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NOTĂ DE FUNDAMENTARE B.V.C. PENTRU ANUL 2017
La întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, s-a prevăzut o creştere a
veniturilor din producţia realizată de la 31.661.171 lei la 33.936.972 lei .
În structură producţia se prezintă astfel:
1.-Stâlpi LEA= creşterere de la 3.547 mc la 4.096 mc, procent 115,48%.
2.-Stucturi = creştere de la 4.005 mc la 5.426,17 mc, procent 135,48%.
3.-Tuburi PREMO = de la 31,32mc la 42,90 mc, procent 136,97%.
4.-Prefabricate din beton simplu, ce includ:
- Beton şi mortar, scadere de la 970 mc la 350 mc, procent 36,08%.
- Pavele, dale, borduri, creştere de la 1.100 mc la 1.520 mc, procent 138,18%.
- Tuburi de canal, creştere de la 1.166 mc la 2.185 mc, procent 187,39%.
5.-Produse de balastieră, creştere de la 74.675,29 tone la 80.000 tone, procent 107,13%.
6.-Blocuri şi cărămizi ceramice, creştere de la 61.078,29 mii buc. în echivalenţă, la 68.400 mii buc. în
echivalenţă, procent 111,99%.
Bugetul activităţii generale cuprinde:
- Venituri totale
= 36.186.972 lei
din care:
- Venituri din exploatare = 34.086.972 lei
- Venituri financiare
= 2.100.000 lei
- Venituri exceptionale
=
- Cheltuieli totale
= 33.711.972 lei
din care:
- Cheltuieli de expoatare = 28.650.000 lei
- Cheltuieli financiare
= 5.061.972 lei
- Rezultat brut
= 2.475.000 lei
- Impozit pe profit
= 396.000 lei
- Profit net
= 2.079.000 lei
din care:
- Acoperire pierderi din anul precedent =
-Rezerve legale
=

1.975.050 lei
103.950 lei

Pentru anul 2017, s-au prevăzut a se realiza investiţii în sumă de 657.000 lei, conform
Programului de investiţii .
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