
Schimbari in topul datornicilor
Covtex Feizy, Agnitex si Biami SRL, care au avut profit in 2006, conduc acum in topul negru al firmelor
sibiene cu cele mai mari datorii catre stat.
  Primii zece datornici la stat, in ordinea descrescatoare a sumelor datorate, cumuleaza circa 9 la suta din
capacitatea totala de colectare a Directiei de Finante Sibiu, dupa cum a precizat directorul DGFPS,
Grigore Popescu. Acesta considera ca in privinta datornicilor s-au facut progrese, atata timp cat in urma
cu doi ani primi zece din acest top negru al datoriilor catre stat cumulau circa 45 la suta din capacitatea de
colectare totala a Directiei judetene. Popescu a precizat ca sumele exacte datorate de firme vor fi facute
publice abia saptamana viitoare. Pe primul loc in acest top, potrivit datelor existente la 31 decembrie
2007, se afla Covtex Feizy, o firma ale caror bunuri au fost sechestrate, executarea silita fiind suspendata
de instanta. Covtex Feizy Import Export, firma specializata pe productia de covoare, a avut in 2006 profit
de 3 mil. de lei si o cifra de afaceri de 6,4 mil. de lei, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului Finantelor.
Despre performantele financiare ale firmei din 2007 nu sunt inca date disponibile. Locurile doi si trei in
topul datornicilor sunt ocupate de Agnitex Agnita, aflata de mai mult timp in varful clasamentului
datornicilor, si Biami SRL Marsa. Agnitex, care activeaza in domeniul productie de textile, a inregistrat
de asemenea profit in 2006, potrivit datelor Ministerului Finantelor, avand o cifra de afaceri de circa
732.000 de lei. Biami SRL Marsa avea in 2006 tot profit, de circa 242.000 de lei, la o cifra de afaceri de
6,6 mil. de lei. Firma este specializata pe fabricarea bauturilor.
  in topul actual al datornicilor se mai afla Preda Comexim SRL, Eurocar SRL Sibiu, Algenia Confex, dar
si Laromet Comsib Sibiu. Victoria SA, producatorul de dulciuri, ocupa pozitia sapte in top 10 al
datornicilor sibieni. in top se mai afla si Special SA, firma cotata pe piata Rasdaq. MB Con SRL, firma de
constructii, inchide topul primilor zece datornici.
  Precedentul top al datornicilor, publicat de Directia de Finante pe site-ul sau, avea in varf, la 30
septembrie 2007, firma Agromixta Dealul Ocnei SA. Covtex Feizy Import Export figura atunci pe locul
trei ca volum al banilor datorati statului, mai exact cu o datorie de 2,4 mil. de lei. Agnitex, acum pe locul
doi in top, era in septembrie 2007 pe locul patru, in timp ce Biami SRL care se afla cum pe locul trei in
top, era in septembrie abia pe locul 72 din punct de vedere al datoriilor neachitate catre stat.
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