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RAPORT CURENT
Disponibilitate raport Semestrul I 2017
Raport curent in conformitate cu

Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 27/2017,
Regulament ASF 1/2006

Data raportului

06.06.2017

Denumirea entitatii emitente

ASCENDIA S.A.

Sediul social

Str. Fierari Nr.5, Sector 2, Bucuresti

Numarul de telefon/fax/email

Telefon/fax: 021 312.42.26
Email: office@ascendia.ro

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului

RO 21482859

Comertului
Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/6604/30.03.2007

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium

valorile mobiliare emise
Capital social subscris si varsat

144.444,40 lei impartit in 1.444.444 actiuni nominative avand o
valoare nominala de 0,10 lei.

Informația prezentată în Rapotul semestrial disponibil de astăzi poate fi rezumată astfel:
În Semestrul I din anul 2017 Ascendia S.A. a continuat parcursul început în 2016, susținând investițiile
în dezvolarea produselor software proprii. Compania are în desfășurare patru proiecte investiționale
mari, software-urile rezultate având menirea de a crește și susține activitatea companiei pe termen lung.
Sursele de finanțare pentru aceste proiecte pot fi împărțite astfel: două proiecte cu finanțare
nerambursabilă de peste 80% din bugetele previzionate, din surse naționale (PN3) și europene (POC),
și două proiecte cu susținere financiară exclusivă din resursele companiei.
Precizăm că pentru proiectele ce aduc în companie o importantă sursă de finanțare nerambursabilă,
Ascendia S.A. susține dezvoltarea lor asumandu-și cofinațarea obligatorie impusă de finanțatori,
precum și finanțarea tuturor sumelor nerambursabile, până la decontarea acestora de către finanțatori.
Pe viitor, pentru susținerea acestor proiecte se va avea în vedere consolidarea soluției de finanțare, prin
apelarea la credite bancare sau emiterea de obligațiuni, nefiind luată încă o decizie în acest sens.
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Per ansamblu, analizând activitatea companiei prin comparație cu cea de la 30.06.2016, se poate
observa o scădere a valorilor indicatorilor comerciali, situație datorată în principal concentrării
activității către dezvoltarea liniilor de produse proprii, în detrimentul activității comerciale de tip
prestare de servicii.
Cu toate acestea, în primul semestru al anului 2017 lichiditatea companiei a fost una foarte bună,
aceasta fiind capabilă să își plătească datoriile curente și imediate fără a fi necesar să apeleze la
resurse pe termen lung sau la împrumuturi bancare. Pe termen scurt indicatorii de lichiditate pot suferi
modificări generate de investițiile în noile produse software, investiții ce diminuează activele și pot
crește datoriile. Apreciem că pe termen lung tendința indicatorilor va fi una de apreciere, odată cu
creșterea afacerii, creștere generată de venitul preconizat din încasările aferente noilor produse
software ce se află în curs de dezvoltare.
Ascendia S.A. informează acționarii și persoanele interesate cu privire la disponibilitatea Raportului
Semestrial pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017. Versiunea integrală este disponibilă spre
consultare atât pe pagina de internet a companiei, la adresa www.ascendia.ro/ro/investitori, cât și pe
pagina dedicată companiei la Bursa de Valori București, accesand link-ul de mai jos.

Director General
ASCENDIA S.A.
Cosmin Mălureanu
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