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1. Situatia economico- financiarã 

Obiectul de activitate al societãtii Gastronom SA este “închirierea si subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii si închiriate” – cod CAEN 6820.  
 

Situatia economico-financiara la finele semestrului I din anul 2017, comparativ cu 
cea inregistrata la finele semestrului I din anul 2016, se prezinta, in sinteza, astfel: 
 

 
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant): 

         
                      
 

 

INDICATOR SOLD LA SFARSITUL 
PERIOADEI - LEI 

SOLD LA SFARSITUL 
PERIOADEI – LEI 

  30.06.2016 30.06.2017 
ACTIVE IMOBILIZATE    
I.IMOBILIZARI NECORPORALE 106 573 
II.IMOBILIZARI CORPORALE 3.699.739 3.441.185 
III.IMOBILIZARI FINANCIARE 1.020 1.020 
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 3.700.865 3.442.778 
ACTIVE CIRCULANTE                                     - - 
I.STOCURI - - 
II.CREANTE 147.964 98.275 
III.INVESTITII  PE TERMEN SCURT  458.524 453.541 
   
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI 1.219.821 1.568.318 
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TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 1.826.309 2.120.134 
CHELTUIELI AVANS 3.282 66.817 
TOTAL ACTIVE 5.500.608 5.602.184 
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O   365.695 319.395 
PERIOADA DE UN AN(TOTAL PASIVE                                      -                                     - 
CURENTE)                                     -                                     - 
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O                                     -                                      - 
PERIOADA MAI MARE DE UN AN-TOTAL - - 
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI 
CHELTUIELI                             1.763 1.763 
TOTAL - - 
PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE - - 
VENITURI IN AVANS 29.848 27.545 
SUBVENTII PENTRU INVESTITII 3.539 2.124 
1CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 766.320 766.320 
2. REZERVE DIN REEVALUARE-SOLD 
CREDITOR 2.785.295 2.535.657 
3. REZERVE TOTALE,din care: 2.941.083 2.691.444 
        3.1. rezerve legale 153.264 153.264 
4. REZULTATUL REPORTAT    
    ( Profit+, Pierdere- ) 1.195.102 1.442.038 
5. REZULTATUL EXERCITIULUI- PROFIT 
NET 230.645 381.224 
6. REPARTIZAREA PROFITULUI - - 
TORAL CAPITALURI PROPRII  5.133.150 5.281.026 
TOTAL PASIVE 5.500.608 5.602.184 

 
 

 Din datele prezentate, se observa ca in semestrul I din anul 2017, activele 
societatii  au crescut cu 101.576 lei fata de finele semestrului I al anului 2016, astfel : 

- activele imobilizate au scazut cu 258.087 lei 
-  creantele au scazut cu 49.689 lei 
- disponibilul din casa si conturi la banci a crescut cu 348.497 lei 
- investitiile financiare pe termen scurt au scazut cu 4.983  lei 
-cheltuielile in avans au crescut cu 63.535 lei 
 
Se constata ca principala cauza a cresterii activelor o reprezinta diminuarea 

creantelor, corelata cu marirea disponibilului din casa-banca si plasamentele bancare 
constituite in conditii avantajoase. 
 

Datoriile inregistrate de societate la finele semestrului I din acest an insumeaza 
319.395 lei, in scadere cu 46.300 lei fata de cele inregistrate la finele semestrului I/2016, 
scadere datorata in principal diminuarii impozitului pe profit datorat, urmare faptului ca 
de la data de 1 februarie 2017 societatea a fost incadrata in categoria platitorilor de 
impozit pe venit microentitati. 

 
Societatea nu are contractate imprumuturi. 
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Fata de finele semestrului I al anului precedent, capitalurile proprii inregistrate de 
societate sunt mai mari cu 147.876 lei, urmare realizarii unui profit net mai mare decat 
cel inregistrat in sem.1/2016. 

 
 

b) Contul de profit si pierdere 
                LEI  

INDICATOR             REALIZARI 
  30.06.2016 30.06.2017 
 VENITURI TOTALE, din care: 971.628 1.016.921 
   Venituri exploatare  935.989 1.003.623 
-   Cifra afaceri -venituri chirii 935.161 1.001.909 
-   alte venituri exploatare 828 1.714 
Venituri financiare  35.639 13.298 

 CHELTUIELI TOTALE, din care  545.666 612.700 
 Cheltuieli exploatare : 545.666 612.700 
1. materiale, energie, apa 6.214 4.919 
2. amortizari 165.513 169.229 

3. personal 312.076 334.249 
4. prestatii externe 42.973 47.350 
5. impozite, taxe si varsaminte asimilate 36.078 77.360 
9. cheltuieli financiare - - 
REZULTAT DIN EXPLOATARE -PROFIT 390.323 390.923 
REZULTAT FINANCIAR 35.639 13.298 
 REZULTATUL CURENT- PROFIT BRUT 425.962 404.221 
 IMPOZIT PROFIT IANUARIE 195.317 14.467 
 IMPOZIT VENIT MICOINTREPRINDERE - 8.530 
REZULTATUL NET-  PROFIT NET 230.645 381.224 

 
 
Analizand comparativ rezultatele obtinute in semestrul I din anul 2017, cu 

semestrul 1 din anul precedent, trebuie remarcat faptul ca rezultatul net al anului 2017 a 
fost influentat pozitiv de incadrarea incepand cu data de 1 februarie 2017 a societatii 
Gastronom S.A. in categoria de platitor de impozit pe venit microentitati. 

 
          Avand in vedere situatia prezentata, se constata depasiri ale indicatorilor, astfel : 

  - veniturile totale cu 4,67%, cu suma de 45.293 lei; 
  -veniturile din exploatare cu 7,22%, cu suma de 67.634 lei 
 - veniturile din chirii cu 7,14%, cu suma de 66.748 lei.  
Veniturile financiare, in suma de 13.298 lei sunt constituite din dobanzile aferente 

plasamentelor bancare si dividendelor incasate de la societatile detinute in portofoliu 
(Biofarm, SIF2, OMV Petrom, BRD) . 
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In ceea ce priveste capitolul de cheltuieli, se constata crestere fata de semestrul 
1 al anului 2016 cu 12,28 %, datorata in principal cresterii cheltuielilor cu impozite si taxe 
locale cu 114,42%.  

  
Profitul brut obtinut la 30.06.2017 in suma de 404.221 lei, este mai mic decat cel 

inregistrat la finele aceleiasi perioade din anul precedent, influentat de cresterea 
cheltuielilor in procent mai mare comparativ cu procentul cresterii veniturilor. 

Profitul din exploatare in suma de 390.923 lei este comparabil cu cel inregistrat in 
semestrul 1/2016.  
  

 Profitul net la 30.06.2017, realizat peste nivelul anului precedent cu 65,29%, in 
conditiile realizarii unui profit brut diminuat cu 5,10 %, se datoreaza incadrarii cu data de 
1 februarie 2017 a societatii Gastronom S.A. in categoria de platitor de impozit pe venit 
microentitati. 
 

Pânã la data de 30.06.2017, societatea Gastronom S.A. a distribuit dividende 
actionarilor, persoane fizice si juridice, aferente anului 2016 în sumã neta de 559.814,55 
lei, reprezentand 97,57 % din total dividende de plata aferente anului 2016. 

 
 Impozitul aferent dividendelor distribuite a fost virat în termen la bugetul 
consolidat al statului. 
  

c) cash flow: toate schimbãrile intervenite în nivelul numerarului în cadrul 
activitãtii de bazã, investitiilor si activitãtii financiare, nivelul numerarului la 
începutul si la sfârsitul perioadei. 
 
 

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
LA DATA DE  30.06.2017 

 
NR. 
CRT
. 

 
                              EXPLICAŢII 30.06.2016 

 
30.06.2017 

 
I. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE 

EXPLOATARE 305.351 388.785 

  1 -ÎNCASĂRI DE LA CLIENŢI (INCLUSIV AVANSURI) 
ALŢII DECÂT CEI DE LA PCT.A2-A4 

            -                   - 

  2 -ÎNCASĂRI DIN REDEVENŢE, 
ONORARII,COMISIOANE, CHIRII ŞI ALTE VENITURI 1.247.458 1.333.694 

  3 -ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA PROPRIETĂŢILOR 
IMOBILIARE 

-                    - 

  4 -PLĂŢI PENTRU ACHIZIŢII DE INVESTIŢII 
IMOBILIARE 18.439 31.770 

  5 -PLĂŢI CĂTRE  FURNIZORI DE BUNURI ŞI SERVICII 
(INCLUSIV AVANSURI) ALŢII  DECÂT FURNIZORII DE 
INVESTIŢII IMOBILIARE 

252.255 249.713 



 5

  6 -PLĂŢI NETE CĂTRE ANGAJAŢI.DIRECTORI CU 
CONTRACT DE MANDAT,ADMINISTRATORI ETC. 
PRIVIND DREPTURILE SALARIALE ŞI ASIMILATE 

167.250 189.243 

  7 -PLĂŢI PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT(DACĂ NU 
POT FI IDENTIFICATE CU ACTIVITĂŢILE DE 
INVESTIŢII ŞI FINANŢARE 

195.815 56.953 

  8 -RESTITUIRI DE LA BUGET 
- - 

  9 -PLĂŢI PRIVIND ALTE 
IMPOZITE,TAXE,CONTRIBUŢIIŞI ALTE VARSĂMINTE 
CĂTRE BUGETUL CENTRALIZAT AL STATULUI 

294.811 399.398 

 10 -ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂŢI DIN EXPLOATARE                         
               - 

 11 -ALTE PLĂŢI AFERENTE ACTIVITĂŢILOR DIN 
EXPLOATARE 12.025 16.185 

 12 -PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE BANCARE 
1.512 1.647 

II. FLUXURI DE TREZORERIE  DIN ACTIVITĂŢI DE 
INVESTIŢII 17.223 7.957 

  1 -ÎNCASĂRI DIN VĂNZĂRI DE IMOBILIZĂRI 
CORPORALE - 

 
- 
 

  2 -ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA IMOBILIZĂRILOR 
NECORPORALE -  

- 
  3 -ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE INSTRUMENTE 

FINANCIARE - - 

  4 -ÎNCASĂRI DIN DIVIDENDE 
643 3.853 

  5 -DOBÂNZI ÎNCASATE 
16.580 4.104 

  6 -ALTE ÎNCASĂRI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE 
INVESTIŢIE(INCLUSIV DIFERENŢE DE CURS  
AFERENTE EVALUĂRII  DISPONIBILITĂŢILOR ÎN 
VALUTĂ)  

- - 

  7 -PLĂŢI PENTRU ACHIZIŢII DE IMOBILIZĂRI 
CORPORALE ALTELE DECÂT INVESTIŢIILE 
IMOBILIARE 

- - 

  8 -PLĂŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE IMOBILIZĂRI 
NECORPORALE - - 

  9 -.PLĂŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE INSTRUMENTE 
FINANCIARE(INCLUSIV PRIN PARTICIPĂRI LA 
MAJORĂRI DE CAPITAL SOCIAL) 

- - 
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 10 -ALTE PLĂŢI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE 
INVESTIŢIE(INCLUSIV DIFERENŢE NEFAVORABILE 
DE CURS REZULTATĂ DIN EVALUAREA  
DISPONIBILUI ÎN VALUTĂ) 

- - 

III. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE 
FINANŢARE -3.122.464 -581.447 

  1 -VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE 
ACŢIUNI ŞI ALTE ALTE INSTRUMENTE DE 
CAPITALURI PROPRII 

- - 

  2 -VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE 
OBLIGAŢUNI  ,CREDITE,IPOTECI ŞI ALTE 
ÎMPRUMUTURI   

- - 

  3 -PLĂŢILE ÎN NUMERAR CĂTRE ACŢIONARI PENTRU 
A ACHIZIŢIONA SAU A RĂSCUMPĂRA ACŢIUNILE 
PROPRII 

- - 

  4 -RAMBURSAREA ÎN NUMERAR A UNOR SUME 
ÎMPRUMUTATE - - 

  5 -PLĂŢILE ÎN NUMERAR ALE LOCATARULUI PENTRU 
REDUCEREA OBIGAŢILOR LEGATE DE O 
OPERAŢIUNE DE LEASING FINANCIAR 

- - 

  6 -DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE ACŢIONARILOR 
3.122.464 581.447 

  7 -ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE 
- - 

  8 ALTE PLAŢI AFERENTE ACTIVITĂŢILOR DE 
FINANŢARE - - 

 
 IV 

 
TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III) -2.799.890 -184.705 

  V DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI LA ÎNCEPUTUL 
ANULUI 4.019.711 1.753.023 

  VI  DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI LA SFÂRŞITUL 
PERIOADEI 
(V+IV sau V-IV) 

1.219.821 1.568.318 

 
 
 
La finele semestrului I din anul 2017 societatea a inregistrat un flux de numerar 

negativ in suma de 184.705 lei, cu mult mai mic decat cel inregistrat in anul precedent 
cand au fost distribuite dividende in suma de 3.122.464 lei, care au cuprins atat profitul 
distribuibil realizat in anul 2015 cat si surpusul din reevaluare.  

AGOA din 28.03.2017 a hotarat distribuire de dividende la nivelul profitului 
integral realizat in anul 2016; dividendele brute platite in sem. 1/2017 au fost in suma 
581.447 lei. 
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d) realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
 
Analizand realizarea Bugetului de Venturi si Cheltuieli la data de 30.06.2017, se 

constata depasirea tuturor indicatorilor de profitabilitate, astfel: 
- societatea a inregistrat profit net in suma de 381.224 lei, depasind cu 84,71 % 

nivelul planificat (206.394 lei) 
- veniturilor totale au fost realizate 105,93 % . 
- veniturile din exploatare au fost realizate 104,89 % in timp ce cheltuielile de 

exploatare au fost realizate 88,56 %.  
 -veniturile financiare au fost realizate 443,27 %, fiind constituite din dobanzi 

bancare realizate 136,80 % precum si din dividendele in suma de 9.194 lei acordate de 
societatile la care societatea Gastronom SA detine actiuni  (Biofarm, SIF2, OMV Petrom, 
BRD).  

-gradul de inchiriere al spatiilor comerciale 95,69 %, cu 5,69 % mai mare decat 
nivelul bugetat (90%)  

 
La data de 30.06.2017 societatea avea disponibilitãti în conturi bancare si 

casieria unitãtii, în valoare de 1.568.318 lei. 
 
Deoarece societatea Gastronom SA are ca obiect principal de activitate 

“inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”, veniturile primului 
semestru din anul 2017 au fost realizate prin inchirierea spatiilor comerciale proprietatea 
societatii, la data de 30.06.2017 aflandu-se in derulare un numãr de 58 contrate de 
închiriere. 

 
Intrucat pe parcursul derularii contractelor de inchiriere s-au inregistrat si 

intarzieri la incasarea facturilor de chirii si utilitati, s-au intreprins masuri de recuperare a 
debitelor restante, prin notificarea restantierilor (ex. Romar Diagnostic Center SRL).  

 
In semestrul I al anului 2017, Societatea Gastronom S.A. a retinut, înregistrat si 

virat la bugetul local si bugetul consolidat al statului datorii, dupã cum urmeazã: 
 
CAS                                                    73.056 lei 
CASS                                                31.902 lei 
Somaj                                                      1.875 lei 
Impozit venit salarii                           37.189 lei 
Impozit profit Ianuarie                     14.467 lei  
Impozit venit micro. feb-iunie                    8.530 lei 
T.V.A.                                             112.660 lei 
Impozit clãdiri, taxã teren                 139.566 lei 
Impozit venit dividende                              8.652 lei 
 
Societatea Gastronom S.A. nu înregistreazã plãti restante la data de 30.06.2017. 
 
 

2. Analiza activitãtii societãtii comerciale 
 

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau 
factorilor de incertitudine ce afecteazã sau ar putea afecta lichiditatea societãtii 
comerciale, comparativ cu aceeasi perioadã anului trecut. 
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Avand in vedere obiectul de activitate al societatii, efectele crizei economico 
financiare se resimt si la nivelul societatii, reflectandu-se in fluctuatia gradului de 
inchiriere, reziliere de contracte, eliberare de spatii si incasarea cu dificultate a 
contravalorii facturilor de chirie si utilitãti. 
 
 
2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societãtii 
comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate ( precizând 
scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi 
perioadã a anului trecut. 

Nu este cazul. 
 
2.3.Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbãrilor economice 
care afecteazã semnificativ veniturile din activitatea de bazã. Precizarea mãsurii în 
care au fost afectate semnificativ veniturile de fiecare element identificat. 
Comparatie cu perioada corespunzãtoare a anului trecut. 

   Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, veniturile obtinute din desfasurarea 
obiectului de activitate principal, au inregistrat crestere; cu toate ca  pe fondul actualei 
situatii economico-financiare generale, domeniul de activitate imobiliar este in continuare 
puternic afectat.   

 
3. Schimbãri care afecteazã capitalul si administrarea societãtii comerciale 

  In semestrul I din anul 2017, capitalul social nu s-a modificat. 
 

3.1.Descrierea cazurilor în care societatea comercialã a fost în imposibilitatea de 
a-si respecta obligatiile financiare în timpul perioadei respective. 

   Societatea Gastronom S.A. nu a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile 
financiare, dispunand in permanenta de lichiditatile care i-au permis onorarea la timp a 
tuturor obligatiilor financiare.  
 

 
3.2. Descrierea oricãrei modificãri privind drepturile detinãtorilor de valori emise 
de societatea comercialã. 

  In semestrul I din anul 2017 nu s-au produs modificari cu privire la drepturile 
detinatorilor de actiuni emise de societate, asa cum sunt prevazute in Actul Constitutiv al 
societatii. 

 
 

4. Tranzactii semnificative. 
In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore încheiate 

de emitent cu persoanele cu care actioneazã în mod concertat sau în care au fost 
implicate aceste persoane în perioada de timp relevantã. 

Nu este cazul. 
 

 
 
Presedintele  Consiliului de Administratie  Director  
 Medrea Ilie           Popa Liliana  
 
            Sef birou contabilitate 
                         Mihai Aurelia   


































