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Tarom si-a redus anul trecut pierderile cu 24,16% fata de anul precedent, de la 332,5 milioane
lei la 252,18 milioane lei, dar acestea sunt in continuare mai mari fata rezultatul negativ din
2009, de 234,7 milioane lei, scrie  Mediafax.

  

Tarom a fost o companie profitabila pana in 2008, cand a trecut pe pierderi cu un rezultat
negativ de 6,31 milioane lei. In 2007, compania a raportat un profit
de 72,68 milioane lei, in 2006 de 43,26 milioane lei, iar in 2005 de 3,84 milioane lei, potrivit
datelor raportate Ministerului Finantelor.

  

Pentru 2011, proiectul de buget al Tarom a fost construit pe baza unor venituri si cheltuieli
egale, de 1,71 miliarde lei, fara profit si pierderi.

  

Ulterior, in luna septembrie, Ministerul Transporturilor a elaborat un proiect de rectificare a
bugetului in care era estimat ca operatorul aerian va obtine un profit de 53,56 milioane lei, dar
documentul publicat in final in Monitorul Oficial, in luna noiembrie, a mentinut proiectia initiala
de profit zero.

  

Operatourl aerian estimeaza pentru acest an o pierdere de 187,24 milioane lei, care ar urma
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sa scada la 122,29 milioane lei in 2013 si 60,58 milioane lei in 2014, potrivit proiectului de buget
pentru acest an.

  

Totodata, veniturile din acest an ar urma sa urce cu 13,7% fata de rezultatul preliminat pentru
anul trecut, de la 1,24 miliarde lei la 1,41 miliarde lei, iar cheltuielile cu 6,6%, de la 1,5 miliarde
lei la 1,6 miliarde lei.

  

Pentru a citi si despre intarzierile curselor companiei Tarom, din aceasta perioada, accesati ac
easta sectiune
a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.wall-street.ro
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