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BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
- lei Venituri totale previzionate
Cheltuieli totale previzionate
Profit brut previzionat

An 2020
4,191,031
3,912,476
278,555

Principalele estimări financiare au fost realizate de managementul companiei, ținând cont de
contextul actual al mediului economic, precum și de cel previzionat. Estimările iau în calcul și
urmatoarele elemente:
 trendul de evoluție al cifrei de afaceri ca urmare a comercializării produselor din portofoliu
și a potentialelor extinderi sau noi lansări de produse (unele fiind deja în fază de testare);
 derularea a 2 proiecte cu finanțare nerambursabilă europeană/națională, pentru dezvoltarea
de noi produse software și extinderea liniilor existente. La momentul realizarii acestor
estimari, Ascendia SA are 2 proiecte cu finantare nerambursabilă depuse și aflate în faza
finală de evaluare. Compania are intentia de a depune noi proiecte când vor fi deschise linii
noi de finanțare. Compania are experienta in derularea proiectelor de dezvoltare cu finantare
nerambursbilă, dar există un grad de incertitudine privind dacă și când vor fi obtinuțe aceste
finantări, mai ales în contextual economic actual;
 dinamica principalelor cheltuieli aferente dezvoltării și desfășurării activității;
 contextul Covid19, motiv pentru care pentru Q1 2020 estimăm o încetinire a ritmului
afacerilor, urmând ca în Q2 2020 să vină marea partea a veniturilor estimate.
Acest Buget de Venituri și Cheltuieli a fost conceput pornind de la rezultatele din anii
anteriori, nivelul de impozitare previzionat pentru acest an, valorile proiectelor aflate în desfășurare,
discuțiilor legate de posibile contractari de proiecte, dar și tinând cont de dinamica echipei
companiei, dinamica salariilor și a investițiilor preconizate, a acțiunilor de marketing și vânzări
angajate / plănuite deja și a țintelor de vânzări atât pentru produsele proprii, cât și pentru portofoliul
de servicii oferite, în contextul imprevizibil dat de evoluția Covid19 în lume.
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