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Clarificari privind inregistrarea unui provizion suplimentar cu controlul fiscal 
 
Asa cum a fost prezentat in situatiile financiare preliminare publicate pe 26 februarie 2019, USFN 
SA, in care Sphera Franchise Group SA (“Sphera”) detine 99.9997% din actiuni, este subiectul 
unei inspectii fiscale de fond efectuate de catre autoritatile fiscale pentru perioadele 2013-2017 
(privind TVA) si 2012-2016 (privind impozitul pe profit).  

In baza raportului de inspectie fiscala in forma preliminara transmis in data de 27 februarie 2019 
de catre autoritatile fiscale, Grupul a recunoscut in cadrul situatiilor financiare consolidate 
provizioane pentru ajustarea taxelor si impozitelor de plata pentru perioadele supuse inspectiei 
fiscale de fond in suma totala de 11,46 milioane RON, reprezentand ajustari ale impozitului pe 
profit (4,54 milioane RON), ajustari ale TVA de plata (3,22 milioane RON), precum si dobanzi si 
penalitati de plata accesorii (3,70 milioane RON).  

Aspectele semnalate in acest raport preliminar fac in continuare obiectul unor discutii si clarificari, 
dar, datorita incertitudinii rezultatului final, managementul Grupului a decis recunoasterea in 
cadrul situatiilor financiare consolidate a unui provizion pentru impozitele si taxele suplimentare 
de plata la finalul si pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018. Sumele inregistrate ca provizion 
reprezinta cea mai buna estimare bazata pe informatiile disponibile la data intocmirii situatiilor 
financiare consolidate. Managementul va analiza concluziile finale ale raportului si impactul lor 
financiar atunci cand raportul final va fi emis de autoritati si va initia toate demersurile 
administrative si juridice in vederea diminuarii impactului financiar provizionat in rezultatele 
financiare 2018. 

Provizionul initial inregistrat in cadrul situatiilor financiare interimare consolidate simplificate, 
bazat pe estimarile managementului, a fost in suma de 1,69 milioane RON, reprezentand ajustari 
ale TVA de plata (0,60 milioane RON), impozitului pe profit (0,54 milioane RON), precum si 
dobanzi (0,36 milioane RON) si penalitati de plata aferente (0,20 milioane RON). 

Ca urmare, comparativ cu rezultatele preliminare, profitul operational al Sphera pentru anul 2018 
a scazut cu 10,67 milioane RON la un nivel de 30,13 milioane RON, iar profitul net s-a redus cu 
9,77 milioane RON la un nivel de 24,26 milioane RON. EBITDA normalizata a ramas nemodificata 
la 72,36 milioane RON.  
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Cifre in RON'000
Rezultate consolidate 

2018

Rezultate consolidate 

preliminare 2018
Diferenta

Vanzari in restaurante 771.197 771.197 -0 

Cheltuieli in restaurante 668.019 668.019 0

Profit din exploatare in restaurante 103.178 103.178 0

Cheltuieli generale si administrative, net 73.048 62.379 10.669

Profit din exploatare 30.130 40.800 -10.670 

Costuri f inanciare 3.102 3.843 -741 

Venituri f inanciare 108 491 -383 

Profit inainte de impozitare 27.136 37.447 -10.311 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 2.874 3.419 -545 

Profitul perioadei 24.262 34.028 -9.766 

EBITDA 51.638 62.307 -10.669 

EBITDA normalizat 72.360 72.360 0


