RAPORT ANUAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Raport anual conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Pentru exercitiul financiar: 2020
Data raportului: 31.03.2021
Denumirea emitentului: Gastronom S.A.
Sediul social: Buzãu, str. Ion-Bãiesu, bl. 4-5, et.1
Numãr de telefon/ fax: 0238/ 710196
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Numãr de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J10/60/1991
Capital social subscris si vãrsat: 766.320 lei
Piata pe care se tranzactioneazã valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti,
ATS, AeRO, simbol GAOY
Capital social subscris si vãrsat: 766.320 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: nominative,
dematerializate
Cod LEI 25490020BGU8RWMTIZ94
Prezentare generalã
Societatea GASTRONOM S.A. are sediul social în Buzãu, str. Ion Bãiesu, bl.4-5,
etaj I, numãr de telefon/fax: 0238/710196 si este înregistratã la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J10/60/1991, având cod unic de înregistrare RO 1154474.
Societatea Gastronom S.A. a fost înfiintatã prin Decizia nr. 231/1990 a Prefecturii
Buzau, prin reorganizarea I.C.S.A.P. Buzãu, în temeiul Legii nr. 15/1990. Functioneazã
ca societate pe actiuni conform Legii nr. 31/1990 republicatã, cu modificãrile si
completãrile ulterioare, având ca obiect principal de activitate “închirierea si
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.
Capitalul social este format din 306.528 actiuni nominative, cu valoarea nominala
de 2.50 lei, tranzactionate incepand cu data de 19.06.2015 in cadrul sistemului alternativ
de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea Instrumente
Financiare, listate pe A.T.S., Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni, având
simbolul “GAOY”.
Evidenta actionarilor este tinutã din anul 2007 de cãtre Depozitarul Central (fost
Regisco) conform contractului nr. 15669/10.04.2007.
Structura actionariatului la data de 30.10.2020 se prezinta astfel:
-SIF Transilvania SA 215.453 actiuni reprezentand 70,29 % din capitalul social
-DDN Global SRL 31.650 actiuni, reprezentand 10,32 % din capitalul social
-Broadhurst Investments Limited 31.622 actiuni, reprezentand 10,31% din
capitalul social
- alti actionari 27.803 actiuni, reprezentand 9,07 % din capitalul social
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1. Analiza activitãtii emitentului
1.1.a) Descrierea activitãtii de bazã a emitentului
Obiectul de activitate al societãtii este “închirierea si subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii si închiriate” – cod CAEN 6820;
b) Precizarea datei de înfiintare a emitentului
Societatea Gastronom S.A. a fost constituitã în baza Deciziei nr. 231/1990 a
Prefecturii Judetului Buzãu, pe structura fostei I.C.S.A.P. Buzãu în temeiul Legii nr.
15/1990;
c) Descrierea oricãrei fuziuni sau reorganizãri semnificative a emitentului, a
filialelor sale sau a societãtilor controlate, în timpul exercitiului financiar
Pe parcursul exercitiului financiar 2020 nu s-au realizat evenimente de natura
fuziunii sau reorganizãrii societãtii comerciale.
d) Descrierea achizitiilor si/sau înstrãinãrilor de active
Pe parcursul exercitiului financiar 2020 nu s-au facut achizitii si/sau instrainari de
active.
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluãrii activitatii societãtii.
1.1.1. Elemente de evaluare generalã:
a) profit net :
811.165 lei
b) cifra de afaceri:
1.874.988 lei
c) export:
d) cheltuieli:
1.109.351 lei
e) % din piatã detinut
- prin specificul obiectului de activitate al
societãtii, închirierea spatiilor comerciale reprezintã un segment din piata imobiliara a
municipiului Buzãu, a cãrei pondere nu poate fi cuantificatã în conditiile în care nu
dispunem de datele statistice necesare.
f) lichiditate ( disponibil în cont, etc)
2.115.089 lei
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societãtii
Nu este cazul.
1.1.3. Evaluarea activitãtii de aprovizionare tehnico-materialã (surse indigene,
surse import)
Nu este cazul.
1.1.4. Evaluarea activitãtii de vânzare;
a.Descrierea evolutiei vânzãrilor secvential pe piata internã si/sau externã si a
perspectivelor vânzãrilor pe termen mediu si lung;
Nu este cazul.
b.Descrierea situatiei concurentiale în domeniul de activitate al societãtii, a
ponderii pe piatã a produselor sau serviciilor societãtii si a principalilor competitori;
Prin specificul obiectului de activitate al societãtii, închirierea spatiilor
comerciale, aceasta intrã în concurentã cu ceilalti participanti la piata imobiliarã a
municipiului, proprietari persoane fizice sau societãti cu profil imobiliar.
c.Descrierea oricãrei dependente semnificative a societãtii fatã de un singur
client sau fatã de un grup de clienti a cãrui pierdere ar avea un impact negativ asupra
veniturilor societãtii.
Nu este cazul.
Activitatea societatii Gastronom SA consta in închirierea bunurilor imobiliare
proprii, clientii societatii fiind persoane juridice si fizice, neexistand o dependenta fata de
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un anumit client (un numar de 5 clienti/chiriasi fiind aferenti unei cote de 30 % din cifra
de afaceri realizata).
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/ personalul societãtii.
a) Precizarea numãrului si a nivelului de pregãtire a angajatilor societãtii
precum si a gradului de sindicalizare a fortei de muncã
Societatea avea la 31.12.2020 un numãr de 4 angajati cu contract individual de
muncã pe perioadã nedeterminatã, cu nivel de pregãtire studii medii.
Angajatii societãtii nu s-au organizat în sindicat.
b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati, precum si a oricãror
elemente conflictuale ce caracterizeazã aceste raporturi
Nu existã si nu sunt semnalate elemente conflictuale ce pot afecta negativ
raporturile de muncã la nivel de societate. Relatiile dintre directorul societãtii si angajati
s-au derulat într-un climat de colaborare si spirit de echipã.
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitãtii de bazã a emitentului
asupra mediului înconjurãtor.
Nu este cazul.
1.1.7. Evaluarea activitãtii de cercetare si dezvoltare.
Nu este cazul.
1.1.8.Evaluarea activitãtii societãtii privind managementul riscului.
Nu este cazul.
1.1.9.Elemente de perspectivã privind activitatea societãtii.
a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor
de incertitudine ce afecteazã sau ar putea afecta lichiditatea societãtii comparativ cu
aceeasi perioadã a anului anterior
Avand in vedere obiectul de activitate al societatii si contextul economic actual
indus de pandemia cu COVID-19, consideram ca pandemia Covid -19, reprezinta un
element care ar putea afecta semnificativ lichiditatea societatii si un factor de
incertitudine a realizarii BVC 2021.
b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau
anticipate, asupra situatiei financiare a societãtii comparativ cu aceeasi perioadã a
anului trecut.
Denumirea elementului
Capital subscris
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Alte rezerve
Profit nerepartizat
Profit sau pierdere sold C
Total capitaluri proprii

Sold la începutul
exerc.
766.320
1.986.366
153.264
2.524
1.994.032
1.132.401
6.034.907

Cresteri

Reduceri

215.160

1.348.011
811.165
2.159.176

2.544.182
1.132.401
3.892.193

Sold la sfârsitul
exercitiului
766.320
1.770.756
153.264
2.524
797.861
811.165
4.301.890

c) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbãrilor economice
care afecteazã semnificativ veniturile din activitatea de bazã.
Nu este cazul.
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2. Activele corporale ale societãtii.
2.1. Precizarea amplasãrii si a caracteristicilor principalelor capacitãti de
productie în proprietatea societãtii
Societatea Gastronom S.A. detine în proprietate spatii comerciale, prezentate în
Anexa nr. 1.
2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzurã a proprietãtilor societãtii;
În anul 2020 amortizarea mijloacelor fixe a fost în sumã de 331.930 lei din care
amortizarea clãdirilor 330.775 lei.
2.3. Precizarea principalelor probleme legate de dreptul de proprietate
asupra activelor corporale ale societãtii
Societatea Gastronom S.A. detine titlu de proprietate pentru spatiile comerciale
aflate în patrimoniu si partial pentru terenul aferent.

3. Piata valorilor mobiliare emise de emitent
3.1. Precizarea pietelor din România si din alte tãri pe care se negociazã
valori mobiliare emise
Actiunile societãtii sunt înscrise si se tranzactioneazã la Bursa de Valori
Bucuresti, Sistemul Alternativ de Tranzactionare-AeRO sub simbolul GAOY, in baza
Deciziei ASF nr. 1012/27.05.2015 si Deciziei BVB NR.671/17.06.2015.
Societatea Gastronom SA, in calitate de emitent de instrumente funanciare, a
obtinut codul LEI: 25490020BGU8RWMTIZ94.
Evidenta actionarilor este tinutã din anul 2007 de cãtre Depozitarul Central
conform contractului nr. 15669 din 10.04.2007.
3.2. Descrierea politicii societãtii cu privire la dividende. Precizarea dividendelor
cuvenite/ plãtite/ acumulate în ultimii 3 ani si, dacã este cazul, a motivelor pentru
eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani;
Politica emitentului a fost de repartizare a profitului obtinut cãtre dividende,
situatia realizãrii profitului si a repartizãrii dividendelor prezentându-se astfel:
An

Profit net

2017
2018
2019
2020

956.441,00
1.562.857,17
1.132.401,00
811.165,29

Rezerve
constitui
te
-

Profit sau
pierdere
reportat
(ã)
-

Dividende de
distribuit cf.
aprobare
AGOA
956.367,36
1.560.227,52
2.544.182,40
812.299,20

Fond
dezv.

Profit net
nerepartizat

Dividend
brut/actiune

-

73,64
2.629,65
-

3,12
5,09
8,30
2,65

Situatie dividende platite:
An
2017
2018
2019
2020

Dividende
plãtite
577.140,00
927.192,16
1.524.273,89
2.474.806,23
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Pentru anul 2020 Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta din 29.03.2021 a
aprobat propunerea Administratorului unic, de distribuire de dividende in suma de totala
de 812.299,20 lei, determinata astfel:
- 811.165,29 lei (100% profit net 2020)
-1.133,91 lei din profitul nerepartizat in anii anteriori (95,51%)
Valoarea dividend brut/actiune :2,65 lei
3.3. Descrierea oricãror activitãti ale societãtii de achizitionare a propriilor
actiuni
Nu este cazul.
3.4. În cazul în care societatea are filiale, precizarea numãrului si a valorii
nominale a actiunilor emise de societatea mamã detinute de filiale
Nu este cazul.
3.5.În cazul în care societatea a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creantã
datorie, prezentarea modului în care societatea îsi achitã obligatiile fatã de
detinãtorii de astfel de valori mobiliare
Nu este cazul.

GUVERNANTA CORPORATIVA
Administrarea si conducerea
Conform prevederilor actului constitutiv, actualizat prin hotararea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor din 17.12.2018, societatea Gastronom SA a adoptat sistemul
unitar de administrare a societatii alcatuit din Administrator unic si Conducere executiva.
Actul constitutiv si reglementarile interne contin prevederi privind rolul si atributiile
acestor organe de administrare si conducere si delimitarea clara intre responsabilitatile si
atributiile acestora.
4. Conducerea societatii
Conform prevederilor statutare Adunarea Generalã a Actionarilor decide strategia
activitãtii societatii si asigurã politica economicã si comercialã.
In anul 2020 societatea a fost administrata de dna Veres Diana in calitate de
administrator unic ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de
17.12.2018 care a hotarat restructurarea Consiliului de Administratie cu consecinta
administrarii societatii de catre un administrator unic, alegand in functia de administrator
unic pe dna Diana Veres pentru un mandat de 4 ani
Conducerea executivã este asiguratã de un director care-si exercitã atributiile în
baza contractului de mandat încheiat cu consiliul de administratie/administrator unic.
4.1.Prezentarea listei administratorilor societãtii.
a. Administrator unic : dna Veres Diana, nãscuta la 30.12.1973, profesie
economist, vechime în functie 7 ani.
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Responsabilitati si atributii
Rolul, responsabilitatea, atributiile si modul de organizare si desfasurare a activitatii
consiliului de administratie/administratorului unic sunt reglementate de Legea 31/1990 –
legea societatilor, actul constitutiv al societatii si contractul de administrare.
Administratorul unic stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale
societatii, politicile contabile, sistemul de control financiar si supravegheaza activitatea
societatii si conducerii executive.
Activitatea Administratorului unic in 2020
Administratorul unic convoaca sedinte ori de cate ori este necesar, cel putin o data la trei
luni, in baza convocatorului care precizeaza data, locul si ordinea de zi.
Deliberarile sedintei sunt consemnate intr-un proces verbal care cuprinde numele
participantilor, ordinea deliberarilor, deciziilor adoptate, numarul de voturi intrunite si
opiniile separate.
Deliberarile sedintei se pot realiza si in baza convocatorului prin corespondenta
electronica care precizeaza data si proiectul ordinei de zi, iar exprimarea votului se poate
face prin corespondenta electronica, in scris, care se ataseaza procesului verbal al
sedintei.
In cursul anului 2020 au avut loc 19 sedinte ale administratorului unic, din care 1
sedinta desfasurata la sediul societatii si 18 sedinte desfasurate telefonic si electronic prin
email, adoptandu-se un numar de 20 decizii.
Obiectul dezbaterilor din sedintele administratorului unic care au fost incluse pe
ordinea de zi au vizat:
- situatiile financiare lunare/trimestriale/semestriale/anuale
- programul anual de activitate si bugetul anual
- rapoartele lunare/ trimestriale/ semestriale/ anuale privind litigiile si procedurile
juridice
-convocarea sedintelor adunarii generale ordinare
-rapoarte curente/trimestriale/semestriale/anuale diseminate pietei de capital
b) Orice acord, întelegere sau legãturã de familie între administratorul respectiv
si o altã persoanã datoritã cãreia persoana respectivã a fost numitã administrator
Nu este cazul.
c) Participarea administratorului la capitalul societãtii
Nu este cazul.
d) Lista persoanelor afiliate societãtii.
Nu este cazul.
Conducerea executiva
Atributiile de conducere sunt delegate de catre administratorul unic catre un director
executiv, pe baza de contract de mandat.
Directorul asigura coordonarea tuturor activitatilor societatii si reprezinta societatea in
relatiile cu tertii.

6

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societãtii.
În baza Legii 441/2006 si a hotãrârii A.G.A., Consiliul de Administratie a încheiat
un contract de mandat pentru 4 ani privind delegarea de atributii cu directorul societãtii.
Incepand cu data de 15.11.2008, conducerea executivã a fost asiguratã de cãtre
doamna ec. Popa Liliana, director, in baza contractului de mandat incheiat pe perioada de
4 ani.
Durata contractului de mandat s-a prelungit, astfel :
- pentru perioada 01.07.2014 - 30.06.2016 prin Decizia 6/22.05.2014 a Consiliului
de Administratie
- pentru perioada 01.07.2016 – 31.05.2018 prin Decizia nr. 6/23.06.2016 a
Consiliului de Administratie .
- pentru perioada 01.06.2018 – 31.10.2021 prin Decizia nr. 8/21.05.2018 a
Consiliului de Administratie
Activitatea financiar-contabilã este coordonatã de cãtre doamna Mihai Aurelia,
sef birou contabilitate.
Popa Liliana.
a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivã:
contract de mandat pentru 4 ani incepand cu 15.11.2008, prelungit pana la data de
31.10.2021;
b) Orice acord, întelegere sau legãturã de familie între persoana respectivã si o
altã persoanã datoritã cãreia persoana respectivã a fost numitã ca membru al
conducerii executive;
Nu este cazul.
c) Participarea persoanei respective la capitalul societãtii.
Nu este cazul.
Mihai Aurelia.
a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivã: duratã
nedeterminatã;
b) Orice acord, întelegere sau legãturã de familie între persoana respectivã si o
altã persoanã datoritã cãreia persoana respectivã a fost numitã ca membru al
conducerii executive;
Nu este cazul.
c) Participarea persoanei respective la capitalul societãtii: 40 actiuni, 0,013 %.
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 si 4.2, precizarea eventualelor
litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani,
referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului precum si acelea care
privesc capacitatea respectivei persoane de a-si îndeplini atributiile în cadrul
emitentului.
Nu este cazul.
Auditul intern
Activitatea de audit intern este realizata de catre societatea Midconsulting SRL,
societate de audit autorizata, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania si isi
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desfasoara activitatea in baza planului anual de audit intern, aprobat de Consiliul de
Administratie/ Administratorul unic, care include obiectivele, termenele si frecventa
misiunilor de audit.
Rapoartele de audit intern sunt transmise conducerii executive si consiliului de
administratie/administratorului unic.
Auditul financiar
Situatiile financiare anuale pregatite in conformitate cu reglementarile contabile
aplicabile la nivel individual sunt certificate de catre un auditor independent, persoana
juridica, Societatea Contexpert S.R.L. numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor
din 30.03.2020, pentru un contract de 2 ani.
Adunarea Generala a Actionarilor
Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste in sedinte ordinare, cel putin o data pe an,
in termen de cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, sau sedinte
extraordinare ori de cate ori este necesar.
In cursul anului 2020, adunarea generala s-a intrunit de doua ori:
- in data de 30.03.2020 in sedinta ordinara pentru aprobarea situatiilor financiare anuale
ale exercitiului financiar 2019,
- in data de 11.11.2020 in sedinta ordinara pentru planificarea financiara pentru anul
2021.
Drepturile actionarilor
Societatea Gastronom SA asigura un tratament egal tuturor actionarilor.
Dreptul la vot
Actiunile societatii sunt nominative, dematerializate si indivizibile si confera actionarilor
drepturi egale.
Orice actiune detinuta da dreptul posesorului la un vot in cadrul adunarii generale, cu
exceptia cazurilor speciale cand dreptul de vot este suspendat.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot personal, prin imputernicit sau pot vota prin
corespondenta.
Dreptul la dividende
Societatea Gastronom SA are o politica predictibila privind distribuirea anuala de
dividende, adoptata de consiliul de administratie/administrarorul unic ca linie directoare.
Rata de distributie a dividendelor prognozata este de 100 % profitul distribuibil.
Dividendele se distribuie actionarilor in cuantumul si termenul stabilit de adunarea
generala a actionarilor, iar plata acestora se face conform procedurii de distribuire a
dividendelor, facuta public actionarilor, anterior platii.
Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare confera drept egal la dividend detinatorului
acesteia, iar dividendul brut cuvenit actionarilor se determina proportional cu numarul de
actiuni detinute prin inmultirea dividendului per actiune cu numarul de actiuni detinute.
Impozitul pe dividend se retine la sursa si se plateste conform prevederilor normei fiscale
privind impozitul pe dividende iar dividendul net calculat ca diferenta dintre dividendul
brut si impozitul pe dividend se plateste actionarilor.
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Dreptul la informare
Societatea Gastronom SA furnizeaza actionarilor informatii relevante si acces la aceleasi
informatii in acelasi timp, in vederea exercitarii in mod echitabil a drepturilor acestora.
Principiul societatii in materie de comunicare vizeaza diseminarea rapida si nediferentiata
a informatiilor relevante si egalitatea accesului la informatii pentru toti investitorii in
general si actionarii in special.
Diseminarea informatiilor catre actionari se realizeaza si prin sistemul rapoartelor curente
si periodice publicate pietei de capital prin sistemul de comunicare al Bursei de Valori
Bucuresti.
Astfel, in cursul anului 2020, societatea a diseminat urmatoarele rapoarte prin sistemul de
comunicare al BVB:
- 15.01.2020- Calendar financiar 2020
- 20.02.2020- Raport rezultate financiare preliminare 2019
- 25.02.2020 - Raport curent convocare AGOA 30.03.2020; informare repartizare profit,
propunere dividend
- 30.03.2020 - Raport curent hotarari AGOA 30.03.2020
- 31.03.2020 - Raport anual 2019
- 03.04.2020- Raport cu privire la efectele crizei Covid-19 asupra activitatii
- 28.04.2020 - Comunicat privind procedura distribuire de dividende pentru exercitiul
financiar 2019
- 14.05.2020 - Raport trimestrial, trimestrul 1/2020
- 24.06.2020 – Raport Impact Covid-19 asupra activitatii societatii
- 14.08.2020 - Raport semestrial 2020
- 01.10.2020- Modificare calendar financiar 2020
-08.10.2020 - Raport curent convocare AGOA 11.11.2020; BVC 2021, program investitii
2021
- 06.11.2020- Raport trimestrial, trimestrul 3/2020
-11.11.2020- Raport curent hotarari AGOA 11.11.2020, aprobare BVC 2021, program
investitii 2021

5. Situatia financiar-contabilã.
Situatiile financiare si balanta de verificare întocmitã la 31.12.2020 sunt
prezentate în Anexa nr. 2 si în raportul auditorului financiar.
Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani:
ELEMENTE DE BILANT
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL,
din care:
- Imobilizari corporale
- Imobilizari necorporale
- Imobilizari financiare
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL,
din care:
-Stocuri

2017
3.899.415

2018
3.067.853

2019
2.740.746

2020
2.440.625

3.310.864
434
588.117
2.322.985

3.067.686
167
3.767.550

2.740.551
195
3.653.588

2.440.449
176
2.224.129

-

-

-

-
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-Creante Comerciale
-Investitii pe termen scurt
-Casa si conturi la banci
TOTAL ACTIV
-Capital social
-Rezerve din reevaluare
-Rezerva legala
-Rezultat reportat
-Profit / Pierderea exercitiului financiar
TOTAL CAPITALURI PROPRII
- Datorii sub 1 an
-Provizioane
-Venituri in avans
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
-Venituri totale
-Cheltuieli totale
-Profit / Pierdere bruta
-Impozit pe profit
-Impozit pe venit
-Profit / Pierdere neta
-Cifra afaceri
- Alte venituri din exploatare
-Venituri exploatare
-Cheltuieli de exploatare, din care:
-cu personalul
- amortizãrile
- cu prestatiile externe
- impozite si taxe
-Profit / Pierdere exploatare
-Venituri financiare
-Cheltuieli financiare
-Profit / Pierdre financiara

81.942
2.241.043
6.222.400
766.320
2.470.438
155.788
1.507.257
956.441
5.856.244
317.135
22.290
27.287

105.198
3.662.352
6.835.732
766.320
2.201.977
155.788
1.775.792
1.562.857
6.462.734
330.292
15.975
26.731

107.221
3.546.367
6.394.658
766.320
1.986.366
155.788
1.994.032
1.132.401
6.034.907
314.285
17.096
28.370

109.040
2.115.089
4.665.067
766.320
1.770.756
155.788
797.861
811.165
4.301.890
316.470
18.221
28.486

2.056.841
1.066.997
989.844
14.467
18.936
956.441
2.012.009
9.321
2.021.330
1.201.573
577.225
341.853
118.039
148.499
819.757
35.511
-134.576
170.087

3.394.754
1.797.944
1.596.810
33.953
1.562.857
2.056.126
685.815
2.741.941
1.209.827
514.114
351.528
131.136
157.042
1.532.114
652.813
588.117
64.696

2.261.129
1.106.040
1.155.089
22.688
1.132.401
2.120.212
49.640
2.169.852
1.106.040
507.417
330.981
109.473
152.646
1.063.812
91.277
91.277

1.944.250
1.109.351
834.899
23.734
811.165
1.874.988
16.405
1.891.393
1.109.351
529.488
331.930
107.332
129.654
782.042
52.857
52.857

Contabilitatea societãtii a fost si este organizatã si condusã în conformitate cu
Legea contabilitãtii nr. 82/1991 cu modificãrile ulterioare. Din punct de vedere a
intocmirii situatiei financiare, societatea aplica Ordinul Ministerului de Finante nr.
1802/2014.
Activitatea societãtii, asa cum s-a arãtat deja, constã în închirierea bunurilor
imobiliare proprii. În cursul anului 20209 s-a derulat un numar de 60 contracte de
închiriere.
În baza deciziei nr. 3 din 03.12.2020 s-a procedat la inventarierea mijloacelor
fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniu; conform procesului verbal incheiat la data
de 31.12.2020, nu s-au constatat diferente fata de evidenta contabila.
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Programul de investitii 2020 in suma de 260.000 lei cuprinde amenajari,
modernizari si reparatii capitale la activele societatii.
În cursul anului 2020 au fost efectuate o serie de lucrãri de intretinere si reparatii
curente la spatiile proprietatea societatii in suma de 11.138 lei si lucrari de modernizare si
amenajare in suma de 31.656 lei, constând în lucrari de instalatii gaze si montare centrala
termica, tamplarie termopan, reamenajare grup sanitar.
In rapoartele curente publicate in cursul anului 2020 privind impactul generat de
COVID-19 asupra activitatii societatii si implicatiile asupra performantei financiare,
avand in vedere ca aproximativ 1/3 din contractele de inchiriere sunt aferente unor
activitati care au fost suspendate pe perioada starii de urgenta si alerta, societatea
Gastronom SA a prezentat investitorilor situatia societatii, estimând o reducere
semnificativa a veniturilor din chirii.
Analizând rezultatele obtinute la 31.12.2020 comparativ cu B.V.C. pentru anul 2020
(anexa nr.3) se constatã o realizare a veniturilor totale de 92,27%. In cadrul acestui
capitol s-au realizat venituri din exploatare 90,67% si venituri financiare 251,70%.
Depasirea nivelului planificat al veniturilor financiare s-a datorat plasamentelor bancare
constituite in conditii avantajoase.
În ceea ce priveste capitolul de cheltuieli, se înregistreazã o realizare de 84,68%;
economii semnificative se inregistreaza la capitolul impozite si taxe locale prin acordarea
bonificatiei pentru plata integrala precum si reducerii cu 50% a impozitului pe cladirile in
care activitatea a fost afectata pe durata starii de urgenta (conform OUG 69/2020).
Societatea Gastronom S.A. a realizat la data de 31.12.2020:
- profit brut în sumã de 834.899 lei, inregistrand o depasire cu 4,75 % fatã de
nivelul planificat
-profit exploatare de 782.042 lei, depasire cu 0,77 %
-profit financiar de 52.857 lei, realizat 251,70 %;
-profit net de 811.165 lei, depãsind nivelul propus cu 4,54 %.
In anul 2020 activul net a scazut cu 1.729.580 lei, urmare in principal a diminuarii
disponibilului din casa-banca cu 1.431.278 lei si inregistrarii pe cheltuielile societatii a
amortizarii anuale.
Societatea nu are contractate imprumuturi.
Referitor la Indicatorii si Obiectivele de performanta pentru anul 2020, tabloul
realizarii acestora se prezinta astfel:
REALIZARI 2020

GRAD
REALIZARE
104,76%

INDICATOR

VALOARE

Profit brut

minim 797.000 lei

834.899 lei

Profit din exploatare

minim 776.000 lei

782.042 lei

100,77%

Marja EBITDA

minim 54,00%

59,41%

110,02%
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OBIECTIVE
- gradul de ocupare a spatiilor inchiriabile pe parcursul anului 2020 a fost de 92,78%, fata
de 90% obiectivul propus
- au fost realizate lucrari de intretinere si reparatii a spatiilor, cu efect in nivelul chiriilor
percepute.
Pe parcursul anului 2020 societatea a distribuit dividende aferente anului 2019 in
valoare de 2.472.005,83 lei, reprezentand 98,14% din dividendele de distribuit.
La finele anului 2020 societatea avea disponibilitãti în sumã de 2.115.089 lei
existente în conturile de depozit, conturile curente si casieria unitãtii.
Societatea Gastronom a retinut, înregistrat si virat in 2020 datorii fatã de bugetul
local si bugetul consolidat al statului dupã cum urmeazã:
Contributii asigurari sociale
Contributii asigurari sociale de sãnãtate
Contributie asiguratorie de munca
Impozit salarii
Impozit clãdiri,taxã teren,firmã,conces.teren Unirii,bl.O2 parter
Impozit venit microentitati
T.V.A.
Impozit venit dividende persoane fizice si juridice

128.113 lei
50.884 lei
12.165 lei
33.404 lei
125.832 lei
23.734 lei
222.044 lei
24.662 lei

În ceea ce priveste onorarea obligatiilor de platã, societatea nu înregistreazã debite
restante, plãtile fiind efectuate în termenele scadente prevazute in contracte.
Societatea nu înregistreazã la 31.12.2020 datorii fatã de bugetul consolidat.

Administrator unic
Ec. Diana Veres
Director
Ec. Liliana Popa
Sef birou contabilitate
Aurelia Mihai
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Societatea GASTRONOM S.A.

ANEXA 1.
LISTA ACTIVELOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL SOCIETATII
la data de 31.12.2020

Nr.
crt.

Denumirea si adresa

S.T.
Teren
aferent

Anul PIF

Supraf.
desf.
(mp)

Valoarea de
inventar
-lei-

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
Cladire zidita Sediu vechi
Str.Pãcii nr.26
Cladire zidita sediu nou
Str.Ion Bãiesu, bl.4-5,et.I.
Patiseria Dacia Str.Ion Bãiesu,bl.4-5,
parter
Cladire zidita Zahana Piata
Str.Independentei nr.1
Cladire zidita Rest. Tineretului
Cofetãria Tineretului
Bd.N.Bãlcescu nr.36
Cladire zidita Rest. Crang
Clãdire ziditã Anexã Rest.Crâng
Cladire zidita Modern
Bd.N.Bãlcescu,Bl.B.3 parter
Cladire zidita Rest. Micro 14
Cart.Micro 14
Cladire zidita Gosp. Micro 14
Cart.Micro 14
Cladire zidita Lacto Dorna
Str.Unirii,Bl.E.1
Cladire zidita Dealu Mare
Restaurant +
Cofetãrie –Str.Unirii N.,bl.C.1 parter
Cladire zidita Bar Micro 3
Cart.Micro III,Bl.D.3

2
1.251

3
1950

198
126

4

Valoare
rãmasã la
31.12.2020
-lei-

Mod de administrare
(directa/
închiriere/
locatie gestiune)

666

5
373.578,50

6
138.769,71

7
INCHIRIERE

1989

497

111.602,00

55.311,70

1989

268

DIRECTA+
INCHIRIERE
INCHIRIERE

70.992,82
79.253,70

46.177,67
3.950,42

ÎNCHIRIERE
ÎNCHIRIERE

184

1947

179

252
53

1973

331
104

180.615,06

47.932,65

2.108

1682

43

1971
1989
1971

93

500.093,44
14.300,00
107.520,28

212.738,12
16.766,38

1.163,05

1979

629

171.996,48

74.682,35

ÎNCHIRIERE

113

1979

62

44.847,00

19.393,32

ÎNCHIRIERE

235

1985

244

197.327,00

110.996,46

ÎNCHIRIERE

704
92
71

347.584,00

180.204,94

49.723,58

26.864,16

ÎNCHIRIERE

1983
630
25
15

1982

ÎNCHIRIERE
Investitie nefinalizata
ÎNCHIRIERE

ÎNCHIRIERE

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cladire zidita Pizza Unirii
Str.Unirii,Bl. B.3
Clãdire ziditã Patiseria Unirii
Str.Unirii, Bl.B.3
Cladire zidita Cof. Doina
Str.Unirii, Bl.E.2
Cladire zidita Rest. Buzau
Str.Unirii, Bl.E.2-1
Cladire zidita Cof. Dorobanti
Cart.Dorobanti,Bl.H.4
Cladire zidita Braserie Dorobanti
Cart.Dorobanti,Bl.11 B-C
Cladire zidita Patiserie Dorobanti
Cart.Dorobanti, Bl.14-15
Cladire zidita Bar de zi Unirii
Str.Unirii, bl.O.2
Cladire zidita Cof.+Lab. Garofita
Str.Unirii,bl.P.1
Cladire zidita Café Expres
Bl.1 Dacia
Cladire zidita Cof. Macul Rosu
Cart.Micro III, bl. D.2
Cladire zidita Snack Bar
Bl.3 Dacia
Cladire zidita Cofetãria Dacia
Bl.1-2 Dacia
Cladire zidita Bar Central
Str.Unirii, bl.10 B
Cladire zidita Bar Paradis
Str.Unirii, Bl.10.D
Cladire zidita Bar Melody
Bd.N.Bãlcescu,bl. 11 B
TOTAL
Director,
Ec. Liliana Popa

364

1983

391

303.768,90

170.981,91

ÎNCHIRIERE

21

1983

95

17.526,28

9.866,00

ÎNCHIRIERE

162

1985

173

177.381,00

97.701,96

ÎNCHIRIERE

701

1985

698

150.686,00

84.761,10

ÎNCHIRIERE

31

1992

134

174.375,00

114.589,33

ÎNCHIRIERE

70

1987

405

384.191,59

193.486,74

ÎNCHIRIERE

38

1990

146

197.682,70

126.118,82

ÎNCHIRIERE

40

1988

238

197.775,00

119.040,12

INCHIRIERE

77

1987

248

216.292,89

130.363,73

ÎNCHIRIERE

50

1987

100

111.938,00

65.845,80

ÎNCHIRIERE

30

1989

144

44.723,96

30.426,02

ÎNCHIRIERE

14

1989

118

97.083,93

52.618,89

ÎNCHIRIERE

218

1989

165

102.967,55

64.182,37

ÎNCHIRIERE

35

1991

312

67.583,58

45.081,12

ÎNCHIRIERE

54

1991

238

86.207,79

60.866,13

ÎNCHIRIERE

32

1990

78

93.118,33

58.756,21

ÎNCHIRIERE

10.762

4.672.736,36

2.358.474,13

10.254,05

Sef birou contabilitate,
Aurelia Mihai

Anexa 3
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
REALIZARI 2020

Indicatori

Nr.
crt.
I

Venituri totale

II

Venituri din exploatare, din care :
-cifra de afaceri
-alte venituri din exploatare
Venituri financiare, din care :
-dobanda bancara
Cheltuieli totale
Chelt. pentru exploatare
Amortizare
Impozite si taxe locale

2020
Prevederi
BVC
2.107.000

Realizãri
2020

%

1.944.250

92,27

2.086.000
2.086.000
21.000
21.000
1.310.000

1.891.393
1.874.988
16.405
52.857
52.857
1.109.351

90,67
89,88
251,70
251,70
84,68

1.310.000
360.000
227.000

1.109.351
331.930
129.654

84,68
92,20
57,11

Asigurari

4.000

3.224

80,60

Chelt. protocol, reclamã, publicitate

2.000

534

26,70

20.000

10.630

53,15

Chelt.transport,deplasãri

1.000

-

-

Cheltuieli cu Depozitarul Central

1.200

750

62,50

Comisioane bancare

4.000

1.121

28,02

40.000

11.138

27,84

180.000

154.333

85,74

Materiale consumabile

2.300

1.661

74,21

Obiecte inventar

1.500

-

-

Consum carburanti

2.000

-

-

Chelt. personal din care:

465.000

460.471

99,02

454.950
10.050

III

-salarii brute
-contrib.asiguratorie pt.munca
Alte cheltuieli de exploatare
REZULTAT EXPLOATARE

776.000

450.541
9.930
3.905
782.042

99,03
98,80
100,77

IV

REZULTAT FINANCIAR

21.000

52.857

251,70

797.000
21.070
775.930

834.899
23.734
811.165

104,75
112,64
104,54

Cheltuieli priv. utilitãti

Cheltuieli cu întretinerea si repararea
spatiilor
Alte prestatii/colaboratori

V
VI

PROFIT BRUT
IMPOZIT VENIT
PROFIT NET

-

SOCIETATEA GASTRONOM S.A.
Buzau, Str. Ion Bãiesu, bl. 4-5, et. 1
J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;
Tel/fax 0238.710196
Capital social subscris si vãrsat: 766.320 lei

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIEI 2021
Aprobat de AGOA din 11.11.2020

Nr.
crt.
I

Indicatori
Venituri totale

II

Venituri din exploatare, din care :
-cifra de afaceri
-alte venituri din exploatare
Venituri financiare, din care :
-dobanda bancara
Cheltuieli totale
Chelt. pentru exploatare
Amortizare
Impozite si taxe locale

195.000
3.500

Chelt. protocol, reclamã, publicitate

2.000

Cheltuieli priv. utilitãti

17.000

Chelt.transport,deplasãri

1.000

Cheltuieli cu Depozitarul Central

1.500

Comisioane bancare

1.700

Cheltuieli cu întretinerea si repararea
spatiilor

40.000

Alte prestatii/colaboratori

175.000

Materiale consumabile

2.300

Obiecte inventar

1.500

Consum carburanti

2.000

Chelt. personal din care:

III

-salarii brute
-contrib.asiguratorie pt.munca
REZULTAT EXPLOATARE

IV

REZULTAT FINANCIAR

VI

1.967.000
1.954.000
1.954.000
13.000
13.000
1.295.500
1.295.500
360.000

Asigurari

Venituri proviz prime salariati

V

Bugetat
2021

PROFIT BRUT
IMPOZIT VENIT
PROFIT NET

493.000
482.570
10.430
658.500
13.000
671.500
19.670
651.830

Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respecta

A1

Toate societățile trebuie să aibă un
regulament intern al
Consiliului/Administratorului unic care
include termenii de referință cu privire la
Consiliu/Administrator unuc si la functiile de
conducere cheie ale societatii.
Administrarea conflictului de interese la
nivelul Consiliului/Administratorului unic
trebuie sa fie prevazuta in regulamentul
Consiliului/Administratorului unic.
Orice alte angajamente și obligații
profesionale ale membrilor
Consiliului/Administratorului unic, inclusiv
poziții executive și neexecutive în Consiliul
unor societăți și instituții non-profit, vor fi
aduse la cunostinta
Consiliului/Administratorului unic inainte de
numire și pe perioada mandatului.

DA

A3

Orice membru al Consiliului/Administratorul
unic trebuie să prezinte informații privind
orice legatura cu un acționar care deține
direct sau indirect acțiuni reprezentând
peste 5% din toate drepturile de vot.
Această obligație se referă la orice fel de
legatura care poate afecta poziția
membrului cu privire la chestiuni decise de
Consiliu/Administratorul unic.

DA

A4

Raportul anual va informa dacă a avut loc o
evaluare a Consiliului/Administratorului unic
sub conducerea Președintelui . Trebuie sa
contina de asemenea numarul de sedinte ale
Consiliului/Administratorului unic.

A5

Procedura privind cooperarea cu
Consultantul Autorizat pentru perioada in
care aceasta cooperare este impusa de
Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde
cel putin urmatoarele:
Persoana de legatura cu Consultantul
Autorizat
Frecventa intalnirilor cu Consultantul
Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna
si ori de cate ori evenimente sau informatii
noi implica transmiterea de rapoarte
curente sau perioadice astfel incat
Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.
Obligatia de a furniza Consultantului
Autorizat toate informatiile relevante si
orice informatie pe care in mod rezonabil o
solicita consultantul autorizat pentru
indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.
Obligatia de a informa Bursa de Valori

A2

A 5.1
A 5.2

A 5.3

A 5.4

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivul pentru
neconformitate

PARTIAL

Se va avea in vedere
acest aspect.

PARTIAL

Se pastreaza legatura cu
consultantul autorizat pe
masura ce se identifica
aspecte care necesita
opinia consultantului.

DA

DA

DA

DA

DA

B1

B2

Bucuresti cu privire la orice
disfunctionalitate aparuta in cadrul
cooperarii cu Consultantul Autorizat sau
schimbarea Consultantului Autorizat.
Consiliul/Administratorul unic va adopta o
politica astfel incat orice tranzactie a
societatii cu o filiala reprezentand 5% sau
mai mult din activele nete ale societatii,
conform celei mai recente raportari
financiare, sa fie aprobata de
Consiliu/Administratorul unic.
Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre
o structura organizatorica separat (
departamentul de audit intern) din cadrul
societatii sau prin serviciile unei terte parti
independente care va raporta
Consiliului/Administratorului unic, iar, in
cadrul societatii ii va raporta direct
directorului general.

NU

Societatea nu detine
filiale.

DA

C1

Societatea va publica in raportul anual o
sectiune care va include veniturile totale ale
membrilor Consiliului/Administratorului unic
si ale directorului general aferente anului
financiar respectiv si valoarea totala a
bonusurilor sau a oricaror compensatii
variabile si de asemenea ipotezele cheie si
principiile pentru calcularea veniturilor
mentionate mai sus.

DA

D1

Societatea trebuie să organizeze un serviciu
de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut
publicului larg prin persoana/persoanele
responsabile sau ca unitate organizatorică.
În afară de informațiile impuse de
prevederile legale, societatea trebuie să
includă pe pagina sa de internet o secțiune
dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile
română și engleză, cu toate informațiile
relevante de interes pentru investitori,
inclusiv:

DA

D1.1

Principalele regulamente ale societatii: actul
constitutiv si regulamentele interne ale
organelor statutare

DA

D1.2

CV-urile membrilor organelor statutare;

DA

D1.3

Rapoartele curente și rapoartele periodice

DA

Veniturile se regasesc in
bilantul contabil. Pincipiile
de calcul sunt prezentate
in actul constitutiv si
contractul de
administrare.

D1.4

Informații referitoare la adunările generale
ale acționarilor: ordinea de zi și materialele
aferente; hotărârile adunarilor generale;

DA

D1.5

Informatii cu privire la evenimente
corporative precum plata dividendelor sau
alte evenimente care au ca rezultat
obtinerea sau limitari cu privire la drepturile
unui actionar, incluzand termenele limita si
principiile unor astfel de operatiuni;

DA

D1.6

Alte informatiide natura extraordinara care
ar trebui facute publice:
anularea/modificarea/initierea cooperarii cu
un Consultant Autorizat; semnarea /
reinoirea/terminarea unui acord cu un
Market Maker.

D.1.7

Societatea trebuie sa aiba o functie de
Relatii cu Investitorii si sa includa in
sectiunea dedicate acestei functii, pe pagina
de internet a societatii, numele si datele de
contact ale unei persoane care are
capacitatea de a furniza la cerere
informatiile corespunzatoare
O societate trebuie sa aiba adoptata o
politică de dividend a societatii ca un set de
directii referitoare la repartizarea profitului
net. Principiile politicii de dividend vor fi
publicate pe pagina de internet a societății.

D2

D3

O societate trebuie sa aiba adoptata o
politică cu privire la prognoze si daca
acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele
reprezinta concluzii cuantificate ale studiilor
care vizează determinarea impactului total
al unei liste de factori referitori la o perioada
viitoare (așa numitele ipoteze). Politica
trebuie sa prevada frecvența, perioada
avută în vedere și conținutul prognozelor.
Daca sunt publicate, prognozele vor fi parte
a rapoartelor anuale, semestriale sau
trimestriale. Politica privind prognozele va fi
publicată pe pagina de internet a societății.

D4

O societate trebuie sa stabileasca data si
locul unei adunari generale astfel incat sa
permita participarea unui numar cat mai
mare de actionari.
Rapoartele financiare vor include informatii
atat in romana cat si in engleza, cu privire la
principalii factori care influenteaza schimbari
la nivelul vanzarilor, profitului operational,
profitului net sau orice alt indicator financiar
relevant.

D5

NU

Societatea nu a modificat
contractul cu consultantul
autorizat. Societatea nu
are acorduri cu Market
Makeri.

NU

Se va avea in vedere.

DA

DA

DA

DA

Numai in limba romana.

D6

O societate va organiza cel putin o
intalnire/conferinta tefefonica cu analisti si
invesitoti, in fiecare an. Informatiile
prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate
in sectiunea Relatii cu investitorii de pe
pagina de internet a societatii, la momentul
respective intalniri/conferinte telefonice.

NU

Nu a fost cazul pana in
prezent. Se va avea in
vedere acest aspect.

