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Topul firmelor care activeaza in Constructii in 2022 este acum aici, cu ajutorul
datelor financiare actualizate pe 2021.

Firme constructii
Topul firmelor care activeaza in Constructii in 2022 este acum aici, cu ajutorul datelor
financiare actualizate pe 2021.
Pe primul loc se afla Webuild Spa Milano Sucursala Romania Bucuresti, cu o cifra de
afaceri de 1,3 miliarde de lei in 2021. Firma s-a bucurat de o crestere a cifrei de
afaceri de 10%, intr-o perioada extrem de dificila care a dominat domeniul in care
activeaza. Profitul net a inregistrat o crestere de 10 ori mai mare, respectiv de 100%,
trecand de la pierderi de 87 milioane de lei la profit de 43 de milioane de lei.
Pe locul 2 urmeaza Strabag SRL cu o cifra de afaceri in 2021 de 956 milioane de lei,
cu 9% mai mare fata de 2020, cu 870 milioane de lei. Profitul net inregistreaza o
crestere de 112%, de la 24 milioane de lei in 2020 ajungand la 51 milioane de lei in
2021. Profitul net in 2021 este de 51 milioane de lei, in timp ce in 2020 era de 24
milioane de lei, dinamica fiind de 112%. Numarul de angajati a crescut de la 1072 in
2020 la 1145 in 2021. STRABAG este activă pe piața românească din anul 1991 și și-a
stabilit sediul social în București în anul 1994. În prezent, grupul STRABAG are filiale în
toate regiunile importante din România. Societatea operează în toate sectoarele de
construcții, în special în segmentele Infrastructură de transport și Construcții de clădiri

și inginerie civilă, precum și în proiecte de construcții de mediu.
Firma e pe locul 3 s-a confruntat cu scaderi din anul 2020 pana in 2021. Astfel, Porr
Construct SRL, cu o cifra de afaceri de 845 milioane de lei in 2020 a ajuns la 736
milioane in 2021. Profitul net a avut, de asemenea, de suferit, de la 23 milioane de lei
scazand cu 5 milioane de lei. Numarul de angajati a trecut de la 813 la 899. Porr
Construct a fost fondata in 2004 drept filiala locala a grupului PORR, avand ca
obiective principale constructia de spatii de birouri, spatii industriale, hoteliere si
publice.
CTP Invest Bucharest SRL, dezvoltator de servicii complete de parcuri industriale, se
situeaza pe locul 4, inregistrand in 2020 o cifra de afaceri de 505 milioane de lei.
Dinamica este de 16%, firma atingand 588 milioane de lei in 2021. Numarul de
angajati a crescut de la 61 la 80, in timp ce profitul net a trecut de la 157 milioane de
lei in 2020 la 38 milioane in 2021.
Urmeaza Bog’Art, care inregistreaza o dinamica a profitului net de 9%, respectiv de la
16 milioane de lei in 2020 la 17 milioane in 2021. Cifra de afaceri afiseaza o scadere
minora de 3%, de la 598 milioane de lei la 576 milioane. Bog’Art are in portofoliu
cladiri de birouri, cladiri rezidentiale, industriale, centre de shopping, cladiri
institutionale si guvernamentale, facilitati medicale, stiintifice, culturale si religioase.
Ramai conectat la tot ce se intampla in lumea de business si consulta topurile RisCo
pentru informatii corecte, actualizate si 100% sigure!
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