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MESAJ CĂTRE ACȚIONARI
În anul 2018 Ascendia S.A. a continuat politica de dezvoltare a produselor de tip eLearning, fiind folosite în acest
scop atât resurse proprii de finanțare precum şi resursele atrase din liniile de finanțare deschise în anii 2016 si 2017.
Pentru a tine pasul cu ritmul de dezvoltare şi lansare a noilor produse şi implicit linii de afaceri, în anul 2019 vom
ajusta strategia în ceea ce priveşte departamentele de Marketing şi de Vânzari, urmând ca resurse importante să fie
alocate acestor directii.
Pe scurt, anul 2018 a fost marcat de investiții foarte mari (resurse de timp, umane şi financiare) în cele două produse
ce beneficiază de finanțare nerambursabilă: TIMLOGO si LIVRESQ.
În Septembrie 2019 proiectul TIMLOGO („Tehnologii informatice multiplatformă cu aplicații interactive în limba
română pentru terapie logopedică”) a fost finalizat şi produsul acestuia – platforma logopedică online – lansat pe
piață. Proiectul a fost început în anul 2016, urmare a primirii unui grant nerambursabil de la UEFISCDI în cuantum
total de 1.171.800 lei, prin programul PN3. Ulterior lansării, tot în 2018, platforma TIMLOGO a preluat integral
modulele logopedice dezvoltate de Fundația Salvați Copiii împreună cu Orange Romania pentru platforma
LogopediaDigitală, soluția noastră consacrându-se astfel ca fiind cea mai mare platformă românească dedicată
susținerii terapiei logopedice. La finalul anului 2018 TIMLOGO a primit un grant AI for Accessibility (Inteligență
Artificială pentru Accesibilitate) de la Microsoft pentru a sprijini eforturile companiei de a-i ajuta pe copii şi adulți să
aibă acces mai uşor la terapie logopedică, compania noastră fiind una din cele 9 alese la nivel mondial pentru acest
tip de grant de către gigantul tehnologic. La data acestui raport, TIMLOGO este deja folosit de peste 650 de cabinete
şi logopezi din țară, interesul pentru acest produs fiind unul foarte ridicat. TIMLOGO este prezentat şi la nivel
internațional ca un exemplu de produs digital revoluționar pentru domeniul de sănătate. Platforma logopedică
online pune bazele unei noi direcții de afaceri de tip B2B şi B2C pentru companie. Mai multe detalii pot fi găsite la
www.timlogo.ro.
Proiectul LIVRESQ (“Servicii inovative pentru publicarea, editarea, consultarea și gestiunea online a manualelor
școlare”) depus pe linia de finanțare POC, Actiunea 2.2.1, a primit undă verde în 2017. Suma totala aferentă finanțării
eligibile nerambursabile semnată pentru acest proiect este de 2.252.920,08 lei, sumă ce este primită de companie
în tranşe, în funcție de graficul proiectului, pe perioada celor 24 de luni de la contractare. Beneficiarul unic al
proiectului şi al produsului rezultat este Ascendia S.A., acesta urmând să pună bazele unei noi direcții de afaceri de
tip B2B si B2C. Pentru acest proiect, în anul 2017 compania a absorbit finanțare nerambursabilă în sumă de
Pagina 4 din 101

248.207,53 lei, în 2018 suma de 1.052.744,62 lei, urmând ca diferența de 951.967,93 lei să fie primită de companie
în anul 2019. Proiectul dezvoltării produsului pentru piața de carte digitală, www.livresq.com se află în desfăşurare,
acesta urmând a fi lansat conform calendarului în semestrul II an 2019. LIVRESQ vizează realizarea unui produs
software online care să permită tuturor editurilor şi producătorilor de manuale să publice manuale digitale
interactive, care să funcționeze pe orice dispozitiv (PC, tableta, mobil, smart TV), populate cu materiale multimedia,
jocuri şi aplicații fără a fi nevoie de cunoştințe de programare. Este cel mai mare proiect de finanțare nerambursabilă
semnat de catre Ascendia S.A. pana la data prezentului raport.
Produsul pentru piața corporate (module eLearning off-the-shelf) a intrat în dezvoltare în semestrul II al 2016 şi a
fost dezvoltat pe parcursul anilor 2017 şi 2018 cu fonduri modeste. Portofoliul unor astfel de cursuri este în continuă
dezvoltare şi produce deja venituri pentru companie, fiind complementar cu serviciile de dezvoltare de cursuri
eLearning personalizate pe nevoile clienților şi platforma Learning Management System CoffeeLMS
(www.coffeelms.com) deținută şi dezvoltată în continuare de companie. Pe lângă fondurile atrase din linii cu
finanțare nerambursabilă, această linie de afaceri are ponderea cea mai mare în veniturile comerciale realizate de
companie. Direcția produselor şi serviciilor eLearning pentru companii va fi tratată de Ascendia S.A. cu prioritate în
2019, prin finanțarea extinderii sale.
Produsul Dacobots.com, ulterior lansării din 2016, a fost îmbunătățit si în 2018. Prin intermediul programului de
accelerare Microsoft Bizspark Plus, Dacobots.com şi Ascendia S.A. în cele din urmă, beneficiaza de susținere pentru
încorporarea de tehnologii tip inteligență artificială (Microsoft Cognitive Services) în structura portalului şi de un
credit de folosire a serviciilor si licentelor AZURE de până la un plafon de 120.000 dolari, la acestea adăugându-se
licențe software Microsoft. În 2018 compania noastra a beneficiat prin această subvenție de licențe şi servicii în
valoare de 398.036,68 lei. Produsul www.dacobots.com este în dezvoltare, încasările sale comerciale fiind modeste
pe parcursul lui 2018, motiv pentru care vom schimba abordarea în ceea ce-l priveşte în 2019, pentru a îl adapta mai
bine pieței.
Veniturile totale ale Ascendia S.A. au crescut cu circa 40% în 2018 atingand valoarea de 3.594.986 lei , comparativ
cu anul 2017 cand s-au cifrat la 2.576.376 lei, însă, ca urmare a axării activitătii pe partea de investiții, veniturile din
activitatea comercială în 2018 au scăzut, fapt reflectat în cifra de afaceri de 931.753 lei, fata de de 1.061.265 lei în
2017 .Această scădere se datorează în primul rând mutării unei importante resurse umane de la proiectele de tip
comercial către cele investiționale. Compania a închis anul cu profit brut de 76.231 lei corespunzator unui profit net
de 66.087 lei, în creştere față de anul anterior.
În ceea ce priveşte sursele de finanțare a dezvoltării, pe parcursul anului 2019 abordarea companiei va fi una
diversificata. Se vor urmări mai multe potențiale surse pentru investiții: profituri comerciale, venituri din proiecte cu
fonduri nerambursabile (cel în derulare şi altele noi, dacă vor fi câştigate), fonduri din surse bancare (credite sau linii
de credit) sau fonduri din emisiuni de obligațiuni. Dorim ca pe parcursul lui 2019 să contractăm facilități de creditare
bancară şi/sau să emitem obligațiuni în valoare de până la 5.000.000 lei, pentru a accelera dezvoltarea şi vânzarea
produselor proprii, minimizând riscurile de flux de capital generate de imposibilitatea de previzionare corectă a
datelor la care fondurile din finanțări nerambursabile sunt virate către companie, situație constatată pe parcursul
anului 2018, şi anticipând nevoile de finanțate a creşterii pentru următorii ani.
La data prezentului raport se află în evaluare alte trei proiecte cu fondri nerambursabile ce au ca scop extinderea
portofoliului de produse proprii. Dintre acestea, două proiecte noi au fost depuse de companie pe în cursul anului
2018, pe două linii de finanțare diferite. Vom reveni cu mai multe detalii în comunicările companiei, în măsura în
care oricare dintre acestea se va concretiza.
În 2019 compania intenționează alcătuirea unui Consiliu consultativ (Board of Advisors), format din minim 3 şi maxim
5 persoane, specialişti consacrați sau antreprenori, pentru a ajuta managementul companiei în dezvoltarea acesteia.
Cosmin Mălureanu
ADMINISTRATOR ASCENDIA S.A.
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1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI
1.1 A) DESCRIEREA ACTIV ITĂŢII DE BAZĂ A EMITENTULUI; B) PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINŢARE A
EMITENTULUI; C) DESCRIEREA ORICĂREI FUZIUNI SAU REORGANIZĂRI SEMNIFICATIVE A
EMITENTULUI, A FILIALELOR SALE SAU A SOCIETĂŢILOR CONTROLATE, ÎN TIMPUL EXERCIŢIULUI
FINANCIAR; D) DESCRIEREA ACHIZIŢIILOR ŞI/SAU ÎNS TRĂINĂRILOR DE ACTIVE; E) DESCRIEREA
PRINCIPALELOR REZULTATE ALE EVALUĂRII AC TIVITĂŢII EMITENTULUI.
Principalul domeniu de activitate al Ascendia S.A. este dezvoltarea de software și conținut digital pentru industria
eLearning.
Din punct de vedere al înregistrării la Oficiul Național pentru Registul Comerțului (ONRC), domeniul principal de
activitate al companiei Ascendia S.A. îl constituie “Activitățile de servicii în tehnologia informației” - Cod CAEN 620,
iar activitatea principală a companiei constă în „Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat
client)” – CAEN 6201. Acestea au rămas aceleaşi încă de la înființare.
Direcțiile principale de activitate ale companiei sunt:
 Platforma de Enterprise Learning Management System - Coffee LMS – pentru companii mari/corporații;
 eContent destinat pregătirii angajaților din companii mari/corporații şi outsourcing;
 Activitatea de cercetare-dezvoltare finanțată în principal prin fonduri nrambursabile şi produsele rezultate în
urma acesteia, între care le subliniem pe cele mai importante:
o
Timlogo (www.timlogo.ro) ce mai mare platforma digitală de logopedie din Romania, platforma lansată în
semestrul doi din 2018, spre finalul anului;
o
Livresq (www.livresq.com) – platforma digitală ce va permite tuturor creatorilor de continut din domeniul
educational, de la edituri la profesori sa creeze continut digital interactiv intr-un mod facil – platforma va
fi lansată în semestrul doi din 2019.
La acestea se adauga alte direcții ce au o pondere mai mică în activitatea firmei, însă întregesc paleta de produse şi
servicii educaționale oferite de companie:
 Portalul de jocuri educaționale pentru copii cu varsta între 4 şi 12 ani www.dacobots.com;
 Colecția EduTeca (adresată preşcolarilor) şi manualele şcolare tipărite şi digitale EduTeca (pentru şcolari);
 Portalul eLearning România - www.elearning.ro.
Compania a fot inființată ca ASCENDIA DESIGN S.R.L., în anul 2007, având unic acționar pe dl. Cosmin Mălureanu,
care a ocupat şi ocupă în continuare funcția de Administrator unic şi Director General. Forma inițială de organizare
a fost de societate cu răspundere limitată.
În anul 2016 compania a devenit ASCENDIA S.A. şi este persoană juridică română, având forma de organizare de
societate pe acțiuni. Sediul social al companiei este în Str. Eufrosin Poteca nr.40, Sector 2, Bucureşti, România.
Companie are sediul fiscal şi de corespondență la punctul de lucru de la adresa din Str. Avrig Nr.12, Et. 4, Sector 2,
Bucureşti, România.
În anul 2016, la data de 07.07.2016, Ascendia S.A. a fost admisă la tranzacționare pe sistemul ATS al Bursei de Valori
Bucureşti, categoria Premium, compania tranzacționându-se de atunci sub simbolul bursier “ASC”.
Capitalul social subscris al Ascendia S.A. este în valoare totală de 144.444,40 lei, aceasta fiind valoarea la care a ajuns
urmare a majorărilor din anul 2016. Capitalul social este împărțit într-un număr de 1.444.444 de acțiuni nominative,
emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare. Evoluția capitalului social al companiei este
prezentată în continuare:
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EVOLUȚIA CAPITALULUI SOCIAL ȘI A STRUCTURII ACȚIONARIATULUI
Data

Tip
operațiune

Mar-07*
Mar-16

Inființare
Modificare
val.
Nominală
Majorare
capital

Mar-16

Capital
social
(RON)
1.000,00
1.000,00

Val. Nominală
(RON/acțiune)

Nr. Acțiuni
emise

Sursa

10,00
0,10

100
10.000

Numerar
-

Cosmin Mălureanu – 100%
Cosmin Mălureanu – 100%

130.000,00

0,10

1.300.000

Numerar

Cosmin Mălureanu – 70,00%
Alex Mălureanu – 25,00%
Adriana Ioana Mălureanu – 5,00%
Cosmin Mălureanu – 63,00%
Alex Mălureanu – 22,50%
Adriana Ioana Mălureanu – 4,50%
FDI Certinvest Dinamic – 10,00%
Cosmin Mălureanu – 61,5899%
Alex Mălureanu – 22,0000%
Persoane juridice – 10,6737%
Persoane fizice – 5,7363%
Cosmin Mălureanu – 61,5899%
Alex Mălureanu – 22,0602%
Persoane juridice – 4,2312%
Persoane fizice – 12,1187%
Cosmin Mălureanu – 61,7624%
Alex Mălureanu – 22,3429%
Persoane juridice – 3,6273%
Persoane fizice – 12,2673%

Apr-16

Majorare
capital

144.444,40

0,10

1.444.444

Numerar

Apr-18**

-

144.444,40

0,10

1.444.444

-

Apr-18***

-

144.444,40

0,10

1.444.444

-

Apr-19****

-

144.444,40

0,10

1.444.444

-

Structura acționariat

*Societatea a fost inființată sub formă de Societate cu Raspundere Limitată (S.R.L.); forma de organizare a societății a fost
modificată în Societate pe Acțiuni (S.A.) in vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare
administrat de Bursa de Valori București;
** Structura sintetică de date consolidate, conform Depozitarului Central, aferente datei de 18.04.2017, data de înregistrare
pentru AGOA Ascendia S.A. din 29.04.2017;
*** Structura sintetică de date consolidate, conform Depozitarului Central, aferente datei de 18.04.2018, data de înregistrare
pentru AGOA Ascendia S.A. din 29.04.2018.
**** Structura sintetică de date consolidate, conform Depozitarului Central, aferente datei de 18.04.2019, data de înregistrare
pentru AGOA Ascendia S.A. din 29.04.2019.

veniturile totale Ascendia S.A. au inregistrat o crestere semnificativa fată de anul precedent, atingand suma de
3.594.562 lei în 2018 de lei, la o cifră de afaceri de 931.753 lei. Profitul brut în 2018 a fost de 76.231 lei.
Ca şi în perioada precedentă, variația cifrei de afaceri în 2018 față de 2017 se datorează continuării politicii de
investiții în dezvoltarea şi extinderea gamei de produse proprii. Practic, o parte din echipa de producție a fost mutată
exclusiv în zona dezvoltării produselor software proprii. Capitalizarea cheltuielilor făcute în aceasta direcție de
dezvoltare a produselor proprii a dus la creşterea considerabilă a valorii imobilizarilor necorporale, de aproximativ
2.2 ori, acestea atingând valoarea de 3.819.739 lei. Totodată, aceasta direcție a dus şi la o creştere a datoriei
companiei, comparativ cu anul precedent, datorie compusă în principal din suma împrumutată fără dobândă de
către acționarul majoritar, precum şi contractarea unei linii de credit, aceste surse susținand partial fluxul financiar
al companiei.
În anul 2018, per ansamblu, activitatea companiei a fost una productivă, continuându-se strategia atragerii de
finanțare pentru dezvoltarea companiei prin investiții în produsele software proprii. Astfel, între realizările aferente
anului 2018, le menționăm pe următoarele:
 Mutarea sediului social in str.Eufrosin Poteca nr.40, sector 2, Bucuresti;
 A continuat dezvoltarea si a fost finalizat produsul www.timlogo.ro, aferent proiectului “Tehnologii
informatice multiplatformă cu aplicații interactive în limba română pentru terapie logopedică“, proiect
finantat partial prin finanțare nerambursabila sub schema de cercetare-dezvoltare națională PN3 a UEFISCDI
si finalizat la 30.09.2018. Valoarea totală a finanțării nerambursabile aprobată pentru compania noastră
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pentru dezvoltarea acestui produs software a fost de 1.171.800 lei, pe o perioadă de 24 luni, începând cu
Octombrie 2016. Produsul dezvoltat a fost lansat oficial pe piață in luna septembrie 2018, începând practic
să producă venituri comerciale pentru companie.
A continuat dezvoltarea produsului www.livresq.com, ca parte a proiectului “Servicii inovative pentru
publicarea, editarea, consultarea şi gestiunea online a manualelor şcolare” depus în cadrul competiției cu
finanțare prin fonduri europene nerambursabile, sub Programul Operațional Competitivitate (POC), Axa
2.2.1. Valoarea totală a finanțării eligibile nerambursabile este de 2.252.920,08 lei, din care in cursul anului
2018 a fost absorbită suma de 1.052.744,62 lei. Produsul dezvoltat, finanțat parțial (72%) cu aceste fonduri,
diferenta (28%) fiind asigurată din resurse proprii. Produsul final va rămâne proprietatea companiei,
asigurând o noua linie de afaceri începând cu finalul anului 2019;
A fost crescut portofoliul de clienti de tip companie mare/corporate, pentru care Ascendia oferă o soluție
completa de eLearning, respectiv un Learning Management System numit CoffeeLMS precum şi servicii de
dezvoltare a unor module de training online, personalizate pe nevoile angajaților respectivelor companii;
S-a continuat dezvoltarea funcționalităților platformei CoffeeLMS, acastă platformă de instuire online
destinată mediului corporatist în primul rand, fiind un produs care aduce deja venituri recurente companei;
Produsul pentru copii cu vârsta între 4 si 12 ani www.dacobots.com, ulterior lansării din 2016, a fost
îmbunătățit în 2017 şi 2018. În 2017 fost selectat pentru a participa în programul Microsoft Bizspark Plus
(care ofreră beneficii de pâna la 120.000$ Ascendia S.A. în următorii 2 ani).
Produsul reprezentat de modulele eLearning off-the-shelf, pentru piața corporate, a intrat în dezvoltare în
semestrul II al 2016 şi a continuat dezvoltatare pe parcursul anului 2017 şi 2018, cu resurse limitate alocate.
Portofoliul de astfel de cursuri este complementar cu serviciile de dezvoltare de cursuri eLearning
personalizate pe nevoile clienților şi platforma Learning Management System.

În cursul anului financiar 2018 au fost înstrăinate active în valoare totală de 38.506,72 lei (fara TVA) constând în trei
autoturisme Dacia Logan achiziționate în anul 2012, care nu mai produceau plus-valoare pentru companie.
1.1.1

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ: A) PROFIT; B) CIFRA DE AFACERI; C) EXPORT; D) COSTURI;
E) % DIN PIAŢĂ DEŢINUT; F) LICHIDITATE (DISPONIBIL ÎN CONT ETC.).

A) Profit
Veniturile totale ale Ascendia S.A. au crescut cu aproximativ 40% comparativ cu anul precedent, atingand valoarea
de 3.594.991 lei, însă, în contextul continuării politicii de investiții, veniturile din activitatea comercială au scăzut.
Ca şi în anul precedent, şi în anul 2018 a continuat activitatea de dezvoltare a produselor software proprii (imobilizari
necoporale), valoarea acestea crescând de aproximativ 2,2 ori. Compania a închis exercitiul financiar cu un profit
brut de 76.231 lei corespunzator unui profit net de 66.087 lei, în creştere față de anul anterior cu circa 34% mai
mare (profit net 49.206 lei la 2017), mai multe detalii fiind prezentate în cele ce urmează.
Pentru dezvoltarea afacerii, compania s-a concentrat pe extinderea paletei de produse eLearning pe care le oferă.
Compania a folosit fondurile proprii pentru extinde cele două direcții anterior dezvltate: portalul www.dacobots.com,
o soluție de jocuri educative, destinată în principal pieței externe şi un produs eLearning (module educaționale)
pentru piața interna de tip corporate – educația adulților, însă resursele alocate nu au fost foarte mari, în contextul
în care investițiile şi cofinanțarea necesară pentru cele două proiecte cu fonduri nerambursabile au fost semnificative.
Finanțările nerambursabile au fost luate pentru dezvoltarea a două produse noi, unul fiind lansat la finalul lui 2018
( www.timlogo.ro ) şi altul urmând a fi lansat la finalul lui 2019 ( www.livresq.com ).
Investițiile făcute în dezvoltarea acestor produse s-au reflectat în creşterea costurilor de natură salarială, simultan
cu creşterea valorii imobilizarilor necorporale (de aproximativ 2,2 ori) comparativ cu anul precedent, incluzand
producția de imobilizări necorporale proprii.
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B) Cifra de afaceri
În contextul prezentat, cifra de afaceri în anul 2018 a fost de 931.753 lei , înregistrând o scadere cu aproximativ 12%
fata de anul 2017, cand s-a inregistrat o cifra de afaceri de 1.061.265 lei.
Cifra de afaceri se compune din venituri provenite din vanzarea produselor finite si a serviciilor, astfel:


Venituri din vanzare de produse finite (manuale scolare si cd-uri educationale): 32.120 lei



Venituri din vanzari de licente electronice: 596 lei



Venituri din vanzari de abonamente la platforma TIMLOGO: 6.271 lei



Venituri din vanzari si servicii de dezvoltare cursuri e-learning: 690.348 lei



Venituri din vanzare servicii LMS (mentenanta si acces platforma, personalizare) : 177.662 lei



Venituri din prestari servicii diverse : 24.756 lei

Asa cum precizam, veniturile totale ale companiei au crescut în condițiile modificării ponderii diverselor surse de
finanțare pentru companie (activitate comercială vs. finanțare nerambursabilă din fonduri naționale sau europene
vs. venituri din productia de imobilizari - investiții). Această modificare a structurii surselor de finantare se reflecta
în cifra de afaceri, unde veniturile din finanțari nerambursabile nu se iau în considerare la suma totală, de aici şi
scăderea precizată. Păstrarea acestui echilibru general al veniturilor/cheltuielilor totale a facilitat dezvoltarea în
continuare a produselor proprii, conform contractelor de finanțare nerambursabilă semnate şi planurilor companiei.
Practic, crescând semnificativ nivelul veniturilor totale (cu aproximativ 40%) comparat cu anul trecut, a fost
concentrată activitatea companiei către dezvoltarea de produse proprii, fapt care va aduce avantaje competitive
importante companiei începând de la momentul în care aceste produse încep să aducă încasări comerciale.
C) Export
Veniturile din export, provenite din servcii IT pentru zona de eLearning prestate unor clienti externi s-au cifrat la
217.051 lei (aprox.46.643 Eur) fata de anul anterior cand s-au inregistrat 332.989 lei (aprox. 68.100 Eur).
D) Costuri
Totalul cheltuielilor înregistrate la nivelul anului 2018 au fost de 3.518.760 lei, înregistrându-se o creştere față de
anul 2017, când au fost de 2.507.051 lei.
În structura acestor cheltuieli ponderea principală o au cele cu salariile, 2.581.538 lei, reprezentând aprox.73,4 %
din cheltuielile totale, urmate de cheltuielilie privind prestațiile externe 564.823 lei, reprezentând aprox. 16,05%,
dintre care le menționăm mai jos pe cele mai importante şi cheltuielilie cu amortizarea imobilizărilor.


Cheltuieli cu serviciile achizitionate de la terti:
Microsoft Azure Sponsorship : 138.428 lei
Servicii de recrutare : 48.410 lei
Servicii de audit (tehnic si financiar) : 38.837 lei
Servicii matkeing si organizare evenimente: 21.750 lei
Servicii juridice : 16.677 lei



Cheltuieli cu chiriile: 168.465 lei

 Cheltuieli cu amortizarea: 240.267 lei
E) Provizioane
Pentru anul 2018 societatea nu a constituit provizione.
Nivelul total al capitalurilor a crescut uşor comparativ cu anul trecut, atingând valoarea de 1.603.870 lei.
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Avand în vedere cele anterior prezentate, în 2018 societatea a reusit sa-şi achite cu succes datoriile, rata solvabilității
generale fiind una foarte buna. Este foarte important de sublinitat că societatea nu are datorii restante la finele
anului fața de furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sau bugetul local.
Față de anul anterior, unii dintre indicatorii de rentabilitate au înregistrat o uşoară creştere, alții foarte mici diferente
negative. De asemenea, a crescut de aproximativ 3,3 ori rata solvabilității generale, pe seama creşterii valorii
imobilizarilor necoporale.
În cele ce urmează este prezentată evoluția comparativa a cifrei de afaceri, a veniturilor şi a cheltuielilor de
exploatare, a rezultatului operațional, financiar, brut, net şi a indicatorilor financiari, instrumente utile în evaluarea
performanței companiei.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI (LEI)

2015

2016

2017

Cifra de afaceri neta

4.085.831

1.875.342

1.061.265

931.753

Venituri din exploatare

4.515.800

2.591.436

2.557.345

3.594.562

Cheltuieli din exploatare

2.910.601

2.475.174

2.494.478

3.504.483

Rezultat operational

1.605.199

116.262

62.867

90.079

-10.473

1.135

-2.542

-13.848

Rezultat brut

1.594.726

117.397

60.325

76.231

Rezultat net

1.339.964

95.110

49.206

66.087

Rezultat financiar

INDICATORI DE RENTABILITATE

2018

2015

2016

2017

2018

1.672.163

209.40

133.363

326.388

Marja EBITDA

40,93%

11,17%

12,57%

35,03%

Marja Profitului net

32,79%

5,07%

4,64%

7,09%

Randamentul activelor (ROA)

58,97%

6,00%

1,58%

1,20%

Randamentul capitalurilor (ROE)

83,12%

6,47%

3,26%

4,12%

Rata rentabilitatii generale

45,65%

3,81%

1,96%

1,88%

70%

7,42%

1,94%

1,39%

2015

2016

2017

2018

Rata Lichiditatii Curente

3,95

12,48

1.93

1,56

Rata Lichiditatii Rapide

3,39

9,53

1,44

1,25

2015

2016

2017

2018

EBITDA

Rata rentabilitatii economice

INDICATORI DE LICHIDITATE

INDICATORI DE SOLVABILITATE
Gradul De Indatorare

0,33

0,07

0,41

0,26

Rata Solvabilitatii Generale

420%

1523,8%

500%

339%

1.1.2

EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL EMITENTULUI; DESCRIEREA PRINCIPALELOR PRODUSE
REALIZATE ŞI/SAU SERVICII PRESTATE CU PRECIZAREA: A) PRINCIPALELOR PIEŢE DE DESFACERE
PENTRU FIECARE PRODUS SAU SERVICIU ŞI METODELE DE DISTRIBUŢIE; B) PONDERII FIECĂREI
CATEGORII DE PRODUSE SAU SERVICII ÎN VENITURILE ŞI ÎN TOTALUL CIFREI DE AFACERI ALE
EMITENTULUI PENTRU ULTIMII 3 ANI; C) PRODUSELOR NOI AVUTE ÎN VEDERE PENTRU CARE SE
VA AFECTA UN VOLUM SUBSTANŢIAL DE ACTIVE ÎN VIITORUL EXERCIŢIU FINANCIAR PRECUM ŞI
STADIUL DE DEZVOLTARE AL ACESTOR PRODUSE.
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Prin eLearning se înțelege totalitatea contextelor educative în care se utilizează cu precădere mijloacele tehnologiei
informației şi a comunicațiilor. Computerul şi materialele electronice/multimedia sunt utilizate fie ca suport în
predare, învățare şi evaluare, fie ca mijloc de comunicare. eLearningul reprezintă utilizarea tehnologiei informației
şi a comunicațiilor în domeniul educației. Fie că vorbim de multimedia learning, technology-enhanced learning,
computer-based instruction, computer-based training, computer-assisted instruction or computer-aided instruction,
internet-based training, web-based training, online education, virtual education, virtual learning environments, mlearning, digital educational collaboration, toate sunt sau reprezintă forme de predare-învățare în procesului generic
numit eLearning.
Din 2007 începând, echipa Ascendia S.A., a dezvoltat o multitudine de produse eLearning şi a oferit o serie întreagă
de servicii specifice acestui domeniu. Compania a produs cursuri digitale adresate oricărei categorii de vârstă, de la
preşcolari la angajații marilor companii ce au nevoie de pregătire specializată. Au fost dezvoltate cursuri digitale
pentru şcoală (fizică, chimie, matematică, limba engleză, limba română etc), pentru companii - atât soft skills
(leadership, time management, vănzări, etc), cât şi hard skills (produse, procese, etc), în limba română, engleză,
germană, franceză, japoneză, chineză, coreană etc. Nivelul tehnic al societății oferă acesteia structura necesară
(oameni, cunoştințe, echipamente) pentru dezvoltarea oricăror produse sau oferirea oricăror servicii aferente
pentru:
 cursuri eLearning, în special cele conforme cu standardele SCORM şi AICC
 aplicații interactive (modelare 3D, simulări virtuale, modele ştiintifice, laboratoare virtuale
 motoarele de jocuri multiplayer, sincron sau de strategie pe ture
 prezentări multimedia (incluzând video, sunet, interactivitate, simulări 3D etc.)
 aplicații şi portaluri web – platforme de tip Learning Management System şi nu numai
 aplicații educative pentru dispozitive mobile (smartphone şi tablete)
 manuale şcolare tipărite şi digitale
În anul 2018, activitatea companiei s-a axat în principal pe următoarele direcții:


PLATFORMA DE ENTERPRISE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM COMPANII MARI/CORPORAȚII;

COFFEE LMS – PENTRU

Pentru ca o organizație să poată beneficia de avantajele instruirii la distanță, soluția de eLearning aleasă trebuie să
fie completă. Un sistem de tip eLearning este compus din două componente inseparabile: platforma de învățare,
cunoscută şi ca Learning Management System (LMS) şi cursurile în format digital, care trebuie să fie interactive şi să
servească informație concludentă, într-un mod atrăgător pentru cursanți. Succint, un Enterprise Learning
Management System (LMS) este un sistem prin care companiile gestionează şi urmăresc procesul educațional online. Ascendia S.A. a dezvoltat un astfel de sistem, numit Coffee LMS (www.coffeelms.com).
În baza experienței acumulate, Ascendia S.A. este capabilă aşadar să ofere companiilor interesate o soluție
eLearning completă, împreună cu toate serviciile suport necesare instalării, configurării şi punerii ei în funcțiune. În
anul de analiză Ascendia S.A. a lucrat la extinderea şi moderinzarea acestei soluții.
Ascendia oferă posibilitatea de a adapta acest sistem în funcție de nevoile fiecărei companii în parte. Printre
serviciile oferite de Ascendia sunt: cele legate de personalizarea din punct de vedere vizual a platformei,
integrarea acesteia cu platforma ERP sau cea folosită de sistemul de HR al beneficiarului, dezvoltarea de module
suplimentare și personalizarea celor existente, suport pentru lansarea în producție și mentenanța ulterioară
pentru platforma educațională.
Ca suport pentru instruirea asistată de calculator, Ascendia poate oferi beneficiarilor platforma LMS dezvoltată de
către companie în oricare din cele două variante:
 ca serviciu software online, Software as a Service (SaaS) – principala variantă de livrare;


în forma “la cheie”, instalată pe serverul beneficiarului – un model de livrare la care compania va renunța.
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Obiectivul soluţiei este să susţină procesul de formare continuă prin oferirea unui sistem modern de management
al învățării, uşor utilizabil prin intermediul calculatoarelor. Ea este destinată a fi utilă atât cursanților, cât şi
instructorilor. În cazul cursanţilor se urmăreşte uşurarea procesului de instruire, stimularea creativităţii şi a
competiţiei în învățare. Sistemul urmăreşte să ofere instructorilor o modalitate de urmărire a evoluţiei nivelului de
pregătire al cursanţilor, de testare a eficacităţii unor noi metode de instruire şi de urmărire a statisticilor privind
rezultatele acestora.
De asemenea, se urmăreşte uşurarea unor activităţi organizatorice cum ar fi: calculul automat al rezultatelor
cursanţilor, rapoartele şi statisticile diverse. Sistemul va conduce la adaptarea treptată a metodelor tradiţionale de
instruire la noile tehnologii.
Platforma este dezvoltată în urma unui laborios proces de analiză-proiectare-dezvoltare şi are la bază principiul
conform căruia un produs trebuie să fie uşor de folosit şi eficient, astfel încât utilizatorii săi esențiali, trainerul şi
cursantul să fie satisfăcuți de utilizarea ei. În urma analizei şi proiectării făcute, funcționalitățile majore ale platformei
se împart în următoarele categorii: generale, pentru cursanți, pentru instructori, pentru manageri şi pentru
administratori. Există următoarele roluri: administrator, cursant, manager, trainer şi fiecare rol beneficiază de
funcționalități diferite şi module diferite, potrivite rolului respectiv.
Platforma LMS este dezvoltată astfel încât să fie compatibilă cu cele mai întâlnite standarde internaționale în
educația asistată de calculator şi anume SCORM 2004 şi AICC, are suport pentru toate browser-ele moderne de
internet (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera), are integrat un sistem de securitate bine pus la
punct, Ajutor (Help) atât contextual, cât şi centralizat, oferă unelte folositoare de comunicare între utilizatori (mail,
comentarii), oferă unelte eficiente de raportare şi un set de funcționalități necesare pentru arhivare. Platforma se
recomandă astfel ca fiind o soluție completă pentru orice beneficiar dornic să implementeze un sistem de învățare
asistat de calculator.


Platforma în varianta “la cheie”

Instalarea platformei “la cheie” implică existența unui server al clientului pe care ASCENDIA va instala o instanță
(licență) a platformei LMS. Practic, platforma va fi instalată şi configurată să ruleze pe un server în interiorul rețelei
clientului, aceasta putând fi accesată atât din interiorul acelei rețele, cât şi din exterior, în cazul în care se doreşte
acest lucru, iar serverul, pe care se face instalarea, este conectat la internet.


Platforma în varianta serviciu software (SaaS)

Acest tip de serviciu implică accesul utilizatorilor direct pe un server Coffee LMS, server ce este găzduit de către
Ascendia. Pentru fiecare client ce alege această variantă, Ascendia alocă un server virtual personalizat. Practic,
Ascendia oferă o soluție de tip cloud, care permite cursanților beneficiarului să acceseze platforma prin intermediul
oricărui browser, de la serviciu sau de acasă, în funcție de criteriile de securitate stabilite de beneficiar.


Servicii de dezvoltare și personalizare

Deşi platforma LMS oferă o serie completă de funcționalități, există situații când beneficiarul poate dori noi
module sau noi funcționalități. Ascendia poate dezvolta o versiune personalizată a platformei în acest caz, într-un
timp foarte scurt şi într-un mod operativ şi profesionist. Pentru a personaliza platforma de eLearning, bazată pe coreul platformei LMS dezvoltată, vom discuta cu specialiştii organizației beneficiar despre nevoile explicite identificate
şi împreună vom hotărî care sunt funcționalitățile dorite şi necesare, astfel încât platforma să fie adaptată nevoilor
organizației.
În 2019, dar și ulterior, se vor aloca resurse financiare suplimentare pentru modernizarea soluției, astfel încât
această să rămană din punct de vedere tehnologic în pas cu noutățile domeniului. Vânzarea acestor produse și
servicii va fi făcută în continuare prin intermediul echipei de vânzări a companiei, care va fi extinsă.


ECONTENT DESTINAT
OUTSOURCING;

PREGĂTIRII

ANGAJAȚILOR

DIN

COMPANII

MARI/CORPORAȚII

ȘI

Aria de expertiză a Ascendia S.A. pe zona de corporate training include:
 consultanță pentru implementare proiect eLearning
 scenarizare - translatare conținut client format clasic în format interactiv (scenarizare)
 dezvoltare curs eLearning (SCORM sau alt standard)
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Din 2007 compania dezvoltă relații de succes cu partenerii săi. Aceştia asigură provocările de care compania are
nevoie ca să se mențină competitivă, furnizand soluții personalizate care asigură performanța, la un standard înalt
de calitate. Acum 11 ani eLearningul era atuul pionierilor din fiecare branşă, pentru restul fiind un fruct exotic. În
zilele noastre, eLearningul a devenit un standard în procesul de formare.
Compania poate adapta procesul de dezvoltare a modulelor digitale pentru oricare mediu de afaceri. Designerii
instrucționali, specialişti în elaborarea de materiale educaționale interactive pentru mediul online, colaborează cu
specialiştii beneficiarului (traineri, specialişti HR, tehnicieni, etc) pentru a crea cele mai bune scenarii pentru cursurile
în format digital. Apoi, programatorii şi designerii dezvoltă cursurile urmând aceste scenarii şi augmentându-le cu
idei proprii, acolo unde acestea sunt considerate relevante.
Pentru a oferi cursuri eficiente, se face întâi o analiză a nevoilor de training, urmată de o analiză a materialelor suport
clasice existente (documente, suporturi de curs, imagini, sunete, video, etc.). Pornind de la acestea şi ținând cont de
aşteptările companiei beneficiar, Ascendia S.A. începe producerea de scenarii pentru eCursuri (eContent). Împreună
cu beneficiarul se evaluează şi validează conținutul acestor scenarii, se fac modificările necesare acolo unde este
cazul şi apoi se trece la etapa de dezvoltare.
Ascendia S.A. are o experiență vastă în dezvoltarea de cursuri, atât din zona de soft-skills, cât și din zona de hardskills și, începând cu 2016, lucrează la propriul portofoliu de cursuri destinate companiilor mari/mediului
corporatist, ca produs de tipul „off the shelf”, complementând astfel linia de servicii de producere a cursurilor
personalizate pentru varii săi clienți. Și în 2019, dar și ulterior, vor fi alocate sume de bani pentru extinderea
acestui portofoliu. Vânzarea acestor produse și servicii va fi făcută în continuare prin intermediul echipei de
vânzări a companiei, care va fi extinsă.


PLATFORMA DE LOGOPEDIE WWW.TIMLOGO.RO;

La data de 30.09.2018, proiectul TIMLOGO („Tehnologii informatice multiplatformă cu aplicații interactive în limba
română pentru terapie logopedică”) a fost finalizat şi produsul acestuia – platforma logopedică online – lansat pe
piață (începând practic să producă venituri comerciale pentru companie din 2018). Platforma logopedică online pune
bazele unei noi direcții de afaceri de tip B2B şi B2C pentru companie.
Platforma conține 34 de module cu 476 aplicații, 239 jocuri interactive, 169 animații si 67 materiale video în limba
română, menite să ofere specialiştilor şi părinților, împreună cu funcționalitățile platformei, o unealtă eficientă şi
atractivă pentru copii, pentru remedierea problemelor de vorbire.
Proiectul a fost început în anul 2016, urmare a primirii unui grant nerambursabil de la UEFISCDI în cuantum total de
1.171.800 lei, prin programul PN3, din care, ultima tranşă, în valoare de 385.000 lei, a fost atrasă în anul 2018.
Ulterior lansării, tot în 2018, platforma TIMLOGO a preluat integral modulele logopedice dezvoltate de Fundația
Salvați Copiii împreună cu Orange Romania pentru platforma LogopediaDigitală, soluția Ascendia S.A. consacrânduse astfel ca fiind cea mai mare platformă românească dedicată susținerii terapiei logopedice.
La finalul anului 2018 TIMLOGO a primit un grant AI for Accessibility (Inteligență Artificială pentru Accesibilitate) de
la Microsoft pentru a sprijini eforturile companiei de a-i ajuta pe copii şi adulți să aibă acces mai uşor la terapie
logopedică, compania noastră fiind una din cele 9 alese la nivel mondial pentru acest tip de grant de către gigantul
tehnologic.
Platforma este deja folosită de peste 650 de specialiști și cabinete de practică logopedică din țară. Aceștia au
beneficiat de acces gratuit sau plătit pe platformă începând cu finalul anului 2018, pentru a cunoaște
funcționalitățile acesteia și, în cele din urmă, pentru a recomanda și folosi aceste module în activitatea lor
remedială.
Modalitatea de monetizare a platformei este prin abonamente online, concepute în funcție de categoria de
utilizatori căreia i se adresează: părinți, specialişti individuali, cabinete/clinici. În 2019 preconizăm atragerea unor
incasări importante prin această platformă, având în vedere interesul manifestat pentru achiziția de abonamente de
către mai multe Centre de Resurse şi Asistenţă Educaţională (specialiştii logopezi afiliați şcolilor de stat), cât şi
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datorită interesului logopezilor privați, acestea fiind principalele două categorii de utilizatori care vor achiziționa şi
apoi vor recomanda către publicul larg platforma www.timlogo.ro.


PORTALUL DE JOCURI EDUCAȚIONALE PENTRU COPII CU VARSTA ÎNTRE 4 ȘI 12 ANI
WWW.DACOBOTS.COM;

Portalul educațional Dacobots poate fi vizitat la adresa www.dacobots.com, acesta fiind lansat în semestrul doi din
2016, în versiune Beta. Produsul face parte din planul de extindere a afacerilor companiei, urmărind accesul la piața
internațională de eLearning de tip retail online. Portalul educațional Dacobots este organizat sub forma unei
platforme cu jocuri educative destinate copiilor cu vârstele între 4 şi 12 ani. Acesta are conținut multicultural şi se
bazează în special pe conceptul de edutainment, adică educație prin joacă.
Caracteristicile principale ale produsului sunt următoarele:










Obiectivul portalului dacobots.com este de a pregăti şi de a educa noile generații într-un mod modern,
ținând cont de evoluția tehnologică şi mai ales de pasiunea celor mici pentru acest domeniu – tehnologia
digitală. În acest sens, este necesar ca metodele utilizate în cadrul procesului de transmitere a informațiilor
să asigure o captare eficientă a atenției copiilor. Portalul Dacobots pune la dispoziția utilizatorilor o serie de
jocuri educative menite să le îmbogățească celor mici cunoştințele şi să le sporească abilitățile cognitive
într-o manieră plăcută şi distractivă. În lumea Dacobots, o lume a viitorului, tehnologia, educația si
divertismentul se întrepătrund. Conținutul educațional prezintă informații din numeroase teme de
actualitate, prezentate în conformitate cu ultimele descoperiri ştiințifice.
Vârsta utilizatorilor - Publicul-țintă este alcătuit din copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 12 ani. Aceştia vor fi
îndrumați de cinci roboți care vor îndeplini rolul de profesori virtuali: Zalmox, Derzelis, G4, H.E.N.A şi Lau.
Materii - Cele 6 materii utilizate în cadrul portalului Dacobots în această etapă inițială sunt: Sănătate,
Matematică, Știință, Limbă, Istorie şi Artă.
Teme abordate - Portalul în versiunea Beta a fost lansat cu 30 de jocuri educative în limba engleză, grupate
în funcție de tematica lor în mai multe serii, printre care: Antrenamentul creierului şi dezvoltarea abilitatilor
acestuia, Alimentație sănătoasă, Obiceiuri nocive, Părți de vorbire, Civilizații ale Antichității, Genele şi ADNul, Aritmetica. La data prezentului raport, portalul conține 85 de jocuri educative în limba română și 130
de jocuri educative în limba engleză.
Acces - În versiunea Beta accesul a fost liber şi în continuare există acces gratuit pentru o serie din jocurile
existente în portal. La finalul anului 2016, odată cu expirarea perioadei de teste live a fost introdusă o
variantă de abonament cu plată pentru accesul la toate jocurile educaționale. Portalul şi jocurile
educaționale pot fi accesate de pe PC-uri, MAC-uri, tablete şi telefoane smart având ca sisteme de operare
Microsoft Windows, Apple OS, Android sau IOS.
Parteneriate - Un pas în direcția parteneriatelor strategice a fost făcut tot în 2016, prin agrearea cu Samsung
Electronics Co., Ltd. a unui acord de parteneriat care a adus către aplicația EduPedia, dezvoltată de Samsung
pentru platforma Tizen Smart TV, jocuri educaționale din portalul dacobots.com al Ascendia. Programul
pilot al acestui parteneriat este operațional pentru început în România şi reprezintă primul pas în aducerea
conținutului educațional interactiv Dacobots în fiecare casă ce are un Samsung Smart TV. În 2017 produsul
a fost selectat pentru a participa în programul Microsoft Bizspark Plus (care oferă beneficii de pâna la
120.000$ Ascendia S.A. pentru 2 ani - în 2018 compania noastră a beneficiat din aceaste subvenții de
licențe și servicii în valoare totală de 398.036,68 lei), iar parteneriatul cu Samsung Electronics Co. Ltd
Romania a adus în 2017 companiei beneficii în valoare de 183.020 lei. Produsul a fost dezvoltat și în 2018,
făcându-se însă eforturi pentru monetizarea lui, care nu este încă la nivelul previzionat, motiv pentru care
în 2019 Ascendia S.A. va aborda altfel procesul de marketing și vânzare pentru acesta. Astfel, accesul la
modulele portalului educațional va fi făcut gratuit începând cu 2019. Prin această abordare compania
intenționează să crească baza de utilizatori pentru o monetizare viitoare prin varii mecanisme specifice
mediului online (reclame, servicii etc.).
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COLECȚIA EDUTECA (ADRESATĂ PREȘCOLARILOR) ȘI MANUALELE ȘCOLARE TIPĂRITE ȘI DIGITALE
EDUTECA (PENTRU ȘCOLARI);

Prin intermediul mărcii EduTeca, Ascendia S.A. produce şi comercializează de peste şapte ani produse de tip
eLearning adresate publicului încadrat în segmentul de vârsta dintre trei şi şapte ani. Produsele EduTeca în trecut au
ajuns direct în aproximativ 650 de grădinițe din România şi a aprobate de Ministerul Educației Naționale ca materiale
didactice. Colecția EduTeca pentru preşcolari cuprinde 14 produse software, fiecare dintre acestea conținând între
15 şi 20 de jocuri educative interconectate, bazate pe o anumită temă.
Începând cu 2014, Ascendia a decis să creeze produse marca EduTeca şi pentru următorul segment de vârstă (7-11
ani), răspândind astfel viziunea companiei despre condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească un manual şcolar,
atât în formatul print, cât şi în cel digital. În 2014, Ascendia a devenit unul din câştigătorii licitației organizată de
Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice pentru manualul de „Comunicare în limba română” pentru
Clasa a II-a, acestea ajungând astfel oficial în cele aproximativ 8.000 de şcoli din România. Ascendia S.A. a dezvoltat
şi cel de-al doilea manual aprobat de Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice, cel de „Comunicare în
limba română” pentru clasa întâi, în parteneriat cu Editura Didactică şi Pedagogică şi acesta fiind un manual care
ajunge în şcoli la nivel național. Contractele pentru aceste două manuale au fost finalizate în 2018.
În 2017 Ascendia S.A. a câștigat licitația pentru clasa a V-a la două din cele trei loturi la care a participat cu oferte.
Ofertele câștigătoare au fost cele pentru “Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a V-a” și “Educație socială,
clasa a V-a”. Volumele contractate însă pe cele două loturi câștigate au fost sub previziuni, din cauza mecanismelor
defectoase de alegere a respectivelor manuale de către instituțiile de învățământ.
În baza acordului cadru cu Centrul Naținal de Evaluare și Examinare și în 2017 au fost vândute către ministerul
educației aceste manuale. Separat, Ascendia S.A a vândut aceste manuale și pe piața liberă, direct consumatorului
final, prin vânzare directă prin intermediul comenzilor telefonice sau a comenzilor primite prin platforma
magazin.eduteca.ro deținută, dar și prin intermediul partenerilor distribuitori (rețele de librării sau alți
distribuitori).
Folosind tehnologie de ultimă oră, manualele digitale marca EduTeca pentru şcolari se pot accesa de pe orice
dispozitiv (smartphone, tabletă, PC, Mac, Smart TV), indiferent de sistemul acestuia de operare, fie el Windows, Linux,
Mac OS, IOS, Tizen sau Android.
Manualele digitale pentru şcolari îmbină diverse tipuri de materiale educative (text, imagine, audio, video, interactiv)
pentru a le oferi copiilor o variantă superioară manualelor tipărite clasice. Astfel, procesul de învățare devine mai
eficient.
La elaborarea manualelor digitale participă specialişti din varii domenii: pedagogi, traineri, instructional
designeri, programatori, graficieni etc. Procesul de elaborare a unui manual digital este foarte diferit de cel de
elaborare a unui manual tipărit clasic. Echipa de dezvoltare este mult mai numeroasă, timpul necesar este mai lung
şi procesul de lucru este unul complex.
Strategia ministerului este să digitizeze întregul curiculum școlar pentru clasele I-XXII și licitațiile au ajuns în 5 ani
până la clasa a VI-a (în 2018). În acest an au dat contractele aferente manualelor prin încredințare directă editurii
de stat, aceasta producând manuale ce au fost contestate vehement în mediul public, situație care a dus la
revenirea licitațiilor publice începând cu 2019. Estimăm că următorii 4 ani pot aduce oportunități importante pe
această linie de afaceri – oportunități pe care Ascendia le va acoperi prin lansarea pe piață a unui nou produs –
www.livresq.com – în 2019, produs care are menirea de a oferi editurilor și profesorilor o unealtă de editare și
publicare de manuale digitale.
Indiferent de dezvoltarile ulterioare pe care le prefigurăm pe acest subiect, pare că nevoia de digitizare a sute de
manuale anual va fi una certă.
În ceea ce privește dezvoltarea de noi manuale școlare tipărite și digitale, Ascendia S.A. are planurile de a continua
dezvoltarea a două noi manuale, ca studiu de caz pentru implementarea uneltelor pe care urmează să le lansăm
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comercial odată cu finalizarea proiectului www.livresq.com în 2019. Dezvoltări de manuale tipărite și digitale
proprii noi, pentru Ministerul Educației Naționale, nu sunt vizate la data prezentului document, fiind neclară și
impredictibilă legislația.
În anul 2018, compania a continuat distribuția aplicațiilor software EduTeca pentru preşcolari şi a revistei EduTeca,
prin toate canalele disponibile (pentru software: aplicații în iTunes, aplicații în Google Play, licențe descărcabile de pe
site-ul companiei magazin.eduteca.ro şi produse împachetate ca CD). Întrucât există în continuare un stoc de produse
împachetate sub formă de CD, compania a făcut şi face eforturi pentru distribuirea lor rapidă, având în vedere ca
tehnologia CD-ROM nu mai este populară şi unitățile de calculatoare şi laptop-uri nou produse nu o mai încoporează.
Mai departe, având în vedere dezvoltarea produsului www.dacobots.com, compania nu mai investeşte în continuarea
liniei de produse EduTeca pentru preşcolari, acestea fiind dezvoltate pe o tehnologie mai veche (Adobe Flash),
optându-se pentru migrarea înregului conținut disponibil în produsele EduTeca pentru preşcolari în produsul nou.
Produsele marca EduTeca pentru preșcolari și școlari sunt prezente, în funcție de periodicitatea şi tipul lor, în marile
lanțuri de librării, dar şi în librăriile de cartier, chioşcurile de ziare, târguri şi expoziții de profil.


ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE FINANȚATĂ ÎN PRINCIPAL PRIN FONDURI NAȚIONALE
ȘI EUROPENE ȘI PRODUSELE REZULTATE ÎN URMA ACESTEIA.

Cu începere din anul 2012, Ascendia si-a extins activitatea susținut şi în zona de cercetare-dezvoltare, alocând o
parte din resursele disponibile acestei direcții. Activitatea de cercetare-dezvoltare demarată în 2016 este
semnificativă şi va fi prezentată la capitolul 1.1.7.

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 MATERIILOR PRIME ŞI LA DIMENSIUNILE STOCURILOR DE MATERII PRIME ŞI
MATERIALE.

Ascendia S.A. nu depinde în mod critic de furnizori de produse sau servicii. Majoritatea covârşitoare a produselor şi
serviciilor livrate de Ascendia S.A. pentru care este necesară aprovizionarea de la varii producători sau furnizori nu
sunt supuse riscului de preț fiindcă există foarte mulți producători sau furnizori de astfel de produse şi servicii.
Coroborat cu explicația anterioară, considerăm că fluctuațiile de preț la materiile prime şi materiale nu sunt un factor
de risc pentru companie. Compania nu operează cu stocuri de materii prime sau materiale.
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;
B) DESCRIEREA SITUAŢIEI CONCURENŢIALE ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL EMITENTULUI, A
PONDERII PE PIAŢĂ A PRODUSELOR SAU SERVICIILOR EMITENTULUI ŞI A PRINCIPALILOR
COMPETITORI; C) DESCRIEREA ORICĂREI DEPENDENŢE SEMNIFICATIVE A EMITENTULUI FAŢĂ DE
UN SINGUR CLIENT SAU FAŢĂ DE UN GRUP DE CLIENŢI A CĂRUI PIERDERE AR AVEA UN IMPACT
NEGATIV ASUPRA VENITURILOR EMITENTULUI.

În funcție de produsul sau serviciul oferit de compania noastră, putem spune că procesul de vânzare se desfăşoară
atât prin intermediul unei echipe interne foarte specializate dar şi prin intermediul partenerilor (librării sau alți
distribuitori). Datorita gamei largi de produse şi servicii oferite, Ascendia S.A. are o baza solidă de clienți, atât
persoane fizice, cât şi juridice, care generează venituri noi sau recurente pentru companie din vânzarea gamei de
produse existente, cât şi venituri noi din servicii noi, an de an, aceasta baza de clienți fiind în continuă creştere.
Starea pieței globale de eLearning continuă să se schimbe, să crească şi să evolueze. Acest lucru este demonstrat
prin majorarea alocațiilor bugetare pentru programele de eLearning, creşterea prevalenței eLearning pe diferite
piețe geografice din întreaga lume şi noile tendințe în tehnologiile şi instrumentele emergente care sprijină
eLearning-ul.
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Conform Docebo Elearning Market Trends and Forecasts 2017-2021, mărimea pieței globale de eLearning a fost
estimată la peste 165 de miliarde $ în 2015 şi este evaluată să depăşeaşcă 240 de miliarde $ între 2016 şi 2023. Piața
de eLearning corporativ reprezintă o mare parte din piața totală şi se estimează că va ajunge la 31 de miliarde $ până
la sfârşitul anului 2020, cu o creştere de 11.41%. Cea mai mare creştere este aşteptată în zona de platforme de tip
LMS, fiind evaluată la un procent de 24% în următorii 4 ani (2017-2021). Analiştii de la Technavio se aşteaptă ca piața
de eLearning corporativ va creşte semnificativ şi în Europa, cu un procent de aproximativ 9% între 2016 şi 2020.
Datele la nivel global şi regional pentru piața de eLearning sunt estimative.
La nivel local, piața est-europeană se află într-o continuă creştere datorită adoptării din ce în ce mai des a soluțiilor
de eLearning de către afacerile mici şi mijlocii din zonă. În plus, Europa este o piață matură în care toți cumpărătorii
clasici (ministere, şcoli, instituții de învățământ superior şi corporații) de produse şi servicii eLearning sunt foarte
activi din acest punct de vedere.
Și în 2018 Ascendia a reusit să câştige mai multi clienți companii mari pentru liniile de conținut bespoke (conținut
dezvoltat pornind de la nevoile clienților) şi platforma Coffee LMS.
În zona de conținut educational pentru copii, accesul la portalul educational internațional Dacobots.com va fi gratuit
începând cu 2019, pentru a facilita creşterea bazei de utilizatori pentru o monetizare ulterioară. Momentan nu este
monetizat la nivelul aşteptărilor, însă există premisele pentru o creştere acceleată a numărului de utilizatori.
Principalii competitori ai Ascendia S.A. pe segmentul de eLearning în România continuă sa fie în 2018 Siveco Romania
S.A. şi Softwin S.R.L, aceste două companii avand capacitatea internă de a dezvolta şi promova conținut educational
în format eLearning propriu. La acestea se adaugă câteva companii mai mici, precum The E-learning Company SRL şi
Profiduciaria SRL (Nosco Learning).
În ceea ce priveşte platforma de logopedie www.timlogo.ro, apreciem că nu există concurență directă reală din
partea niciunei platforme software online. Acest lucru se datorează faptului că platforma dezvoltată de Ascendia
S.A. este singura platformă de acest fel care acoperă toată gama de sunete specifice limbii române.
În zona manualelor tipărite şi digitale (conținut educațional pentru şcolari), editurile tradiționale din Romania sunt
considerate de către companie mai de grabă potențiali parteneri sau clienți ai soluțiilor dezvoltate de Ascendia S.A.
şi nu competitori direcți, deşi există clar şi o relație directa de competiție în cardul licitațiilor organizate de ministerul
educației pentru manualele şcolare. La finalul lui 2019, editurilor româneşti şi nu numai, le va fi prezentata platforma
de digital publishing www.livresq.com, platformă la a cărei dezvoltare compania noastră lucrează de circa doi ani.
Ascendia S.A. nu are dependențe semnificative față de un singur client sau față de un grup de clienți.
1.1.5

EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAŢII/PERSONALUL EMITENTULUI A) PRECIZAREA
NUMĂRULUI ŞI A NIVELULUI DE PREGĂTIRE A ANGAJAŢILOR EMITENTULUI PRECUM ŞI A
GRADULUI DE SINDICALIZARE A FORŢEI DE MUNCĂ; B) DESCRIEREA RAPORTURILOR DINTRE
MANAGER ŞI ANGAJAŢI PRECUM ŞI A ORICĂROR ELEMENTE CONFLICTUALE CE CARACTERIZEAZĂ
ACESTE RAPORTURI.

Structura personalului în 2018 poate fi prezentată sintetic astfel:




Numărul de salariați la finalul anului 2018 a fost de: 30;
Numărul mediu de salariați aferent anului 2018 a fost de: 29.

Față de anul anterior, numărul mediu al salariaților a inregistrat o uşoară fluctuație, de aproximativ 10%, deşi la
finalul anului exista acelaşi număr de salariați ca la finalul anului precedent.
Din punct de vedere al calificarii angajatii companiei au studii medii sau superioare, si pot fi caracterizati printr-un
grad deosebit de educație şi o dorință continuă de a învăța şi perfecționa. Mediul de lucru este unul favorabil
initiativei, inovației şi dezvoltarii profesionale.
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Ca şi în anul anterior, compania a continuat recrutarea de personal cu un grad ridicat de calificare şi specializare în
domeniul IT . În 2019 atenția va fi îndreptată către personal specializat pe marketing şi vânzări, direcții importante
pentru vânzarea produselor companiei, mai ales în contextul extinderii linilor de afaceri.
În perioada analizată nu au existat situatii conflictuale între angajați şi management. Angajații sunt organizați într-o
structură de tip sindical.

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.

Activitatea Ascendia S.A. nu are impact direct asupra mediului înconjurător, compania activând în domeniul
dezvoltării produselor software şi a serviciilor aferente acestui domeniu. Nu s-au inregistrat litigii privind mediul
înconjurător.

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.

Ascendia S.A., împreună cu parteneri din zona universitară, a câştigat în anul 2016 în calitate de coordonator un
proiect cofinanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării (UEFISCDI) sub programul PNIII - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și
inovare, care s-a finalizat in 30.09.2018. Proiectul intitulat „Tehnologii informatice multiplatformă cu aplicații
interactive în limba română pentru terapie logopedică” poartă acronimul TIMLOGORO şi a avut drept obiectiv
realizarea unui produs software ale cărui drepturi comerciale vor rămâne în portofoliul Ascendia S.A., asigurând o
noua linie de afaceri, demarată in 2018. Valoarea totală a finanțării nerambursabile aprobată pentru Ascendia S.A.
pentru dezvoltarea produsului software a fost de 1.171.800 lei, pe o perioadă de 24 luni, începând cu octombrie
2016. Cuantumul sumelor cheltuite de companie în cursul anului 2018 in sustinerea acestui proiect a atins valoarea
de 616.250 lei, din care suma 385.500 lei reprezinta valoarea finantarii nerambursabile, diferenta de 230.750 lei
reprezinta cofinanțarea suportată de Ascendia S.A.
În anul 2017 a demarat un contract de cercetare-inovare finanțat din fonduri structurale (Fondul European de
Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat) prin programul POC 2014-2020, proiect având titlul „Servicii inovative pentru
publicarea, editarea, consultarea și gestiunea online a manualelor școlare” – acronim LIVRESQ. Acesta este finanțat
prin Axa prioritară 2 - ”Tehnologia informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”.
Valoarea totală a finanțării eligibile nerambursabile aprobată pentru Ascendia S.A. este de 2.252.920 lei, iar
cofinanțarea este de 570.950 lei, pe o perioadă de 24 luni, începând cu luna iulie 2017, urmand ca produsul dezvoltat
să rămână in proprietatea Ascendia S.A., asigurând o noua linie de business din anul 2019. În anul 2018 a fost
absorbită suma de 1.052.744,62 lei, drept finanțare nerambursabilă, in anul 2019 valoarea estimată a fi absorbită
este de 951.967,93 lei. Suma investită de Ascendia S.A. în cofinanțarea acestui proiect in anul 2018 este de 284.923
lei.
Valoarea contabilă însumată a cheltuielilor de cercetare dezvoltare, pentru ambele proiecte, la nivelul anului 2018
s-a ridicat la 2.156.743 lei, din care suma de 1.577.821 lei a reprezentat cota de finanțare nerambursabilă, iar
diferența de 578.922 lei reprezintă cota de cofinanțare din fondurile companiei. Trebuie precizat că la ambele
proiecte Ascendia S.A. este beneficiarul direct al produselor rezultate, acestea urmând să constituie două noi linii de
afaceri pentru companie (www.timlogo.ro lansat în semestrul doi din 2018, respectiv www.livresq.ro, ce urmează a
fi lansat în semestrul II din 2019).
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Prin implicarea activ-participativă în activitatea de cercetare-dezvoltare şi atragerea unor parteneri din zona
universitară, importanți şi dornici de rezultate sustenabile, Ascendia S.A. clădeşte o activitate care să genereze
rezultate viabile în aria educației şi noi linii de afaceri pentru companie, pe termen lung.
Ascendia S.A este determinată să continue scrierea şi depunerea de proiecte al căror beneficiar direct să fie, pe
masură ce linii noi de finanțare nerambursabilă corespunzătoare nevoilor companiei vor fi lansate.
1.1.8

EVALUAREA EMITENTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI; DESCRIEREA EXPUNERII
EMITENTULUI FAŢĂ DE RISCUL DE PREŢ, DE CREDIT, DE LICHIDITATE ŞI DE CASH FLOW;
DESCRIEREA POLITICILOR ŞI A OBIECTIVELOR SOCIETĂŢII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL
RISCULUI.

În această secțiune, ordinea prezentării factorilor de risc este aleatorie şi nu într-o ordine asumată a priorității, iar
compania noastră cunoaşte aceste riscuri şi, prin, sistemul de management al riscului intern, încearcă anticiparea şi
neutralizarea lor înainte ca consecințele potențiale să se manifeste. Cu toate acestea, multe din riscurile la care este
supusă compania noastră sunt în afara controlului acesteia.
Riscuri economice generale - Activitățile Emitentului sunt sensibile la ciclurile economice şi la condițiile economice
generale. Crizele financiare internaționale cât şi mediul economic instabil pot avea efecte negative semnificative
asupra activității, rezultatelor operaționale şi poziției financiare a Emitentului. Turbulențele socio-politice pot, de
asemenea, impacta activitatea companiei. Piețele financiare internaționale au resimțit efectele crizei financiare
mondiale declanşată în anul 2008. Aceste efecte s-au resimțit şi pe piața financiară românească sub forma lichidității
scăzute a pieței de capital, precum şi printr-o creştere a ratelor de dobândă de finanțare pe termen mediu datorită
crizei globale de lichiditate. Pe viitor, un astfel de scenariu s-ar putea repeta şi eventualele pierderi semnificative
suferite de piața financiară internațională, cu implicații majore pe piața românească, ar putea afecta capacitatea
Emitentului de a obține împrumuturi sau finanțare nouă în condiții sustenabile.
Riscul aferent politicilor naționale din domeniul educației - Ministerul Educației a dat dovada în ultimii 27 de ani de
inconsecvență şi lipsă de viziune. Nepredictibilitatea acestui minister a fost şi este în continuare generată şi de
numărul mare de miniştri schimbati si de lipsa unui proiect național multianual. Rezultatele slabe in domeniul
învățământului românesc au fost expuse şi în „Raportul de audit al performanței” efectuat de Curtea de Conturi a
României pentru perioada 2011-2015 şi publicat în 2016. Chiar şi în aceste condiții, ministerul a demarat un amplu
proces de modernizare a programei şcolare. Acesta implică, pe lângă refacerea conținutului manualelor vechi, şi
adăugarea unei componente digitale, menită să aducă învățământul românesc în secolul 21. Prin Centrul Național
de Evaluare şi Examinare, ministerul organizează licitații pentru furnizorii de manuale tipărite şi manuale digitale.
Condițiile de participare şi de calificare sunt factori determinanți pentru aceste licitații. Acest demers pote fi oricând
umbrit de lipsa de consecvență, precum şi de modul de derulare a procedurilor de licitație, existând posibilitatea
încredințări directe a producerii acestor manuale către editura de stat, cum a fost în 2018, deşi în 2019 s-a revenit la
sistemul achizițiilor publice. Ce se va întampla cu manualele şcolare în viitor este incert. Producerea de manuale şi
materialele digitale pentru Ministerul Educației este în schimb o direcție cu potențial foarte mare, aducând totodată
şi un nou produs (manualul digital) pe piața liberă. Aceasta este o oportunitate pe care compania o urmăreşte,
considerând că viitorul educației va fi în strânsă legătură cu tehnologia.
Riscul creșterii nesustenabile a salariilor industriei - România este o țară în care industria IT&C este în mare
expansiune. Acest lucru se datorează în special calificării forței de muncă, dar şi salariilor comparabil mai mici pentru
poziții similare în alte piețe dezvoltate. Aceste condiții au favorizat atât dezvoltarea unor companii româneşti, cât şi,
mai ales, un aflux al centrelor operaționale ale unor mari companii din lume, ce au mutat serviciile specifice în
România. Pe cale de consecință, salariile din industrie au păstrat în ultimii ani un trend ascendent. Aşadar există un
risc legat de personalul şi conducerea companiei reprezentat de posibilitatea plecării angajaților de înaltă calificare
către alte companii care oferă pachete salariale şi compensații peste nivelul actual oferit de către Ascendia. Politica
salarială poate conduce la o flucțuatie majoră în cadrul forței de muncă specializate. Există riscul ca, odată cu
creşterea acestor salarii, sustenabile în mod special de marile companii, să se întâmple două scenarii, care nu se
exclud reciproc. Primul scenariu ar fi ca odată cu creştrea salariilor oferite de companiile mari, în general
multinaționale, companiile mici să nu poată susține salarii comparabile, determinând astfel un aflux de personal de
la companiile mici la cele mari, cu impact negativ considerabil în zona IMM. Al doilea scenariu ce poate afecta
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compania este ca odată cu creşterea salariilor, multe proiecte care ajungeau în România, în regim de outsourcing,
să se îndrepte către alte țări, România nemaifiind atractivă din punct de vedere financiar pentru astfel de proiecte.
În aceste condiții, compania investeşte în dezvoltarea propriilor produse, care în viitor să fie capabile să genereze
fluxurile financiare necesare menținerii companiei pe o poziție competitivă, indiferent de evoluția salariilor în
această industrie.
Riscul asociat cu persoanele cheie - Compania, activând într-o industrie de nişă, într-o piață în expansiune,
desfăşoara o activitate ce necesită cunoştințe şi specializare ridicate. Compania depinde de recrutarea şi păstrarea
personalului din conducere şi a angajaților calificați. Rentabilitatea pe termen mediu şi lung a companiei depinde în
mare măsură de performanța angajaților calificați, a personalului şi conducerii executive, deosebit de importanți
pentru dezvoltarea viitoare a Ascendia. Prin urmare, există posibilitatea ca în viitor compania să nu îşi poată păstra
directorii executivi ori personalul cheie implicat în activitățile companiei ori să nu poată atrage alți membrii calificați
în echipa de conducere, ceea ce ar afecta poziția de piață precum şi dezvoltarea sa viitoare. Astfel, atât pierderea
membrilor din conducere, cât şi a angajaților cheie ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității,
poziției financiare şi rezultatelor operaționale ale companiei. Există posibilitatea ca în viitor compania să se confrunte
cu o lipsă de personal calificat şi specializat. Condițiile macroeconomice naționale în domeniul pieței muncii din
domeniul IT susțin la acest moment posibilitatea migrării angajaților. Ascendia face demersuri pentru păstrarea
factorului uman motivat. Pentru păstrarea personalului experimentat şi cu potențial, compania oferă pachete
salariale motivante, condiții de lucru bune, precum şi condiții de dezvoltare.
Riscul cu clienți semnificativi - Compania a fost pentru o perioadă importanta (2007-2012), în mod aproape exclusiv,
furnizor de servicii de tip outsourcing, având un client mare care până în 2012 asigura peste 90% din veniturile firmei.
S-a renunțat la acest profil, însă in funcție de proiectele contractate există riscul ca unul sau mai mulți clienți să
atingă o pondere mare în activitatea firmei. În ultimii 4 ani s-a avut în vedere păstrarea unui echilibru în această
direcție, iar compania nu a mai avut, începând din 2013, clienți care singuri să depăşească 35% din veniturile anuale.
Cu toate acestea, există, în funcție de proiectele contractate, clienți semnificativi. O structură concentrată a clienților
poate da naştere riscului asociat cu pierderea unuia dintre aceştia sau cu plățile efectuate către companie, putând
determina pe cale de consecință o scădere a veniturilor şi profiturilor raportate de companie.
Riscul fiscal și juridic - Emitentul este guvernat de legislația din România şi chiar dacă legislația din România a fost în
mare parte armonizata cu legislația UE, pot apărea modificări viitoare, respectiv pot fi introduse legi şi regulamente
noi, cu efecte asupra activității companiei. Legislația din România este adesea neclară şi supusă unor interpretări şi
implementări diferite şi modificări frecvente. Ascendia nu poate previziona extinderea sau impactul oricăror revizuiri
sau modificări viitoare aduse legilor sau regulamentelor existente sau semnificația noilor legi şi regulamente care
pot fi introduse în viitor şi care pot fi aplicabile în cadrul companiei. Atât modificarea legislației fiscale şi juridice, cât
şi eventuale evenimente generate de aplicarea acestora se pot concretiza în posibile amenzi sau procese intentate
companiei, care pot impacta activitatea Ascendia. Până în prezent compania nu a fost amendată sau pusă la plata
unor daune, însă această situație se poate schimba. Ascendia monitorizează cu atenție schimbările legislative. Etica
în afaceri este un aspect important pentru companie.
Considerăm că merită precizat faptul că Ascendia S.A. şi-a apărat cu succes imaginea şi marca în instanță câştigând
ambele procese intentate de Ascendis Consulting S.R.L. în anul 2016 şi încheiate în 2018 (dosare la Tribunalul
Bucureşti 37217/3/2016 şi 44055/3/2016). Acestea fuseseră intentate imediat după listarea Ascendia S.A pe piaţa
AeRO, compania noastră fiind acuzată ca ar fi folosit marca “Ascendia” fără a avea acest drept şi prin urmare ar fi
făcut acestora concurență neloială. Ascendia S.A. are marca înregistrată la OSIM, sub titulatura de «Ascendia
Design», de peste 5 ani, şi are toate documentele aferente numelui companiei înregistrate corect şi complet la ONRC.
Riscul aferent produselor și serviciilor Cererea pentru produsele şi serviciile companiei şi prețul acestora depind de
o varietate de factori asupra cărora Ascendia nu are control şi anume: evoluții economice şi politice la nivel global şi
regional; cererea şi oferta la nivel local şi internațional; cererea consumatorilor din industrie; legile şi reglementările
existente şsi viitoare; reglementăari ale Guvernului în domeniul învățământului şi a industriei IT&C; impactul
evenimentelor economice şi politice etc. Dezvoltarea unor produse sau linii de servicii se face ca urmare a analizei
trendurilor pieței, dar şi ca urmare a anticipării unor potențiale astfel de direcții. Aşadar, investițiile companiei în
exinderea gamei de produse şi servicii proprii pot avea sau pot să nu aibă rezultatele comerciale scontate. Scăderea
cererii sau neatingerea unor cote suficiente, precum şi prețurile produselor şi serviciilor Ascendia pot afecta fluxul
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financiar al companiei şi pot avea efecte negative semnificative asupra activității, rezultatelor operaționale şi poziției
financiare a acesteia.
Riscul dat de sezonalitate - Afacerile Ascendia sunt influențate de câteva sisteme cu aspect sezonier. Un astfel de
sistem este cel al anului şcolar. Acesta influențează direct perioadele de încasare aferente liniilor de business ce
implică vânzarea de materiale educaționale către mediul retail, dar şi către Ministerul Educației. Un alt sistem în care
poate fi identificat un aspect de sezonalitate este cel aferent bugetelor de training ale companiilor pentru care
Ascendia produce materiale de tip eLearning. Aceste bugete sunt de multe ori cheltuite doar în ultimul trimestru al
fiecărui an. De asemenea, există anual unul sau doi clienți cu proiecte mari de tip outsourcing, încărcând capacitatea
de producție a firmei pe o perioadă determinată, însă astfel de proiecte sunt greu predictibile. Astfel de cicluri pot
determina discrepanțe semnificative între veniturile şi cheltuielile prognozate, provocând şi perioade în care trebuie
menținute costurile fixe aferente desfăşurării actvității, indiferent de nivelul veniturilor generate. Pentru
eficientizarea şi minimizarea impactului negativ al acestor perioade, Ascendia foloseşte resursele disponibile în
perioadele cu mai puțină activitate pentru accelerarea dezvoltării propriilor produse.
Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii - Compania vizează o creştere sustenabilă, prin dezvoltarea continuă
a propriilor linii de produse şi servicii, în paralel cu extinderea portofoliului de clienți, în condițiile dezvoltării echipei
şi a bazei sale materiale şi a creşterii vizibilității companiei. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea ca
produsele sau serviciile dezvoltate să nu fie la nivelul aşteptărilor pieței sau să nu fie îndeajuns de bine marchetate
de către companie. Nu trebuie exclusă nici posibilitatea degradării relației cu unii clienți existenți sau incapacitatea
de a atrage unii noi, sau posibila incapacitate a atragerii unor oameni potriviți pentru punerea în practică a acestui
plan. Există aşadar posibilitatea ca emitentul să nu fie capabil să ducă la buna îndeplinire planul de dezvoltare sau
doar unele linii din strategia pe care şi-a definit-o. Pentru reducerea acestor riscuri compania urmăreşte acțiunile
descrise în planul său de dezvoltare.
Riscul asociat cu realizarea prognozelor financiare - Prognozele financiare pornesc de la premisa ducerii la
îndeplinire a planului de dezvoltare a afacerii. Prognozele au fost făcute cu diligență şi de o manieră prudentă, însă
nu au fost verificate de către un auditor şi sunt doar estimări ale unui impact previzionat al activităților curente şi
viitoare. Există aşadar riscul de neîndeplinire al acestora, ele fiind făcute pe o construcție ce are ca bază
implementarea cu succes a strategiei de creştere, care la rândul său este expusă mai multor ractori de risc, aşa cum
se evidențiază din acest document. Prin urmare, datele ce urmează a fi raportate de companie pot fi semnificativ
diferite de cele prognozate, ca rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuți sau al căror impact negativ nu a putut
fi contracarat.
Riscul asociat surselor de finanțare– La finalul perioadei analizate Ascendia nu işi finanțează activitatea din credite
bancare, având suficiente resurse financiare pentru buna desfăşurarea a operațiunilor curente.
Ascendia S.A. are la data prezentei deschisă o linie de credit la Unicredit Bank S.A. (deschisă la 13.04.2018, pentru
un an, cu posibilitate de prelungire), în valoare ce poate fi trasă de maxim 500.000 lei. Rata dobânzii calculate pornind
de la comisioanele prezentate este ROBOR 1M (la data semnării 1,6%) + 4.39% pentru folosire completă. Suma va fi
folosită la nevoie de companie, pentru finanțarea activității curente. Compania nu exclude extinderea liniei pe viitor
sau accesarea unora noi. Aceste linii vin cu caracteristici unice de risc, trebuie reinnoite anual şi sunt purtătoare de
dobânzi.
De asemenea, la data prezentei, pentru finanțarea proiectului Livresq, Ascendia S.A. are deschis la Banca Transilvania
un credit-punte, în valoare de maxim 400.000 lei. Rata dobânzii calculate pornind de la comisioanele prezentate este
ROBOR 6M (la data semnării 3,39%) + 5% pentru folosire completă. Acest credit punte a fost făcut în 2019 pentru a
facilita fluxul de capital aferent proiectului până la finalizarea sa la finalul anului, în condițiile în care datele
decontarilor (încasării banilor) aferente finanțării nerambursabile a proiectului prin mecansimul specific fondurilor
europene (POC) sunt impredictibile.
Alte facilități de finanțare pot fi urmărite în viitor, inclusiv pentru emiterea de scrisori de garanție necesare
participării la licitații şi la garantarea bunei execuții a proiectelor. Aceste scrisori sunt o caracteristică standard a
proceselor de achiziție/execuție din mediul public, neputând însă avea un impact negativ asupra situațiilor financiare
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ale companiei decât în cazul în care compania nu execută respectivele proceduri conform specificațiilor
licitațiilor/contractuale.
O altă zonă de risc este cea dată de termenele de primire a banilor din varii proiecte finanțate din fonduri naționale
sau europene. Este o caracteristică consacrată deja incapacitatea organismelor intermediare de finanțare, de a oferi
la timp şi conform planurilor de lucru contractate, banii finanțați prin astfel de proiecte. Acestea sunt riscuri
calculate, Ascendia prognozând întotdeauna întârzieri la încasarea sumelor restante şi asigurând din surse proprii
buna execuție a proiectelor, până la încasare. Cu toate acestea, termenele de restanță nu pot fi niciodată corect
anticipate, fiind influențate de factori externi companiei. Trebuie clarificat că aceşti bani, în mod firesc, nu au risc de
neîncasare, ci doar riscuri de neîncasare la termenul definit contractual sau prin regulamentele de finanțare
existente.
O altă sursă de finanțare cu potențial de risc este bursa de valori. Pentru susținerea activității, compania ar putea
folosi pe viitor mecanismele de finanțare specifice bursei, respectiv majorări de capital, emiterea de obligațiuni sau
folosirea unor alte instrumente specifice pieței de capital, ce vor aduce cu sine riscuri specifice.
Riscul de preț – Acesta reprezintă riscul ca prețul de piata al produselor şi serviciilor vândute de companie sa oscileze
în aşa masură încât să faca nerentabile contractele existente. Compania monitorizează cu atenție prețurile pieței,
iar, la nevoie, se poate retrage din contractele ce riscă să devină păguboase.
Riscul de cash-flow – Acesta reprezinta riscul ca societatea să nu-şi poată onora obligațiile de plată la scadență.
Riscul este destul de scazut, dat fiind ca Ascendia S.A. are venituri din varii linii de afaceri şi, la nevoie se poate
împrumuta prin credite bancare, având un nivel ridicat de solvabilitate şi niciun credit deschis la data prezentului
raport. Totusi exista un astfel de risc şi nu trebuie tratat superficial.
Riscul de credit – Acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu îşi îndeplineasca obligațiile conform
unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere financiară. Compania este
expusă riscului de credit din activitățile sale de exploatare (în principal pentru creanțe comerciale externe) şi din
activitatile sale financiare, inclusiv depozitele la banci şi instituții financiare, tranzacții de schimb valutar şi alte
instrumente financiare. Pentru minimizarea riscului compania analizează şi monitorizează periodic clienții prin siteuri specializate de analiză a bonității lor şi implementează o politică stricta privind livrarea de bunuri şi servicii către
clienții rău platnici. Totuşi nu s-a identificat o modalitate de eliminare completă a acestui risc.
Riscul de lichiditate - Compania işi monitorizează riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri pentru desfăşurarea
activității. Compania planifica şi monitorizează atent fluxurile de numerar pentru a preveni acest risc. Compania, la
nevoie poate avea acces la finanțare din partea principalelor bănci partenere. Riscul de lichiditate este asociat
detinerii de active imobilizate sau financiare şi de transformarea acestora în active lichide. Activele societatii
(echipamente tehnologice) sunt folosite in activitatea curenta (prestari de servicii si dezvoltare de software). Din
acest punct de vedere riscurile mai importante pentru companie sunt riscul de cash-flow şi cel de credit.
Riscul asociat cu drepturile asupra unor mărci înregistrate
În acest moment compania deține următoarele mărci înregistrate:
o
o
o
o
o
o

“Ascendia Design”
„Coffee LMS”
“EduTeca”
„Dacobots.com”
“Timlogo”
“Livresq”

Pentru a reduce riscurile înregistrării unor marci similare sau a pierde dreptul de marcă, aceste marci sunt
monitorizate periodic, pentru a putea depune opozabilitate atunci când este cazul.
Riscul asociat investițiilor în acțiuni - Bursa de Valori Bucureşti (BVB) prezintă caracteristici similare cu alte burse
mici din țările emergente în ceea ce priveşte fragilitatea, lichiditatea scăzută şi volatilitatea pieței şi valorii titlurilor
Pagina 22 din 101

cotate, prețul de piață al Acțiunilor putând fi influențat şi de aceşti factori. Prețul de piață al acțiunilor este, în
general, instabil şi poate suferi scăderi bruşte şi semnificative. Scăderile de preț pot fi cauzate de o varietate de
factori, inclusiv de diferența dintre rezultatele anunțate de companie şi prognozele realizate de analişti, de contracte
importante, fuziuni, achiziții şi parteneriate strategice implicând compania sau competitorii acestuia, de fluctuațiile
situației financiare şi rezultatelor operaționale ale companiei, factori legați de industria energetică şi condițiile
economice generale, cât şi de instabilitatea generală a prețului acțiunilor pe piețele pe care acțiunile sunt cotate sau
pe piețele internaționale, în general. Ca urmare, investitorii se pot confrunta cu o scădere semnificativă a prețului
de piață al acțiunilor. Pentru o evaluare corectă a investiției în acțiunile companiei, potențialii investitori ar trebui să
analizeze cu atenție riscurile prezentate, cât şi celelalte informații cu privire la emitent cuprinse în acest document
şi nu numai, înainte de luarea oricărei decizii de investiție. Fiecare dintre riscurile evidențiate ar putea avea un impact
negativ semnificativ asupra activității emitentului, poziției financiare şi rezultatelor operaționale, asupra lichidității
şi/sau perspectivelor, precum şi asupra oricărei investiții în acțiunile companiei. În cazul în care oricare dintre
riscurile prezentate se va concretiza, aceasta ar putea influența negativ prețul de piață al acțiunilor companiei şi, ca
rezultat, investitorii pot pierde întreaga investiție sau o parte din aceasta.
Alte riscuri - Investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai
semnificative riscuri de care compania are cunoştință în prezent. Totuşi, riscurile prezentate în această secțiune nu
includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investiții în acțiunile emitentului, iar compania nu poate
garanta faptul că ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista şi alți factori de risc şi incertitudini de care compania
nu are cunoştință în prezent şi care pot modifica în viitor rezultatele efective, condițiile financiare, performanțele şi
realizările emitentului şi pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui
să întreprindă diligențele necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunității investiției.
Prin urmare, decizia investitorilor potențiali dacă o investiție în acțiunile emitentului este adecvată ar trebui să fie
luată în urma unei evaluări atente atât a riscurilor implicate, cât şi a celorlalte informații referitoare la emitent,
cuprinse sau nu în acest document.
1.1.9

ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA EMITENTULUI A) PREZENTAREA ŞI
ANALIZAREA TENDINŢELOR, ELEMENTELOR, EVENIMENTELOR SAU FACTORILOR DE
INCERTITUDINE CE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA EMITENTULUI COMPARATIV
CU ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI ANTERIOR; B) PREZENTAREA ŞI ANALIZAREA EFECTELOR
CHELTUIELILOR DE CAPITAL, CURENTE SAU ANTICIPATE ASUPRA SITUAŢIEI FINANCIARE A
SOCIETĂŢII COMERCIALE COMPARATIV CU ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI ANTERIOR; C)
PREZENTAREA ŞI ANALIZAREA EVENIMENTELOR, TRANZACŢIILOR SCHIMBĂRILOR ECONOMICE
CARE AFECTEAZĂ SEMNIFICATIV VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ.

Industria IT&C este o industrie cu o rată de creştere accelerată şi eLearning-ul, în special, are o rată de creştere
importantă anual, peste media industriei mamă, atât în România, cât şi în străinătate. Industria IT&C este deosebit
de dinamică, avansurile tehnologice şi realitățile generate de acestea fiind factori importanți pe care ASCENDIA îi are
în continuu în vedere, spre a putea oferii produse şi servicii competitive, adaptate realităților în continuă schimbare
(echipamente noi, sisteme noi, software nou etc). Viteza de adaptare în această piață este foarte importantă şi
ASCENDIA are dinamismul necesar unei reacții rapide, care să o poziționeze avantajos față de competitorii săi. Dorim
păstrarea acestui avantaj.
Pentru a putea susține şi dezvolta poziția companiei, ASCENDIA are în vedere următoarele 3 elemente cheie:
 Extinderea ofertei de produse și servicii proprii
 Dezvoltarea echipei și a bazei sale materiale
 Creșterea vizibilității companiei
Ținând cont de aceste direcții, a fost preconizat următorul buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
- lei Venituri totale previzionate
Cheltuieli totale previzionate
Profit brut previzionat

An 2019
4.323.823
3.846.805
477.018
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Acest Buget de Venituri şi Cheltuieli a fost conceput pornind de la rezultatele din anii anteriori, nivelul de impozitare
previzionat pentru acest an, valorile proiectelor aflate în desfăşurare, discuțiilor legate de posibile contractari de
proiecte, dar şi tinând cont de dinamica echipei companiei, dinamica salariilor şi a investițiilor preconizate, a
acțiunilor de marketing şi vânzări angajate / plănuite deja şi a țintelor de vânzări atât pentru produsele proprii, cât
şi pentru portofoliul de servicii oferite.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII EMITENTULUI
2.1

PRECIZAREA AMPLASĂRII ŞI A CARACTERISTICILOR
PRODUCŢIE ÎN PROPRIETATEA EMITENTULUI.

PRINCIPALELOR

CAPACITĂŢI

DE

Specificul activitatii Ascendia S.A. nu presupune detinerea de active corporale semnificative. Activele corporale ale
companiei sunt reprezentate de tehnica de calcul: laptop-uri, stații de lucru, servere, telefoane mobile, imprimante
multifunctionale, echipamente de rețea; mobilier de birou, echipamente de proiecție şi birotică, organizate sub
forma de departamente şi centre de calcul.
Majoritatea acestor active au fost achiziționate din diverse finanțări nerambursabile, în cadrul proiectelor
desfăşurate de companie:
 „Servicii de inovație pentru publicarea, editarea, consultarea si gestiunea online a manualelor scolare”
finanate din fonduri eurpene sub programul POC 2014-2020, demarat in luna iulie 2017;
 „Tehnologii informatice multiplatformă cu aplicații interactive in limba română pentru terapie logopedică”
- TIMLOGORO - finantat sub programul PN3 al UEFISCDI, proiect început în anul 2016 şi aflat în desfăşurare;
 “Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul rețelei de table interactive
ceramice cu sunet integrat (ēno)” - ENOTEC - proiect finantat sub programul PN2 al UEFISCDI şi finalizat în
anul 2016;
 “Centru Virtual pentru educarea şi instruirea cetăţenilor în situaţii de dezastre naturale prin intermediul
Serious Games” - MEDGAME - proiect finanțat sub programul PN2 al UEFISCDI şi finalizat în anul 2016;
 „Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din domeniul Ingineria Mediului în vederea
dezvoltării durabile regionale şi a corelării la cerințele actuale ale pieții muncii” - REGIOSIM - proiect finanțat
prin una din liniile programului POS-DRU şi finalizat în anul 2015;
 “Cresterea productivitatii Ascendia Design SRL prin acces la broadband si echipamente TIC performante”
proiect finantat prin una lin liniile programului POSCCE, implementat de companie în anul 2013.
În cazul în care în cursul anului 2019 sau în anii următori vor fi deschise scheme de finanțare nerambursabilă
relevante ce vor permite finanțarea de active corporale de tipul echipamentelor de infrastructură / servere / private
cloud / mijloace de producție etc. compania intenționează, în funcție de necesitățile şi priorităție identificate la acea
dată, să aplice pentru astfel de linii de finanțare şi achiziționeze noi active corporale ce beneficiază de finanțare
nerambursabilă.
Ascendia S.A. nu are în proprietate terenuri sau clădiri. Activele productive deținute de companie se regăsesc în
urmatoarele locații închiriate de către Ascendia S.A.:



Sediul social al companiei: Str. Eufrosin Poteca nr.40, Et.1, Sector 2, Bucureşti;
Punctul de lucru al companiei: Str. Avrig Nr. 12, Et. 4, Sector 2, Bucureşti.

Dorim să precizăm că valoarea chiriei plătită de companie pentru spațiile închiriate nu este neglijabilă. Compania,
având în vedere experiența companiei în atragerea de finanțări nerambursabile din varii linii de finanțare, studiază
posibilitatea achiziționării sau contractării construcției unui spațiu de birouri proprii, folosind sau nu linii de finanțare
nerambursabilă.
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2.2

DESCRIEREA ŞI ANALIZ AREA GRADULUI DE UZU RĂ A PROPRIETĂŢILOR EMITE NTULUI

Activele imobilizate ale companiei, regasite la sediul social al firmei si la punctul de lucru, se compun în general din
echipamente de calcul, aparatură şi birotică şi mobilier (amortizate în proporție de 59,65%), licențe şi soft-uri
specifice (amortizate în proporție de 52,5 %) şi necesare activității desfăşurate de companie.
De asemenea, companie dispune de un număr de trei mijloace de transport – autoturisme mici (amortizate în
proporție de 39, 7%) utilizate în activitatea de vânzare si administrare.
2.3

PRECIZAREA POTENŢIALELOR PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA
ACTIVELOR CORPORALE ALE EMITENTULUI.

Ascendia S.A. nu are probleme referitor la dreptul de proprietate asupra activelor corporale.

3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT
3.1

PRECIZAREA PIEŢELOR DIN ROMÂNIA ŞI DIN ALTE ŢĂRI PE CARE SE NEGOCIAZĂ VALORILE
MOBILIARE EMISE.

Acțiunile companiei Ascendia S.A se tranzacționează la Bursa de Valori Bucureşti, piața AeRO-ATS, categoria
Premium, sub simbol bursier „ASC”. Anterior cererii de admitere la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de
Tranzacționare al Bursei de Valori Bucureşti, acțiunile companiei nu s-au tranzacționat pe o altă piață bursieră.
Ascendia a debutat pe piața de capital din Romania la 07.07.2016, cu prețul de 8.66 lei/acțiune, închizând prima
şedință de tranzacționare a prețul de 10.7 lei/acțiune. Acțiunile companiei au închis anul 2016 în creştere față de
data listării, la prețul de 13.4 lei/acțiune, cu 54.73% peste primul preț de tranzacționare de la data listării.
În 2017 acțiunile au avut o evoluție negativă, terminând anul la prețul de 7.80 lei/acțiune, la 58% din prețul unei
acțiuni la finalul lui 2016, respectiv la 90% din prețul cu care acțiunea a debutat pe piața de capital în 2016.
În 2018 acțiunile companiei au avut o evoluție pozitivă, terminând anul la prețul de 8.65 lei/acțiune, cu aproximativ
11% mai mare decât prețul unei acțiuni la finalul anului 2017. Acest preț poate fi considerat în continuare ca fiind
determinat şi de investițiile ale căror rezultate nu sunt încă vizibile în raportările financiare, produsele software
proprietare noi fiind proaspăt finalizate ( www.timlogo.ro ) sau înca în curs de dezvoltare ( www.livresq.com ).
Compania nu are alte valori mobiliare tranzacționate pe bursa din România sau din alte țări.
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 EVE NTUALA MICŞORARE A DIVIDENDELOR PE PARCU RSUL ULTIMILOR 3
ANI.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare şi în conformitate cu Actul constitutiv al companiei, fiecare acțiune plătită
acordă deținătorului dreptul de a primi dividende. Dividendele sunt distribuite acționarilor proporțional cu
participația lor la capitalul social vărsat. Dividendele pot fi distribuite doar din profitul determinat conform situațiilor
financiare al companiei, astfel cum sunt aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Adunarea Generală a
Acționarilor stabileşte cuantumul dividendelor ce pot fi distribuite în baza profitului distribuibil obținut în anul
financiar precedent.
În cursul anului 2018 nu au fost repartizate si achitate dividende.
Pagina 25 din 101

În 2018 compania a obținut un profit net de 66.087 lei, mai mare decât în anul precedent, din care suma de 3.812
lei fost utilizata pentru majorarea rezervei legale, conform obligatiilor legislative, acoperirea sumei de 17.437 lei
suma provenita din erori/corectii contabile aferente anului 2018, iar diferenta de 44.8388 lei a fost constituita ca
rezerve, pentru susținerea dezvoltarii companiei, conform deciziei Adunării Generale a Acționarilor din data de
29.04.2019.
În conformitate cu planurile declarate în 2016, la listarea Ascendia S.A., compania intenționează să reinvestească
profitul obținut în anii 2016, 2017, 2018 pentru dezvoltarea liniilor de afaceri şi crearea de produse software noi,
proprietare, această strategie urmând a fi supusă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor (AGA) din fiecare
an, în conformitate cu reglementarile BVB privind piața AeRO, cât şi a reglementărilor legale în vigoare.
În general, politica companiei cu privire la repartizarea profitului net ca dividende cuvenite acționarilor este că face
această repartizare doar în momentul în care compania are disponibilitățile financiare excedentare, necesare în
vederea efectuării acestor viramente şi a plății taxelor aferente lor fără ca aceast demers să afecteze necesarul de
resurse pentru activitățile curente sau de dezvoltare ale companiei.
3.3

DESCRIEREA ORICĂROR ACTIVITĂŢI ALE EMITENTULUI DE ACHIZIŢIONARE A PROPRIILOR
ACŢIUNI.

Ascendia S.A. nu a desfăşurat activități de achiziționare a proprilor acțiuni.
În ceea ce priveşte strategia pentru anii 2019-2020, managementul companiei doreşte să achiziționeze un pachet de
acțiuni pentru planul de recompensare a angajaților, doar în condițiile în care se for realiza sau depăși profiturile
din bugetele de venituri și cheltuieli preconizate. Conform Actului Constitutiv, bonificațiile vor fi acordate doar
persoanelor angajate în companie la data raportării rezultatelor financiare anuale la Bursa de Valori Bucureşti.
Bonificațiile în acțiuni se vor putea face inclusiv prin alocare de acțiuni ori prin opțiunea de a achiziționa acțiuni ale
Societății, în limita totală, pe toți anii de implementare a mecanismului, a maximum 5% din acțiunile proprii ale
Societății. Pentru acest demers Societatea va aloca anual un buget de maxim 10% din profitul net obținut de
Societate în anul anterior acordării bonificației. Criteriile, mecanismul de acordare a bonificațiilor, termenele de
plata/acordare, tipul acțiunilor ce se vor acorda, perioada de timp şi condițiile în funcție de care se pot valorifica
acțiunile astfel acordate vor face obiectul Planului de recompensare. Numărul de acțiuni maxim, termenul de
achiziție şi intervalul de preț vor fi făcute în funcție de un set de criterii ce urmează a fi stabilit de conducerea
societății şi comunicat.
3.4

ÎN CAZUL ÎN CARE SOC IETATEA COMERCIALĂ ARE FILIALE, PRECIZAREA NUMĂRULUI ŞI A
VALORII NOMINALE A ACŢIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA-MAMĂ DEŢINUTE DE FILIALE.

Compania nu are filiale.
3.5

ÎN CAZUL ÎN CARE SOC IETATEA COMERCIALĂ A EMIS OBLIGAŢIUNI ŞI/ SAU ALTE TITLURI DE
CREANŢĂ DATORIE, PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE EMITENTUL ÎŞI ACHITĂ OBLIGAŢIILE
FAŢĂ DE DEŢINĂ TORII DE ASTFEL DE VALORI MOBILIARE.

Compania nu a emis obligațiuni în cursul anului 2018.
La sfârşitul anului 2018 compania are contractată o linie de credit neangajant în scopul finanțării costurilor eligibile
conform criteriilor stabilite de Programul Orizont 2020 Instrumente Financiare, cu excepția TVA. Valoarea acestei
linii de credit este de 500.000 lei, din care a fost utilizată suma de 273.328,02 lei. Scadența acesteia este la
12.04.2019, la data prezentei fiind prelungită pentru încă un an calendaristic.
În funcție de necesitățile de dezvoltare viitoare, compania va lua în considerare utilizarea mecansimelor de finanțare
disponibile, bancare sau prin piața de capital, cum ar fi: linie de credit, credit, majorare de capital, ofertă de acțiuni
sau obligațiuni, etc.
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4. CONDUCEREA EMITENTULUI
4.1

PREZENTAREA LISTEI ADMINISTRATORILOR EMITENTULUI ŞI A URMĂTOARELOR IN FORMAŢII
PENTRU FIECARE ADMIN ISTRATOR: A) CV (NUME, PRENUME, VÂRSTĂ, CALIFICARE,
EXPERIENŢA PROFESION ALĂ, FUNCŢIA ŞI VECH IMEA ÎN FUNCŢIE); B) ORICE ACORD,
ÎNŢELEGERE SAU LEGĂT URĂ DE FAMILIE ÎNTRE ADMINISTRATORUL RESP ECTIV ŞI O ALTĂ
PERSOANĂ DATORITĂ CĂREIA PERSOANA RESPECTIVĂ A FOST NUMITĂ ADMINISTRATOR; C)
PARTICIPAREA ADMINIS TRATORULUI LA CAPITALUL EMITENTULUI; D) LISTA PERSOANEL OR
AFILIATE EMITENTULUI.

COSMIN MĂLUREANU – ADMINISTRATOR UNIC ȘI DIRECTOR GENERAL (CEO), 37 ANI
La 31.12.2018 administratorul îndeplineşte şi atribuțiile de Director General. Societatea este condusă şi
administrată de către domnul MĂLUREANU COSMIN, cetățean român, născut la data de 4 iunie 1981 în Mun.
Bucureşti, domiciliat în Mun. Bucureşti, numit pe o perioada de 4 ani începând cu data de 23 Martie 2016, având
puteri depline. Experiența acestuia ca Administrator unic al companiei datează de la înfințarea companiei, în 2007.
Educație:
 2000 – 2009, Academia de Studii Economice Bucureşti (ASE), România. Facultatea de Cibernetică, statistică şi
Informatică Economică – specializarea Informatică Economică – finalizat cu diplomă de Inginer economist
 Septembrie 2002 – septembrie 2003, Universitatea de Economie şi Științe ale Afacerii Atena, Grecia. Facultatea
de Informatică, Cursuri universitare, bursă de şcolarizare 1 an
 Septembrie 2001 – septembrie 2002, National and Kapodistrian University din Atena, Grecia. Facultatea de
Filosofie, Certificat de competență lingvistică limba greacă - bursă de şcolarizare 1 an
 2000 – 2001: Cisco Systems Networking Academy – Colegiul Național Dimitrie Cantemir, Bucureşti
 1996 – 2000: Colegiul Național Dimitrie Cantemir, Bucureşti - Ajutor analist programator
Premii importante:
 2017 – premiul “Leave a Mark” acordat fe funda’ia Romanian Business Leaders
 2014 – Premiul “E-Skills for Jobs 2014 – Digital Entrepreneurship” - oferit de Comisia Europeană la nivel de E.U.
pentru rezultatele obținute cu compania ASCENDIA DESIGN S.R.L.
 2010 – premiul „Tânărul Antreprenor al Anului 2010” Europa – premiat de Junoir Achievement Young Enterprise
Europe.
La data de 18.04.2019, data de înregistrare pentru AGOA Ascendia S.A. din 29.04.2019, pariticipația
Administratorului unic, dl. Cosmin Malureanu, la capitalul Ascendia S.A. este 892.124 acțiuni, reprezentând 61,7624%
din drepturile de vot şi din capitalul social.

4.2

PREZENTAREA LISTEI MEMBRILOR CONDUCERII E XECUTIVE A EMITENTUL UI. PENTRU FIECARE,
PREZENTAREA URMĂTOARELOR INFORMAŢII: A) TERMENUL PENTRU CARE PERSOANA FACE
PARTE DIN CONDUCEREA EXECUTIVĂ; B) ORICE ACORD, ÎNŢELEGERE SAU LE GĂTURĂ DE
FAMILIE ÎNTRE PERSOA NA RESPECTIVĂ ŞI O ALTA PERSOANĂ DATORIT Ă CĂREIA PERSOANA
RESPECTIVĂ A FOST NU MITĂ CA MEMBRU AL CONDUCERII EXECUTIVE; C) PARTICIPAREA
PERSOANEI RESPECTIVE LA CAPITALUL EMITENTULUI.

Persoanele din conducerea executivă a companiei Ascendia S.A. sunt:



Cosmin Mălureanu – perioadă nedeterminată - pariticipația la capitalul Ascendia S.A. este 892.124 acțiuni,
reprezentând 61,7624% din drepturile de vot şi din capitalul social;
Alex Mălureanu – perioadă nedeterminată - pariticipația la capitalul Ascendia S.A. este 322.730 acțiuni,
reprezentând 22,3429% din drepturile de vot şi din capitalul social;
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Adriana Mălureanu - perioadă nedeterminată - pariticipația la capitalul Ascendia S.A. este 65.000 acțiuni,
reprezentând 4,5000% din drepturile de vot şi din capitalul social;
Daniel Comănescu – perioadă nedeterminată – nu are participații în cadrul companiei Ascendia S.A..



Participațile menționate sunt cele de la data de 18.04.2018, data de înregistrare pentru AGOA Ascendia S.A. din
29.04.2018.

4.3

PENTRU TOATE PERSOAN ELE PREZENTATE LA 4. 1. ŞI 4.2. PRECIZARE A EVENTUALELOR LITIG II
SAU PROCEDURI 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 – nu au existat astfel de litigii.

5. SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ
5.1

PREZENTAREA UNEI ANA LIZE A SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV
CU ULTIMII 3 ANI, CU REFERIRE 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 CURE NTE; TOTAL PASIVE CURENTE; B) CONTUL DE
PROFIT ŞI PIERDERI: VÂNZĂRI NETE; VENITU RI BRUTE; ELEMENTE DE COSTURI ŞI CHELTUIELI
CU O PONDERE DE CEL PUŢIN 20% ÎN VÂNZĂRILE NETE SAU ÎN VENIT URILE BRUTE;
PROVIZIOANELE DE RIS C ŞI PENTRU DIVERSE CHELTUIELI; REFERIRE LA ORICE VÂNZARE SAU
OPRIRE A UNUI SEGMEN T DE ACTIVITATE EFEC TUATĂ ÎN ULTIMUL AN SAU CARE URMEAZĂ A
SE EFECTUA ÎN URMĂTORUL AN; DIVIDENDELE DECLARATE ŞI PLĂTITE ; C) CASH FLOW: TOATE
SCHIMBĂRILE INTERVEN ITE ÎN NIVELUL NUMERARULUI ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ,
INVESTIŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢII FINANCIARE, NIVELUL NU MERARULUI LA ÎNCEPUTUL ŞI LA
SFÂRŞITUL PERIOADEI.

DATE BILANȚIERE

Rd

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

01

55.759

217.000

1.721.387

3.819.739

II. IMOBILIZARI CORPORALE

02

42.239

35.924

191.919

302.409

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

03

41.680

33.588

19.802

120.960

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

04

139.678

286.512

1.933.108

4.242.838

I.STOCURI

05

303.826

306.470

302.673

251.693

II.CREANTE

06

804.172

508.857

537.460

842.418

A. ACTIVE IMOBILIZATE

B. ACTIVE CIRCULANTE
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III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

07

0

0

0

0

IV.CASA SI CONTURI LA BANCI

08

1.024.513

481.140

338.216

160.955

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

09

2.132.511

1.296.467

1.178.349

1.255.066

10

1.772

2.909

13.389

12.507

D. DATORII (sume ce trebuie
platite intr-o perioada de pana
la un an)

11

539.561

103.883

621.385

805.258

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE

12

1.473.879

1.183.929

-424.688

222.048

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII
CURENTE

13

1.613.557

1.470.441

1.508.420

4.464.886

C. CHELTUIELI IN AVANS

G. DATORII (sume ce trebuie
platite intr-o perioada mai mare
de un an)

14

1.523

0

0

817.939

H. PROVIZIOANE

15

0

0

0

0

I. VENITURI IN AVANS

16

120.843

11.564

995.041

2.283.344

1.SUBVENTII PENTRU INVESTITII

17

0

0

983.610

2.283.344

2.VENITURI INREGSITRATE IN
AVANS
Din care:

18

120.843

11.564

995.041

2.283.344

Sume de reluat intr-o perioada
de pana la un an

19

120.843

11.564

995.041

240.267

20

0

0

0

2.043.077

3.Venituri in avans aferente
activelor primite prin transfer de
la clienti

21

0

0

0

0

Fondul comercial negativ

22

0

0

0

0

I.CAPITAL din care:

23

1.000

144.444

144.444

144.444

1.Capital subscris varsat

24

1.000

144.444

144.444

144.444

2.Capital subscris nevarsat

25

0

0

0

0

Sume de reluat intr-o perioada
mai mare de un an

J.CAPITAL SI REZERVE

Pagina 29 din 101

II.PRIME DE CAPITAL

26

0

1.231.385

1.231.385

1.231.385

III.REZERVE DIN REEVALUARE

27

0

0

0

0

IV.REZERVE

28

200

6.071

98.236

148.329

Actiuni proprii

29

0

0

0

0

Castiguri
legate
de
instrumentele de capitaluri
proprii

30

0

0

0

0

Pierderi legate de instrumentele
de capitaluri proprii

31

0

0

0

0

SOLD C

32

270.870

0

0

17.437

SOLD D

33

0

698

11.925

0

SOLD C

34

1.339.964

95.110

49.206

66.087

SOLD D

35

0

0

0

0

Rezerva legala

36

0

5.871

3.016

3.812

TOTAL CAPITALURI PROPRII

37

1.612.034

1.470.441

1.508.420

1.603.870

Patrimoniul public

38

0

0

0

0

TOTAL CAPITALURI

39

1.612.034

1.470.441

1.508.420

1.603.870

V.PROFITUL
REPORTATA

SAU

PIERDEREA

VI.PROFITUL SAU PIERDEREA
EXERCITIULUI FINANCIAR

CONTUL DE PROFIT
ȘI PIERDERE

Rd

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

01

4.085.831

1.875.342

1.061.265

931.753

02

2.892.719

1.526.230

1.061.265

931.753

Venituri din vanzarea
marfurilor

03

1.193.112

349.112

0

0

Reduceri comerciale
acordate

04

0

0

0

0

1.Cifra de afaceri neta
din care:
Productia vanduta
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Venituri din dobanzi
inregistrate de
entitatile radiate din
registrul general si
care mai au in
derulare contarcte de
leasing
Venituri din subventii
de exploatare
aferente cifrei de
afaceri nete
2.Venituri aferente
costului productiei in
curs de executie

05

0

0

0

0

06

0

0

0

0

Sold C

07

10.903

2.774

0

0

Sold D

08

0

0

2.044

23.927

09

0

191.226

1.322.435

1.982.833

10

413.408

522.061

121.085

202.041

11

5.658

33

54.604

501.862

12

0

0

0

0

13

4.515.800

2.591.436

2.557.345

3.594.562

14

184.556

110.039

109.683

41.180

15

61.834

52.784

23.858

16

855

8.084

11.907

13.147

17

1.188.660

347.411

14

0

18

0

0

0

0

19

932.031

1.230.020

1.699.560

2.581.538

20

758.460

1.002.376

1.384.279

2.524.522

3.Venituri din
productia de
imobilizari realizata de
entitate pentru
scopurile sale proprii
si capitalizata
4.Venituri din
subventii de
exploatare
5.Alte venituri din
exploatare
din care:
Fondul comercial
negativ
TOTAL VENITURI DIN
EXPLOATARE
6. a) Cheltuieli cu
materiile prime si
materialele
consumabile
Alte cheltuieli
materiale
b) Alte cheltuieli
externe (cu energia si
apa)
c) Cheltuieli prind
marfurile
Reduceri comerciale
primite
7. Cheltuieli cu
personalul
Din care:
Salarii si indemnizatii

97.611
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Cheltuieli cu
asigurarile si protectia
sociala
8. Ajustari de valoare
privind imobilizarile
corporale si
necorporale

21

173.571

227.644

315.281

57.016

22

62.052

90.772

70.496

240.267

Cheltuieli

23

62.052

90.772

70.496

240.267

Venituri

24

0

0

0

0

25

0

18.297

0

26

0

10.751

18.297

0

Venituri

27

0

0

0

0

9. Alte cheltuieli de
exploatare

28

480.603

580.486

531.737

604.493

29

469.097

551.982

519.016

564.823

30

3.432

14.044

3.371

5.465

31

8.074

14.460

9.350

34.205

32

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajustari de valoare
privind activele
circulante
Cheltuieli

9.1 Chletuieli privind
prestatiile externe
9.2 Cheltuieli cu alte
impozite, taxe si
varsaminte asimilate
9.3 Alte cheltuieli
Cheltuieli cu dobanzile
de refinantare
inregistrate de
entitatile radiate din
Registrul general si
care mai au in
derulare contracte de
leasing
Ajustari privind
provizioanele

33

10.751

Cheltuieli

34

0

0

0

0

Venituri

35

0

0

0

0

36

2.910.601

2.475.174

2.494.478

3.504.483

Profit

37

1.605.199

116.262

62.867

90.079

Pierdere

38

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI DE
EXPLOATARE
PROFITUL SAU
PIERDEREA DIN
EXPLOATARE
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10.Venituri din interse
de participare
-din care veniturile
obtinute de la
entitatile afiliate
11.Venituri din alte
investitii si
imprumuturi care fac
parte din activele
imobilizate
-din care veniturile
obtinute de la
entitatile afiliate
12.Venituri din
dobanzi
-din care veniturile
obtinute de la
entitatile afiliate
Alte venituri
financiare

39

0

0

0

0

40

0

0

0

0

41

0

0

0

0

42

0

0

0

0

43

530

2.646

199

5

44

0

0

0

0

45

13.191

16.867

9.832

424

46

13.721

19.513

10.031

429

47

0

0

0

0

Cheltuieli

48

0

0

0

0

Venituri

49

0

0

0

0

50

15.385

1.240

0

9.890

51

0

0

0

0

52

8.809

17.138

12.573

4.387

53

24.194

18.378

12.573

14.277

Profit

54

0

1.135

0

0

Pierdere

55

10.473

0

2.542

13.848

TOTAL VENITURI
FINANCIARE
13.Ajustari de valoare
privind imobilizarile si
investitiile financiare
detinute ca active
circulante

14. Cheltuieli cu
dobanzile
-din care veniturile
obtinute de la
entitatile afiliate
Alte cheltuieli
financiare
TOTAL CHELTUIELI
FINANCIARE
PROFITUL SAU
PIERDEREA
FINANCIARA

PROFITUL SAU
PIERDEREA CURENTA:
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Profit

56

1.594.726

117.397

60.325

76.231

Pierdere

57

0

0

0

0

15. Venituri
extraordinare

58

0

0

0

0

59

0

0

0

0

Profit

60

0

0

0

0

Pierdere

61

0

0

0

0

VENITURI TOTALE

62

4.529.521

2.610.949

2.567.376

3.594.991

CHELTUIELI TOTALE

63

2.934.795

2.493.552

2.507.051

3.518.760

Profit

64

1.594.726

117.397

60.325

76.231

Pierdere

65

0

0

0

0

17. Impozitul pe profit

66

254.762

22.287

11.119

10.144

Profit

67

1.339.964

95.110

49.206

66.087

Pierdere

68

0

0

0

0

Rd

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

+Profit sau pierdere

01

1.339.964

95.110

49.206

66.087

+Amortizari si provizioane

02

62.052

64.196

88.973

240.267

Variatia stocurilor [+/-]

03

-480

2.644

-3.797

-50.890

Variatia creantelor [+/-]

04

-18.019

-295.315

28.603

304.958

Variatia datoriilor comerciale
[+/-]

05

-28.196

-435.678

517.502

183.873

16. Cheltuieli
extraordinare
PROFITUL SAU
PIERDEREA
EXTRAORDINARA:

PROFITUL SAU
PIERDEREA BRUTA

18.PROFITUL SAU
PIERDEREA NETA A
EXERCITIULUI
FINANCIAR

SITUATIA FLUXURILOR DE
TREZORERIE
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Variatia altor datorii [+/-]

06

-2.635

-1.523

0

0

FLUX DE NUMERAR DIN
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

07

+532.263

-1.358.504

-1.306.587

-2.327.911

FLUX DE NUMERAR DIN
ACTIVITATEA DE INVESTITII

08

-183.742

-64.779

199

28.681

09

+447.689

+878.696

+1.163.464

+2.121.969

10

-527.838

-58.333

0

0

Disponibilitati banesti la
inceputul perioadei

11

229.517

1.025.727

481.140

338.216

FLUX DE NUMERAR NET

12

796.210

-544.587

-142.924

-177.261

Disponibilitati banesti la
sfarsitul perioadei

13

1.025.727

481.140

338.216

160.955

FLUX DE NUMERAR DIN
ACTIVITATEA FINANCIARA
Credite pe termen scurt sub un
an

6. SEMNĂTURI ȘI ANEXE
6.1

RAPORTUL VA FI SEMNAT DE REPREZENTANTUL AUTORIZAT AL CONSILI ULUI DE
ADMINISTRAŢIE, DE CĂTRE MANAGER/CONDUCĂTORUL EXECUTIV ŞI DE CĂTRE CONTABILUL ŞEF AL SOCIETĂŢII COMERCIALE. ÎN CAZUL ÎN CARE SOCIETATEA COMERCIALĂ ARE FILIALE,
INFORMAŢIILE PREZENT ATE ÎN RAPORTUL ANUAL VOR FI PREZENTATE ATÂT CU PRIVIRE LA
FIECARE FILIALĂ CÂT ŞI CU PRIVIRE LA SOCIETATEA COMERCIALĂ PRIVITĂ CA UN ÎNTREG.
RAPORTUL AN UAL VA FI ÎNSOŢIT DE COPII ALE URMĂTOARELOR DOCUMENTE: A) ACTELE
CONSTITUTIVE ALE SOCIETĂŢII CO MERCIALE, DACĂ ACESTEA AU FOST MODIFICATE ÎN ANUL
PENTRU CARE SE FACE RAPORTAREA; B) CONTRACTELE IMPOR TANTE ÎNCHEIATE DE
SOCIETATEA COMERCIAL Ă ÎN ANUL PENTRU CARE SE FACE RAPORTAREA;C) ACTELE DE
DEMISIE/DEMITERE, DACĂ AU EXISTAT ASTFEL DE SITUAŢII ÎN RÂNDUL MEMBRILOR
ADMINISTRAŢIEI, CONDUCERII EXECUTIVE, CE NZORILOR;D) LISTA FI LIALELOR SOCIETĂŢII
COMERCIALE ŞI A SOCIETĂŢILOR CONTROLATE DE ACEASTA;E) LISTA PERSOANELOR AFILIATE
SOCIETĂŢII COMERCIALE.

În anul 2018 a fost modificat Actul Constitutiv – atasată prezentului raport este ultima sa formă aprobată.
Contractele încheiate de companie sunt supuse unor clauze de confidențialitate de tip “Non Disclosure Agreemnt” şi
nu pot fi publicate.
În perioada analizată nu au existat acte de demisie/demitere în rândul membrilor administrației, conducerii executive
sau cenzorilor.
La finalul anului 2018, Ascendia S.A. îşi desfăşura activitatea în următoarele locații:



Sediul social al companiei: Str. Eufrosin Poteca nr.40, Et.1, Sector 2, Bucureşti;
Punctul de lucru al companiei: Str. Avrig nr. 12, Et. 4, Sector 2, Bucureşti.
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La finalul anului 2018, precum şi la data redactării prezentului document nu există alte persoane afiliate companiei
decât cele nominalizate la sectiuna 4 a prezentului raport.
Raportarea contabilă anuala a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine
corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit şi pierdere ale Ascendia
S.A. Precizăm că raportul contabil a fost auditat şi raportul de audit însoțeşte acest raport. După cunştințele noastre,
prezentul raport prezintă în mod corect şi complet informațiile despre companie.

Daniel Comănescu – CONTABIL-ȘEF ASCENDIA S.A.

Cosmin Mălureanu - ADMINISTRATOR UNIC ȘI DIRECTOR GENERAL ASCENDIA S.A.

Data: 30.04.2019

6.2 ANEXE - RAPORTUL VA FI ÎNSOŢIT DE COPII ALE DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE PENTRU TOATE
MODIFICĂRILE ADUSE ACTELOR CONSTITUTIVE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE, PRECUM ŞI
STRUCTURILOR DE CONDUCERE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE (ADMINI STRAŢIE, EXECUTIV ETC.).
Vă prezentam ataşate prezentului Raport următoarele Anexe:


Anexa I – Bilanțul contabil aferent Anului 2018 şi notele ce-l însoțesc



Anexa II – Raportul Administratorului privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018



Anexa III – Raportul Auditorului independent, pentru rezultatele Anului 2018



Anexa IV – Buget de venituri şi cheltuieli 2019



Anexa V – Actul Constitutiv actualizat la 22.09.2019



Anexa VI – Principii de guvernanță corporativă



Anexa VII – Declarația persoanelor responsabile
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ANEXA I – BILANȚUL CONTABIL AFERENT ANULUI 2018 ȘI NOTELE CE-L ÎNSOȚESC
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BILANT PRESCURTAT
Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului

Nr.
rd.
Nr.rd.
OMFP
nr.10/
03.01.19

A

B

Sold la:
01.01.2018

31.12.2018

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280- 01
290)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224
02
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )
03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)
04

01

1.721.387

3.819.739

02

191.919

302.409

03
04

19.802
1.933.108

120.690
4.242.838

05

05

302.673

251.693

06

06a
(301)

537.460

842.418

07

06b
(302)

08

06

537.460

842.418

08

338.216

160.955

11
12

09
10

1.178.349
13.389

1.255.066
12.507

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

13

11

13.389

12.507

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

14

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***+436***+437***+4381+441***+4423 15
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***
+455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)

13

621.385

805.258

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)
II.CREANŢE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**
+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului
financiar (ct. 463)
TOTAL (rd. 06a+06b)

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
09
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 10
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

07
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E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-2316
26)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)
17
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***+436***+437***+4381+441***+4423 18
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***
+455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151)
19
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

14

-424.688

222.048

15

1.508.420

4.464.886

16

817.939

17

20

18

995.041

2.283.344

21

19

983.610

2.283.344

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

22

20

983.610

240.267

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

23

21

24

22

11.431

25

23

11.431

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

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

2.043.077

F10 - pag. 2
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

26

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct.
478)
27
(rd.26+27)
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)
28
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

24
25
26

29

27

30

28

31

29

144.444

144.444

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

144.444

144.444

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

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

35

33

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

36

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

1.231.385

1.231.385

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

IV. REZERVE (ct.106)

39

37

98.326

148.329

Acţiuni proprii (ct. 109)

40

38

Fondul comercial negativ (ct.2075)
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)
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Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

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

42

40

43

41

0

17.437

SOLD D

44

42

11.925

0

SOLD C

45

43

49.206

66.087

SOLD D

46

44

47

45

3.016

3.812

48

46

1.508.420

1.603.870

49

47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

50

48

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

51

49

1.508.420

1.603.870

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)
117)

SOLD C (ct.

(ct. 117)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
(ct. 121)
(ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)
Patrimoniul public (ct. 1016)

Suma de control F10 :

47543937 / 156108753

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

mai mică de 12 luni.2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a
statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

INTOCMIT,
Numele si prenumele

MALUREANU COSMIN

COMANESCU DANIEL
Calitatea

Semnătura _________________________________

Semnătura
Nr.de inregistrare in organismul

Formular
VALIDAT

12--CONTABIL SEF
_________________________________
profesional:

-
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERD ERE
la data de 31.12.2018
Cod 20

- lei Denumirea indicatorilor

Nr.
rd.

Exerciţiul financiar

2017

2018

B

1

2

01

1.061.265

931.753

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

02

1.061.265

931.753

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

0

0

A
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si
05
care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C

07

Sold D

08

2.044

23.927

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09

1.322.435

1.982.833

121.085

202.041

13

54.604

501.862

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

14

0

0

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

15

4.189

419.361

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16

2.557.345

3.594.562

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

10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416
12
+
7417 + 7419)
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

Pagina 41 din 101

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

109.683

41.180

18

52.784

23.858

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

19

11.907

13.147

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

14

0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

0

0

22

1.699.560

2.581.538

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)

23

1.384.279

2.524.522

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)

24

315.281

57.016

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 25
27)

70.496

240.267

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

70.496

240.267

a.2) Venituri (ct.7813)

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

18.297

0
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

18.297

0

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

30

0

0

31

531.737

604.493

32

519.016

564.823

33

3.371

5.465

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

0

0

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

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

9.350

34.205

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din
38
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

0

0

39

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

40

0

0

- Venituri (ct.7812)

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42

2.494.478

3.504.483

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
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*)
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)
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PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42)

43

62.867

90.079

- Pierdere (rd. 42 - 16)

44

0

0

45

0

0

46

0

0

47

199

5

48

0

0

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

49

0

0

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

50

9.832

424

51

0

0

52

10.031

429

0

0

0

0

55

0

0

56

0

9.890

57

0

0

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

58

12.573

4.387

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)

59

12.573

14.277

- Profit (rd. 52 - 59)

60

0

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

2.542

13.848

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare
53
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)
- Cheltuieli (ct.686)
54
- Venituri (ct.786)
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

2.567.376

3.594.991

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

2.507.051

3.518.760

- Profit (rd. 62 - 63)

64

60.325

76.231

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

0

0

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

0

0

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

11.119

10.144

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
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22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

49.206

66.087

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20 :

45221880 / 156108753

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MALUREANU COSMIN

COMANESCU DANIEL
Calitatea

Semnătura _________________________________

12--CONTABIL SEF

Semnătura _________________________________
Nr.de inregistrare in organismul

Formular
VALIDAT

profesional:

-

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE
Cod 30

la data de 31.12.2018

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd.
OMFP
nr.10/
03.01.19

Nr.
rd.

- lei Nr.unitati

Sume
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A

B

Unitaţi care au inregistrat profit

01

01

Unitaţi care au inregistrat pierdere

02

02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

03

Nr.
rd.

II Date privind platile restante
A

B

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale –
09
total(rd.10 la 14)
- contributii pentru asigurari sociale de stat
datorate de angajatori, salariati si alte persoane
10
asimilate
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
11
sanatate
- contribuţia pentru pensia suplimentară
12
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru
somaj
- alte datorii sociale

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul
stabilit la bugetul de stat, din care:
- contributia asiguratorie pentru munca
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la
bugetele locale

Numar mediu de salariati

Pentru
activitatea
curenta

Pentru
activitatea de
investitii

2

3

1=2+3

12

14
15
16

17

17

18

17a
(301)

19

18
Nr.
rd.
B

20

Total, din
care:

66.087

11

14

A

1

10

13

III. Numar mediu de salariati

2

09

13

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale
15
si alte fonduri
Obligatii restante fata de alti creditori
16

1

19

31.12.2017

31.12.2018

1

2
32

29
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Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul
perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

30
Nr.
rd.

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,
subvenţii încasate şi creanţe restante
A
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din
domeniul public, primite în concesiune, din care:
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

30

Sume (lei)

B
22

21

23

22

24

23

1
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

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

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

1.301.454

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente

32

31

31.205

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

33

32

1.270.249

34

33

- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:
activelor
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în
35
contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de 36
stat
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat
37

35
36
Nr.
rd.
B

V. Tichete acordate salariaților
A
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

34

38

Sume (lei)
1

37

37a
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat
39
(302)
salariatii
Nr.
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
31.12.2017
rd.
cercetare - dezvoltare **)

31.12.2018
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A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

38

831.454

2.156.743

- dupa surse de finantare (rd. 40+41)

41

39

831.454

2.156.743

- din fonduri publice

42

40

739.442

1.577.821

- din fonduri private

43

41

92.012

578.922

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)

Nr.
rd.

VII. Cheltuieli de inovare ***)
A
Cheltuieli de inovare

B
47

Nr.
rd.

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
(ct. 4094), din care:
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
(ct. 4093), din care:
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente
pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente
pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

31.12.2018

1

2

31.12.2017

31.12.2018

1

2

45

VIII. Alte informaţii
A

31.12.2017

B
48

46

316

49

46a
(303)

316

50

46b
(304)

51

47

52

47a
(305)

53

47b
(306)

54

48

19.802

120.690
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Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 55
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)
- acţiuni necotate emise de rezidenti
56

49

1.100

1.100

1.100

1.100

50

- părţi sociale emise de rezidenti

57

51

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din

58

52

59

52a
(307)

60

53

care:
- detineri de cel putin 10%
- obligatiuni emise de nerezidenti
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Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

18.702

119.590

62

55

18.702

119.590

63

56

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de
bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii
64
acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume
brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

57

328.714

354.139

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente,
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți şi alte
conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente,
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți şi alte
conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a
(308)

67

59

68

60

69

61

187.273

440.294

70

62

71

63

89.228

48.734

72

64

97.563

368.336

73

65

74

66

75

67

76

68

77

69

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a
caror decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

Creanţe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi
asimilate (ct. 425 + 4282)
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi
bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424
+ 4428 +
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4382)
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.436+441+4424+4428+444+446)
- subventii de incasat(ct.445)
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ct.447)
- alte creante in legatura cu bugetul
statului(ct.4482)
Creanțele entității în relațiile cu entitățile
afiliate (ct. 451), din care:
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate
nerezidente (din ct. 451)

23.224

482
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Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.
431+ din ct.
436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din 78
ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din
ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70
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Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +
473), (rd.72 la 74)
- decontari privind interesele de participare
,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul
,decontari din operatiuni in participatie
(ct.453+456+4582)
- 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)
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de
trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie,
acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de
raportare (din ct. 461)
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:
- de la nerezidenti
Valoarea împrumuturilor
economici ****)

acordate

operatorilor

79

71

80

72

81

73

82

74

83

75

84

76

85

77

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505
86
+ 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)
- acţiuni necotate emise de rezidenti
87

31.045

60.491

5.801
5.801

192
192

332.416

160.756

79

88

80

- actiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligatiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei şi în valută (rd.85+86 )
- în lei (ct. 5311)

92
93

84
85

94

86

95

87

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90)

60.491

78

- părţi sociale emise de rezidenti

- în valută (ct. 5314)

31.045
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- în lei (ct. 5121), din care:
- conturi curente în lei deschise la bănci
nerezidente
- în valută (ct. 5124), din care:
- conturi curente în valută deschise la bănci
nerezidente
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94)

96

88

97

89

98

90

99

91

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte
101
valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută
102
(din ct. 5125 + 5414)
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +
103
116 + 119 + 122 + 128)
Credite bancare externe pe termen lung (credite
primite de la instituții financiare pentru care durata
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)
(din ct. 162), (rd .97+98)
- în lei

95

105

97

106

98

107

99

108

100

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.
110
1626 + din ct. 1682)

102

- în valută

44.065

7.556

630.164

1.349.869

94

96

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +
1624 + 1625 ) (rd.100+101)
- în lei

153.200

93

104

- în valută

288.351
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Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +
111
1686 + 1687) (rd. 104+105)
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se
112
face in functie de cursul unei valute
- în valută
113
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 114

103
104
105
106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

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

116

108

107.697

92.216

41.710
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- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate
nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați
nerezidenți şi alte conturi asimilate, în sume brute în
117
relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403
+ din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate
nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați
nerezidenți şi alte conturi asimilate, în sume brute în
118
relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 +
din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct.
119
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi
bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 120
+ 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor
sociale
121
(ct.431+437+4381)
- datorii fiscale in legatura cu bugetul
statului(ct.436
122
+441+4423+4428+444+446)
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
123
(ct.447)
- alte datorii in legatura cu bugetul statului
124
(ct.4481)
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),
125
din care:
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2)
126
(din ct. 451), din care:
- cu scadența inițială mai mare de un an
127
- datorii comerciale cu entităţile afiliate
nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din
care:
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice

128

109

109a
(309)

110

97.881

178.104

111

57.488

120.116

112

39.851

89.109

113

17.084

31.007

114

553

115
116
117
118
118a
(310)

129

119

130

120

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +
462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)
-decontari privind interesele de participare ,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,
decontari din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)

132

122

133

123

382.579

902.242
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-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 3)
(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

134

124

135

125

136

126

382.579

902.242
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- venituri în avans aferente activelor primite prin
137
transfer de la clienţi (ct. 478)
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:
- către nerezidenți

138
139

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

127
128
128a
(311)

140

129

141

130

- acţiuni cotate 4)

142

131

- acţiuni necotate 5)

143

132

- părţi sociale

144

133

145

134

146

135
Nr.
rd.

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

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.
1012)
Brevete si licente (din ct.205)

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

B
147

144.444

144.444

144.444

144.444

423.471

723.957

31.12.2017

31.12.2018

1

2

136

12.142

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public
al statului

Nr.
rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
148
în administrare
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
149
în concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului
150
închiriate

137
138
139

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

Nr.
rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2
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Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr.
rd.

31.12.2017

A

B

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),
(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

152

141

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)

153

142

- deţinut de instituţii publice de subord.
154
centrală
- deţinut de instituţii publice de subord. locală 155

143

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 156

145

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

144.444

X

144.444

X

144

- cu capital integral de stat

157

146

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deţinut de regii autonome

160

149

- deţinut de societăţi cu capital privat

161

150

14.444

10,00

7.618

5,27

- deţinut de persoane fizice

162

151

130.000

90,00

136.826

94,73

- deţinut de alte entităţi

163

152

F30 - pag. 7
Nr.
rd.
B

A
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului
164
financiar de către companiile naţionale, societăţile
naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:
- către instituţii publice centrale;
165
- către instituţii publice locale;

2017

2018

153
154

166

155

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect
167
acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

156

A

Sume

Nr.
rd.
B

Sume
2017

2018
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XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat
sau local, virate în perioada de raportare din profitul
168
companiilor naţionale, societăţilor naţionale,
societăţilor şi al regiilor autonome, din care:
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar
169
al anului precedent, din care virate:
- către instituţii publice centrale
170
- către instituţii publice locale

171

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile
administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin
172
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de
ponderea acestora.
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor
173
financiare anterioare anului precedent, din care virate:
- către instituţii publice centrale
174
- către instituţii publice locale
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile
administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de
ponderea acestora

157

158
159
160

161

162
163

175

164

176

165
Nr. rd.

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.
163/2018
A

B

- dividendele interimare repartizate 8)

A
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea
178
nominală), din care:
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 179
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de
180
achiziţie), din care:
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 181

XVII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)
A
Venituri obţinute din activităţi agricole
Suma de control F30 :

182

2017

2018

165a
(312)

177

XVI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice
*****)

Sume (lei)

Nr. rd.

Sume (lei)

B

2017

2018

166
167
168
169
Nr. rd.

Sume (lei)

B

2017

2018

170

22912818 / 156108753
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ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MALUREANU COSMIN
Semnatura _________________________________

Formular
VALIDAT

COMANESCU DANIEL
Calitatea
12--CONTABIL SEF
Semnatura _________________________________
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
-
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*) 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 entitățile reglementate şi supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere
Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice şi instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
*****) 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) şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi 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) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor național acordat pentru activități
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 şi 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 şi 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 şi 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)
Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența
inițială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3)
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.
4)
Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5)
Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6)
Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice şi al ministrului delegat pentru buget
nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale
supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7)
La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului
social vărsat înscris la rd. 152.
8)
La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate
la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la
data de 31.12.2018

F40 - pag. 1

- lei -

Cod 40
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Elemente de imobilizari

A

Nr.
rd.

B

Valori brute
Sold initial

1

Cresteri

Reduceri

2

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

Total

Din care:
dezmembrari si
casari

3

4

5

X

2.619.425

I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

01

1.513.661

1.982.833

Alte imobilizari

02

452.914

1.177.555

X

1.630.469

Avansuri acordate pentru
imobilizari necorporale

03

316

X

316

Active necorporale de
explorare si evaluare a
resurselor minerale

04

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

877.069

X
1.966.575

3.160.704

877.069

X

4.250.210

II.Imobilizari corporale
Terenuri

06

X

Constructii

07

Instalatii tehnice si masini

08

196.415

Alte instalatii , utilaje si
mobilier

09

339.386

Investitii imobiliare

10

165.475

87.515

274.375
339.386

Active corporale de explorare
si evaluare a resurselor
11
minerale
Active biologice productive

12

Imobilizari corporale in curs de
13
executie
Investitii imobiliare in curs de
14
executie
Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

535.801

165.475

87.515

613.761
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III.Imobilizari financiare

17

19.802

100.888

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.05+16+17)

18

2.522.178

3.427.067

X

120.690

964.584

4.984.661

F40 - pag. 2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei Elemente de imobilizari

A
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari
Active necorporale de
explorare si evaluare a
resurselor minerale
TOTAL (rd.19+20+21)

Nr.
rd.
B

Sold initial

6

Amortizare aferenta
Amortizare in cursul
imobilizarilor scoase
anului
din evidenta
7

8

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

19
20

245.188

185.283

430.471

245.188

185.283

430.471

21
22

II.Imobilizari corporale
Terenuri

23

Constructii

24

Instalatii tehnice si masini

25

196.415

Alte instalatii ,utilaje si
mobilier
Investitii imobiliare

26

147.467

54.985

30

343.882

54.985

87.515

311.352

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 31

589.070

240.268

87.515

741.823

87.515

108.900
202.452

27

Active corporale de explorare
si evaluare a resurselor
28
minerale
Active biologice productive
29
TOTAL (rd.23 la 29)
+30)

F40 - pag. 3
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SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
- lei Elemente de imobilizari
A

Nr.
rd.
B

Sold initial
10

Ajustari constituite Ajustari reluate la
Sold final
in cursul anului venituri
(col. 13=10+11-12)
11

12

13

I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari

32
33

Active necorporale de explorare si
34
evaluare a resurselor minerale
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
Active biologice productive
Imobilizari corporale in curs de
executie
Investitii imobiliare in curs de
executie
TOTAL (rd. 36 la 44)

41
42
43
44
45

III.Imobilizari financiare

46

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

47

Suma de control F40 :
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele
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MALUREANU COSMIN

COMANESCU DANIEL

Semnătura _________________________________
Calitatea
12--CONTABIL SEF
Semnătura _________________________________ Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Conturi entitati mici

-

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

Sterge date incarcate
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NOTA 1 – Active imobilizate
31.12.2018
Variatia valorii brute, a amortizarii si a valorii contabile nete, in cursul exercitiului financiar incheiat la
31 decembrie 2018, pe fiecare categorie de active imobilizate, se prezinta dupa cum urmeaza:
1. Active imobilizate - cost
- lei Denumirea elementului de
imobilizare

Cheltuieli de constituire
Imobilizari necorporale
Chelt.de dezvoltare
Alte imob.necorporale
Avansuri
Mijloace de transport
Mobilier, ap.birotica, etc
Imobilizari financiare
Total

Sold la
01.01.2018
0
423.471
1.513.661
29.443
0
196.415
339.386
19.802
2.522.178

Valoarea brută
Creşteri
Cedari,
transferuri si
alte reduceri
0
0
1.177.555
0
1.982.833
877.069
0
0
316
165.475
87.515
184.420
0
100.888
0
3.427.067
964.584

Sold la
31.12.2018
0
1.601.026
2.619.425
29.443
316
274.375
339.386
120.960
4.984.661

2. Active imobilizate – ajustari de valoare (amortizari, si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)
- lei Denumirea elementului de
Valoarea brută
imobilizare
Sold la
Ajustari
Reduceri sau
Sold la
01.01.2018
inregistrate in
reluari
31.12.2018
cursul
exercitiului
financiar
Cheltuieli de constituire
0
0
0
0
Imobilizari necorporale
215.745
185.283
0
401.028
Chelt.de dezvoltare
0
0
0
0
Alte imob.corporale
29.443
0
0
29.443
Mijloace de transport
196.415
0
87.515
108.900
Mobilier, ap.birotica, etc
147.467
54.985
0
202.452
Total
589.070
240.268
87.515
741.823
Note:
Imobilizarile necorporale reprezinta cheltuielile cu achizitia licentelor pentru calculatoare si programare, acestea fiind
inregistrate la pret de cost.
Cheltuielilie de dezvoltare se compun din cheltuielile capitalizate, realizate in anul 2018, in vederea producerii softului
DACOBOTS, manualelor digitale, module e-learning “off- the- shelf” si platformelor digitale TIMLOGO, LIVRESQ,
produse destinate comercializarii. Aceasta categorie de costuri va creste pe masura dezvoltarii produselor mentionate.
Amortizarile aferente vor fi inregistrate in momentul inregistrarii de venituri din vanzarea acestor produse.
In cursul perioadei platforma TIMLOGO a fost data in folosinta .
Parte importanta a achizitiiilor de licente au fost facute din subventiile primite in cadrul programelor de finantare in
care firma a fost sau este angrenata, iar altele au fost primite cu titlu gratuit, pentru testare. Aceste finantari insumeaza
300.485 lei
Imobilizarile corporale se compun din mijloace de transport (autoturisme) destinate activitatii de comerciale,
echipamentele electronice, calculatoare, aparatura birotica, mobilierul si alte active fixe. Imobilizari sunt prezentate
in bilant la valoarea de achizitie (de cost) .
Metoda utilizata pentru amortizare este cea liniara.
Administrator,
Cosmin Malureanu
__________________

Intocmit,
Daniel Comanescu
________________
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Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
31.12.2018
Transferuri
Nr.
rd.

Denumire provizionului

0

Sold la
inceputul
exercitiului
financiar

in cont

1

Sold la
sfarsitul
exercitiului
financiar

din cont

2

3

4 = 1+2-3

I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)

1

0

0

0

0

Provizioane pentru litigii (ct.1511)

2

0

0

0

0

Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)

3

0

0

0

0

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)

4

0

0

0

0

Provizioane pentru restructurare (ct.1514)

5

0

0

0

0

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)

6

0

0

0

0

II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN
CURS DE EXEC.

7

0

0

0

0

Materii prime (ct.391)

8

0

0

0

0

Materiale (ct.392)

9

0

0

0

0

Productie în curs de executie (ct.393)

10

0

0

0

0

Produse (ct.394)

11

29 048

0

0

29 048

Stocuri aflate la terti (ct.395)

12

0

0

0

0

Animale (ct.396)

13

0

0

0

0

Marfuri (ct.397)

14

0

0

0

0

Ambalaje (ct.398)

15

0

0

0

0

III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

16

0

0

0

0

Clienti (ct.491)

17

0

0

0

0

Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)

18

0

0

0

0

Debitori diversi (ct.496)

19

0

0

0

0

IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

20

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului
(ct.591)

21

0

0

0

0

Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)

22

0

0

0

0

23

0

0

0

0

TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)
Administrator,
Numele si prenumele :
MALUREANU COSMIN

Intocmit,
Numele si prenumele :
Calitatea :

COMANESCU DANIEL
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :
Semnatura ________________________

-

Semnatura________________________

Stampila unitatii
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Nota 3 – Repartizarea profitului
31.12.2018
Nr.
rd.

Destinatia profitului
Profit net de repartizat:

Suma

1

66 087

- rezerva legala

2

3 812

- acoperirea pierderii contabile

3

17 437

- dividende

4

0

- alte rezerve

5

44 838

6

0

Profit nerepartizat
Administrator,
Numele si prenumele :

Intocmit,
Numele si prenumele :
Calitatea :

MALUREANU COSMIN
Semnatura ________________________

COMANESCU DANIEL
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura________________________

Stampila unitatii
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Nota 4 – Analiza rezultatului din exploatare
31.12.2018
Exercitiu financiar
Nr.
rd.

Denumirea indicatorului

Precedent

Curent

1

2

0
1. Cifra de afaceri neta

1

1 061
265

931 753

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

2

807 438

742 766

3. Cheltuielile activitatii de baza

3

467 748

424 021

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

4

89 690

78 745

5. Cheltuielile indirecte de productie

5

250 000

240 000

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)

6

253 827

188 987

7. Cheltuielile de desfacere

7

10 500

9 400

8. Cheltuieli generale de administratie

8

235 064

591 370

9. Alte venituri din exploatare

9

54 604

501 862

10

62 867

90 079

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)
Administrator,
Numele si prenumele :

Intocmit,
Numele si prenumele :
Calitatea :

MALUREANU COSMIN
Semnatura ________________________

COMANESCU DANIEL
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura________________________

Stampila unitatii
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Nota 5 – Situatia creantelor si datoriilor
31.12.2018
Termen de lichiditate / exigibilitate
Sold la
Nr.
sfarsitul
rd. exercitiului
financiar

Creante / Datorii

0

1=2+3+4

Sub 1 an

2

1-5 ani

Peste 5 ani

3

4

CREANTE

0

0

0

0

0

Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)

1

1 100

1 100

0

0

Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)

2

0

0

0

0

Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)

3

0

0

0

0

Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)

4

119 590

119 590

0

0

I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)

5

120 690

120 690

0

0

Furnizori debitori (ct.4092)

6

205

205

0

0

Clienti (ct.411+413+418)

7

353 637

353 637

0

0

Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)

8

23 224

23 224

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

9

48 734

48 734

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)

10

206

206

0

0

Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)

11

368 336

368 336

0

0

Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)

12

0

0

0

0

Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)

13

30 601

30 601

0

0

II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )

14

824 943

824 943

0

0

III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)

15

12 507

12 507

0

0

TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)

16

958 140

958 140

0

0

0

0

0

0

0

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)

17

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)

18

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)

19

0

0

0

0

Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)

20

0

0

0

0

Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)

21

273 328

273 328

0

0

Dobanzi (ct.168+5186+5198)

22

0

0

0

0

Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)

23

107 697

0

107 697

0

TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)

24

381 025

273 328

107 697

0

Furnizori (ct.401+403+404+405+408)

25

41 584

41 584

0

0

Clienti creditori (ct.419)

26

127

127

0

0

Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)

27

267 213

267 213

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

28

0

0

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)

29

16 735

16 735

0

0

Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)

30

2 673

2 673

0

0

Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)

31

0

0

0

0

Creditori diversi (ct.462+473)

32

902 242

192 000

710 242

0

ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)

33

1 230 574

520 332

710 242

0

Venituri inregistrate in avans (ct.472)

34

0

0

0

0

TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)

35

1 611 599

793 660

817 939

0

DATORII
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Note:
Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.
Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.
Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Administrator,
Numele si prenumele :
MALUREANU COSMIN

Intocmit,
Numele si prenumele :
Calitatea :

COMANESCU DANIEL
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :
Semnatura ________________________

-

Semnatura________________________

Stampila unitatii
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Nota 6 – Principii, politici și metode contabile
31.12.2018
6.1 PRINCIPII CONTABILE
Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii
contabile:
a)
Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in
imposibilitatea continuarii activitatii saufara reducerea semnificativa a acesteia.
b)
Principiul permanentei metodelor - societatea a aplicat aceleasi reguli, metode si norme privind evaluarea, inregistrarea si
prezentarea in contabilitate aelementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
c)
Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de
toate obligatiile previzibile si depierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.
d)
Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama
de data incasarii sau efectuariiplatii.
e)
Principiul evaluarii separate a elementelor de active si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din
bilant s-a determinat separatvaloarea fiecarui element individual de active sau de pasiv.
f)
Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere aferent anului 2018 corespunde cu bilantul de inchidere al
exercitiului financiar cu inchidere la31.12.2018.
g)
Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce
reprezinta pasive, respectiv veniturile cucheltuielile.
h)
Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea
economica a evenimentelor si tranzactiilor,nu numai forma lor juridica.
i)
Principiul pragului de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor
financiare.
6.2 POLITICI SI METODE CONTABILE
a) Moneda de raportare.
Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2018 sunt
intocmite in lei si exprimate in lei. b) Bazele intocmirii situatiilor
financiare
Aceste situatii financiare anuale au fost intocmite conform OMFP nr.10/2019 si OMFP nr.1802/2014 si sintetizeaza informatiile din
balanta sintetica si analitica la data de 31.12.2018.
Situatiile financiare anuale cuprind:
"
Bilant prescurtat
"
Cont de profit si pierdere prescurtat
"
Situatia modificarilor capitalului propriu
"
Situatia fluxurilor de trezorerie
"
Note explicative la
situatiile financiare anuale. c)
Imobilizari necorporale
Imobilizarile necorporale sunt active nemonetare, fara support material si sunt prezentate la cost mai putin deprecierea
calculate prin metoda amortizarii liniare.
Amortizarea este inregistrata in contul de profit si pierdere pe perioada estimate a
duratei utile de functionare a imobilizarii necorporale, aprobata de consiliul de administratie al societatii.
Imobilizarile necorporale existente de societate ila 31.12.2018 sunt reprezentate de cheltuielile aferente
achizitionarii si productiei de softuri. d) Imobilizari corporale
Imobilizarile corporale sunt destinate pentru a fi utilizate in procesul de productie si pentru scopuri administrative. Imobilizarile
corporale reprezinta echipamentele, aparatura birotica, mobilierul si alte active fixe. Imobilizari sunt prezentate in bilant la pretul de
cost.
Costul a fost determinat conform regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in entitate (cost de achizitie).
Amortizarea se calculeaza la cost prin metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimate a activelor confrom
relelmentarilor legale.
e) Imobilizari financiare: 119.590,59 lei sunt compuse din garantii acordate pentru inchirierea spatiului (11.429,50 lei) , garantie de
participare la licitatie (3.329,46 lei) , garantie aferenta unei cereri de prefinantare (3.916 lei ) precum si o partcipare la constituirea
patrimoniului EMC ELI in suma de 1.100 lei si cash colateral 100.000 lei f) Stocuri
Stocul include cd-urile educationale create si produse de catre firma. Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente
achizitiei, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc. La iesirea din gestiune se
utilizeaza metoda primul intrat-primul iesit (FIFO). La finele anului 2018, dat fiind si specificul activitatii, societatea detine
urmatoarele elemente de natura stocurilor:
"
materiale de natura obiectelor de inventar 299,90 lei;
"
produse finite: 280.441,01 lei din care
depreciate calitativ 29.048,34 lei g) Creante
comerciale
Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiate
la valoarea lor nominala. h) Trezorerie si echivalente de trezorerie
Trezoreria si echivalentele de trezorerie constau in disponibilitati banesti aflate la banci in lei (153.200.12 lei) si valuta ( 22,01
EUR si 1804,43 USD) si casierie (299,45 lei) Disponibilitatile in valuta au fost evaluate in lei la cursul de inchidere comunicat de
BNR pentru data de 31.12.2018, 4,6639 lei/1 EUR si 4.,0736 USD. i) Capitalul social
La data de 31.12.2018 capitalul social al societatii, in suma de 144.444.44 lei, este format din 1.444.444 actiuni, cu o
valoare nominala de 0.10 lei/actiune. j) Dividende
Dividendele sunt recunoscute atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa. In cursul anului 2018
ocietatea nu a repartizat dividende. k) Datorii comerciale
La finele perioadei 31.12.2018 scietatea inregistreaza datorii pe termen lung (scadente intr-o perioada mai mare de 1 an) in
valoare de 817.939 lei si datorii pe tremen scurt (scadente in mai putin de 12 luni), in valoare de 805.258 lei, care sunt inregistrate
la valoarea nominala, care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.
l) Impozit pe venit - Incepand cu anul 2017, ca urmare a schimbarilor legislatiei fiscale, societatea se incadreaza in categoria
microintreprinderilor. Pentru anul fiscal 2018 s-a inregistrat un impozit pe venitul microintreprinderii (1%) in valoare de 10.144
lei. m) Recunoasterea veniturilor
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Veniturile se refera la vanzarea produselor fabricate, a serviciilor prestate, marfurilor vandute, productia proprie de imobilizari,
venituri din subventii. Sunt evidentiate de asemenea si veniturile din diferentele de curs valutar aferente tranzactiilor in valuta.
Veniturile din vanzarea produselor fabricate sunt recunoscute pe baza principiilor contabilitatii de angajament in conformitate
cu substanta economica a contractelor aferente.
Veniturile din dobanzi sunt recunoscute la momentul incasarii lor in contul bancar, conform extrasului de cont emis de banca.
Veniturile provenite din diferentele de curs valutar sunt recunoscute la momentul tranzactiilor valutare si la momentul
evaluarii disponibilitatilor in valuta, a
creantelor si datoriilor in valuta, respectiv la data de 31.12.2018, conform cotatiilor valutare comunicate de BNR. n) Cifra de
afaceri
Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate si ramase de facturat, nete, fara TVA si rabaturi comerciale, pentru produsele
vandute si serviciile prestate tertilor. o) Cheltuielil de exploatare
Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute in perioada la care se refera.
p) Cheltuielile cu dobanzile bancare sunt recunoscute la momentul comunicarii lor, conform extrasului de cont emis de banca.
r) Cheltuielile provenite din diferentele de curs valutar sunt recunoscute la momentul tranzactiilor valutare si la momentul evaluarii
disponibilitatilor in valuta, a creantelor si datoriilor in valuta, respectiv la data de 31.12.2018, conform cotatiilor comunicate de BNR.
Administrator,
Numele si prenumele :
MALUREANU COSMIN

Intocmit,
Numele si prenumele :
Calitatea :

COMANESCU DANIEL
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :
Semnatura ________________________

-

Semnatura________________________

Stampila unitatii
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Nota 7 – Participatii si surse de finantare
31.12.2018
a) La 31 dec 2018 capitalul social al societatii era de 144.444,44 lei ,din care: subscris si varsat 144.444,44 lei
b) In cursul anului nu s-au efectuat modificari de capital
Numarul total al actiunilor emise (parti sociale): 1.444.444 la valoarea
nominala 0,1 lei/actiune. c) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
d) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu
f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,
Numele si prenumele :
MALUREANU COSMIN

Intocmit,
Numele si prenumele :
Calitatea :

COMANESCU DANIEL
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :
Semnatura ________________________

-

Semnatura________________________

Stampila unitatii
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Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere
31.12.2018
a)
Nu au fost acordate indemnizatiil membrilor si organelor de administratie, conducere si de
supraveghere.
b)
Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de
administratie, conducere si supraveghere.
c)
Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor si organelor de administratie, conducere si de
supraveghere in timpul exercitiului.
d)

salariati:

- numar

mediu: 29
platite sau de platit, aferente exercitiului: 2.524.522 lei (621+641)
- cheltuieli cu asigurarile sociale:57.016 lei (645+646)
- salarii

Administrator,
Numele si prenumele :

Intocmit,
Numele si prenumele :
Calitatea :

MALUREANU COSMIN
Semnatura ________________________

COMANESCU DANIEL
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura________________________

Stampila unitatii
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Nota 9 - Indicatori economico-financiari
31.12.2018
Nr.
rd.

Denumirea indicatorului

Suma

1. Indicatori de lichiditate

0

0.00

a) Indicatorul lichiditatii curente

1

1.05

b) Indicatorul lichiditatii imediate

2

0.73

2. Indicatori de risc:

0

0.00

a) Indicatorul gradului de indatorare

3

6.71

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

4

2.03

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

0

0.00

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

5

0.11

b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)

6

4 011.00

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

7

138.53

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

8

16.29

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

9

0.23

10

0.17

0

0.00

a) Rentabilitatea capitalului angajat

11

0.05

b) Marja bruta din vanzari

12

1.26

f) Viteza de rotatie a activelor totale
4. Indicatori de profitabilitate

Administrator,
Numele si prenumele :

Intocmit,
Numele si prenumele :
Calitatea :

MALUREANU COSMIN
Semnatura ________________________

COMANESCU DANIEL
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura________________________

Stampila unitatii
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Nota 10 - Alte informatii
31.12.2018
Societatea nu detine filiale.
Societatea nu si-a deschis in cursul anului alte puncte lucru, dar ca urmare a incetarii contractului de
inchiriere din strada Fierari nr.5 si-a modificat adresa sediului social in str.Eufrosin Poteca nr.40, sector 2,
Bucuresti.
Odata cu aceasta modificare, la adresa punctului de lucru din str.Avrig nr.12, etaj 4, sector 2 s-a stabilit
sediul fiscal , comercial si administrativ al societatii.
Disponibiltatile in valuta aflate in conturile curente valutare la data de 31.12.2018 cat si datoriile in valuta
fost reevaluate la cursul BNR comunicat pentru data de 31.12..2018 : 4,6639 lei/1 EUR, respectiv 4,0736
lei/1USD.
De asemenea, la finele anului au fost inregistrate stocuri de produse degradate, avand drept cauza
conditiile de depozitare cat si de defectuoasa manipulare a acestora, aceste produse nemaiputand fi
valorificate prin vanzare, ca urmare au fost supuse casarii.
Soldurile debitoare al contulrilor 4452 si 4458, reprezinta subventii ramase de primit aferente cheltuielilor
avansate de societate in cursul anului 2018.
Sodul creditor al contului 462 reprezinta valoarea sumelor cu care firma a fost creditata de catre asociatii
majoritari , in scopul derularii activitatii curente. Soldul creditor al contului 471, in suma de 12.507,48 lei
reprezinta valoarea chiriilor aferente lunii ianuarie 2019 Soldul creditor al contului 4758, in suma de
2.383.343,86 lei se compune din:
1) valoarea echipamentelor si licentelor primite cu titlu gratuit si care vor fi inregistrate pe cheltuieli/reluate
in venituri pe masura utilizarii si amortizarii acestora.
2) valoarea cheltuielilor capitalizate pentru realizarea platformelor TIMLOGO si LIVRESQ, produse in curs
de executie, cheltuieli ce au fost finanate din cele doua bugete cu finantare nerambursabila.
Administrator,
Numele si prenumele :
MALUREANU COSMIN

Intocmit,
Numele si prenumele :
Calitatea :

COMANESCU DANIEL
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :
Semnatura ________________________

-

Semnatura________________________

Stampila unitatii
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SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2018

Denumirea elementului

A

Sold la
inceputul
exercitiului
financiar

Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentand surplusul
realizat din rezerve din reevaluare
Alte rezerve
Actiuni proprii
Rezultatul reportat
reprezentand profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperita

Sold C

Rezultatul reportat
provenit din adoptarea
pentru prima data a IAS,
mai putin IAS 29

Sold C

Rezultatul reportat
provenit din corectarea
erorilor contabile

Sold C

Rezultatul reportat
provenit din trecerea la
aplicarea Reglementarilor
contabile conforme cu
Directiva a patra a
Comunitatilor Economice
Europene

Sold C

Total, din care:
2

Sold la
sfarsitul
exercitiului
financiar

Reduceri

Total, din
care:
4

0
0
0
0
3,812

Prin transfer
3
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
89,239
0

0
46,191
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
135,430
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
144,444
0
1,231,385
0
9,087

Capital subscris
Patrimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale

Cresteri

Sold D

0
0
0
0
0

Prin transfer
5
0
0
0
0
0

6
144,444
0
1,231,385
0
12,899

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,443

0

0

0

32,443

11,925

3,081

0

0

15,006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49,206

66,087
0

0
0

49,206
0

0
0

66,087
0

Repartizarea profitului

3,016

50,002

0

49,206

0

3,812

Total capitaluri proprii

1,508,420

95,450

0

0

0

1,603,870

Profitul sau pierderea
exercitiului financiar

Sold D

Sold D

Sold D

Sold C
Sold D

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Malureanu Cosmin

Comanescu Daniel
__________________

___________________
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SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018
Denumirea elementului

2017

2018

A

1

2

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
Incasari de la clienti
Diverse incasari
Plati catre furnizori si angajati
Taxe salariale si alte taxe
Dobanzi si credite pe termen scurt platite
Impozit pe profit platit/impozit pe venit
Tva platit
Alte plati (plati garantii si restituiri imprumuturi asociati)
Trezorerie neta din activitati de exploatare
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie
Plati pentru achizitionarea de actiuni
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
Incasari din vanzarea activelor
Dobanzi incasate
Dividende incasate
Trezorerie neta din activitati de investitie

1,179,070
152,445
1,803,080
635,142
0
7,100
0
192,780
-1,306,587

1,079,372
23,854
2,330,358
1,036,333
8,243
51,203
5,000
-2,327,911

0
0
0
199
0
199

0
0
28,681

0
0
0
852,200
311,264
0
0
1,163,464

0
0
0
1,301,454
820,515
0
0
2,121,969

-142,924

-177,261

481,140

338,216

338,216

160,955

0
28,681

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
Incasari din emisiunea de actiuni
Incasari din prime de capital
Incasari din imprumuturi
Incasari din subventii
Creditori
Dividende platite
Plata credite pe termen scurt
Trezorerie neta din activitati de finantare
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului
financiar
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului
financiar

Administrator

Intocmit

Cosmin Malureanu

Daniel Comanescu
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ANEXA II – RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA
31.12.2018
ASC4104/25.03.2019

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018
ASCENDIA S.A. este o societate pe acţiuni care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Compania este înregistrată la
Registrul Comerțului cu nr. J40/6604/2007, având sediul social în 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 6210”. Mentionam că
societatea desfasoară şi activități în domeniul cercetării – dezvoltării, precum şi alte activități conexe domeniului
principal, conform Actului Constitutiv.
Numărul mediu de salariați (29) în cursul anului 2018 s-a pastrat relativ similar fata de cel al anului precedent (32).
Capitalul social subscris şi vărsat în valoare de 144.444,44 lei este divizat în 1.444.444 acțiuni cu o valoare nominală
de 0,1 lei/actiune. Acțiunile Ascendia S.A. se tranzacționează la Bursa de Valori Bucureşti, secțiunea AeRO, sub
simbolul „ASC”.
În perioada analizată, compania nu a achiziționat acțiuni proprii şi nu a utilizat instrumente financiare derivate.
În anul 2018, compania a fost administrată de un administrator unic, în persoana domnului Cosmin Mălureanu.
În anul 2018 societatea şi-a schimbat sediul social, din strada Fierari nr.5 în strada Eufrosin Potecă nr.40, sector 2,
locul principal de desfăşurare al activității precum şi sediul fiscal se află în continuare în Strada Avrig Nr. 12, Et. 4,
Sector 2, Bucureşti.
În anul 2018 s-a continuat politica de dezvoltare a produselor de tip eLearning pe care Ascendia S.A. le oferă, fiind
folosite în acest scop atât resurse proprii de finanțare precum şi resursele atrase din liniile de finanțare deschise în
anii 2016 si 2017. În cursul anului 2017 a fost contractată de la Unicredit Bank o linie de credit pentru capital de lucru
(în valoare de maxim 500.000 lei) în scopul asigurării fluxului de capital de lucru necesar în perioadele cuprinse între
data depunerii cererilor de rambursare şi data încasării contravalorii acestora.
În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată in anul 2018 am obținut următoarele rezultate financiare: veniturile
totale, în sumă de 3.594.991 lei s-au încadrat în proporție de aproximativ 100% in veniturile previzionate prin BVC
(Bugetul de Venituri si Cheltuieli) prezentat pentru anul 2018 (venituri previzionate: 3.598.544 lei vs.venituri
realizate: 3.594.991 lei). În ceea ce priveşte cheltuielile totale , în sumă de 3.518.760 lei, putem remarca faptul că
acestea au depăşit cheltuielile previzionate în BVC (cheltuieli previzionate: 3.260.000 lei vs. cheltuieli realizate:
3.518.760 lei). Motivul depăşirii este dat în primul rând de dinamica salarială specifică industriei IT. Chiar şi în aceste
condiții, compania a obținut în anul 2018 un rezultat net de 66.087 lei , cu circa 34% mai mare comparativ cu anul
2017 (profit net 49.206 lei), mai multe detalii fiind prezentate în cele ce urmează.
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Și în anul 2018 compania a continuat investițiile în două direcții de afaceri importante: portalul dacobots.com, o
soluție de jocuri educative, destinată în principal pieței externe şi un produs eLearning pentru piața interna de tip
corporate – educația adulților. Am constatat pe parcursul lui 2018 că fondurile alocate celor două direcții sunt
insufciente relativ la nevoile de dezvoltare, respectiv de marketing şi vânzări aferente. În anul 2019 urmează să
ajustăm strategia companiei în ceea ce priveşte aceste direcții.
Produsul Dacobots.com, ulterior lansării din 2016, a fost îmbunătățit în 2017, când a fost selectat pentru a participa
în programul Microsoft Bizspark Plus. Și în anul 2018 compania noastră a lucrat la îmbunătățirea acestui produs. Prin
intermediul programului de accelerare Microsoft Bizspark Plus, Dacobots.com şi Ascendia S.A., în cele din urmă, vor
beneficia pe parcursul a 2 ani de susținere pentru încorporarea de tehnologii tip inteligență artificială (Microsoft
Cognitive Services) în structura portalului şi de un credit de folosire a serviciilor (AZURE) in valoare maximă de
120.000 dolari, la acestea adăugându-se licențe Microsoft. În 2018 compania noastră a beneficiat din aceaste
subvenții de licențe şi servicii în valoare totală de 398.036,68 lei. Produsul www.dacobots.com este în dezvoltare,
însă încasările sale comerciale au fost modeste pe parcursul lui 2018.
Produsul pentru piața corporate (module eLearning off-the-shelf) a intrat în dezvoltare în semestrul II 2016 şi a fost
dezvoltat pe parcursul anului 2017 şi 2018, cu fonduri modeste. Portofoliul de astfel de cursuri este în continuă
dezvoltare şi produce deja venituri pentru companie, fiind complementar serviciilor de dezvoltare a cursurilor
eLearning, personalizate pe nevoile clienților şi platforma Learning Management System CoffeeLMS
(www.coffeelms.com) deținută şi dezvoltată în continuare de companie. Pe lângă fondurile atrase din linii cu
finanțare nerambursabilă, această linie de afaceri are ponderea cea mai mare în veniturile comerciale realizate de
companie. Direcția produselor şi serviciilor eLearning pentru companii va fi tratată de Ascendia S.A. cu prioritate în
2019, prin finanțarea extinderii sale.
Pe lângă cele două linii de produse prezentate anterior, a căror dezvoltare s-a făcut în special din surse proprii,
compania a reuşit finanțarea altor două linii de produse noi, ce preconizăm că vor genera o creştere importantă a
veniturilor. Aceste produse noi au nevoi semnificative din punct de vedere al finanțării necesare producerii şi vânzării
lor. Pentru obținerea acestor bugete, compania a depus în semestrul I 2016 proiecte pentru finanțare prin fonduri
europene (POC – Axa 2.2.1) şi fonduri naționale (PN3 - UEFISCDI). Ambele proiecte au primit finanțarea cerută, unul
dintre proiecte fiind finalizat şi lansat spre finalul anului 2018, iar celălalt urmând a fi lansat spre finalul lui 2019.
La data de 30.09.2018, proiectul TIMLOGO („Tehnologii informatice multiplatformă cu aplicații interactive în limba
română pentru terapie logopedică”) a fost finalizat şi produsul acestuia – platforma logopedică online – lansat pe
piață (începând practic să producă venituri comerciale pentru companie din 2018). Proiectul a fost început în anul
2016, urmare a primirii unui grant nerambursabil de la UEFISCDI în cuantum total de 1.171.800 lei, prin programul
PN3, din care, ultima tranşă, în valoare de 385.000 lei, a fost atrasă în anul 2018. Ulterior lansării, tot în 2018,
platforma TIMLOGO a preluat integral modulele logopedice dezvoltate de Fundația Salvați Copiii împreună cu
Orange Romania pentru platforma LogopediaDigitală, soluția noastră consacrându-se astfel ca fiind cea mai mare
platformă românească dedicată susținerii terapiei logopedice. La finalul anului 2018 TIMLOGO a primit un grant AI
for Accessibility (Inteligență Artificială pentru Accesibilitate) de la Microsoft pentru a sprijini eforturile companiei de
a-i ajuta pe copii şi adulți să aibă acces mai uşor la terapie logopedică, compania noastră fiind una din cele 9 alese la
nivel mondial pentru acest tip de grant de către gigantul tehnologic. Platforma logopedică online pune bazele unei
noi direcții de afaceri de tip B2B şi B2C pentru companie. Mai multe detalii pot fi găsite la www.timlogo.ro.
Proiectul LIVRESQ (“Servicii inovative pentru publicarea, editarea, consultarea și gestiunea online a manualelor
școlare”) depus pe linia de finanțare POC, Actiunea 2.2.1, a primit undă verde la 21.04.2017, contractul de finanțare
fiind semnat la 09.08.2017. Suma totala aferentă finanțării eligibile nerambursabile semnată pentru acest proiect
este de 2.252.920,08 lei, sumă ce este primită de companie în tranşe, în funcție de graficul proiectului, pe perioada
celor 24 de luni de la contractare. Beneficiarul unic al proiectului şi al produsului rezultat este Ascendia S.A., acesta
urmând să pună bazele unei noi direcții de afaceri de tip B2B si B2C. Pentru acest proiect, în anul 2017 compania a

Pagina 76 din 101

absorbit finanțare nerambursabilă în sumă de 248.207,53 lei, în 2018 suma de 1.052.744,62 lei, urmând ca diferența
de 951.967,93 lei să fie primită de companie în anul 2019. Proiectul dezvoltării produsului pentru piața de carte
digitală, www.livresq.ro, se află în desfăşurare, acesta urmând a fi lansat conform calendarului.
La data prezentei se află în evaluare alte două proiecte ce au ca scop extinderea portofoliului de produse proprii.
Ambele proiecte noi au fost depuse de companie pe în cursul anului 2018, pe două linii de finanțare diferite. Vom
reveni cu mai multe detalii în comunicările companiei, în măsura în care oricare dintre acestea se vor concretiza.
Suntem determinați să continuăm scrierea şi depunerea de proiecte, pe masură ce noi linii de finanțare
corespunzătoare nevoilor noastre vor fi lansate.
În ceea ce priveşte sursele de finanțare a dezvoltării, pe parcursul anului 2019 abordarea companiei va fi una foarte
flexibilă. Se vor urmări mai multe potențiale surse pentru investiții: profituri comerciale, venituri din proiecte cu
fonduri nerambursabile (cel în derulare şi altele noi, dacă vor fi câştigate), fonduri din surse bancare (credite sau linii
de credit) sau fonduri din emisiuni de obligațiuni.
Situatiile financiare la 31.12.2018
La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.M.F.P nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare precum si ale OMFP
nr.10/2019.
Compania a efectuat inventarierea patrimoniului în baza dispoziţiilor Legii Contabilităţii nr. 82/1991 republicată în
anul 2005 şi a OMFP nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor pentru organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii (activ şi pasiv), conform Deciziei
nr.ASC4004/18.12.2018. Rezultatele inventarierii au fost valorificate în situaţiile financiare.
Societatea are în patrimoniu imobilizări necorporale în valoare netă de 1.199.998 lei, imobilizari corporale de
302.409 lei şi imobilizari financiare de 120.690 lei., active in curs de executie in valoare de 2.619.425 lei. Totalul
activelor imobilizate in valoare netă este de 4.242.838 lei.
Creanțele societății la finele anului 2018 sunt de 842.418 lei, datoriile totale sunt de 1.623.197 lei, din care 805.258
lei reprezentând datorii pe termen scurt iar 817.939 lei datorii pe termen lung.
Capitalurile proprii la 31.12.2018 sunt în sumă de 1.603.870 lei.
În structura pe activități, situația veniturilor şi cheltuielilor la 31.12.2018 se prezintă astfel:
A. Activitatea de exploatare
1. Venituri din exploatare: 3.594.562 lei
2. Cheltuieli din activitatea de exploatare: 3.504.483 lei
3. Rezultat din activitatea de exploatare (profit): 90.079 lei
B. Activitatea financiară
1. Venituri financiare: 429 lei
2. Cheltuieli financiare: 14.277 lei
3. Rezultat financiar (pierdere): (13.848) lei
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Venituri totale (A+B): 3.594.991 lei
Cheltuieli totale (A+B): 3.518.760 lei
Rezultatul brut 76.231 lei din care:
1. Activitatea de exploatare (profit): 90.079 lei
2. Activitatea financiară (pierdere): (13.848) lei
Impozit pe venitul microintreprinderii: 10.144 lei
Rezultatul Net (PROFIT): 66.087 lei
În conformitate cu art.183 din legea 31/1990, în vederea reîntregirii rezervei legale, pana la atingerea pragului de
20% din valoarea capitalului social, a fost alocată suma de 3.812 lei , reprezentând o cotă de 5% din profitul brut
aferent anului 2018,
Analizând activitatea financiară, trebuie precizat că resursele financiare ale Ascendia S.A. în anul 2018 au crescut,
comparativ cu perioada anterioara de raportare. Au crescut şi cheltuielile în aceeaşi proporție, societatea alocând în
continuare o parte importantă a resurselor sale către activitatea dezvoltării produselor proprii, fapt ce se reflectă în
creşterea importantă a veniturilor din producția de imobilizări necorporale. Pe lângă veniturile din vânzări, care s-au
menținut aproximativ constante, alte surse de finanțare au fost cele două contracte de finanțare nerambursabilă
menționate mai sus, dar şi finanțări efectuate de către acționari.
Compania a fost auditată pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 de catre societatea FISCONTA S.R.L.
Managementul riscului financiar și alte precizări
Prin natura activităţilor efectuate, compania este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul
valutar, riscul de lichiditate şi riscul de dobândă. Se urmăreşte reducerea efectelor potenţial adverse, asociate
acestor factori de risc, asupra performanţei financiare a societăţii.
Pentru a diminua riscul de credit compania negociază contractele comerciale în condiţii de plată acoperitoare,
desfăşoară relaţii comerciale cu clienţi cunoscuţi.
Pentru reducerea expunerii la riscul de preţ, ofertele de preţ se refac periodic luând în considerare evoluţia inflaţiei
şi a deprecierii/aprecierii monedei naţionale, a preţurilor serviciilor contractate.
Compania este expusă unor fluctuaţii ale cursului de schimb valutar pentru creanțele comerciale exprimate în valută.
Parte a datoriilor financiare (107.697 lei) pe termen mediu şi lung, purtătoare de dobândă fixă, nu sunt semnificative,
astfel incat sa expuna compania asupra riscului de preț şi a incertitudinii fluxurilor de numerar. Instrumentele
financiare evidenţiate în bilanţul contabil includ casa şi conturile bancare, creanţele comerciale şi alte creanţe,
datoriile comerciale şi alte datorii.
Considerăm că merită precizat faptul că Ascendia S.A. și-a apărat cu succes imaginea și marca în instanță câştigând
ambele procese intentate de Ascendis Consulting S.R.L. în anul 2016 şi încheiate în 2018. Acestea fuseseră intentate
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imediat după listarea Ascendia S.A pe piaţa AERO, compania noastră fiind acuzată ca ar fi folosit marca “Ascendia”
fără a avea acest drept şi prin urmare ar fi făcut acestora concurență neloială. Ascendia S.A. are marca înregistrată
la OSIM, sub titulatura de «Ascendia Design », de peste 5 ani, şi are toate documentele aferente numelui companiei
înregistrate corect şi complet la ONRC.
Controlul financiar intern
Controlul financiar intern a făcut parte integrantă din procesul de gestiune prin care compania a urmărit atingerea
obiectivelor propuse. S-a urmărit menţinerea unui control intern relevant pentru buna desfăşurare a activităţii în
ansamblu, cât şi pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a elementelor de patrimoniu şi a performanţelor
societăţii în situaţiile financiare. Obiectivul controlului intern a fost atins prin identificarea factorilor şi comunicarea
in timp util catre conducerea societăţii a informaţiilor referitoare la performanţe şi perspective.
ADMINISTRATOR UNIC ASCENDIA S.A.
Cosmin Mălureanu
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ANEXA III – RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT, PENTRU REZULTATELE ANULUI 201 8
ASC4111/26.03.2019

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Catre
Actionarii ASCENDIA SA
Opinie

1. Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii ASCENDIA S.A. ("Societatea"), cu
sediul social in Bucuresti, str. Eufrosin Poteca nr. 40, sector 2, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala
RO2148259, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia
modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta
data, precum si un sumar al politicilor cantabile semnificative si alte note explicative.
2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:
 Activ net/Total capitaluri proprii: 1.603.870 LEI
 Profitul net al exercitiului financiar: 66.087 LEI
3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a
Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru
exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.
1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor cantabile privind situatiile financiare anuale individuale si
situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").
Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si legea
nr. 162/2017 ("Legea"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea
"Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti
fata de Societa , conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde
Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru
auditul situatiilor financiare din Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica
profesionala, conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am
obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.
Alte informatii - Raportul administratorilor

5. Administratorii sunt responsabili pentru 1ntocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte
informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu
privire la acestea 9i nici declara\ia nefinanciara.
Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se
mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un tel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.
In legatura cu auditul situa\iilor financiare pentru exerci\iul financiar Tncheiat la 31 decembrie 2018,
responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii
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sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul
auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.
In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele
semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.
In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

a) lnformatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost
intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile
financiare;
b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP
nr. 1802/2014.
In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul
auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa
raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu
privire la acest aspect.
Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

6. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine
fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea ii considera
necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de
frauda, fie de eroare.
7. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii
Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la
continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului 1n
care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta
alternativa realista in afara acestora.
8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiara al Societatii.
Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile
financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum
si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel
ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta
intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de
eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau
cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
10. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:


ldentificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de
frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri
si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.
Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat eel
de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate
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presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului
intern.


lntelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit
adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii
controlului intern al Societatii.



Evaluam gradul de adecvare a politicilor cantabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor
cantabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.



Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii
pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o
incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli
semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care
concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul
auditoruluLas�pra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul 7n care aceste
prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de
audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii
viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului
continuitatii activitatii.



Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de
informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la
baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si
programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente
semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
In numele FISCONTA SRL:
cu sediul in Focsani, str. Cpt. Traian Ionescu nr. 2, jud. Vrancea
inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 797/2008
BODOC CRENGUTA
inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 2529/2008
Bucuresti, 26.03.2019
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ANEXA IV – BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2019
ASC 4112/27.03.2019

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
- lei Venituri totale previzionate
Cheltuieli totale previzionate
Profit brut previzionat

An 2019
4.323.823
3.846.805
477.018

Acest Buget de Venituri şi Cheltuieli a fost conceput pornind de la rezultatele din anii anteriori, nivelul de
impozitare previzionat pentru acest an, valorile proiectelor aflate în desfăşurare, discuțiilor legate de posibile
contractari de proiecte, dar şi tinând cont de dinamica echipei companiei, dinamica salariilor şi a investițiilor
preconizate, a acțiunilor de marketing şi vânzări angajate / plănuite deja şi a țintelor de vânzări atât pentru produsele
proprii, cât şi pentru portofoliul de servicii oferite.
ADMINISTRATOR UNIC ASCENDIA S.A.
Cosmin Mălureanu
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ANEXA V – ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT LA 22.09.2019

ACT CONSTITUTIV
al
SOCIETĂŢII ASCENDIA S.A.
CAPITOLUL I
Denumirea, emblema și forma juridică a Societății
Art. 1. Denumirea și emblema Societății.
1.1. Denumirea societății este „ASCENDIA” S.A., conform dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr.
105937 din data de 7 martie 2016, eliberată de Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti.
1.2. Orice act, factură, anunț, corespondență, comandă, tarif, prospect sau publicație emanând de la Societate
trebuie să menționeze denumirea societății, forma juridică ("Societate pe acțiuni" sau S.A.), sediul social, capitalul
social - din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate - numărul de înregistrare în
registrul comerțului şi codul unic de înregistrare.
1.3. Societatea poate avea emblemă, în condițiile legii.
Art. 2. Forma juridică a Societății.
2.1. Societatea ASCENDIA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.
2.2. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv şi a actelor normative
incidente, inclusiv reglementările aplicabile societăților tranzacționate pe o piață reglementată sau tranzacționate
în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare conform Legii 297/2004 privind piața de capital, în situația în care
se va decide listarea Societății spre tranzacționare.
CAPITOLUL II
Sediul social, durata Societății
Art. 3. Sediul social al Societății.
3.1. Sediul social al Societății este în România, Mun. București, Str. Eufrosin Poteca, nr. 40, Et. 1, Sector 2, Cod
021764.
3.2. Sediul social al Societății poate fi schimbat la orice altă adresă în baza hotărârii administratorului Societății.
Societatea poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții situate şi în alte localități din țară sau din
străinătate, în baza hotărârii administratorului Societății.
3.3. Pentru realizarea obiectului său de activitate, Societatea va folosi propria sa rețea sau a terților de clădiri,
ateliere, şantiere, depozite, magazine, spații de alimentație publică şi de cazare turistică, standuri şi complexe
comerciale, birouri, agenții, puncte de lucru şi alte asemenea locuri anume stabilite de administrațiile respective.
Art. 4. Durata de funcționare a Societății.
4.1. Societatea se constituie pe o durată nedeterminată, începând cu data înregistrării acesteia la Oficiul Registrului
Comerțului.
CAPITOLUL III
Obiectul de activitate
Art. 5. Obiectul de activitate al Societății.
5.1. Domeniul principal de activitate al Societății îl constituie: Cod CAEN 620 – Activități de servicii în tehnologia
informației, iar activitatea principală a Societății este: Cod CAEN 6201 - Activități de realizare a software-ului la
comandă (software orientat client).
5.2. Obiectul secundar de activitate constă în:
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0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
1820 - Reproducerea înregistrărilor
2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
3312 - Repararea maşinilor
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
4511 - Comerț cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicații
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5811 - Activităţi de editare a cărţilor
5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 - Activităţi de editare a ziarelor
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 - Alte activităţi de editare
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 - Activităţi ale portalurilor web
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
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7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
7220 - Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7420 - Activităţi fotografice
7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 - Activităţi ale tur-operatorilor
8211 - Activităţi combinate de secretariat
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9319 - Alte activităţi sportive
9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
5.3. Pentru toate activitățile menționate, Societatea poate desfăşura şi operațiuni de import-export.
5.4. Societatea va putea desfăşura orice operațiuni legale cu caracter civil sau comercial legate de sau auxiliare
obiectului de activitate al Societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate al Societății şi la
dezvoltarea acestuia.
CAPITOLUL IV
Capitalul social și acțiunile
Art. 6. Capitalul social subscris.
6.1. Capitalul social subscris de acționari constă în aport în numerar şi este în valoare totală de 144,444.40 lei, vărsat
integral de asociați.
6.2 - Capitalul social este împărțit în 1.444.444 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,
numerotate de la 1 la 1.444.444 şi sunt subscrise în întregime de către acționari, astfel:


MĂLUREANU COSMIN, acționar fondator, cetățean român, născut la data de [date cu caracter personal] în
[date cu caracter personal], domiciliat în [date cu caracter personal], identificat cu C.I. seria [date cu
caracter personal] nr. [date cu caracter personal] eliberat de [date cu caracter personal]la data de [date cu
caracter personal], având CNP [date cu caracter personal], deține un număr de 889.632 de acțiuni, cu o
valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o valoare totală de 88.963,2 lei, reprezentând 61,5899% din capitalul social,
subscris şi vărsat, al Societății, participare la profit 61,5899% şi participare la pierderi 61,5899%;



MĂLUREANU ALEX, acționar fondator, cetățean român, născut la data de [date cu caracter personal] în
[date cu caracter personal], domiciliat în [date cu caracter personal], identificat cu C.I. seria RX nr. [date cu
caracter personal], eliberat de [date cu caracter personal]la data de [date cu caracter personal], având CNP
[date cu caracter personal], deține un număr de 318.647 de acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o
valoare totală de 31.864,7 lei, reprezentând 22.0602% din capitalul social, subscris şi vărsat, al Societății,
participare la profit 22.0602% şi participare la pierderi 22.0602%;
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Persoane fizice ce dețin cumulat un număr de 175.048 de acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o
valoare totală de 17.504,8 lei, reprezentând 12,1187% din capitalul social, subscris şi vărsat, al Societății,
participare la profit 12,1187% şi participare la pierderi 12,1187%. Între aceşti acționari este şi MALUREANU
ADRIANA-IOANA, acționar fondator, cetățean român, născută la data [date cu caracter personal] în [date
cu caracter personal], domiciliată în [date cu caracter personal], identificată cu C.I. seria RR nr. [date cu
caracter personal], eliberat de [date cu caracter personal]la data [date cu caracter personal], având [date
cu caracter personal], deține un număr de 65.000 de acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o valoare
totală de 6.500 lei, reprezentând 4.5% din capitalul social, subscris şi vărsat, al Societății, participare la profit
4,5% şi participare la pierderi 4.5%;



Persoane juridice ce dețin cumulat un număr de 61.117 de acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o
valoare totală de 6.111,7 lei, reprezentând 4,2312% din capitalul social, subscris şi vărsat, al Societății,
participare la profit 4,2312% şi participare la pierderi 4,2312%;

6.3 Acționarii fondatori ai Ascendia S.A., în ordinea descrescătoare a procentului de acțiuni deținute în Societate la
data constituirii sale ca societate pe acțiuni sunt: Mălureanu Cosmin(70%) având CNP [date cu caracter personal],
Mălureanu Alex(25%) având CNP [date cu caracter personal] şi Mălureanu Adriana-Ioana(5%) având CNP [date cu
caracter personal].
Art. 7. Acțiunile.
7.1. Acțiunile emise la constituirea Societății sunt nominative.
7.2. Acțiunile Societății sunt emise în formă dematerializată, putând fi tranzacționate pe o piață reglementată sau în
cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în situația în care se va decide în acest sens.
7.3. Prin hotărârea adunării generale extraordinare se pot emite categorii de acțiuni care conferă titularilor drepturi
diferite, respectiv acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în condițiile legii.
7.4. Societatea va putea fi listată pe orice sistem de tranzacționare reglementat, acțiunile acesteia putând fi
tranzacționate atât în țară, cât şi în străinătate.
Art. 8. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni.
8.1. Acțiunile emise de Societate sunt de o valoare egală şi conferă posesorilor drepturi egale.
8.2. Acționarii participă la beneficii şi pierderi, proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota parte din capitalul
social.
8.3. Fiecare acțiune subscrisă şi plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a
acționarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv şi dispozițiilor legale, precum şi orice alte drepturi
conferite de lege şi prevederile prezentului act constitutiv.
8.4. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.
8.5. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care recunoaşte doar un proprietar pentru fiecare acțiune.
8.6. Drepturile şi obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.
8.7. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența
capitalului social subscris.
8.8. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.
Art. 9. Transferul acțiunilor.
9.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată, ulterior admiterii la tranzacționare a
Societății pe piața de capital, se transmite în conformitate cu reglementările pieței de capital.
9.2 Societatea va putea dobandi propriile actiuni in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital
coroborate cu cele ale Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.
9.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se
vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria acțiunilor cu care se garantează.
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9.4. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor sau, după caz, de societatea independentă care tine registrul
acționarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanția reală mobiliară asupra acțiunilor i se eliberează o
dovadă a înregistrării acesteia.
9.5. Garanția devine opozabilă terților şi dobândeşte rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data
înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.
9.6. Personalul Societății participă anual, începând cu anul 2019, la Planul de recompensare. Acest plan presupune
acordarea unor bonificații în bani şi/sau acțiuni ale companiei către personalul său. Planul vizează exclusiv
persoanele cu contract de muncă/de mandat cu vechime în muncă de minim 1 an în cadrul Societății. Vechimea este
calculată ca sumă a tuturor lunilor lucrate efectiv pentru Societate de la data angajării până la finalul anului fiscal
anterior anului în care se acordă bonificația. Primele bonificații vor putea fi acordate începând cu anul 2019 pentru
anul fiscal 2018. Bonificațiile vor fi acordate doar persoanelor angajate în companie la data raportării rezultatelor
financiare anuale la Bursa de Valori Bucureşti. Bonificațiile în acțiuni se vor putea face inclusiv prin alocare de acțiuni
ori prin opțiunea de a achiziționa acțiuni ale Societății, în limita totală, pe toți anii de implementare a mecanismului,
a maximum 5% din acțiunile proprii ale Societății. Pentru acest demers Societatea va aloca anual un buget de maxim
10% din profitul net obținut de Societate în anul anterior acordării bonificației. Criteriile, mecanismul de acordare a
bonificațiilor, termenele de plata/acordare, tipul acțiunilor ce se vor acorda, perioada de timp şi condițiile în funcție
de care se pot valorifica acțiunile astfel acordate vor face obiectul Planului de recompensare.
9.7. Administratorul Societății este mandatat pentru adoptarea tuturor măsurile necesare pentru crearea şi
implementarea Planului de recompensare, inclusiv: identificarea criteriilor de alocare, modalitatea de calcul a
bonificațiilor anuale, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv în fiecare an, perioada de
exercitare a drepturilor, determinarea mecanismului de identificare a beneficiarilor, actualizarea Planului,
întocmirea şi publicarea documentelor de informare în condiţiile legii etc. Administratorul Societății este mandatat
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Planului de recompensare, respectiv parcurgerea tuturor etapelor şi
formalităţilor legale necesare. Administratorul va putea delega aceste atribuții.
Art. 10. Reducerea sau majorarea capitalului social.
10.1. Reducerea capitalului social, se poate face prin:
a)

micşorarea numărului de acțiuni;

b)

reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c)

dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d)

alte procedee prevăzute de lege.

10.2. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
10.3. Hotărârea va trebui să respecte cuantumul minim de capital social stabilit prin lege, să arate motivele pentru
care se face reducerea şi procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.
10.4. Majorarea capitalul social se poate face prin :
a)

emisiunea de acțiuni noi;

b)
majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau
în natură. Aportul în natură va fi acceptat doar prin hotărâre a adunării generale.
10.5. Majorarea capitalului social prin ofertă publică de valori mobiliare este supusă legislației pieței de capital.
10.6. De asemenea, acțiuni noi pot fi emise ca urmare a încorporării rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum
şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide şi exigibile asupra societății
cu acțiuni ale acesteia, în condițiile legii.
10.7. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul
social.
10.8. Hotărârea adunării extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, Partea
a IV-a.
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10.9. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți,
proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, aceştia putându-şi exercita dreptul de preferință numai în
interiorul termenului hotărât de adunarea generală.
10.10. Convocarea va trebui să cuprindă, în acest caz, motivele majorării capitalului social, persoanele cărora
urmează a li se atribui noile acțiuni, numărul de acțiuni atribuit fiecăreia dintre ele, valoarea de emisiune a acțiunilor
şi bazele fixării acesteia.
10.11. Majorarea capitalului social poate fi hotărâtă, prin delegare de atribuții dată de către adunarea generala a
acționarilor, administratorului unic.
10.12. Administratorul poate decide, fără mandatul adunării generale, majorarea capitalului social până la o valoare
maxima de 1.000.000 lei (un milion lei).
10.13. Deciziile luate de administrator, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a
acționarilor, vor avea acelaşi regim juridic ca şi hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce priveşte
publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanță.
10.14. Hotărârea adunării privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la
îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.
10.15. Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.
Art. 11. Despre emiterea de obligațiuni.
11.1. Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.
11.2. Valoarea nominală a unei obligațiuni nu poate fi mai mică de 2,5 lei.
11.3. Obligațiunile din aceeaşi emisiune trebuie să fie de o valoare egală şi acordă posesorilor lor drepturi egale.
11.4. Obligațiunile pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie, sau în formă dematerializată, prin înscriere
în cont.
11.5. Pentru a proceda la emiterea de obligațiuni prin ofertă publică, administratorul va publica un prospect de
emisiune, în condițiile legii pieței de capital.
11.6. În cazul în care obligațiunile fac obiectul unei oferte publice, emiterea şi tranzacționarea vor fi supuse
reglementărilor legislației privind piața de capital.
11.7. Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor.
11.8. Adunarea va fi convocată pe cheltuiala Societății care a emis obligațiunile, la cererea unui număr de deținători
care să reprezinte a patra parte din titlurile emise şi nerambursate sau, după numirea reprezentanților deținătorilor
de obligațiuni, la cererea acestora.
11.9. Dispozițiile prevăzute pentru adunarea ordinară a acționarilor se aplică şi adunării deținătorilor de obligațiuni,
în ceea ce priveşte formele, condițiile, termenele convocării, şi votarea.
11.10. Societatea emitentă nu poate participa la deliberările adunării deținătorilor de obligațiuni, în baza
obligațiunilor pe care le posedă.
11.11. Deținătorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatari, alții decât administratorii, auditorul
financiar sau funcționarii societății.
11.12. Adunarea deținătorilor de obligațiuni legal constituită va avea toate prerogativele conferite de lege.
11.13. Obligațiunile se rambursează de societatea emitentă la scadență.
11.14. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale societății emitente, în condițiile stabilite în
prospectul de ofertă publică.
CAPITOLUL V
Conducerea și administrarea societății
Art. 12. Adunarea generală a acționarilor.
12.1. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia
şi asigură politica ei economică şi comercială.
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12.2. Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an, în maximum 4 luni de la
încheierea exercițiului financiar precedent.
12.3. Adunarea generală a acționarilor (ordinară sau extraordinară) va fi convocată de către administrator sau de
persoana împuternicită de acesta, în conformitate cu prevederile legii societăților şi legii pieței de capital.
12.4. Convocarea se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi în unul din ziarele de largă răspândire
din localitatea în care se află sediul Societății, precum şi pe pagina de internet a Societății. Termenul de întrunire nu
poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
12.5. Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ora ținerii adunării generale a acționarilor, ordinea de zi,
expunerea explicită a problemelor care se vor pune în discuție şi, dacă este cazul, textul integral al propunerilor
referitoare la modificarea actului constitutiv.
12.6. Adunarea Generala a Acționarilor va fi convocată de către Administrator ori de câte ori este nevoie, la cererea
unui acționar sau a unui număr de acționari care dețin cumulat cel puțin 5% din capitalul social. În acest ultim caz,
adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile si se va întruni în termen de cel mult 60 de zile
de la data trimiterii convocării.
12.7. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare
generală şi să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
12.8. Ședințele adunărilor generale ale acționarilor (ordinare sau extraordinare) vor putea avea loc la sediul Societății
sau în orice alt loc indicat în convocare.
12.9.Convocatorul adunării, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum şi situațiile
financiare anuale, raportul anual al administratorului şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pot
publica şi pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor.
12.10. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin
o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea voturilor
exprimate în cadrul adunării generale.
Art. 13. Competențele adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor.
13.1. Adunarea generală ordinară, pe lângă problemele înscrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotărâre
care:
a)
să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale
auditorului financiar şi să fixeze dividendul;
b)

să aleagă administratorul;

c)
să fixeze remunerația cuvenită pentru durata mandatului în curs al administratorului unic /
administratorilor din consiliul de administratie ;
d)

să se pronunțe asupra gestiunii administratorului;

e)
să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exercițiul
financiar următor;
f)
să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății,
precum şi asupra constituirii de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor societății;
g)

să fixeze remunerația cuvenită pentru auditorul financiar;

h)

să fixeze durata mandatului Directorului General.

13.2. Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre privind:
a)

schimbarea formei juridice a societății;

b)

mutarea sediului societății;

c)

schimbarea obiectului principal de activitate al societății;

d)
înființarea sau desființarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte
unități fără personalitate juridică;
e)

modificarea duratei societății;
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f)

majorarea capitalului social daca valoarea majorata depaseste 1.000.000 lei;

g)

reducerea capitalului social şi reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h)

fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i)

dizolvarea anticipată a societății;

j)

conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k)

conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l)

emisiunea de obligațiuni;

m)
oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută
aprobarea adunării generale extraordinare.
13.3. Acționarii convin ca atribuțiile prevăzute la literele g) si h) de la Art. 13.1 si atributiile prevazute la literele b),
d), g) de la Art. 13.2 să fie delegate administratorului unic/consiliului de administratie.
Art. 14. Desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor.
14.1 Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de administrator sau, în lipsa sau la decizia acestuia,
de către persoana desemnată a-l înlocui.
14.2. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este
permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate
sau, în cazul persoanelor juridice şi a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei
fizice care le reprezintă – împuternicire semnată şi stampilată de directorul general sau administratorul persoanei
juridice reprezentate, respectiv cu împuternicire notarială semnată de persoana fizică reprezentată.
14.3. Procurile însoțite de copia buletinului persoanei împuternicite vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de
adunare sau în termenul prevăzut în convocare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea
adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal.
14.4. Acţionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administraţie sau ai directoratului nu pot vota, în baza
acţiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care
persoana sau administraţia lor ar fi în discuţie.
14.5. Ei pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.
14.6. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes
contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la votul privind acea operațiune.
14.7. Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără votul
său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută de lege.
14.8. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
14.9. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea
hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
14.10. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
14.11. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.
14.12. Cu ocazia adunărilor generale ale acționarilor sunt întocmite procese-verbale, consemnate într-un registru
special, ţinut prin grija administratorilor.
14.13. Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor trebuie să conţină menţiuni privind formalităţile de
convocare, locul, ora, data şedinței, acţionarii prezenţi, rezumatul problemelor puse în discuţie, deciziile luate.
14.14. Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se vor depune în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la
registrul comerțului, în vederea menționării lor în registru şi publicării lor în Monitorul Oficial al României.
Art. 15. Administratorul Societății.
15.1 La data prezentului Act Constitutiv societatea este administrată de un administrator unic, ales de Adunarea
Generală a Acționarilor. Mandatul primului administrator este dat pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a
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fi numit pentru noi perioade de 4 ani. Următorii administratori vor fi aleşi pentru perioade de 3 ani, putând fi realeşi.
Administratorul poate avea calitatea de acționar.
15.2. La data prezentului Act Constitutiv, administratorul îndeplineşte şi atribuțiile de Director General.
Administratorul va putea numi în calitate de Director General al Societății o altă persoană. Administratorul poate
numi şi Directorul Executiv al Societății. Directorul General şi Directorul Executiv vor avea drepturile şi obligațiile
stabilite prin lege şi prin decizia administratorului în acest sens.
15.3. La data prezentului Act Constitutiv, Societatea este condusă şi administrată de către:


MĂLUREANU COSMIN, cetățean român, născut la data de [date cu caracter personal] în [date cu caracter
personal], domiciliat[date cu caracter personal], identificat cu C.I. seria RR nr. [date cu caracter personal]
eliberat de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal], având CNP [date cu caracter
personal], numit pe o perioada de 4 ani de la data semnării acestui Act Constitutiv, având puteri depline.

15.4. În cazul absenței temporare sau definitive a administratorului, adunarea generală a acționarilor va putea
desemna o altă persoană care va exercita atribuțiile acestuia temporar ori până la expirarea mandatului
predecesorului său, după caz. Prin absență temporară se înțelege lipsa nemotivată a acestuia pentru o perioadă de
minim 30 de zile. Prin absență definitivă se înțelege imposibilitatea acestuia de a îşi mai desfăşura activitatea (ex:
deces, punere sub interdicție, executarea unei condamnări).
15.5. Administratorul are plenitudine de competentă în a administra şi gestiona Societatea, aducând la îndeplinire
hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv şi a prevederilor
legale in vigoare.
15.6. Administratorul va fi asigurat pentru răspundere profesională. Aceeaşi obligație de asigurare pentru
răspundere profesionala o au şi persoanele numite în funcția de Director General respectiv Executiv ai Societății.
15.7. Administratorul poate reprezenta Societatea în tranzacțiile cu terții în limitele stabilite în acest act constitutiv
şi de deciziile adunării generale a acționarilor în acest sens.
15.8. Administratorul poate delega o parte din puterile ce îi sunt conferite prin lege şi prin prezentul act constitutiv
unuia sau mai multora dintre directori, angajați ai societății sau terțe persoane, în conformitate cu prevederile legale
aplicabile.
15.9. Administratorul este obligat să pună la dispoziția acționarilor, în limitele art. 117 2 din Legea societăților nr.
31/1990, şi a auditorului financiar, la cererea acestora, documentele Societății pentru care legea sau actul constitutiv
prevăd aceasta obligație.
15.10. Administratorul şi directorii răspund pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, şi pentru abaterile de
la atribuțiile acestora în administrarea Societății.
15.11. Persoanele care, potrivit legislației in vigoare, nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanți
ai societății, dacă au fost alese, sunt decăzute automat din drepturile conferite de funcția în care au fost aleşi.
15.12. Semnăturile administratorilor vor fi depuse la registrul comerțului.
15.13. Administratorii Societății sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoştință de
nereguli săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorului financiar.
15.14. Predecesorii administratori sunt răspunzători față de Societate şi de terți, ca şi administratorii, pentru
neîndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiții ca şi administratorii.
15.15. Dacă administratorii constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, sunt obligați să convoace adunarea
generală extraordinara pentru a hotărî reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea
Societății.
15.16. Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor
imobilizate ale Societății, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 50%
din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii Societății
numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.
15.17. Închirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulata
față de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depăşeşte 50% din
valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe
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o perioadă mai mare de un an, depăşind aceeaşi valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generala extraordinară
a actionarilor.
15.18. Administratorii sunt solidar răspunzători față de Societate pentru:
a)

realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;

b)

existența reală a dividendelor plătite;

c)

existența registrelor cerute de lege şi corecta lor ținere;

d)

exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e)

stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

15.19. Adunarea generală a acționarilor va putea numi ca administrator şi o persoană juridică, în condițiile legii.
15.20. Drepturile şi obligațiile asumate anterior schimbării formei juridice şi denumirii societății (Ascendia Design
S.R.L.) rămân câştigate şi sunt continuate de Societate, în noua forma juridică de societate pe acțiuni şi cu noua
denumire (Ascendia S.A.).
15.21. Administratorul unic este imputernicit in mod expres sa semneze in numele actionarilor orice noi reactualizari
ale actului constitutiv in conformitate cu modificarile aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 16. Atribuțiile administratorului sunt următoarele:
16.1. Administratorul are, în principal, următoarele puteri şi atribuții:
a)
elaborează raportul administratorului şi situațiile financiare anuale pe care le supune spre
aprobare adunării generale a actionarilor, la încheierea exercițiului economico-financiar;
b)
elaborează şi supune spre aprobare proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al societății pe anul
în curs;
c)

stabileşte îndatoririle şi responsabilitățile personalului executiv al societatii pe departamente;

d)
aprobă operațiunile de cumpărare şi vânzare de bunuri , inclusiv de mijloace fixe, potrivit
competenței acordate;
e)

rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;

f)

stabileşte persoanele care au dreptul să angajeze Societatea prin semnătură în bancă;

g)
supune spre aprobarea adunării generale a acționarilor toate problemele aflate în competența
acesteia;
h)
decide asupra înființării sau desființării de puncte de lucru, sucursale şi alte sedii secundare fără
sau cu personalitate juridică;
i)

adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea obişnuită a Societății;

j)
decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie şi semnează acte juridice cu privire la
operații cu depozite la termen şi certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale
Fondurilor Deschise de Investiții, operațiuni directe pe Piața de Capital, operațiuni de piața monetară,
operațiuni cu titluri de stat, operațiuni cu produse derivate.
k)
decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie şi semnează acte juridice prin care
angajează Societatea privind deschiderea/închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau
nebancare, contracte de credit/împrumut, accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar şi/sau de
finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit şi/sau alte instituții financiare bancare sau
nebancare, în condițiile comerciale negociate, sau a unor împrumuturi de la acționari, în baza unor
contracte de împrumut fără dobândă, sume care vor fi restituite către aceştia atunci când restituirea nu va
perturba fluxul financiar al Societății.
l)
decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie şi semnează acte juridice privind garanțiile
de orice natură acordate de Societate.
m)
decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură în bancă şi stabileşte limitele
privind dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane.
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n)
decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie şi semnează acte juridice cu privire la
scrierea, contractarea şi implementarea de proiecte de finanțare a dezvoltării Societății prin accesarea de
fonduri nerambursabile, din linii de finanțare naționale sau externe, incluzând dacă este cazul hotărârea
alocării sumelor necesare pentru asigurarea cofinanțării cerute pentru implementarea unor astfel de
proiecte.
16.2. Pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate conform lit. k), l), m) şi administratorul poate mandata o
persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în vederea negocierii şi încheierii actelor juridice
menționate. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă a administratorului şi va cuprinde mențiunile referitoare la
întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă.
16.3 În cazul numirii mai multor administratori, aceştia vor fi întotdeauna în număr impar şi vor putea delega puterile
şi atribuțiile ce le revin în cadrul Societății între ei, prin vot al majorității lor, în limitele Actului Constitutiv.
CAPITOLUL VI
Gestiunea Societății
Art. 17. Gestiunea Societății.
17.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, în condițiile prevăzute de lege.
17.2. Auditorul financiar va verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite legal şi în conformitate cu registrele
Societății, dacă registrele sunt ținute cu respectarea prevederilor legale şi dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută
în conformitate cu regulile privind întocmirea bilanțului contabil. Auditorul financiar va prezenta adunării generale
un raport detaliat cu privire la aspectele enumerate anterior, precum şi cu privire la propunerile privind situațiile
financiare şi repartizarea profitului.
17.3. Adunarea Generală nu poate aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportul
auditorului financiar.
17.4. Auditorul financiar va fi ales sau revocat de către Administratorii Societății.
17.5 Auditorul financiar ales la data constituirii Societății este FISCONTA S.R.L., cu sediul în str. Cpt. Traian Ionescu
nr. 2, loc. Focsani, jud. Vrancea, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J39/1105/2007, având CIF: RO22985166,
societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 797, administrator: Mirea
Rodica Elena Georgeta; auditor desemnat: Bodoc Crenguta; nr. carnet: 2529.
Art. 18. Exercițiul financiar.
18.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția
primului exercițiu, care începe la data constituirii legale a societății şi se termină la data de 31 decembrie a aceluiaşi
an.
18.2. O copie de pe situația financiară anuală însoțită de raportul administratorilor, raportul comisiei de
cenzori/auditorului, precum şi de procesul verbal al Adunării Generale, se va depune de către administrator la Oficiul
Registrului Comerțului, precum şi la Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr.
82/1991, republicată.
Art. 19. Situația financiară anuală.
19.1. Societatea va ține evidența contabilă în RON, în conformitate cu reglementările financiare şi va întocmi anual
bilanțul şi contul de profit şi pierderi, în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 20. Profiturile si pierderile.
20.1 Dividendele Societății vor fi stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor şi distribuite acționarilor în
conformitate cu prevederile legii pieței de capital.
20.2. Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă, în
limitele legii.
20.3 Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili şi termenul în care acestea se vor plăti
acționarilor.
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20.4. În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabileşte data plății dividendelor, acestea se plătesc în
termen de 120 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.
Art. 21. Registrele Societății
21.1. Societatea va ține registrele prevăzute de lege.
CAPITOLUL VII
Modificarea formei juridice, retragerea și excluderea acționarilor, dizolvarea şi lichidarea Societății
Art. 22. Modificarea formei juridice a Societății.
22.1. Modificarea formei juridice a Societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale
extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.
Art. 23. Retragerea și excluderea acționarilor.
23.1. Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală privitoare la schimbarea obiectului
principal de activitate al Societății, sau a formei juridice a Societății, au dreptul de a se retrage din Societate şi de a
obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, proporțional cu activul social net ce a rezultat după ultimul bilanț
contabil aprobat.
Art. 24. Dizolvarea Societății.
24.1 Societatea se va putea dizolva în următoarele cazuri:
a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;
b) hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor;
c) deschiderea procedurii de lichidare judiciară;
d) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu hotărăşte
reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;
e) alte situații prevăzute de lege ori de prezentul act constitutiv.
Art. 25. Lichidarea Societății.
25.1. În caz de dizolvare a Societății, adunarea generală a acţionarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide
lichidarea acesteia.
25.2. Lichidarea Societății şi repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
CAPITOLUL VIII
Fuziunea și divizarea Societății
Art. 26. Fuziunea sau divizarea.
26.1. Fuziunea sau divizarea se hotărăşte de Adunarea Generală în condițiile stabilite pentru modificarea actului
constitutiv al Societății.
26.2. În baza hotărârii adunării generale a actionarilor, administratorul va întocmi un proiect de fuziune, respectiv
un proiect de divizare, potrivit prevederilor legale.
CAPITOLUL IX
Litigii
Art. 27. - Soluționarea litigiilor.
27.1. Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea şi executarea prevederilor prezentului act constitutiv, în
măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele judecătoreşti competente.
27.2. Litigiile de orice fel apărute între societate şi persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor
judecătoreşti de drept comun. Pârțile pot alege şi calea arbitrală.
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CAPITOLUL X
Dispoziții finale
Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare, referitoare la societăți.
Cheltuielile de constituire ale societatii vor fi contabilizate cu titlu de cheltuieli de constituire prin bugetul de venituri
si cheltuieli aferent primului an de activitate.
Prezentul act constitutiv a fost semnat astăzi, 22 Septembrie 2018, în 5 exemplare originale și 1 exemplar pentru a
fi înregistrat la Registrul Comerțului.
Administrator unic,
ASCENDIA S.A.
MĂLUREANU COSMIN
Nota : Zonele cu date cu caracter personal au fost marcate corespunzator.
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ANEXA VI – PRINCIPII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
SECȚIUNEA
A

A.1.

A.2.

A.3.

A.4.

A.5.

Prevederi de indeplinit

Modul de indeplinire

Responsabilitati ale Consiliului de Administratie
Rolul Consiliului de Administratie (Consiliul) Actul constitutiv al Companiei prevede in mod clar
trebuie sa fie clar definit si fundamentat in
atributiile administratorului. Compania este
actele constitutive ale societatii, in
condusa de un administrator unic (nu de către un
reglementarile interne si/sau in alte
consiliu de administrație).
documente similare
Societatea trebuie sa detina un regulament Compania este condusa de un administrator unic
intern al Consiliului care sa includa termeni
(nu de către un consiliu de administratie). În
de referinta cu privire la Consiliu si la
Raportul anual sunt făcute referințe le conflicutul
functiile de conducere cheie ale societatii.
de interese.
Administrarea conflictului de interese la
nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa
fie tratat in regulamentul Consiliului.
Orice alte angajamente profesionale ale
In capitolul despre managementul companiei din
membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de
Raportul Anual sunt detaliate interesele
membru executiv sau neexecutiv al
administratorului.
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.
Fiecare membru al Consiliului va informa
In capitolul despre managementul companiei din
Consiliul cu privire la orice legatura cu un
Raportul Anual sunt detaliate interesele
actionar care detine direct sau indirect
administratorului.
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.
Raportul anual trebuie sa informeze daca a
Nu se aplica - compania este condusa de un
avut loc o evaluare a Consiliului, sub
administrator unic.
conducerea presedintelui. Trebuie sa
contina, de asemenea, numarul de sedinte
ale Consiliului.
Compania a depasit perioada obligatorie de
Procedura privind cooperarea cu
Consultantul Autorizat pentru perioada in mentinere a contractului cu un Consultant
care aceasta cooperare este impusa de Autorizat. Pe durata existentei contractului,
Bursa de Valori Bucuresti va contine cel prevederile acestui capitol au fost indeplinite.
In prezent, acest capitol este neaplicabil
putin urmatoarele:
A.5.1. Persoana de legatura cu Consultantul companiei.
Autorizat;
A.5.2. Frecventa intalnirilor cu Consultantul
Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna
si ori de cate ori evenimente sau informatii
noi implica transmiterea de rapoarte
curente sau periodice, astfel incat
Consultantul Autorizat sa poata fi consultat;
A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului
Autorizat toate informatiile relevante si
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B.1.

B.2.

C.1.

D.1.

D.1.1

D.1.2.

orice informatie pe care in mod rezonabil o
solicita Consultantul Autorizat sau este
necesara Consultantului Autorizat pentru
indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin;
A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de
Valori Bucuresti cu privire la orice
disfunctionalitate aparuta in cadrul
cooperarii cu Consultantul
Autorizat, sau
schimbarea
Consultantului Autorizat.
Sistemul de Control Intern
Nu se aplica – compania va informa actionarii
Consiliul va adopta o politica astfel incat
asupra tranzactiilor in cazul in care vor exista
orice tranzactie a societatii cu o filiala
filiale.
reprezentand 5% sau mai mult din activele
nete ale societatii, conform celei mai
recente raportari financiare, sa fie aprobata
de Consiliu.
Auditul intern trebuie sa fie realizat de
Auditul intern este realizat de rolul de CFO, iar cel
catre o structura organizatorica separata
extern de auditorul independent al companiei.
(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.
Recompense echitabile si motivare
Compania este condusa de un administrator unic,
Societatea va publica in raportul anual o
sectiune care va include veniturile totale ale nu de un consiliu de administratie. In cursul anului
2018, Administratorul / Directorul general nu a
membrilor Consiliului si ale directorului
fost remunerat, contractul său de mandat fiind
general aferente anului financiar respectiv
neremunerat.
si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau
Compania urmează să actualizeze aceste date în
a oricaror compensatii variabile si de
rapoartele viitoare.
asemenea, ipotezele cheie si principiile
pentru calcularea veniturilor mentionate
mai sus.
Construind valoare prin relatia cu investitorii
Suplimentar fata de informatiile prevazute
Toate comunicarile companiei (atat in rapoarte
cat si pe website sunt realizate bilingv – mai puțin
in prevederile legale, pagina de internet a
unele anexe care nu sunt mereu traduse).
societatii va contine o sectiune dedicata
Compania are pe websete-ul propriu o secțiune
Relatiei cu Investitorii, atat in limba
dedicată relatiei cu investitorii:
romana, cat si in limba engleza, cu toate
http://www.ascendia.ro/ro/investitori
informatiile relevante de interes pentru
investitori, incluzand:
Principalele regulamente ale societatii, in
particular actul constitutiv si regulamentele
interne ale organelor statutare
CV-urile membrilor organelor statutare

Toate documentele importante sunt publicate pe
website-ul companiei, la secțiunea pentru
investitori
CV-ul pe scurt al Administratorului este parte din
raportul anual.
Compania urmează să actualizeze aceste date în
rapoartele viitoare si/sau pe website-ul sau
www.ascendia.ro, la sectiunea pentru investitori.

Pagina 98 din 101

D.1.3.

Rapoartele curente si rapoartele periodice

D.1.4.

Informatii cu privire la adunarile generale
ale actionarilor: ordinea de zi si materialele
aferente; hotararile adunarilor generale
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
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.
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.
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.
O societate 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 (asanumitele 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.
O societate trebuie sa stabileasca data si
locul unei adunari generale astfel incat sa
permita participarea unui numar cat mai
mare de actionari.

D.1.5.

D.1.6

D.1.7.

D.2.

D.3.

D.4.

Toate rapoartele sunt pubicate pe website-ul
propriu, la secțiunea pentru investitori, imediat
dupa publicarea pe sistemul BVB.
Informatiile privind AGA (AGOA/AGEA) au fost si
vor continua a fi publicate pe website-ul propriu,
la secțiunea pentru investitori.
Aceste informatii vor fi publicate pe website-ul
propriu, la secțiunea pentru investitori, atunci
cand va fi cazul.

Aceste informatii vor fi publicate pe website-ul
propriu, la secțiunea pentru investitori, atunci
cand va fi cazul.

Aceste informatii sunt publicate pe website-ul
propriu, la secțiunea pentru investitori.

Aceste informatii sunt publicate pe website-ul
propriu, la secțiunea pentru investitori si in
raportul anual.

Compania furnizează anual prognoze privind BVC
pentru anul următor, odata cu raportul anual.

Societatea convoca adunarile generale
(AGEA/AGOA) la sediul companiei.
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D.5.

D.6.

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.
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.

Toate rapoartele companiei sunt redactate
bilingv, in Romana si Engleza (mai puțin unele
anexe care nu sunt mereu traduse).

Compania urmează să îmbunătățească
comunicarea cu investitorii, urmând a organiza
cel puțin un eveniment anual în acest sens.
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ANEXA VII – DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE
ASC 4114/27.03.2019

DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE
Subsemnații, Cosmin Mălureanu în calitate de Administrator si Director General şi Daniel Comănescu, în calitate de
Contabil Șef, declaram pe proprie răspundere că, după cunoştințele noastre, situația financiar-contabila este
întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societății noastre, oferă o imagine corectă si conformă
cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit şi pierdere ale ASCENDIA S.A.

Contabil Șef,
Daniel Comanescu

Administrator unic,
Cosmin Mălureanu
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