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DATE DE IDENTIFICARE 

 
Raport Semestrial conform: Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, 

Regulamentul UE nr. 596/2014 

Pentru perioada: 01.01.2020 – 30.06.2020 

Data raportului: 28 August 2020 

Denumirea societății comerciale: Ascendia S.A. 

Sediul social: Str.Eufrosin Poteca nr.40, Et.1, Sector 2, București, Romania 

Adresa de corespondenta / punct de lucru: Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sector 3, București, Romania 

Numărul de telefon: +40371089200 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO21482859 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/6604/2007 

Capitalul social subscris și vărsat: 144.444 RON 

Numarul de actiuni emise si caracteristici: 1.444.444 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 RON 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO ATS al BVB 

 

1. MESAJ CĂTRE ACȚIONAR I 

 

Anul 2020 a început pentru ASCENDIA foarte optimist, cu promisiunea multor reușite, în contextul dezvoltarii noii 
game de produse – vorbim în special de LIVRESQ, unealta care permite cearea de module eLearning interactive, fără 
a fi necesare cunoștințe de programare, precum și de portofoliul de cursuri eJourneys pentru dezvoltarea abilităților 
soft-skills, pentru angajații din companii. Practic cele 2 linii noi au fost gândite sa fie complementare liniei de afaceri 
legată de platforma Coffee Learning Managment System și serviciile conexe deja oferite companiilor mari 
transformînd Ascendia într-un one-stop-shop pentru soluții eLearning complete.  

Am început cu un plan ambițios, ce viza prezentarea platformei LIVRESQ la mai multe târguri internaționale de profil, 
primul de acest fel fiind în Ianuarie 2020, BETT Londra, cel mai mare targ din lume unde sunt expuse soluții software 
și hardware moderne destinate învățării cu ajutorul tehnologiei. Am avut un stand la acest târg și ne-am bucurat că 
LIVRESQ a fost foarte apreciat de către mulți expozanți, avansând varii discutii de colaborare/integrare cu soluțiile 
acestora. Astfel am ajuns sa discutăm de implementari naționale sau regionale, în țări precum Koreea de Sud, China 
și chiar Zimbabwe.  

Din păcate, odată cu lunile Februarie și Martie, discuțiile avansate au început să se rărească/amâne pe măsură ce 
virusul SARS-COV-2 s-a propagat prin lume și cu el au venit carantina și încetinirea afacerilor la nivel global. Astfel 
discuțiile începute au rămas în conservare și nu s-au concretizat pe perioada analizată de acest raport, însă 
perspectivele eLearning ale pieței globale ne fac să fim foarte optimiști în ceea ce le privește. 

Practic, începând cu luna Aprilie am fost în imposibilitatea de a executa planul făcut anul trecut, atât pentru LIVRESQ, 
cât și pentru eJourneys și pentru platforma CoffeeLMS.  

În Martie am anunțat semnarea acordului de parteneriat cu Trend Consult, una dintre cele mai cunoscute companii 
din România care activeaza în domeniul instruirii la sală. Sub bradnul eJourneys, parteneriatul presupune construirea 
și distribuirea de cursuri online care vizează schimbari concrete, specifice, în comportamentul oamenilor. Toate 
modulele eLearning pe care le-am construit și continuăm să le construim urmează succesiunea descoperire - 
conceptualizare - aplicare în practică, printr-un conținut on-line interactiv, prietenos și accesibil, în limba romană. 
Drepturile de autor asupra produseului rezultat din cooperarea companiilor sunt împărțite egal între parteneri. 

Anticipând impactul economic ce urma să vină, de la jumătatea lunii Martie am redus cheltuielile salariale (cu circa 
27% pe perioada analizată), păstrînd integral personalul companiei. De asemenea, am redus și unele din cheltuielile 
de funcționare, crescându-le însă pe cele de marketing. Considerăm ca domeniul eLearning este unul potențat de 
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contextul sanitar actual, doar că pe termen scurt este normal să aibă un impact negativ important în marea partea a 
afacerilor, companiile intrând automat într-un mod de conservare, în care investițiile/achizițiile sunt amânate și 
aceste practici au efect economic în cascadă. În perspectiva revenirii, diferența importantă apropo de industira în 
care activăm este aceea că soluțiile eLearning rezolva o parte din impedimentele/limitările date de contextul sanitar, 
fiind soluții asupra cărora din ce în ce mai multe companii, cât și mediu public, iși îndreaptă atenția. Prin urmare am 
mers pe ideea că trebuie “să ne ținem respirația” până în Q4 2020/Q1 2021, când, sperăm noi, se vor dezgheța 
bugetele de achiziții și, fortuiți sau nu, cei interesați vor achiziționa soluțiile eLearning necesare continuării activității. 
În acel punct, faptul că oferim o soluție completă va constitui un anantaj comercial important.  

Revenind la lunile Martie-Aprilie, am anticipat ca zona clienților nostri tradiționali, corporate, va încetini și am 
considerat că este util sa ne reinventăm, să ne adresăm cu produsele pe care le avem altor piețe, altor profile de 
cumpărători. Am constatat că (fortuit) se deschide piața de eLearning publică și ne-am poziționat produsul LIVRESQ  
în așa fel încât să obținem cât mai multă din piața potențială, iar cu CoffeeLMS am încercat o implementare în 
parteneriat cu furnizorul unei alte soluții complementare. Trebuie subliniat că acesta a fost un experiment derulat în 
România și apoi în Republica Moldova. Am oferit așadar cadrelor didactice licențe LIVRESQ de tip Academic, gratuite 
pentru un an. Pe perioada analizată, s-au înregistrat în platformă profesori din peste 4000 instituții educaționale din 
Romania și Republica Moldova, care au creat peste 1400 lecții interactive. Demersul nostru a dus la trainingul a peste 
3000 de cadre didactice, prin webinarii și cursuri specifice. Practic intenția noastră a fost și este să ajutăm sistemul 
educațional românesc, oferind o unealtă unică, câștigând în paralel o piață pe care să putem face up-sale ulterior 
(prin vânzare de produse/servicii adiționale, complementare licenței de tip Academic a LIVRESQ). Pornind de la 
rezultatele excelente obținute în plan național într-o perioadă scurtă, dorim să extindem acest model și internațional. 

Și în semestrul I al 2020 activitatea comercială a ASCENDIA a avut două componente principale: vânzarea către 
companii a platformei Learning Management System CoffeeLMS și a serviciilor de dezvoltare conținut personalizat 
eLearning. Activitatea orientată către vânzarea de soluții eLearning către mediul corporate a generat majoritatea 
încasărilor comerciale ale companiei, valoarea acestora fiind însă într-o scădere importantă față de S1 2019 (aproape 
la jumatate) datorită fapului ca o mare parte din clienții acestor soluții și-au redus drastic activitatea în lunile Martie-
Iunie, unele dintre companiile ce ne sunt clienți fiind chiar închise prin norme legale. 

Resursele financiare ale ASCENDIA au susținut corespunzător activitatea companiei în perioada analizată, deși am 
înregistrat o pierdere contabilă importantă. Merită precizat că, pe perioada analizată, investițiile făcute de companie 
au fost bine protejate în perioada de declin a piețelor bursiere, iar revenirile ne-au adus plusuri importante. 

Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a companiei și pe viitor și pentru a finanța dezvoltarea de produse 
noi sau complementare celor existente urmărim atragerea unor noi finanțări, atât din surse rambursabile cât și 
nerambursabile, incluzând deci fonduri naționale/europene, credite bancare, una sau mai multe emisiuni de 
obligațiuni și majorări de capital. În perioada analizată am demarat discuții pentru găsirea unui consultant relevant 
pe piața globală, care să ne reprezinte în procesul de prezentare și identificare a unui investitor strategic, capabil să 
implice o sumă considerabilă în dezvoltarea Ascendia și care să ne ofere perspectiva piețelor externe României pentru 
produsul LIVRESQ, cel puțin. 

În primul semestru al 2020 ASCENDIA a achitat la timp și dobânda la cel de-al doi-lea cupon aferent emisiunii de 
obligațiuni derulate în 2019 (ASC22). 

Consider că investițiile în IP și produse proprii au fost bine derulate și strategia companiei a fost una buna, care va 
beneficia de contextul sanitar global. Acum avem produsele necesare pentru a ne extinde activitatea, atât în România 
cât și pe piețele externe, iar piața are nevoie de produse eLearning de calitate, cum are compania noastră. Mulțumesc 
încă o dată acționarilor, investitorilor în obligațiuni și membrilor echipei ASCENDIA care cred în această abordare și 
au avut și au răbdare să vadă viziunea prinzând contur! 

Cosmin Mălureanu 

DIRECTOR GENERAL ASCENDIA S.A. 
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2. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARA 

2.1 PREZENTAREA UNEI  ANALIZE A SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU 
ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT 

Prezentarea situației economico-financiare a societății are la bază datele din raportarea contabilă semestrială la 30 
Iunie 2020, întocmită în conformitate cu cerințele legii contabilității Nr. 82/1991, OMFP 2026/2020 pentru aprobarea 
Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si 
completarea unor reglementari contabile, cât și a OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare. 
 
Datele cuprinse în raportarile semestriale ce au stat la baza prezentării de mai jos sunt o reflectare fidelă a datelor 
existente în contabilitatea societății. 
 
În ansamblu, rezultatele contabile înregistrate la 30.06.2020, prezentate prin comparație cu cele de la 30.06.2019, 
trebuie privite în contextul declinului economiei naționale și mondiale provocat de virusul SARS-COV-2. Astfel, prin 
comparație cu datele financiare de la 30.06.2019, constatăm o scădere a cifrei de afaceri a companiei la aproape 
jumatate, până la un nivel similar celui înregistrat la 30.06.2018. Având în vedere că vasta majoritate a clienților 
Ascendia sunt companii mari, multe fiind chiar închise prin norme legale în perioada analizată, este normal ca 
impactul asupra activității acestora să se propage și asupra activității companiei noastre. Cu toate acestea, au existat 
aspecte pozitive în perioada analizată, între care și pivotarea unei părți a activității companiei către o piață nouă, cu 
potențial mare atât intern cât și internațional, cea a educației digitale pentru mediul public. 

2.1.1 ELEMENTE DE BILANŢ: ACTIVE CARE REPREZINTĂ CEL PUŢIN 10% DIN TOTAL ACTIVE; NUMERAR ŞI 
ALTE DISPONIBILITĂŢI  LICHIDE; PROFITURI REINVESTITE; TOTAL ACTIVE CURENTE; SITUAŢIA DATORIILOR 
SOCIETĂŢII; TOTAL PASIVE CURENTE; 

Vă prezentăm în cele ce urmează modificările intervenite în structura elementelor de bilanț în Semestrul I (S1) 2020 
prin comparație cu Semestrul I (S1) 2019. 

ACTIVE IMOBILIZATE 

Totalul imobilizărilor, în valoare de 5.963.784 RON la momentul S1 2020, înregistrează o creștere de aproximativ 
18,16%  față de aceeași perioadă a anului precedent, S1 2019, când se înregistrau 5.046.794 RON. 
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Aceasta creștere s-a produs prin înregistrarea urmatoarelor modificări în structura activelor: 
 Imobilizările necorporale au înregistrat o creștere în totalul activelor, de 984.087 RON, atingând valoarea 

de 5.753.542 RON. Aceasta creștere de 20,6% față de perioada de referință s-a produs pe seama capitalizării 
costurilor efectuate în continuarea dezvoltării urmatoarelor produse: actualizări ale platformei CoffeeLMS 
(www.coffeelms.com) și ale Suitei LIVRESQ (www.livresq.com), cât și a modulelor de software educațional 
“off the shelf” eJourneys. 

 Valoarea imobilizărilor corporale  a scăzut de la 255.833 RON la 165.108 RON, ca urmare a cresterii valorii 
amortizării; 

 Imobilizările financiare au avut o creștere de circa 100% față de perioada precedentă de raportare, 
ajungând la valoarea de 45.134 RON. 

ACTIVE CIRCULANTE 

Valoarea totală a activelor circulante în S1 2020 este de 1.304.825 RON, în scadere cu 2.256.137 RON față de S1 
2019. Această scadere a activelor circulante se datorează investitiilor făcute în propriile produse și pierderilor 
generate de contextul economico-sanitar. 

 

Pe structura de active circulante s-au produs următoarele modificări: 
 Scăderea disponibilităților bănești aflate în conturile companiei de la  suma de 1.968.696 RON în S1 2019 

la suma de 103.291 RON în S1 2020;  

 Scăderea valorii creanțelor cu 767.001 RON, față de aceeași perioadă a anului precedent, de la 1.355.874 
RON în S1 2019 la 588.873 RON în S1 2020; 

 Scăderea valorii stocurilor cu aproximativ 8%, de la 236.392 RON în S1 2019 la 194.268 RON în S1 2020. 

 Creșterea valorii investițiilor pe termen scurt, de la 0 în S1 2019 la suma de 418.393 RON în S1 2020. 

DATORII CURENTE 

Datoriile societății în S1 2020 au scăzut cu aprox. 57,8%,  înregistrând la finalul semestrului valoarea de 620.811 
RON, față de 1.470.557 RON în S1 2019. 

 

http://www.coffeelms.com/
http://www.livresq.com/
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TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 

Creșterea activelor, combinată cu scăderea semnificativă a datoriilor, a  facut ca rezultatul dintre totatul activelor 
minus datoriile curente să înregistreze o creștere importantă, cu aproximativ 38%, respectiv cu 1.710.472 RON față 
de perioada anterioară de raportare, de la 4.512.887 RON la S1 2019 la 6.223.359 RON la S1 2020. 

VENITURI ÎN AVANS 

Veniturile înregistrate în avans au scazut în S1 2020 la 2.513.917 RON. Se observă o scadere cu 122.756 RON față de 
S1 2019, când au fost 2.636.672 RON. Veniturile în avans se compun din amortizarea unor active primite prin 
subvenții și reluate în venituri. 

TOTAL CAPITALURI PROPRII 

Față de perioada anterioară, la 30.06.2020 totalul capitalurilor proprii a înregistrat o scadere în sumă de 947.963 
RON, atingând valoarea de 474.353 RON, scădere datorată pierderilor contabile înregistrate. 

 

2.1.2 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI: VÂNZĂRI NETE; VENITURI BRUTE; ELEMENTE DE COSTURI ŞI 
CHELTUIELI CU O PONDERE DE CEL PUŢIN 20%  ÎN VÂNZĂRILE NETE SAU ÎN VENITURILE BRUTE; 
PROVIZIOANELE DE RISC ŞI PENTRU DIVERSE CHELTUIELI; REFERIRE LA ORICE VÂNZARE SAU OPRIRE A 
UNUI SEGMENT DE ACTIVITATE EFECTUATĂ ÎN ULTIMELE  6 LUNI SAU CARE URMEAZĂ A SE EFECTUA ÎN 
URMĂTOARELE 6 LUNI; DIVIDENDELE DECLARATE ŞI PLĂTITE;  
 
 

 
 
 
Volumul total al vanzărilor, 350.521 RON la S1 2020, a îregistrat o scadere cu 368.482 RON, respectiv cu aproximativ 
51%, față de aceeași perioadă a anului precedent. Se poate observa însă că, în comparație cu S1 2018, cifrele la S1 
2020 sunt totuși un pic mai mari, semn că situația economico-sanitară nu a șters cu totul creșterea înregistrată în 
perioada de analiză S1 2019 și are premisele pentru revenire pe trend crescător. 
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Analiza veniturilor și a vânzărilor 
 
Totalul veniturilor în S1 2020 a fost de 1.399.146 RON, în scadere cu 521.907 RON față de S1 2019 - reprezentand  o 
scădere de aproximativ 27%, ca urmare a scăderii veniturilor din producția vândută dar și din cea de imobilizări 
necorporale.  

  
 
În structura lor, veniturile au înregistrat următoarele modificări: 

 Veniturile din prestări servicii (activități IT și software la comandă, inclusiv SAAS) au fost în valoare de 
323.751 RON, înregistrând o scădere de aproximativ 54%, respectiv cu 376.549 RON față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Aceste venituri au o pondere de aproximativ 92% în totalul vânzărilor înregistrate 
în primul semestru al anului 2020; 

 Veniturile din vânzarea produselor finite si conexe, precum și a mărfurilor în S1 2020 au fost 26.770 RON 
în creștere cu 43%, respectiv cu 8.067 RON față de S1 2019; 

 Veniturile din exploatare și producția curs au fost în creștere cu 6,7%, ajungând la la 203.244 RON în S1 
2020, față de 190.451 în S1 2019; Aceasta include subvențiile pentru investiții - constituite din cheltuieli 
aferente amortizării activelor (realizate sau primite prin finanțări) și reluate în venituri, valoarea 
subvențiilor de exploatare și veniturile aferente costului producției în curs de execuție ; 

 Veniturile din producția de imobilizari necorporale au înregistrat o scădere, valoare cu 260.178 RON mai 
mică decât cea din S1 2019, atingând suma de 749.157 RON. În această această categorie de venituri se 
regăsec dezvoltările aduse produselor ceate de companie în regim propriu sau în parteneriat, în principal 
dezvoltări ale platformei LIVRESQ (www.livresq.com), dezvoltări ale produsului de cursuri eLearning “off 

the shelf” eJourneys, precum și actualizări aferente platformei CoffeeLMS (www.coffeelms.com); 
 Veniturile financiare au înregistrat o creștere importantă față de perioada analizată, atingand valoarea de 

96.224 în S1 2020 față de 2.264 ron în S1 2019.  

 

Analiza costurilor 
 
Trendul costurilor a fost corelat cu cel al veniturilor, fiind unul descrescător. Costurile totale au fost  1.957.942 RON 
în S1 2020, o scădere cu 137.336 RON fața de S1 2019. 
 
Dintre elementele de costuri cu o pondere majoritară (91%) în totalul costurilor vă prezentăm: 

 Cheltuielile cu salariile, în valoare de 1.138.563 RON, au înregistrat în S1 2020 o scădere în valoare neta de 
423.707 RON, respectiv o scădere procentuală de aproximativ 27,2% față de perioada de referință. Această 
scădere s-a produs pe seama scăderilor salariale, măsură luată în contextul anticipat al scăderii vânzărilor 

http://www.livresq.com/
http://www.coffeelms.com/
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în contextul economico-sanitar; 

 Cheltuielile cu prestațiile externe, în valoare de 329.125 RON au scăzut cu aproximativ 5,2%, comparativ 
cu valoarea de 346.950 RON înregistrată în S1 2019; 

 Cheltuielile cu amortizarile activelor, în valoare de 312.984 RON în S1 2020, au crescut cu 198.746 RON cu 
aproximativ 173% față de anul precedent. Aceasta creștere s-a produs ca urmare a creșterii valorilor 
activelor puse în funcțiune - ne referim aici la produsele proprii noi (LIVRESQ, eJourneys) care au început să 
fie amortizate. 

Profitul net 
 
Față de perioada anterioară, S1 2019, când s-a înregistrat o pierdere neta în suma de 181.553 RON, în S1 2020 
compania a înregistrat o pierdere neta cu 380.748 RON mai mare, atingându-se valoarea de 562.301 RON. Rezultatul 
de pierdere în S1 este determinat de contextul sanitar general. În acest context economic dificil, ce a afectat 
majoritatea companiilor ce activează în România și nu numai,  decizia de a reduce pierderile prin reducerea 
cheltuielilor salariale și a altor costuri curente a fost una rațională. Este important de menționat că societatea nu a 
facut concedieri de personal, specificul activității companiei fiind unul care apreciem că va beneficia pe termen mediu 
și lung de contextul generat de virusul SARS-COV-2. Considerăm că produsele eLearning vor fi din ce în ce mai utilizate, 
atât în mediul privat cât și în cel public. 

Dividende declarate și plătite 

În cursul perioadei analizate nu au fost repartizate sau plătite dividende către acționari. 

2.1.3 CASH FLOW: TOATE SCHIMBĂRILE INTERVENITE ÎN NIVELUL NUMERARULUI ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII 
DE BAZĂ, INVESTIŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢII FINANCIARE, NIVELUL NUMERARULUI LA ÎNCEPUTUL ŞI LA 
SFÂRŞITUL PERIOADEI 

Comparat cu situația disponibilităților financiare la sfârșitul lui S1 2019, disponibilitățile companiei la finalul lui S1 
2020 au scăzut semnificativ,  după cum se poate observa în prezentarea succintă a situației fluxurilor de trezorerie: 

FLUXURILE DE TREZORERIE (RON) 

Denumirea elementului 
Perioada analizată 

S1 2018 S1 2019 S1 2020 

Fluxuri de numerar din activități de exploatare 

Încasări de la clienți 353.246 440.293 677.927 

Dobânzi încasate + Diferente de curs + Alte incasari (recuperări taxe) 3.810 25.191 0 

Plăți către furnizori și angajați -1.067.649 -1.312.118 -1.025.902 

Dobânzi plătite + comisioane bancare + diferente de curs -5.643 -30.986 -2.333 

Impozit pe profit plătit / Impozit pe venit microintreprindere -5.151 -5.920 -5.716 

Taxe salariale + tva + alte taxe  -352.654 -637.537 -362.937 

A) Numerar net din activități de exploatare -1.074.041 -1.521.077 -718.961 

Fluxuri de numerar din activități de investiție 

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni 0 0 0 

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale/necorporale 0 0 0 

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale  0 0 0 

Dobânzi încasate 0 0 0 

Dividende încasate 0 0 0 

B) Numerar net din activități de investiție 0 0 0 
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Fluxuri de numerar din activități de finanțare 

Încasări din emisiunea de acțiuni / operațiuni de portofoliu 0 0 25.000 

Încasări din prime de capital 0 0 0 

Încasări din împrumuturi pe termen lung / emisiuni de obligațiuni 0 3.000.000 0 

Încasări din subvenții diverse 546.452 353.565 28.672 

Credite pe termen scurt 80.755 483.571 0 

Creditori diverși (asociați)  271.418 265.707 22.209 

Plata leasing financiar și dobânzi obligațiuni 0 17.126 156.806 

Dividende plătite 0 0 0 

Plata rate credite / linii de credit 0 756.899 0 

C) Numerar net din activități de finanțare 898.624 3.328.818 -80.925 

D) Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar (A + B + C) -175.417 1.807.741 -799.886 

E) Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar 338.216 160.955 903.177 

F) Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar (D + E) 162.799 1.968.696 103.291 

 
 

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII COMPANIEI 

3.1 PREZENTAREA ŞI ANALIZAREA TENDINŢELOR, ELEMENTELOR, EVENIMENTELOR SAU FACTORILOR 
DE INCERTITUDINE CE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA SOCIETĂŢII COMERC IALE, 
COMPARATIV CU ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT.  

Față de perioada de referință S1 2019, parametrii de lichiditate ai Ascendia în S1 2020 au înregistrat o scădere 
importantă  dar, chiar și în această situație,  lichiditatea companiei este una bună, aceasta fiind capabilă de a-și plăti 
datoriile curente și imediate. 

RATA LICHIDITAȚII 

Indicatorul calculat Formula de calcul Perioada analizată 

S1 2018 S1 2019 S1 2020 

Rata lichidității curente Active circulante/Datorii curente 1,10 2,42 2.10 

Rata lichidității imediate (Active circulante – Stocuri)/Datorii curente 0,84 2,26 1,79 

 

Pe termen scurt indicatorii de lichiditate pot suferi modificări generate de investițiile în noile produse, investiții ce 
diminuează activele și pot crește datoriile, însă apreciem că pe termen lung tendința acestora va fi una de apreciere, 
odată cu reveinrea încasărilor pe fondul revenirii economice generale, dar și ca urmare a creșterilor domeniului 
eLearning la nivel global. În acest context estimăm o revenire economică în Q4 2019 și o creștere ulterioară începând 
cu Q1 2020, odată cu încasările aferente noilor produse eLearning lansate de companie (LIVRESQ si eJourneys).  

Cu toate acestea, atragem atenția că, întrucât compania este o companie mică, într-o etapă de creștere bazată pe 
investiții semnificative atât din finanțări, cât și din resurse proprii, există o serie de riscuri ce pot afecta afacerile 
acesteia, riscuri de care investitorii trebuie să țină seama în analizele făcute asupra companiei noastre. Întrucât aceste 
riscuri au fost explicitate în Raportul Anual pe 2019 și sunt în continuare de actualitate fiind parte a contextului 
economic general și specific în care ne desfășuram activitatea, invităm persoanele interesate să le reanalizeze, mai 
ales în contextul sanitar global, Raportul anual pe 2019 fiind disponibil atât pe site-ul Bursei de Valori București, cât 
și pe site-ul www.ascendia.ro, la secțiunea în limba română dedicată investitorilor.  
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3.2 .  PREZENTAREA ŞI ANALIZAREA EFECTELOR ASUPRA SITUAŢIEI FINANCIARE A SOCIETĂŢII  
COMERCIALE A TUTUROR CHELTUIELILOR DE CAPITAL, CURENTE SAU ANTICIPATE (PRECIZÂND 
SCOPUL ŞI SURSELE DE  FINANŢARE A ACESTOR CHELTUIELI), COMPARATIV CU ACEEAŞI PERIOADĂ A 
ANULUI TRECUT. 

Cheltuielile de capital ale companiei, deși nu au fost semnificative față de perioada S1 2019, s-au plasat la un nivel 
firesc. Din analiza acestora reiese că nu au fost de natură a influența semnificativ situația financiară a companiei nici 
în perioada analizată și anticipăm că nici în perioada imediat următoare nu vor avea un astfel de impact. 

Achizițiile făcute au vizat pe de o parte actualizarea și extinderea parcului de echipamente al Ascendia (componente 
PC, periferice etc.), precum și a unor licențe software (sau reînnoirea unor abonamente la software de tip SAAS) 
necesare desfășurării activității curente. Cheltuielile de capital au fost realizate preponderent din fonduri proprii. 

3.3. PREZENTAREA ŞI ANALIZAREA EVENIMENTELOR, TRANZACŢIILOR, SCHIMBĂRILOR ECONOMICE 
CARE AFECTEAZĂ SEMNIFICATIV VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ. PRECIZAREA MĂSUR II  ÎN 
CARE AU FOST AFECTATE VENITURILE DE FIECARE ELEMENT IDENTIFICAT. COMPARAŢIE CU 
PERIOADA CORESPUNZĂTOARE A ANULUI TRECUT. 

În ceea ce privește contextul economic general și specific se evidențiază câteva aspecte ce au influențat și au potențial 
să influențeze în continuare în mod negativ proiecțiile activității companiei: a) în general costurile cu forța de muncă 
din IT sunt în creștere, iar personalul din ce în ce mai puțin și mai slab pregătit, b) legislația în domeniul muncii este 
imprevizibilă, putând oricând să aducă cheltuieli suplimentare imposibil de anticipat , c) în domeniul educației publice 
observăm imixtiunea din ce în ce mai puternică a politicului și d) contextul sanitar global poate influența negativ pe 
termen mediu și lung activitatea companiilor, situație care ar afecta negativ veniturile companiei pe unele linii de 
afaceri, așa cum le-a afectat pe perioada analizată. Considerăm totuși că activitatea companiei poate chiar crește 
datorită contextului sanitar - pe termen scurt impactul a fost unul negativ, dar pe termen mediu și lung, pe măsură 
ce eLearningul este folosit din ce în ce mai mult, ca unealtă de training eficientă în contextul SARS-COV-2, activitatea 
comercială a companiei ar putea crește tocmai datoriă acestui context. 

Nu există evenimente, tranzacții sau schimbări economice cu influență semnificativă asupra activității societății în 
afara celor precizate anterior pe parcursul acestui document.  

3.4. BUGETE, CEL PUȚIN PENTRU ANUL ÎN CURS ȘI,  DACĂ  EXISTĂ,  PENTRU O PERIOADĂ  DE 3 –  5 ANI, 
INCLUZÂND IPOTEZE 

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 al ASCENDIA S.A., aprobat în Adunarea Generala a Acționarilor, a 
fost conceput pornind de la rezultatele din anii anteriori, nivelul de impozitare previzionat pentru acest an, valorile 
proiectelor aflate în desfășurare, discuțiilor legate de posibile contractări de proiecte, dar și ținând cont de dinamica 
echipei companiei, dinamica salariilor și a investitiilor preconizate, a acțiunilor de marketing și vânzări angajate / 
planuite deja și a țintelor de vânzări atât pentru produsele proprii, cât și pentru portofoliul de servicii oferite. 

 
Precizăm că bugetul pentru anul 2020 prezentat în Raportul anual aferent anului 2019 și reluat mai jos nu a luat în 
calcul contextul economic nefavorabil generat de virusul SARS-COV-2, fiind publicat anterior perioadei în care efectele 
ecnomice generate de acest virus au început să fie vizibile. Prin urmare trebuie tratat cu rezerve. 

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2020 (RON) 

Categorie Valoare 

Venituri totale previzionate 4,191,031 

Cheltuieli totale previzionate 3,912,476 

Rezultat brut (inainte de impozit) 278,555 

                 Sursa: Raport anual 2019 - ASCENDIA S.A. 
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4. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI 

4.1. DESCRIEREA CAZURILOR ÎN CARE SOCIETATEA COMERCIALĂ A FOST ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-
ŞI RESPECTA OBLIGAŢIILE  FINANCIARE ÎN TIMPUL PERIOADEI RESPECTIVE. 

În perioada de referință, ASCENDIA S.A. a fost capabilă să își respecte obligațiile financiare, având resursele necesare 
finanțării integrale a activităților desfășurate. Nu au existat cazuri în care compania a fost în imposibilitatea de a-și 
respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate.  

4.2. DESCRIEREA ORICĂREI MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEŢINĂTORILOR DE VALORI 
MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ.  

În perioada analizată nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de companie.  

5. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE 

5.1 ÎN CAZUL EMITENŢILOR DE ACŢIUNI, INFORMAŢII PRIVIND TRANZACŢIILE MAJORE ÎNCHEIATE DE 
EMITENT CU PERSOANELE CU CARE ACŢIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT SAU ÎN CARE AU FOST 
IMPLICATE ACESTE PERSOANE ÎN PERIOADA DE TIMP RELEVANTĂ.  

În perioada de raportare compania nu a încheiat tranzacții semnificative cu persoane care acționează în mod 
concertat.  

 

6. SEMNĂTURI  ȘI ANEXE 

6.1 RAPORTUL VA FI SEMNAT DE CĂTRE REPREZENTANTUL AUTORIZAT AL CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE, DE CĂTRE MANAGERUL/DIRECTORUL EXECUTIV AL SOC IETĂŢII ŞI DE CĂTRE 
CONTABILUL-ŞEF.  

Prezentul raport prezintă în mod corect și complet informațiile despre companie. Raportarea contabilă semestrială 
la 30.06.2020 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și 
conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale ASCENDIA S.A.  
Precizăm că raportul contabil nu a fost auditat.  

Daniel Comănescu – CONTABIL-ȘEF ASCENDIA S.A. 

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

Data: 30.08.2020 

6.2 ANEXE - RAPORTUL VA FI ÎNSOŢ IT DE COPII ALE DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE PENTRU TOATE 
MODIFICĂRILE ADUSE ACTELOR CONSTITUTIVE ALE SOCIETĂŢII  COMERCIALE, PRECUM ŞI 
STRUCTURILOR DE CONDUCERE ALE SOCIETĂŢII  COMERCIALE (ADMINISTRAŢIE, EXECUTIV ETC. ).  

Vă prezentam atașate prezentului Raport următoarele anexe (doar pentru varianta in limba romînă): 

 Anexa 1 – Bilanțul contabil aferent Semestrului I al 2020 

 Anexa 2 – Actul Constitutiv actualizat la 29.04.2020  



ANEXA 1 – BILANȚUL CONTABIL AFERENT SEMESTRULUI I AL 2020  
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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII 

 Cod 10 la data de  30.06.2020 - lei - 

Denumirea elementului 

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B) 

Nr.rd. 
OMFP  
nr.2206 

/ 2020  

Nr.  

rd. 

Sold la: 

01.01.2020 30.06.2020 

A  B 1 2 

A.  ACTIVE IMOBILIZATE     

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094  

     +208-280-290 - 4904)                 
01 01 5.271.258 5.753.542 

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 

+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) 
02 02 210.182 165.108 

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )      03 03 48.566 45.134 
       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 5.530.006 5.963.784 
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 - 4901) 

05 05 205.682 194.268 

 II.CREANŢE   
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 - 4902 +5187) 

06 06a  
(301) 789.387 588.873 

 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului  financiar 

(ct. 463) 
07 

06b  
(302) 

  

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 789.387 588.873 
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT  
(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)  

09 07 349.480 418.393 

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)      10 08 903.177 103.291 
      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 2.247.726 1.304.825 
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)    12 10 29.373 5.967 
    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13 11 29.373 5.967 
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 

+4581+462+4661+473***+509+5186+519)         

15 13 349.889 620.811 

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  (rd.09+11-13-20-23-26) 16 14 1.851.325 259.575 
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 7.381.331 6.223.359 
 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 
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 

+462+4661+473***+509+5186+519)  

18 16 3.626.201 3.571.582 

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)       19 17   

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 2.700.448 2.513.917 
     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 2.700.448 2.513.917 
         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)  22 20 75.885 430.406 
         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)  23 21 2.624.563 2.083.511 
    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 

 

24 22   
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         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 25 23   

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 26 24   

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)  
        (rd.26+27) 

27 25 
  

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) 28 26   

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) 29 27   

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28   

 J. CAPITAL ŞI REZERVE      

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 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 1.231.385 760.277 
     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36   

     IV. REZERVE (ct.106) 39 37 210.603 210.603 
     Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38   

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)  41 39   

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149)  42 40   

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 43 41 15.243 15.243 
                                                                                                               SOLD D (ct. 117)  44 42 0 0 
     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE     

                                                                                                               SOLD C (ct. 121) 45 43   

                                                                                                               SOLD D (ct. 121)  46 44 471.108 562.301 
      Repartizarea profitului (ct. 129)     47 45   

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

48 46 1.130.567 568.266 

     Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47   

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) 50 48   

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 1.130.567 568.266 

 Suma de control F10 :  79899255 / 132495314 

 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, 
  Numele si prenumele   Numele si prenumele 

MALUREANU COSMIN  COMANESCU DANIEL 

  Calitatea 

   Semnătura _________________________________  

   Semnătura _________________________________  

  Nr.de inregistrare in organismul profesional: 

12--CONTABIL SEF 

Formular 

VALIDAT 
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la 

data de  30.06.2020 

Cod 20                                                                                                     - lei -  

Denumirea indicatorilor 

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B) 

Nr.rd. 
OMFP  

nr.2206/  
2020 

Nr.  

rd. 
Realizari aferente perioadei de 

raportare 

01.01.2019-  
30.06.2019 

01.01.2020-  
30.06.2020 

A  B 1 2 

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 719.003 350.521 

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  02 02 719.003 350.521 

       Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 0 0 

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 0 0 

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si 

care mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* )  
 

05 
  

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)   05 06   

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

           Sold D 06 07   

           Sold D 07 08 16.908 11.959 

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale           

(ct.721+ 722) 
08 09 1.009.335 749.157 

      Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10 0 0 

      Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11 0 0 

  6.  Venituri din subvenții de exploatare   

        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)  
11 12 44.976 0 

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 162.383 215.203 

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14 151.099 215.203 

      -din care, venituri din fondul comercial negativ  (ct.7815) 14 15 0 0 

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

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

15 16 1.918.789 1.302.922 

16     17 11.250 3.655 

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 17.654 5.714 

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 9.029 6.877 

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 0 0 

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 0 0 

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 1.562.270 1.138.563 

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 1.527.892 1.112.211 

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)  23 24 34.378 26.352 

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

24 25 114.238 312.984 

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 114.238 312.984 

      a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27 0 0 

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)         27 28 0 0 
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)  28 29 0 0 

       b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 0 0 

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 353.178 350.161 

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe  
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)     31 32 346.950 329.125 

    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*) 
32 33 3.080 13.303 

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34 0 0 

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35 0 0 

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)  35 36 0 0 

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 3.148 7.733 

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 

Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 
 

38 
  

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                       37 39 0 0 

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40 0 0 

          - Venituri (ct.7812) 39 41 0 0 

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

40 42 2.067.619 1.817.954 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:    

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 0 0 

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 148.830 515.032 

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45 0 0 

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46 0 0 

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 1.864 7 

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48 0 0 

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  47 49 0 0 

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 400 96.217 

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)  49 51 0 0 

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 2.264 96.224 

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 

deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 
51 53 0 0 

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54 0 0 

             - Venituri (ct.786) 53 55 0 0 

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 27.004 138.673 

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate              55 57 0 0 

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 655 1.315 

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 27.659 139.988 

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):    

              - Profit (rd. 52 - 59) 58 60 0 0 

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 25.395 43.764 
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 1.921.053 1.399.146 

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 2.095.278 1.957.942 

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):     

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 0 0 

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 174.225 558.796 

 20.  Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 0 0 

 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65 67 0 0 

 22.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68 7.328 3.505 

 23.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:     

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)         67 69 0 0 

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)  68 70 181.553 562.301 

  Suma de control F20 : 29665940 / 132495314 

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
        La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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”.  
        La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” 

se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul 

fiscal. 

 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, 

  Numele si prenumele   Numele si prenumele 

MALUREANU COSMIN  COMANESCU DANIEL 

  Calitatea 

   Semnătura _________________________________  

   Semnătura _________________________________  

  Nr.de inregistrare in organismul profesional: 
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VALIDAT - 



 DATE INFORMATIVE la data de  30.06.2020 
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 Cod 30 (formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B) - lei - 

  I. Date privind rezultatul inregistrat 

Nr.rd. 
OMFP  
nr.2206/  
2020 

Nr.  

rd. 
Nr.unitati Sume 

A  B 1 2 

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01   

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02 1 562.301 

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit,  nici pierdere 03 03   

  II  Date privind platile restante 

 
Nr.  

rd. 

Total,  din 

care: 

Pentru 
activitatea  

curenta 

Pentru 

activitatea de 

investitii 

A  B 1=2+3 2 3 

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 230.286 230.286   

  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 – 

total(rd.10 la 14) 
09 09 189.054 189.054 

 

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 

angajatori, salariati si alte persoane asimilate  
10 10 135.041 135.041 

 

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 

sanatate   
11 11 54.013 54.013 

 

         - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12    

         - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13    

         - alte datorii sociale 14 14    

  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 

alte fonduri  
15 15 

   

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16    

  Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit  

la bugetul de stat, din care: 
17 17 41.232 41.232 

 

               - contributia asiguratorie pentru munca   18 17a  
(301) 

   

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 

locale  
19 18 

   

 III. Numar mediu de salariati 
 Nr. 

rd. 
30.06.2019 30.06.2020 

A  B 1 2 

  Numar mediu de salariati 20 19 30 24 

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 

respectiv la data de 30 iunie 
21 20 32 26 

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,          

subvenţii   încasate şi creanţe restante 

 Nr.  

rd. Sume (lei) 

A  B 1 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 

primite în concesiune, din care: 
22 21 

 

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22  

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23  
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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   

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27   

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 

Uniunii Europene, din care: 
29 28 

  

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29   

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30   

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31   

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32   

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33   

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 

comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 
35 34 

  

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 36 35   

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 37 36   

 V. Tichete acordate salariaților  Nr.  

rd. 
 Sume (lei) 

A  B  1 

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38 37   

  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 39 37a  
(302) 

  

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de     

cercetare - dezvoltare **) 

 Nr. rd. 
30.06.2019 30.06.2020 

A  B 1 2 

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :  40 38 709.320  

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 41 39 709.320 0 

         - din fonduri publice 42 40 594.254  

         - din fonduri private  43 41 115.066  

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 44 42 0 0 

         - cheltuieli curente 45 43   

         - cheltuieli de capital 46 44   

 VII.  Cheltuieli de inovare ***)  Nr. rd. 30.06.2019 30.06.2020 

A  B 1 2 

  Cheltuieli de inovare  47 45   

VIII. Alte informaţii       Nr. rd. 30.06.2019 30.06.2020 

A  B 1 2 

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   (ct. 

4094),  din care: 
48 46 316 316 

        - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 

pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 
49 

46a  
(303) 316 316 

        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 

imobilizări necorporale (din ct. 4094) 
50 

46b  
(304) 

  

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   (ct. 

4093),  din care: 
51 47 

  

  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 

imobilizări corporale (din ct. 4093) 
52 

47a  
(305) 

  

  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 

imobilizări corporale (din ct. 4093) 
53 

47b  
(306) 
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  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)    54 48 20.406 44.035 

        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 

participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute 

(rd. 50 + 51 + 52 + 53)    
55 49 

  

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 56 50   

         - părţi sociale emise de rezidenti 57 51   

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 58 52   

                    - detineri de cel putin 10% 59 
52a  

(307) 
  

          - obligatiuni emise de nerezidenti 60 53   

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)    61 54 20.406 44.035 

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

62 55 20.406 44.035 

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 63 56   

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 

natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 

furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  (ct. 4091 

+ 4092 + 411 + 413 + 418),  din care: 

64 57 720.583 420.515 

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, 

avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 

prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și 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 și pentru 

prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și 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) 

  

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

67 59 
  

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate  (ct. 

425 + 4282)       68 60 50 -950 

 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) 

69 61 572.571 53.291 

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

70 62 24.555 -280 

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului   
(ct.436+441+4424+4428+444+446) 71 63 50.130 46.639 

         - subventii de incasat(ct.445) 72 64 497.886 6.932 

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 73 65   

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 74 66   

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 

451),  din care: 
75 67 

  

  - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 76 68   

         - creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente 

(din ct. 451) 
77 69 

  

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 ct.  

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.  

446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 

78 70 24.555 
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 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 

(rd.72 la 74)  
79 71 63.693 119.459 

       - decontari privind interesele de participare ,decontari cu 

actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din operatiuni 

in participatie (ct.453+456+4582) 
80 72  

 

       - 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) 

81 73 63.693 119.459 

      - 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) 
82 74 

  

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:     83 75   

            - de la nerezidenti 84 76   

 Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 

4538) 
85 76a  

(313) 
  

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  economici 

****) 
86 77 

 
 

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 

+ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)  
87 78 349.480 418.393 

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 88 79 349.480 418.393 

         - părţi sociale emise de rezidenti 89 80   

         - actiuni emise de nerezidenti 90 81   

        - obligatiuni emise de nerezidenti 91 82   

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)          92 83   

 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 93 84 1.045 1 

          - în lei (ct. 5311)  94 85 1.045 1 

          - în valută (ct. 5314) 95 86   

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 96 87 1.967.651 103.142 

        - în lei (ct. 5121), din care: 97 88 1.957.096 85.441 

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 98 89   

        - în valută (ct. 5124), din care:  99 90 10.555 17.701 

          - conturi curente în valută deschise la bănci                 

nerezidente 
100 91 

  

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 101 92   

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 

încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)         
102 93 

  

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 

ct. 5125 + 5414) 
103 94 

  

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 

+ 119 + 122 + 128) 
104 95 1.561.128 1.189.299 

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 

la instituții financiare nerezidente pentru care durata 

contractului de credit este mai mica de 1 an)  (din ct. 519), 

(rd .97+98)  

105 96 

  

                - în lei 106 97   

                - în valută 107 98   

 Credite bancare externe pe termen lung  (credite primite de 

la instituții financiare nerezidente pentru care durata 

contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din 

ct. 162), (rd.100+101)  

108 99 

  

                  - în lei 109 100   
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                  - în valută    110 101   

 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 

+ din ct. 1682) 
111 102 

  

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 1686 

+ 1687) (rd. 104+105) 
112 103 

  

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face 

in functie de cursul  unei valute  
113 104 

  

                   - în valută 114 105   

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 115 106 90.571 57.955 

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 116 107   

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi 

asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 

419),  din care: 
117 108 87.377 127.770 

 - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 

nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți 

și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații 

nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 

+ din ct. 408 + din ct. 419) 

118 109 

  

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 

avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi 

asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 

ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 

din ct. 419) 

119 109a 

(309) 

  

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 

423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 
120 110 200.119 110.444 

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 

446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) 
121 111 129.217 321.547 

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

122 112 94.892 245.384 

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului  
(ct.436+441+4423+4428+444+446) 

123 113 34.325 76.163 

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 124 114   

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 125 115   

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),  din 

care: 
126 116 

  

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2)            

(din ct. 451), din care: 
127 117 

  

              - cu scadența inițială mai mare de un an 128 118   

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 

indiferent de scadență (din ct. 451) 
129 

118a 

(310) 
  

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 130 119   

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 131 120   

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 132 121   

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 

472 + 473 + 478 + 509)    (rd.123 la 127) 
133 122 1.053.844 571.583 

                 -decontari privind interesele de participare , 

decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, decontari 

din operatii in participatie        (ct.453+456+457+4581) 
134 123 

  

                 -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) 

135 124 1.053.844 571.583 
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                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 136 125   

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 

si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509) 
137 126 

  

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478) 138 127 
  

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:  139 128   

            - către nerezidenți 140 128a 

(311) 
  

  Dobânzi de plătit către nerezidenți        

(din ct. 4518 + din ct. 4538) 
141 128b 

(314)   

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****) 
142 129   

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  143 130 144.444 144.444 

           - acţiuni cotate 4) 144 131   

           - acţiuni necotate 5) 145 132   

           - părţi sociale 146 133 144.444 144.444 

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 147 134   

 Brevete si licente (din ct.205) 148 135 731.999 760.133 

 IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii    Nr. rd. 30.06.2019 30.06.2020 

A  B 1 2 

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149 136  58.972 

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul public 

al statului 

 Nr. rd. 
30.06.2019 30.06.2020 

A  B 1 2 

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 

administrare 
150 137 

  

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 

concesiune 
151 138 

  

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152 139   

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea 

privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 

668/2014 

 

Nr. rd. 30.06.2019 30.06.2020 

A  B 1 2 

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 153 140   

 XII. Capital social vărsat   Nr. rd. 30.06.2019 30.06.2020 

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7) 

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

  Capital social vărsat (ct. 1012) 7),   

    (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) 
154 141 144.444 X 144.444 X 

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 155 142     

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 156 143     

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 157 144     

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:  158 145     

       - cu capital integral de stat 159 146     

       - cu capital majoritar de stat 160 147     

       - cu capital minoritar de stat 161 148     
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  - deţinut de regii autonome 162 149      

  - deţinut de societăţi cu capital privat  163 150      

  - deţinut de persoane fizice 164 151 138.333   95,77 142.451  98,62 

  - deţinut de alte entităţi 
165 152 6.111    4,23 1.993   1,38 
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XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din 

profitul reportat 

  Nr. 

rd. 
Sume (lei) 

A   B 30.06.2019 30.06.2020 

Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportar 

profitul reportat 
e din  

166 
152a 

(312) 
  

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii 

163/2018 

 nr.   Nr. 

rd. 
Sume (lei) 

A   B 30.06.2019 30.06.2020 

- dividendele interimare repartizate 8) 
 

167 
152b 

(315) 
  

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane ju 

*****) 

ridice   Nr. 

rd. 
Sume (lei) 

A   B 30.06.2019 30.06.2020 

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea n 

din care: 
ominală),   

168 153 
  

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate  169 154   

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de ac 

din care: 
hiziţie),  170  

  155 
  

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate  171 156   

XVI. Venituri obţinute din activităţi  agricole ******)   
  Nr. 

rd. 
Sume (lei) 

A   B 30.06.2019 30.06.2020 

Venituri obţinute din activităţi agricole  172 157   
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 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, 
  Numele si prenumele   Numele si prenumele 

MALUREANU COSMIN 
COMANESCU DANIEL 

  Calitatea 

12--CONTABIL SEF 

   Semnatura _________________________________   

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 

- 
 

   Semnatura _________________________________  

Formular 

VALIDAT 
 

   
 *) 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 munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia 
în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.  
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea  
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.  ***) Se 
va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 
de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor 
comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.  
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.  
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.  
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 ******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al  
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa 
agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.  
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.  
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.  
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.  
   
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând 
proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).  
2) 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' și '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 și al ministrului delegat pentru 
buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a 
drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.  
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social 
deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).  
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.  
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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 București.  

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 și 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 își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv și 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 și 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, șantiere, depozite, magazine, spații de alimentație publică și de cazare turistică, standuri și 

complexe comerciale, birouri, agenții, puncte de lucru și 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.  
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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: 

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii 

1820 - Reproducerea înregistrărilor 

2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 

3312 - Repararea mașinilor 

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 

4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și 

televizoarelor 

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat 

4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și 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 
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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 

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 desfășura și operațiuni de import-export. 

5.4. Societatea va putea desfășura 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 și 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 și este în valoare totală de 144,444.40 

lei, vărsat integral de asociați.  

6.2. La data adoptarii prezentului Act Consititutiv, Capitalul social este împărțit în 1.444.444 de acțiuni 

nominative, ordinare si dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, subscrise în întregime de 

către acționari. 

6.3. Acționarii fondatori ai Ascendia S.A., în ordinea descrescătoare a procentului de acțiuni deținute în 

Societate la data constituirii sale sa ca societate pe acțiuni sunt:  Mălureanu Cosmin(70%) având CNP 
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18106004410085, Mălureanu Alex(25%) având CNP 1851214420079 și Mălureanu Adriana-Ioana(5%) 

având CNP 2820702125811. 

6.4. Calitatea de acţionar al ASCENDIA SA se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul 

Central SA.   

6.5. Datele de identificare ale fiecărui acţionar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acţiuni la 

care are dreptul şi cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul acţionarilor 

ţinut în sistem computerizat de către Depozitarul Central. 

6.6. La data de referinta 16.04.2020 stabilita pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a 

Actionarilor din 29.04.2020, societatea avea inregistrati 68 de actionari, din care 2 actionari persoane 

juridice detinand in total un numar de 19.224 actiuni nominative, reprezentand 1.3309 % din capitalul social 

si 66 de actionari persoane fizice detinand in total un numar 1.425.220 actiuni nominative, reprezentand 

98.6691 % din capitalul social, astfel cum rezulta din Lista detinatorilor de instrumente financiare emise de 

ASCENDIA S.A., simbolul ASC, la data 16.04.2020 emisa de Depozitarul Central. 

 

Art. 7. Acțiunile.  

7.1. Actiunile emise de societate sunt nominative. 

7.2. Actiunile societatii sunt emise in forma dematerializata si sunt tranzactionate in Sistemul Alternativ de 

Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de operator de sistem, fiind 

supuse reglementarilor aplicabile. 

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 și în străinătate.  

Art. 8. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni. 

8.1. Acțiunile emise de Societate sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.  

8.2. Acționarii participă la beneficii și pierderi, proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota parte din 

capitalul social.  

8.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a 

acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea 

beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte 

drepturi conferite de lege și 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 recunoaște doar un proprietar pentru fiecare 

acțiune.  

8.6. Drepturile și 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.                         
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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 și categoria acțiunilor cu care se garantează.  

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 și dobândește 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 și/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 

București. 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 și 

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 și 

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) micșorarea 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.  
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10.3. Hotărârea va trebui să respecte cuantumul minim de capital social stabilit prin lege, să arate motivele 

pentru care se face reducerea și 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 și/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 și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și 

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.  

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, aceștia putându‐și 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 și 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 același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce 

privește publicitatea acestora și 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 aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și 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 și 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.  
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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 și nerambursate sau, după numirea 

reprezentanților deținătorilor de obligațiuni, la cererea acestora.  

11.9. Dispozițiile prevăzute pentru adunarea ordinară a acționarilor se aplică și adunării deținătorilor de 

obligațiuni, în ceea ce privește formele, condițiile, termenele convocării, și 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 și asigură politica ei economică și comercială.  

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 și legii pieței de 

capital. 

12.4. Convocarea se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarele de 

largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății, precum și 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 și ora ținerii adunării generale a acționarilor, ordinea de zi, 

expunerea explicită a problemelor care se vor pune în discuție și, 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 și 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 și 

situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorului și propunerea cu privire la distribuirea de 

dividende se pot publica și pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor.  
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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 și 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 și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul 

financiar următor;  

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății, precum și 

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 întrunește 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;  

f) majorarea capitalului social daca valoarea majorata depaseste 1.000.000 lei;  

g) reducerea capitalului social și 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 
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identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea 

dată persoanei fizice care le reprezintă – împuternicire semnată și 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 și 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 ședinței, 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 fi numit pentru noi perioade de 4 ani. Următorii administratori vor fi aleși pentru perioade 

de 3 ani, putând fi realeși. Administratorul poate avea calitatea de acționar. 

15.2. La data prezentului Act Constitutiv, administratorul îndeplinește și atribuțiile de Director General. 

Administratorul va putea numi în calitate de Director General al Societății o altă persoană. Administratorul 

poate numi și Directorul Executiv al Societății. Directorul General și Directorul Executiv vor avea drepturile 

și obligațiile stabilite prin lege și prin decizia administratorului în acest sens.    

15.3. La data prezentului Act Constitutiv, Societatea este condusă și administrată de către:  

 MĂLUREANU COSMIN, cetățean român, născut la data de 4 iunie 1981 în Mun. București, 

domiciliat în Mun. București, Calea Griviței, nr. 142, Sc. B, etaj 1, Ap. 39, Sector 1, identificat cu C.I. seria 

RR nr. 957073 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10 iunie 2012, având CNP 18106004410085, numit 

pe o perioada de 4 ani de la data semnării acestui Act Constitutiv, având puteri depline.  
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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 își mai 

desfășura activitatea (ex: deces, punere sub interdicție, executarea unei condamnări). 

15.5. Administratorul are plenitudine de competentă în a administra și gestiona Societatea, aducând la 

îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prezentului act 

constitutiv și a prevederilor legale in vigoare.  

15.6. Administratorul va fi asigurat pentru răspundere profesională. Aceeași obligație de asigurare pentru 

răspundere profesionala o au și 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 și de deciziile adunării generale a acționarilor în acest sens.  

15.8. Administratorul poate delega o parte din puterile ce îi sunt conferite prin lege și 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. 1172 din Legea 

societăților nr. 31/1990, și a auditorului financiar, la cererea acestora, documentele Societății pentru care 

legea sau actul constitutiv prevăd aceasta obligație.  

15.10. Administratorul și directorii răspund pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, și 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 aleși.  

15.12. Semnăturile administratorilor vor fi depuse la registrul comerțului.  

15.13. Administratorii Societății sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având 

cunoștință de nereguli săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului financiar.  

15.14. Predecesorii administratori sunt răspunzători față de Societate și de terți, ca și administratorii, pentru 

neîndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și 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 depășește, 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 același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat 

depășește 50% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data încheierii actului 

juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași 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;  
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b) existența reală a dividendelor plătite;  

c) existența registrelor cerute de lege și 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 și o persoană juridică, în condițiile 

legii.  

15.20. Drepturile și obligațiile asumate anterior schimbării formei juridice și denumirii societății (Ascendia 

Design S.R.L.) rămân câștigate și sunt continuate de Societate, în noua forma juridică de societate pe acțiuni 

și 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 și atribuții:  

a) elaborează raportul administratorului și situațiile financiare anuale pe care le supune spre aprobare 

adunării generale a actionarilor, la încheierea exercițiului economico-financiar;  

b) elaborează și supune spre aprobare proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în 

curs;  

c) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului executiv al societatii pe departamente;  

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri , inclusiv de  mijloace fixe, potrivit 

competenței acordate;  

e) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;  

f) stabilește 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 și alte sedii secundare fără sau 

cu personalitate juridică;  

i) adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea obișnuită a Societății;  

j) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la operații 

cu depozite la termen și 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 și 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 și/sau de finanțare a 

Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/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 aceștia atunci când restituirea nu va perturba fluxul financiar 

al Societății.  

l) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice privind garanțiile de 

orice natură acordate de Societate.  

m)  decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură în bancă și stabilește limitele 

privind dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane.  
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n) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la 

scrierea, contractarea și 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) și  administratorul poate 

mandata o persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în vederea negocierii și încheierii 

actelor juridice menționate. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă a administratorului și va cuprinde 

mențiunile referitoare la întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă.  

16.3 În cazul numirii mai multor administratori, aceștia vor fi întotdeauna în număr impar și vor putea 

delega puterile și 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 și în conformitate cu 

registrele Societății, dacă registrele sunt ținute cu respectarea prevederilor legale și 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 

și cu privire la propunerile privind situațiile financiare și 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 publicarii prezentului Act Constitutiv este CONTELLO AUDIT 

S.R.L., cu sediul social in Calea Mosilor nr. 288, bl. 32, sc. 2, et. 4, ap. 53, Sector 2 , Bucuresti si punct de 

lucru în str. Matei Voievod nr.29, Sector 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.  

J40/622/2016,  având CIF: 35444146 societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din 

România cu autorizația nr. 1309, administrator: Sîmbotin Adriana ; auditor desemnat: Sîmbotin Adriana. nr. 

carnet: 4286. 

Art. 18. Exercițiul financiar.  

18.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu 

excepția primului exercițiu, care începe la data constituirii legale a societății și se termină la data de 31 

decembrie a aceluiași an.  

18.2. O copie de pe situația financiară anuală însoțită de raportul administratorilor, raportul comisiei de 

cenzori/auditorului, precum și de procesul verbal al Adunării Generale, se va depune de către administrator 

la Oficiul Registrului Comerțului, precum și 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 și va 

întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, în conformitate cu legislația în vigoare.  
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Art. 20. Profiturile si pierderile.  

20.1 Dividendele Societății vor fi stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și 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 și 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 și termenul în care acestea se 

vor plăti acționarilor. 

20.4. În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește 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 și 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 hotărăște 

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.  
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CAPITOLUL VIII 

Fuziunea și divizarea Societății 

Art. 26. Fuziunea sau divizarea. 

26.1. Fuziunea sau divizarea se hotărăște 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 judecătorești 

competente.  

27.2. Litigiile de orice fel apărute între societate şi persoane fizice sau juridice sunt de competența 

instanțelor judecătorești de drept comun. Pârțile pot alege şi calea arbitrală.  

 

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, 29 Aprilie 2020, în 5 exemplare originale și 1 exemplar 

pentru a fi înregistrat la Registrul Comerțului. 

 

Administrator unic, 

ASCENDIA S.A. 

MĂLUREANU COSMIN 

 

_________________ 


