
 
 

Raport semestrial pentru semestrul 1 2020, 
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018  

 
Data raportului: 28.09.2020 
Denumirea emitentului: International Caviar Corporation SA 
Sediul social: jud. Hunedoara, Călan, str. Izvorului, nr. 5 
Numărul de telefon: +4 0727598746 
Adresă electronică: icc_sa@yahoo.com 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2141715 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J20/258/1991 
Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: 
AeRO Premium 
Capitalul social subscris şi vărsat: 9.251.665,70 lei 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: acțiuni ordinare, 
nominative, indivizibile, integral plătite și emise în formă dematerializată prin evidențierea 
în cont, având valoarea nominală de 0,10 lei fiecare. 
 

I. Evenimente importante 
 
I. Raportul indică, cel puțin, evenimentele importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului şi 
impactul acestora asupra raportării contabile semestriale şi cuprinde o descriere a principalelor riscuri şi 
incertitudini pentru următoarele 6 luni ale exercițiului.  
 
În primele 6 luni nu au avut loc evenimente importante legate de International Caviar 
Corporation SA.   
Factorii de risc întrevăzuți în semestrul 2 din 2020 sunt legați de impactul pandemiei CoViD-
19 asupra mediului economic. 
 
Pentru emitenţii de acţiuni, raportul cuprinde şi principalele tranzacţii între părţile afiliate. 
În sensul prezentelor prevederi, partea afiliată are acelaşi înţeles ca în Standardele  Internaţionale de raportare 
financiară (IFRS), adoptate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate. 
Emitenţii de acţiuni precizează ca tranzacţii principale între părţile afiliate cel puţin următoarele: 
a) tranzacţiile dintre părţile afiliate care au avut loc în primele 6 luni ale anului financiar curent şi care au 
afectat substanţial poziţia financiară sau rezultatele emitentului în acea perioadă; 
b) orice modificări ale tranzacţiilor dintre părţile afiliate, descrise în ultimul raport anual care ar putea avea un 
efect substanţial asupra poziţiei financiare sau a rezultatelor emitentului în primele 6 luni ale anului financiar 
curent. În cazul în care emitentul de acţiuni nu trebuie să întocmească conturi consolidate, acesta trebuie să 
precizeze tranzacţiile între părţile afiliate, inclusiv valoarea acestor tranzacţii, natura relaţiei cu părţile afiliate, 
precum şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a 
emitentului. Informaţiile referitoare la tranzacţiile individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepţia 
cazului în care informaţia separată este necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu partea afiliată 
asupra poziţiei financiare a emitentului. 

 
Conducerea emitentului nu are cunoștință despre tranzacții semnificative între părțile 
afiliate. 



Funcționarea emitentului continuă să se realizeze prin finanțarea cheltuielilor curente de 
către acționari, până la demararea activității productive. 
 

II. Situația emitentului 
 
II. În măsura în care nu sunt precizate la pct. 1, informaţii detaliate privind: 

 
1. Situaţia economico-financiară 

 
1.1. Prezentarea unei analize a situaţiei economico- financiare actuale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
trecut, cu referire cel puţin la: 
a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi 
lichide; profituri reinvestite; total active curente; situaţia datoriilor societăţii; total pasive curente; 

 
Activele semnificative (98% din activele imobilizate) sunt cele biologice (sturionii); acestea 
nu au suferit modificări comparativ cu S1 2019. Imobilizările corporale se mențin la valoarea 
de 10.389.468 lei. 
Numerarul nu prezintă sold, finanțarea costurilor realizând prin virarea de către acționari a 
sumelor corespunzătoare facturilor.  
Nu este cazul profiturilor reinvestite. 
Activele curente se mențin la același nivel ca la mijlocul anului trecut și sunt formate din 
stocuri (pești). Soldul acestora este de 412.335 lei. 
Datoriile societății sunt în principal către acționari, care au finanțat funcționarea emitentului 
și menținerea la cotă. Datoriile pe termen lung se mențin la 386.221 lei. 
Pasivele curente sunt de valoarea relativ redusă (29.539 lei); intenția acționarilor este de a 
le achita îndată ce vor dispune de fondurile necesare. 
 
b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel 
puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la 
orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua 
în următoarele 6 luni; dividendele declarate şi plătite; 

 
Societatea nu are activitate productivă sau comercială, astfel încât vânzările nete se mențin 
zero. 
Costurile și cheltuielile sunt cele curente: taxe și impozite locale, taxe de menținere la cotă, 
costuri administrative și cu terții. Pe primele 6 luni din anul 2020, cheltuielile au totalizat 
5.889 lei, în scădere față de perioada similară a anului trecut (11.445 lei), mai ales datorită 
faptului că emitentul nu mai are personal angajat. 
Nu au fost constituite provizioane. 
Nu a fost oprit/pornit vreun segment de activitate și nu este prevăzut a se opri/porni vreo 
activitate până la finalul anului 2020. 
Nu este cazul distribuirii de dividende. 
 
c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor şi 
activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei. 

 
Nu au intervenit schimbări la nivelul soldului numerarului în acest an.  
Nu au fost efectuate investiții și nu sunt prevăzute până la finele anului. 
Disponibilul în sold este zero, alimentarea cu numerar efectuându-se în limita cheltuielilor 
decontate. 
 
 
 
































