS en TBL Multiplex N.V.

•  Is lid van de Sociaal Economische Raad (SER).

•  Is Voorzitter van de Stichting Nationale Volksmuziekschool.

•  Heeft een doctorale graad in Wiskunde en in Actuariële Wetenschappen.

•  Is erelid van de Caribbean Actuarial Association.
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Patrick Healy BSc. (58 jaar)  
Commissaris

•  Is benoemd tot lid van de Raad van    
 Commissarissen van Torarica in 2015.

•  Is Chief Executive Officer (CEO) van N.V.  
 Verenigde Surinaamse Holdingmij. -  
 (VSH United) sinds 2013.

•  Is Voorzitter van de Raad van        
 Commissarissen van N.V. VSH Foods N.V.

•  Is lid van de Raad van Commissarissen   
 van N.V. Consolidated Industries      
 Corporation en Assuria N.V. 

•  Heeft een Bachelor graad in Construction  
 Engineering Technology.

•  Is Honorair Consul van Canada in     
 Suriname.
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Manoj V. Parsan MBA (50 jaar)  
Commissaris

•  Is benoemd tot lid van de Raad van      
 Commissarissen van Torarica in 2018.

•  Is onderdirecteur van FATUM         
 Schadeverzekering N.V. sinds 2012.

•  Heeft een Mastergraad in Business       
 Administration.
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• Is benoemd tot lid van de Raad van 
Commissarissen van Torarica in 2019.

• Is lid van de Raad van Commissarissen van Self 
Reliance N.V.

• Is onderdirecteur financiën op het Ministerie 
van Financiën sinds 2006.

• Heeft een doctorale graad in Economie.

Drs. Sandhia Khedoe-Bharos  (54 jaar)  

Commissaris

Glenn A. Brul (68 jaar)   
Commissaris

•  Is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van  
 Torarica in 2015.

•  Is Voorzitter van de Stichting Pensioenfonds van de    
 Fernandes Verenigde Bedrijven N.V. 



3.0 Verslag van de
         Hoofddirecteur
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Belangrijke   
geconsolideerde gegevens 
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Omzetten x USD 1.000 (3 Jaar)
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Zakelijk Klimaat
Het inflatiecijfer over het jaar 2019 be-
droeg 4.2% (12-maands) tegenover een 
percentage van 5.4% over het jaar 2018 
(Bron: Algemeen Bureau voor de Statis-
tiek (ABS)). Helaas moeten wij consta-
teren dat over de periode september  
2019 tot september 2020, de inflatie  
45.1% bedroeg. De economische groei 
over het jaar 2019 bedroeg volgens het 
ABS 0.3%.
De koers van de Surinaamse dollar ten 
opzichte van de US Dollar is in septem-
ber 2020 officieel gedeprecieerd naar 
SRD 14,29 voor 1 Amerikaanse dollar, ter- 
wijl die vorig boekjaar nog SRD 7,52 was. 
Bovenstaande cijfers geven aan dat de 
onderneming niet onder de meest gun-
stige externe factoren heeft geopereerd.

Na de verkiezingen van 25 mei 2020 
is er in juli jl. een nieuwe regering aan-
getreden. Meteen na het aantreden van 
de nieuwe regering heeft de Suriname  
Hotel and Toerisme Associatie (SHATA) 

het belang van een Toerisme Board en 
een goed werkend toerismebeleid van- 
uit de overheid kenbaar gemaakt aan 
de nieuwe regering. Wij zullen bij de  
beleidsmakers blijven pleiten voor orde- 
ning van onze sector, welke naar onze 
mening meer aandacht verdient vanuit 
de overheid.

Het vorige boekjaar eindigde het verslag 
van de Hoofddirecteur met de mede- 
deling, dat wij optimistisch gestemd  
waren over de vooruitzichten over het 
boekjaar 2019/2020. Dit vooruitzicht is 
tot aan de 8ste maand van het boekjaar 
uitgekomen. Zowel de boekingen uit 
het Corporate als het Travel Agent/ Tour  
Operator (TA/TO) segment vertoonden 
een stijgende lijn en ook de boekingen 
voor de rest van het boekjaar waren 
veelbelovend. De toename van het aan-
tal vluchten naar Suriname heeft bijge- 
dragen aan deze toename. Echter sloeg 
het noodlot in maart 2020 toe.
COVID-19

Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag over het boek- 
jaar 2019/2020, waarin de verrichtingen van, als ook de bijzon- 
dere omstandigheden waaronder de Groep heeft moeten 
opereren, zijn beschreven. 
 
Gedurende haar 58 jarig bestaan heeft Torarica haar veer- 
kracht getoond, door er na moeilijke tijden  steeds weer 

bovenop te komen. De foto’s die het verslag opfleuren staan in het teken van deze 
veerkracht en positiviteit die wij als bedrijf telkens weer demonstreren.

Verslag van de
Hoofddirecteur
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Op 11 maart 2020 heeft de World Health Orga-
nization (WHO) COVID-19 tot een pandemie uit-
geroepen. Op 13 maart 2020 is de eerste met 
COVID-19 besmette persoon in Suriname geregis- 
treerd. Sindsdien zijn de vooruitzichten voor de 
toerisme sector veranderd. Na de eerste besmet-
ting in Suriname heeft de overheid enkele dras-
tische maatregelen getroffen om verdere versprei- 
ding te voorkomen. Eén van de maatregelen was 
met name sluiting van de grenzen en het lucht-
ruim. Dit gold niet alleen voor Suriname, want  
ook in vele andere landen werden de gren-
zen gesloten en “lockdowns” doorgevoerd, 
met als gevolg een enorme impact op de totale  
economie en in het bijzonder de hotelsector.  
Voorspellingen vanuit de WTO (World Tourism  
Organization) geven aan dat er wereldwijd een  
afname zal zijn van reizigers tussen de 58% - 80%, 
hetgeen inhoudt dat 1.1 miljard mensen minder 
zullen reizen. Dit heeft, in combinatie met de min- 
der positieve economische vooruitzichten voor  
Suriname, een zeer grote impact gehad op de  
bedrijfsvoering van de Groep.

Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat de  
Groep vanaf 11 maart 2020 tot heden een grote 
terugval heeft gehad in haar hotelomzetten.

Vanwege de terugval van de omzetten van de  
Groep is besloten om Eco Torarica vanaf 1 augus-
tus 2020 te sluiten voor een periode van 2 jaren.  
De renovatie van 48 kamers, die gestart is in  
februari 2020, zal eindigen in januari 2021, waar-
na een besluit zal worden genomen over de  
renovatie van de overige 72 kamers.

Alle personeelsleden van Eco Torarica met een 
vast dienstverband zijn te werk gesteld in Royal  
Torarica en Torarica Resort.

Corporate Governance
De Holdingdirecteuren hebben  conform het Cor- 
porate Governance Reglement hun eigen functio-
neren beoordeeld. Daarbij zijn er verbeterpunten 
geïdentificeerd:
•  Efficiënter beheer van de cashflow van de    

 Groep.

33 

•  Kosten reductie/efficiency door de be- 
 drijven als één entiteit aan te sturen in  
 plaats van als aparte business units.

•  Aandacht voor enkele strategische   
 vraagstukken, zoals het opvolgings- en 

 investeringsbeleid.

Meerjarenbeleidsplan (MJB)
In de maand februari 2020, is het meer-
jarenbeleidsplan (MJB) 2017/2018 tot en 
met 2021/2022 geëvalueerd en geher- 
formuleerd. De belangrijkste risico’s van 
de 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, onze dienstverlening afstemmen 
op de veranderde marktomstandigheden 
en de bedrijfsvoering zodanig consoli- 
deren dat we hier meer voordeel uit kun-
nen halen.

De geïdentificeerde key performance indi-
cators zijn afgestemd op bovengenoemde 
speerpunten. 
De belangrijkste doelstellingen in het MJB 
waren de verhoging van onze gemiddelde 
kamertarieven, de sluiting van het Casi-
no na 57 jaren casino operatie en het be-
halen van ons Green Key Certificaat. Wat 
de kamertarieven betreft, kan gemeld 
worden dat we een 10.6% verhoging heb-
ben gerealiseerd van ons geconsolideerd 
gemiddeld kamertarief. Terzake de sluiting  
van het Casino mogen we vermelden 
dat die vlot is verlopen. Wij hebben alle 
medewerkers uit het casino bedrijf kun-
nen plaatsen in de overige business units. 
De voormalige casino ruimte is voorals- 
nog niet gealloceerd voor andere dien- 
sten. In oktober 2019 kregen wij het  
bericht vanuit de Green Key Organisatie 
dat wij voldoen aan de eisen van dit duur-
zaamheidskeurmerk en wij gecertificeerd 
zijn voor een periode van 2 jaar.
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Winstverdeling
De Groep heeft over het boekjaar 2019/2020 een 
verlies van SRD 5.293.903 geleden. Dit verlies is, 
zoals reeds eerder gemeld, in belangrijke mate 
veroorzaakt door achterblijvende kameromzetten 
als gevolg van de COVID-19 pandemie en koersver-
liezen op onze valutaleningen.

Over het boekjaar 2019/2020 stellen wij voor om  
een dividend van SRD 0,60 per aandeel van nomi- 
naal SRD 0,10 uit te keren, hetgeen reeds als  
interim dividend betaalbaar gesteld is in het  
eerste en tweede kwartaal van het boekjaar. 
Het dividend vertegenwoordigt een waarde van  
SRD 795.253.

Bij aanvaarding van het voorstel zal het dividend  
ten laste van de Algemene Reserve worden  
geboekt.

De koers van het aandeel Torarica Holding N.V. is 
ten opzichte van het boekjaar 2018/2019 gestegen 
van SRD 80,00 naar SRD 86,00.

De geconsolideerde balans geeft nog steeds een 
solide financiële positie weer; het eigen vermogen 
steeg met 30% tot SRD 202 miljoen. 
 

De toename is voornamelijk toe te schrijven aan 
de herwaardering van materiële vaste activa.

Eco Torarica
Eco Torarica is het jaar zeer positief begonnen. Zij 
heeft haar Green Key Certificaat behaald en de  
kameromzetten vanaf juli 2019 tot en met februari 
2020 waren volgens de verwachtingen.

De Food & Beverage omzetten bedroegen vanaf  
juli 2019 tot en met februari 2020 SRD 5.183.140. 
De omzetten waren SRD 231.770, (4%) minder dan 
gebudgetteerd. Er was reeds gestart met de intro-
ductie van een nieuw menu dat gefocust was op 
zowel de hotelgasten als het lokale segment.

In februari 2020 zijn we gestart met de renovatie 
van 48 kamers aan de rivierzijde. De oplevering van 
deze kamers zou plaatsvinden in juli 2020, maar  
vanwege COVID-19 heeft de oplevering van de 
eerste 24 kamers in september 2020 plaatsgevon-
den. In september 2020 is de renovatie van nog 
24 kamers gestart met als opleverdatum eind  
januari 2021. Dit besluit is genomen, omdat alle  
materialen van de 48 kamers reeds waren inge- 
kocht en we reeds vergevorderd waren met de 
eerste 24 kamers.
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In maart 2020 zijn de gasten van Eco Torarica  
overgeplaatst naar Torarica Resort en Royal  
Torarica, waardoor Eco Torarica leeg stond voor  
die maand.

Het personeel is getraind door het Bureau voor 
Openbare Gezondheidszorg (BOG) in  de omgang  
met de Personel Protective Equipment (PPE) en 
de inzet hiervan. Daarna zijn er op de werkvloer  
diverse trainingen gegeven over het werken in een 
quarantaine omgeving, daar het hotel als quaran-
taine hotel zou worden ingezet.

In de maanden april, mei en juni 2020 is Eco  
Torarica ingezet als quarantaine hotel voor repa- 
triatie vluchten vanuit de overheid en bedrijven die 
hun personeel in quarantaine moesten plaatsen.

Torarica Resort
Torarica heeft in dit boekjaar de focus gelegd op 
verbetering van aanwezige bedrijfsmiddelen.

In de eerste helft van het boekjaar zijn de projec- 
ten Green Key certificering, Renovatie Resort  
Facilities fase 3 en de introductie van de nieuwe  
Torarica Country Club (TCC) pakketten gereali- 
seerd. Alle 3 projecten zijn succesvol afgerond 
en hebben ook gelijk een verbetering gebracht in  

zowel de dienstverlening als het product. De  
overige projecten die gepland stonden voor de  
2e helft van het boekjaar zoals de overkapping  
van het poolterras, het invoeren van een resort  
fee en de introductie van nieuwe banquet pak- 
ketten zijn vanwege de COVID-19 pandemie niet 
uitgevoerd. 

De kameromzetten zijn met 5.0% gedaald ten  
opzichte van het vorige boekjaar. Vermeldens- 
waard is dat tot en met de maand februari de  
kamer omzetten een stijging van 22% vertoonden 
ten opzichte van het vorige boekjaar. Tevens  
realiseerden wij een “revenue per available  
room” (REVPAR) van USD 66,95 en een gemid-
deld kamertarief van USD 82,61. Beide KPI’s ver-
toonden een stijging ten opzichte van het vorige 
boekjaar van respectievelijk USD 1,86 (revenue  
per available room) en USD 5,12 (gemiddeld 
kamertarief). De uitbraak van het Corona virus  
na februari heeft een heel negatief effect ge-
had op de kameromzetten met als gevolg dat wij 
het boekjaar hebben afgesloten met een gemid-
deld kamertarief van USD 75,32, een REVPAR van  
USD 47,70 en een daling van de gemiddelde  
bezetting naar 61.8% (tot en met februari was  
de gemiddelde bezetting 79.2%).
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De Torarica Wellness heeft na de oplevering van 
de renovatie in december 2019, de omzetten ver- 
der zien stijgen en vertoonde tot en met febru-
ari 2020 een verdubbeling ten opzichte van het  
vorige boekjaar. Helaas heeft de Torarica Wellness  
voor minimaal 3 maanden in de 2e helft van  
het boekjaar 75% van haar activiteiten van-
wege COVID-19 moeten stopzetten, waardoor de 
omzetten drastisch zijn teruggelopen. Het boek-
jaar eindigen wij met een minimale stijging van 7% 
ten opzichte van het vorige boekjaar en een afde- 
lingswinst van 20.4% van de omzet.

De Torarica Resort Food & Beverage afdeling, heeft 
(inclusief de opbrengsten uit evenementen) een af-
delingswinst van 12.8% van de omzet gerealiseerd, 
een daling van 50% ten opzichte van het vorige 
boekjaar. De evenementen van december zijn suc-
cesvol geweest, met een afdelingswinst van 27.2% 
van de omzet. Wij hebben uit de opbrengsten van 
de kerstdiners USD 1 per couvert gedoneerd aan 
een sociaal doel, als onderdeel van ons “Torarica 
gives back” kerst thema. Wij hebben een donatie 
gedaan ten behoeve van een kind dat met succes 
in Columbia geopereerd is.

Tangelo heeft als individuele outlet een afdelings- 
winst van 27.2% van de omzet gerealiseerd.

Gedurende de 2e helft van het boekjaar heeft  
Tangelo de grootste bijdrage kunnen leveren aan 
de Food & Beverage omzetten door op zeer inno-
vatieve wijze onze lokale gasten te blijven enthou-
siasmeren met vernieuwingen van het assortiment 
en de verschillende take-out concepten.

De verder genomen acties op het gebied van on-
derhoud, uitbreiding van diensten zoals take-out 
en implementatie van de Torarica Hygiëne proto-
collen hebben allen bijgedragen aan de positieve 
feedback die wij ontvangen van onze gasten. Onze 
overall online score is 8.2 uit een totaal van 10.
Het komende boekjaar 2020/2021 zal in het teken 
staan van verbetering van onze dienstverlening en 
het introduceren van alternatieve omzetstromen.

Casino
In het afgelopen boekjaar is het Casino 4 maan-
den operationeel geweest, waarna wij over zijn 
gegaan tot sluiting van de casino operations op  
30 oktober 2019. De belangrijkste reden is de,  
ondanks de vele investeringen, negatieve bedrijfs- 
resultaten van het Casino over de afgelopen  
5 jaren. Voor het 38 man tellende personeel is er 
een sociaal plan opgesteld; alle 38 personeelsleden 
hebben herplaatsing gevonden binnen de Groep.
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De inventaris van het Casino, welke ter verkoop is 
aangeboden, is reeds voor een groot deel verkocht.

Royal Torarica
Royal Torarica heeft, ten opzichte van het vorige  
boekjaar, 5.7% punten meer aan kamerbezetting 
gerealiseerd. Door deze stijging zijn ook de kamer-
omzetten met 10% gestegen. De gemiddelde 
kamerprijs vertoont een lichte daling van USD 
1,80 ten opzichte van het vorige boekjaar. De  
daling in REVPAR en ADR  is het gevolg van de  
lagere prijzen die zijn aangeboden aan de over-
heid voor repatrianten. Tot en met eind februari  
2020 was er  ten opzichte van het vorige boek-
jaar een stijging in zowel de kamerbezetting, 
de kameromzetten, de REVPAR als de ADR.  

In de gastenmix is dit jaar te zien, dat het leisure 
segment een aandeel van 47% heeft in de omzet. 
Het corporate segment staat op plek nummer 2 
met een aandeel van 26%. 

Dit boekjaar stond in het teken van het verder ac-
tiveren van het merk Royal Torarica, waarbij onder 
andere een deel van de branding van het restau-
rant ter hand genomen is. Deze branding moet 
het bezoek aan het restaurant van Royal Torarica 
stimuleren. 

De Food & Beverage afdeling heeft een afdelings- 
winst gerealiseerd, welke SRD 111,737 minder is 
dan het vorige boekjaar. De daling is het gevolg van 
de COVID-19 pandemie, welke als direct gevolg had 
sluiting van de keuken, de bar en het restaurant. 
Voor de sluiting zijn er nieuwe thema’s geïntrodu-
ceerd zoals de Royal Candle light, Royal Lunch Buf-
fet op de zondag en de Vegetarian Night.

Dit boekjaar is in Royal Torarica de Gross Operating 
Profit met 0.5% punten van de omzet toegenomen 
ten opzichte van het vorige boekjaar. 

Veiligheid & Kwaliteit

Veiligheid
In het boekjaar 2019/2020 zijn er 70 incidenten 
geregistreerd. De afname in het aantal incidenten 
(58%) heeft met name te maken met preventieve 
maatregelen vanaf dit boekjaar.
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121 20 24 165 2018/2019

86 32 25 143 2017/2018

84 28 31 143 2016/2017



Sales & Marketing
Het afgelopen boekjaar was een veelbewogen 
jaar met zowel hoogte- als dieptepunten voor de 
Sales & Marketing afdeling. Hoogtepunten zijn o.a. 
een groei van de ADR met 10.6% en de positieve 
ontwikkelingen in de verkoop van onze banquet 
zalen in de periode vóór de pandemie. Daarnaast 
kan met trots gesproken worden over de succes-
volle implementatie van het Revenu Management 
Systeem en de vruchtbare samenwerking met TUI. 
Tevens moet worden opgemerkt dat in het kader 
van de COVID-19 situatie er een geslaagde samen-
werking met het Nationale Coördinatie Centrum 
voor Rampenbestrijding (NCCR) en het Bureau 
Openbare Gezondheidzorg (BOG)  is geweest. Bin-
nen het laatstgenoemde samenwerkingsverband 
heeft de Torarica Group middels het accommo-
deren van repatrianten, ofwel quarantaine gasten, 
een positieve bijdrage geleverd in de strijd tegen 
het COVID-19 virus in Suriname. 

Als gevolg van de pandemie zijn diverse interna-
tionale beurzen geannuleerd. Behalve de gean-
nuleerde beurzen heeft de COVID-19 pandemie 
ook geresulteerd in een drastische afname van 
de omzetten. Om de implicaties van de COVID-19 
pandemie enigszins te mitigeren,  is er in de af-
gelopen periode gewerkt volgens een aangepaste  
prijs- en marktpenetratiestrategie. Deze strate-
gieën laten zich voornamelijk kenmerken door 
acties met sterk gereduceerde kamerprijzen en 
kamertarieven exclusief ontbijt gericht op het  
lokale marktsegment. 

Ondanks de eerder genoemde dieptepunten  
heeft de COVID-19 pandemie een positieve  
invloed gehad op de ontwikkeling van innovatieve 
en creatieve marketingactiviteiten.  Ook op het 
online/social-mediamarketing segment heeft de 
COVID-19 pandemie  een positieve invloed gehad. 
Dit, voornamelijk in termen van een verhoogde 
zichtbaarheid op de  online kanalen en een  stijging 
in het aantal online/ social media campagnes.

Hoewel het nog onduidelijk is wanneer de 
COVID-19 situatie volledig zal normaliseren,  
denkt de Sales & Marketingafdeling na over am-
bitieuze doelstellingen voor boekjaar 2020/2021. 

Met plannen, zoals de implementatie van een  
Customer Relations Management systeem, het 
aanboren van nieuwe internationale markten o.a. 
Canada en het Caribisch gebied en de toename in 
de vraag naar accommodatie vanwege de nieuwe  
ontwikkelingen rondom de olie vondsten, is er  
ruimte om de gemiddelde kamertarieven  te ver-
hogen. 

Vooruitzichten
Het  aantal positieve COVID-19 gevallen in
Suriname vertoont thans een dalende trend,  
terwijl het aantal positieven in Europa en de  
Verenigde Staten van Amerika  juist aan het  
toenemen is. Dit betekent voor onze bedrijfstak 
dat de instroom van toeristen nog op zich zal laten 
wachten.

Door de verzwakte macro economische omstan-
digheden is het verder moeilijk om de impact op 
ons bedrijf goed in te schatten. Met marketing  
campagnes, toegespitst op het lokale segment,  
zullen we toch proberen zowel kamer als Food & 
Beverage omzetten te genereren.Wij verwachten 
verder dat de ervaring die wij hebben opgedaan 
met het accommoderen  van quarantainegasten 
de komende periode zijn vruchten zal afwerpen.

De olievondst voor de kust van ons land en de zoek-
tocht van oliemaatschappijen naar meer olieput-
ten is voor ons bedrijf hoopgevend. 
Ondanks het feit dat het luchtruim vooralsnog 
gesloten is, krijgen wij boekingen binnen van  
bedrijven in de olie- en goudindustrie.
Tot aan de maand september 2020 hebben wij 
slechts 15% van de omzetten gegenereerd in 
vergelijking met dezelfde periode vorig boekjaar.

Zoals in de rest van de wereld is de voorspelling  
dat het enkele jaren zal duren voordat we met  
name in onze bedrijfstak weer terug zijn op het 
niveau van resultaten van voor de uitbraak van  
COVID-19.
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Kwaliteit
Het meten van kwalteit 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.

Overall Average Guest review score on a scale of 1 to 10 - Olery

Kapitaalsinvesteringen 
De Groep heeft dit boekjaar in totaal  
SRD 15.882.053 besteed aan kapitaals- 
investeringen.

In het boekjaar 2019/2020 zijn de volgende pro-
jekten uitgevoerd: 
• Airconditioning Banquet zaal
• Walk-in Freezers
• Renovatie Resort Facilities Torarica Resort  
 Fase 3 
• Aanvang renovatie kamers Eco Torarica
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2019/2020 2018/2019 2017/2018

Torarica Group Average 8.1 8.2 8.3

Eco Torarica 7.6 7.8 8.0

Royal Torarica 8.6 8.6 8.5

Torarica Resort 8.2 8.2 8.3
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Dankwoord
Onze medewerkers hebben, ondanks de zeer on- 
zekere situatie waarin wij thans verkeren, goede 
prestaties geleverd en wij wensen dank uit te bren-
gen aan alle personeelsleden. Hun loyaliteit en  
flexibiliteit hebben een belangrijke bijdrage ge-
leverd aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. 
De leden van de Raad van Commissarissen zijn 
wij erkentelijk voor de vruchtbare samenwerking 
en onze gasten danken wij voor het geschonken 
vertrouwen. Een speciaal woord van dank gaat uit 
naar de heer James J. Healy Jr. voor zijn bijdrage 
aan de groei van de Groep, zijn sturing gedurende 
de afgelopen 30 jaar als raadslid waarvan 24 jaar 
als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Paramaribo,  9 november  2020

Dave Boucke
Hoofddirecteur



4.0 Geconsolideerd
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30 juni 2020 30 juni 2019

ACTIVA SRD SRD

Materiële vaste activa 

Terreinen en terreinverbetering 15.548.390 6.207.968

Gebouwen 223.045.649 154.698.947

Machines en installaties 22.590.920 25.587.115

Transportmiddelen 7.875 11.005

Inventaris 10.559.079 12.588.223

271.751.913 199.093.258

Projecten in uitvoering 8.485.037 702.387

280.236.950 199.795.645

Financiële vaste activa 

Belegging 26.122.341 26.751.795

Latente belastingvordering 1.751.963 -

27.874.304 26.751.795

Vlottende activa 

Voorraden 7.646.202 5.413.217

Vorderingen 7.558.213 9.672.489

Inkomstenbelasting 2.741.280 -

Liquide middelen 17.791.167 11.422.522

35.736.862 26.508.228

Totaal activa 343.848.116 253.055.668

PASSIVA

Groepsvermogen 202.286.154 154.966.590

Voorzieningen 81.949.736 54.726.817

Schulden op lange termijn 

Leningen 31.960.434 18.328.845

Schulden op korte termijn 

Crediteuren 12.825.943 9.828.078

Overige schulden 14.825.849 13.239.513

Inkomstenbelasting - 1.965.825

27.651.792 25.033.416

Totaal passiva 343.848.116 253.055.668

Geconsolideerde balans
per 30 juni 2020 (voor voorgestelde winstverdeling)
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2019/2020 2018/2019

SRD SRD

Opbrengsten 

Hotelbedrijven en Casino 112.280.984 127.492.932

Kosten

Personeelskosten 37.623.899 34.812.674

Overige kosten 53.426.810 62.201.040

Afschrijvingen 17.741.893 14.577.907

108.792.602 111.591.621

Bedrijfsresultaat 3.488.382 15.901.311

Opbrengst belegging 84.976 401.277

Resultaat voor financiële baten en lasten 3.573.358 16.302.588

Financiële baten en lasten -11.862.952 -2.601.955

Resultaat voor belasting -8.289.594 13.700.633

Inkomstenbelasting -2.995.691 4.723.194

Resultaat na belasting -5.293.903 8.977.439

Geconsolideerde   
winst-en-verliesrekening
over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020
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Geconsolideerd    
kasstroomoverzicht
over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020
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2019/2020

SRD

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat na belasting -5.293.903

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen  17.741.893

Koersresultaten 9.747.760

Voorzieningen 1.279.596

Boekwinst op desinvesteringen -500.577

Verschuldigde inkomstenbelasting 296.736

Actieve belastinglatentie -3.292.427

Inkomsten uit belegging -84.976

Ontvangen interest -6.373

Betaalde interest 2.111.729

21.999.458

Mutaties werkkapitaal:

Voorraden -2.232.985

Vorderingen 1.865.633

Kortlopende schulden 4.391.819

Translatieverschillen 2.460.823

Kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten 28.484.749

Betaalde interest -2.111.729

Koersresultaten 580.722

Afname voorzieningen -1.821.526

Betaalde inkomstenbelasting -5.164.272

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 19.967.944

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -15.882.053

Desinvesteringen materiële vaste activa 1.944.000

Ontvangen interest 6.373

Ontvangen dividend 84.976

Netto kasmiddelen uit investeringsactiviteiten -13.846.704

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Terugbetaling van leningen -2.563.681

Nieuwe lening 6.000.000

Dividend -3.188.914

Netto kasmiddelen uit financieringsactiviteiten 247.405

Saldo kasstroom 6.368.645

Liquide middelen per 1 juli 2019 11.422.522

Liquide middelen per 30 juni 2020 17.791.167



Algemene toelichting bij de   
geconsolideerde jaarrekening
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Algemene informatie over de 
vennootschap
Torarica Holding N.V. is een 
naamloze vennootschap naar 
Surinaams recht, statutair ge- 
vestigd te Paramaribo, mr. Riet-
bergplein 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. Hotelmaat- 
schappij Eco Resort Inn en N.V. Hotelmaat- 
schappij Royal Torarica en de te Curaçao geves-
tigde 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     
Drs. S. Khedoe-Bharos : 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%).         
• 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 opge-
nomen 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 groepsmaatschap-
pijen zijn volledig  in de geconsolideerde jaarreke- 
ning opgenomen onder eliminatie van de onder-
linge 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 groeps-
maatschappijen worden gewaardeerd met inacht- 
neming 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 presentatievaluta van 
de vennootschap.   

Transacties in vreemde valuta zijn omgerekend 
in Surinaamse dollars tegen de van toepassing  
zijnde interne administratiekoers welke is afgeleid 
van de vigerende bank- en vrije marktkoers. Activa 
en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend in  
Surinaamse dollars tegen de op balansdatum  
geldende interne administratiekoers. De uit de 
omrekening voortvloeiende koersverschillen zijn 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening met uit-
zondering van omrekeningsverschillen bij intra-
groepsleningen op lange termijn die betrekking  
hebben op de buitenlandse deelneming. Deze 
worden rechtstreeks ten gunste of ten laste  
gebracht van het eigen vermogen. Niet-monetaire 
activa die volgens de historische kostprijs worden 
gewaardeerd in een vreemde valuta worden  
omgerekend naar SRD tegen de wisselkoers gel-
dend 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 optre-
dende valutakoersverschillen worden als deel van 
de herwaarderingsreserve rechtstreeks in het  
eigen vermogen verwerkt.

De gehanteerde omrekeningskoers per balans- 
datum voor de US dollar en de Euro is:      
    
     30 juni 2020 30 juni 2019   
US dollar      11,25      8,00    
Euro        11,75      8,30

Algemene grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling       
         
Algemeen         
De waardering van activa (exclusief terreinver-
betering, gebouwen en belegging) en passiva en 
de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders is 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde.         
         



Grondslagen voor het opstellen van de  
jaarrekening      
De jaarrekening is opgesteld in overeenstem-
ming met algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving, uitgaande van de con-
tinuïteitsveronderstelling.

Gebruik van schattingen        
De opstelling van de jaarrekening vereist dat 
het management oordelen vormt en schat-
tingen 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 daad-
werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoor-
deeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting 
wordt herzien en in toekomstige perioden waar-
voor de herziening gevolgen heeft.

Verbonden partijen          
Als verbonden partijen worden aangemerkt 
alle rechtspersonen waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of in-
vloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 
Ook rechtspersonen die overwegende zeggen-
schap 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 verbon- 
den 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 ge-
waardeerd tegen actuele waarde op basis van 
periodieke taxaties onder aftrek van cumula- 
tieve afschrijvingen. De overige materiële vaste 
activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings- 

waarden verminderd met cumulatieve afschrij- 
vingen. De afschrijvingen worden berekend op 
basis van de lineaire methode, gebaseerd op de 
geschatte economische levensduur.     
        
De gehanteerde jaarlijkse afschrijvings- 
percentages luiden als volgt:        
 
Terreinverbeteringen  :    0%-10%     
Gebouwen      :  3%-5%     
Machines en installaties: 10%-33 ⅓%   
Transportmiddelen   : 20%-33⅓%  
Inventaris              : 10%-20%     
Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Belegging         
De effecten zijn gewaardeerd tegen de geldende 
koers per balansdatum op de Effectenbeurs van 
Suriname. Het verschil tussen de koerswaarde 
en de verkrijgingsprijs is na aftrek van de latent 
verschuldigde belastingen, opgenomen in de 
post “koersreserve effecten”. 

Voorraden          
De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs 
onder aftrek van een eventueel benodigde voor-
ziening voor incourante goederen.      
       
Vorderingen          
De vorderingen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde onder aftrek van een eventueel 
benodigde voorziening wegens oninbaarheid.

Liquide middelen         
Liquide middelen betreffen de aanwezige kas-
middelen en de banktegoeden bij lokale en 
buitenlandse bankinstellingen. De liquide mid-
delen in vreemde valuta zijn per balansdatum 
verantwoord tegen de interne administratie- 
koers 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. Reke- 
ning-courantschulden bij banken worden opge-
nomen onder kortlopende schulden. De liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen nominale  
waarde en staan ter vrije beschikking van de ven-
nootschap. 
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Herwaarderingsreserve         
De herwaarderingsreserve is ontstaan, respec- 
tievelijk 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. voort-
vloeien, 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 ver- 
liezen die op balansdatum bestaan waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouw- 
bare wijze is te schatten. De voorziening voor  
medische kosten na pensionering en jubileum-
voorziening worden gewaardeerd op basis van  
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 
van de uitgaven die naar verwachting noodzake-
lijk zijn om de verplichtingen per balansdatum 
af te wikkelen. Latente belastingverplichtingen  
welke ontstaan zijn als gevolg van de toepassing  
vanverschillende waarderingsgrondslagen voor  
commerciële en fiscale doeleinden bij terrein- 
verbeteringen, gebouwen en belegging, zijn opge-
nomen voor de nominale waarde, waarbij is uitge-
gaan van het per balansdatum geldende belasting-
tarief.

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 verslag-
jaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij be-
trekking hebben. Winsten worden slechts opge-
nomen voor zover zij op balansdatum zijn gereali- 
seerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het ver-
slagjaar, worden in aanmerking genomen indien  
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend  
zijn geworden. 

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.         
         
Kosten         
De kosten worden berekend op basis van histo- 
rische kosten en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. Het resultaat wordt 
bepaald als het verschil tussen de opbrengst- 
waarde 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 ver-
wachte economische levensduur. Op aanschaf- 
fingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang  
afgeschreven.              
  
Pensioenen         
De vennootschap heeft een pensioenregeling  
welke wordt gefinancierd door afdrachten aan 
de pensioenuitvoerder, een verzekeringsmaat- 
schappij. De pensioenverplichtingen uit de rege- 
ling 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-verlies- 
rekening verantwoord.     
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Belastingen         
De inkomstenbelasting wordt berekend tegen het 
geldende tarief over het resultaat van het boek-
jaar, waarbij rekening wordt gehouden met tijde- 
lijke en permanente verschillen tussen de winst- 
berekening volgens de jaarrekening en de fiscale  
winstberekening, en waarbij actieve belasting- 
latenties (indien van toepassing) slechts worden  
gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan  
waarschijnlijk is in de “foreseeable future”. 
 
Grondslagen voor de opstelling van het  
kasstroomoverzicht           
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de in-
directe methode. In het kasstroomoverzicht wordt 
onderscheid gemaakt tussen operationele, inves-
terings- en financieringsactiviteiten. De geldmid-
delen 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 kasmid- 
delen plaatsvindt, worden niet in het kasstroom- 
overzicht opgenomen. 
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Totaal

Terreinen 
 en  

terrein- 
verbeteringen

Gebouwen
Machines 

en 
Installaties

Transport--  
middelen Inventaris Projecten in  

uitvoering

SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD

Boekwaarde 1 juli 2019 199.795.645 6.207.968 154.698.947 25.587.115 11.005 12.588.223 702.387

Herwaardering 83.744.568 8.909.806 74.834.762 - - - -

Investeringen 15.882.053 - 41.794 4.221.848 9.000 1.281.308 10.328.103

Desinvestering -1.443.423 - - -1.443.423 - - -

Afgeronde projecten - 479.586 1.122.668 900.572 - 42.627 -2.545.453

Afschrijvingen 17.741.893 48.970 7.652.522 6.675.192 12.130 3.353.079 -

Boekwaarde 30 juni 2020 280.236.950 15.548.390 223.045.649 22.590.920 7.875 10.559.079 8.485.037

Bestaande uit:

Aanschafwaarde 401.931.942 15.994.669 279.099.305 67.388.023 305.439 30.659.469 8.485.037
Cumulatieve 
afschrijvingen 121.694.992 446.279 56.053.656 44.797.103 297.564 20.100.390 -

Boekwaarde 30 juni 2020 280.236.950 15.548.390 223.045.649 22.590.920 7.875 10.559.079 8.485.037

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

Toelichting op de   
geconsolideerde balans
per 30 juni 2020
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Financiële Vaste Activa
Belegging

30 juni 2020 30 juni 2019

Aantal aandelen Beurswaarde Balanswaarde Balanswaarde

SRD SRD SRD

Aandelen Assuria N.V. 314.727 83,00 26.122.341 26.751.795

30 juni 2020 30 juni 2019

SRD SRD

VOORRADEN

Voedings- en genotmiddelen 1.256.918 1.719.481

Overige hotelbenodigdheden 6.389.284 3.693.736

7.646.202 5.413.217

VORDERINGEN

Debiteuren 4,991,050 5,016,348

Overige vorderingen 2,567,163 4,656,141

7.558.213 9.672.489

LIQUIDE MIDDELEN

Banken 15.388.161 10.250.687

Kas 221.298 785.683

Gelden onderweg 2.181.708 386.152

17.791.167 11.422.522

30 juni 2020 30 juni 2019

SRD SRD

Stand per 1 juli - -

Mutaties:

Verrekenbare inkomstenbelasting 3,292,427 -

Vrijval latente belastingverplichtingen -1,540,464 -

Stand per 30 juni 1,751,963 -

Latente belastingvordering
Het verloop van de latente belastingvordering is als volgt:

30 juni 2020 30 juni 2019

SRD SRD

Latente belastingverplichtingen materiële vaste activa 61.968.805 33.728.709

Latente belastingverplichtingen belegging 9.391.401 9.618.005

71.360.206 43.346.714

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 terreinverbeterin-
gen, gebouwen en belegging. De voorziening is opgenomen voor de nominale waarde waarbij is uitge-
gaan van het per balansdatum geldende belastingtarief. De samenstelling van deze post is als volgt: 

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, voortvloeiende uit 
CAO-verplichtingen. De voorziening is gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. 

Jubilieumvoorziening
Dit betreft een voorziening voor te verwachten jubileumuitkeringen, gebaseerd op de per balansdatum 
geldende jubileumregeling voor medewerkers, voortvloeiende uit CAO-verplichtingen. De voorziening 
is gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. 

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

Voorzieningen
De voorzieningen zijn als volgt te specificeren:

30 juni 2020 30 juni 2019

Latente 
belasting-

verplichtingen

Medische kosten 
na pensioenering

Jubilieum 
voorziening

Voorziening  
Reorganisatie

Voorziening 
vakantiedagen Totaal Totaal

SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD

Stand per 1 juli 43.346.714 7.080.174 1.010.711 741.500 2.547.718 54.726.817 54.945.676

Herwaardering 
terreinverbeteringen en 
gebouwen 

 
30.148.044 

 
-

 
-

 
-

 
-

 
30.148.044 

 
-

Dotatie - 1.309.215 285.120 - - 1.594.335 4.299.929

Vrijval -1.718.267 - - -41.847 -521.535 -2.281.649 -3.053.832

Correctie belastingtarief -189.681 - - - - -189.681 -

Waardeverandering 
belegging -226.604 - - - - -226.604 -878.088

Onttrekkingen - -600.392 -131.866 -699.653 -389.615 -1.821.526 -586.868

Stand per 30 juni 71.360.206 7.788.997 1.163.965 - 1.636.568 81.949.736 54.726.817
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30 juni 2020 30 juni 2019

SRD SRD

Stand per 1 juli      21.750.172        11.941.008 

Nieuwe leningen 6.000.000 11.250.000  

Aflossingen -2.563.681         -2.852.626

Herwaarderingen 10.328.482 1.411.790 

35.514.973 21.750.172 

Reclassificatie naar kortlopende schulden 3.554.539 3.421.327

Stand per 30 juni      31.960.434        18.328.845 

Voorziening reorganisatie
Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van het Casino en is gevormd 
voor de feitelijke en juridische verplichtingen die met de reorganisatie gepaard gaan. Deze voorziening is 
volledig afgewikkeld in het boekjaar.

Voorzieningen vakantiedagen
Betreft een voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen waar de medewerkers wettelijk recht op 
hebben, naar de stand per 30 juni 2020. 

Leningen
De Torarica Group 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:
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30 juni 2020 30 juni 2019

SRD SRD

OVERIGE SCHULDEN

Erfpacht, grondhuur en huurwaardebelasting 335.494 260.458

Dividend en dividendbelasting 1.249.956 1.191.585

Personeelsreserveringen 3.415.080 3.207.540

Loonbelasting en premie AOV 1.274.353 379.781

Professionele dienstverleners 690.157 575.448

Vooruitontvangen contributies 390.083 277.265

Aflossingsverplichtingen leningen 3.554.539 3.421.327

Te betalen interest 193.359 137.499

Omzetbelasting 975.081 721.907

Casinobelasting - 76.800

Overige 2.747.747 2.989.903

14.825.849 13.239.513

INKOMSTENBELASTING
Het verloop van de te vorderen/ te betalen inkomstenbelasting is als volgt:
Stand per 1 juli 1.965.825 3.366.695

Mutaties:

Betalingen -5.182.785 -8.250.119

Verschuldigd 296.736 4.723.194

Vrijval afschrijvingen 177.804 2.198.663

Correctie winstbelasting - -73.082

Herwaardering 1.140 474

Stand per 30 juni -2.741.280 1.965.825
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2019/2020 2018/2019

SRD SRD

OPBRENGST BELEGGING 

Dividend Assuria N.V. 84.976 401.277

 84.976 401.277

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Baten

Bankinterest               6.373                 4.872 

6.373                 4.872 

Lasten

Interest financieringen        2.111.729         1.511.467 

Koersverschillen 9.747.760 993.658 

Overige financieringskosten               9.836            101.702 

11.869.325 2.606.827 

Totaal -11.862.952 -2.601.955

Toelichting op de geconsolideerde  
winst-en-verliesrekening
over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020
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5.0 Vennootschappelijk
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Vennootschappelijke balans  
per 30 juni 2020
(voor voorgestelde winstverdeling)

30 juni 2020 30 juni 2019

SRD SRD

ACTIVA

Financiële vaste activa

Deelnemingen 210.518.447 159.632.926

Belegging 26.122.341 26.751.795

236.640.788 186.384.721

Vlottende activa

Voorraden      7.535.649      4.809,865 

Overige vorderingen         586.303 1.083.898 

Liquide middelen      1.714.963         953.145 

9.836.915 6.846.908

Totaal activa 246.477.703 193.231.629

PASSIVA

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal 132.542 132.542

Agioreserve 9.583.105 9.583.105

Herwaarderingsreserve 109.902.977 59.133.562

Reserve koersverschillen deelneming 14.012.493 8.295.406

Reserve omrekeningsverschillen -3.587.696 -348.006

Koersreserve effecten 16.695.818 17.098.669

Algemene reserve 60.840.818 52.093.873

Resultaat verslagjaar -5.293.903 8.977.439

202.286.154 154.966.590

Voorzieningen 13.281.772 13.310.143

Schulden op korte termijn

Rekening-courant N.V. Hotelmaatschappij Torarica N.V 4.836.460 379.313

Rekening-courant N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn      3.297.396 4.753.162

Rekening-courant N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica 13.961.884 12.223.187

Crediteuren 5.182.017 4.277.209

Overige schulden      3.632.020 3.322.025

30.909.777 24.954.896

Totaal passiva 246.477.703 193.231.629
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Vennootschappelijke  
winst-en-verliesrekening
over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020

2019/2020 2018/2019

SRD SRD

KOSTEN

Personeelskosten 9.045.189 8.317.545

Overige kosten 8.901.678 9.656.058

17.946.867 17.973.603

Doorbelaste kosten -17.946.867 -17.973.603

Resultaat voor opbrengst deelnemingen en belegging - -

Opbrengst deelnemingen -5.378.879 8.661.138

Opbrengst belegging 84.976 316.301

Resultaat voor belasting -5.293.903 8.977.439

Inkomstenbelasting - -

Resultaat na belasting -5.293.903 8.977.439
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Mutatieoverzicht van het  
eigen vermogen
over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020

61 

Geplaatst  
kapitaal

Agio- 
reserve

Her- 
waarderings- 

reserve

Reserve  
koers  

verschillen 
deelneming

Reserve  
omrekenings- 

verschillen

Koers- 
reserve  
effecten

Algemene  
reserve

Onverdeeld
resultaat Totaal

SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD

Eigen vermogen  
per 1 juli 2019  132.542 9.583.105 59.133.562  8.295.406 -348.006 17.098.669 52.093.873 8.977.439 154.966.590

Overboeking resultaat 
vorig boekjaar - - - - - - 8.977.439 -8.977.439 -

Herwaarderingen - - 53.596.524 5.717.087 - - - -   59.313.611

Gerealiseerde 
herwaardering - - -3.016.790 - - - 3.016.790 - -

Resultaat na belasting - - - - - - - -5.293.903     -5.293.903

Afwaardering 
koersreserve effecten - - - - -3.239.690 -402.851 - - -3.642.541

Correctie belasting- 
tarief - - 189.681 - - - - - 189.681

Slotdividend - - - - - - -2.452.031 - -2.452.031

Interimdividend - - - - - - -795.253 - -795.253

Eigen vermogen per 
30 juni 2020 voor 
resultaat bestemming

132.542 9.583.105 109.902.977 14.012.493 -3.587.696 16.695.818 60.840.818 -5.293.903 202.286.154

Voorgesteld dividend - - - - - - - - -

Eigen vermogen per 
30 juni 2020 na 
resultaat bestemming

132.542 9.583.105 109.902.977 14.012.493 -3.587.696 16.695.818 60.840.818 -5.293.903 202.286.154



Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, zijn de grondslagen van waardering van activa en passiva en voor 
de bepaling van het resultaat van de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaar-
rekening gelijk. Verwezen wordt naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Verbonden partijen
Torarica Holding N.V. is de houdstermaatschappij van de in de consolidatie betrokken groepsmaat- 
schappijen. Voor een overzicht van de groepsmaatschappijen wordt verwezen naar de toelich- 
ting 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 onder-
ling 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.

Algemene toelichting  
bij de vennootschappelijke  

jaarrekening

Toelichting op de  
vennootschappelijke balans
per 30 juni 2020

30 juni 2020 30 juni 2019

SRD SRD

Deelnemingen

Eigen vermogen N.V. Hotelmaatschappij Torarica 107.224.078 79.653.008

Eigen vermogen N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn 29.551.379 23.375.952

Eigen vermogen N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica 53.911.607 42.645.254

Eigen vermogen Pamo N.V 19.831.383 13.958.712 

210.518.447 159.632.926

De deelnemingen waarin invloed van betekenis  
wordt uitgeoefend zijn gewaardeerd op basis van 
de nettovermogenswaarde, waarbij het eigen  
vermogen en het resultaat van de dochteronder- 
nemingen is bepaald volgens de grondslagen van 
Torarica Holding N.V..

Voorzieningen
Dit betreft de voorzieningen voor latente belasting- 
verplichtingen en de personeelsvoorzieningen.

Voorziening latente belastingverplichtingen
Deze voorziening betreft latente belastingver-
plichtingen welke ontstaan zijn als gevolg van de 
toepassing van verschillende waarderingsgrond-
slagen voor commerciële en fiscale doeleinden bij 
de belegging. Deze voorziening is opgenomen voor 
de nominale waarde waarbij is uitgegaan van het 
per balansdatum geldende belastingtarief. 

Personeelsvoorzieningen
Dit betreft de voorzieningen voor medische kosten 
na pensionering, jubileumgratificatie en vakantie-
dagen. De Voorziening medische kosten na pen-
sionering heeft betrekking  op de geneeskundige 
verzorging na pensionering voor de groep actieve  
werknemers en gepensioneerden, voortvloeiende  
uit CAO-verplichtingen. De voorziening jubileum- 
gratificatie heeft betrekking op toekomstige  

jubileumuitkeringen. Deze voorzieningingen zijn
gewaardeerd op basis van actuariële grondsla-
gen. 
De voorziening vakantiedagen betreft een voor-
ziening voor niet opgenomen vakantiedagen, waar 
de medewerkers wettelijk recht op hebben, naar 
de stand per 30 juni 2020.

Aandelenkapitaal
Het maatschappelijke kapitaal van de vennoot- 
schap bedraagt SRD 600.000 waarvan bij de op-
richting SRD 132.542 is geplaatst en volgestort.  
Per 30 juni 2020 zijn 1.325.422 aandelen geplaatst 
en volgestort. 
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Toelichting op de  
vennootschappelijke winst-en-
verliesrekening
over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020

64 Torarica Holding N.V. | Jaarverslag 2019/2020 65 

Gebeurtenis na balansdatum 

Unificatie wisselkoers
Op 21 september 2020 heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS), in overleg met de regering, aange-
kondigd dat de wisselkoers op 22 september 2020 wordt aangepast. De wisselkoers van de CBvS zal  
periodiek worden bijgesteld en dagelijks worden gepubliceerd. De verkoopkoers van USD 1 bedroeg per 
22 september 2020 SRD 14,29 (was SRD 7,52). De impact van deze aanpassing op de waardering van de 
activa en passiva in vreemde valuta zal in het komende boekjaar worden verwerkt.
 
 

2019/2020 2018/2019

SRD SRD

Opbrengst deelnemingen

Resultaat N.V. Hotelmaatschappij Torarica -3.615.945 3.944.039

Resultaat N.V. Hotelmaatschappij Eco Resort Inn 520.730 3.028.126

Resultaat N.V. Hotelmaatschappij Royal Torarica -2.439.248 1.582.133

Resultaat Pamo N.V 155.584 106.840

-5.378.879 8.661.138

Opbrengst belegging

Dividend Assuria N.V. 84.976 316.301



6.0 Overige
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
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Aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Torarica Holding N.V. 
Paramaribo

A.   Verklaring over de in het jaarverslag  
   opgenomen jaarrekening 2019/2020

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaar- 
rekening 2019/2020 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 2020 en van het resultaat en de kasstromen  
over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020  
in overeenstemming met algemeen aanvaarde  
grondslagen voor financiële verslaggeving. 

De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en vennootschappelijke   

 balans per 30 juni 2020;
2. de geconsolideerde en vennootschappelijke  

 winst-en-verliesrekening over de periode  
 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020; 

3. het geconsolideerd kasstroomoverzicht over   
 de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020;  
 en

4. de toelichting met een overzicht van de gehan- 
 teerde grondslagen voor financiële verslag- 
 geving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeen-
stemming met de door onze beroepsorganisatie 
uitgevaardigde controlestandaarden. Onze verant-
woordelijkheden 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 Onafhan-
kelijkheid van accountants bij assurance opdrach- 
ten (ViO) en andere voor de opdracht relevante  
onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij vol- 
daan aan de Verordening Gedrags- en Beroeps- 
regels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle- 
informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

Benadrukking van een aangelegenheid
Wij vestigen de aandacht op de in de toelichting 
opgenomen paragraaf “gebeurtenis na balansda-
tum” waarin wordt vermeld dat op 21 september 
2020 de Centrale Bank van Suriname (“CBvS”) in 
overleg met de regering, aangekondigd heeft dat 
per 22 september 2020  de wisselkoers wordt aan- 
gepast. De impact van deze aanpassing op de  
waardering van de activa en passiva in vreemde 
valuta zal in het aankomende boekjaar worden ver-
werkt. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van 
deze aangelegenheid.

B.  Verklaring over de in het jaarverslag opge-
nomen andere informatie

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

• verslag van de Raad van Commissarissen;
• verslag van de Hoofddirecteur; en
• 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 be-
grip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole 
of anderszins, overwogen of de andere infor-
matie 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 verantwoor-
delijk voor het opstellen van de andere infor-
matie in overeenstemming met algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslag-
geving. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden  
  met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie  
en de Raad van Commissarissen voor de jaar-
rekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het op- 
maken en getrouw weergeven van de jaarre- 
kening in overeenstemming met algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslag 
geving. In dit kader is de directie verantwoor-
delijk 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 verslag- 
gevingsstelsel moet de directie de jaarreke- 
ning opmaken op basis van de continuïteits- 
veronderstelling, tenzij de directie het voor- 
nemen heeft om de vennootschap te liqui-
deren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen 
of als beëindiging het enige realistische alter-
natief is. 

 

De directie moet gebeurtenissen en omstan-
digheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactivi-
teiten in continuïteit kan voortzetten, toelich- 
ten in de jaarrekening. 

De Raad van Commissarissen is verantwoor-
delijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de ven-
nootschap.

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

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate 
maar geen absolute mate van zekerheid waar-
door het mogelijk is dat wij tijdens onze con-
trole niet alle materiële fouten en fraude ont-
dekken. 

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 controlewerk- 
zaamheden en de evaluatie van het effect  
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole profes-
sioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar  
relevant professionele oordeelsvorming toe- 
gepast in overeenstemming met de door onze 
beroepsorganisatie uitgevaardigde controle-
standaarden, ethische voorschriften en de on-
afhankelijkheidseisen. 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  
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uitvoeren van controlewerkzaamheden 
en het verkrijgen van controle-infor-
matie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is 
het risico dat een af wijking van ma-
terieel 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 opzette- 
lijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne 
beheersing die relevant is voor de con-
trole met als doel controlewerkzaam-
heden 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 continuïteitsveronderstel- 
ling aanvaardbaar is. Tevens het op basis  
van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en om- 
standigheden zijn waardoor gerede  
twijfel zou kunnen bestaan of de onder-
neming haar bedrijfsactiviteiten in con-
tinuïteit kan voortzetten. Als wij con-
cluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij ver-
plicht om aandacht in onze controle- 
verklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarre-
kening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aan-
passen. Onze conclusies zijn gebaseerd 
op de controleinformatie die verkregen 
is tot de datum van onze controle- 
verklaring. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat een onderneming haar 

continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, struc-

tuur en inhoud van de jaarrekening en 
de daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de onderlig- 
gende 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 werkzaam-
heden voor de groepsonderdelen. 
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het 
risicoprofiel van de groepsonderdelen of 
de activiteiten. Op grond hiervan heb-
ben wij de groepsonderdelen geselec- 
teerd waarbij een controle of beoordeling 
van de volledige financiële informatie of  
specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de met gover-
nance belaste personen onder andere 
over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevin- 
dingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele signi- 
ficante tekortkomingen in de interne be-
heersing.

Paramaribo, 9 november 2020

Lutchman & Co N.V.

Namens deze,
was getekend  
Drs. M.R.A. Lutchman CA, RA
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(x SRD 1.000) 2019/2020 2018/2019

Hotel Omzet Bedrijfskosten Resultaat Omzet Bedrijfskosten Resultaat

SRD SRD SRD SRD SRD SRD

TORARICA RESORT 

Kamerverhuur 19.196         6.857 12.339 20.263     6.509 13.754

Restaurants & Bars 27.319       23.825 3.494 32.936   24.157 8.779

Resort Facilities 2.147         1.709 438 2.016     1.346 670

Overige 9.657         2.491 7.166 11.281     5.252 6.029

58.319 34.882 23.437 66.496 37.264 29.232

ECO TORARICA

Kamerverhuur 10.978 3.802 7.176 12.327 3.635 8.692

Restaurants & Bars 6.019 4.672 1.347 7.128 4.520 2.608

Overige 2.327 226 2.101 2.537 501 2.036

19.324 8.700 10.624 21.992 8.656 13.336

ROYAL TORARICA

Kamerverhuur 17.245 4.836 12.409 15.681 4.310 11.371

Restaurants & Bars 9.409 7.190 2.219 9.162 7.055 2.107

Overige 4.715 539 4.176 4.380 625 3.755

31.369 12.565 18.804 29.223 11.990 17.233

TOTAAL HOTELS 109.012 56.147 52.865 117.711 57.910 59.801

CASINO 3.269 2.093 1.176 9.782 7.761 2.021

112.281 58.240 54.041 127.493 65.671 61.822
Overige algemene 

kosten
32.811 31.343

Afschrijvingen 17.742 14.578

BEDRIJFSRESULTAAT 3.488 15.901

Bijlage: 
overzicht geconsolideerd 
bedrijfsresultaat
over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020
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