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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  cea mai mare proportie în 
totalul vanzarilor din Semestrul I, 2020.  

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 

 
 
 

2. Comerțul tradițional  
 

 Acest canal este reprezentat de magazinele mici iar distributia pe acest canal de vanzare este 
realizata de catre Distribuitorul National Aquila. 
 
 

3. Export  
 

Activitatea de export este in continua crestere de la an la an. Pe această linie de business, compania 
colaborează cu clienți din mai multe tari din Europa. 
 
 

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. 



 

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 Semestrul I 2020 nu sunt modificari de natura Juridica 
 
 
 

ELEMENTE DE EVALUARE 
 
PROFITUL/PIERDEREA: 
 

Primului Semestru 2020 a generat o pierdere de -263.373 RON. 
Criza Covid , mai ales in lunile Aprilie si May 2020, a generat o piedere mare din vanzari si de 

asemenea au fost si costuri suplimentare. 
 
CIFRA DE AFACERI 
 

Cifra de afaceri la 30.06.2020 a fost 21.785.759 RON din care :  
 

- venituri din productia vanduta in valoare de 28.848.684 RON; 
 

-  venituri din vanzarea de marfuri in valoare de 308.609 RON; 
 

-  reduceri comerciale acordate in valoare de 7.371.534 RON. 
 
 
LICHIDITATE 
Societatea la 30.06.2020 avea in conturile curente lei suma de 824.929 RON. 
 
 
NUMAR DE ANGAJATI 
 
Numarul total de angajati la 30 Iunie2020 este de 116  



 
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 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situatia economico-financiara a Societatii 
 

Iunie 2020 (Semestrul I 2020) 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 



 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  pentru anul 2020 Semestrul 1 

 

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 01.01.2020 – 30.06.2020, o activitate 

economica din care a rezultat un pierdere in suma de -263.373 lei .  

 

Totalul activelor Societatii la 30 Iunie 2020  este in suma de 39.392.879 lei si au urmatoarea structura: 

a) active imobilizate:               28.431.852 lei 
b) active circulante:                 10.730.341 lei  
c) cheltuieli in avans                     230.686 lei 

 

            La 30 Iunie 2020, structura pasivului este urmatoarea: 

a) capitaluri proprii:               18.382.319 lei 
b) datorii:                                21.004.015 lei 

 

Structura veniturilor si cheltuielilor  inregistrate de Societate in anul 2020 Semestrul 1 este urmatoarea: 

a) venituri din exploatare:     22.125.630 lei  

b) venituri financiare:                  121.147 lei  
c) cheltuieli de exploatare:    21.936.706 lei 
d) cheltuieli financiare:               573.444 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 30 Iunie 2020 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 30 Iunie 2020 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 anterioare 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. In Semestrul 1 al anului 2020, compania a inregistrat o scadere a 

vanzarilor in lunile de stare de urgenta, Aprilie-Mai si o crestere imediata in luna Iunie. 

▪ Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, in Semestrul 1, compania a inregistrat o scadere a 

cifrei de afacei de 5.129.645 lei, cea mai mare parte aprox 62% din total  reprezentand scaderea 

din timpul starii de urgenta, in lunile Aprilie-Mai.  De asemenea in anul 2019 este luata in 

considerare si Cifra de Afaceri obtinuta din vanzarea de materie prima in Grecia, aproximativ 

2.116.661 RON, spre a fi procesata (prajita/coapta)  din cauza lipsei capacitatii interne de procesare 



si pe care am achizitionata sub forma de semifabricat. Spre finalul anului 2019,  achizitionand un 

cuptor nou a crescut capacitatea interna de procesare si s-a renuntat la procesarea externa. 

 

Achizitia de Materii prime: 

 

▪ toate urgențele necesare au fost taxate suplimentar si au fost solicitări de 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 avut cresteri, 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 au fost comandate de catre guverne să producă și să vândă în scopuri sanitare, 

creând astfel o penurie pe tot globul și, în special, în Europa, deoarece aceasta a fost  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. 

 

 

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 renegociere costuri.  

 

S-au obtinut amanari are ratelor bancare pentru: 

 

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

dobanzilor, pana la final de an 2020. 

 

S-au obtinut 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: Ca urmarea a discutiilor purtate s-a obtinut amanarea  a 3 rate , cu 

prelungirea perioadei de finantare. 

 

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 depozitele inchiriate 

2. S-au facut reduceri de salarii. 

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, sa se genereze Cash flow suplimentar necesar continuitatii in conditii optime a 

activitatii ; 

5. S-au aplicat metode de optimizare a portofoliului de produse astfel incat sa ramana cele mai 

profitabile si care nu uzeaza capitalul de lucru. 

 

Masuri operationale in Fabrica: 

 

1. In cadrul fabricii s-au luat toate masurile necesare de preventie si de igienizare astfel incat 

sa nu fim afectati de Coronavirus. 

 

2. Au fost generate costuri operationale suplimentare necesare sigurantei oamenilor si a 

produselor. 

 

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

 

 

 

 

 

 

            



 Pentru o mai buna intelegere a pozitiei financiare a Societatii, prezentam mai jos indicatori de performanta: 

 

 

Active curente 10,730,341

Datorii curente 14,461,647

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

6,799,727

14,461,647

Capital imprumutat 4,172,075

Capital propriu 18,382,319

Capital imprumutat 4,172,075

Capital angajat 22,554,394

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.

95,693

359,066

Sold mediu clienti 3,131,970

Cifra de afaceri 21,785,759

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 7,870,750

Achizitii de bunuri fara servicii 21,785,759

din resursele disponibile:

Profitul brut din vanzari 6,215,736

Cifra de afaceri 43,571,518

= = 0.74

b) Indicatorul lichiditatii imediate 

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)
= = 0.47

Datorii curente

2. Indicatori de risc: 

a) Indicatorul gradului de indatorare 

X 100 = = 22.70

X 100 = X 100 = 18.50

X 100

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
= = 0.27

Cheltuieli cu dobanda

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 365/2 = 26

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

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

X 365 = X 365/2 = 66

= 14.27

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

a) Marja bruta din vanzari 

X 100 = X 100



 

       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, 28 August 2020 



S.C GOLDEN FOODS SNACKS SA 
CUI 24645268 
Nr.de inregistrare : J40/642/2013 
Bucuresti, sector 1 
Str. Benjamin Franklin nr. 9 etj. 3 ap. 6  
 
 
 
 

                       Declaratia conducerii GOLDEN FOODS SNACKS SA, 
 
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, art 223 (lit B) 
 
 

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 2020 
Semestrul 1, 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 Semestrial 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 

 


