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RAPORT PE ANUL 2014

conform prevederilor art.55, alin.2 qi 3 ale ouc 109/2011 privind guvernanla corporativi a
intreprinderilor publice, comitetul de nominalizare qi remunerare din cadrul consiliului de administra{ie
are oiligalia de a elabora qi prezenta Atlunirii Generale a Ac{ionarilor un raport anual cu privire la
renuneLfile qi alte avantaje acordate administratorilor 9i directorilor in cursul anului financiar.

in anul 2014, remuneralia acordati administratorilor a fost compusi doar din componenta fixl'
stabiliti prin IICL 841/18.12.2012.
femuneralia acordati directorilor, in anul 2014, a fost compusi din componenta fixi stabiliti
prin hotirArea Consiliului de Administrafie nr,5 din datz 29.04.2013. Remuneratia directorului general
infla{iei (1,557o) incepAnd cu ianuarie 2014.
Indicatorii de performan{i stabitili in sarcina Consiliului de Administralie qi a directorilor
societilii pentru anul 2014 s-au realizat dupi cum urme^za:
s-a indexat cu rata
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Note explicative privind indicatorii de performanli:

1.
2.

Capacitatea de implementare a investiliilor este de 100% , in condiliile in care toate investiliile propuse s-au realizat,
doar doub din ele fiind in fazd incipientd la sf6rqitul anului 2014.
Capacitatea de identifrcare gi absorblie de resurse fina.nciare-atragere capital privat, fonduri UE sau de stat,
contracte de credite fdxa gaxar,tie locab: s-a oblinut un credit f,rmizor pentru construclia Parcdrii de pe Strada
Independen{ei, prin Primiria Oradea

3.

5.

Diminumea gradului de dependenli fa15 de bugetul local(reducerea subventiilor acordate pentru activitatea de
exploatare): pentru arul2014 s-a impus o creqtere cu maxim 18% datoriti lucririlor din 2013 de la Gr.Zoologica
pa4ia1 finanlate.Totugi in 2014 gradul de dependentA fali de bugetul local s-a diminuat cu 28% faF de2013,1n
2013 incasatdu-se subvenlii in valoare de 1.874 mii lei, iar in2014, 1.532 mii lei. Realizaxe de peste 100%.
Gradul de recuperare a creanlelor neincasate a crescut ctt 1,0o/o fa\A de 2013, deoarece efectul contractelor ferme s-au
facut simlite, $i s-au executat siilt qi unii debitori pe care societatea i-a cagtigat in instanli. Incasari clienti pe 2013,
I 1.250 mii lei, iar pe 2014, I l. 280 mii lei,in condifile ln care in2074, cifra de afaceri a scdzut fale de 2013 ( I 1.833
in 2013 ii 11.613 tn 2014), deci gradul de recuperare a crescut cu 100/0..
Cheltuielile de exploata.re raportate la cifra de afaceri s-au menlinut faF de aceeagi perioadE a anului 2013, in

6.

condiliile in care s-a estimat o diminuar€ cu 30olo ti scAderea veniturilor din P-la Rogerius.
Cresterea gndului de satisfaclie a clienlilor: numdml de reclamalii ln anul 2014 a sc|rzfi faIA de 2013 cu51%.in

4.

anul 2013 s-au iffegishat 57 de reclamalii, iar irr anul2014,28.

anul 2014, membrilor Consiliului de Administra(ie qi directorilor nu li s-au acordat
componento variabile ale remunera{iei, bonusuri anuale sau avantaje nebineqti, scheme de
pensii suplimentare sau anticipate.

in

Contractele administratorilor sunt incheiate pe o perioadi de patru ani, incepdnd cu data
de 18.12.2012, nu previd perioadi de preaviz qi nici daune interese in cazul denunfirii
unilaterale a contractelor.

Contractul directorului general este incheiat pe o perioadi de patru ani, incepAnd cu data
de 01.05,2013, prevede o perioadi de preaviz de cincisprezece zile in cazul denunfirii unilaterale
a acestuia qi nu prevede daune interese.
Contractele directorului tehnic gi economic sunt incheiate pe o perioadi nedeterminatit
cu posibilitatea revocdrii acestora de citre Consiliul de Administra{ie 9i nu previd perioadi de
preaviz qi daune interese.
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