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BILANT PRESCURTAT

la data de  31.12.2016Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

rd.
01.01.2016 31.12.2016

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)      01

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231
+235+4093-281-291-2931-2935)

02 10.408.626 10.404.648

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )     03 135.735 136.173

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 10.544.361 10.540.821

B. ACTIVE CIRCULANTE 
 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345
+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 
391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 412.335 412.335

 II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)    
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din 
ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662
+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06 83.310 84.314

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)     08 11.545 424

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 507.190 497.073

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   10

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 11
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186
+519)        

13 276.710 16.803

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 230.480 480.270

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 10.774.841 11.021.091

 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) 

16 295.512

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      17

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 19

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 20

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 21

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 22

         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27) 25
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         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 26

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 27

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 9.251.666 9.251.666

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 9.251.666 9.251.666

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 1.577.484 1.520.514

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36

     IV. REZERVE (ct.106) 37 2.661 2.661

     Acţiuni proprii (ct. 109) 38

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 40

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 41

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 42

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 43 0 0

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 44 56.970 49.262

      Repartizarea profitului (ct. 129)    45

     CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 10.774.841 10.725.579

     Patrimoniul public (ct. 1016) 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 10.774.841 10.725.579

Suma de control F10 : 150491653 / 236866475

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 
    Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor 
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

COTUTIU IOAN

  Numele si prenumele

EXPCONT MARI S.R.L.

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2107/2004

Formular 
VALIDAT



la data de  31.12.2016
Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

rd.

2015 2016

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă  
(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709  + 741** + 766***) 01

2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 
762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) 02 1.688 5.120

3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) 03 431 927

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645) 04 24.833 34.820

5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786) 05 8.018 8.501

6. Alte cheltuieli*****  (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 
+ 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 
+ 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668) 

06 25.325 10.083

7. Impozite  (ct.691 + 698) 07 51 51

 8.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)        08 0 0

                - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) 09 56.970 49.262

  Suma de control F20 : 226080 / 236866475

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective. 
**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.  
***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766). 
****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri. 
*****) Rd. 06 - Se înscriu şi cheltuielile cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare 
contracte de leasing (ct. 666).  

  Numele si prenumele

COTUTIU IOAN

  Numele si prenumele

EXPCONT MARI S.R.L.

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2107/2004

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1

la data de  31.12.2016

  I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 1 49.262

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05

      - peste 30 de zile 06

      - peste 90 de zile 07

      - peste 1 an 08

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.10 la 14) 09

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13

     - alte datorii sociale 14

  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  17

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

  Credite bancare nerambursate la scadenta –  
  total (rd. 20 la 22) 19

    - restante dupa 30 de zile 20

    - restante dupa 90 de zile 21

    - restante dupa 1 an 22

  Dobanzi restante 23

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 24 2 2

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie 25 2 2
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 IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de 
raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 
ale Uniunii Europene, din care: 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 29

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30

  - impozitul datorat la bugetul de stat 31

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32

  - impozitul datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din dividende platite catre persoanele  fizice nerezidente , din care: 34

 - impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele 
membre ale Uniunii Europene, din care: 36

 - impozitul datorat la bugetul de stat 37

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit 
prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, din care:

38

 - impozitul datorat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40

  - impozitul datorat la bugetul de stat 41

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre 
ale Uniunii Europene, din care: 42

  - impozitul datorat la bugetul de stat 43

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44

  - impozitul datorat la bugetul de stat 45

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46

  - impozitul datorat la bugetul de stat 47

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 
primite în concesiune, din care: 48

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53

  - impozitul datorat la bugetul de stat 54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: 55

  - impozitul datorat la bugetul de stat 56

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57
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                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 59

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 60

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale 
şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 61

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 63

 V. Tichete de masa Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare ***)

Nr.
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

  - dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

         - din fonduri publice 67

         - din fonduri private 68

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 69=70+71) 69 0 0

         - cheltuieli curente 70

         - cheltuieli de capital 71 0 0

 VII.  Cheltuieli de inovare ****) Nr.
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094) 73

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  (ct. 4093) 74

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)   75 135.735 136.173

        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 77  la 83)   

76 90.490 90.822

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 77
         - acţiuni necotate emise de rezidenti 78 90.490 90.822

         - părţi sociale emise de rezidenti 79

          - obligaţiuni emise de rezidenti 80
          - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
emise de rezidenti 81

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

          - obligatiuni emise de nerezidenti 83

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)   84 45.245 45.351
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          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

85 45.245 45.351

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 86

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri 
de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

87

          - creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 
pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din 
ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      90

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

91 83.310 84.314

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382) 92

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446) 93 83.310 84.314

         - subventii de incasat(ct.445) 94

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 95

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 
4662),  (rd.100 la 102) 99

       - decontari privind interesele de participare ,decontari 
cu actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101

  - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 
legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 
461)

102

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    103

            - de la nerezidenti 104

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici *****)
105

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 
506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113) 106

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 107

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 108
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         - părţi sociale emise de rezidenti 109

         - obligaţiuni emise de rezidenti 110

         - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
rezidente 111

         - actiuni emise de nerezidenti 112

        - obligatiuni emise de nerezidenti 113

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         114

 Casa în lei şi în valută (rd.116+117 ) 115 98 114

          - în lei (ct. 5311) 116 98 114

          - în valută (ct. 5314) 117

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118 11.447 309

         - în lei (ct. 5121), din care: 119 78 100

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120

         - în valută (ct. 5124), din care: 121 11.369 209

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente 122

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 123

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 
de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)        124

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută 
(din ct. 5125 + 5414) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 
148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 
170 + 171 + 172 + 178)

126 276.710 312.315

 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute 
(ct. 161 ),(rd. 128 +129) 

127

                - în lei   128

                - în valută  129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 
obligatiuni in sume brute (ct.1681),  (rd.131 +132) 130

                - in lei 131

                - in valuta 132

 Credite bancare interne pe termen scurt  (ct. 5191 + 5192 
+ 5196 + 5197 ), (rd.  134+135) 133

                 - în lei 134

                 - în valută 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen 
scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136

                - in lei 137

               - in valuta 138

 Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd .140+141) 139

                - în lei 140

                - în valută 141

 Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
scurt (din ct.5198),  ( rd. 143+144) 142

                 - in lei 143

                 - in valuta 144
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 Credite bancare pe termen lung  (ct. 1621 + 1622 + 
1627 ), (rd.146+147) 145

                 - în lei 146

                 - în valută 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din 
ct.1682) (rd.149+150) 148

                  - in lei 149
                  -in valuta 150

 Credite bancare externe pe termen lung  (ct. 1623 + 1624 
+ 1625 ) (rd.152+153) 151

                  - în lei 152

                  - în valută   153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 154

                   - in lei 155

                   - in valuta 156

 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682) 157

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 159+160) 158

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se 
face in functie de cursul  unei valute 159

                   - în valută 160

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 161

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 
+ 408 + 419),  din care:

162 11.371 11.352

         - datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 
primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în 
sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 
405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

163 11.311 11.352

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 1.554 1.882

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 3.120 3.569

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381) 166 2.462 2.930

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.441+4423+4428+444+446) 167 643 621

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 168 15 18

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului 
(ct.4481) 169

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 171

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PF 171a

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PJ 171b

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 
462 + 472 + 473 + 478 + 509)    (rd.173  la 177) 172 260.665 295.512
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                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, 
decontari din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

173

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 2) 
                  (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174 260.665 295.512

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari 
financiare si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509) 176

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
177

 Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici *****)

179

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180

           - acţiuni cotate 3) 181

           - acţiuni necotate 4) 182

           - părţi sociale 183

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

 Brevete si licente (din ct.205) 185

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în administrare 187

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în concesiune 188

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 
închiriate 189

XI. Informaţii privind bunurile din 
proprietatea privată a statului supuse 
inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 190
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 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

  Capital social vărsat (ct. 1012) 6),  
    (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

191 9.251.666 X 9.251.666 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194) 192

       - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 193

       - deţinut de instituţii publice de subordonare locală 194

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, 
din care: 195

       - cu capital integral de stat 196

       - cu capital majoritar de stat 197

       - cu capital minoritar de stat 198

  - deţinut de regii autonome 199

  - deţinut de societăţi cu capital privat 200 1.655.573  17,89 1.654.572  17,88

  - deţinut de persoane fizice 201 7.596.093  82,11 7.597.094  82,12

  - deţinut de alte entităţi 202

Nr. 
rd. Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 
bugetului de stat sau local, de repartizat din 
profitul exerciţiului financiar de către 
companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care:

203

- către instituţii publice centrale; 204

- către instituţii publice locale; 205

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 

206

Nr. 
rd. Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 
bugetului de stat sau local, virate în perioada 
de raportare din profitul companiilor 
naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor 
şi al regiilor autonome, din care:

207

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate: 208

        - către instituţii publice centrale; 209

        - către instituţii publice locale; 210
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        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

211

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate: 212

        - către instituţii publice centrale; 213

        - către instituţii publice locale; 214

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

215

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din 
care: 216

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), din care: 218

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219

XVI. Venituri obţinute din activităţi  agricole *******)  Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Venituri obţinute din activităţi agricole 220

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 222+223-224+225+226) 221 0 0

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 222

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 223

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 224

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766) 7)

225

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  226

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 227

           Sold D 228

   3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale 
(ct.721+ 722) 229

   4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 230

   5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare  (ct. 725) 231
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  6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 
7417 + 7419) 232

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 233 18 4.522

      -din care, venituri din fondul comercial negativ  (ct.7815) 234

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 235

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL  
(rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233)              236 18 4.522

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)            237 431 927

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 238 570 257

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 239

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 240

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 241

    9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244) 242 24.833 34.820

     a) Salarii şi indemnizaţii 8) (ct.641+642+643+644) 243 20.254 28.400

     b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645) 244 4.579 6.420

   10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 246 - 247) 245 8.018 8.501

        a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817) 246 8.018 8.501

        a.2) Venituri (ct.7813) 247

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 249 - 250)        248

        b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 249

        b.2) Venituri (ct.754+7814) 250

    11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258) 251 24.755 9.525

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622
+623+624+625+626+627+628)    252 24.529 9.296

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  cheltuieli 
reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale 
(ct. 635 + 6586 9) ) 

253 226 229

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 254

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 255

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 256

    11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 257

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 
Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)

258

     Ajustări privind provizioanele (rd. 260 - 261)                      259

          - Cheltuieli (ct.6812) 260

          - Venituri (ct.7812) 261

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL  
(rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259) 262 58.607 54.030

 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 236 - 262) 263 0 0

            - Pierdere (rd. 262 - 236) 264 58.589 49.508

  12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 265

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 266

 13.  Venituri din dobânzi (ct.766) 7) 267 137 158
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             - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 268

  14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată  (ct. 7418) 269

  15.  Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 270 1.533 440

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare    (ct. 7615) 271

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270) 272 1.670 598

16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 274 - 275) 273

             - Cheltuieli  (ct.686) 274

             - Venituri (ct.786) 275

  17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7) 276

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             277

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 278 301

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 273+ 276 +278) 279 301

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 272 - 279) 280 1.670 297

              - Pierdere (rd. 279 - 272) 281 0 0

 VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272) 282 1.688 5.120

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279) 283 58.607 54.331

 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 282 - 283) 284 0 0

               - Pierdere (rd. 283 - 282) 285 56.919 49.211

 19.  Impozitul pe profit (ct. 691) 286

 20.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 287 51 51

 21.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287)        288 0 0

                - Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284) 289 56.970 49.262
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 *)  Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 
 ******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 *******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
  
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 
 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.  
 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 
 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.  
 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 191. 
 7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective. 
 8) La rândul 243 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', 
analitic 'Colaboratori persoane fizice'. 
 9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul 
Fiscal.



la data de  31.12.2016

Elemente de  
imobilizari 

 Nr. 
rd.

Valori brute

Sold  
initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

Sold final  
(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  
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 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 X

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 41.986 X 41.986

Constructii 07 21.100 21.100

Instalatii tehnice si masini 08 80.178 80.178

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12 10.327.500 10.327.500

Imobilizari corporale in curs de 
executie 13 16.577 16.577 0

Investitii imobiliare in curs de 
executie 14

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 10.466.241 21.100 16.577 10.470.764

III.Imobilizari financiare 17 135.735 438 X 136.173

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 10.601.976 21.538 16.577 10.606.937



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul anului 
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24 483 483

Instalatii tehnice si masini 25 57.615 8.018 65.633

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 57.615 8.501 66.116

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 57.615 8.501 66.116



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3

 - lei - 

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Ajustari constituite 

in cursul anului
Ajustari 

 reluate la venituri
Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si  
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de 
executie 43

Investitii  imobiliare in curs de 
executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47

  Suma de control F40 : 63865434 / 236866475

INTOCMIT,

  Numele si prenumele

COTUTIU IOAN

  Numele si prenumele

EXPCONT MARI S.R.L.

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2107/2004

Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

  (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2
Conturi microentitati 1011 SC(+)F10S.R31

Sterge date incarcate

Atentie !   Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt



RAPORTUL ANUAL
AL CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

ladatade 31 DECEMBRIE 2016

Raportul anual conform confotm anexei nr.32din Regulamentul CNVM nr.112006

Pentru exerciliul financiar 2016
Data raportului 31.12.2016
Denumirea societ[1ii comerciale INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA

Sediul social :Calan,strada Izvorului,numarul 5 jud. Hunedoara
Num[rul de telefon/fax: 0799.347 .25310254.734.413.email:icc-sa@yahoo.com
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Come(ului :RO2l4l715
NumSr de ordine in Registrul Comer[ului:J201258/1991
Pia(a reglementatd pe care se tranzaclioneazdvalorile mobiliare emise: ATS-Sistem Alternativ de

Tranzactionare administrat de BVB
Capitalul social subscris qi v[rsat:9.251.666 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
- actiuni eomune, nominative, dematerializate, evidentiate prin inscrierea in cont

1. Analiza activitfl(ii societl{ii comerciale

1.1. a) Descrierea activititii debazd, a societdlii comerciale;
- Obiectul principal de activitate este Diviziunea 03-Pescuitul si acvacultura,Grupa 032-

Acvacultura, Clasa }322-Acvacultura in ape dulci ( cresterea crustaceelor de apa dulce:

sturioni,activitati ale creselor de sturion-incubatoare pentru icre).

b) Precizarea datei de infiinJare a societdlii 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,1921t991.

In data de 10.07.2008, in bazaHotararii 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 inbaza
Certifi catului de Inregistrare Mentiuni m.3265 4 I 02.07 .2008.

c) Descrierea oricdrei fuziuni sau reorganizdri semnificative a societ6lii comerciale, ale filialelor
sale sau ale societitilor controlate, in timpul exerciliului financiar;

-nu este cazul
d) Descrierea achiziliilor qi/sau instriindrilor de active;

- In anul 2015, pe terenul achizitionat in 2014, s-a inceput constructia unui birou
administrativ, locatie ce urmeaza a deveni sediul entitatii. Valoarea acestor lucrari a fost
i6.578,00 lei. La 31.12.2015, lucrarea nu era terminata si receptionata, aceasta figurand pe



lucrari in curs de executie. In luna ianuarie 2016 lucrarea a fost finalizata si receptionata la suma

de 21.100lei.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaludrii activitdfli societdtii'

-Societatea nu desf6qoar6 activitate productive Ei nu are alte venituri semnif,rcative din

exploatare.

1.1.1. Elemente de evaluare generald:

a) profit;
-nu este cazul

b) cifra de afaceri;
-zeto

c) export;
-nu este cazul

d) costuri;
-cheltuieli materiale 927,00
-cheltuieli de personal 34.820,00
-ajustari de valoare 8.501,00
-alte cheltuieli,servicii,taxe,etc 1 0'083

e) % din pia{[ de]inut;
-0

f) lichiditate (disponibil in cont etc.).
-424,00\ei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societdlii comerciale

Descrierea principalelor produse reahzate gi/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principatetor pieJe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu 9i metodele de

distribulie;
-nu este cazul

b) ponderii fiec[rei categorii de produse sau servicii in veniturile qi in totalul cifrei de afaceri

alesociet[tii comerciale pentru ultimii trei ani;
-nu este cazul

c) produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substanlial de active in
viitorulexercitiu financiar precum qi stadiul de dezvoltare al acestor produse.

-nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activitAfli de aprovizionare tehnico-materiald (surse indigene, surse import)
Precizarea de informalii cu privire la siguranla surselor de aprovizionare qi la preturile

materiilorprime qi la dimensiunile stocurilor de materii prime gi materiale.

-nu este cazul

1.1.4. Evaluarea activitdfii de vdnzare
a) Descrierea evoluliei vilnzdrilor secvential pe piata intemd qi/sau externd qi a perspectivelor

v6nzdrilor pe termen mediu qi lung;
-nu este cazul



b) Descrierea situaJiei concurentiale in domeniul de activitate al societ6tii comerciale, a ponderii

pe pialda produselor sau serviciilor societ6fii comerciale gi a principalilor competitori;

-nu este cazul
c) Descrierea oric[rei dependente semnificative a societ[lii comerciale fala de un singur client

sau fatd de un grup de ciienli a c6rui pierdere ar ayeaun impact negativ asupra veniturilor

societ6[ii.
-nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societ[]ii comerciale

a) Precizarea numdrului qi a nivelului de pregdtire a angajalilor societSlii comerciale precum qi a

gradului de sindicalizare a forlei de munc6;
- Neavand activitate productiva numarul

are sindicat. De activitatea societatii,

Administratie al entitatii.

b) Descrierea raporturilor dintre manager gi angqali precum qi a oricdror elemente

confl ictuale ce caracterizeazd aceste raporturi.
-nu este cazul

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activit[1ii de bazd a emitentului asupra mediului
inconjur[tor
Descrierea sinteticd a impactului activitdlilor de bazd ale emitentului asupra mediului
inconjuritor precum qi a oricdror litigii existente sau preconizate cu privire la incdlcarea

legislaliei privind protec{ia mediului inconjurdtor.
-nu exista litigii si nici pe viitor nu se preconizeaza, cu privire la incalcarea legislatiei privind

mediul inconjurator.

1..1.7. Evaluarea activitdJii de cercetare qi dezvoltare
Precizarca cheltuielilor in exercitiul financiar precum qi a celor ce se anticipeazd in exerciliul
financiar urmdtor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

-in perioadaraportata nu s-au desfasurat activitati de cercetare -dezvoltare. De asemenea nu
se anticipeaza nici pentru viitor.

1.1.8. Evaluarea activitAtii societdfii comerciale privind managementul riscului
Descrierea expunerii societElii comerciale fatd de riscul de pre!, de credit, de lichiditate gi de

cashflow.
Descrierea politicilor qi a obiectivelor societdlii comerciale privind managementul riscului.

-nu este cazul

1.1.9. Elemente de perspectivd privind activitatea societdlii comerciale
a)Prczentarea qi analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine
ce afecteazd sau ar putea afecta lichiditatea societ6tii comerciale comparativ cu aceeagi perioadd
a anului anterior.

angajatilor este mic (2 angajati), ca urmare nu

in aceasta perioada s-a ocupat Consiliul de



-nu este aazul

b) prezentarea qi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau _anticipate 
asupra

situaliei financiare a societdtii comerciale comparativ cu aceeaqi perioadd a anului trecut'

S-a receptionat cladirea de birou in suma di zt.t0o,o0 lei,construita in anul 2015.Perspectiva

investilional6 pentru 2017 Ei pentru viitor depinde de rezultatele majordrii de capital Ei de

fondurile atrase pe piafa de capital.

c) prezentarea gi analizarea evenimentelor, tranzacJiilor schimbdrilor economice care afecteazd

semnifi cativ venituril e din activitat ea de b azd.

-nu este cazul

2. Activele corporale ale societi(ii comerciale
Z.l. Precizarea amplasdrii qi a caracteristicilor principalelor capacitili de produclie in

proprietatea societitii comerciale.
- piincipalele active ale societdlii (peEtii matcS) se afl6 in custodie, in Germania. Societatea nu

desfiEoird activitate productivi Ei nu dispune de capacitdli de produclie proprii.

2.2. Descrierea qi analizareagradului de uzurd al proprietdlilor societdlii comerciale.

- Societatea nu calculeazd amortizare (uzurd) pentru activele biologice definute, intruc6t in

contractual de custodie este prevdzut cd eventualele pierderi (mortalit6fi) s5 fie acoperite de

custode.

2.3.Precizarea potenlialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale

ale societdlii comerciale.
-nu este cazul

3. Piafa valorilor mobiliare emise de societatea comerciali
3.'l..Precizarea pielelor din Romdnia qi din alte l6ri pe care se negociaz6 valorile mobiliare emise

de societatea comercial6.
- ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB

3.2. Descrierea politicii societdlii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor
cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani qi, dacd este cazul, a motivelor pentru eventuala

micqorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.
-nu este cazul
3.3. Descrierea oriciror activitdli ale societElii comerciale de achizrlionare a propriilor acliuni.
-nu este cazul
3.4. in caz:ulincare societatea comercialdare filiale, precizareanumdrului qi a valorii nominale a

acliunilor emise de societatea mamd delinute de filiale.
-nu este cazul
3.5. in cazul in care societatea comerciald a emis obligatiuni qi/sau alte titluri de creant6,

prezentarea modului in care societatea comerciald igi achiti obligaliile fa1[ de de]in6torii de

astfel devalori mobiliare.
-nu este cazul

4. Conducerea societlfii comerciale



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

- Cotutiu Ioan - Presedinte CA
- Stefanescu ValentinaLatra- membru CA
- Schroeder Roland Erhard - membru CA

4.1. Prezentarea listei administratorilor societdJii comerciale qi a urmdtoarelor informalii pentru

fiecare administrator:
a) CV (nume, prenume, vdrst6, calificare, experienta profesionald, functia gi vechimea in
func{ie);

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 27.04.20t5 27.04.2019

b)orice acord, inlelegere sau legitur6 de familie intre administratorul respectiv qi o alt6
persoand datoritd cdreiapersoana respectivd a fost numitd administrator;

-nu este cazul
c) participarea administratorului la capitalul societitii comerciale;

d) lista persoanelor afiliate societdlii comerciale.
-nu este cazul

4.2.Prczentarea listei membrilor conducerii executive a societ6tii comerciale. Pentru fiecare,
pr ezer/iar ea urmdto arelor informalii :

Nume actionar Functie Numar de actiuni
detinute

Aport
capitalul r

('/"\

la
social

Stefanescu Valentina Laura Membru CA 254.824 0.2754
Schroder Roland Erhard Membru CA t9.725.t35 21.3206
Cotutiu Ioan Presedinte CA

a) termenul pentru care persoana fbce parte din conducerea executivd;
Nume Calitate Data numirii

in functie
Data ultimei

prelungiri

Data
expirarii



27.04.201927.04.201s03.t2.2009

27.04.201927.04,20rs
Stefanescu Valentina Laur a

27.04.201977.04.2015Schroder Roland Erhard

b) orice acord, intelegere sau legAtwd de familie intre persoana respectivd 9i o alta persoan6

datorit6 c6reia periourru ,"rp..tivd a fost numitd ca membru al conducerii executive;

-nu este cazul
c) participarea persoanei respective la capitalul societdlii comerciale'

4.3. pentru toate persoanele prezentate la 4.1. qi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau procedure

administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in

cadrul emitentului, precum qi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-qi

indeplini atribuliile in cadrul emitentului.
-nu este cazul

5. Situa{ia financiar-contabilfl
prezentarea unei analize a situaliei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3

cureferire cel pulin la:

a) elemente Ae Uilan1: active care reprezintd cel puJin 10% din total active; numerar gi alte

disponibilit{i lichide; profituri reinvestite;total active curente; total pasive curente;

31.12.2014 31.12.2015 3L.r2.2016

ani,

Elemente de bilant :

Active imobilizate total

Active circulante total

Casa si conturi la banci

10.534.530

531.943

2.366

10.s44.361

507.190

11.54s

10.540.821

497.073

424

b) contul
opondere

profit qi pierderi:
cel pu{in 20Yo in

de
de

vdnzdri nete; venituri brute; elemente de costuri qi cheltuieli cu

vdnzdrile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc Ai

Nume actionar Functie Numar de actiuni
detinute

Aport la
capitalul social

(%l

Stefanescu Valentina Latr a Membru CA 254.824 0.27s4

Schroder Roland Erhard Membru CA t9.725.135 21,3206

Cotutiu Ioan Presedinte CA



pentrudiverse cheltuieli; referire la orice vdnzarc sau oprire a unui segment de activitate efectuatd

in ultimulan sau care urmeazla se efectua in urmdtorul an; dividendele declarate qi pldtite;

3r.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Cont de profit si Pierdere :

Venituri din productia vinduta

Venituri din exploatare

Venituri financiare 91

18

L.670

4.522

598

Cheltuieli de exploatare 32.781 58.607

Cheltuieli flnanciar

Venituri totale

Cheltuieli totale

Impoz. venit microint.

Profit-pierdere

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

Situatiile financiare anuale la 31.12.2016 ale entitatii au fost intocmite conform

Reglementarilor contabile, aprobate prin OMFP nr.180212014, cu modificarile si completarile

ulterioare , al caror exercitiu finanaciar corespunde cu anul calendaristic.

In luna decembrie 2016 sa efectuat inventarierea patrimoniului conform legii contabilitatii

S2llggl 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.

175

91 1.688

32.9s6 58.607

1 51

-32.866 -56.970

54.030

301

5.120

54.331

51

-49.262



Bilantul contabil si contul de profit si

membra a CECCAR filiala Hunedoara, si

autorizatie inregistrata in Registrul CAFR'

pierdere au fost intocmite de persoana aulorizata'

auditate de catre auditor financiar, persoana ftzica cu

c) cash flow: toate schimb[rile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitafli debazd,

investitiilor qi activita{ii financiare, nivelul numerarului la inceputul Si la sfarqitul perioadei.

-numerar in casa si conturi la inceputul anului ll.545,iarla3l'12'2016 este 424lei'

Presedintele Consiliului de Administdtiecorurlurrt).A\
.vy 

fd.,.\
i'%*$to 1\w



SC ,,INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA

LOC.CAI-AN, str. Izvorului, nr'5, judetul Hunedoara

CLII:RO 2141715

J20125811991

Tel:0799.37 .42.53 lax:Q2541734413, email: icc-s4@yahqo-pqlg'ww'icCSa ' 
f o

AnexalaraportuIconsiliuluideAdministratie,conformreglementarilorcoduluideGuvernantacorporatista
Declaratie privind Guvernanta Corporatista

fVtotivut Pentru neconformitate
Prevederile Codului

Al5;ietatea 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.
,dI. -Gice alte angajamente

profesionale ale membrilor
-Consiliului, 

inclusiv Pozitia de

membru executiv sau neexecutiv

al Consiliului in alte societati

(excluzand filiale ale societatii)

ii institutii non-Profit, vor fi
aduse la cunostinta Consiliului
inainte de numire si Pe Perioada

A3. FGcare 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 5Yo din numarul

total de drePturi de vot. Aceasta

obligatie are in vedere orice fel

de legatura care Poate afecta

pozit\a membrului resPectiv Pe

ispecte ce tin de decizii ale

Consiliului.
Nu a avut loc o evaluare4..+ Raportul anual trebuie sa

informeze daca a avut loc o

evaluare a Consiliului, sub

conducerea Presedintelui.
Trebuie sa contina, de



SC ,,INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA

LOC.CALAN, str. Izvorului, nr'5' judetul Hunedoara

CUI :RO 2141715

120n5811991

Tel. o7gg.3'1.42.53 fax o254l7344l3' email: 1cs--Ea@valp-q*9!$'ww'iccsa' 
ro

AnexalaraportuIconsiliuluideAdministratie,conformreglementarilorCoduluideGuvernantacorporatista
oeJaratie privind Guvernanta Corporatista

ffisedinte
ale Consiliului.
A"5.----Frdeduta Privind
cooperarea cu consultantul

Autorizat Pentru Perioada in

care aceasta cooperare este

impusa de Bursa de Valori

El:--6;simva adoPta o

nolitica astfel incat orice

iranzactie 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.
it . daidfinteil trebuie sa fie

rcalizat de catre o structura

organizatorica seParata

(dEpartamentul de audit intem)

din- cadrul societatii sau Prin
serviciile unei terte Parti
independente, care va raPorta

Coniiliului, iar, in cadrul

societatii, ii va raPorta direct

Directorului General.
Membrilor Consiliului de

Administratie nu sunt remuneratiCf SocGtatea va Publica in
raportul anual o sectiune care va

inilude 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
Se ,t" in vedere transmiterea si in

limba engleza a informatiilor
relevante,duPa caz

RESPECTA

PARTIAL

DJ-- Surlimentar fata de

informatiile Prevazute in

prevederile legale, Pagina de

internet a societatii va contine o

sectiune dedicata Relatiei cu
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AnexalaraportulConsiliuluideAdministratie,conformreglementarilorcoduluideGuvernantacorporatista

Olltrt.ti. privind Guvernanta Corporatista

Inviltitorii, atat in limba romana

cat si in limba efigleza, cu toate

informatiile relevante de interes
npnrnr investitori- incluzand:

DAD.t.t. PrinciPalele regulamente

ale societatii, in particular actul

constitutiv si regulamentele
inramp ole nroanelor statutarg

DAOl.Z. CV-urile membrtlor

organelor statUlgle-

-renre 

siD.1.3. RaPoartele

rapoartele Periodice-
DA

Dl7. tnit rdtia cu Privire la
adunarile generale ale

actionarilor: ordinea de zi si

materialele aferente; hotararile

adunarilor generale

DA

SldEformatiacu Privire la

evenimente corporative Precum
plata dividendelor sau alte

ivenimente care au ca teztltat
obtinerea sau limitari cu Privire
la drepturile unui actionar,

incluzand termenele limita si

principiile unor astfel de

operatiuni

DA

itL6. A-lte informatii de natura

extraordinara care at trebui

facute Publice: an'tlateal

modificarea/ initierea cooperarii

cu un Consultant Autorizat;
semnarea/ reinnoirea/ terminarea
,'-,,i onnrd ...rr rtn Market Makgf

DA

DAOf.Z. 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 fumiza, la
cerere, informatiile
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Declaratie privind Guvernanta Corporatista

corespunzatoare
Nu e cazulDtb societate trebuie sa aiba 

I

adoptata o Politica de dividend a

societatii, ca un set de directii

referitoare la rcPutizarca
profitului net, Pe care societatea

declara ca o va respecta'

Principiile politicii de dividend
trebuie sa fie Publicate Pe Pagina
de intemet a societatii'

DA

fu. O to"ietate trebuie sa aiba

adoptata o Politica cu Privire la
prognoze si daca acestea vor fi
furnizate sau nu. Prognozele
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 PublicataPe Pagina
de internet a societatii.

DA Nu furnizam Prognoze

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
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PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Cotutiu Ioan

/

D.6. Societatea va organiza cel

putin o intalnire/ conferinta

ielefonica 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.
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RAPORT DE AUDIT
REVIZUIRE ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE

intocmite la 31 decembrie 2016 de citre
s.c. INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

S.A. CAf,t'N, judeful Hunedoara

1. Raport cu privire la situa{iileJinanciate

Am ef-ectuat auditarea, revizuirea situaliile financiare compuse din:

bilanlului contabil al societalii comerciale INTERNATIONAL CAVIAR

CORPORATIOhI S.A. incheiat 1a 31 decembrie 2A16, a contuiui de profit 9i

pierdere pentru exerciliul incheiat la aceastd datd, Situalia fluxurilor de trezorerie,

bitgalia modificdrilor de capital, Politicile contabile gi l'{ote la situaliile financiare

intocmite la sf6rqitul anului, care sunt ataqate prezentului raport qi care se refer6 la:

Total activ:
Activ net/Total capitaluri
Venituri totale
Rezultatui net al exerciliului - pierdere

1r.a37.894
10.725.579

5.124
49.262

lei
lei
1ei

1ei



2. Responsabilitateu conducerii pentru situa(iile Jinanciare

intocmirea conturilor anuale au fost responsabilitatea conducerii entitSlii, de fapt qi

pentru intocmirea qi prezentarea frdelS a situaliilor financiare in conformitate cu

prevederile Legii contabilitSlii nr. 82 I l99I republicatd, cu modificdrile qi

complectdrile ulterioare qi Ordinul Ministerului Finanlelor Publice ff. 1802 I
2014 pentru aprobarea ReglementSrilor contabile conforme cu directivele europene,

care au obligalia sd intocmeascd situalii financiare anuale care sd ofere o imagine
fideld a activelor, datoriilor, a poziliei financiare, profitului sau pierderii gi

fluxurilor de trezorerie.
Aceastd responsabilitate include: conceperea, implementarea qi men(inerea unui
control intern relevant pentru intocmirea qi prezentarea fideld de situalii financiare
ce nu conlin denaturiri semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea qi

aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimirilor contabile rezonabile
pentru circumstanlele date.

3. Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastrS este ca, pebaza auditului nostru limitat sd oblinem
dovezr adecvate pe care le considerdm suficiente in a sprijini pe dvs. Laformularea
unei opinii referitoare la redarea imaginii fidele a patrimoniului qi a poziliei
financiare a societdtrii, prin situaliile financiare intocmite sub responsabilitatea
managementului acesteia.

Noi am efectuat auditul nostru conform Normelor de audit financiar,
elaborate de cdtre Camera Auditorilor Financiari din Rom6nia qi Standardul
Intemalionale privind Auditul situaliilor financiare intocmite ?n conformitate cu
cadrele generale cu scop special ISA 800. Aceste norune cer ca auditul sd fie
planificat qi executat astfel incdt s5 oblinem o asigurare rczonabild, cd in conturile
anuale de raportare nu sunt anomalii semnificative. Un audit constd in a examina,
pe bazd de sondaje, elementele justificative care sd suslind sumele qi informaliile
conlinute in conturile anuale. Auditul constS, de asemenea, in evaluarea principiilor
qi metodelor contabile folosite qi a estimdrilor semnificative frcute de cdtre
conducerea entitd[ii pentru inchiderea conturilor anuale, ca qi a prezentdrii de
ansamblu a situaliilor financiare a acestora. Noi considerlm c5 auditul efectuat
oferi obazd rezonabild pentru exprimarea opiniei noastre.

Procedurile selectate depind de ra{ionamentul auditorului, inclusiv evaluarea
riscurilor ca situaliile financiare s5 prezinte denaturdri semnificative datorate fie
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fraudei, fie erorii. tn ,"spectiva evalu ate ariscurilor, auditoru! analizeaz[ sistemul

de control intern relevant pentru intocmirea qi prezentarea fidel[ a situaliilor

financiare ale entitalii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in

circumstanlele date.

4. Baza oPinieifdrd rczerve

F[rd a exprima o opinie cu re1,erve attagem aten]ia cd din analiza

principalilor indicatori de rentabilitate a capitalului investit, a activitelii qi a

exploatdr ri, rata rentabilitfifii generale, precum qi faptul ci entitatea auditatd nu

realizeazd cifrd de afaceri, integistreaid pierdeti, rezultd cd poate fi afectatd

continuitatea activitalii daci ,r., t" intervins de citre aclionari pentru capitaltzarea

societ6lii. Nu am participat la inventarierea patrimoniului la sfdrqitul exerciliului

financiar, insd am analizat Procesul verbal de inventariere a patrimoniului

prezentat de entitatea auditatS, proces verbal intocmit 9i semnat de o comisie de

inventariere format[ din conducer e, angaia\i qi aclionari' in procesul verbal se

specific6 c[ s-a efectuat inventarier"u u"1ir"ior, dar nu se prezintS metoda de

inventariere aplicatS, respectiv la active corporaie - cont 2134 - animale qi plantafii

( peEti ) qi stoiuri - cont 361 - animale qi pdsiri ( peqti )'
Entitatea auditatd nu are organrzai control intern, activitatea de control se

desf6qoar6 de catre consiliul de administralie al societSlii, bazdndu-se pe

constatarea deficienleior, care se remediazS pe timpul controlului, iar in alte cazuti

s-au prev6zut mlsuii pentru eliminarea acestora, recomand6rile efectuate care sd

c onduc6 la imbunit dlir ea activiteli i desf5qurate.

in opinia noastri, conturile anuale sunt prezentate corect sub toate

aspectele semnificative, qi cI din situa{iile financiare a Societi{ii la 31

decemhrie2016 nu am luat cunoqtiin{n de vreun aspect care sd ne determine

si credem ci nu sunt intocmite in conformitate cu cadrul general de raportare

financiarl ,si cu Reglementlrile Contabile Romffnegti.

5. Alte asPecte

Atragem atenlia asupra faptului cd situaliile financiare anexate nu sunt

menite si prezinte pozilia financiar6 qi rezultatele operaliunilor in conformitate cu

reglementirile qi principiile contabile general acceptate in alte lari $i jurisdiclii

Oecat Romfinia. De aceea, situaliiie financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul

persoanelor care nu cunosc reglement6rile contabile qi legale din Romdnia.



6. Raport asupra conformitd(ii raportului administratorului cu situa(iile fi.nunciare

in concordanld cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. t80212014,

articolul 563 alini af ( 4 ) , noi am citit raportul administratorilor ataqat situaliilor
financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situaliile financiare. In
raportul administratorilor, noi nu am identificat informalii financiare care s5 nu

fie consecvente, in toate aspectele cu informaliile prezentate in situaliile
financiare aldturate. in baza cunoqtiinlelor qi inlelegerii noastre dobdndite in
cursul revizuirii situaliilor financiare pentru exerciliul incheiat la 31 decembrie

2016 cu privire la societate qi a mediului acesteia, nu am identificat informalii
incluse in raportul administratorilor care sd fie eronate semnificativ. Raportul

administratorului prezintd o analizd generald a dezvoltfurii qi performanlei activitdlii
entitetii, a poziliei sale financiare in corelalie cu mdrimea qi complexitatea
activitdlti, a dezvoltirii previzibile, frrd a face o prezentare detailiatd a
evenimentelor importante apdrute dupd sfdrqitul exercitriului financiar. Precizeazd

cd impreun6 cu aclionarii se va preocupa de buna desfiqurarea activitelii, de ducere

la indeplinire a obiectivelor propuse.

Acest raport este intocmit numai pentru informarea qi uzul intern al

aclionarilor, pentru Ministerul Finanlelor Publice gi Autoritatea de Supraveghere

Financiari qi nu se adreseazd qi nici nu poate fiutilizat de nici un alt te4.

Arad, 31 martie 2017
Auditor financiar

Ardelean Dorel
Carnet CAFR w.769 12001
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INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. 

Loc. Calan 

J20/258/1991 

C.U.I 2141715 

 

 

 

                                                     NOTE EXPLICATIVE 

                                     LA SITUATIILE FINACIARE ANUALE 

                                                          31.12.2016 

 

Nota 1. Active imobilizate 

             Situatia activelor imobilizate se afla in anexa 40 la bilant. 

             Amortizarea mijloacelor fixe s-a calculat liniar. 

Denumire 

Element 

imobilizat 

Sold initial 

val.bruta 

 Cresteri Reduceri Sold final 

val.bruta 

Amortiz. 

Sold 

initial 

Amortiz. 

anuala 

Amort

iz. La 

sf. 

anului 

Terenuri        41.986         41.986    

Constructii             -       21 100        21.100          483     483 

Instal teh. si 

masini 

80.178         80.178 57.615      8.018 65.633 

Active 

biologice 

product. 

10.327.500   10.327.500    

Imobiliz.corp.in 

curs de executie 

16.577                16.577           -    

Total imob corp 10.466.241      21.100        16.577 10.470.764 57.615     8.501 66.116 

Imobiliz.financ.      135.735            438       136.173    

TOTAL 

ACTIVE 

IMOBILIZ. 

10.601.976      21.538        16.577 10.606.937 57.615     8.501 66.116 

 

Nota.2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli  -nu este cazul. 

Nota.3.Repartizare profitului 

            In anul 2016 S.C. International Caviar Corporation S.A.Calan nu a inregistrat 

profit, a realizat pierderi in suma de 49.262 lei.    

 Nota.4. Analiza rezultatului din exploatare 

                                                                                       -lei- 

Indicatorul       2015   2016 

Cifra de afaceri                       0                   0 

Alte venituri din exploat.                       18                        4.522 

Chelt.mat.prime si consum                   1.001            1.184 

Chelt.cu personalul                 24.833          34.820 

Ajust. de valoare                  8.018            8.501 

Alte cheltuieli cu prest.                24.755            9.525 



Total chelt exploat.                                      58.607          54.030 

   Rezultatul din exploatare                  - 58.589           -  49.508 

Nota .5. Situatia creantelor si datoriilor 

              Creantele societatii se cifreaza la 84.314 lei din care ; 

                           Clienti                                                     0  lei 

                           Sume de recup. de la bugetul cons. 84.314lei 

                           Debitori diversi                                       0 lei 

               Datoriile societatii cifreaza                                   312.315                       lei 

                            din care ; 

                           Furnizori                                                     11.353                        lei 

                           Datorii la bug. statului  si 

                asig.sociale ,  salarii                                                 5.450                        lei 

                            Alte datorii – inclusiv imprumuturi          295.512                       lei                 

               Imprumuturile in lei se vor achita la obtinerea de venituri banesti din productie. 

 

Nota 6. Principii, politici si metode contabile 

             Situatiile finaciare au fost intocmite in conformitate cu Leg. Contabilitatii 

nr.82/1991 cu modificaile ulterioare , respectindu-se OMFP nr.1802/2014 pentru 

aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. 

 Nota 7.. Actiuni si obligatiuni : 

              International Caviar Corporation S.A. Calan este societate pe actiuni . Capitalul 

social subscris si varsat este de 9.251.666 lei reprezentind 92.516.657 actiuni cu valoare 

nominala de 0,1000 lei pe actiune. In cursul anului 2016 nu s-a modificat capitalul social. 

Capitalul social este detinut de societati comerciale cu capital privat 1.655.573 lei ,in 

procent de 17.89% si persoane fizice 7.596.093 lei , in procent de 82.11%.Evidenta 

actionarilor este tinuta de catre Depozitarul Central. 

Incepind cu data de 08.10.2015 actiunile societatii au fost admise la tranzactionare in 

cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti –

Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS , Sectorul Titluri de Capital ,Categoria 

Actiuni. 

  Nota 8. Informatii privind salariatii 

               Nu au fost platite indemnizatii sau avansuri administratorilor. 

               Salariati : 

                              - nr. mediu                         2 

                              - chelt. cu salariile      28.400 lei 

                              - chelt. cu asig. sociale 6.420 lei 

 

Nota 9. Alte informatii 

            Sediul central este in localitatea Calan , str. Izvorului nr.5 , jud. Hunedoara. 

Mentionam ca actionarul majoritar a propus majorarea capitalului social cu suma de 

10.478.335 lei, astfel ca dupa majorare capitalul social sa fie 20.000.000 lei (200.000.000 

actiuni).Modul de majorare a capitalului social este propus a se realiza in trei etape.  

Ulterior incheierii situatiilor financiare a anului 2016 , putem spune ca se lucreaza , in 

colaborare cu Consultantul financiar , la documentatia necesara pentru aceasta majorare , 

care urmeaza a fi trimisa spre aprobare forurilor competente. 

                                                                                                       ADMINISTRATOR 
INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION SA   



cod ISIN: ROAMALACNOR0 

jud. Hunedoara, Călan, str. Izvorului, nr.5,  

NÎ ORC: J/20/258/1991 

CIF: RO 2141715 

Tel.+40799374253, Fax: 0254734413 

e-mail: icc_sa@yahoo.com 

www.iccsa.ro 

Capital social subscris și vărsat:9.251.665,70 lei 

 

 

                                                   Declaratia  

                                         persoanelor responsabile 
 

 

 

 

 

         Subsemnatii:    -Cotutiu Ioan-presedinte CA 

                                  - Schroder Roland Erhard-membru  CA 

                                  -Stefanescu Valentina Laura-membru CA 

                                  -Lupulescu Pompilia –contabil 

 

 

 

 

Declaram pe propria raspundere ca situatia financiar-contabila anuala la 31.12.2016  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. 

 

                                                           SEMNATURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


