
Rezultate financiare de final de criza
Bilanturile pe 2010 si pe primul trimestru din acest an publicate pana acum de firme importante din Sibiu
cotate pe Bursa de Valori Bucuresti sugereaza apropierea de finalul pantei descendente provocate de criza
economica.
  
  Spre exemplu, Electromontaj Carpati, producator de echipamente electrice, a terminat aul trecut cu o
cifra de afaceri de 20,4 milioane lei, un nivel usor superior celui din 2009: 20,2 milioane lei. Compania
si-a marit insa semnificativ profitul net, de la 113.000 lei, in 2009, la 742.000 lei, anul trecut.
  
   Bricomat SA Sibiu a raportat pentru anul trecut o cifra de afaceri mult micsorata comparativ cu 2009.
Astfel, potrivit bilantului, firma a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de 7,7 milioane lei, aproape
jumatate din cea realizata in 2009, 14,2 milioane lei. Firma inregistreaza totusi profit net de un milion
lei. 
  
  Pim SA Sibiu inregistreaza o stationare a nivelului afacerilor in 2010, comparativ cu 2009. Astfel,
potrivit bilantului, firma sibiana a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de 7,9 milioane lei, aproape
identica cu cea din 2009. Profitul net realizat este de 755.000 lei, aproape de doua ori mai mare decat cel
din 2009.
  
  Pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti au aparut si primele rezultate oficiale pe primele trei luni din acest
an, pentru companii din Sibiu.
  
  Astfel, Polsib Sibiu a incheiat oficial primul trimestru din acest an cu o cifra de afaceri de 463.000 lei, in
scadere cu 30 la suta fata de aceeasi perioada a anului trecut. Compania inregistreaza pierdere la finele
primelor trei luni din acest an, in valoarea de 104.000 lei, de patru ori mai mare decat pierderea afisata in
perioada similara din 2010.
  
  Balanta SA Sibiu, firma aflata in insolventa, a realizat in primul trimestru din acest an o cifra de afaceri
de doar 500.000 lei, de opt ori mai mica decat cea inregistratp in perioada similara din 2010. Compania
si-a redus insa pierderile, care au ajuns la 130.000 lei, la finele lunii martie din acest an, dupa ce in martie
2010 afisa pierderi de 3,45 milioane lei.
  
  In Medias, firma Relee SA, specializata pe productia de echipamente electrice, a raportat pentru primul
trimestru din acest an o cifra de afaceri de 2,8 milioane lei, la care inregistreaza un profit de 70.000 lei.
Fata de perioada similara din 2010, cifra de afaceri este in scadere cu circa 4 la suta.
  
  Pe de alta parte, compania Armax Gaz Medias inregistreaza cresteri ale cifrei de afaceri. La finele
primului trimestru din 2010, firma afisa o cifra de afaceri de 29,6 milioane lei. Acum compania anunta o
cifra de afaceri de 33,4 milioane lei, in crestere cu 12,8 la suta. Profitul brut scade insa de la 2,5 milioane
lei in martie 2010, la 1,5 milioane lei in martie, anul curent.
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