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> Várólistás Zöld Ház-program. A 
túlteljesítő megyékben pillanatnyilag le-
zárta a környezetvédelmi minisztérium a 
Zöld Ház-program idei pályázati szesszi-
óját – jelentette be tegnap Borbély László 
tárcavezető, hozzátéve, a többi megyében 
július 15-ig lehet még pályázni. A Zöld 
Ház-programot idén is a minisztérium 
egyik legsikeresebb programjának nevez-
te. „A Környezetvédelmi Alaphoz idén 
egy hónap alatt annyi pályázat érkezett be, 

mint tavaly hat hónap alatt, éspedig több 
mint 18 ezer” – érzékeltette Borbély. A 
Hargita megyének leosztott keretet példá-
ul a benyújtott pályázatok révén rekordidő 
alatt, mindössze egy hét alatt lefedték. A 
szaktárca döntése szerint az ország 14 me-
gyéjében – köztük Hargita megyében is – 
hétfőtől számítva pillanatnyilag lezárták az 
idei pályázati szessziót. „Július 15-e után a 
megyékre leosztott pénzösszegek átcsopor-
tosítására kerül sor, majd ezt követően, ha 
lesz igény rá, akkor kibővítjük a program 
költségvetését” – árulta el Borbély.

> Tőzsdére dobják a Petrom-papírokat. 
A gazdasági minisztérium jövő hétfőn vagy 
kedden viszi tőzsdére a tulajdonában levő 10 
százalékos Petrom-részvénycsomagot – állítja a 
Reuters hírügynökség. Bár a tranzakciót az Or-
szágos Tőkepiaci Felügyeletnek is jóvá kell hagy-
nia, Ion Ariton gazdasági miniszter szerint az 
állami Petrom-pakettet a hónap vége előtt érté-
kesíteni fogják, amiért 670 millió eurót várnak.

> Felminősítést kapott a Fitchtől Romá-
nia. A befektetésre nem javasolt kategóriából 
kiemelve „BBB”-re javította Románia hosszú 

távú valutahitelekre vonatkozó adóbesorolását 
a londoni Fitch hitelminősítő ügynökség, de 
szintén egy fokozatot javított a hosszú lejáratú 
lejkölcsönök kapcsán is. Az elemzőcég főként 
az elkezdett reformfolyamatokkal, a költségve-
tési hiány lefaragásával és a gazdasági növeke-
dés újraindulásával magyarázza a felminősítést. 
A másik két neves hitelminősítő közül egyéb-
ként a Moody’s szintén befektetésre ajánlott 
országnak minősítette Romániát, a Standard 
& Poor’s viszont továbbra sem ajánlja a befek-
tetők figyelmébe a román hosszú lejáratú adós-
ságkötvényeket.
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Gazdaság
Beszédesek a 2010-es esztendei pénzügyi mérlegek

A cégek egyharmada  
veszteséges volt

Bár a feldolgozás és adatösszesí-
tés még nincs befejezve, a tavalyi 
pénzügyi mérleget benyújtó 8 ezer 
Hargita megyei cég közül 3,4 ezer 
zárta veszteséggel a tavalyi esz-
tendőt. A Hargita megyei cégek 
egyharmada azonban idén sem 
nyújtotta be pénzügyi mérlegét. 
a mulasztásnak viszont könnyen 
cégfeloszlatás lehet az ára.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Május 30-án járt le a 2010-
es esztendei mérlegek, il-
letve pénzügyi jelentések 

benyújtásának határideje. A megelő-
ző esztendők helytelen gyakorlatá-
hoz hasonlóan idén is országszerte 
számos adófizető kezelte nagyvo-
nalúan a május végi dátumot, így 
szép számmal akadtak olyanok, akik 
bőven a határidő után, még csak a 
múlt hónapban tettek eleget mér-
legbenyújtási kötelezettségeiknek. 
A cégnyilvántartási adatok szerint 
Hargita megyében 12 046 vállalko-
zás esetében kellett volna benyújtani 
a szóban forgó dokumentumokat, 
ám az elmúlt hét végén készült ösz-
szesítő adatok tanulsága alapján 
mind ez idáig csak szám szerint 
8026 cég tett ennek eleget. 645 cég 

pedig – a benyújtott nyilatkozata 
alapján – az elmúlt esztendőben 
nem fejtett ki tevékenységet. A Har-
gita megyei cégek közel harmada 
azonban idén is elmulasztotta mér-
legleadási kötelezettségét, sőt közöt-
tük szépszerivel akadnak olyanok 
is, akik nemhogy megkésve, hanem 
egyáltalán nem nyújtottak be mérle-
geket. A vonatkozó jogszabályok ér-
telmében, amennyiben két egymást 
követő éven át az érintett cég nem 
tesz eleget a szóban forgó kötelezett-
ségének, akkor feloszlatása bírósági 
úton kezdeményezhető. Az illetékes 
hatóság, a Hargita Megyei Kereske-
delmi Törzskönyvi Hivatal egyéb-
ként az elmúlt esztendőben a pénz-
ügyi mérlegbenyújtás elmulasztása 
miatt több mint száz kereskedelmi 
társaság feloszlatását indítványozta 
a bíróságnál.

A tavaly évi mérlegek kapcsán 
az úgynevezett nagy adófizetői ka-
tegóriába tartozó 19 megyénkbeli 
cég nem szerepel a már említett 
listán, ugyanis azok közvetlenül az 
Országos Adóügynökség (ANAF) 
illetékes vezérigazgatóságához kell 
benyújtsák pénzügyi jelentéseiket.

A helyi adóhivatalokhoz a vál-
lalkozás nagyságrendjének függvé-
nyében kétféle pénzügyi jelentést 

kell benyújtani, a rövidített, illetve 
a hosszú változatot. Ez utóbbira 
megyénkben 34 cég kötelezett, 
üzleti forgalma, alkalmazottjai 
számának és eszközállományának 
értéke alapján. Bár az adatok fel-
dolgozása és összesítése még most 
is folyamatban van, azt viszont már 
tudni, hogy 3422 cég zárta veszte-
séggel az elmúlt esztendőt. Ezen 
belül pedig a 34 hosszú jelentést 
benyújtók közül nyolc. Köztük 
a csíkszeredai Comcereal Rt., a 
Hargita Bányakitermelési Rt., a 
homoródszentpáli Primulact Rt. 
és a gyergyóremetei Tejipari Rt. A 
veszteséges cégek nagy száma arra 
enged következtetni, hogy a gazda-
sági-pénzügyi válságból még nem 
sikerült kilábalni. A negatív mér-
leget záró cégek viszonylag magas 
részaránya nem Hargita megyei 
sajátosság: országszerte számos cég 
küszködött az elmúlt esztendőben 
értékesítési, pénzügyi gondokkal. 
A problémák ugyanakkor idén 
sem szűntek meg, legalábbis erről 
tanúskodik az, hogy az országos 
költségvetésbe az idei év első öt 
hónapja során befolyt nyereségadó 
volumene jóval alacsonyabb volt, 
mint a megelőző esztendő azonos 
időszakában.

Hirdetések 

parcellamustrára Hívták a gazdákat

Ki mint véd, úgy arat
a Hargita megyében is legelterjedtebb burgonya-, 
kalászos és cukorrépafajták parcellamustrájára és 
növényvédő szerekkel való megóvási eredményeinek 
bemutatójára hívta tegnap kézdivásárhely határába 
a székelyföldi gazdákat a német Bayer.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Több mint kétszáz székelyföldi szakembert, gazdát 
és agrárvállalkozót vonzott tegnap a német Bayer 
növényvédőszer-gyártó cég Kézdivásárhelyen meg-

tartott bemutatója. A Hargita megyéből is szép számban 
megjelent gazdáknak és agrárszakembereknek a cég minta-
parcelláin különböző betegségmegelőző és növényvédő sze-
rekkel kezelt burgonya-, búza- és cukorrépatábláit mutatták 
be. Mint az eseményen lapunknak Győrfi Mihály elmondta, 
a mintaparcellákba vetett kultúrák kiválasztását természete-
sen a székelyföldi mezőgazdasági adottságokhoz és termelői 
szokásokhoz igazították, így senkit sem ért meglepetésként, 
hogy szakemberek által vezetett látogatói csoportok szinte 
kivétel nélkül a virágba borult burgonyatáblák előtt időztek 
legtovább. „A burgonya a székelység egyik legalapvetőbb be-
vételjövedelme. A térségben ennek megfelelően a Bayernek is 
ez a legfontosabb piaca, teljes körű termékkínálatot felvonul-
tatva a burgonytermesztés minden egyes technológiai lépésé-
hez. A burgonyagumó kezeléséhez a Prestige, gyomirtáshoz 
a Sencore, de két-három gombaölő szerünk is van mind kon-
takt, mind szisztémikus használásra” – magyarázta a növény-
védőszer-gyártó konszern észak-erdélyi területi képviselője.

Győrfi ugyanakkor tapasztalata alapján elárulta, a Hargita 
megyei gazdák a kalászos kultúrához leginkább a gyomirtó sze-
reket keresik, főként azt a fajtát, mely a vidék gabonatábláira jel-
lemző széltippan növény ellen is védelmet nyújt. „A széltippan 
mint gyom nem is annyira a gazdáknak okozott kár miatt ve-
szélyes. A vegetációja ugyanis hosszabb, mint a búzáé, és abban 
a pillanatban, amint a kalászos növekedése leáll és bekövetkezik 
az érés, ez a gyomnövény kerül felül, nagyon megnehezítve a 
betakarítást, de kárként könyvelhető el a gabona elől elhasznált 
értékes tápanyagmennyiség is” – magyarázta Győrfi. A legideá-
lisabb permetezési időszaknak a szakember a gabona korai, két-
bogos, szárba szökkenés előtti permetezését tartja, mely időszak-
ban még gyakorlatig kis dózissal megelőzhető vagy pedig meg-
fékezhető a gyomnövény előretörése. A bemutatóparcellákon 
látottak kapcsán ugyanakkor rengeteg gazda tett fel kérdést a 
burgonya és gabona mellett a cukorrépabetegségek megelő-
zésére vonatkozóan is, jelezve egyrészt ezáltal, hogy a Hargita 
megyében valaha 2300–2500 hektáron termesztett – idén vi-
szont csak 280 hektáron bevetett – „pénzes” kultúra iránt egyre 
nagyobb a gazdák érdeklődése. 


