Către:
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 34/2022
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, și/sau
Codul Bursei de Valori București.
Data raportului
Denumirea societății
Sediul social
Adresa
Telefon / Fax
Email
Nr. înreg. la ONRC
Cod unic de înregistrare
Capital social subscris și vărsat
Număr total de acțiuni
Simbol
Piața de tranzacționare

29.07.2022
Sphera Franchise Group SA
București, România
Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1
+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
investor.relations@spheragroup.com
J40/7126/2017
RO 37586457
581.990.100 RON
38.799.340
SFG
Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria
Premium

Evenimente importante de raportat: Publicarea Raportului auditorului privind tranzacțiile din
Semestrul 1 al anului 2022 raportate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017
Conducerea Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”) informează investitorii despre disponibilitatea
Raportului independent de asigurare limitată asupra informațiilor incluse în rapoartele curente emise
de Grup în conformitate cu cerințele Legii 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu
prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, pregătit de Ernst & Young Assurance Services SRL.
Raportul auditorului acoperă Semestrul 1 din 2022 și este anexat acestui raport curent.
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Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in rapoartele curente emise de
Societate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare,
si cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018

Catre: Consiliul de Administratie al Societatii Sphera Franchise Group S.A.
Scopul Raportului
Am fost contractati de catre Sphera Franchise Group S.A (denumita in continuare „Societatea” pentru
a raporta in baza cerintelor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea
24/2017”) asupra informatiilor incluse in rapoartele curente anexate (din data de 11 aprilie 2022, 2
mai 2022 si 13 mai 2022) (denumite in continuare „Rapoarte curente”), care au fost intocmite de
Societate in conformitate cu cerintele din Legea nr. 24/2017 si cu prevederile din Regulamentul ASF
nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara (denumita in continuare „ASF”) raportate catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) si Bursa de Valori Bucuresti („BVB”) in perioada 1
ianuarie 2022 – 30 iunie 2022, sub forma unei concluzii de asigurare limitata.
Scopul specific
Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit in primul paragraf al acestui raport si este intocmit pentru
informarea Societatii, a BVB si a ASF si nu va fi utilizat in niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie sa
fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de nicio parte care doreste sa dobandeasca drepturi
fata de noi, altele decat Societatea, pentru orice scop sau in orice context.
Orice parte, alta decat Societatea, care obtine acces la raportul nostru sau o copie a acestuia si alege
sa se bazeze pe raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria raspundere.
Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie sa le
raportam intr-un raport independent de asigurare limitata, si nu in alte scopuri. Prezentul raport se
refera numai la elementele specificate in cadrul acestui raport si nu se extinde asupra situatiilor
financiare sau altor rapoarte emise de Societate, luate in considerare la nivel individual sau in
ansamblu.
Responsabilitatile conducerii Societatii
Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii Rapoartelor curente si incheierii tranzactiilor
raportate in conformitate cu cerintele Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu
modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, conducerea Societatii are responsabilitatea
proiectarii, implementarii si mentinerii unor controale interne care permit intocmirea Rapoartelor
curente astfel incat sa fie lipsite de denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. De asemenea,
conducerea Societatii este responsabila pentru a se asigura ca documentele justificative care stau la
baza intocmirii Rapoartelor curente, precum si probele furnizate auditorului, sunt complete, corecte si
justificate.

Responsabilitatile auditorului
Misiunea noastra de asigurare limitata s-a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale
privind Angajamentele de Asigurare, si anume ISAE 3000 (revizuit) „Standardul International privind
misiunile de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice”. Aceste
standarde prevad ca noi sa respectam standardele etice si sa planificam si desfasuram misiunea de
asigurare astfel incat sa obtinem o asigurare limitata cu privire la Rapoartele curente.
Noi aplicam Standardul international de control al calitatii 1 („ISQC 1”) si, in consecinta, mentinem un
sistem solid al controlului calitatii, inclusiv politici si proceduri care documenteaza conformitatea cu
standardele si cerintele etice si profesionale relevante din legislatia sau reglementarile aplicabile.
Noi respectam cerintele de independenta si celelalte cerinte etice ale Codului International de etica al
profesionistilor contabili (inclusiv Standardele Internationale privind Independenta) emis de Consiliul
pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili („Codul IESBA”), care stabileste principiile
fundamentale de integritate, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita,
confidentialitate si comportament profesional.
Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului si de intelegerea noastra a tranzactiilor
raportate incluse in Rapoartele curente si a altor circumstante ale angajamentului, precum si de
consideratiile noastre privind ariile in care ar putea sa apara denaturari semnificative. In obtinerea unei
intelegeri a tranzactiilor raportate incluse in Rapoartele curente am luat in considerare procesul utilizat
de catre Societate pentru incheierea tranzactiilor si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor
curente in conformitate cu cerintele Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili
procedurile de asigurare relevante in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei concluzii
asupra eficacitatii procesului sau a controlului intern al Societatii. pentru incheierea tranzactiilor
raportate, incluse in Rapoartele curente si pentru intocmirea si prezentarea Rapoartelor curente
anexate.
Procedurile includ, in special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiara si
managementul riscurilor, precum si proceduri suplimentare care au scopul de a obtine probe
referitoare la informatiile incluse in Rapoartele curente.
Procedurile de obtinere a probelor in cadrul unui angajament de asigurare limitata difera ca natura si
plasare in timp, si sunt mai restranse, ca amploare, decat in cadrul unui angajament de asigurare
rezonabila. In consecinta, nivelul de asigurare care se obtine intr-un angajament de asigurare limitata
este considerabil mai scazut decat cel care ar fi fost obtinut daca s-ar fi efectuat un angajament de
asigurare rezonabila.
Referitor la Rapoartele curente ale Societatii, in vederea evaluarii caracterului corect si justificat al
tranzactiilor raportate in aceste rapoarte, noi am efectuat urmatoarele proceduri:
1) Am obtinut din partea Societatii Rapoartele curente anexate aferente perioadei verificate si
detaliul tranzactiilor incluse in aceste Rapoarte.
2) Am verificat faptul ca persoanele care aproba aceste rapoarte sunt reprezentantii autorizati ai
Societatii si am solicitat lista semnaturilor autorizate.

2

3) Pentru tranzactiile prezentate in Rapoartele curente am determinat daca detaliile acestora
corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in
contractele/documentatia contractuala semnate, puse la dispozitia noastra si daca acestea au
fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate
furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in Rapoartele
curente corespund cu documentatia aferenta contractelor respective: partile care au semnat
documentele justificative; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia;
descrierea tipului de bunuri/servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau
estimata a contractelor si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si penalitatile stipulate,
termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale aferente.
4) Pentru tranzactiile raportate, am comparat daca detaliile prezentate in Rapoartele curente
anexate corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma interviurilor avute cu
conducerea Societatii si alte persoane responsabile, precum si cu alte documente anexate
contractelor, dupa caz.
5) Pentru tranzactiile raportate, in masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau
serviciile prestate intre Societate si partile afiliate, am discutat cu conducerea Societatii modul
in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile convenite corespund
celor folosite in relatiile contractuale cu alte parti (terti), pentru servicii sau bunuri similare si
respectiv daca contractele aferente sunt aprobate de consiliul de administratie sau de
supraveghere al Societatii.
In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii
sunt realizate pe baza procedurilor interne a Societatii cu privire la fundamentarea pretului si,
respectiv, contractele aferente sunt aprobate de consiliul de administratie sau de supraveghere
al Societatii in conformitate cu procedurile sale interne.
Procedurile noastre au fost efectuate, asa cum au fost descrise mai sus, exclusiv asupra tranzactiilor
raportate incluse in Rapoartele curente anexate, publicate in perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie
2022. Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca Rapoartele curente includ toate
tranzactiile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform Legii nr. 24/2017 pentru aceasta
perioada.
Concluzie
Concluzia noastra a fost formata pe baza si avand in vedere aspectele prezentate in acest raport
independent de asigurare limitata. Pe baza procedurilor efectuate descrise mai sus si a probelor
obtinute, nu am luat cunostinta de niciun aspect care sa ne determine sa consideram ca:
a)

Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu sunt in concordanta in toate aspectele
semnificative cu documentele justificative puse la dispozitia noastra de catre Societate.

b)

Informatiile incluse in Rapoartele curente anexate nu sunt conforme in toate aspectele
semnificative cu cerintele din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu privire la
partile care au semnat documentele justificative; data la care documentatia a fost semnata si
natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate in documentatie; valoarea
totala realizata sau estimata a contractelor si, acolo unde a fost cazul, garantiile constituite si
penalitatile stipulate, termenele si modalitatea de plata; precum si conditiile contractuale
aferente.
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c)

Contractele aferente tranzactiilor raportate nu au fost autorizate in mod corespunzator de
catre reprezentantii Societatii si nu au fost aprobate de consiliul de administratie sau de
supraveghere al Societatii.

d)

Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de
produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate, dupa caz, in acordurile dintre parti si,
respectiv, nu au fost determinate in conformitate cu criteriile mentionate la punctul 5) din
lista de proceduri de mai sus.

In numele,
Ernst & Young Assurance Services SRL

Felicia Gavrila
Partener
29 iulie 2022
Bucuresti, Romania
Anexa
1. Rapoartele curente
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Către:
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 17/2022
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, și/sau
Codul Bursei de Valori București.
Data raportului
Denumirea societății
Sediul social
Adresa
Telefon / Fax
Email
Nr. înreg. la ONRC
Cod unic de înregistrare
Capital social subscris și vărsat
Număr total de acțiuni
Simbol
Piața de tranzacționare

11.04.2022
Sphera Franchise Group SA
București, România
Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1
+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
investor.relations@spheragroup.com
J40/7126/2017
RO 37586457
581.990.100 RON
38.799.340
SFG
Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria
Premium

Evenimente importante de raportat: Încheierea actelor juridice cu părțile afiliate

Conducerea Sphera Franchise Group SA informează investitorii cu privire la încheierea a mai multor
acte adiționale la actele juridice existente cu părțile afiliate. Actele adiționale au fost încheiate de Sphera
Franchise Group SA, precum și de filialele Grupului.

Detaliile privind actele juridice încheiate, inclusiv beneficiarii, obiectul și valoarea totală a actelor
aditionale, sunt prezentate în Anexa 1 atașată acestui raport.
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIAR

Călin Ionescu

Valentin Budeș

SPHERA
FRANCHISE
GROUP S.A.

US FOOD
NETWORK S.A.
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Prestator

1

Nr.
Crt.

Părți

Durata
contractului
inițial

SPHERA
25.08.2017
FRANCHISE
GROUP
S.A.

5 ani

AMERICAN
1 an, prelungit
RESTAURA
prin acte
08.06.2018
NT SYSTEM
aditionale
S.A.
subsecvente

Beneficiar

Data
contractului
inițial

08.04.2022

08.04.2022

Data actului
adițional

5 ani

5 ani

Durata
actului
adițion
al

Act Aditional nr.
3/08.04.2022 la
Contractul de
imprumut din data de
25.08.2017 avand ca
obiect prelungirea
duratei contractuale cu
5 ani pana la data de
25.08.2027.

2) suplimentarea valorii
imprumutului cu
5.000.000 EUR. Astfel,
valoarea imprumutului
este de 15.000.000
EUR.

1) prelungirea duratei
contractuale cu 5 ani
pana la data de
08.06.2027;

Act Aditional nr.
17/08.04.2022 la
Contractul de
imprumut din data de
08.06.2018 avand ca
obiect:

Obiectul contractului /
actului adițional
Observații

EUR

Moneda

5.000.000

Valoare

Valoarea contractului/
actului adițional
Garanții

25.08.2027

08.06.2027

Termen

Modalitate
de plată

Plata
Penalități

Raportare acte juridice încheiate de către Sphera Franchise Group SA si filialele sale, în conformitate cu dispozitiile Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF
5/2018.

Anexa 1

Dobândă

3

5 ani

Director Financiar

08.04.2022

Director General Executiv

1 an, prelungit
prin act
aditional
30.03.2020
subsecvent

Valentin Budes

US FOOD
NETWORK
S.r.l. (Italy)

Calin Ionescu

US FOOD
NETWORK S.A.

Act Aditional nr.
3/08.04.2022 la
Contractul de
imprumut din data de
30.03.2020 avand ca
obiect prelungirea
duratei contractuale cu
5 ani pana la data de
30.03.2027.
30.03.2027

Către:
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 22/2022
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, și/sau
Codul Bursei de Valori București.
Data raportului
Denumirea societății
Sediul social
Adresa
Telefon / Fax
Email
Nr. înreg. la ONRC
Cod unic de înregistrare
Capital social subscris și vărsat
Număr total de acțiuni
Simbol
Piața de tranzacționare

02.05.2022
Sphera Franchise Group SA
București, România
Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1
+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
investor.relations@spheragroup.com
J40/7126/2017
RO 37586457
581.990.100 RON
38.799.340
SFG
Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria
Premium

Evenimente importante de raportat: Publicarea Raportului Voluntar privind Tranzacțiile cu Părțile
Afiliate efectuate de companiile din Grup pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.
În spiritul transparenței, conducerea Sphera Franchise Group SA (denumită în continuare „Grupul”)
informează toate părțile interesate cu privire la publicarea raportului voluntar privind tranzacțiile cu
părțile afiliate efectuate de companiile din Grup, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021. Acest raport
voluntar este suplimentar raportului curent privind actele juridice încheiate de Sphera Franchise Group
SA în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 și nr. 158/2020 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.
Tranzacțiile cu părți afiliate sunt desfășurate conform termenilor echivalenți celor care reies din
tranzacțiile desfășurate în condiții obiective. Detaliile pot fi consultate în următoarele pagini, ce fac parte
integrantă din prezentul raport curent.

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

DIRECTOR FINANCIAR

Călin Ionescu

Valentin Budeș

Raport financiar voluntar privind tranzactiile cu partile afiliate
Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
Data raportului:
Denumirea entității emitente:
Sediul social:
Adresa sediului operațional:

2 mai 2022
Sphera Franchise Group SA
București, România
Bucuresti, Calea Dorobanților nr. 239, et.2,
Sector 1, România
Număr de telefon/fax:
0040 21 201 17 57/0040 21 201 17 59
Codul unic de înregistrare:
RO 37586457
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/7126/2017
Capital social:
581.990.100 RON
Numărul de acțiuni emise:
38.799.340
Piața Reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori București, Segmentul Principal,
Categoria Premium (Acțiuni)
Simbol:
SFG

Nota: Raportul Financiar Voluntar privind Tranzactiile cu Partile Afiliate este intocmit in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara, adoptate de Uniunea Europeana (“IFRS”) pentru
anul financiar incheiat la 31 incheiat 2021.

Date de contact:
Relatii cu Investitorii
E-mail: investor.relations@spheragroup.com

RAPORT DETAILIAT PRIVIND PARTILE AFILIATE

Acest raport voluntar este suplimentar raportului curent privind actele juridice incheiate de Sphera
Franchise Group SA in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 si a Legii nr. privind emitentii de
instrumente financiare si operațiuni de piata și ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere
Financiara nr. 5/2018 privind emitentii şi operatiunile cu valori mobiliare.
Tranzactiile cu parti afiliate sunt desfasurate conform termenilor echivalenti celor care reies din
tranzactiile desfasurate in conditii obiective.
Tabelul din Anexa 1 prezinta valoarea totala a tranzactiilor cu partile afiliate, tranzactiile derulate intre
societatile din cadrul grupului Sphera (“Grupul”) in perioada relevanta, precum si soldurile de datorii si
creante existente intre parti la data raportarii. Nu a fost utilizat un prag de raportare, fiind incluse toate
tranzactiile.
Tranzactiile sunt sumarizate in functie de natura cheltuielilor/veniturilor realizate intre parti si se bazeaza
pe documente fiscale (facturi, chitante), pe estimarile inregistrate in perioada relevanta de catre
societatile din cadrul Grupului Sphera, conform acordurilor contractuale semnate sau pe aprobarile
aduna-rilor generale ale actionarilor, in cazul veniturilor din dividende.
Raportul detaliat privind partile afiliate va fi publicat trimestrial pe site-ul BVB.
In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021, societatile din cadrul Grupului au
desfasurat tranzactii cu urmatoarele parti afiliate:

Societatile din Grup

Natura relatiei

Tara de
inregistrare

Sphera Franchise Group
SA
US Food Network SRL

Societate-mama

Romania

Filiala

Romania

American Restaurant
System SA
California Fresh Flavors
SRL
US Food Network SRL

Filiala

Romania

Filiala

Romania

Filiala

US Food Network SRL

Filiala

Republica
Moldova
Italia

Parti afiliata

Natura relatiei

Moulin D'Or SRL

Entitate afiliata unor actionari ai
companiei-mama
Entitate cu membri cheie ai
conducerii in comun
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama

Midi Development SRL
Grand Plaza Hotel SA
Arggo Software
Development and
Consulting SRL
Lunic Franchising and
Consulting LTD

Tara de
inregistrare
Romania

Natura tranzactiilor
Bunuri si servicii,
imprumuturi, dividende
Dividende, imprumuturi,
bunuri si servicii
Servicii, imprumuturi, grup
de TVA
Servicii, imprumuturi
Dividende, imprumuturi
Bunuri si servicii,
imprumuturi

Natura tranzactiilor
Bunuri si servicii

Romania

Servicii

Romania

Chirie si utilitati restaurant
PH Dorobanti

Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama

Romania

Servicii implementare,
servicii IT

Actionar

Cipru

Plata de dividende

Parti afiliata

Natura relatiei

Wellkept Group SA

Actionar

Tara de
inregistrare
Romania

Tatika Investments Ltd.

Actionar

Cipru

Computerland Romania
SRL

Actionar

Romania

Cinnamon Bake&Roll
SRL

Entitate cu membri cheie ai
conducerii in comun

Romania

Lucian Vlad

Beneficiar real al Lunic
Franchising and Consulting Ltd.
Beneficiar real al Wellkept
Group SA si Tatika Investments
Ltd.
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama
Entitate cu mai multi membricheie ai conducerii in comun

Romania

Radu Dimofte

Elicom SRL
Elicom Connect SRL
Dorobanti 239 Imobiliare
SRL
Baneasa Developments
SRL
Baneasa Investments SA
Fundatia Advance

Romania

Natura tranzactiilor
Chirie centru de training,
plata de dividende
Plata de dividende
Plata de dividende, vanzari
de produse, achizitii de
produse IT
Bunuri si servicii,
imprumuturi acordate
Chirie restaurant KFC
Mosilor
Chirie restaurant KFC
Mosilor

Romania

Servicii call-center

Romania

Servicii marketing

Romania
Romania

Chirie si utilitati restaurant
si sediu administrativ
Chirie restaurant

Romania

Chirie restaurant

Romania

Vanzari de produse

Definirea Partii afiliate si a tranzactiei cu partea afiliata in conformitate cu SIC 24 (“IAS 24”)
Parte afiliata – O parte afiliata este o persoana sau o entitate care este afiliata entitatii care isi
intocmeste situatiile financiare, “entitatea raportoare” (conform IAS 24, Prezentarea informatiilor privind
partile afiliate).
a) O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei este afiliat unei entitati raportoare daca
persoana respectiva:
(i)

detine controlul sau controlul comun al entitatii raportoare;

(ii)

are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau

(iii)

face parte din personalul-cheie din conducerea entitatii raportoare sau din conducerea unei
societati-mama a entitatii raportoare.

b) O entitate este afiliata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii:
(i)

Entitatea si entitatea raportoare fac parte din acelasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare
societate-mama, filiala sau filiala-membra este afiliata celorlalte entitati).

(ii)

O entitate este o entitate asociata sau o asociere in participatie a celeilalte entitati (sau o
entitate asociata sau o asociere in participatie a unei entitati membre a unui grup din care
face parte si cealalta entitate).

(iii)

Ambele entitati sunt asocieri in participatie ale aceleiasi parti terte.

(iv)

O entitate este o asociere in participatie a unei terte parti iar cealalalta entitate este o entitate
asociata partii terte.

(v)

Entitatea este un plan de beneficii postanagajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare
sau ai unei entitati afiliate entitatii raportoare. Daca entitatea raportoare in sine este un
asemenea plan, angajatorii care finanteaza planul sunt, de asemenea, afiliati entitatii
raportoare.

(vi)

Entitatea este controlata sau controlata in comun de catre o persoana definita la punctul a);

(vii)

O persoana identificata la punctul a)(i) are o influenta semnficativa asupra entitatii sau face
parte din personalul-cheie din conducerea entitatii (sau din conducerea unei societati-mama
a entitatii).

(viii)

Entitatea, sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte, furnizeaza entitatii
raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare servicii legate de personalul-cheie din
conducerea entitatii respective.

O entitate raportoare este scutita de cerintele de prezentare ale IAS 24, punctul 18, referitoare la
tranzactiile cu partile afiliate si soldurile scadente, inclusiv angajamentele cu:
a)

cu un stat care are controlul, controlul comun sau o influenta semnificativa asupra entitatiii
raportoare; si

b) cu o altă entitate care este parte afiliata deoarece același stat are controlul, controlul comun
sau o influenta semnificativa atat asupra entității raportoare, cat și asupra celeilalte entitati.
O tranzactie cu o parte afiliata reprezinta un transfer de resurse, servicii sau obligatii intre o entitate
raportoare si o parte afiliata, indiferent daca se factureaza sau nu un pret (IAS 24.9).

Filiala

Filiala

Filiala

Filiala

Filiala

Parte afiliata

Parte afiliata

Parte afiliata
Parte afiliata

Parte afiliata

Parte afiliata

US Food Network SA (USFN)

American Restaurant System SA (ARS)

California Fresh Flavors SRL (CFF)

US Food Network Srl -Italia (USFN_ITA)

US Food Network Srl - Moldova (USFN_MD)

Cinnamon Bake&Roll SRL

Moulin D'Or SRL

Wellkept Group SA
Midi Development SRL

Computerland Romania SRL

Fundatia Advance
Total

Natura relatiei

Companie-mama

Vanzator/ Creditor

Sphera Franchise Group SA (SFG)

Beneficiar

*Sume in RON

68.088.002

19.266
4.163.519

-

-

-

22.500
22.500

993
31.593
151.878

-

-

-

121

993
73.359
72.425.900

1.271
873
398

Vanzari de produse
Vanzari de produse

Servicii mentenanta si piese de schimb

1.224.897
-

1.737.383
31.294
775.553
1.215.563
2.753.509
1.224.897
19.914
264
-

31.294
414.611
1.891.231
19.914
143
1.737.383
360.941
1.215.563
862.277

Servicii suport (contract de servicii suport)
Servicii mentenanta si piese de schimb
Dobanzi
Servicii suport (contract de servicii suport)
Dobanzi
Venituri din dividende
Dobanzi
Servicii mentenanta si piese de schimb
Dobanzi
Servicii suport (contract de servicii suport)
Servicii mentenanta si piese de schimb
Vanzari de produse

21.388
561.579

21.769.137
108.679
4.245.345
21.388
933.267
-

21.769.137
4.245.345
371.687

-

36.300.372

Servicii suport (contract de servicii suport)
Servicii marketing & refacturari costuri
Servicii suport (contract de servicii suport)
Servicii mentenanta si piese de schimb
Dobanzi

108.679

9.419
1.195.817
8.475
36.300.372

Total

Servicii mentenanta si piese de schimb
Refacturare costuri
Dobanzi
Chirie, utilitati & organizare evenimente
Venituri din dividende

Descriere tranzactii

US Food
Network SA
(USFN)

Vanzari/Venituri din dobanzi/Venituri din dividende
US Food
US Food
California
American
Network Srl Network Srl Fresh
Restaurant
Moldova
Italia
System SA Flavors SRL
(USFN_MD)
(USFN_ITA)
(CFF)
(ARS)
4.972
4.448
1.195.817
5.520
2.955
-

Sphera
Franchise
Group SA
(SFG)

Tranzactii cu partile afiliate si societatile din cadrul Grupului pentru exerciul financiar incheiat la 31 decembrie 2021

Anexa 1 – Solduri si tranzactii cu partile afiliate si societatile din cadrul Grupului pentru exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2021

Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata

Parte afiliata

Filiala

American Restaurant System SA
(ARS)

Arggo Software Development and
Consulting SRL
Baneasa Developments SRL
Baneasa Investments SA
Cinnamon Bake&Roll SRL
Dorobanti 239 Imobiliare SRL
Elicom Connect SRL
Elicom SRL
Grand Plaza Hotel SA
Lucian Vlad
Moulin D'Or SRL
Radu Dimofte
Wellkept Group SA
Midi Development SRL
Computerland Romania SRL
Total

Filiala

US Food Network SA (USFN)

Natura relatiei

Companie-mama

Beneficiar

Sphera Franchise Group SA (SFG)

Vanzator/ Creditor

*Sume in RON

Dobanzi
Servicii suport (contract de servicii suport)
Servicii mentenanta si piese de schimb
Dobanzi
Chirie, utilitati & organizare evenimente
Refacturare costuri
Servicii mentenanta si piese de schimb
Refacturare costuri
Servicii marketing & refacturari costuri
Chirie, utilitati & organizare evenimente
Servicii IT
Servicii implementare ERP
Chirie, utilitati
Chirie, utilitati
Marfuri & protocol
Chirie, utilitati
Servicii marketing
Servicii call center
Chirie, utilitati & organizare evenimente
Chirie
Achizitie de produse
Chirie
Chirie, utilitati
Achizitie de produse
Chirie

Descriere tranzactii

1.195.817
2.955
4.448
4.972
5.520
209.217
13.997
8.632
1.728
474.694
1.921.979

Sphera
Franchise
Group SA
(SFG)

108.679
562.953
112.978
2.573.031
2.232
3.073.935
8.863
418.683
222.482
92.199
1.821
13.981
28.960.973

21.769.137

US Food
Network SA
(USFN)

322.049
95.255
465.200
489.488
2.363
320.908
877.395
544
8.042
7.781.244

American
Restaurant
System SA
(ARS)
371.687
4.245.345
21.388
561.579
-

US Food
US Food
California
Network Srl - Network Srl Fresh Flavors
Italia
Moldova
SRL (CFF)
(USFN_ITA)
(USFN_MD)
360.941
862.277
1.737.383
1.215.563
31.294
414.611
1.891.231
19.914
155.464
66.178
10.371
639.019
24.262
62.680
1.485
3.437.512
4.035.250
19.914

Achizitii/Dobanzi

1.594.906
28.967.429
52.682
4.083.153
2.955
4.448
113.650
5.520
1.315.861
232.602
3.677.250
489.488
2.232
3.073.935
11.226
763.854
886.027
222.482
64.408
92.199
474.694
2.366
23.507
46.156.872

Total

Descriere tranzactii

Parte afiliata

Parte afiliata

Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata

Moulin D'Or SRL

Grand Plaza Hotel SA
Baneasa Investments SA
Dorobanti 239 Imobiliare SRL
Computerland Romania SRL
Fundatia Advance
Total

Filiala

US Food Network Srl - Moldova
(USFN_MD)

Midi Development SRL

Filiala

US Food Network Srl -Italia (USFN_ITA)

Parte afiliata

Filiala

California Fresh Flavors SRL (CFF)

Cinnamon Bake&Roll SRL

Filiala

216.885
32.047.948

Creante comerciale si alte creante
Imprumuturi acordate

116.017.219

-

Creante comerciale si alte creante
Imprumuturi acordate
Dobanzi de primit
Creante comerciale si alte creante
Creante comerciale si alte creante
Creante comerciale si alte creante
Creante comerciale si alte creante
Creante comerciale si alte creante
Creante comerciale si alte creante
Creante comerciale si alte creante

-

-

Imprumuturi acordate
Dobanzi de primit
Dividende de incasat

Creante comerciale si alte creante

Dobanzi de primit
3.155.470

762.111
12.381.507
1.109.231

Creante comerciale si alte creante
Imprumuturi acordate
Dobanzi de primit

Imprumuturi acordate
Dobanzi de primit

1.407.873
16.333.219
2.441.101

41.184.374

4.977.499

Sphera
Franchise
Group SA
(SFG)

Creante comerciale si alte creante

Creante comerciale si alte creante
Companie-mama Imprumuturi acordate
Dobanzi de primit
Creante comerciale si alte creante
Filiala
Dividende de incasat

Natura relatiei

American Restaurant System SA (ARS)

US Food Network SA (USFN)

Sphera Franchise Group SA (SFG)

Beneficiar

Vanzator/ Creditor

*Sume in RON, valori nominale

107.183.656

528.630
70.544
-

-

29.011

4.431.928

37.110.750

4.339
14.938.621
522.933

1.748
16.700.000
372.366

386
28.677.650
3.794.596

65.625
128.264
1.184.641

-

-

-

-

-

-

-

952.266
38.486

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Creante comerciale si alte creante/Imprumuturi acordate si dobanzi de primit
American
US Food
US Food
US Food
California
Restaurant
Network Srl Network Srl Network SA
Fresh Flavors
System SA
Italia
Moldova
(USFN)
SRL (CFF)
(ARS)
(USFN_ITA)
(USFN_MD)

Solduri cu partile afiliate si societatile din cadrul Grupului la data de 31 decembrie 2021

65.625
128.264
224.385.516

528.630
70.544
-

-

29.011

7.587.398

216.885
69.158.698

766.450
27.320.128
1.632.164

1.409.622
33.033.219
2.813.466

41.184.374

952.651
28.677.650
3.794.596
5.015.985

Total

Beneficiar

Filiala
Filiala

American Restaurant System SA (ARS)
US Food Network Srl - Italia (USFN_ITA)
Arggo Software Development and Consulting
SRL
Baneasa Developments SRL
Baneasa Investments SA
Cinnamon Bake&Roll SRL
Dorobanti 239 Imobiliare SRL
Elicom Connect SRL
Elicom SRL
Grand Plaza Hotel SA
Lucian Vlad
Midi Development SRL
Moulin D'Or SRL
Radu Dimofte
Wellkept Group SA
Computerland Romania SRL
Total
6.726
24.355
236
42.804
20.933
577
37.351.937
4.240
78.613
1.132
29.802.728

Valentin Budes

13.621
304.874
1.558
1.757
51.566
831
897
46.575.463

4.339
14.938.621
522.933
-

762.111
12.381.507
1.109.231

Calin Ionescu

46.685
288
3.719
167
33.475.755

-

1.748
16.700.000
372.366

1.407.873
16.333.219
2.441.101

76.962.982

37.110.750
4.431.928
-

216.885
32.047.948
3.155.470

29.011

-

-

29.011
-

-

American
California Fresh US Food Network US Food Network
Restaurant System
Flavors SRL
Srl -Italia
Srl - Moldova
SA (ARS)
(CFF)
(USFN_ITA)
(USFN_MD)

Director Financiar Executiv

Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii

38.486
-

Datorii comerciale si alte datorii
Imprumuturi datorate
Dobanda de plata
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
386
28.677.650
3.794.596
952.266
-

4.977.499
41.184.374
-

Sphera Franchise
Group SA (SFG)

Datorii comerciale si alte datorii/Imprumuturi datorate si dobanzi de plata
US Food
Network SA
(USFN)

Datorii comerciale si alte datorii
Dividende de plata
Imprumuturi datorate
Dobanda de plata

Descriere tranzactii

Director General Executiv

Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata

Parte afiliata

Filiala

Companie-mama

Natura relatiei

US Food Network SA (USFN)

Sphera Franchise Group SA (SFG)

Vanzator/ Creditor

*Sume in RON, valori nominale

71.272
407.842
1.558
1.992
95.502
21.764
1.762
3.719
167
224.197.875

35.483
97.427.021
9.121.822
990.752
-

7.364.368
41.184.374
60.762.675
6.705.802

Total

Către:
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 25/2022
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, și/sau
Codul Bursei de Valori București.
Data raportului
Denumirea societății
Sediul social
Adresa
Telefon / Fax
Email
Nr. înreg. la ONRC
Cod unic de înregistrare
Capital social subscris și vărsat
Număr total de acțiuni
Simbol
Piața de tranzacționare

13.05.2022
Sphera Franchise Group SA
București, România
Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1
+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
investor.relations@spheragroup.com
J40/7126/2017
RO 37586457
581.990.100 RON
38.799.340
SFG
Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria
Premium

Evenimente importante de raportat: Publicarea Raportului Voluntar privind Tranzacțiile cu Părțile
Afiliate efectuate de companiile din Grup pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2022
În spiritul transparenței, conducerea Sphera Franchise Group SA (denumită în continuare „Grupul”)
informează toate părțile interesate cu privire la publicarea raportului voluntar privind tranzacțiile cu
părțile afiliate efectuate de companiile din Grup, pentru perioada încheiată la 31 martie 2022. Acest
raport voluntar este suplimentar raportului curent privind actele juridice încheiate de Sphera Franchise
Group SA în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 și nr. 158/2020 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului Autorității de Supraveghere
Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.
Tranzacțiile cu părți afiliate sunt desfășurate conform termenilor echivalenți celor care reies din
tranzacțiile desfășurate în condiții obiective. Detaliile pot fi consultate în următoarele pagini, ce fac parte
integrantă din prezentul raport curent.

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

DIRECTOR FINANCIAR

Călin Ionescu

Valentin Budeș

Raport financiar voluntar privind tranzactiile cu partile afiliate
Pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2022
Data raportului:
Denumirea entității emitente:
Sediul social:
Adresa sediului operațional:

13 mai 2022
Sphera Franchise Group SA
București, România
Bucuresti, Calea Dorobanților nr. 239, et.2,
Sector 1, România
Număr de telefon/fax:
0040 21 201 17 57/0040 21 201 17 59
Codul unic de înregistrare:
RO 37586457
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/7126/2017
Capital social:
581.990.100 RON
Numărul de acțiuni emise:
38.799.340
Piața Reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori București, Segmentul Principal,
Categoria Premium (Acțiuni)
Simbol:
SFG

Nota: Raportul Financiar Voluntar privind Tranzactiile cu Partile Afiliate este intocmit in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara, adoptate de Uniunea Europeana (“IFRS”) pentru
perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2022.

Date de contact:
Relatii cu Investitorii
E-mail: investor.relations@spheragroup.com

RAPORT DETAILIAT PRIVIND PARTILE AFILIATE

Acest raport voluntar este suplimentar raportului curent privind actele juridice incheiate de Sphera
Franchise Group SA in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 si a Legii nr. privind emitentii de
instrumente financiare si operațiuni de piata și ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere
Financiara nr. 5/2018 privind emitentii şi operatiunile cu valori mobiliare.
Tranzactiile cu parti afiliate sunt desfasurate conform termenilor echivalenti celor care reies din
tranzactiile desfasurate in conditii obiective.
Tabelul din Anexa 1 prezinta valoarea totala a tranzactiilor cu partile afiliate, tranzactiile derulate intre
societatile din cadrul grupului Sphera (“Grupul”) in perioada relevanta, precum si soldurile de datorii si
creante existente intre parti la data raportarii. Nu a fost utilizat un prag de raportare, fiind incluse toate
tranzactiile.
Tranzactiile sunt sumarizate in functie de natura cheltuielilor/veniturilor realizate intre parti si se bazeaza
pe documente fiscale (facturi, chitante), pe estimarile inregistrate in perioada relevanta de catre
societatile din cadrul Grupului Sphera, conform acordurilor contractuale semnate sau pe aprobarile
adunarilor generale ale actionarilor, in cazul veniturilor din dividende.
Raportul detaliat privind partile afiliate va fi publicat trimestrial pe site-ul BVB.
In cursul perioadei financiare de trei luni incheiata la 31 martie 2022, societatile din cadrul Grupului au
desfasurat tranzactii cu urmatoarele parti afiliate:

Societatile din Grup

Natura relatiei

Tara de
inregistrare

Sphera Franchise Group
SA
US Food Network SRL

Societate-mama

Romania

Filiala

Romania

American Restaurant
System SA
California Fresh Flavors
SRL
US Food Network SRL

Filiala

Romania

Filiala

Romania

Filiala

US Food Network SRL

Filiala

Republica
Moldova
Italia

Parte afiliata

Natura relatiei

Moulin D'Or SRL

Entitate afiliata unor actionari ai
companiei-mama

Midi Development SRL

Entitate cu membri cheie ai
conducerii in comun
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama

Romania

Servicii

Romania

Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama

Romania

Chirie si utilitati
restaurant PH Dorobanti
Servicii implementare,
servicii IT

Actionar al compaiei-mama
pana in ianuarie 2022

Cipru

Grand Plaza Hotel SA
Arggo Software
Development and
Consulting SRL
Lunic Franchising and
Consulting LTD

Tara de
inregistrare
Romania

Natura tranzactiilor
Vanzari de bunuri si
servicii, imprumuturi
Dividende, imprumuturi,
vanzari de bunuri si servicii
Vanzari de servicii,
imprumuturi, grup de TVA
Vanzari de servicii,
imprumuturi
Dividende, imprumuturi
Vanzari de bunuri si
servicii, imprumuturi

Natura tranzactiilor
Vanzari de bunuri si
servicii

Plata de dividende

Wellkept Group SA

Actionar

Romania

Tatika Investments Ltd.

Actionar

Cipru

Computerland Romania
SRL
Cinnamon Bake&Roll
SRL

Actionar

Romania

Entitate cu membri cheie ai
conducerii in comun

Romania

Lucian Vlad

Beneficiar real al Lunic
Franchising and Consulting Ltd.
Beneficiar real al Wellkept
Group SA, Tatika Investments
Ltd si beneficiar real al
companiei-mama
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama
Entitate afiliata unui actionar al
companiei-mama

Romania

Radu Dimofte

Elicom SRL
Elicom Connect SRL
Dorobanti 239 Imobiliare
SRL
Baneasa Developments
SRL
Baneasa Investments SA
Fundatia Advance

Romania

Chirie centru de training,
plata de dividende
Plata de dividende
Plata de dividende,
achizitii de echipament IT
Vanzari de bunuri si
servicii, imprumuturi
acordate
Chirie restaurant KFC
Mosilor
Chirie restaurant KFC
Mosilor

Romania

Servicii call-center

Romania

Servicii marketing

Romania
Romania

Chirie si utilitati sediu
administrativ si restaurant
Chirie restaurant

Romania

Chirie restaurant

Romania

Vanzare de produse

Definirea Partii afiliate si a tranzactiei cu partea afiliata in conformitate cu SIC 24 (“IAS 24”)
Parte afiliata – O parte afiliata este o persoana sau o entitate care este afiliata entitatii care isi
intocmeste situatiile financiare, “entitatea raportoare” (conform IAS 24, Prezentarea informatiilor privind
partile afiliate).
a) O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei este afiliat unei entitati raportoare daca
persoana respectiva:
(i)

detine controlul sau controlul comun al entitatii raportoare;

(ii)

are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau

(iii)

face parte din personalul-cheie din conducerea entitatii raportoare sau din conducerea unei
societati-mama a entitatii raportoare.

b) O entitate este afiliata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii:
(i)

Entitatea si entitatea raportoare fac parte din acelasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare
societate-mama, filiala sau filiala-membra este afiliata celorlalte entitati).

(ii)

O entitate este o entitate asociata sau o asociere in participatie a celeilalte entitati (sau o
entitate asociata sau o asociere in participatie a unei entitati membre a unui grup din care
face parte si cealalta entitate).

(iii)

Ambele entitati sunt asocieri in participatie ale aceleiasi parti terte.

(iv)

O entitate este o asociere in participatie a unei terte parti iar cealalalta entitate este o entitate
asociata partii terte.

(v)

Entitatea este un plan de beneficii postanagajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare
sau ai unei entitati afiliate entitatii raportoare. Daca entitatea raportoare in sine este un
asemenea plan, angajatorii care finanteaza planul sunt, de asemenea, afiliati entitatii
raportoare.

(vi)

Entitatea este controlata sau controlata in comun de catre o persoana definita la punctul a);

(vii)

O persoana identificata la punctul a)(i) are o influenta semnficativa asupra entitatii sau face
parte din personalul-cheie din conducerea entitatii (sau din conducerea unei societati-mama
a entitatii).

(viii)

Entitatea, sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte, furnizeaza entitatii
raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare servicii legate de personalul-cheie din
conducerea entitatii respective.

O entitate raportoare este scutita de cerintele de prezentare ale IAS 24, punctul 18, referitoare la
tranzactiile cu partile afiliate si soldurile scadente, inclusiv angajamentele cu:
a)

cu un stat care are controlul, controlul comun sau o influenta semnificativa asupra entitatiii
raportoare; si

b) cu o altă entitate care este parte afiliata deoarece același stat are controlul, controlul comun
sau o influenta semnificativa atat asupra entității raportoare, cat și asupra celeilalte entitati.
O tranzactie cu o parte afiliata reprezinta un transfer de resurse, servicii sau obligatii intre o entitate
raportoare si o parte afiliata, indiferent daca se factureaza sau nu un pret (IAS 24.9).

Filiala

Filiala

Filiala

Filiala

Filiala

Parte afiliata

Parte afiliata
Parte afiliata

US Food Network SA (USFN)

American Restaurant System SA (ARS)

California Fresh Flavors SRL (CFF)

US Food Network Srl -Italia (USFN_ITA)

US Food Network Srl - Moldova (USFN_MD)

Cinnamon Bake&Roll SRL

Wellkept Group SA
Computerland Romania SRL
Total

Natura relatiei

Companie-mama

Vanzator/ Creditor

Sphera Franchise Group SA (SFG)

Beneficiar

*Sume in RON

Vanzari de produse

8.533.813

153
1.000.449

4.343
27.301

-

-

-

-

-

-

-

4.496
9.561.563

540.551
1.534
163.617
339.959
691.434
5.936
2.399
-

1.534
148.990
371.020
5.936
2.399
540.551
14.627
339.959
320.414
-

Servicii suport (contract de servicii suport)
Servicii mentenanta si piese de schimb
Dobanzi
Servicii suport (contract de servicii suport)
Dobanzi
Venituri din dividende
Dobanzi
Servicii mentenanta si piese de schimb
Dobanzi
Vanzari de produse

6.114.866
19.604
1.143.307
7.352
225.604
-

19.604

-

7.352
165.515

6.114.866
1.143.307
60.089

2.534
296.248
2.122
-

Total

Vanzari/Venituri din dobanzi/Venituri din dividende
US Food
US Food
California
American
Network Srl - Network Srl Fresh
Restaurant
Moldova
Italia
System SA Flavors SRL
(USFN_MD)
(USFN_ITA)
(CFF)
(ARS)
1.974
560
296.248
1.380
742
-

US Food
Network SA
(USFN)

Servicii suport (contract de servicii suport)
Servicii marketing & refacturari costuri
Servicii suport (contract de servicii suport)
Servicii mentenanta si piese de schimb
Dobanzi

Servicii mentenanta si piese de schimb
Refacturare costuri
Dobanzi
Chirie, utilitati & alte servicii
Venituri din dividende

Descriere tranzactii

Sphera
Franchise
Group SA
(SFG)

Tranzactii cu partile afiliate si societatile din cadrul Grupului pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2022

Anexa 1 – Solduri si tranzactii cu partile afiliate si societatile din cadrul Grupului pentru perioada de trei luni incheiata la
incheiat la 31 martie 2022

Beneficiar

Natura relatiei

Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata

Parte afiliata

Filiala

American Restaurant System SA
(ARS)

Arggo Software Development and
Consulting SRL
Baneasa Developments SRL
Baneasa Investments SA
Cinnamon Bake&Roll SRL
Dorobanti 239 Imobiliare SRL
Elicom Connect SRL
Elicom SRL
Grand Plaza Hotel SA
Lucian Vlad
Radu Dimofte
Wellkept Group SA
Midi Development SRL
Computerland Romania SRL
Total

Filiala

US Food Network SA (USFN)

Sphera Franchise Group SA (SFG) Companie-mama

Vanzator/ Creditor

*Sume in RON

Dobanzi
Servicii suport (contract de servicii suport)
Servicii mentenanta si piese de schimb
Dobanzi
Chirie, utilitati & organizare evenimente
Refacturare costuri
Servicii mentenanta si piese de schimb
Refacturare costuri
Servicii marketing & refacturari costuri
Chirie, utilitati & organizare evenimente
Servicii IT
Servicii implementare ERP
Chirie, utilitati
Chirie, utilitati
Marfuri & protocol
Chirie, utilitati
Servicii marketing
Servicii call center
Chirie, utilitati & organizare evenimente
Chirie
Chirie
Chirie, utilitati
Achizitie de produse
Achizitie de echipament IT

Descriere tranzactii

296.248
742
560
1.974
1.380
55.915
33.687
1.442
107.472
499.420

Sphera
Franchise
Group SA
(SFG)

19.604
114.728
680.896
821.893
2.226
78.268
55.995
23.205
245
7.911.926

6.114.866

US Food
Network SA
(USFN)

Achizitii/Dobanzi
American
US Food
US Food
California
Restaurant
Network Srl - Network Srl Fresh Flavors
System SA
Italia
Moldova
SRL (CFF)
(ARS)
(USFN_ITA) (USFN_MD)
60.089
14.627
320.414
1.143.307
540.551
339.959
7.352
1.534
165.515
148.990
371.020
53.877
23.500
15.028
39.869
140.970
176.548
154.544
594
81.336
7.521
269.750
2.077.336
953.139
1.046.421
-

395.131
8.138.682
8.886
981.773
742
560
21.578
1.380
263.048
73.556
998.414
154.544
821.893
2.820
167.125
271.192
55.995
23.205
107.472
245
12.488.242

Total

Parte afiliata

Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata

Cinnamon Bake&Roll SRL

Wellkept Group SA
Grand Plaza Hotel SA
Baneasa Investments SA
Computerland Romania SRL
Total

Filiala

US Food Network Srl - Moldova
(USFN_MD)
Creante comerciale si alte creante
Imprumuturi acordate
Dobanzi de primit
Creante comerciale si alte creante
Creante comerciale si alte creante
Creante comerciale si alte creante
Creante comerciale si alte creante

Creante comerciale si alte creante
Dividende de incasat

Dobanzi de primit

67.905.865

-

3.474.896

339.928
32.038.233

Creante comerciale si alte creante
Imprumuturi acordate

Filiala

US Food Network Srl -Italia (USFN_ITA)

601.870
52.655
1.123.521

Creante comerciale si alte creante
Imprumuturi acordate
Dobanzi de primit

Filiala

California Fresh Flavors SRL (CFF)

2.771.643
2.500.448

Creante comerciale si alte creante
Imprumuturi acordate
Dobanzi de primit

Filiala

13.818.297
11.184.374

Descriere tranzactii

Sphera
Franchise
Group SA
(SFG)

Creante comerciale si alte creante
Companie-mama Imprumuturi acordate
Dobanzi de primit
Creante comerciale si alte creante
Filiala
Dividende de incasat

Natura relatiei

American Restaurant System SA (ARS)

US Food Network SA (USFN)

Sphera Franchise Group SA (SFG)

Beneficiar

Vanzator/ Creditor

*Sume in RON, valori nominale

535.591
72.943
108.155.985

31.790
-

4.798.274

37.099.500

1.169
14.938.621
671.756

2.883
16.700.000
537.757

636
28.675.400
4.089.665

132
65.625
128.264
2.584
2.075.519

-

-

-

-

1.843.692
35.221
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Creante comerciale si alte creante/Imprumuturi acordate si dobanzi de primit
American
US Food
US Food
US Food
California
Restaurant
Network Srl Network Srl Network SA
Fresh Flavors
System SA
Italia
Moldova
(USFN)
SRL (CFF)
(ARS)
(USFN_ITA)
(USFN_MD)

Solduri cu partile afiliate si societatile din cadrul Grupului la data de 31 martie 2022

535.591
72.943
132
65.625
128.264
2.584
178.137.369

31.790
-

8.273.170

339.928
69.137.733

603.039
14.991.276
1.795.277

2.774.527
16.700.000
3.038.205

1.844.328
28.675.400
4.089.665
13.853.518
11.184.374

Total

Beneficiar

Filiala
Filiala

American Restaurant System SA (ARS)
US Food Network Srl - Italia (USFN_ITA)
Arggo Software Development and
Consulting SRL
Baneasa Developments SRL
Baneasa Investments SA
Cinnamon Bake&Roll SRL
Dorobanti 239 Imobiliare SRL
Elicom Connect SRL
Elicom SRL
Grand Plaza Hotel SA
Lucian Vlad
Midi Development SRL
Radu Dimofte
Wellkept Group SA
Computerland Romania SRL
Total
4.089
37.263
14.124
471
32.357
25.590
962
22.627.587
58.583
3.901
17.452.076

Valentin Budes

40.462
187.780
22.437
1.756
31.460
831
37.344
15.476
25.375.440

1.169
14.938.621
671.756
-

Calin Ionescu

2.328
288
3.000
34.615.009

-

2.883
16.700.000
537.757

601.870
52.655
1.123.521

Director Financiar Executiv

Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii

35.221
-

636
28.675.400
4.089.665
1.843.692
-

Datorii comerciale si alte datorii
Imprumuturi datorate
Dobanda de plata
Datorii comerciale si alte datorii
Datorii comerciale si alte datorii

2.771.643
2.500.448

77.750.831

37.099.500
4.798.274
-

339.928
32.038.233
3.474.896

31.790

-

31.790
-

-

American
California Fresh
US Food
US Food Network
Restaurant
Flavors SRL
Network Srl Srl - Moldova
System SA (ARS)
(CFF)
Italia (USFN_ITA)
(USFN_MD)

Datorii comerciale si alte datorii/Imprumuturi datorate si dobanzi de plata
US Food
Network SA
(USFN)
13.818.297
11.184.374
-

Sphera
Franchise Group
SA (SFG)

Datorii comerciale si alte datorii
Dividende de plata
Imprumuturi datorate
Dobanda de plata

Descriere tranzactii

Director General Executiv

Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata
Parte afiliata

Parte afiliata

Filiala

Companie-mama

Natura relatiei

US Food Network SA (USFN)

Sphera Franchise Group SA (SFG)

Vanzator/ Creditor

*Sume in RON, valori nominale

46.880
283.626
14.124
22.437
2.227
67.718
26.421
37.344
288
15.476
3.000
962
177.852.732

36.477
97.413.521
10.097.452
1.878.914
-

17.531.738
11.184.374
32.090.888
7.098.865

Total

