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Algemeen

Dit docum ent is ee n handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor de Torari ca Groep.
Het is een aa nvulling va n de statutaire bepalingen van Torari ca Holding .Y. en haar werkmaatschappijen.
De Torarica Groep heeft de vo lgende structuur:

Aandeelhouders

1

Torarica Raad van
Commissarissen

'

Werkmaatschappij
I

De taken, bevoegdheden en verantwoordelij kheden va n de organen in het bovenstaande schema zij n
geregeld in de statuten van de Torari ca Holding N. Y. en in de statuten va n haar werkm aatschappij en.
Dit document is een verdere uitwerking op de statutaire bepalingen.
Het Reg lement beoogt bij te dragen tot het rea li seren van de vo lge nde doe lstellinge n:
a) Een toewij zing va n taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organen.
b) Een overzicht van de rapportagelijnen binnen de Torari ca groep

Definities

a) Holding: de Torari ca Holding .V.
b) Torari ca Groep: de totaliteit van de Holding en werkm aatschappij en,
c) Werkm aatschappij : een dochtermaatschappij va n de Holding
d) Torari ca Raad van Comm issarissen: Raad van Co mmi ssari ssen va n Torari ca Holding N.Y.
e) Raad van Co mmi ssari ssen: Raad van Commi ssa ri sse n van een werkm aatsc happij
f) Holding Directi e: de statutaire hoofddirecteur(en) en directeur(en) van de Holding
g) Hotel Manager: statutaire directeur van een werkmaatschappij
h) AVA : Algemene Ve rgadering va n Aandeelhouders va n de Torari ca Holding N.Y .
i) AVA Werkm aatschappij : Algemene Vergaderin g van Aandeelhouders va n de werkmaatschappij
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Artikel I
Status van het Reglement

1.1
Dit Reg lement wordt vastgesteld door de Torari ca Raad va n Co mmi ssa ri ssen na overl eg met de Holding
Directi e. lndi en dit Reglement strijdi g is met Surinaa ms recht of de statuten van de Torari ca Groep, zull en
laatstgenoemden prevaleren.
1.2
lndi en een van de bepalingen uit dit Reg lement niet of ni et meer ge ldi g is, tast di t de geldigheid van
overige bepalingen ni et aa n.
1.3

Dit Reglement beoogt ui tvoering te geven aan de beginse len van "good governance". Op grond van deze
begin sel en zull en ail e organen bij het ui toefenen van hun taken, verantwoo rd elijkheden en bevoegdheden
steeds het belang van de Torari ca Groep voor ogen hebben.

Artikel2
Statu ten

2.1
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden va n de orga nen van de Holding en van de
Werkmaatsc happij en zijn in de statuten gerege ld ; dit docum ent vormt een aanvulling daarop c.q.
explicitering daarva n.

Artikel 3
De relatie met de Werkmaatschappijen
3.1

De Holding verl ee nt ondersteuning aan de werkmaatschappij 111 de vorm van diensten en advies op de
vo lgende gebieden:
a) Human Reso urce Management
b) Juridi sch
c) Financiee l
d) Admini strati ef
e) Internal Audit
f) lnfo rm ati e Co mmuni cati e Technologie
g) Corporate Governance
h) Community Relations
i) Facilitaire Di ensten
j) Sa les & Marketing
k) Aile andere di ensten di e va n tijd tot tijd wenselijk of nodi g worden geacht.
3.2

De diensten en advieze n wo rd en op 'anns length ' bas is uitgevoerd door midd el va n afs praken (service leve l
agreements) met betrekking tot de vorm va n de dienstve rl ening, de vergoeding en de betaa lwij ze .

Artikel4
Functioneren Torarica Raad van C ommissarissen
4.1

Krachtens de statuten van de Holding wordt de Torari ca Raad van Commi ssarissen door de A YA benoemd .
Yoordrachten voor benoeming van !eden van de Torari ca Raad van Commi ssari ssen geschieden aan de
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hand van de profielschets voo r Ieden van de Torarica Raad va n Commi ssari sse n (Add endum I). De statuten
rege len we lke bes luiten de goedk eurin g van de To rari ca Raad va n Co mmi ssari ssen behoeven.
4.2
Een be langrij k o nderd eel va n de toezicht functie va n de Torari ca Raad van Co mmi ssari ssen is het
monito ren van het functioneren van de Ho ldin g Directie in het Ii cht van het uitgestippe ld be le id en aa n de
hand va n het res ultaat va n de To rar ica Groep.

4.3
Het toezicht wo rdt o ndersteund door de Planning and Appra isa l Cyc lus (a rtike l 9) en door Interna l Audit.
(artikel I 0)
4.4
De Torarica Raad van Co mmi ssari ssen vergadert rege lm at ig, bij voorkeur maa nde lijks en zo vaak a ls
nodig. De voorzitter van de To rari ca Raad van Co mmi ssa ri ssen bepaalt de agend a van de vergadering.
4.5
Vergaderingen besteden op ro ul ati ebasis aa ndac ht aan de sectoren waarin de Torarica Groep actief is
(hospitality, enterta inment, ), en/of aan voo r de Torarica Groep relevante functionele thema 's (strategisch
plan of a lge mene be leidsaangelegenheden waa ronder; plannen va n success ion and pe rfo rm ance assessment,
risk manage ment, hea lth, safety and environment), beoordeling va n het functioneren va n de Ho ldin g
Directie en het fun cti o neren van de Torarica Raad va n Commissarissen. Het streven is dat elke sector en
elk be le idsve ld minimaa l eenmaa l per jaar beli cht wo rdt.
4.6
De Torarica Raad van Co mmi ssarissen vergade11 samen met de Ho lding Directie, behalve tijdens hun se lfassessment en bij de bespreking va n de performance assessme nt van de Ho ldin g Directie . Op verzoek van
een lid van de Raad kan een raadsvergadering zo nd er aa nwezig he id va n de Ho ldin g Directie ge ho ud en
worden. Overige functionari ssen zoals Hotel Ma nage rs o f extern e deskundigen , kunn en worden
uitgenodi gd indien hun aa nwezig he id naa r het oord ee l van de voo rzitte r wenselijk is.
4.7
Een voo rd rac ht aan de AVA voo r benoeming van de Ho lding Directie gesc hiedt door de To rarica Raad van
Commi ssari ssen o p basis va n een door haa r opgesteld profiel. De bezo ldi gi ng e n andere arbeidsvoo rwaa rd en van de Ho lding Directie worden door de To rari ca Raad va n Co mmi ssari ssen in ee n arbeidsovereen ko mst vastge legd. De arbe id sove reenk o mst za l voo rzien in de moge lijkhe id tot opzegging door de
Ho lding met inac htne min g va n een termijn van ni et Iange r dan 6 (zes) maande n.

4.8
De Torarica Raad van Com mi ssari ssen staat de Ho ldin g Directie gev ra agd en ongev raagd met advies bij .
Daarnaast keurt de Torarica Raad van Commi ssari ssen ee nmaa l per jaar goed: ( I) de begroting van de
Torarica Groep, (2) de j aa rc ij fers va n de Torarica G roep voor presentati e in en vastste lling door de AVA.

4.9
De Torarica Raad va n Commi ssari ssen eva lueert eenmaa l per j aar de perfo rmance van de Ho lding Directie.
Deze evaluat ie wordt voorbere id door een comite waarin in e lk geval de voorzitter va n de Torm·ica Raad
va n Commi ssari sse n zitting in heeft en besproken met de Ho lding Directie. De eva luat ie wordt in een
vergadering van de To rari ca Raad van Commi ss issen vastgesteld.

4.10
De Torarica Raad va n Commi ssari ssen evalu eet1 haa r eige n fu nct io ne ren (se lf-assess ment) eenmaa l per
jaar.
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4.11
De To rarica Raad va n Co mmi ssa ri ssen ka n ui t haar midde n vaste of ad hoc co mmi ss ies in stell e n, waa rva n
de taakopdrac ht e n de we rkw ij ze door de To ra ri ca Raad va n Co mmi ssarissen wo rdt vas tgeste ld . Het
inste ll e n va n co mmi ss ies o nts laat de To rari ca Raa d van Co mmi ssari sse n nie t va n haa r co ll ectieve
ve rantwoordel ijkhe id .
4. 12
De vo lge nd e vaste co mmi ssies zull e n in e lk geva l ingeste ld wo rd en:
- Audit Co mmi ss ie
- Re mune ratie & o mina ti e Commi ssie
4. 13
Tij de ns de AVA ra pportee rt de To ra ri ca Raad van Co mmi ssa ri sse n o .a. over de vo lge nd e punte n:
•
Be noemin ge n, d ivide nduitkerin g e n a nd e re za ke n di e statuta ir de goedk e urin g va n de AVA
ve re ise n;
•
Strategie e n ri s ico 's va n de To ra ri ca G roe p
•
Corpo rate Governa nce va n de To ra ri ca G roe p;
•
Het fun cti o ne re n van de Ho lding Direct ie;
•
Het fun cti o ne re n va n de To rari ca Raad va n Co mm issarissen.

ArtikeiS
De relatie met de externe accountant
5. 1
De To rari ca Raad va n Co mmi ssari ssen benoe mt o p koste n va n de ve nn ootsc hap ee n ex te rn e acco unta nt te r
co ntro le va n de boek ho uding e n het fun ctio ne re n va n de fin a nc ie le admini stra ti e va n de To ra ri ca G roe p. De
acco un ta nt rapporteert zij n bevindinge n e n legt di e vast in ee n acco unta ntsve rk la rin g . Daa rn aast kunn e n
rappo rte n over spec ifi e ke aa nge lege nh ede n wo rd en o pgev raagd .
5.2
De ex tern e acco unta nt za l be hal ve het op ma ke n va n het accou nta ntsrappo rt e n de acco unta ntsve rkl a rin g,
zijn bev indingen en ve rbetervoo rstell en vastlegge n in ee n Manage me nt letter. De bev indinge n in de
Manage me nt letter wo rd en ee rst met de Ho ldin g Directi e e n het hoofd va n de Inte rna l Aud it A fd el in g
bes pro ke n e n voo rzie n va n co mme ntaa r waa rn a het wo rdt aange bode n aan de To ra ri ca Raad van
Commi ssari ssen.
5.3
De Torari ca Raad va n Co mmi ssa ri ssen bes preekt de Ma nage me nt letter me l de acco unta nt. Naar het
oo rd ee l va n de To ra ri ca Raad va n Commi ssari ssen zull e n de Ho lding Directi e en/of het Hoo fd va n de
Inte rna l Audi t A fd e ling a lda n niet deze ve rgade rin g bij wo ne n.
5.4
De Torari ca Raa d van Co mm issa ri ssen bes preekt te nmin ste ee nm aa l per j aa r met de acco unta nt de co ntro le
werk zaamheden e n de voo rtga ng ten aanz ie n va n ve rbetervoorstell en uit de Ma nage me nt lette r.

Artikel 6
Functioneren Holding Directie
6.1
De Ho lding Directi e bestuurt de Ho lding. lndi en de Ho lding Directi e uit meerdere directeuren bestaat da n
zullen hun vera ntwoo rd elijkhede n en bevoegdh eden wo rd en vastgelegd in een di recti ereg le ment.
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6.2
De Holding Directi e rapporteert op regelmati ge bas is aan de Torarica Raad van Commi ssarissen over het
fun ctioneren van de Torari ca Groep, waarbij vari ance anal yses worden geprese nteerd . De Holding Directie
rapporteert daarnaast maandelijks over de volgend e za ken:
•
•
•
•
•

De fin anciele ga ng va n zaken over de voorgaande maand en year-to-date, verge leken met de
begroting;
Rea li sati e van "key perfo rmance indi cators'' versus plan;
Winst-en- Verli esrekening en cash-flow analyses, inclusief ee n vari ance analyse t.o.v. het jaarpl an;
Belangrijke gebeurteni ssen van de afge lopen maand ;
lnschattingen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen.

6.3

De Holding Directi e bereid t rapportages en beleid sstukken voor, die al dan ni et statutair verplicht zijn (w.o.
jaarpl ann en, de begrotin ge n, j aarcij fe rs, strategisc h pl an) we ike aangeboden wo rd en ter goedkeuring aan de
Torari ca Raad va n Co mmi ssa ri ssen.
6.4

De Holding Directie monitor! het fun ctioneren va n de Hotel Manager(s) va n de verschillende
Werkmaatschappij en en treedt sturend op ten aanzien van strategische doelstell ingen. Voo r operationele
zaken heeft zij (in begin se l) een adviserende rol richting de Werkmaatschappij en.
6.5 Leden van de Holdin g Directie kunnen oo k deeluitmaken van de Directie van de Werkm aatschappij en.
Voor zover zij geen lid zijn van de Directi e van de Werkmaatschappij , monitoren zij het functioneren van
de Hotel Manager en treden zij sturend op ten aanzien van strategische doe lstellingen. Voor operati onele
zaken heeft hij/zij (in begin sel) ee n advi serend e rol ri chting de werkmaatschappij .

Artikel 7
Functioneren Hotel Manager

7.1
De Hotel Manager bestuurt en beheert de werkmaatschappij onder toezicht van de Raad van
Commi ssari ssen van de betreffende werkmaatschappij.
7.2

De Hotel Manager rapporteert maandelijks door tussenkomst van de Raad va n Co mmi ssari ssen aan de
Holding Directi e middels een verslag met ge lijke inhoud als ge noe md in artikel 6.2. Deze rapportage wordt
door de Holding Directie gebruikt in de totaal rapportage aan de Torari ca Raad van Co mmi ssa ri ssen.
7.3

De Hotel Manager bereidt de pl annen en rapporten voor (w.o. jaa rpl annen, de begroting, j aarcijfers,
strategisch plan). Dit wordt door de Holding Directi e gebruikt in de totaal rapportage aan de Torari ca Raad
van Commi ssari ssen.
7.4

De Hotel Manager voert zijn operationele pl annen en beleid uit met in achtn eming van de strategische
richtlijnen en rege ls we lke ge lden voor de Torar·ica Groep.

Artikel 8
Functioneren Raad van Commissarissen werkmaatschaPJ>ijen

8.1
Elke werkmaatschappij heeft een Raad van Commi ssari ssen. Deze houdt toezicht op de betreffende
Werkmaatschappij.
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8.2
De !eden va n de Raad va n Co mmi ssari sse n worden benoemd doo r de Algemene Vergadering van
Aandee lho uders van de desbetreffend e werkm aa tschappij . De Raad va n Commi ssa ri sse n van een
Werkmaatsc happij za l bestaa n uit : een hoo fddi recteur als voo rzitter en een o f meer !eden va n de Ho ldin g
direkti e en/o f Hotel Manage rs.

8.3
Een voordracht aan de Algemene vergadering va n Aandee lhoud ers va n de Werkmaatsc happij ter
benoeming van ee n Hotel Manager geschi edt door de Raad van Co mmi ssari ssen va n de desbetreffe nde
werkmaatsc happij op basis va n ee n door haar opgesteld pro fi el. De bezo ldiging en andere
arbeid svoorwaa rden va n de Hotel Manage r wo rden door de Raad va n Co mmi ssarisse n va n de
desbetreffende we rkmaatsc happij in een arbeidsovereenkomst vastge legd. De arbe idsovereenkomst za l
voorzien in de mogelijkheid tot opzeggin g doo r de werkmaatschappij met inachtneming va n een termijn
va n ni et Ianger dan 6 (zes) maand en.
8.4
De statuten va n de Werkmaatschappij en bepalen welke bes li ssingen de goedkeuring va n de Raad va n
Commi ssari ssen behoeven. De Raad van Commi ssari ssen za l doo r tussenkomst van de Ho lding Directie
deze bes li ssingen voorl eggen aan de Torari ca Raad van Commi ssari ssen en het besluit van de Torari ca
Raad van Commi ssari sse n vo lge n.

Artikel 9
Planning and appraisal cyclu s

9. 1
De Holding Directie stelt elke 5 j aar een strategisc h pl an op waarin de lange termijn visie, strategie en
doelstellingen van de Torari ca Groep worden ui tgestippeld . Dit plan ko mt op een transparante wij ze tot
stand met inspraa kmogelijkheden voo r ve rsc hill ende stakeholders waaronder Raden va n Co mm issari ssen,
Directeuren en personee l van de Ho lding en de werkmaatschappij en.
9.2
De plannin g en appraisal cyc lu s va n de Torari ca Groe p bestaat uit de vo lge nde co mponenten:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Een beleid spl an met een horizon va n 3 j aar;
Een j aa rpl an voo r het komende j aar, waarin key performance indi cators (KPI ' s) voo r de
ve rschillend e sectoren va n de Torari ca Groep zijn gedefini eerd ;
De bij de plannen behorende begroting, inclusief in vestering- en fin ancierings begrotingen;
Maandelijkse rapportages met betrekking tot de fin anciele rea li sati e in relatie tot de begroting en
de voortgang ve rsus plan en KPI 's;
Halfj aa rlijkse se lf appraisal door de Holding Direkti e en de Hotel Managers
De j aarrekening met ee n bijbehorend directi everslag, welke aa n de AVA wordt gepresenteerd ;
Het verslag van de externe accountant.

De documenten genoemd in (a, b, c, en f) behoeve n goedkeuring va n de Torari ca Raad va n
Commi ssarissen.
9 .3

Het beleid splan wordt vastgesteld door de Torarica Raad va n Co mmi ssari ssen uiterlijk o p 3 1 mei van het
j aar voorafgaande aa n de periode waa rop het plan betrekking hee ft . Het pl an heeft een voo rtschrijdend
karakter en wordt uiterlijk op I maart va n ieder daa rop volgend jaar geeva lueerd en indien nodig aangepast,
tot aan het einde va n de pl anperiode. Het beleid splan is de bas is voo r gedetaill eerd e j aa rpl annen en de
halfjaarlijkse appraisal cyclu s.
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9.4
De j aarpl annen worden ge"lnitieerd doo r de Hotel Manager en ge'lntegreerd door de Holding. Het
uiteindelijke j aarpl an word t door de Torarica Raad van Co mmi ssari sse n vastgesteld uiterlijk op 3 1 mei va n
het betreffend e j aa r.

9.5
Het jaarpl an ka n tussentijds worden aangepast indien gew ij zigde omstand igheden dit noodzakelij k maken.
9.6
De halfj aa rlijkse se lf appraisal (februari en augustus) wo rdt uitgevoerd doo r de Ho lding Directie en de
Hotel Managers en omvat de beoordeling van:
I. het manage n van bedrij fri sico ' s,
2. de operationele rea li satie in relatie to t de begroting en de voortga ng versus de geformuleerd e doe lstellinge n en KPI ' s
3. het confirmeren aa n wet- en regelgev ing,
4. success ion in key manage ment functi es,
5. de geformul ee rde doe lste llin gen en KPI ' s met betrekking tot hea lth, safety and environm ent
9.7
De Holding Directie of een door hem aangewezen functionari s (of afdeling) beoordeelt de appraisal s van de
Hotel Manager, bege leidt en adviseert de Hotel Manager bij verbeteri ngen en aanpass ingen van de
bedrij fsvoe ring ter rea li sering van de doe lstellin ge n. Bij de beoord eling, bege leiding en advisering volgt de
Holding Directie de aanbeve lingen ui t de rappo rtages van de Internal Aud it Afdeling op.
9.8
Uiterl ij k in de maand maart en in de maand oktober rapporteert de Hold ing Directi e met betrekking tot de
apprai sal s en zijn aanbeve lingen aan de Torari ca Raad van Co mm issari sse n.

Artikel 10
Internal Audit
10. 1

De Torari ca groep beschikt over een Internal Audi t afdeling di e belast is met het ve rstrek ken van zekerheid
over de fin anciele, operati onele en ICT processen van de Torari ca groep.
10.2

De Internal Audi t afdeling heeft verregaande bevoegdheden te n eind e haar onafh ankelijkheid te
garand eren. Deze zijn ui tgewe rkt in de " Internal Audit Charte r" . (addendum II )

A rtikel II
Code of Conduct

De Torari ca groep heeft een Code of Conduct die eennadere ui twe rk ing is van haar Kern waarden en een
ri chtlijn is voor o ns gedrag zowe l persoonlijk, a is in de omgang met medewerkers, kl anten, leveranciers,
dienstverl eners en contractors.

Artikel 12
lnformatie Communicatie Technologic (I CT)

De Torarica Groep heeft een ICT- Charte r (bijl age X) di e de bas is vormt voor de o ntwikke ling en het
beheer van het ICT-netwerk en de di enstverl ening.
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Artikel 13
Verantwoording

13. 1
De Ho lding Directi e en de Hote l Managers verantwoorden zich tege nover zij n Raad va n Commi ssarissen
met betrekking tot de reali sati e van de doe lstellinge n, het daa rtoe o ntwikke ld e en gevoerde be leid, de
bedrijfsvoering e n de gehe le o rga ni satie.
13.2
Het afleggen van verantwoording door de Ho lding Directie en de Hote l Manager v indt plaats in de
reguli ere vergaderingen van de betreffende Raad va n Commi ssari ssen of in een daa rtoe aa nge ko ndigd,
voorbereid en o pgezet overl eg tussen de Hote l Manager en de betreffe nde Raad va n Co mmi ssari ssen.
13.3
Het afl eggen van de verantwoording door de Hotel Manager aa n de Holding Directie vindt pl aats door
tussenkomst van de Raad van Co mmi ssari ssen va n de betreffende werkmaatschappij.

Artikell4
Slotbepalingen

14. 1
Dit reglement kan worden gewij zigd door de Torarica Raad va n Co mmi ssari sse n in overl eg met de Ho lding
Directie.
14.2
Zowel de Torarica Raad va n Commi ssari ssen a ls de Ho lding Directie eva lueren o m de twee jaar in de
maand februar i of dit reg lement nog aan de gestelde eisen vo ldoet.

Aldus vastgesteld e n goedge ke urd in de vergadering van de Raad van Co mmi ssari ssen van de Ho lding van
(datum invullen) te Paramaribo, Suriname.

Namens d ze,
X
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