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ASCENDIA S.A. este o societate pe actiuni care functioneaza 'in conformitate cu prevederile Legii 
31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile �i completarile ulterioare. Compania 
este 'inregistrata la Registrul Comertului cu nr. 140/6604/2007, avand sediul social in Bucuresti, strada 
Eufrosin Poteca nr.40, Sector 2, Bucuresti si sediul fiscal in Str. Avrig nr 12, Et. 4, Sector 2, Bucuresti. 

Obiectul principal de activitate este "Activitati de realizare a softului la comanda - cod CAEN 621 O". 
Mentionam ca societatea desfasoara �i activitati 'in domeniul cercetarii - dezvoltarii, precum �i alte 
activitati conexe domeniului principal, conform Actului Constitutiv. 

Numarul mediu de salariati (29) in cursul anului 2018 s-a pastrat relativ similar fata de eel al anului 
precedent (32). 

Capitalul social subscris �i varsat 'in valoare de 144.444,44 lei este divizat 'in 1.444.444 actiuni cu o valoare 
nominala de 0,1 lei/actiune. Actiunile Ascendia S.A. se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucure�ti, 
sectiunea AeRO, sub simbolul ,,ASC". 

in perioada analizata, compania nu a achizitionat actiuni proprii �i nu a utilizat instrumente financiare 
derivate. 

in anul 2018, compania a fast administrata de un administrator unic, 'in persoana domnului Cosmin 
Malureanu. 

in anul 2018 societatea �i-a schimbat sediul social, din strada Fierari nr.5 in strada Eufrosin Poteca nr.40, 
sector 2, locul principal de desra�urare al activitatii precum �i sediul fiscal se afla in continuare in Strada 
Avrig Nr. 12, Et. 4, Sector 2, Bucure�ti. 

in anul 2018 s-a continuat politica de dezvoltare a produselor de tip eLearning pe care Ascendia S.A. le 
ofera, fiind folosite in acest scop atat resurse proprii de finantare precum �i resursele atrase din liniile de 
finantare deschise in anii 2016 si 2017. in cursul anului 2017 a fast contractata de la Unicredit Bank o 
linie de credit pentru capital de lucru (in valoare de maxim 500.000 lei) 'in scopul asigurarii fluxului de 
capital de lucru necesar in perioadele cuprinse intre data depunerii cererilor de rambursare �i data 'incasarii 
contravalorii acestora. 

in ceea ce privqte activitatea desfa�urata in anul 2018 am obtinut urmatoarele rezultate financiare: 
veniturile totale, in suma de 3.594.991 Iei s-au incadrat in proportie de aproximativ 100% in veniturile 
previzionate  prin  BVC  ( Bugetul de Venituri si Cheltuieli )  prezentat  pentru  anul  2018  ( venituri 










