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DESCRIERE GENERALA A COMPANIEI 
 

Compania are trei divizii: 
 
- productie; 
- logistica; 
- comert. 
 
Activitatea de productie se desfasoara in fabrica din Filipestii de Padure, Judetul Prahova. Langa 

Fabrica de productie se afla depozitele logistice , de materii prime si de produs finit. 
Distributia produselor catre platformele logisitice ale clientilor se face cu un partener national. 

 
 

Activitatea companiei este împărțită în 3 linii de business: 
 
 

1. Comerțul modern  
 

 Acest canal de distribuție este reprezentat de marii retaileri avand  o proporție de 78% în totalul 
vanzarilor din 2019.  

În prezent, societatea distribuie direct către toți Key Accounts din România cum ar fi: 

 Hypermarket-uri: Auchan, Carrefour, Cora și Kaufland 

 Supermarket-uri: Profi, Mega Image și Unicarm 

 Discounteri: XXL – Penny, Selgros 

 Benzinării: OMV- Petrom 

 
 

Sub brandul Elmas sunt vandute în total 107 SKU-uri (stock keeping unit) unice listate în 
comerțul modern. În medie un număr de 34 SKU-uri Elmas sunt listate pe client, iar dacă luăm în 
considerare doar hypermarket-urile, această valoare crește la 41 de produse pe client.  
 
 

2. Comerțul tradițional  
 

 Acest canal este reprezentat de magazinele mici si este în proporție de 18% în in totalul vanzarilor 
din 2019.  

Distributia pe acest canal de vanzare este realizata de Distribuitorul National Aquila. 
 
 

3. Export  
 

Activitatea de export reprezintă aproximativ 4 % din totalul vânzărilor. Pe această linie de business, 
compania colaborează cu clienți din Europa si Australia. 
 
 



De asemenea, societatea realizează și producție în sistem de mărci private pentru partenerii 
acesteia. Compania este avantajată de un model de lucru foarte flexibil în ceea ce privește clienții 
acesteia, deține un portofoliu complet care acoperă toate segmentele importante (asigură nevoile 
consumatorilor, la prețuri competitive), respectiv, are contracte importante cu furnizori recunoscuți la 
nivel mondial, asigurând astfel o varietate de tipuri de produse clienților companiei. 

 
Vânzările și distribuția sunt coordonate de un Director Comercial care supraveghează 

activitatea distribuitorului național Aquila, în comerțul tradițional.  
 
Comerțul modern este gestionat de un National Key Accounts manager care raportează 

Directorului Comercial. De asemenea, Comerțul Modern are 2 agenți de vânzări pe teren, 2 persoane 
suport și 15 Merchendiseri. 

 
 
 
 
 

DATA DE INFIINTARE 

 
Golden Foods Snacks este specializata în producția și ambalarea, alunelor, semințelor și fructelor 

uscate.  
 

 
Golden Foods Snacks a intrat pe piața din România în octombrie 2009 prin preluarea dreptului de 

folosință al mărcii „ELMAS natura ne inspiră” și este unul dintre principalii jucători activi pe piața snack-
urilor sărate din România. 

 
In anul 2019 Golden Foods Snacks s-a transformat din SRL in SA. 

 
 
 
 

MODIFICARI DE NATURA JURIDICA 
 
 

In anul 2019 s-au facut urmatoarele modificari : 
- in data de 17.05.2019 societatea si-a schimbat statutul juridic din Societate cu Raspundere Limitata 
in Societate pe Actiuni , conform Mentiune Registru Comertului nr 256310/13.05.2019 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTE DE EVALUARE 
 
PROFITUL: 
 

Profitul contabil aferent anului 2019 a fost de  394.307 RON 
 
 
CIFRA DE AFACERI 
 

Cifra de afaceri la 31.12.2019 a fost 53.408.956 RON din care :  
 

- venituri din productia vanduta invaloare de 66.611.681 RON; 
 

-  venituri din vanzarea de marfuri in valoare de 4.236.293 RON; 
 

-  reduceri comerciale acordate in valoare de 17.439.018 RON. 
 
 
LICHIDITATE 
 
Societatea la 31.12.2019 avea in conturile curente lei suma de 571.991 RON. 
 
 
NUMAR DE ANGAJATI 
 
Numarul total de angajati la finele anului 2019 este de 115  
 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ESTE FORMAT DIN , conform act constitutiv : 
 
Epaminontas Mitzalis -  presedinte   
Emmanouil Mitzalis  - membru  
Antonios Mitzalis     – menbru   
Functia de Director General este detinuta de dnul Mitzalis Konstantinos 
 
PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL 
 

Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat de către acționari este în valoare de 115 
RON și 3.073.699,85 EUR. Acesta este împărțit în 2.350.000 de acțiuni nominative cu o valoare 
nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 23.500.000 RON. 

Conform actului constitutiv actualizat la data de 17.05.2019, când societatea a fost 
transformată din S.R.L. în S.A., aceasta era deținută în proporție de 100% de către Gf Holding Limited, 
respectiv de Golden Brands Limited cu o deținere de 55,78 % (Gf Holding Limited), respectiv 44,22 % 
(Golden Brands Limited) din capitalul social. 

 
Acționari    Număr acțiuni deținute           Parte din capitalul social deținută 
GF HOLDING LIMITED                         1.310.781                                             55,78 % 
GOLDEN BRANDS LIMITED                1.039.219                                              44,22 % 



 

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  pentru anul 2019 

 

Societatea comerciala, cu sediul in Bucuresti, Strada Benjamin Franklin Nr 9, Et 3, Ap 6, camera nr 3, Sect 

1, este infiintata in anul 2009 si are ca obiect de activitate    1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 

n.c.a. 

Actionarii societatii sunt: 

Acționari    Număr acțiuni deținute           Parte din capitalul social deținută 

GF HOLDING LIMITED                         1.310.781                                             55,78 % 

GOLDEN BRANDS LIMITED                1.039.219                                              44,22 % 

 

Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat de către acționari este în valoare de 115 RON și 

3.073.699,85 EUR. Acesta este împărțit în 2.350.000 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare 

și o valoare totală de 23.500.000 RON. 

Conform actului constitutiv actualizat la data de 17.05.2019, când societatea a fost transformată din S.R.L. 

în S.A., aceasta era deținută în proporție de 100% de către Gf Holding Limited, respectiv de Golden Brands Limited 

cu o deținere de 55,78 % (Gf Holding Limited), respectiv 44,22 % (Golden Brands Limited) din capitalul social. 

 

SC GOLDEN FOODS SNACKS SA a desfasurat in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, o activitate 

economica din care a rezultat un profit in suma de 394.307 lei (31 december 2018: 1.282.525 lei).  

Totalul activelor Societatii la 31 decembrie 2019  este in suma de 40.488.737 lei si au urmatoarea structura: 

a) active imobilizate:               28.338.156 lei 
b) active circulante:                 11.896.851 lei  
c) cheltuieli in avans                     253.730 lei 

 

            La 31 decembrie 2019, structura pasivului este urmatoarea: 

a) capitaluri proprii:               18.645.692 lei 
b) datorii:                                21.836.500 lei 

 

Structura veniturilor si cheltuielilor  inregistrate de Societate in anul 2019 este urmatoarea: 

a) venituri din exploatare:     53.982.266 lei  

b) venituri financiare:                 273.890 lei  
c) cheltuieli de exploatare:    52.642.206 lei 
d) cheltuieli financiare:           1.219.643 lei 

 

Societatea a devenit platitoare de impozit pe profit de la 2008 conform legii. 

Societatea figureaza ca platitoare de TVA si contributii salariale. 



 

SC Golden Foods Snacks SA este reprezentata de catre Directorul General al Societatii, dl Mitzalis 

Konstantinos . 

Societatea intocmeste la zi contabilitatea, aplicand procedurile interne in mod consegvent. 

 

Societatea nu inregistreaza plati restante la bugetul statului. 

Societatea, in cadrul evidentei financiar-contabile, a respectat principiile contabilitatii prevazute de Legea 

82/1991 a contabilitatii republicata, modificata si completata prin OG nr. 61/2001: prudenta, permanenta 

metodelor, continuitatea activitatii, independenta exercitului financiar. 

Inregistrarile inscrise in bilantul la 31 decembrie 2019 corespund cu datele inregistrate in contabilitate si 

sunt puse de acord cu valoarea justa a elementelor patrimoniale ale Societatii. 

Contul de profit si pierdere aferent perioadei de raportare reflecta fidel veniturile si cheltuielile aferente 

acestei perioade. 

Balanta de verificare la 31 decembrie 2019 reflecta fidel situatia patrimoniala a Societatii, si este in 

conformitate cu registrele contabile ale Societatii. 

 

Evidenta financiar-contabila a Societatii este in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991, a 

regulamentului de aplicare a prevederilor legii contabilitatii si a Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Bilantul a fost intocmit conform prevederilor 

Normelor metodologice emise de Ministerul Finatelor Publice. 

 

Evenimente ulterioare datei bilantului. 

 

Prezentarea situatiei, Companiei Golden Foods Snacks,  ca urmare a Pandemiei Covid 19. 

Vanzarile: 

▪ Situatia generata de pandemia COVID-19 si declararea starii de urgenta in Romania si Europa a 

determinat populatia sa-si aloce cheltuielile pentru consumul produselor de baza, schimband astfel 

ierarhia consumului de alimente. Nimeni nu stie exact ce va rezerva perioada urmatoare sau cat va 

mai dura aceasta situatie, iar vanzarile estimate de Golden Foods Snacks pentru anul 2020 sunt mai 

mici sau cel mult la nivelul celor din 2019. 

▪ Primul trimestru este sub Bugetul initial pe plan 2020 cu aprox -16% si este cu +2% mai mare 

comparativ Q1 2019.  

Achizitia de Materii prime: 

▪ toate urgențele necesare au fost taxate suplimentar sau ni se solicită plata în avans. 

▪ unii furnizori de materii prime nu au mai fost capabili sa onoreze cantităţile contractuale din cauza 

problemelor interne/ externe cauzate de COVID-19, determinand gasirea rapida a altor 

cai/furnizori.. 

▪ a crescut costul materiilor prime, datorita creşterii cursului valutar.  



▪ costul foliei de ambalare a crescut cu 8%, cu plata la livrare, în principal din cauza indisponibilităţii 

etanolului, care este utilizat în cerneală flexografică și pentru solventul de imprimare (unitățile de 

prelucrare a etanolului din întreaga Europă sunt comandate de guverne să producă și să vândă în 

scopuri sanitare, creând astfel o penurie pe tot globul și, în special, în Europa, deoarece aceasta 

este acum principala zonă roșie). 

Logistica externă: 

▪ datorită restricţiilor legale de circulaţie, mai multe puncte de frontieră din România au fost închise, 

iar acest lucru a condus la cozi mai lungi la punctele rămase deschise și transporturi întârziate; 

 

Avand in vedere circumstanțele actuale, ne concentrăm toate eforturile pentru a putea asigura continuitatea 

activității şi livrarea marfurilor la timp, chiar și în aceste condiții și cu costuri suplimentare. 

 

Impactul pe cash Flow: 

1. Vanzarile mai mici genereaza o contributie marginala mai mica neacoperind fixele 

existente pe cheltuieli operationale 

2. Vanzarile mai mici genereaza un cash net profit mai mic. 

3. Costurile mai mari si cursul de schimb determina pierdere de margine. 

4. Aceste aspect determina masuri corrective pentru preturile de vanzare. 

 

Din acest motiv, am solicitat catre Institutiile financiare Bancare/Leasing amanarea ratelor pentru anul 

current si de asemenea cu furnizorii de servicii s-a inceput un process de negociere costuri.  

S-au solicitat amanari are ratelor bancare pentru: 

1. ING Bank: la data curenta ca urmarea a discutiilor si negocierilor avute, s-a obtinut amanarea 

ratelor si a dobanzilor, pana la final de an curent, conf contractului cu nr 7541 din 24.04.2018 

2. Banca Transilvania: s-au trimis solicitari de amanare a platii ratelor, suntem in discutii pentru 

contractual de imprumut 599/30.10.2006. 

S-au solicitat amanari are ratelor pentru Leasing financiar: 

1. OTP leasing: Ca urmarea a discutiilor purtate s-a obtinut amanarea  a 3 rate , cu prelungirea 

perioadei de finantare. 

2. Raiffeisen Leasing: am obtinut 3 luni amanare pentru plata principalului, cu prelungirea 

perioadei contractuale 

3. Garanti Leasing: am obtinut amanarea ratelor pentru o perioada de 8 luni, pana la finalul 

anului, principal+dobanzi 

Alte situatii : 

1. S-a renegociat costul cu chiria de la depozitul de la Fabrica 

2. Reduceri de salarii inclusiv cu reduceri de personal. 

3. Se solicita furnizorilor termene de plata mai mari; 



4. Se aplica o metoda de management al stocurilor de produs finit si Materii prime mult mai 

eficienta , ca sa genereze Cash flow suplimentar. 

5. Se aplica metode de optimizare a protofoliului de produse astfel incat sa ramana cele 

profitabile si care nu uzeaza capitalul de lucru. 

 

Masuri operationale in fabrica: 

 

1. In cadrul fabricii sau luat toate masurile necesare de preventie si de igienizare astfel incat sa 

nu fim afectati de Coronavirus, sau impactul sa fie cat mai mic. 

 

2. Sunt costuri operationale suplimentare necesare sigurantei oamenilor si a produselor. 

 

3. Se incearca continuu eliminarea riscul de contaminare in cadrul fabricii care tinde catre 0. 

 

 

 

Pentru o mai buna intelegere a performantei sau a pozitiei financiare a Societatii, prezentam mai jos indicatori de 

performanta: 

 

 

Active curente 10,058,982

Datorii curente 14,200,852

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

6,372,932

14,200,852

Capital imprumutat 4,317,397

Capital propriu 18,645,692

Capital imprumutat 4,317,397

Capital angajat 22,963,089

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an; 

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita 

cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este mai riscanta.

1,131,294

736,987

0.71

=

X 100 =

b) Indicatorul lichiditatii imediate 

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)

1. Indicatori de lichiditate: 

a) Indicatorul lichiditatii curente

= =

= 18.80

= 0.45
Datorii curente

2. Indicatori de risc: 

a) Indicatorul gradului de indatorare 

X 100 =

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
= = 1.54

Cheltuieli cu dobanda

23.15

X 100 = X 100



 

 

 

C)  Indicatorul privind acoperirea Contractului de imprumut cu  ING 

-          Indicatorul rata solvabilitatii. 

Debitorul va mentine in permanenta o rata a (i) capitalului

proprii raportat la (ii) total active, la un nivel de cel putin

30%.

= 53%

-         Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei. Debitorul va

mentine in permanenta o rata a (i) Numerarului Disponibil

pentru Serviciul Datoriei pentru perioada de 12 luni

anterioara datei calculului raportat la (ii) suma

rambursarilor sumei principale si platilor de dobanda

platibile in urmatoarele 12 luni, la un nivel de cel putin 1.2. 

= 0.52        

-         Indicatorul Datoriei Financiare Nete la EBITDA. Debitorul

va mentine in permanenta, o rata a (i) Datoriei Financiare Nete

la data la care este efectuat calculul raportata la (ii) EBITDA

pentru perioada de 12 luni anterioara datei respective, la un

nivel de cel mult 3.5.

= 5.62        

Sold mediu clienti 3,741,903

Cifra de afaceri 53,408,956

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat 

clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). 

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea 

Sold mediu furnizori 7,229,784

Achizitii de bunuri fara servicii 53,408,956

imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active 

imobilizate.

53,408,956

28,338,155

53,408,956

38,650,867

il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

X 365 = X 365

Pana la sfarsitul anului 2020 se iau toate masurile de imbunatatire a acestor indicatori. ING Bank este in discutii continue cu Golden Foods 

Snacks SA  si sustine redresarea acestor indicatori. In luna Mai 2020, ING Bank a amanat toate ratele si dobanzile aferente creditului bancar 

pana la sfarsitul anului 2020

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune): 

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti 

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

X 365 = X 365 = 25.57

= 49.41

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

= = 1.88
Active imobilizate

Cifra de afaceri

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor 

d) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri
= = 1.38

Total active



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din resursele disponibile:

in afacere:

1,131,294

22,963,089

Profitul brut din vanzari 15,579,929

Cifra de afaceri 53,408,956

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit 

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti  

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

Capital angajat

minus datorii curente. 

b) Marja bruta din vanzari 

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de 

creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale 

= = 0.05

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi 

controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

X 100 = X 100 = 29.17



 

Conducerea Societatii urmăreşte in mod constant reducerea efectelor potenţial adverse, asociate riscului de credit, 

riscului valutar şi riscul de lichiditate asupra performanţei financiare a Societăţii. 

 

Riscul de credit 

Societatea este expusa unui risc scazut datorat asigurarii de credit incheiate cu Coface pentru o parte din clientii 

sai si datorita procedurilor de credit control interne ale Companiei. Referintele privind bonitatea clientilor sunt 

obtinute pentru toti clientii, data scadenta a creantelor este atent monitorizata si sumele datorate dupa depasirea 

termenului sunt urmarite cu promptitudine. 

Riscul valutar 

Societatea este expusă fluctuaţiilor cursului de schimb valutar generată de împrumuturile sau datoriile comerciale 

exprimate în valută. Datorită costurilor mari asociate, politica Societăţii este să nu utilizeze instrumente financiare 

pentru diminuarea acestui risc. 

Riscul de lichiditate 

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menţinerea de numerar suficient şi a unei linii de credit 

disponibile. Datorită naturii activităţii, Societatea urmăreşte să aibă flexibilitate în posibilităţile de finanţare, in 

conditiile unor costuri scazute de finantare disponibile in prezent, prin menţinerea unei linii de credit disponibile 

pentru finanţarea activităţilor de exploatare. 

Dezvoltarea previzibila a Societatii 

Societatea se preocupa continuu de dezvoltarea portofoliului sau de furnizori si produse ca si de portofoliul de 

clienti, construind cu clientii si furnizorii o colaborare durabila si sustenabila.  

 

In vederea dezvoltarii previzibile a Societatii, colaborarea stransa cu clientii si furnizorii  faciliteaza posibilitatea 

de a anticipa tendintele de dezvoltare a pietei in beneficiul tuturor partilor implicate, cu consecinte directe intr-o 

dezvoltare sustenabila. 

Activitatile Societatii, materializate prin asigurarea de solutii pentru clientii sai, sunt fructificate prin consolidarea 

pozitiei in piata de distributie materii prime, reliefat prin cresterea cifrei de afaceri a Societatii de-a lungul timpului. 

 

Semnat astazi, 09 Iunie 2020, in trei exemplare originale. 

 

 

Semnatura 

 

 

Stampila Societatii 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situatia economico-financiara a Societatii 

 
 

 

 

 

 



 







 



 



 



 





 



 



 











 
 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. GOLDEN FOODS SNACKS S.A 

Nr. de inregistrare: J40/ 642/2013

Cod fiscal: 24645268

Strada Benjamin Franklin nr.9, Etaj 3, Ap.6, Sector 1

Bucuresti

RON

Sold la 

inceputul 

exercitiului 

financiar

Cresteri ****)

Cedari, 

transferuri si 

alte reduceri

Sold la sfarsitul 

exercitiului 

financiar

Sold la 

inceputul 

exercitiului 

financiar

Ajustari 

inregistrate in 

cursul 

exercitiului 

financiar

Reduceri sau 

reluari

Sold la sfarsitul 

exercitiului 

financiar

0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de                    -                      -                 -                      -                    -                   -                   -                     -   

Alte imobilizari       20,954,534              45,212       20,999,746          621,425            7,345                 -             628,770 

Avansuri si imobilizari necorporale in curs                    -                      -                 -                      -                    -                   -                   -                     -   

TOTAL       20,954,534              45,212               -         20,999,746          621,425            7,345                 -             628,770 

                   -   

Imobilizari corporale

Terenuri         1,911,960         1,092,200               -          3,004,160                  -                   -                   -                     -   

Contructii            262,878            501,888               -             764,766           16,345          16,383                 -               32,728 

Instalatii tehnice si masini         4,592,634         2,802,097      645,419        6,749,312       3,041,407         560,587         426,061        3,175,933 

Alte instalatii, utilaje si mobilier            169,998                    -                 -             169,998          113,596          17,128                 -             130,724 

Avansuri si imobilizari corporale in curs            320,371         1,512,509    1,241,760           591,120                  -                   -                   -                     -   

TOTAL         7,257,841         5,908,694    1,887,179       11,279,356       3,171,348         594,098         426,061        3,339,385 

Imobilizari financiare                    -                      -                 -                      -                    -                   -                   -                     -   

TOTAL       28,212,375         5,953,906    1,887,179       32,279,102       3,792,773         601,443         426,061        3,968,155 

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia. 

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele 

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele 

explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o. 
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa 

fie prezentata si justificata in notele explicative.
***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare. 

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ACTIVE IMOBILIZATE  IN ANUL 2019

Denumirea elementului de imobilizare *)

Valoare bruta **)

Ajustari de valoare***)

(amortizari si ajustari pentru depreciere

sau pierdere de valoare)

NOTA 1 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT



 
 

 

 

S.C. GOLDEN FOODS SNACKS S.A

Nr. de inregistrare: J40/ 642/2013

Cod fiscal: 24645268

Strada Benjamin Franklin nr.9, Etaj 3, Ap.6, Sector 1

Bucuresti

RON

in cont din cont

0 1 2 3 4 = 1+2-3

Provizioane pentru clienti neincasati -                       41,093           -                    41,093               

Provizioane pt pierderi schimb valutar -                       -                -                    -                    

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli -                       -                -                    -                    

Provizioane pentru deprecierea 

stocurilor si a productiei in curs de 
30,882                 -                873                   30,009               

Provizioane pentru cheltuieli legate de 

activitatea de service în perioada de 

garantie si alte cheltuieli privind 

-                       -                -                    -                    

Provizioane pentru deprecierea 

creantelor
-                       -                -                    -                    

Provizioane pentru concedii 

neefectuate
-                       6,545             -                    6,545                 

Provizioane pentru dezafectare 

imobilizari corporale si alte actiuni 
-                       -                -                    -                    

Provizioane pentru restructurare -                       -                -                    -                    

Provizioane pentru litigiile, amenzile si 

penalitatile, despagubirile, daunele si 

alte datorii incerte

-                       -                -                    -                    

Administrator, Intocmit ,

Numele si prenumele Numele si 

Mitzalis Konstantinos Camelia Sora

NOTA 2 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

Denumirea provizionului *)
Sold la inceputul 

exercitiului financiar

Transferuri **) Sold la sfarsitul 

exercitiului 

financiar
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Nr. de inregistrare: J40/ 642/2013
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Bucuresti

RON

In anul 2019 societatea a inregistrat profit in valoare de 394.307,00 lei.

NOTA 3 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2019

DESTINATIA SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT : 394,307.00

rezerva legală** 19,715.00

acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi*** 374,592.00

participarea salariaţilor la profit -                                            

dividende de plătit

alte repartizări prevăzute de lege -                                            

PROFIT NEREPARTIZAT : -                                            



 
 

S.C. GOLDEN FOODS SNACKS S.A 

Nr. de inregistrare: J40/ 642/2013

Cod fiscal: 24645268
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Bucuresti

RON

Precedent Curent

0 1 2

1. Cifra de afaceri neta                            46,252,424                  53,408,956 

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)                            32,324,486                  37,829,027 

3. Cheltuielile activitatii de baza                            32,324,486                  37,829,027 

4. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)                            13,927,938                  15,579,929 

5. Cheltuielile de desfacere                            11,579,480                  13,523,618 

6. Cheltuieli generale de administratie                                940,469                   1,289,558 

7. Alte venituri din exploatare                                595,317                      573,310 

8. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)                             2,003,306                   1,340,062 

ANALIZA  REZULTATULUI  DIN  EXPLOATARE  IN  ANUL 2019

 Denumirea indicatorului 
Exercitiu financiar

NOTA 4 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT



 
 

S.C. GOLDEN FOODS SNACKS S.A

Nr. de inregistrare: J40/ 642/2013

Cod fiscal: 24645268
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Bucuresti

RON

sub 1 an peste 1 an

0  1 = 2 + 3 2 3

Total, din care:                  7,503,576                 7,503,576                          -   

clienti                  5,744,713 5,744,713                                         -   

creante active imobilizate                             -                               -                            -   

furnizori debitori                             -   -                                                   -   

debitori diversi                  1,540,812                 1,540,812                          -   

alte creante cu statul                             -                               -                            -   

tva                     198,573                    198,573                          -   

alte creante                      19,478 19,478                                              -   

RON

sub 1 an peste 1 an

0  1 = 2 + 3 + 4 2 3

Total, din care:                14,123,003                 9,827,975              4,295,028 

furnizori                  7,866,486 3,571,458                             4,295,028 

creditori diversi                     181,469 181,469                   

salarii si alte datorii                     347,117 347,117                   -                       

datorii fata de alti creditori                     454,034 454,034                   -                       

alte imprumuturi si datorii financiare                     367,099 367,099                   -                       

credite bancare pe tm.mediu si lung                  2,688,749 2,688,749                -                       

credite bancare pe tm.scurt                  2,218,049 2,218,049                -                       

Administrator, Intocmit ,

Numele si prenumele Numele si 

prenumele

Mitzalis Konstantinos Camelia Sora

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2019

CREANTE
Sold la sfarsitul 

exercitiului 

   Termen de lichiditate

La 31.12.2019 cheltuielile inregistrate in avans sunt in suma de 253.730,00 lei.

NOTA 5 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT

Creantele si datoriile sunt inregistrate in contabilitate la valoarea nominala.

DATORII 
Sold la sfarsitul 

exercitiului 

  Termen de exigibilitate

Inventarierea anuala s-a desfasurat la sfarsitul anului 2019, inclusiv a clasei de conturi de terti pentru care s-au 

intocmit si s-au primit extrase de cont.

Datele inscrise in conturile la 31.12.2019 sunt cele rezultate din balanta de verificare a conturilor sintetice intocmita 

la 31.12.2019
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NOTA 6 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 2019

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

Principii contabile

      Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2019 este facuta conform urmatoarelor principii contabile: 

(a) Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor

previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. 

(b) Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea

si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor

contabile. 

(c) Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a

activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul

exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior. 

(d) Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului,

fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii. 

(e) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare

unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv. 

(f) Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de

inchidere al exercitiului precedent. 

(g) Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu

valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre

active si pasive admise de Ordinul Minsterului de Finante nr. 3055/2009.

(h) Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile

financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica. 

(i) Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat

distinct in cadrul situatiilor financiare. 



 

Politici contabile semnificative

(a)   Principiul continuitatii activitatii 

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil. 

Situatia generata de pandemia COVID-19 si declararea starii de urgenta in Romania si Europa a determinat populatia sa-si

aloce cheltuielile pentru consumul produselor de baza, schimband astfel ierarhia consumului de alimente. Nimeni nu stie

exact ce va rezerva perioada urmatoare sau cat va mai dura aceasta situatie, iar vanzarile estimate de Golden Foods

Snacks pentru anul 2020 sunt mai mici sau cel mult la nivelul celor din 2019.

Vanzarile mai mici genereaza o contributie marginala mai mica neacoperind fixele existente pe cheltuieli operationale

Costurile mai mari cu achizitia de materii prime si cursul de schimb determina pierdere temporara de margine, pana la

corectarea prin cresterea de preturi de vanzare si o reasezare a portofoliului de produse.

S-a solicitat catre Institutiile financiare Bancare/Leasing amanarea ratelor pentru anul current si de asemenea cu furnizorii

de servicii s-a inceput un process de negociere a costurilor

S-au diminuat ratele lunare in anul 2020,in urma negocierilor, cu aproximativ 1.000.000 RON. Toate ratele si dobanzile de

la Creditul ING sunt suspendate tot anul 2020, OTP Leasing, Raiffeisen leasing, Garanti leasing, au amanat 3 luni ratele si

chiar 8 luni pentru Garanti.

Acest aspect genereaza in anul 2020 o diminuare a Datoriei Curente Nete stipulata in Bilant la randul 54.

Criza Covid a generat un proces de evaluare a costurilor si eficientizarea lor. S-au redus costurile cu chiria; costurile

salariale s-au diminuat; costurile cu investitiile sunt blocate pentru anul 2020.

Se discuta continuu cu furnizorii pentru termene de plata mai mari, se imbunatateste rotatia stocurilor printr-un

management  al lor care sa genereze resurse suplimentare.

Avand in vedere circumstanțele actuale, ne concentrăm toate eforturile pentru a putea asigura continuitatea activității şi

livrarea marfurilor la timp, chiar și în aceste condiții și cu costuri suplimentare.

Materia Prima este influentata 70% de USD si 30% de EUR. Avand in vedere situatia actuala, cand USD a scazut la

aproximativ 4.25 RON, comparativ cu planul 2020 pentru care s-a utilizat 4.6 Ron/USD, rezulta ca a doua parte a anului va

genera doar din curs un profit suplimentar fata de ce s-a bugetat de aproximativ 600.000 RON.

(b)   Moneda de raportare 

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei. 

(c)    Bazele contabilitatii 

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si

completata si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.

3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare

(d)   Tranzactii in moneda straina 

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate

in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului, publicat de Banca Naţională a României si

diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere. 

(e)    Imobilizari corporale 

(i) Active proprii 

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor

construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in

mod rezonabil constructiei de active corporale.In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de

viata diferite, acestea sunt contabilizate individual. 

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii 

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active

sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii

performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix. 

(iii) Amortizarea 

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de

functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea

liniara, iar durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Terenurile si

imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune. 



 
 

(f)     Imobilizarile necorporale 

(i) Alte imobilizari necorporale 

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si

deprecierile de valoare. 

O imobilizare necorporala poate fi achizitionata sau generata intern. In oricare din cazuri trebuie sa fie recunoscuta doar

daca activul este controlat de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute. Societates detine marca "Elmas-natura ne

inspira" si logo "Golden Foods". Conform deciziei managementului aceste doua imobilizari necorporale sunt considerate

cu durata de viata utila nedeterminata si nu se amortizeaza.

Marca "Elmas-Natura ne inspira" este in proprietatea Golden Foods Snacks din 2015, ca aport la capitalul social, fiind 

evaluata in acel an de catre societatea CMF Consulting S.A la o valoare de 18.390.000 RON.. In fiecare an se face o 

reevaluare a brandului verificand daca exista variantii de la raportul de evaluare initial. pentru anul 2019 Marca Elmas isi 

pastreaza aceeasi valoare de piata. In anul 2019, ca urmare a listarii la Bursa de Valori pe piata de tranzactionare AERO, 

in scopul garantării plății integrale a dobânzilor și răscumpărării obligațiunilor, societatea Golden Foods Snacks S.A. 

(proprietarul actual al mărcii „ELMAS natura ne inspiră”) aduce în garanție marca „ELMAS natura ne inspiră”. Marca este 

înregistrată la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), cu nr. 110136 din data de 07.04.2010 și conform certificatului 

de înregistrare are o durată de protecție de 10 ani (până la 07.04.2020), reinoindu-se in anul 2020 pentru inca 10 ani. În 

cursul anului 2019, marca „ELMAS natura ne inspiră” își schimbă sloganul pentru categoria de Nobile, cu „ELMAS the 

natural choice”. Marca cu noul slogan este înregistrată la OSIM, cu nr. 156557 din data de 30.08.2018 și conform 

certificatului de înregistrare are o durată de protecție de aproape 10 ani (până în 02.04.2028) cu posibilitatea de reînnoire. 

Marca adusă în garanție a fost evaluată de societatea CMF Consulting S.A., prin aplicarea abordării prin venit (metoda 

evitării plăților redevenței, respectiv metoda profitului suplimentar). Potrivit evaluării realizate de CMF Consulting S.A., 

marca are o valoare de piață, estimată în scopul garantării unui împrumut obligatar, de 3.970.000 EUR, echivalentul a 

18.520.000 LEI (rotunjit). Evaluatorul precizează faptul că schimbarea sloganului, în acest caz, nu afectează valoarea 

mărcii deoarece clienții vor recunoaște în continuarea produsele societății după denumirea generală ELMAS precum și 

după logo, ambele rămânând neschimbate. 

(ii) Cheltuieli ulterioare 

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice

viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala

in momentul realizarii lor. 

(iii) Amortizarea 

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a

imobilizarii necorporale. 

(g)   Stocuri 

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de

vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii. 

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia

acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul

include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare. 

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere,

regia fixa nealocata. 

(h)   Clienti si alte creante 

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta. 

(i)     Disponibilitatile banesti si alte echivalente 

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este

platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si

echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar. 



 
 

 

 

(j)     Pierderi de valoare 

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozitele amanate, este analizata la data fiecarui bilant

pentru a determina posibilele scaderi de valoare. 

(k)   Capital social 

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital în limita

de 5% din profitul brut, conform cerinţelor legislaţiei naţionale. 

(l)     Furnizori si alte datorii 

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost. 

(m)    Provizioane 

Nu s-au constituit provizioane pentru creanţe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea

stocurilor sau pentru restructurare. 

(n)   Recunoasterea veniturilor 

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate

proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea

veniturilor si cheltuielilor. 

(o)   Impozitul pe profit 

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care

sunt prezentate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprii. 

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data

bilantului. 

(p)   Parti afiliate 

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de

alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte. 

(q)   Estimari 

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile 

raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale 

pot diferi de cele estimate. 

(r)    Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii 

În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de stat în contul angajaţilor săi la

ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere odată cu recunoaşterea salariilor. Toţi

angajaţii Societăţii sunt membri ai planului de pensii al statului român. 

Administrator,                                                                      Intocmit ,

Numele si prenumele                                                              Numele si prenumele

Mitzalis Konstantinos                                                              Camelia Sora                                             
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La 31 decembrie 2019  capitalul social al SC Golden Foods Snacks SA in valoare de 23.500.000, lei este format din 

2.350.000, de parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare. 

Capitalul social este detinut de asociatii GF Holdings Limited - 55,7763% si Golden Brands Limited - 44,2237%.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

NOTA 7 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 2019

In anul 2019 Golden Foods Snacks isi schimba forma juridica din SRL in S.A. In luna Iulie 2019 se lanseaza o 

emisiune de Obligatiuni privata si se obtine o valoare de  4.700.000 RON. Este o finantare pe termen lung, de 3 ani, 

cu plata trimestriala a cupoanelor aferente si cu un cost de 9%/an. In luna decembrie 2019 Golden Foods Snacks 

S.A. se listeaza la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti, ATS AERO. Finantarea obtinuta prin emisiunea de 

Obligatiuni a fost utilizata pentru capital de lucru si investitii. In anul 2019 s-au platit 2 transe de cupoane aferente 

emisiunii de Obligatiuni, in Septembrie si Decembrie.
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NOTA 8 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 2019

      Valoarea totala a cheltuielilor cu salariile aferente exercitiului financiar 2019 a fost de 5.800.851 lei la care 

se adauga cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala in suma de 165.910 lei .  

 

Structura organizatorica a societatii este specifica unei societati cu raspundere limitata care are ca organ 

suprem de conducere si decizie Adunarea Generala. 

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR  

DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

      In anul 2019 societatea a avut 10 salariati angajati pe post de conducere.

La 31.12.2019 asociati in cadrul SC Golden Foods Snacks SA sunt GF Holdings Limited si Golden Brands 

Limited.
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Active curente 10,058,982

Datorii curente 14,200,852

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

6,372,932

14,200,852

Capital imprumutat 4,317,397

Capital propriu 18,645,692

Capital imprumutat 4,317,397

Capital angajat 22,963,089

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an; 

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita 

cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este mai riscanta.

1,131,294

736,987

0.71

=

X 100 =

b) Indicatorul lichiditatii imediate 

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)

NOTA 9 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 2019

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate: 

a) Indicatorul lichiditatii curente

= =

= 18.80

= 0.45
Datorii curente

2. Indicatori de risc: 

a) Indicatorul gradului de indatorare 

X 100 =

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
= = 1.54

Cheltuieli cu dobanda

23.15

X 100 = X 100

C)  Indicatorul privind acoperirea Contractului de imprumut cu  ING 

-          Indicatorul rata solvabilitatii. 

Debitorul va mentine in permanenta o rata a (i) capitalului

proprii raportat la (ii) total active, la un nivel de cel putin

30%.

= 53%

-         Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei. Debitorul va

mentine in permanenta o rata a (i) Numerarului Disponibil

pentru Serviciul Datoriei pentru perioada de 12 luni

anterioara datei calculului raportat la (ii) suma

rambursarilor sumei principale si platilor de dobanda

platibile in urmatoarele 12 luni, la un nivel de cel putin 1.2. 

= 0.52        

-         Indicatorul Datoriei Financiare Nete la EBITDA. Debitorul

va mentine in permanenta, o rata a (i) Datoriei Financiare Nete

la data la care este efectuat calculul raportata la (ii) EBITDA

pentru perioada de 12 luni anterioara datei respective, la un

nivel de cel mult 3.5.

= 5.62        

Pana la sfarsitul anului 2020 se iau toate masurile de imbunatatire a acestor indicatori. ING Bank este in discutii continue cu Golden Foods 

Snacks SA  si sustine redresarea acestor indicatori. In luna Mai 2020, ING Bank a amanat toate ratele si dobanzile aferente creditului bancar 

pana la sfarsitul anului 2020



 

 
 

 

Sold mediu clienti 3,741,903

Cifra de afaceri 53,408,956

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat 

clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). 

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea 

Sold mediu furnizori 7,229,784

Achizitii de bunuri fara servicii 53,408,956

imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active 

imobilizate.

53,408,956

28,338,155

53,408,956

38,650,867

din resursele disponibile:

in afacere:

1,131,294

22,963,089

Profitul brut din vanzari 15,579,929

Cifra de afaceri 53,408,956

Administrator, Intocmit ,

Numele si prenumele Numele si 

prenumele

Mitzalis Konstantinos Camelia Sora

il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

X 365 = X 365

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune): 

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti 

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

X 365 = X 365 = 25.57

= 49.41

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

= = 1.88
Active imobilizate

Cifra de afaceri

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor 

d) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri
= = 1.38

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit 

Total active

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti  

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

Capital angajat

minus datorii curente. 

b) Marja bruta din vanzari 

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de 

creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale 

= = 0.05

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi 

controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

X 100 = X 100 = 29.17
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NOTA 10 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 2019

ALTE INFORMAŢII

      SC Golden Foods Snacks SA, a fost infiintata in anul 2008 sub denumirea de Tolston Unlimited SRL.

SC Golden Foods Snacks SA, are sediul social in Strada Benjamin Franklin nr.9, Etaj 3, Ap.6, Sector 1,

Bucuresti si detine puncte de lucru: in Str.Dr.Taberei nr.3, Popesti Leordeni, Ilfov; in nr.924A, Sat Ditesti,

com.Filipestii de Padure, Prahova; in Intrarea Poiana 2D, Sector 1, Bucuresti si in nr.928B, DJ 101I, com.Filipestii

de Padure, Moreni, Prahova.

Societatea are ca obiect principal de activitate Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor (cod CAEN

1039).

      Contabilitatea societatii este tinuta în limba romana si în moneda nationala .

Pana la 31 decembrie 2019, sumele încasate sau achitate în valuta se reflecta in contabilitate in moneda

nationala prin transformarea la cursurile de schimb oficiale ale BNR din ziua efectuarii operatiunii.

La data de 31.12.2019 disponibilitatile, creantele şi datoriile în valuta sunt evaluate la cursul de schimb

comunicat de BNR pentru ultima zi lucratoare din an, stabilindu-se influente favorabile sau nefavorabile fata de

inregistrarile din cursul anului.

      La data de 31.12.2019 societatea a realizat profit in valoare de 394.307 lei.

      In cursul anului 2019 societatea a realizat o cifra de afaceri de 53.408.956 lei.

La data de 31.12.2019 societatea inregistreaza leasing in valoare de 1.480.407 lei si are credite bancare in

valoare de 4.906.799 lei.

Administrator,                                                                      Intocmit ,

Numele si prenumele                                                              Numele si prenumele

Mitzalis Konstantinos                                                              Camelia Sora                                                  
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31-Dec 31-Dec

2018 2019

MATERII PRIME ŞI MATERIALE 3,076,774 2,845,018

PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE 64,829 72,087

MĂRFURI 37,673.00     125,734.00 

PRODUSE FINITE 671,705.43     635,726.00 

AVANSURI 30,089 7,528

Total stocuri 3,881,069 3,686,093

Administrator, Intocmit ,

Numele si prenumele Numele si prenumele

Mitzalis Konstantinos Camelia Sora

IN CEEA CE PRIVESTE AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN 

CURS DE EXECUŢIE, SC GOLDEN FOODS SNACKS SA A REALIZAT PROVIZIOANE. 

STOCURI

NOTA 11 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 

Denumire
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Sold initial 31.12.2019 Incasari plati Sold final 

Numerar in caserie 68,559 2,121,471 2,130,415 59,615

Conturi curente la banci (1,564,211) 119,782,209 117,705,623 512,375          

Echivalente de numerar 0 0 0 -                 

Total (1,495,652) 121,903,680 119,836,038 571,990          

La data de 31.12.2019 numerarul si echivalentele de numerar sunt in valoare de -  lei si se compune din:

Soldul numerar si echivalente de numerar nu  include facilitate de credit ING Bank BV.

NOTA 12 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 2019

NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR
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NOTA 13 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 2019

INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

La data de 31 decembrie 2019 - societatea nu are investitii financiare pe termen scurt.

S.C. GOLDEN FOODS SNACKS S.A

Nr. de inregistrare: J40/ 642/2013

Cod fiscal: 24645268

Strada Benjamin Franklin nr.9, Etaj 3, Ap.6, Sector 1

Bucuresti

S.C.Golden Foods Snacks SRL are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale. 

Tranzactii cu parti afiliate

La 31 Decembrie 2019, bilantul contabil al societatii cuprinde urmatoarele solduri rezultate din tranzactii cu parti afiliate:

Clienti (RON) Furnizori (RON)

Nutissimo 95,343 0

EM Delikatessen 0 536,429

Fifor 0 0

PARTI AFILIATE

NOTA 14 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 2019

S.C. GOLDEN FOODS SNACKS S.A

Nr. de inregistrare: J40/ 642/2013
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NOTA 15 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 2019

MEDIUL INCONJURATOR

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in

vigoare. La 31 decembrie 2019, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator

ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe

legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Pentru marfurile importate, destinate revanzarii, societatea si-a respectat obligatiile legale cu privire la Fondul de

Mediu, prin depunerea declaratiilor la timp si plata in termen a celor instituite prin declaratie.
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NOTA 16 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 

2019 

EVENIMENTE ULTERIOARE 

 

Prezentarea situatiei, Companiei Golden Foods Snacks S.A,  ca urmare a Pandemiei Covid 19. 

Vanzarile: 

▪ Situatia generata de pandemia COVID-19 si declararea starii de urgenta in Romania si Europa a 

determinat populatia sa-si aloce cheltuielile pentru consumul produselor de baza, schimband 

astfel ierarhia consumului de alimente. Nimeni nu stie exact ce va rezerva perioada urmatoare sau 

cat va mai dura aceasta situatie, iar vanzarile estimate de Golden Foods Snacks pentru anul 2020 

sunt mai mici sau cel mult la nivelul celor din 2019. 

▪ Primul trimestru este sub Bugetul initial pe plan 2020 cu aprox -16% si este cu +2% mai mare 

comparativ Q1 2019.  

Achizitia de Materii prime: 

▪ toate urgențele necesare au fost taxate suplimentar sau ni se solicită plata în avans. 

▪ unii furnizori de materii prime nu au mai fost capabili sa onoreze cantităţile contractuale din cauza 

problemelor interne/ externe cauzate de COVID-19, determinand gasirea rapida a altor 

cai/furnizori.. 

▪ a crescut costul materiilor prime, datorita creşterii cursului valutar.  

▪ costul foliei de ambalare a crescut cu 8%, cu plata la livrare, în principal din cauza indisponibilităţii 

etanolului, care este utilizat în cerneală flexografică și pentru solventul de imprimare (unitățile de 

prelucrare a etanolului din întreaga Europă sunt comandate de guverne să producă și să vândă în 

scopuri sanitare, creând astfel o penurie pe tot globul și, în special, în Europa, deoarece aceasta 

este acum principala zonă roșie). 

Logistica externă: 

▪ datorită restricţiilor legale de circulaţie, mai multe puncte de frontieră din România au fost închise, 

iar acest lucru a condus la cozi mai lungi la punctele rămase deschise și transporturi întârziate; 



Avand in vedere circumstanțele actuale, ne concentrăm toate eforturile pentru a putea asigura 

continuitatea activității şi livrarea marfurilor la timp, chiar și în aceste condiții și cu costuri 

suplimentare. 

 

Impactul pe cash Flow: 

5. Vanzarile mai mici genereaza o contributie marginala mai mica neacoperind fixele 

existente pe cheltuieli operationale 

6. Vanzarile mai mici genereaza un cash net profit mai mic. 

7. Costurile mai mari si cursul de schimb determina pierdere de margine. 

8. Aceste aspect determina masuri corrective pentru preturile de vanzare. 

 

Din acest motiv, am solicitat catre Institutiile financiare Bancare/Leasing amanarea ratelor pentru 

anul current si de asemenea cu furnizorii de servicii s-a inceput un process de negociere costuri.  

 

S-au solicitat amanari are ratelor bancare pentru: 

3. ING Bank: la data curenta ca urmarea a discutiilor si negocierilor avute, s-a obtinut 

amanarea ratelor si a dobanzilor, pana la final de an curent, conf contractului cu nr 7541 din 

24.04.2018 

4. Banca Transilvania: s-au trimis solicitari de amanare a platii ratelor, suntem in discutii de 

relaxare a expunerii ratelor pentru perioada urmatoare aferente contractului de imprumut 

599/30.10.2006. 

 

S-au solicitat amanari are ratelor pentru Leasing financiar: 

4. OTP leasing: Ca urmarea a discutiilor purtate s-a obtinut amanarea  a 3 rate , cu prelungirea 

perioadei de finantare. 

5. Raiffeisen Leasing: am obtinut 3 luni amanare pentru plata principalului, cu prelungirea 

perioadei contractuale 

6. Garanti Leasing: am obtinut amanarea ratelor pentru o perioada de 8 luni, pana la finalul 

anului, principal+dobanzi 

Alte situatii : 

6. S-a renegociat costul cu chiria de la depozitul de la Fabrica 

7. Reduceri de salarii inclusiv cu reduceri de personal. 

8. Se solicita furnizorilor termene de plata mai mari; 

9. Se aplica o metoda de management al stocurilor de produs finit si Materii prime mult mai 

eficienta , ca sa genereze Cash flow suplimentar. 

10. Se aplica metode de optimizare a protofoliului de produse astfel incat sa ramana cele 

profitabile si care nu uzeaza capitalul de lucru. 



Masuri operationale in fabrica: 

4. In cadrul fabricii sau luat toate masurile necesare de preventie si de igienizare astfel incat 

sa nu fim afectati de Coronavirus, sau impactul sa fie cat mai mic. 

5. Sunt costuri operationale suplimentare necesare sigurantei oamenilor si a produselor. 

6. Se incearca continuu eliminarea riscul de contaminare in cadrul fabricii care tinde catre 0. 

 

 

           Administrator,                                                                      Intocmit , 
 
          Numele si prenumele                                                              Numele si prenumele 

          Mitzalis Konstantinos                                                              Camelia Sora                                           

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

S.C. GOLDEN FOODS SNACKS S.A

Nr. de inregistrare: J40/ 642/2013

Cod fiscal: 24645268

Strada Benjamin Franklin nr.9, Etaj 3, Ap.6, Sector 1

Bucuresti

NOTA 17 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 2019

MANAGEMENTUL RISCULUI

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

-     Riscul de piata

Pe piata locala din Romania se manifesta o competitie puternica, datorita in primul rand prezentei pe piata a filialelor locale dintre

primele 2 companii la nivel mondial. Puterea financiara, experienta si know-how-ul acestor jucatori au creat astfel o piata in care daca 

nu investesti pierzi, iar pe termen mediu si lung, dispari. 

Pentru a rezista presiunii concurentiale a celorlati jucatori de pe aceasta piata, societatea a facut investitii foarte mari in cresterea si

modernizarea capacitatilor de productie.

Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice.

Conducerea societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare,

asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie a societatii.

-    Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si

complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii

Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. 

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un

risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara

activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea

statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care

respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce

noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Administrator,                                                                      Intocmit ,

Numele si prenumele                                                              Numele si prenumele

Mitzalis Konstantinos                                                              Camelia Sora                                       
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NOTA 18 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT 2019

CONTINGENTE

i)      Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista

interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii ,autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la

calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (0,1% pe zi de la 1 ianuarie 2006).

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. In anul 2013 toate societatile comerciale

platitoatore de impozit pe profit nu au mai trebuit sa respecte prevederile OUG 34/2009 (cu modif. si complet. ulterioare), cu privire la

inregistrarea si plata unui impozit minim (reglementari valabile numai pana la data de 01.10.2010). 

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

Pretul de transfer

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane afiliate inca din anul 2000. Cadrul legislativ

curent defineste principiul „valorii de piata” pentru tranzactiile intre persoane afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de

transfer.

Ca urmare, este de asteptat ca autoritatile fiscale sa initieze verificari amanuntite ale preturilor de transfer, pentru a se asigura ca

rezultatul fiscal si/sau valoarea in vama a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul preturilor practicate in relatiile cu

persoane afiliate. Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificari.

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 2011 si 2012 a afectat

performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scazut si acces dificil

la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare ridicate.

Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare

si a altor obligatii contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societatii de a

continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Clientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si

onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si

gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare. 

Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare

suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale în vederea

adoptarii unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale

de functionare a pietei.

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea 

avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei

financiare, deprecierea activelor financiare influentate de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a

pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea actvitatii societatii in conditiile

de piata curente prin:

·        monitorizarea constanta a lichiditatii; 

·        previzionari ale lichiditatii curente;

·    monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a acesului limitat la fonduri si

posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania

Administrator,                                                                      Intocmit ,

Numele si prenumele                                                              Numele si prenumele

Mitzalis Konstantinos                                                              Camelia Sora                                                    



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. GOLDEN FOODS SNACKS S.A

Nr. de inregistrare: J40/ 642/2013

Cod fiscal: 24645268

Strada Benjamin Franklin nr.9, Etaj 3, Ap.6, Sector 1

Bucuresti

NOTA 19 LA  SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXCERCITIUL FINANCIAR 

INCHEIAT 2019

Rate medii Creditare Companie

Rata medie de finantare Bancara in anul 2019 %/an

Banci si Companii Leasing financiar (ROBOR+Marja Bancii) 6.31%

Obligatiuni emise 9%

Administrator,                                                                      Intocmit ,

Numele si prenumele                                                              Numele si prenumele

Mitzalis Konstantinos                                                              Camelia Sora                                          

Costul total cu dobanzile in anul 2019 a fost de 813.505 RON din care 190.739 Ron sunt aferente 

cupoanelor platite pentru Obligatiunile emise.













 
 
 
 
 



 
S.C GOLDEN FOODS SNACKS SA 
CUI 24645268 
Nr.de inregistrare : J40/642/2013 
Bucuresti, sector 1 
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                       Declaratia conducerii Golden Foods Snacks SA, 
 
 
 
 

Prin prezenta Mitzalis Konstantinos  - in calitate de Director General, in cadrul SC 
GOLDEN FOODS SNACKS SA, avand CUI 24645268 si J 40/642/2013, declaram ca: 
 
“ dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila pentru anul 2019, care 
a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta 
si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si 
pierdere ale Societatii GOLDEN FOODS SNACKS SA. 
 

De asemenea, Raportul Anual cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si 
performantelor Emitentului, precum si o descriere a principalelor, riscuri si incertitudini 
specifice activitatii desfasurate” 
 
 
 
 
Mitzalis Konstantinos   

Director General 

 


