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DESCRIERE GENERALA A COMPANIEI
Compania are trei divizii:
- Productie;
- Logistica-Depozitare;
- Comert.
Activitatea de productie se desfasoara in fabrica din Filipestii de Padure, Judetul Prahova. In
vecinatatea Fabricii se afla depozitele logistice , Depozitul de Materii Prime si Depozitul de Produs Finit.
Distributia produselor catre platformele logisitice ale clientilor se face cu un Transportator
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 83% în totalul
vanzarilor din 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
◼ Discounteri: XXL și Penny
◼ Statii de alimentare auto: OMV- Petrom.

Elmas are în total 89 SKU-uri (stock keeping unit) unice listate în comerțul modern. În medie un
număr de 28 SKU-uri Elmas sunt listate pe client, iar dacă luăm în considerare doar hypermarket-urile,
această valoare crește la 33 pe client. În ceea ce privește anul 2021, managementul societății se așteaptă
ca această medie să crească cu cel puțin 1 SKU (stock keeping unit) la nivel total.
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2. Comerțul tradițional
Acest canal este reprezentat de magazinele mici si este în proporție de 13% în in totalul vanzarilor
din 2020.
Distributia pe acest canal de vanzare este realizata de Distribuitorul National Aquila Part Prod.

3. Export
Activitatea de export reprezintă aproximativ 4 % din totalul vânzărilor din anul 2020. 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 39 Merchendiseri.
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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, Societatea a fost transformata din SRL (societate cu raspundere limitata) in SA
(societate pe actiuni).

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 .
In anul 2020 nu sunt modificari de natura juridica.

Informatii cu privire la valorile mobiliare din anul 2020
Actionarii Golden Foods Snacks S.A. au aprobat prin Hotararea nr. 3 din 27.05.2020, realizarea
unei emisiuni de obligatiuni corporative cu o maturitate de 3 ani. Directorul General al Golden Foods
Snacks S.A. a selectat prin decizia nr.1 din 12.10.2020 BRK Financial Group S.A. sa desfasoare in
perioada 15.10.2020-30.10.2020 Plasamentul Privat privind emisiunea de obligațiuni corporative. Data
emisiunii este 30.10.2020. In cadrul plasamentului privat s-au subscris un numar de 40.000 obligatiuni
in valoare de 4.000.000 lei.
Incepand cu 22 Februarie 2021 Obligatiunile subscrise prin intermediul plasamentului sunt
tranzactionate in cadrul SMT al BVB, Sectiunea instrumente financiare listate pe SMT, sectorul titluri
de credit.
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ELEMENTE DE EVALUARE
PROFITUL:
Profitul contabil aferent anului 2020 a fost de 11.978 RON

CIFRA DE AFACERI
Cifra de afaceri la 31.12.2020 a fost 43.672.029 RON din care:
-

Venituri din productia vanduta invaloare de 58.623.245 RON;

-

Venituri din vanzarea de marfuri in valoare de 458.192 RON;

-

Reduceri comerciale acordate in valoare de 15.409.408 RON.

LICHIDITATE
Societatea la 31.12.2020 avea in conturile curente lei suma de 122.922 RON.

NUMAR DE ANGAJATI
Numarul total de angajati la finele anului 2020 este de 109 persoane.
Emitentul are o echipa structurata pe 9 departamente, dupa cum urmeaza:
• Administrare și suport,
• Financiar,
• Marketing,
• Resurse umane,
• Achiziție,
• Logistică,
• Vânzări,
• Producție,
• Calitatea produselor.
Toate aceste departamente deservesc intreaga activitate Golden Foods Snacks, acoperind toate
zonele de dezvoltare si cele de suport, cu accent pe producție si vânzare.
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ESTE FORMAT DIN , conform act constitutiv :
Epaminontas Mitzalis - presedinte
Emmanouil Mitzalis - membru
Antonios Mitzalis
- membru
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
GF HOLDING LIMITED
GOLDEN BRANDS LIMITED

Număr acțiuni deținute
1.310.781
1.039.219

Parte din capitalul social deținută
55,78 %
44,22 %
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RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL 2020

Societatea comerciala GOLDEN FOODS SNACKS SA (“Societatea”), persoana juridica romana
cu sediul in str. Benjamin Franklin nr.9, et 3, ap 6, camera nr. 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata
la Registrul Comertului cu numarul J40/642/2013, reprezentata legal prin Dl. Konstantinos Mitzalis in
calitate de Director General, depune raportarile financiare intocmite in conformitate cu OMF1802/2014
cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar 2020.
Societatea isi desfasoara activitatea in domeniul de preparare si comercializarea produselor
alimentare - obiectul principal de activitate constand in prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
– Cod CAEN 1039.
Capitalul social, in valoare de RON 23.500.000 este impartit in 2.350.000 de actiuni, cu o valoare
nominala de RON 10. Capitalul social a fost subscris si varsat in totalitate.

Pe parcursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020, Societatea a inregistrat un profit
in valoare de RON 11.978 detaliat dupa cum urmeaza:

Total venituri
Venituri din exploatare
Venituri financiare
Venituri extraordinare

RON
RON
RON
RON

Total cheltuieli
Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare

RON
RON
RON
RON

Impozit pe profit

RON

Profit net

RON

Realizat pe perioada de raportare
Decembrie 2019
Decembrie 2020
54,256,156
44,231,931
53,982,266
43,988,400
273,890
243,531
0
0
53,861,849
52,642,206
1,219,643
394,307

44,152,354
42,796,755
1,355,600
67,599
11,978

Principalii indicatori de performanta financiara au fost analizati pentru
comparabilitate pe perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2020 in raport cu
indicatorii aferenti exercitiului finanicar incheiat la 31 decembrie 2019, si acestia sunt:

a) Lichiditatea curente - reprezinta masura in care pot fi acoperite datoriile curente din activele
curente lichide sau rapid lichide. Valoarea trebuie sa fie supraunitara. Mai este cunoscuta si sub
denumirea de "Lichiditate redusa" si "Testul ACID".

Formula
Active curente
Datorii curente
Indicator

2019
11,896,848
15,970,658
0.74

2020
15,756,612
14,374,234
1.10
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b) Lichiditate imediata reprezinta masura in care pot fi acoperite datoriile totale exigibile din
lichiditati si depozite la vedere. Daca se lucreaza cu date previzionate/bugetate datoriile curente
trebuie obligatoriu sa includa si ratele scadente in perioada previzionata ale datoriilor pe termen
mediu si lung. Acuratetea indicatorului va fi mult mai ridicata. Valoarea este recomandata a fi
supraunitara. In practica se obtine un 0.8.

Formula
Active curente - Stocuri
Datorii curente
Indicator

2019
8,210,698
15,970,658
0.51

2020
10,134,932
14,374,234
0.71

c) Rata generala de indatorare - mai este cunoscuta si sub denumirea de "rata de levier" si exprima
indatorarea totala (pe termen scurt, mediu si lung) a intreprinderii in raport cu capitalul propriu.
Rezultatul trebuie sa fie subunitar, o valoare supraunitara insemnand un grad de indatorare
ridicat. Un risc ridicat il reprezinta o valoare a indicatorului de peste 2.33.

Formula
Datorii totale
Capitaluri proprii
Indicator

2019
30,383,920
18,652,236
1.63

2020
41,405,999
18,657,670
2.22

d) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - reprezinta capacitatea potentiala de acoperire a
dobanzilor. Indicatorul este foarte utilizat in analiza investitiilor finantate din imprumuturi. Cu
cat valoarea rezultata este mai ridicata cu atat este mai bine, societatea putandu-si plati dobanzile.

Formula
Profit brut + chelt cu dobanzile
Chelt cu dobanzile
Indicator

2019
1,131,294
736,987
1.54

2020
871,585
792,007
1.10

e) Solvabilitate globala - indica posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active. Rata mai este
denumita si "Solvabilitate Generala". Valoric este egala cu activul net contabil, respectiv,
capitalurile proprii. Indicatorul trebuie sa fie supraunitar cat mai aproape de 2.

Formula
Activ total
Datorii totale
Indicator

f)

x 100

2019
40,488,736
21,836,500
1.85

2020
44,406,068
25,748,399
1.72

Solvabilitate patrimoniala – acesta indica pronderea capitalurilor proprii in pasivul total. Este
echivalentul ratei de finantare a activelor si inversul gradului de indatorare, suma rezultatelor
celor doi indicatori trebuind sa fie 100%.
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Formula
Capitaluri proprii
Activ total
Indicator

x 100

2019
18,652,236
40,488,736
0.46

2020
18,657,670
44,406,068
0.42

g) Marja profitului brut este raportul dintre profitul brut al exercitiului si cifra de afaceri neta.
Exprima profitabilitatea intregii activitati, profitul luat in considerare nefiind influentat de
impozitul pe profit. Pentru compartia cu alte perioade si societati marja este mult mai
reprezentativa deoarece influenta fiscalitatii este mai redusa.

Formula
Profitul brut
Cifra de afaceri
Indicator

2019
394,307
53,408,956
0.01

2020
79,578
43,672,028
0.00

h) Marja profitului din exploatare este raportul dintre profitul generat de activitatea de exploatare si
cifra de afaceri neta. Exprima profitabilitatea procesului de productie dintr-o perioada. Marja
trebuie sa fie cat mai ridicata si in crestere continua pentru a putea sustine rezultatul financiar si
extraordinar.

Formula
Profitul brut
Cifra de afaceri
Indicator

i)

2020
1,191,646
43,672,028
0.03

Viteza de rotatie a creantelor exprima numarul incasarilor (teoretice) ale creantelor in raport de
cifra de afaceri.

Formula
Cifra de afaceri
Creante
Indicator

j)

2019
1,340,060
53,408,956
0.03

2019
53,408,956
7,638,709
6.99

2020
43,672,028
10,012,010
4.36

Rotatia datoriilor curente exprima numarul platilor (teoretice) ale datoriilor curente din cifra de
afaceri. O rotatie mai redusa de 6 ridica semne de intrebre asupra capacitatii de plata a facturilor,
creditelor si dobanzilor scadente si a datoriilor la buget.

Formula
Cifra de afaceri
Datorii curente
Indicator

2019
53,408,956
15,970,658
3.34

2020
43,672,028
14,374,234
3.04

k) Rotatia datoriilor totale exprima numarul platilor (teoretice) ale datoriilor totale din cifra de
afaceri. O rotatie extrem de redusa nu trebuie sa ridice semne de intrebre asupra capacitatii de
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plata a societatii deoarece in calcul sunt incluse toate datoriile, inclusiv cele cu scadenta la termen
(peste un an).

Formula
Cifra de afaceri
Datorii totale
Indicator

l)

2019
53,982,266
21,836,500
2.47

2020
43,672,028
25,748,399
1.70

Rotatia stocurilor exprima numarul inlocuirilor (teoretice) ale stocurilor cu ajutorul cifrei de
afaceri. O rotatie mai redusa de 6 ridica semne de intrebre. Rata trebuie comparata si cu media pe
industria din care face parte societatea, tinta fiind de minim 12 rotatii anuale. Exista anumite
situatii in care numarul de rotatii este foarte redus, cand materia prima se aduce de la distante
foarte mari sau contractele de vanzare prevad anumite lotizari ce nu se pot face lunar.

Formula
Cifra de afaceri
Stocuri
Indicator

2019
53,982,266
3,686,150
14.64

2020
43,672,028
5,621,681
7.77

Conducerea Societatii analizeaza in mod constant indicatorii de performanta pe segmentul de
activitate. Astfel, sunt analizate cantitatile vandute pe tipuri de produs, numarul de tranzactii,
profitabilitate pe fiecare canal de distributie, rapoartele fiind prezentate si discutate lunar si/sau ori de
cate ori este nevoie, actionand in mod constant in vederea imbunanatirii performantelor financiare si nonfinanciare.

La sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020, Societatea avea 110 salariati cu
contracte de munca inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca Ilfov.

Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu
reglementarile contabile aplicabile.
In ceea ce priveste situatia financiara a Societatii pentru exercitiul finanicar incheiat la data de 31
decembrie 2020, dorim sa mentionam urmatoarele aspecte:

Dezvoltarea activitatii in Romania

O componenta de baza in dezvoltarea activitatii Societatii o reprezinta calitatea produselor
societatii precum si calitatea pregatirii profesionale a personalului. In acest sens au fost facute investitii in
linia de productie cat si in suportul tehnic si informational al salariatului.

Societatea si-a axat activitatea in anul 2020 in principal pe mentinerea bazei de clienti si a
veniturilor realizate, iar pentru anul 2021 scopul este de a largi numarul de clienti si implicit a veniturilor.
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Societatea a practicat o politica de preturi prin care a urmarit modificarea acestora functie de evolutia
preturilor de piata. Nivelul preturilor este unul competitiv in ceea ce priveste concurenta pe plan domestic.

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020, dat fiind impactul Covid 19
rezultatele financiare ale Societatii nu au depasit previziunile noastre, insa convingerea noastra este ca
aceste rezultate sunt bune data fiind situatia exceptionala pe care am traversat-o.

Societatea nu detine sucursale sau filiale.

In final, va prezentam mai jos modalitatea prin care Societatea noastra se comporta in legatura cu
riscurile afacerii in Romania, dupa cum urmeaza:

Riscul variatiilor de curs valutar

Societatea efectueaza tranzactii exprimate in diferite valute, inclusiv in dolari americani (“USD”),
euro (“EUR”), lire sterline (”GBP”). Prin urmare, exista riscul de reducere sau crestere a valorii activelor
monetare nete detinute in RON.

Riscul de credit

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe
credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de
creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai multe decat atat, soldurile de creante sunt
monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante
neincasabile.

Riscul de piata
Referitor la riscul de piata, in 2020 au existat pierderi ale sectoarelor de piata, in special datorita
influentelor crizei financiare mondiale. Acestea au fost contracarate prin concentrarea asupra unor
sectoare de piata cu perspectiva (exemplu renuntarea partiala la sectorul bugetar si orientarea catre mediul
privat).

In contextul pandemiei internationale riscul de piata se caracterizeaza prin instabilitatea pietei de
desfacere datorata diminuarii comenzilor primite de la clientii existenti.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este gestionat de conducerea societatii prin aplicarea unei politici de asigurare
permanenta a lichiditatilor financiare scadente. Acesta este un risc cu tolerabilitate ridicata pentru care
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masurile menite sa il tina sub control a acestuia se reduc la monitorizarea indeaproape a expunerii la riscul
de lichiditate, mentinerea de numerar sufficient si a unor linii de credit disponibile.
Evenimente ulterioare datei bilantului
In contextul pandemiei COVID-19, activitatea societatii nu a fost restrictionata insa vanzarile au
fost afectate, inregistrandu-se o scadere fata de anul trecut cu 16%. Managementul societatii a actionat in
consecinta astfel:
•
•
•

•
•

Renegociere contracte furnizori in sensul prelungirii termenului de plata sau incetare/suspendare
Contact permanent cu clientii de la care avem sume de incasat pentru a asigura colectarea acestora
Amanari ale ratelor bancare pentru creditele la ING Bank, amanari ale ratelor pentru leasing
financiar pentru o perioada de 3 luni pentru Raiffeisen Leasing and OTP Leasing, respectiv 8 luni
pentru Garanti Leasing
Reduceri de salarii inclusiv reduceri de personal
Optimizarea portofoliului de produse astfel incat sa ramana cele profitabile si care nu uzeaza
capital de lucru

Poziția conducerii este că masurile luate in prezent vor asigura continuitatea activitătii si, astfel, principiul
continuitatii activitatii ramane aplicabil pentru aceste situatii financiare. Estimarile Societatii indica faptul
ca Societatea va avea fluxuri de numerar si lichiditate operationale adecvate.

Cu toate acestea, raman incertitudini cu privire la efectele posibile asupra activitatii unui nou val
potential de infectii in toamna si / sau la riscurile unei recesiuni economice profunde in Romania.
Avand in vedere expunerile de mai sus, Reprezentantul Administratorilor Societatii Golden Foods
Snacks SA aproba situatiile financiare anuale pentru exericiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020,
incluzand Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Situatia Modificarilor Capitalurilor Proprii,
Situatia Fluxurilor de Numerar si Notele la situatiile financiare anuale.

…………………………
(semnatura)

Konstantinos Mitzalis
Reprezentant administrator

Data: 26.04.2021
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GOLDEN FOODS SNACKS SA
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

2020
Denumirea elementului

Sold la
1 ianuarie
2020

Capital subscris
23.500.000
Patrimoniul regiei
Patrimoniul institutelor nationale de
cercetare – dezvoltare
Alte elemente de capitaluri proprii
Prime de capital
Rezerve din reevaluare (vezi Nota
3b))
Rezerve legale
244.486
Rezerve statutare sau contractuale
Alte reserve
Actiuni proprii
Castiguri legate de instrumentele de
capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele de
capitaluri proprii
Rezultatul reportat reprezentand
Sold
profitul nerepartizat sau pierderea
C
neacoperita
Sold
D
5.487.427
Rezultatul reportat provenit din
Sold
modificarile politicilor contabile
C
Sold
D
Rezultatul reportat provenit din
Sold
14.040
surplus rezerve reevaluare
C
Sold
D
Profitul sau pierderea exercitiului
Sold
financiar
C
394.307
Sold
D
Repartizarea profitului
19.715
Total capitaluri proprii
18.645.692

Cresteri
Total, din
Prin
care:
transfer

599

Reduceri
Total, din care:

Prin
transfer

599

Sold la
31
decembrie
2020
23.500.000

245.085

374.591

5.112.834

14.040

11.978
599
11.978

394.307

599

19.715
0

11.978
19.715
19.715

599
18.657.670
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GOLDEN FOODS SNACKS SA
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
Activităţi operaţionale:
(Pierderea)/Profitul net(ă)
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net
cu numerarul net utilizat în activităţile operaţionale:
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale (amortizare si
ajustare de valoare)
Venituri din dobânzi
Cheltuieli cu dobânzile
Impozit pe profit
Profit din vanzarea imobilizarilor corporale
Ajustare de valoare clienti
Ajustare de valoare stocuri
Ajustare de valoare imobilizari
Ajustare de valoare rezultata in urma litigiilor
Diferenta de curs neta pe disponibil
Creşterea/(descreşterea) numerarului din exploatare înainte de
modificările capitalului circulant
Modificări ale capitalului circulant:
(Creştere)/Descreştere în soldurile de creanţe comerciale şi alte creanţe
(Creştere)/Descreştere în soldurile de stocuri
Creştere/(Descreştere) în soldurile de datorii comerciale şi alte datorii

Exerciţiul financiar incheiat la
31 decembrie 2020
11,978

570,130
-16,320
883,275
67,599
-5,476
0
0
0
0
212,507
1,723,694

-2,402,836
-1,935,531
-217,599

Flux de numerar net generat de activităţile operaţionale

-2,832,273

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:
Flux de numerar net generate din activităţi operaţionale
Dobânzi încasate
Dobânzi plătite
Impozit pe profit platit
Flux de numerar net generat de activităţi de exploatare

16,320
-883,275
0
-3,699,228

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii:
Plata în numerar pentru achiziţionare imobilizari
Încasări din vânzarea imobilizărilor
Flux de numerar net utilizat pentru activităţi de investiţii
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:
(Scăderea)/creşterea netă a datoriilor bancare
Flux de numerar net generat de activităţi de finanţare

-569,730
9,265
-560,465
3,810,624
3,810,624

Fluxuri de numerar – total

-449,067

Modificările numerarului şi echivalentelor de numerar
Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei
Creşterea/(diminuarea) numerarului şi echivalentelor de numerar

571,991
-449,069

Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei

122,922
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GOLDEN FOODS SNACKS SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei („RON”), daca nu este specificat altfel)
NOTA 1: INFORMATII DESPRE SOCIETATE

S.C. GOLDEN FOODS SNACKS SA (“Societatea”) este o societate cu pe actiuni infiintata in 2009,
sediul social fiind inregistrat la adresa str. Benjamin Franklin nr.9, et 3, ap 6, camera nr. 3, sector 1,
Bucuresti, Romania. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/642/2013.
În prezent principalele activităţi ale societăţii constau in:
-

Prelucrarea si conservarea frunctelor si legumelor;
Fabricarea altor produse alimentare;
Comert cu amanuntul al altor produse alimentare in magazine specializate;
Societatea produce si presteaza servicii, pentru clienti atat de pe piata interna, cat si de pe piata
internationala.

Societatea are ca actionari:
1) GF Holding Limited – persoana juridica inregistrata in Cipru la Ministerul Comertului, Industriei si
Turismului – Departamentul Inregistrari Companii, Nicosia, sub nr. HE 225591, cu sediul in Cipru,
localitatea Limassol, str.Arch. Makariou III, nr. 284, Fortuna Court, bloc B, etaj 2, cod postal 3105, prin
dl Konstantinos Mitzalis, cetatean grec, domiciliat in Grecia, localitatea Atena. Societatea detine un
numar de 1.310.781 actiuni reprezentand 55.78% din capitalul social al Golden Foods Snacks SA; si
2) Golden Brands Limited - persoana juridica inregistrata in Cipru la Ministerul Comertului, Industriei si
Turismului – Departamentul Inregistrari Companii, Nicosia, sub nr. HE 193766, cu sediul in Cipru,
localitatea Limassol, str.Arch. Makariou III, nr. 284, Fortuna Court, bloc B, etaj 2, cod postal 3105, prin
dl Konstantinos Mitzalis, cetatean grec, domiciliat in Grecia, localitatea Atena. Societatea detine un
numar de 1.039.219 actiuni reprezentand 44.22% din capitalul social al Golden Foods Snacks SA.

In anul 2019, Societatea a fost transformata din SRL (societate cu raspundere limitata) in SA
(societate pe actiuni).

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
2.1

Bazele intocmirii situatiilor financiare
Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii GOLDEN FOODS SNACKS SA pentru
exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 intocmite in conformitate cu:

•
•

Legea contabilitatii 82/1991 (republicata), cu modificarile ulterioare
Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile si
completarile ulterioare(„OMFP 1802/2014”).
Politicile contabile adoptate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt in
conformitate cu principiile contabile prevazute de OMFP 1802/2014.
Aceste situatii financiare cuprind:
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•
•
•
•
•

Bilant;
Cont de profit si pierdere;
Situatia fluxurilor de trezorerie;
Situatia modificarilor capitalurilor proprii;
Note explicative la situatiile financiare.

Situatiile financiare se refera doar la GOLDEN FOODS SNACKS SA.

Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate
in lei (“RON”).

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu
reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De asemenea,
situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor, fluxurile si principii contabile
acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt
intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

2.2

Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 au fost intocmite in
conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Societatea isi va continua in mod normal functionarea fara a intra in stare de lichidare sau
reducere semnificativa a activitatii.

Principiul permanentei metodelor

Societatea aplica consecvent de la un exercitiu financiar la altul politicile contabile si metodele de
evaluare.

Principiul prudentei

La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea s-a realizat pe o bază
prudenta si, în special:
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a)
b)

c)

în contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilantului;
datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost
recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai intre data bilanţului si data intocmirii
acestuia;
deprecierile au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilitatii de angajamente
Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si
evenimentele s-au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) si
au fost înregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data
incasarii sau efectuarii platii.
Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeasi tranzactie au fost
recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu
evidentierea distinctas a acestor venituri si cheltuieli.

Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de
inchidere al exercitiului financiar precedent. In cazul in care se descopera erori aferente perioadelor
precedente, bilantul perioadei anterioare nu va fi modificat.
Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
In vederea stabilirii valorii corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea
fiecaror componente ale elementelor de active si de datorii.
Principiul necompensarii
Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce
reprezinta datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.
Contabilizarea si prezentarea elementelor din situatiile financiare tinand cont de fondul
economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza
Inregistrarea in contabilitate si prezentarea in situatiile financiare a operatiunilor economicofinanciare reflecta realitatea economica a acestora, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si
riscurile asociate acestor operatiuni.

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie

Elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de
achizitie sau al costului de productie.
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Principiul pragului de semnificatie

Entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in reglementarile contabile aplicabile referitoare
la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

2.3

Moneda de raportare
Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON”). Contabilitatea
operaţiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Elementele incluse in
aceste situatii sunt prezentate in RON.

2.4

Situatii comparative
In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente
perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele
comparative aferente anului precedent.

2.5

Utilizarea estimarilor contabile
Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu ORDINUL 1802/2014, cu modificarile
ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si supozitii care influenteaza valorile
raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor
financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot
fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea
sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

2.6

Continuitatea activitatii
Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care
presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea
acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza
acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul
previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare
este justificata.

2.7

Conversii valutare
Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate initial la cursul de schimb valutar comunicat de
Banca Nationala a Romaniei de la data tranzactiei.

La data bilantului elementele monetare exprimate in valuta se evalueaza si se prezinta in situatiile
financiare anuale la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data
incheierii exercitiului financiar.
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Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină şi din conversia
activelor şi datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere,
în cadrul rezultatului financiar.

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari,
stocuri) se prezinta in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar de la data efectuarii
tranzactiei. Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (de
exemplu, imobilizarile corporale reevaluate) se prezinta in situatiile financiare anuale la aceasta valoare.

Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR communicate de Banca Nationala a Romaniei la 31
decembrie 2019 si 31 decembrie 2020, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda
RON/USD
RON/EUR
2.8

31 decembrie 2019
4.2608
4.7793

31 decembrie 2020
3.9660
4.8694

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte imobilizări necorporale
In cadrul concesiunilor, brevetelor si marcilor comerciale se inregistreaza in principal valoarea
brandului, brand adus ca aport la capitalul social in anul 2015 si inregistrat la valoarea de aport, valoare
evaluata de un evaluator independent.

În cadrul altor imobilizări necorporale se înregistrează programele informatice achiziţionate de
la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale. Acestea se
inregistreaza la valoarea de achizitie sau la valoarea de aport. In cadrul programelor informatice
achizitionate impreuna cu licentele de utilizare daca se pot separa cele doua active ele se vor inregistra
separat .

Programele informatice precum si celelalte imobilizari necorporale se amortizeaza pe durata
prevazuta pentru utilizarea lor de catre unitate.

Cheltuielile care determină prelungirea duratei de viaţă şi mărirea beneficiilor programelor
informatice peste specificaţiile iniţiale sunt adăugate la costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt
capitalizate ca imobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a imobilizărilor corporale.

2.9

Imobilizări corporale

(1)

Cost/evaluare
Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achiziţie, incluzand taxele de import sau taxele
de achizitie nerecuperabile, cheltuieli de transport, manipulare, comisioane si orice costuri directe
atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.
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Întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar
îmbunătăţirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viaţă a
acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către
acestea, sunt capitalizate.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care
face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nici o piata activa pentru acel activ. O
grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea
unei entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata prin referinta
la o piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei
reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.

(2)

Amortizare
Amortizarea se calculează la valoarea de intrare, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei
utile de viaţă estimată a activelor, după cum urmează:

Activ

Constructii
Instalatii tehnice si masini, din care:
High-loader
Alte instalatii, utilaje si mobilier

Ani

25-50
3-15
15
3-15

Brandul si logo inregistrate ca imobilizari necorporale nu au fost amortizate pana in prezent,
intrucat s-a considerat ca au o durata de viata egala cu durata de viata a societatii, durata ce nu poate fi
estimata in prezent.
Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viaţă indefinită.

Investitiile efectuate la imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie
de gestiune, administrare sau alte contracte similare se supun amortizarii pe durata contractului
respectiv. La expirarea contractului, valoarea investitiei efectuate si a amortizarii corespunzatoare se
cedeaza propietarului.

(3)

Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale
Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu
amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operaţiune
este inclus(ă) în contul de profit şi pierdere curent.
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2.10

Deprecierea activelor
Imobilizările corporale şi alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor
din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanţe indică faptul că valoarea contabilă
nu mai poate fi recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de diferenţa dintre valoarea
contabilă şi valoarea de inventar.

2.11

Imobilizări financiare si investitii pe termen scurt
Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la entităţile afiliate.
Imobilizările financiare sunt recunoscute în bilanţ la costul de achiziţie sau la valoarea
determinată prin contractul de dobândire a acestora. Costul de achiziţie cuprinde şi costurile de
tranzacţionare. Imobilizările financiare sunt evaluate ulterior la valoarea de intrare mai puţin ajustările
cumulate pentru pierdere de valoare.

2.12

Stocuri

Stocurile sunt active circulante detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a
activitatii sub forma de materii prime, materiale, produse finite si in curs de productie in vederea vanzarii.

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Costul
este determinat în general pe baza metodei costului mediu ponderat. Costul produselor finite şi în curs
de execuţie include materialele, forţa de muncă şi cheltuielile de producţie indirecte aferente. Acolo unde
este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu mişcare lentă, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabilă
netă este estimată pe baza preţului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare şi cheltuielile de vânzare.
2.13

Creanţe comerciale

Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puţin provizionul pentru
deprecierea acestor creanţe. Provizionul pentru deprecierea creanţelor comerciale este constituit în cazul
în care există evidenţe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură sa colecteze toate sumele
la termenele iniţiale. In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea
probabila de incasat.

2.14

Investiţii financiare pe termen scurt
Acestea includ depozitele pe termen scurt la bănci şi alte investiţii pe termen scurt cu lichiditate
mare.

2.15

Numerar şi echivalente de numerar
Numerarul şi echivalentele de numerar sunt evidenţiate în bilanţ la cost. Pentru situaţia fluxului
de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci, investiţii
financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont.
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Operatiunile financiare in RON sau valuta se efectueaza cu respectarea regulamentelor emise de
BNR si a reglementarilor emise in acest scop.

2.16

Capital social
Partile comune sunt clasificate în capitalurile proprii.

2.17

Dividende
Cota–parte profit ce se plateste, potrivit legii, fiecarui asociat constituie dividend. Dividendele
repartizate detinatorilor de actiuni dupa data bilantului, nu trebuie recunoscute ca datorie la data
bilantului .

2.18

Împrumuturi
Împrumuturile pe termen scurt şi lung sunt înregistrate iniţial la suma primită, net de costurile
aferente obţinerii împrumuturilor. În perioadele următoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost
amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferenţele dintre sumele primite (nete de costurile de
obţinere) şi valoarea normală de răscumpărare fiind recunoscute în contul de profit şi pierderi pe durata
contractului de împrumut.

Porţiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată în “Datorii: Sumele
care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an” şi inclusă împreună cu dobânda acumulată la data
bilanţului contabil în “Sume datorate instituţiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.

2.19

Datorii comerciale
Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru
bunurile sau serviciile primite.

2.20

Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie legală sau implicită
generată de un eveniment anterior, când pentru decontarea obligaţiei este probabil să fie necesară o ieşire
de resurse şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.

2.21

Decontarile cu personalul
Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile,
premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concedii de odihna, precum si cele pentru
incapacitate temporara de munca ,platite din fondul de salarii. Concediile de odihna se recunosc pe baza
provizioanelor atunci cand nu exista inregistrata in datorii suma lor prevazuta in state de plata.
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2.22

Impozitare

Impozit pe profit curent

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările
fiscale, conform legislaţiei româneşti relevante. Impozitul pe profit de plata trebuie recunoscut ca datorie
in limita sumei neplatite.

2.23

Recunoaşterea veniturilor

Veniturile se referă la bunurile vândute şi la serviciile furnizate.

Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care Societatea a transferat
cumpărătorului principalele riscuri şi beneficii asociate deţinerii bunurilor.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute la momentul prestării serviciului
respectiv.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proporţional, pe măsura generării
venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente.

În aceste situaţii financiare, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută. În bilanţul
contabil, datoriile şi creanţele de la aceiaşi parteneri sunt prezentate la valoarea netă în momentul în care
există un drept de compensare.

Veniturile si cheltuielile din cursul exercitiului financiar care fac obiectul comun al contractului
de participatiune incheiat cu Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti sunt diminuate cu sumele
corespunzatoare aferente contractului, sume ce sunt transferate prin decont pe baza cotelor de
participatiune prevazuta prin contract.

2.24

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate şi de facturat, nete de TVA şi rabaturi comerciale,
pentru bunuri livrate sau servicii prestate terţilor.

2.25

Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă.
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2.26

Erori contabile

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente nu determina
modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente situatiilor financiare
precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezente in situatiile
financiare. Orice impact asupra informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta
financiara, este prezentat in notele explicative din rezultatul reportat in timpul anului.

2.27

Parti afiliate si alte parti legate

In conformitate cu OMF 1802/2014, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul
acelei societati.

Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste unul din urmatoarele criterii:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati;
este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie,
conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care au indeplinit aceste functii in cursul
exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii
situatiilor financiare anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de
vot ale actionarilor, ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra
acelei societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul
constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau
control asupra Societatii;
este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor
organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale Societatii;

societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societateamama.
O entitate este „legata” de o alta entitate daca:

a)
•
•
•
b)
c)
d)
e)

direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:
controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte
entitati (aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre);
are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau
detine controlul comun asupra celeilalte entitati;
reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;
reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;
reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a
acesteia;
reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);
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f)

g)

reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori
pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect,
de orice persoana mentionata la lit. d) sau e); sau
entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte
entitati sau sau pentru angajatii oricarei entitati legata de o asemenea societate.

Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea
de a planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare
director (executiv sau altfel) al entitatii.

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate
astepta sa influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ:

a)
b)
c)

copiii și soția sau partenerul de viața al persoanei respective;
copiii soției sau ai partenerului de viața al persoanei respective; si
persoanele aflate in intreținerea persoanei respective sau a soției ori a partenerului de viața al
acestei persoane.

Ca urmare pentru a vedea in detaliu entitatiile afiliate sau prezentat in Nota 18.

2.28

Evenimente ulterioare datei bilantului
Situatiile financiare anexate reflecta evenimentele ulterioare datei situatiilor financiare, evenimente
care furnizeaza informatii suplimentare despre pozitia Societatii la data incheierii bilantului sau cele
care indica o posibila incalcare a principiului continuitatii activitatii (evenimente ce determina ajustari).

Evenimentele ulterioare ce nu constituie evenimente ce determina ajustari sunt prezentate in note atunci
cand sunt considerate semnificative.

Pentru descrierea evenimentelor ulterioare a se vedea nota 19 Evenimente ulterioare.
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NOTA 3: ACTIVE IMOBILIZATE

a)

Imobilizări necorporale
Valoare bruta
Sold la

Sold la

31
decembrie
2019

Cresteri

Cedari

31
decembrie
2020

-

-

-

130.721

-

21.130.466

Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete,
concesiuni, fond comercial
Alte imobilizari necorporale
Avansuri pentru imobilizari necorporale
Total imobilizari necorporale

20.999.745
20.999.745

130.721

-

21.130.466

Ajustari de valoare
Sold la

Sold la

31 decembrie
2019

Cresteri

628.770

65.139

Cedari

31 decembrie
2020

Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete,
concesiuni, fond comercial
Alte imobilizari necorporale
Total imobilizari necorporale

628.770

65.139

693.909
693.909

Valoare neta
Sold la

Sold la

31 decembrie 2019

31 decembrie 2020

20.370.975

20.436.557

-

-

20.370.975

20.436.557

Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete,
concesiuni, fond comercial
Alte imobilizari necorporale
Avansuri pentru imobilizari necorporale
Total imobilizari necorporale
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(b) Imobilizări corporale
Valoare bruta

Sold la

31 decembrie
2019
Terenuri

Cresteri

Intrari

Iesiri

Transfer

Cedari

Sold

Transfer

3.004.160

-

-

764.766

37.496

496.629

Echipamente tehnologice
si masini

6.749.312

172.078

Alte imobilizari corporale

169.998

181.773

Imobilizari in curs

550.315

43.530

Avansuri pentru
imobilizari

40.804

12.980

53.784

447.857

11.674.6
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Constructii

Total imobilizari
corporale

11.279.355

-

Amortizare si ajustari de valoare
Constructii
Echipamente tehnologice si masini
Alte imobilizari corporale
Total imobilizari corporale

Valoare neta
Terenuri
Constructii
Echipamente tehnologice si masini
Alte imobilizari corporale
Imobilizari in curs

3.004.160
1.298.891

49.267

6.872.123
351.771

3.296

496.629

52.563

Sold la
31
decembrie
2019

-

31
decembr
ie 2020

Depreciere in
an

32.728

76.939

3.175.933

399.816

130.724

28.236

3.339.385

504.991

496.629

496.629

Amortizar
ea
cumulata
a iesirilor

93.920

Sold
31 decembrie
2020
109.667

45.477

3.530.272
158.960

45.477

3.798.899

Sold la

Sold la

31 decembrie 2019

31 decembrie 2020

3.004.160

3.004.160

732.038

1.189.224

3.573.379

3.341.851

39.274

192.811

550.315

93.920
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Avansuri pentru imobilizari
Total imobilizari corporale

40.804

53.784

7.939.970

7.875.750

Investitiile in fabrica de la Filipesti de Padure din exercitiul financiar 2020 se refera la modernizarea zonei
de productie, modernizarea depozitului de semifabricate, modernizarea laboratorului si a biroului.

Totodata, au fost facute investitii in zona echipamentelor de lucru si anume cosuri si izolatie cuptor CS 10000
,transpaleta electrica Veni KMS.AC P1500/, precum si in centrala detectie incendiu si accesorii.
Au fost de asemenea facute investitiile in echipamente IT.

NOTA 4: STOCURI
Exercitiul financiar
incheiat la

Exercitiul financiar
incheiat la

31 decembrie 2019

31 decembrie 2020

1.943.910

3.812.595

62.141

69.002

Materiale pentru ambalat

659.140

750.659

Piese de schimb

147.781

172.071

Produse finite si in curs si semifabricate

707.813

712.733

43.499

28.972

125.734

54.986

7.585

1.347

Materii prime
Materiale auxiliare

Materiale consumabile
Marfuri
Avansuri cumparari stocuri
Ajustari stocuri
Obiecte de inventar
TOTAL

-30.008
18.555

19.315

3.686.149

5.621.681

Spre sfarsitul anului 2020, Societatea a decis achizitionarea unor stocuri mai mari de seminte, data fiind
recolta scazuta inregistrata in cursul anului si cresterea pretului la nivel mondial. Astfel, Societatea a asigurat un
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stoc suficient de materie prima necesara productiei de seminte pentru a putea livra in perioada de inceput a anului
2021.

La sfarsitul anului 2020, Societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor.

NOTA 5: CREANTE

Creante

31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

Termen de lichiditate pentru
soldul la
31 decembrie 2020
Sub 1 an

Creante comerciale, din care:

Peste 1 an

5.785.806

6.193.852

6.193.852

95.343

59.623

59.623

-

5.690.463

6.134.229

6.134.229

-

Provizioane pentru creante
comerciale

(41.093)

(41.093)

(41.093)

-

Creante comerciale net

5.744.713

6.152.759

6.152.759

1.893.997

3.859.251

3.859.251

-

7.638.710

10.012.010

10.012.010

-

Sume de incasat de la entitatile
afiliate
Creante comerciale terti

Alte creante
Total creante comerciale

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si au in general un termen de plata intre 30-90 de zile.
In cadrul sumelor incluse pe linia „alte creante”, a fost inclusa la data de 31 decembrie 2020 suma de 228.074
lei ce reprezinta TVA de recuperat, TVA neexigibila in suma de 231.188 lei, debitori diversi ce reprezinta clienti
cesionati (Carrefour Romania SA, Auchan Romania SA, Mega Image) in suma totala de 618.486 lei,suma de
32.222 lei ce reprezinta sume de incasat in condul concediilor medicale si debitori diversi in suma de 2.634.336
lei.
Sumele de încasat de la părţile afiliate sunt prezentate în nota 18.

NOTA 6: INVESTITII PE TERMEN SCURT
La data de 31 decembrie 2020 societatea nu are investitii pe termen scurt.
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NOTA 7: CASA SI CONTURI LA BANCI
Exercitiul financiar incheiat
la 31 decembrie 2019

Exercitiul financiar incheiat la
31 decembrie 2020

Conturi la banci in RON

453.888

72.388

Numerar in casa in RON

59.604

19.497

Numerar in casa in devize

11

10

Conturi la banci in devize

44.544

9.255

Alte sume in curs de decontare

13.944

21.772

571.991

122.922

Total

NOTA 8: CHELTUIELI IN AVANS

La data de 31 decembrie 2020 societatea a inregistrat cheltuieli efectuate anticipat, de reluat intr-o perioada
mai mica de un an, in suma totala de 315.489 lei (31 decembrie 2019: 253.730 lei).

NOTA 9: DATORII

Datorii

Avansuri incasate in
contul Comenzilor

31 decembrie
2019

31
decembrie
2020

Termen de exigibilitate pentru soldul la
31 decembrie 2020
Sub 1 an

1 - 5 ani

Peste 5 ani

19.155

19.155

19.155

-

-

9.404.994

8.920.194

8.920.194

-

-

Sume datorate
entitatilor afiliate

536.702

693.467

693.467

Imprumuturi din
obligatiuni

4.700.000

8.700.000

Credite acordate de de
institutii financiare

2.688.749

5.600.311

3.948.635

1.651.676

Alte datorii financiare
inclusiv leasing financiar

2.218.049

1.357.194

334.705

1.022.489

Datorii comerciale
furnizori, din care:

8.700.000
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Alte datorii inclusiv cele
fiscale si asigurari
sociale
Total datorii

2.805.553

1.151.543

1.151.543

-

-

21.836.500

25.716.175

14.374.233

11.374.165

-

Societatea inregistreaza la 31 decembrie 2020 datorii catre furnizori in suma totala de 8.920.193 lei.Detaliile
cu rivire la entitatile afiliate sunt prezentate in nota 18.

Societatea are inregistrat un imprumut din emisiune de obligatiuni la 31.12.2019, cu termen de maturitate
de 3 ani (2022), iar in cursul anului 2020 a contractat inca un imprumut din emisiunea de obligatiuni cu termen
de maturitate 3 ani (2023). Plata cupoanelor este trimestriala cu un cost de 9%/an.

Societatea are incheiate contracte de leasing financiar pentru echipamente de productie ( stivuitor Yale, linie
de prajire uscare si accesorii CESELSAN 10000, sistem de ambalare produse granulate, cantar Ishida,
electrostivuitor frontal Yale ERP15, transpaleta electrica Pegasos) cu Raiffeisen Leasing IFN SA, OTP Leasing
Romania -IFN SA si Garanti Leasing (Motoractive). La finele exercitiului financiar 2020, societatea avea un sold
datorat companiilor de leasing de 1.357.194 lei, din care 334.705 lei datorata in anul 2021.
In ceea ce priveste creditele acordate societatii, mentionam ca sunt incheiate contracte de credit cu: Access
Financial Services ce prezinta un sold la 31.12.2020 de 660.000 lei, suma ce trebuie rambursata in anul 2021; ING
Bank credit pe termen scurt cu un sold de 1.151.520 la final de 2020; OTP Bank Romania cu un credit pe termen
lung avand un sold de 2.642.682 lei la final de 2020, din care 991.006 cu termen de rambursare 2021 si inca un
credit pe termen scurt – factoring cu recurs client Profi Rom, ce prezinta un sold la final de 2020 de 1.146.108 lei.

Linia de „Alte datorii inclusiv cele fiscale si asigurari sociale” cuprinde salarii si datorii asimilate in suma de
434.468 lei, impozit pe profit in suma de 67.599 lei, creditori diversi in suma de 126.237 lei precum si un imprumut
de la actionarul GF Holding Limited ce are un sold de 95.000 eur la final de 2020, echivalent a 462.593 lei.

NOTA 10: PROVIZIOANE
La data de 31 decembrie 2020 societatea nu avea constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli

NOTA 11: VENITURI IN AVANS
La data de 31 decembrie 2020, societatea nu are inregistrate venituri efectuate in avans.
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NOTA 12: CAPITAL SI REZERVE

Capital social

Valoarea capitalului subscris şi vărsat la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 este de 23.500.000 RON
reprezentând contravaloarea a 2.350.000 de actiuni. Toate actiunile sunt ordinare, nominative, indivizibile, de
valoare egala, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 10 lei.

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 este prezentată astfel:

Număr
Actiuni (mii)

Suma

Procentaj

(RON)

(%)

13.108.300

55.78

GF Holdings Limited

1.310,83
Golden Brands Limited

1.039,17

10.391.700

44.22

Total

23.500

23.500.000

100

Repartizarea profitului
Repartizarea profitului realizat în cursul anului 2019 precum si propunerea de repartizare a profitului anului
2020, sunt după cum urmează:

Destinația
Rezultat reportat de repartizat la inceputul
exercitiului financiar
Rezerve legale
Acoperire pierdere anii precedenti
-

Repartizare a profitului
2019

Propunere repartizare a
profitului 2020

394.307

11.978

19.715

599

5.473.386

5.098.794

-

-

Dividende

Profit nerepartizat

Repartizarea profitului aferent perioadelor incheiate 31 decembrie 2020 in suma de 11.978 RON nu a fost
aprobata de AGA până la data situaţiilor financiare.
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NOTA 13: CIFRA DE AFACERI NETA

31 decembrie 2019

31 decembrie 2020

Vanzari din productia obtinuta

66.611.681

58.623.244

Vanzari de marfuri

4.236.293

458.192

Discounturi acordate

(17.439.018)

(15.409.408)

Total cifra de afaceri

53.408.956

43.672.028

NOTA 14: ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Alte venituri din exploatare sunt in suma de 422.850 lei pentru anul 2019 si 207.812 lei pentru anul 2020.

NOTA 15: CHELTUIELI CU PERSONALUL SI INFORMATII PRIVIND SALARIATII.

Numărul mediu de angajaţi în timpul anului a fost după cum urmează:
Exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2019

Exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2020

Personal conducere

11

11

Personal administrativ

22

22

Personal productie

83

76

116

109

TOTAL

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2019 si 2020:

Cheltuielile cu salariile

Exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2019

Exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2020

5.454.796

4.696.258

247.342

224.280

Cheltuieli cu asigurarile
sociale

52

Tichete de masa
TOTAL

345.732

113.135

6.047.870

5.033.673

NOTA 16: ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli privind prestatiile externe dupa natura acestora:

Cheltuieli de
exploatare

Cheltuieli de
exploatare

31 decembrie 2019

31 decembrie 2020

972.729

671.267

1.024.073

1.180.679

270.398

409.317

Cheltuieli cu primele de asigurare

70.428

68.371

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

82.264

188.163

168.290

129.587

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

73.324

78.208

Cheltuieli cu deplasari , detasari si transferuri

99.302

17.372

Cheltuieli de protocol , reclama si publicitate

633.594

279.991

3.045.528

2.500.833

6.439.929

5.523.787

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
Cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si
chiriile
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
Total

Linia „alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” include partenerii IT, deseuri, management, consultanta
marketing si vanzari, cheltuieli notariale, arhivare documente, etc.

Onorariile plătite auditorilor
Auditul Societatii a fost asigurat de firma de audit Contexpert Audit & Advisory SRL, iar onorariile sunt
stabilite conform contractelor incheiate intre cele doua parti.
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NOTA 17: VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

Venituri financiare
1

Venituri din dobanzi

2

Alte venituri financiare

3=1+2

Venituri financiare. Total

1.357
272.533

243.531

273.890

243.531

31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

Cheltuieli financiare
2

Cheltuieli privind dobanzile – institutii de credit

736.987

792.007

3

Alte cheltuieli financiare

482.656

563.592

4=1+2+3

Cheltuieli financiare, total

1.219.643

1.355.599

NOTA 18: INFORMATII PRIVIND RELATIILE CU PARTILE LEGATE

a)

Tranzacţii cu părţile afiliate

Solduri rezultate din vânzarea/cumpărarea de bunuri/ servicii/ imprumuturi
Solduri debitoare cu partile afiliate

31 decembrie 2019

MIKADA INV. SP. ZOO SP. K.
Nutissimo SA
Total creante de la entitati afiliate

31 decembrie 2020
13.025

95.343

46.598

95.343

59.623
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(1)

Solduri rezultate din vânzarea/cumpărarea de bunuri/ servicii/ imprumuturi:

Solduri creditoare cu partile afiliate

31 decembrie 2019

31 decembrie 2020

EM Delikatessen Handek und Ver

536.429

536.429

GF Holding Limited – imprumut

454.033

462.593

990.462

999.022

Total

NOTA 19: EVENIMENTE ULTERIOARE

In contextul pandemiei COVID-19, activitatea societatii nu a fost restrictionata insa vanzarile au fost afectate,
inregistrandu-se o scadere fata de anul trecut cu 16%. Managementul societatii a actionat in consecinta astfel:
•
•
•
•

Renegociere contracte furnizori in sensul prelungirii termenului de plata sau incetare/suspendare
Contact permanent cu clientii de la care avem sume de incasat pentru a asigura colectarea acestora
Reduceri de salarii inclusiv reduceri de personal
In continuare societatea ia masuri de eficientizare a portofoliului de produse si de eficientizare a
costurilor, cresterea vanzarilor este un obiectiv pentru 2021 astfel incat sa se revina la vanzarile de
dinainte de pandemie.

Poziția conducerii este că masurile luate in prezent vor asigura continuitatea activitătii si, astfel, principiul
continuitatii activitatii ramane aplicabil pentru aceste situatii financiare. Estimarile Societatii indica faptul ca
Societatea va avea fluxuri de numerar si lichiditate operationale adecvate. Cu toate acestea, raman incertitudini
cu privire la efectele posibile asupra activitatii unui nou val potential de infectii in toamna si / sau la riscurile unei
recesiuni economice profunde in Romania.
NOTA 20: ELEMENTE EXTRAORDINARE

Conducerea Societatii nu are cunostinta de alte elemente extraordinare care ar putea avea un impact
semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

NOTA 21: CORECTAREA ERORILOR CONTABILE

Conducerea Societatii nu are cunostinta de erori contabile care ar putea avea un impact semnificativ si ar
trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare, pentru perioada financiara pana la 31 decembrie 2020.
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NOTA 22: CONTINGENTE

22.1 Impozitarea

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului.
Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si armonizare cu legislatia europeana, putand exista
interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la impozite, taxe si
penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descopera incalcari ale prevederilor legale din
Romania, acestea pot determina dupa caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligatiilor fiscale
suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorari de intarziere (aplicate la sumele de plata efectiv
ramase). Prin urmare, sanctiunile fiscale rezultate din incalcari ale prevederilor legale pot ajunge la sume
importante de platit catre Stat.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile
penalizatoare, in masura in care este cazul.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificari o perioada de 5 ani.

22.2 Preţul de transfer
In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate
are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii. In baza acestui concept, preturile de transfer
trebuie sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piata care ar fi fost stabilite intre entitati intre care nu
exista o relatie de afiliere si care actioneaza independent, pe baza „conditiilor normale de piata”.

Este probabil ca verificari ale preturilor de transfer sa fie realizate in viitor de catre autoritatile fiscale, pentru
a determina daca respectivele preturi respecta principiul „conditiilor normale de piata” si ca baza impozabila a
contribuabilului roman nu este distorsionata. Societatea considera ca nu va suferi pierderi in cazul unui control
fiscal pentru verificarea preturilor de transfer. Cu toate acestea, impactul interpretarilor diferite ale autoritatilor
fiscale nu poate fi estimat in mod credibil.

22.3 Pretentii de natura juridica

Nu exista alte situatii semnificative care sa fie prezentate.

22.4 Aspecte legate de mediu

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.
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22.5 Active contingente
Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

22.6 Riscuri financiare
Riscul variatiilor de curs valutar
Societatea efectueaza tranzactii exprimate in diferite valute, inclusiv in dolari americani (“USD”), euro
(“EUR”), lire sterline (”GBP”). Prin urmare, exista riscul de reducere sau crestere a valorii activelor monetare nete
detinute in RON.
Riscul de credit
Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica
Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul
procedurilor de verificare. Mai multe decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca
rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

NOTA 23 ANGAJAMENTE
Angajamente de capital
Angajamentele de capital prezentate de Societate la 31 decembrie 2020, reprezinta urmatoarelec contracte
in derulare si anume:
-

-

Contract 217/05.11.2020 incheiat cu Imark Sistem SRL in valoare de 6.600 EUR, din care s-au acordat si
inregistrat avansuri de 10%. Obiectul contractului il reprezinta achizita unui roller fork RFC80.
Contract 158/18.08.2020 incheiat cu Imark Sistem SRL, in valoare de 23.679,70 EUR, din care s-au platit si
inregistrat avansuri de 2000 EUR. Obiectul contractului il reprezinta achizitia unui rampe mobile in zona
productie.
Avansuri

Garantii acordate tertilor
Nu exista situatii semnificative care sa necesite prezentare in situatiile financiare.

Facilitati de credit disponibile
La 31 decembrie 2020, GOLDEN FOODS SNACKS SA beneficia de urmatoarele facilitati de credit
-

ING Bank BV- contract facilitate de credit nr. 7541 din 24.04.2018, destinata finantarii activitatii curente
a Imprumutatului, in valoare initiala de 2.327.550 RON, valoare care s-a diminuat conform actului
aditional incheiat in 19.03.2020 ajungand la suma de 1.669.019,50 lei. In cursul anului 2020 a fost platita
o rata de 57.500 lei iar apoi in contextul pandemiei au fost suspendate platile ratelor, pana la data de
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-

-

04.01.2021. Cu toate acestea, o suma de 460.000 lei a fost platita in decembrie 2020, asa incat soldul la
final de decembrie ete de 1.151.519 lei
ING Bank BV – contract factoring fara regres pentru clientul Rewe Romania SRL;
OTP Bank Romania SA cu un credit pe termen mediu in suma maxima de 2.940.000 lei avand la sfarsit
de 2020 un sold de 2.642.682 lei, din care 991.006 cu termen de rambursare 2021. Creditul acordat de
OTP Bank Romania SA a avut ca obiect refinantarea creditului luat de la Banca Transilvania SA
OTP Bank Romania SA - factoring cu recurs client Profi Rom, ce prezinta un sold la final de 2020 de
1.146.108 lei
Access Financial Services -IFN SA – contract de credit nr. 1411/29.01.2020 avand ca valoare maxima
acordata suma de 1.000.000 lei, ce prezinta un sold la sfarsit de 2020 de 660.000 lei, suma ce va trebui
rambursata in anul 2021.

Garantii primite
Nu exista situatii semnificative care sa necesite prezentare in situatiile financiare.
DIRECTOR GENERAL
KONSTANTINOS MITZALIS
Semnătura_____________
Ştampila unităţii

ÎNTOCMIT,
Dana Banu
Contabil Sef
Semnătura____________
Nr. de înregistrare în organismul profesional
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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
DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru:
Persoana juridică: GOLDEN FOODS SNACKS SA
Județul : Municipiul Bucuresti
Adresa: Str. Benjamin Franklin nr 9, sector 1, Bucuresti
Numarul din registrul comertului: J40/642/2013
Forma de proprietate: 34—Societati pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor
si legumelor n.c.a.
Cod de identificare fiscala: RO24645268
Subsemnatul Konstantinos Mitzalis isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare
anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu
reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a
celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Konstantinos Mitzalis
Director General

Semnatura
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