
Distrigaz Nord si-a redus creantele cu peste 20 de procente
In aceasta saptamina compania Distrigaz Nord SA Tirgu Mures a anuntat rezultatele financiare pe primele
sase luni ale anului in curs. 
  Profitul obtinut de companie este de 171 de miliarde de lei, la o cifra de afaceri de 7.150 de miliarde de
lei. 
  Creantele au scazut cu peste 20 la suta. 
  
  La 30 iunie 2003 cuantumul creantelor era de 4.287 de miliarde de lei, fata de 5.404 miliarde la
inceputul anului. 
  Rezultatele financiare reflecta efortul investitional sustinut de companie, in special pentru consolidarea
si imbunatatirea infrastructurii pe care o deserveste, in principal a eforturilor legate de asigurarea
necesarului de gaze si realizarea programului de depozitare a gazelor. 
  Totodata, politica financiara adoptata de managementul companiei cu privire la recuperarea creantelor
este concretizata prin valorile mai reduse ale debitelor inregistrate de marii clienti ai Distrigaz Nord. 
  " Strategia de anul acesta a companiei noastre a avut ca scop asigurarea necesarului de gaze pentru cei
aproape un milion de abonati, prin achizitionarea de gaze de import si din productia interna, dar si pentru
realizarea programelor de investitii care se concentreaza cu preponderenta pe inlocuirile de conducte cu
durata de viata depasita. In plus, o proportie semnificativa a surselor financiare a fost orientata catre
realizarea programului adoptat de Ministerul Economiei si Comertului, potrivit caruia compania Distrigaz
Nord este responsabila pentru asigurarea depozitarii a aproape 150 de milioane de metri cubi de gaze.
Pina in acest moment s-au achizitionat si depozitat peste 100 de milioane de metri cubi" , declara
directorul general al Distrigaz Nord Tirgu Mures, ing. Virgil Metea. 
  Efortul financiar alocat asigurarii necesarului de gaze a atras dupa sine dublarea cheltuielilor financiare
reprezentind dobinzi la credite, comisioane si speze bancare. Fata de perioada similara a anului 2002,
cheltuielile financiare au ajuns la 70,5 miliarde de lei, fata de 31,3 miliarde lei la 30 iunie 2002. 
  Lunar, Distrigaz Nord plateste rate in valoare 1,5 milioane de dolari pentru creditele contractate in anii
anteriori, in vederea asigurarii investitiilor si necesarului de gaze. 
  Potrivit directorului general al Distrigaz Nord, ing. Virgil Metea, " acestor cheltuieli de investitii li se
adauga cele de exploatare, in special cele legate de montarea contoarelor de gaze urmare a separarilor de
consum, fenomen simptomatic al valului de debransari de la reteaua de termoficare. Acest fenomen a
cunoscut o crestere majora in ultimii doi ani" . 
  In ceea ce priveste valoarea creantelor inregistrate la 30 iunie 2003, aceasta a fost de 4.287 miliarde de
lei fata de 5.404 miliarde lei, valoare inregistrata la inceputul acestui an. Prin urmare, pe primele sase
luni ale anului in curs, Distrigaz Nord a inregistrat o scadere a creantelor cu mai bine de 20%. Aceasta
scadere este consecinta directa  a masurilor luate de companie la nivelul agentilor economici si
consumatorilor casnici, in ceea ce priveste recuperarea datoriilor. 
  Cu toate ca s-a inregistrat o scadere considerabila a cuantumului creantelor, acestea ramin la un nivel
ridicat, ceea ce a condus la acumularea de datorii fata de principalii furnizori: SNTGN Transgaz Medias,
SNP Petrom si SNGN Romgaz, alaturi de care compania Distrigaz Nord depune eforturi pentru
asigurarea necesarului de gaze pentru iarna 2003-2004. 
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