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CALAN, str.Izvorului , nr.5, judet Hunedoara 
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                                                   DECLARATIE   

 

 

 

Subsemnatii:    -CotutiuIoan-presedinte CA 

                                  - Schroder Roland Erhard-membru  CA 

                                  -Stefanescu Valentina Laura-membru CA 

                                  -LupulescuPompilia –contabil 

 

Declaram pe propria raspundere ca situatia financiar-contabila anuala la 31.12.2017 a fost 
intocmita  conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma  cu 
realitatea activelor,obligatiilor,pozitiei financiare ,contului de profit si pierdere si ca raportul 
consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii 
precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specific activitatii desfasurate. 

 

 

 

 

 

 



Prevederile Codului Respe

cta 

Nu 

respecta 

sau 

respecta 

partial 

Motivul pentru neconformitate 

A.1. Societatea trebuie sa detine 
un regulament intern al 
Consiliului care sa includa 
termeni de referinta cu privire la 
Consiliu si la functiile de 
conducere cheie ale societatii. 
Administrarea conflictului de 
interese la nivelul Consiliului 
trebuie, de asemenea, sa fie tratat 
in regulamentul Consiliului. 

DA           

A.2. Orice alte angajamente 
profesionale ale membrilor 
Consiliului, inclusiv pozitia de 
membru executiv sau neexecutiv 
al Consiliului in alte societati 
(excluzand filiale ale societatii) si 
institutii non-profit, vor fi aduse 
la cunostinta Consiliului inainte 
de numire si pe perioada 
mandatului. 

    DA   

A.3. Fiecare membru al 
Consiliului va informa Consiliul 
cu privire la orice legatura cu un 
actionar care detine direct sau 
indirect actiuni reprezentand nu 
mai putin de 5% din numarul 
total de drepturi de vot. Aceasta 
obligatie are in vedere orice fel 
de legatura care poate afecta 
pozitia membrului respectiv pe 
aspecte ce tin de decizii ale 
Consiliului. 

   DA   

A.4. Raportul anual trebuie sa 
informeze daca a avut loc o 
evaluare a Consiliului, sub 
conducerea presedintelui. Trebuie 
sa contina, de asemenea, numarul 
de sedinte ale Consiliului. 

DA            Nu a avut loc o evaluare      

A.5. Procedura privind 
cooperarea cu Consultantul 
Autorizat pentru perioada in care 

    DA       



aceasta cooperare este impusa de 
Bursa de Valori Bucuresti 
B.1. Consiliul va adopta o 
politica astfel incat orice 
tranzactie a societatii cu o filiala 
reprezentand 5% sau mai mult 
din activele nete ale societatii, 
conform celei mai recente 
raportari financiare, sa fie 
aprobata de Consiliu. 

DA        

B.2. Auditul intern trebuie sa fie 
realizat de catre o structura 
organizatorica separata 
(departamentul de audit intern) 
din cadrul societatii sau prin 
serviciile unei terte parti 
independente, care va raporta 
Consiliului, iar, in cadrul 
societatii, ii va raporta direct 
Directorului General. 

DA   

C.1. Societatea va publica in 
raportul anual o sectiune care va 
include veniturile totale ale 
membrilor Consiliului si ale 
directorului general aferente 
anului financiar respectiv si 
valoarea totala a tuturor 
bonusurilor sau a oricaror 
compensatii variabile si, de 
asemenea, ipotezele cheie si 
principiile pentru calcularea 
veniturilor mentionate mai sus. 

DA            Membrilor Consiliului  de 

Administratie nu sunt remunerati 

D.1. Suplimentar fata de 
informatiile prevazute in 
prevederile legale, pagina de 
internet a societatii va contine o 
sectiune dedicata Relatiei cu 
Investitorii, atat in limba romana  
cat si in limba engleza, cu toate 
informatiile relevante de interes 
pentru investitori, incluzand: 

         

RESPECTA 

PARTIAL 

Se are in vedere transmiterea si  in 

limba engleza a informatiilor 

relevante,dupa caz 

D.1.1. Principalele regulamente 
ale societatii, in particular actul 
constitutiv si regulamentele 
interne ale organelor statutare 

DA          

D.1.2. CV-urile membrilor DA        



organelor statutare 

D.1.3. Rapoartele curente si 
rapoartele periodice 

DA   

D.1.4. Informatii cu privire la 
adunarile generale ale 
actionarilor: ordinea de zi si 
materialele aferente; hotararile 
adunarilor generale 

DA    

D.1.5. Informatii cu privire la 
evenimente corporative precum 
plata dividendelor sau alte 
evenimente care au ca rezultat 
obtinerea sau limitari cu privire la 
drepturile unui actionar, 
incluzand termenele limita si 
principiile unor astfel de 
operatiuni 

DA   

D.1.6. Alte informatii de natura 
extraordinara care ar trebui facute 
publice: anularea/ modificarea/ 
initierea cooperarii cu un 
Consultant Autorizat; semnarea/ 
reinnoirea/ terminarea unui acord 
cu un Market Maker 

  DA   

D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o 
functie de Relatii cu Investitorii 
si sa includa in sectiunea dedicata 
acestei functii, pe pagina de 
internet a societatii, numele si 
datele de contact ale unei 
persoane care are capacitatea de a 
furniza, la cerere, informatiile 
corespunzatoare 

DA         

D.2. O societate trebuie sa aiba 
adoptata o politica de dividend a 
societatii, ca un set de directii 
referitoare la repartizarea 
profitului net, pe care societatea 
declara ca o va respecta. 
Principiile politicii de dividend 
trebuie sa fie publicate pe pagina 
de internet a societatii. 

DA        Nu  e cazul 

D.3. O societate trebuie sa aiba 
adoptata o politica cu privire la 
prognoze si daca acestea vor fi 
furnizate sau nu. Prognozele 

DA        Nu furnizam prognoze 



reprezinta concluziile cuantificate 
ale studiilor care vizeaza 
determinarea impactului total al 
unei liste de factori referitori la o 
perioada viitoare (asa-numitele 
ipoteze). Politica trebuie sa 
prevada frecventa, perioada avuta 
in vedere si continutul 
prognozelor. Prognozele, daca 
sunt publicate, vor fi parte a 
rapoartelor anuale, semestriale 
sau trimestriale. Politica cu 
privire la prognoze trebuie sa fie 
publicata pe pagina de internet a 
societatii. 
D.4. O societate trebuie sa 
stabileasca data si locul unei 
adunari generale astfel incat sa 
permita participarea unui numar 
cat mai mare de actionari. 

   DA   

D.5. Rapoartele financiare vor 
include informatii atat in romana 
cat si in engleza, cu privire la 
principalii factori care 
influenteaza schimbari la nivelul 
vanzarilor, profitului operational, 
profitului net sau orice alt 
indicator financiar relevant. 

DA       Nu e cazul 

D.6. Societatea va organiza cel 
putin o intalnire/ conferinta 
telefonica cu analisti si 
investitori, in fiecare an. 
Informatiile prezentate cu aceste 
ocazii vor fi publicate in 
sectiunea Relatii cu Investitorii 
de pe pagina de internet a 
societatii, la momentul 
respectivei intalniri/ conferinte 
telefonice. 

DA         

 

                                                      PRESEDINTELE  

                                 CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE  

                                                  Cotutiu Ioan 



RAPORTUL  ANUAL 
 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

             la data de 31 DECEMBRIE 2017    

 
 
Raportul anual conform conform anexei nr.32din Regulamentul  CNVM nr.1/2006 

Pentru exerciţiul financiar  2017 
Data raportului   31.12.2017 
Denumirea societăţii comerciale INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA 
Sediul social:Calan,strada Izvorului,numarul 5,jud. Hunedoara 
Numărul de telefon/fax: 0799.347.253/0254.734.413.email:icc_sa@yahoo.com 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului :RO2141715 
Număr de ordine în Registrul Comerţului :J20/258/1991 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: ATS-Sistem Alternativ de 

Tranzactionare administrat de BVB 
Capitalul social subscris şi vărsat:9.251.666 lei 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala  
- actiuni comune, nominative, dematerializate, evidentiate prin inscrierea in cont 
 

1. Analiza activităţii societăţii comerciale 

 

1.1. a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale; 
            - Obiectul principal de activitate este Diviziunea 03-Pescuitul si acvacultura,Grupa 032-
Acvacultura, Clasa 0322-Acvacultura in ape dulci ( cresterea crustaceelor de apa dulce : 
sturioni,activitati ale creselor de sturion-incubatoare pentru icre). 

b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale; 

- Societatea a fost infiintata la 01.01.1971 sub denumirea de Statiunea pentru 
Mecanizarea Agriculturii Calan, fiind schimbata denumirea in SC AGROMEC SA CALAN prin 
H.G, 192/1991.  

In data de 10.07.2008, in baza Hotararii Adunarii Generale A Actionarilor societatea si-a  
schimbat denumirea in SC  INTERNATIONAL CAVIAR  CORPORATION SA CALAN, 
hotararea a fost inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara  in baza 
Certificatului de Inregistrare  Mentiuni nr.32654/02.07.2008. 

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, ale filialelor 
sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar; 
                -nu este cazul 
d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active; 
             - In anul 2017 nu s-au achizitionat si nici nu s-au instrainat active. 
 
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii. 



        -Societatea nu desfă oară activitate productive i nu are alte venituri semnificative din 
exploatare. 
 

1.1.1. Elemente de evaluare generală: 
a) profit; 
              -nu este cazul 
b) cifra de afaceri; 
              -zero 
c) export; 
             -nu este cazul 
d) costuri; 
              -cheltuieli materiale 377,00 
              -cheltuieli de personal 42.181,00 
              -ajustari de valoare 8.545,00 
              -alte cheltuieli,servicii,taxe,etc 11.631 
e) % din piaţă deţinut; 
             - 0 
f) lichiditate (disponibil în cont etc.). 
             -110,00 lei 
 

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 
Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu precizarea: 

a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de 
distribuţie; 
-nu este cazul 

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri 
alesocietăţii comerciale pentru ultimii trei ani; 
            -nu este cazul 
c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în 
viitorulexerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse. 
            -nu este cazul 
 

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import) 
Precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare şi la preţurile 
materiilorprime şi la dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale. 
           -nu este cazul 
 

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 
a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor 
vânzărilor pe termen mediu şi lung; 
-nu este cazul 
b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a ponderii 
pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor competitori; 
-nu este cazul 



c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client 
sau  faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor 
societăţii. 
-nu este cazul 
 
 

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale 
a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale precum şi a 
gradului de sindicalizare a forţei de muncă; 

- Neavand activitate productiva numarul angajatilor este mic (2 angajati), ca urmare nu 
are sindicat.  De activitatea societatii, in aceasta perioada s-a ocupat Consiliul de 
Administratie al entitatii. 

 
b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente 

conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. 
-nu este cazul 

 

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului 
înconjurător 
Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului 
înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea 
legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. 
      -nu exista litigii si nici pe viitor nu se preconizeaza, cu privire la incalcarea legislatiei privind 
mediul inconjurator. 
 
 

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 
Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se anticipează în exerciţiul 
financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare. 
       -in perioada raportata nu s-au desfasurat activitati de cercetare –dezvoltare. De asemenea nu 
se anticipeaza nici pentru viitor. 
 

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului 
Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi de 
cashflow. 
Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului. 
     -nu este cazul 
 

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 
a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine 
ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă 
a anului anterior. 
-nu este cazul 
b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra 
situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 



       In anul 2017 nu s-au realizat investitii.Perspectiva investi ională pentru 2018 i pentru viitor 
depinde de rezultatele majorării de capital i de fondurile atrase pe pia a de capital. 
 
c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor economice care afectează 
semnificativ veniturile din activitatea de bază. 
-nu este cazul 
 

2. Activele corporale ale societăţii comerciale 

2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în 
proprietatea societăţii comerciale. 
- Principalele active ale societă ii (pe tii matcă) se află în custodie, în Germania. Societatea nu 
desfă oară activitate productivă i nu dispune de capacită i de produc ie proprii. 
 
2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale. 
- Societatea nu calculează amortizare (uzură) pentru activele biologice de inute, întrucât în 
contractual de custodie este prevăzut că eventualele pierderi (mortalită i) să fie acoperite de 
custode. 
 
2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale 
ale societăţii comerciale. 
-nu este cazul 
 

3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 

3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare emise 
de societatea comercială. 
- ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB 
 
3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor 
cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala 
micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani. 
-nu este cazul  
3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni. 
-nu este cazul  
3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a 
acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale. 
-nu este cazul  
3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă, 
prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de 
astfel devalori mobiliare. 
-nu este cazul  
 

4. Conducerea societăţii comerciale 

- La data intocmirii raportului societatea era condusa de catre un Consiliu de Administratie, compus din:  

- Cotutiu Ioan – Presedinte CA 
- Stefanescu Valentina Laura – membru CA 
- Schroeder Roland Erhard – membru CA 



 

4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor informaţii pentru 
fiecare administrator: 
a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţa profesională, funcţia şi vechimea în 
funcţie); 
 

Nume Calitate Data numirii 

in functie 

Data ultimei 

prelungiri 

Data 

expirarii 

mandatului 

Cotutiu Ioan Presedinte 03.12.2009 27.04.2015 27.04.2019 

Stefanescu Valentina Laura Membru 03.12.2009 27.04.2015 27.04.2019 

Schroder Roland Erhard Membru 27.04.2015 - 27.04.2019 

 
b)orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă 
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; 
–nu este cazul 

c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale; 
 

Nume actionar Functie Numar de actiuni 

detinute 

Aport la 

capitalul social 

(%) 

Stefanescu Valentina Laura Membru CA 254.824 0.2754 
Schroder Roland Erhard Membru CA 19.725.135 21,3206 
Cotutiu Ioan Presedinte CA   
 
 
d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale. 
-nu este cazul  
 
 

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale. Pentru fiecare, 
prezentarea următoarelor informaţii: 

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă; 
Nume Calitate Data numirii 

in functie 

Data ultimei 

prelungiri 

Data 

expirarii 

mandatului 

Cotutiu Ioan Presedinte 03.12.2009 27.04.2015 27.04.2019 

Stefanescu Valentina Laura Membru 03.12.2009 27.04.2015 27.04.2019 



Schroder Roland Erhard Membru 27.04.2015 - 27.04.2019 

 
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o alta persoană 

datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive; 
-nu este cazul 

c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale. 
 

Nume actionar Functie Numar de actiuni 

detinute 

Aport la 

capitalul social 

(%) 

Stefanescu Valentina Laura Membru CA 254.824 0.2754 
Schroder Roland Erhard Membru CA 19.725.135 21,3206 
Cotutiu Ioan Presedinte CA - - 
 
 

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau procedure 
administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în 
cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi 
îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului. 
           -nu este cazul 
 

5. Situaţia financiar-contabilă 

Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, 
cureferire 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; total pasive curente; 
 

                31.12.2015               31.12. 2016     31.12.2017 

Elemente de bilant : 

Active imobilizate total                        10.544.361             10.540.821       10.535.834 

Active circulante total                                507.190                  497.073              497.535 

Casa si conturi la banci                                11.545                         424                    110 

 
b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu 
opondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi 
pentrudiverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată 
în ultimulan sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate şi plătite; 
  

            31.12.2015               31.12. 2016       31.12.2017 

Cont de profit si pierdere :   



 Venituri din productia vinduta                       -                              -                       - 

  Venituri din exploatare                              18                           4.522                    - 

   Venituri financiare                                  1.670                                598                     3.692 

    Cheltuieli de exploatare                      58.607                       54.030               62.164 

    Cheltuieli financiar                                  -                               301                     570 

    Venituri totale                                      1.688                         5.120                 3.692 

     Cheltuieli totale                                 58.607                       54.331               62.734 

Impoz. venit microint.                                  51                               51                      37 

Profit-pierdere                                      -56.970                       -49.262               - 59.079 

    Emitentul nu are venituri din exploatare consistente, intrucat nu desfasoara activitate productiva.  

   Situatiile financiare anuale la 31.12.2017 ale entitatii au fost intocmite conform 
Reglementarilor contabile, aprobate prin OMFP nr.1802/2014, cu modificarile si completarile 
ulterioare , al caror exercitiu finanaciar corespunde cu anul calendaristic. 

      In luna decembrie 2017 sa efectuat inventarierea patrimoniului conform legii contabilitatii 
82/1991 cu completarile si modificarile aferente.Inventarierea pestilor a fost efectuata prin 
numarare,de catre comisia de inventariere intrunita, la fel si pentru celelalte mijloace fixe din 
dotare. 

       In urma inventarierii nu s-au constatat diferente in plus sau in minus. 

       Nu a fost cazul efectuarii de reevaluari, acestea se vor efectua la momentul potrivit, daca vor 
fi necesare.  

  International Caviar Corporation SA  Calan, conform criteriilor de marime se incadreaza la 
intocmirea situatiilor financiare anuale pentru microentitate. 

   Bilantul contabil si contul de profit si pierdere au fost intocmite de persoana autorizata, 
membra a CECCAR filiala Hunedoara, si auditate de catre auditor financiar, persoana fizica cu 
autorizatie inregistrata in Registrul CAFR. 

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. 
-numerar in casa si conturi la inceputul anului 424 lei, iar la 31.12.2017 este 110 lei. 
 

Presedintele Consiliului de Administratie 

                    COTUTIU IOAN 

 

 



 

S.C. INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. 

CUI  RO 2141715 

Nr. înregsitrare la R.C. J20//258/1991 

Calan, jud. Hunedoara 

Cont: RO09RZBR0000060003191434   

Banca: Raiffeisen Bank 

 

 

Cerinţe aplicabile microentităţilor referitoare 

la notele explicative la situaţiile financiare anuale 

 

O.M.F.P. nr. 1802/2014, la secţiunea 12.1, pct.576, alin. (2) prevede că: „Micoentităţile 

prezintă informaţiile prevăzute la pct. 468, lit. a), d) şi e) si precum şi cele prevăzute la pct.491 

alin.(2), lit.c).”  

Astfel, referitor la pct.468 din O.M.F.P. nr. 1802/2014, cerinţa este de a 

prezenta:  a) politicile contabile adoptate, inclusiv:      

 ‐ bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;   ‐ conformitatea politicilor contabile adoptate 

cu principiile contabile prevăzute de prezentele  reglementări;      

 ‐ orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate;  

d) valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanţii sau active şi datorii contingente 

neincluse în bilanţ, indicând natura şi forma oricărei garanţii reale care a fost acordată; separat de 

acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate sau asociate;  

e) suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, de conducere şi 

de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiţii şi a oricăror sume 

restituite, amortizate sau la care s-a renunţat, precum şi a angajamentelor asumate în numele 

acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;  

Referitor la pct. pct.491 alin.(2), lit.c) din O.M.F.P. nr. 1802/2014, cerinţa este de a 

prezenta „informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:  

- otivele a hiziţiilor efe tuate î  ursul exer iţiului fi a iar;  



- u ărul şi valoarea o i ală sau, î  a se ţa a esteia, e hivale tul o ta il al a ţiu ilor 

a hiziţio ate şi î străi ate î  ursul exer iţiului fi a iar şi proporţia di  apitalul su s ris pe 

are a estea o reprezi tă; 

- î  azul a hiziţiei şi î străi ării u titlu o eros, o travaloarea a ţiu ilor;  

- u ărul şi valoarea o i ală sau, î  a se ţa a esteia, e hivale tul o ta il al tuturor 

a ţiu ilor a hiziţio ate şi deţi ute de e titate şi proporţia di  apitalul su s ris pe are a estea 

o reprezi tă”. 

inând cont de cele de mai sus, începând cu anul 2017, societatea Internatinal Caviar 

Corporation S.A. Calan a adoptat noile politici contabile astfel încât prezentarea situa iilor 

financiare să fie conforme cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014, întrucât acestea au sporit 

gradul de relevan ă şi încredere al situa iilor financiare, precum şi gradul de comparabilitate a 

acestor situa ii financiare în timp. 

Pentru a îndeplini caracteristicile calitative fundamentale ale situa iilor financiare, 

politicile contabile au fost elaborate astfel încât, prin situa iile financiare anuale, să se asigure 

furnizarea unor informa ii:  

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;  

b) credibile, în sensul că:  

- reprezintă fidel activele, datoriile, pozi ia financiară şi profitul sau pierderea societă ii;  

- sunt neutre, lipsite de influen e;  

- sunt prudente;  

- sunt complete sub toate aspectele semnificative.  

În exericţiul financiar 2017, s-au aplicat politicile contabile conform manualului de 

politici contabile aprobat astfel încât  utilizatorii să poată analiza:  

• corectitudinea şi necesitatea noii politici contabile;  

• influen a politicii asupra rezultatelor raportate, aferente perioadei; şi 

• tendin a reală a rezultatelor activită ii întreprinderii. 

 Politicile contabile ale entită ii cuprind, dar nu se limitează la următoarele aspecte: 

 - recunoaşterea veniturilor;  

- recunoaşterea şi amortizarea activelor corporale şi necorporale;  



- capitalizarea costurilor îndatorării şi a altor cheltuieli;  

- stocurile;  

- impozitele, inclusiv impozitele amânate;  

- provizioanele;  

- definirea numerarului şi a echivalentelor de numerar;  

- subven iile guvernamentale. 

La baza politicilor contabile aplicate au stat principiile contabile prevăzute de O.M.F.P. nr. 

1802/2014, şi anume: 

- pri ipiului o ti uităţii a tivităţii, ce se concretizează î  faptul ă so ietatea îşi o ti uă 

în mod normal activitatea, într-u  viitor previzi il, fără a i tra î  stare de li hidare sau redu ere 

se ifi ativă a a tivităţii, ifra de afa eri etă pe a ul 7 fiind în valoare de 00 RON; 

- evaluarea şi î registrarea î  o ta ilitate a ele e telor de a tiv şi pasiv, a rezultatelor, 

respectiv a rezultatului net – profit net -  în  valoare  de 00 RON,  s-a  fă ut  î   aza  a eloraşi  

reguli şi or e o ta ile stipulate de Legea  o ta ilităţii r. /  u odifi ările şi 

o pletările ulterioare şi i stru ţiu ilor de apli are, ur ări du-se respectarea principiului 

per a e ţei etodelor; 

- so ietatea a ţi ut sea a  de  toate  o ligaţiile  previzi ile  şi  pierderile  pote ţiale  are  

au  luat  aştere  î   cursul anului 2017, hiar da ă a estea devi  evide te u ai î tre data 

ila ţului şi data î to irii a estuia pre u  şi de toate depre ierile, i difere t da ă rezultatul 

exer iţiului fi a iar este profit sau pierdere, respe tâ du-se astfel principiul prude ţei; 

- î  deter i area rezultatului exer iţiului fi a iar 7 şi a poziţiei fi a iare s-au luat în 

o siderare ve iturile totale î  su ă de 3.692,00 RON şi heltuieli totale î  su ă de 62.734,00 

RON,  lo alizate a operaţiu i fi a iare şi o ta ile  în  anul  2017,  indiferent  de  data  

efe tuării   plăţilor  ori  data  î asării  su elor,  respe tâ du-se  principiul o ta ilităţii de 

angajamente; 

- la î to irea situaţiilor fi a iare afere te exer iţiului fi a iar 7, valorile  

elementelor  ce  reprezi tă  a tive u au fost o pe sate u valorile  ele e telor  e  

reprezi tă pasive, iar ila ţul de des hidere pe a ul 7 orespu de u ila ţul de î hidere 

pe anul 2016, respectându-se pri ipiul e o pe sării şi i ta gi ilităţii; 



- principiul evaluării separate a ele e telor de a tiv şi de datorii, e se o retizează î  

faptul ă, î  ursul a ului 7, societatea a evaluat separat componentele elementelor de 

a tiv şi de datorii; 

- pri ipiul prevale ţei e o o i ului asupra juridi ului, ţi â du-se seama de fondul 

e o o i  al tra za ţiei şi u u ai de for a juridi ă a a esteia; 

- pri ipiul evaluării la ost de a hiziţie sau de produ ţie, e se o retizează î  faptul ă, 

în cursul anului 2017, elementele de natura activelor (stocuri de materii pri e, arfă, produse 

fi ite) au fost evaluate şi s-au î registrat î  o ta ilitate la ost de a hiziţie, respe tiv ost de 

produ ţie ; sto urile de aterii pri e, arfă, produse fi ite au fost evaluate, de la î eputul 

a tivităţii, o for  etodei FIFO, iar activele imobilizate au fost amortizate conform metodei 

liniare; 

- principiul pragului de se ifi aţie, entitatea putându-se a ate de la eri ţele upri se î  

regle e tări referitoare la preze tările de i for aţii şi pu li are, atu i â d efe tele 

nerespe tării lor su t ese ifi ative. 

Î ă de la î eputul a tivităţii sale din 2017, so ietatea a apli at a eleaşi reguli şi politi i 

o ta ile privi d evaluarea, î registrarea î  o ta ilitate şi preze tarea ele e telor de a tiv şi 

de pasiv şi a rezultatelor, asigurâ d o para ilitatea î  ti p a i for aţiilor o ta ile. 

Societatea Internatinal Caviar Corporation SA nu are 

angajamente financiare, gara ții sau active şi datorii contingente neincluse în ila ț. Totodată, 

a easta u are redite a ordate e rilor orga elor de ad i istrație, de conducere     

Î  ursul exer iţiului fi a iar pre ede t, so ietatea u a a hiziţio at şi i i u a 

î străi at a ţiu i proprii. 

. 

 

ADMINISTRATOR,               

Cotutiu Ioan       



          

         

 

SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA  

Cod Sediul: Calan, str. Izvorului, nr.5, judet Hunedoara 

CUI RO 2141715; J20/258/1991         

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9.251.665,70      

Tel 0799.37.42.53/fax:0254/734413, email: icc_sa@yahoo.com, 

www.iccsa.ro 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 

SC INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA  

 din data de 27.04.2018 

 

Adunarea a fost convocata  prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei  
nr.1229/26.03.2018, partea a IV-a si in Ziarul Hunedoreanului din data de 23.03.2018  pentru 
data de  26.04.2018,respectiv 27.04.2018, orele 17,00 . 

La Adunarea Generala Ordinara a actionarilor participa actionarii inscrisi in Registrul  
Actionarilor, conform listei eliberate de Depozitarul Central, la data de referinta 14.04.2018 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC INTERNATIONAL CAVIAR 
CORPORATION SA, legal constituita la a doua convocare, intrunita la Calan, la sediul 
societatii,din strada Izvorului,nr.5, judet Hunedoara, cu votul unanim al  actionarilor prezenti si 
reprezentati, ce detin   21,7311 % din capitalul social,a adoptat urmatoarea: 

 

HOTARARE 

 

1. Se aproba  Raportul  Anual al Consiliului de Administratie cu unaninimitate de voturi  a 
actionarilor prezenti . 

mailto:icc_sa@yahoo.com


2. Se prezinta Adunarii Generale Ordinare raportul de audit intocmit de  domnul Ardelean 
Dorel,Auditor financiar ,membru CAFR cu certificat nr.769. 

3.  Se aproba de catre Adunarea Generala Ordinara cu unanimitate de voturi  situatiile 
financiare anuale la 31.12.2017 ( bilant  si contul de profit si pierderi ). 

4. Cu privire la punctul 4 al ordinii de zi se constata ca societatea nu a inregistrat profit , iar 
pierderile se aproba sa fie  acoperite din prime de capital.Societatea nu va distribui dividende. 

5. Cu privire la punctul 5, se aproba   bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si  planul de 
dezvoltare in perspectiva, pe termen mediu,se aproba infiintarea unei fabrici proprii de 
ambalare/reambalare a caviarului si demararea procesului de vanzare a acestuia de catre SC 
ICC SA in Romania. 

6. Se aproba cu votul actionarilor prezenti  ce detin 0.1351% din capitalul social, abtinandu-se   
de la vot  doamna Stefanescu Valentina Laura,membru CA(actionar ce detine 0.2754%) si 
domnul Schroder Roland Erhard, membru CA(actionar ce detine 21,3206%) descarcarea de 
gestiune a Consiliului de Administratie. 

7. Adunarea Generala Ordinara aproba data de 16.05.2018 ca data de inregistrare pentru 
identificarea actionarilor care vor beneficia de  efectele hotararii AGOA.  

8. Adunarea Generala Ordinara aproba data de 15.05.2018 ca exdata,nu este cazul datei platii. 

 
AGOA mandateaza pe doamna Lupulescu Pompilia Emilia pentru indeplinirea tuturor 
formalitatilor legale de inregistrare a Hotararii  adoptate  la Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Hunedoara.  
 
       PRESEDINTE AGOA                                                       SECRETAR AGOA 
                Cotutiu Ioan                                                        Lupulescu Pompilia Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARATIE 

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 

 

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru : 

Entitatea: INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. 

Judetul: HUNEDOARA 

Adresa: localitatea CALAN str. Izvorului nr.5 

Numar din registrul comertului: J20/258/1991 

Forma de proprietate: 34-Societate pe actiuni 

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):0322 

ACVACULTURA IN APE DULCI 

Cod de identificare fiscala: 2141715 

 

__________________________________________________________ 

         Administratorul societatii COTUTIU IOAN, isi asuma raspunderea pentru  

intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 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 

 

                                                                       Semnatura 

                                                                  ___________________ 
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