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Premium 
 

Evenimente importante de raportat: Prognozele de realizare a bugetului consolidat de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2020 

Conducerea Sphera Franchise Group SA („Compania”), dorește să informeze acționarii despre 
prognozele actualizate ale Companiei cu privire la rezultatele pentru întregul an 2020. 

În urma măsurilor luate de conducere ca răspuns la pandemia de COVID-19 și a restricțiilor graduale 
impuse de autorități privitoare la activitatea restaurantelor în România, rezultatele Sphera Franchise 
Group au înregistrat o evoluție net pozitivă. Astfel, Compania aduce la cunoștință investitorilor 
prognozele actualizate cu privire la rezultatele pentru anul 2020. Estimările prezentate mai jos sunt 
mult mai aproape de realitatea operațională față de bugetul  adoptat de Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor din luna mai 2020.  

Bugetul de venituri și cheltuieli prognozat pentru anul 2020 este prezentat mai jos: 

Indicator Buget Prognozat 
2020 

Buget Inițial 
2020  

Rezultate 2019 Buget 
Prognozat 2020 

vs. Rezultate 
2019 

Buget Inițial 
2020 vs. 

Rezultate 
2019 

RON 
milioane 

% din 
vânzări 

RON 
milioane 

% din 
vânzări 

RON 
milioane 

% din 
vânzări % % 

Vânzări in restaurante 669,7 100,0% 537,0 100,0% 954,7 100,0% -29,9% -43,8% 
     Costul cu alimentele si materialele 221,6 33,1% 183,2 34,1% 319,1 33,4% -30,5% -42,6% 
Marja bruta in restaurante 448,0 66,9% 353,8 65,9% 635,7 66,6% -29,5% -44,3% 
     Cheltuieli de exploatare in restaurante 375,4 56,1% 319,5 59,5% 482,7 50,6% -22,2% -33,8% 
Profitul de exploatare in restaurante 72,7 10,9% 34,3 6,4% 152,9 16,0% -52,5% -77,6% 
      Cheltuieli G&A 46,2 6,9% 45,6 8,5% 56,9 6,0% -18,9% -20,0% 
EBITDA (normalizata, fără impact IFRS 16) 26,5 4,0% (11,3) -2,1% 96,0 10,1% -72.4% -111.7% 

 



 
 
 

 
 
 

În contextul incertitudinilor legate de pandemia de COVID-19, conducerea s-a abținut anterior de la 
furnizarea oricăror actualizări ale bugetului sau estimări investitorilor și analiștilor. 

Noul buget prognozat reflectă evoluția pozitivă a Companiei de la ridicarea stării de urgență în România, 
piața principală a activității grupului de francize Sphera, precum și în Italia. 

Următoarele acțiuni implementate de conducere în ultimele 6 luni au contribuit la îmbunătățirea 
performanței Companiei: extinderea serviciilor de livrare, optimizarea meniului, reorganizarea fluxurilor 
de clienți și de producție, analiza și optimizarea costurilor. Compania a continuat, de asemenea, să 
implementeze planul pentru deschiderea de noi restaurante, precum și să identifice noi locații pentru 
dezvoltări viitoare. 

Reacția rapidă și adoptarea modelului de afaceri la noua realitate au ajutat Grupul să-si maximizeze 
performanța. Ca urmare, managementul se așteaptă ca toți indicatorii cheie să se îmbunătățească față 
de bugetul prezentat inițial și aprobat de acționari în cadrul AGOA din luna mai. 

Conducerea ar dori, de asemenea, să sublinieze poziția puternică a fluxului de numerar pe care 
Compania a reușit să o asigure în ultimele luni. La 30 iunie 2020, numerarul consolidat și echivalentele 
de numerar ale Grupului atingeau 80,906 milioane lei. 

Compania va publica rezultatele pentru T3 2020 în data de 12 noiembrie 2020. 
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