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Evenimente importante de raportat: Estimare rezultate consolidate 2022
În urma ședinței Consiliului de Administrație al Sphera Franchise Group SA („Compania”) din 29 august
2022, conducerea Companiei dorește să informeze acționarii despre estimarea rezultatelor consolidate
aferente anului 2022.
Bugetul Consolidat de Venituri și Cheltuieli pentru 2022 a fost aprobat în Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor din 28 aprilie 2022. Bugetul a avut în vedere efectele pandemiei de COVID-19, faptul că
leul va continua să se deprecieze ușor față de euro, o inflație globală de 10% în 2022 și creșterea
salariului minim începând cu ianuarie 2022. La întocmirea Bugetului pentru 2022, conducerea a luat în
considerare consensul analiștilor cu privire la inflație și s-a folosit de acesta pentru a evalua impactul
estimat asupra costurilor la nivelul restaurantelor. Bugetul a inclus 3 majorări de preț pe parcursul anului
pentru a acoperi creșterea acestor costuri.
Cu toate acestea, evoluția inflației pe toate cele trei piețe de activitate și creșterea costurilor la alimente
și materiale au depășit deja în mod semnificativ toate estimările utilizate la întocmirea bugetului pentru
2022. Acest lucru se datorează creșterii costurilor la toate categoriile de materiale, cel mai mare impact
fiind observat la: pui, ulei, legume, mozzarella, carne de vită, alte sortimente de brânză și făină, precum
și la prețurile la energie, fiind astfel afectate diverse linii de costuri de operare a restaurantelor.

În consecință, pentru a oferi pieței o imagine mai actualizată asupra evoluției estimate a afacerii,
conducerea Sphera Franchise Group a decis să informeze piața cu privire la noua estimare pentru
rezultatele consolidate aferente anului 2022:

Conducerea consideră că veniturile din vânzări vor înregistra o variație față de Bugetul Aprobat cuprinsă
între -6% și 1,4%, având în vedere influențele pozitive ale investițiilor continue în creșterea rețelei de
restaurante a Grupului.
Principala ajustare este implementată la nivelul costurilor la alimente și materiale, ponderea acestora
în total venituri fiind estimată să crească cu 2.3pp față de Bugetul Aprobat din motivele enumerate mai
sus. Această creștere va avea ca rezultat o marjă brută la nivelul restaurantelor cuprinsă între 808-873
milioane de lei Pentru a atenua efectul negativ al creșterii costurilor la alimente și materiale, conducerea
se va concentra pe un control mai strict al costurilor și, în consecință, va viza o scădere a ponderii
cheltuielilor de exploatare în venituri cu 0,6pp față de Bugetul Aprobat și cheltuieli G&A mai mici cu
6,6%. Ca urmare, EBITDA consolidata vizată pentru 2022 este estimată a fi intre 70 - 80 de milioane
de lei, în scădere cu 16,7% - 27,1% comparativ cu Bugetul Aprobat pentru 2022.
Compania va continua să mențină un profil financiar solid și controlul asupra lichidității. La 30 iunie
2022, numerarul consolidat și echivalentele de numerar ale Grupului reprezintă 79,3 milioane de lei.
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