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IDENTIFICATION DATA
Semesterly Report: BVB Regulation on AeRO Market, Law 24/2017, ASF Regulation 5/2018, EU Regulation no.
596/2014
For the period: 01.01.2018 - 30.06.2018
Date of report: 30 August 2018
Name of the company: Ascendia S.A.
Headquarters: Eufrosin Poteca St. No. 40, 1’st floor, Sector 2, Bucharest, Romania
Address for correspondence: Avrig St. No.12, 4’th floor, Sector 2, Bucharest, Romania
Phone number: +40371089200
Unique Registration Code at the Trade Registry Office: RO21482859
Order number in the Trade Register: J40 / 6604/2007
Number of shares issued and characteristics: 1,444,444 shares with a nominal value of RON 0.1
The regulated market on which the issued securities are issued: AeRO ATS of BVB

1. MESSAGE TO SHAREHOLDERS
Dear shareholders, 11 years ago, our company was being launched in an interesting niche for Romania - eLearning.
We began with a clear desire to do something beneficial for our society as a reaction to the bad situation in education.
Looking back, we can say that it was a beautiful, but difficult road, with many ups and downs from which, fortunately,
we have learned. Now the road continues with new challenges.
As I write these lines I realize that Ascendia grows and now it also has a fresh approach. The company's strategy for
recruiting personell that is passionate about education and eager to create a lasting impact worked. At this time, our
products grow with the help of experts that are not easily found in a country dominated by brain drain.
In the first half of 2018 we continued to develop the projects started in previous years. Among those, the most
important for the company at this time are:
 Timlogo.ro - September 2018 comes with the official launch of subscriptions for the speech therapy platform,
after two years of development time. The project "Multiplatform Informational Technologies with
Interactive Applications in Romanian for Logopedic Therapy" has UEFISCDI funding under the National
Framework Program for Research and Development (PN3). The resulting product will extend the company's
portfolio of services with a software solution for the medical-remedial field. In the 6 months of private
piloting based on invitations, over 410 cabinets and speech therapists have created accounts and used the
logopedic modules from the platform. It is a very good number, showing us the increased interest of the
specialists to use the platform in their cabinets and at home. Taking into account that there are about
400,000 children with speech problems in Romania, the potential is very high for this product. The
subscriptions will be available starting September 1’st, 2018, and the official launch of Timlogo will take
place by the end of September 2018.
 Coffee Learning Management System and eLearning modules - the distance learning platform and the digital
training modules for companies, where the number of clients Ascendia on the adult online training segment
has increased. Customers added to our portfolio in the first half of 2018 are Petrotel-Lukoil, Praktiker and
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Unirea Medical Center (Regina Maria clinical network). To these we add the contracts in progress with our
other clients, including: ING Bank, Raiffeisen Bank, Groupama, Bricodepot, FanCourier, Flanco, Mercedes,
Ariston etc..
Livresq.com - The product will provide publishers and suppliers of teaching materials a tool for publishing
textbooks / workbooks/ atlases in an enhanced digital format with movies, animations, tests and
applications or simulations. The project "Innovative Services for Publishing, Publishing, Consulting and
Online Management of School Textbooks" is financed by the Competitiveness Operational Program (POC)
line 2.2.1. The amount of non-refundable funding contracted for the project for the two years of
development is 2,252,920 lei and the product will be launched for commercialization in 2019. Livresq
continues at this moment the development with an increased team, the product being at the moment at
the prototype level.

The first semester of 2018 continued the journey started in 2016, Ascendia S.A. continuing to invest in the
development of their own software products. The company has ongoing large investment projects, resulting software
to increase and sustain long-term business activity. From the point of view of funding sources, they can be divided
as follows: two projects with a non-repayable financing of over 80% of the projected budgets, from national (PN3)
and European (POC) sources, and two projects with exclusive financial support from company resources (the LMS
product together with the eLearning for Businesses module and www.dacobots.com).
In the first semester of 2018 the business activity of Ascendia S.A. had two main components: the sale of our Learning
Management System - CoffeeLMS to companie and the bespoke eLearning content development services. The focus
of our eLearning sales to the corporate environment has generated most of the company's revenue.
It should be noted that the financial resources of Ascendia S.A. have duly supported the company's activity during
the review period. In order to ensure this proper functioning in the future, especially in the context of projects with
a non-reimbursable financing, which must first be spent and then reimbursed, but also to increase the speed of
development of own products, it is also envisaged a possible access to loans for development by issuing bonds. At
the date of the present, the company management voted the shareholders to vote on the opportunity of financing
by issuing bonds up to a total value of 4.5 million lei.
Cosmin Mălureanu
CEO ASCENDIA S.A.
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2. ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION
2.1 PRESENTING AN ANALYSIS OF THE CURRENT ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION
COMPARED TO THE SAME PERIOD LAST YEAR
The presentation of the company's economic and financial situation is based on the data from the half-yearly
accounting on 30 June 2018, drafted in accordance with the requirements of the Accounting Law no. 82/1991, OMFP
2531/2018 regarding the approval of the accounting reporting system on 30 June 2018 of the economic operators,
as well as for the modification and completion of certain accounting regulations, as well as of the OMFP 1802/2014,
with the subsequent modifications and completions.
The data contained in the half-yearly reports underlying the presentation below are a true reflection of the data in
the company's accounts.
The accounting records as at 30.06.2018, presented as compared to those of 30.06.2017, reveal primarily an increase
of the company's own products development efforts. Asset Values recorded significant increases and the same trend
was recorded for debts.

2.1.1 BALANCE SHEET ITEMS: ACTIVITIES THAT CONTAIN 10% OF THE TOTAL ACTIVE; NUMERICAL AND
OTHER LIQUID OPTIONS; REINVESTED PROFITS; TOTAL ACTIVE CURRENT; SITUATION OF SOCIETY'S
DAMAGES; TOTAL CURRENT LIABILITIES;
Here are the changes that occurred in the structure of balance sheet items in semester I (S1) 2018 compared to
semester I (S1) 2017.
FIXED ASSETS
Total assets, in the amount of RON 2,678,728 for S1 2018 recorded a major increase, of 5.6 times, compared to the
same period of the previous year, S1 2017, when it recorded 477,576 RON.
The evolution and structure of fixed assets (thousands lei)

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
S1 2016
23.04

S1 2017
419.62

S1 2018
2389.88

Tangible assets

29.88

24.37

164.19

Financial assets

174.13

33.59

124.66

Intangible assets

The following changes were made in the structure of the fixed assets:
 Intangible assets recorded a significant increase in total assets of RON 1,970,255, reaching the value of RON
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2,389,878. This increase was due to capitalization of the costs involved in developing and updating the
following products: www.dacobots.com, the off-the-shelf educational software modules, CoffeeLMS
platform updates and digital platforms www.timlogo.ro and www.livresq .ro (still in production).
The value of tangible assets increased from RON 24,365 to RON 164,191 through the acquisition of new
assets;
Increased financial assets from RON 33,588 to RON 124,659 due to the creation of a collateral deposit, a
guarantee on a short-term credit line.

CURRENT ASSETS
The total value of the current assets in S1 2018 is RON 1,099,790, up by RON 58,020 compared to S1 2017.
The evolution and structure of current assets (thousands lei)

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Cash availability

S1 2016
967.85

S1 2017
78.75

S1 2018
162.80

Receivables

270.36

704.78

678.77

Stock

274.43

258.22

258.21

The following changes were made on current assets:
 The increase of the cash funds available in the bank accounts, from the amount of RON 78,476 to the
amount of RON 162,799 as a result of the increase in the collection rate;



Decrease by RON 26,007, compared to the same period of the previous year, from RON 704,780 in S1 2017,
to RON 678,773 in S1 2018 of the value of receivables;



Maintaining the value of stocks at approximately the same level as in the previous period.

CURRENT LIABILITIES
The company's debts in S1 2018 increased, registering at the end of S1 2018 the value of RON 1,002,968 compared
to 275,692 in S1 2017. This increase is correlated with the increase of salary expenditures by approximately 47.5%
compared to the previous period. This important change in the wage segment is due to two factors, the first linked
to the legislative changes that took place in early 2018 when gross salaries were rising to keep net wages at the level
of negotiated values with employees, and the second was hired to employees with a very high level of qualification,
whose professional skills are needed in the process of finalizing their own products.
It should be stressed that the company uses the short-term credit line (up to 1 year), up to a maximum of RON
500,000, to ensure the stability of the cash-flow for the periods between the submission of the reimbursement
applications for the projects with non-reimbursable funds and the effective collection date of their values.
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TOTAL ACTIVE MINUS CURRENT LIABILITIES
The positive influence of the asset growth, even in the conditions of the increase of the debt, resulted in a significant
growth of the difference between the the total assets value and current debts, by RON 1,298,400, compared to the
previous reporting period.
ADVANCE INCOME
Advance earnings increased in S1 2018 to RON 1,495,803, an increase of RON 1,484,372 compared to S1 2017 (RON
11,431). This increase is due to the receipt of free-of-charge subsidies consisting of SAMSUNG branded electronic
products, based on the partnership agreement with Samsung Electronics Co. Ltd., as well as licenses from Microsoft
(as part of the BizPark Plus program, which the company is enrolled in). The amount of this balance represents
amounts to be transferred to income over subsequent periods as amortization of the assets received as well as other
expenses incurred on the basis of R&D projects funded by UEFISCDI and POC.
TOTAL EQUITY
Compared to 30.06.2017, on 30.06.2018 the total equity registered an increase of RON 45,971, reaching the value
of RON 1,280,878.
2.1.2 PROFIT AND LOSS ACCOUNT: NET SALES; GROSS INCOME; ELEMENTS OF COSTS AND EXPENDITURE
WITH A LEVEL OF 20% IN NET ASSETS OR IN GROSS INCOME; RISK PROVISIONS AND MISCELLANEOUS
EXPENSES; REFERENCE TO ANY SALE OR MISSING OF AN ACTIVITY SEGMENT IN THE LAST 6 MONTHS OR
NECESSARY TO BE CARRIED OUT ON THE NEXT 6 MONTHS; DIVIDENDS DECLARED AND PAID;
Income and sales analysis
The total revenue in S1 2018 was RON 1,243,550, up by RON 420,487 compared to S1 2017, mainly as a result of the
increase in revenues from the production of intangible assets.
Evolution and structure of revenues (thousands lei)

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Prods. and merchandise sells

S1 2016
420.83

S1 2017
66.96

S1 2018
27.36

Services provided

813.3

343.66

303.32

Intangible assets

0

213.86

756.88

Operating grants

219.57

237.96

121.04

ÎIn their structure, the revenues recorded the following changes:
 Revenues from the sale of finished and related products and merchandise in S1 2018 were RON 27,356
down by 39.959 RON compared to S1 2017.
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Revenues from services (IT and custom-made software) were RON 300,323 recording a decrease of RON
43,333 over the same period last year. These revenues account for about 92% of total sales of the company
in the first half of 2018;
Income from the production of intangible assets recorded an increase of RON 543,026 compared to S1
2017, reaching RON 756,884. In this category we find our own products: www.dacobots.com, off-the-shelf
educational software modules, updates to the CoffeeLMS platform as well as www.timlogo.ro and
www.livresq.ro platforms (still in production).
Revenues from operating grants (project funding) were RON 121,041, registering a decrease of RON
116,923 over the same period of the previous year.
Sales Evolution (thousands Lei)
1400

1248.26

1200
1000
800
600

410.97

400

327.68

200
0
S1 2016

S1 2017

S1 2018

The total volume of sales, RON 327,679 at S1 2018, recorded a negative difference of 83.292 RON compared to the
same period of the previous year.
Cost analysis
The cost trend was correlated with that of revenue being rising, registering RON 1,499,639 in S1 2018, an increase of
RON 443,467 compared to S1 2017.
Of the cost elements with a majority weight (88.99%) in the total costs we present:
 The personnel expenses in the amount of RON 1,130,673 recorded an increase of RON 364,258 in S1 2018,
representing a percentage increase of approximately 47.5%, as compared to the previous reporting period,
S1 2017. This increase was due to the wages increases, the increase in the number of hours worked by the
staff assigned to the R&D and the production of company’s products;



Expenditure on external services, in the amount of RON 203,898, remained relatively constant compared
to the value of 224,408 registered in S1 2017.

Net profit
Compared to the previous period (S1 2017), when a negative net profit of (RON 237,219) was recorded, in S1 2018
the company recorded a loss of RON 22,142 higher, reaching the value of (RON 259,361). We believe that, given the
increase in total expenses of approximately 42%, this increase of only 9.3% of the negative net profit is a positive
fact, as the company will, as it launches new products, pass to a positive value profit. In addition, as it can be seen
from previous years, he S2 activity usually brings positive profit for the company by the end of the year.
Dividends declared and paid
The net profit for the year 2017, of RON 49,206, was constituted as reserves, following the OGSM decision of
29.04.2018. Dividends were not distributed or paid during the period.
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2.1.3 CASH FLOW: ALL CASH FLOW CHANGES IN THE BASIS OF BASIC ACTIVITY, FINANCIAL INVESTMENTS
AND ACTIVITIES, NUMBER OF CASHING AT THE BEGINNING AND END OF THE PERIOD
Compared to the financial availability at the end of S1 2017, the availability at the end of S1 2018 rose 2.06 times, as
can be seen in the brief presentation of the cash flow statement:

TREASURY FLOWS
Analyzed period

The element's name
S1 2016

S1 2017

S1 2018

1.584.835

430.708

353.246

1.840

55.513

3.810

-1.277.910

-673.449

-1.067.649

-8.893

-9.263

-5.643

Income tax paid / Micro enterprise tax

-207.934

-2.824

-5.151

Salary duties + VAT + other taxes

-262.794

-284.079

-352.654

A) Net cash from operating activities

-160.856

-483.394

-1.074.041

0

0

0

-8.754

0

0

Proceeds from the sale of property, plant and equipment

0

0

0

Interest received

0

0

0

Dividends received

0

0

0

-8.754

0

0

143.444

0

0

Receipts from capital premiums

1.231.385

0

0

Proceeds from long-term loans

0

0

0

Receipts from subsidies

285.461

0

546.452

Short-term credits

45.386

0

80.755

Various creditors (associates)

28.100

81.000

271.418

0

0

0

-1.610.833

0

0

0

0

0

C) Net cash from financing activities

122.943

81.000

898.624

D) Net increase in cash and cash equivalents (A + B + C)

-56.667

-402.394

-175.417

1.024.513

481.140

338.216

967.846

78.746

162.799

Cash flows from operating activities
Receipts from customers
Interest Received + Course Differences + Other Receipts (Tax Recovery)
Payments to suppliers and employees
Paid interest + bank fees + course differences

Cash flows from investment activities
Payments for the purchase of shares
Payments for the acquisition of tangible / intangible assets

B) Net cash from investing activities
Cash flows from financing activities
Receipts from the share issue

Payment of debts related to financial leasing
Dividends paid
Payment credit rates

E) Cash and cash equivalents at the beginning of the financial year
F) Cash and cash equivalents at the end of the financial year (D + E)
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3. ANALYSIS OF COMPANY ACTIVITY
3.1 PRESENTATION AND ANALYSIS OF TRENDS, ELEMENTS, EVENTS OR INCERTITUDE FACTORS
WHICH AFFECT OR MAY RESULT IN LIQUIDITY OF THE COMPANY, COMPARED TO THE SAME PERIOD
OF THE YEAR.
Compared to the referenced period (S1 2017), the liquidity parameters of Ascendia recorded a decrease, although
the liquidity of the company is a good one, being able to pay its current and immediate debts without having to
resort to resources long-term or long-term bank loans. This situation is the effect of increasing the company's debts
as a result of increases in wage costs and as a result of late payment of the amounts from the grants contracts.

LIQUIDITY RATE
Calculated indicator
Current liquidity rate
Immediate liquidity rate

Formula
Current assets / current liabilities
(Current Assets - Stocks) / Current Debt

S1 2016
8.33
6.82

Analyzed period
S1 2017
3,78
2,84

S1 2018
1,10
0,84

The total value of current assets in S1 2018 is RON 1,099,790 compared to RON 1,041,770 in S1 2017, up by
approximately 5.6% and RON 58.020 respectively.
In the short term, liquidity indicators may undergo changes from investment in new products, asset-reducing and
debt-increasing investments, but we appreciate that in the long term, the indicator's trend will be appreciated, along
with business growth, growth in expected revenue, and of the proceeds of the new products to be launched.
However, we draw attention to the fact that, as the company is a small company, at a stage of growth based on
significant investments from both financing and own resources, there are a number of risks that may affect its
business, risks that investors must take into account the analyzes made on our company. As these risks were
explained in the Annual Report for 2017 and are still part of the general and specific economic context in which we
operate, we invite stakeholders to reconsider them, with the Annual Report for 2017 available on the website of
Bucharest Stock Exchange, as well as on the ascendia.ro website at the Investors section.
3.2. PRESENTATION AND ANALYSIS OF THE EFFECTS ON THE FINANCIAL SITUATION OF THE
COMMERCIAL SOCIETY OF ALL CAPITAL, CURRENT OR EXPECTED CAPITAL EXPENDITURE
(DETERMINING THE PURPOSE AND SOURCES OF FINANCING THESE EXPENDITURE) COMPARABLE TO
THE SAME PERIOD OF THE LAST YEAR.
Although the capital expenditures of the company were not significant compared to the S1 2017 period, they were
kept in a natural trend in the context of increased activity and the dynamics of the IT environment. Their analysis
shows that they were not likely to significantly influence the financial position of the company during the period
under review and we anticipate that they will not have such an impact in the near future.
The acquisitions concerned the upgrade and extension of the Ascendia equipment park (PC components, peripherals,
etc.) as well as software licenses (or renewal of SAAS software subscriptions) needed to carry out the current activity.
Capital expenditures were made from own funds and non-reimbursable grants (EUFISCDI project).
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3.3. PRESENTATION AND ANALYSIS OF EVENTS, TRANSACTIONS, ECONOMIC CHANGES
SIGNIFICANTLY AFFECTING INCOME FROM THE BASIC ACTIVITY. DETERMINING THE MEASURE IN
WHICH THE REVENUES HAVE BEEN ADVISED OF EACH IDENTIFIED ELEMENT. COMPARISON WITH THE
CORRESPONDING PERIOD OF THE LAST YEAR.
Regarding the general and specific economic context, there are several aspects that have influenced and have the
potential to further influence negatively the projections of the company's activity: a) IT labor costs are rising and the
staff increasingly scarecely and less prepared, b) labor legislation is unpredictable, and can at any time bring extra
expenses that can not be anticipated, and c) in the field of education, we see the increase of political interference
and the desire to monopolize the production of textbooks by the publishing house of the Ministry of Education, by
direct contract assignment without auctions; further, the production of digital materials for these textbooks could
be monopolized or made through non-transparent and discretionary protocols.
Separately, projects funded by non-reimbursable funds (grants projects) have unpredictable payment dates to our
company. This leads to uncertainty regarding the preparation of the financial projections, with the possibility of losing
or disposing of some potential incomes, partially or wholly, for future years.
There are no events, transactions or economic changes with significant influence on the company's activities other
than those specified above throughout this document.

4. CHANGES AFFECTING CAPITAL AND ADMINISTRATION OF THE COMPANY
4.1. DESCRIPTION OF CASES IN WHICH THE COMMERCIAL SOCIETY HAS BEEN UNABLE TO MEET
FINANCIAL OBLIGATIONS IN THE PERIOD OF THE PERIOD.
In the reference period, Ascendia S.A. was able to meet its financial obligations, having the resources necessary for
the full financing of the activities carried out. There were no cases in which the company was unable to meet its
financial obligations during the period under review.
4.2. DESCRIPTION OF ANY CHANGES IN THE RIGHTS OF THE MOBILE TENDERERS ISSUED BY THE
COMMERCIAL SOCIETY.
No changes were made to the rights of the holders of securities issued by the company during the analyzed period.

5. SIGNIFICANT TRANSACTIONS
5.1 IN CASE OF ACTION ISSUERS, INFORMATION CONCERNING MAJOR TRANSACTIONS CONCLUDED
BY THE ISSUER WITH THE PERSONS WHO CONDUCT IN CONVINCED OR WHETHER SUCH PERSONS
HAVE BEEN IMPLIED IN THE RELEVANT PERIOD PERIOD.
During the reporting period the company did not enter into significant transactions with persons acting in concert.
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6. SIGNATURES AND ANNEXES
6.1 THE REPORT SHALL BE SIGNED BY THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE BOARD OF
DIRECTORS, BY THE MANAGER / EXECUTIVE DIRECTOR OF THE SOCIETY AND BY THE CHIEF
ACCOUNTANT.
This report accurately and completely discloses company information. The half-yearly accounting statement on
30.06.2018 was prepared in accordance with the applicable accounting standards, provides a true and fair view of
the assets, liabilities, financial position, profit and loss account of Ascendia S.A. Please note that the accounting
report has not been audited.
Daniel Comănescu – CHIEF ACCOUNTANT ASCENDIA S.A.
Cosmin Mălureanu - CEO AND SOLE ADMINISTRATOR ASCENDIA S.A.
Data: 30.08.2018
6.2 ANNEXES - THE REPORT WILL BE ACCOMPANIED BY COPIES OF THE JUSTIFICATIVE DOCUMENTS
FOR ALL CHANGES TO THE ARTICLES OF INCORPORATION OF THE COMPANY, AS WELL AS OF THE
MANAGEMENT STRUCTURES (ADMINISTRATION, EXECUTIVE ETC.).
We present you the following Attachments to this Report:


Annex I – The balance sheet of the first semester of 2018



Annex 2 – The Sole Administrator resolutions of 26.06.2018



Annex 3 – The Articles of Incorporation updated on 26.06.2018
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ANNEX 1 - THE BALANCE SHEET OF THE FIRST SEMESTER OF 2018

F10 - pag. 1
SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
Cod 10

la data de 30.06.2018
Denumirea elementului

A

- lei Nr.
rd.
B

Sold la:
01.01.2018

30.06.2018

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

1.721.387

2.389.878

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231
+235+4093-281-291-2931-2935)

02

191.919

164.191

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )

03

19.802

124.659

04

1.933.108

2.678.728

05

302.673

258.218

06

537.460

678.773

08

338.216

162.799

09

1.178.349

1.099.790

10

13.389

1.131

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

11

13.389

1.131

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

12

621.385

1.002.968

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)
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- 391392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**
+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582
+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

07

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***
13
+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***
+509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

14

-424.688

-145.421

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

15

1.508.420

2.533.307

18

995.041

1.495.803

19

983.610

1.252.429

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

20

983.610

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

21

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***
16
+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509
+5186+519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151)
17
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21)

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

1.252.429

22

11.431

243.374

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

23

11.431

243.374

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

24

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

25
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Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

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

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

28

J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

29

144.444

144.444

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

144.444

144.444

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

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

33

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

34
1.231.385

1.231.385

98.326

144.517

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

IV. REZERVE (ct.106)

37

Acţiuni proprii (ct. 109)

38

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

39

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

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)

41

SOLD C (ct. 117)
SOLD D (ct. 117)

19.893

42

11.925

0

SOLD C (ct. 121)

43

49.206

0

SOLD D (ct. 121)

44

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

259.361

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

3.016

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

46

1.508.420

1.280.878

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

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

49

1.508.420

1.280.878

Suma de control F10 :

35582879 / 68020142

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
MALUREANU COSMIN

Numele si prenumele
COMANESCU DANIEL
Calitatea

Semnătura _________________________________

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la
data de 30.06.2018
Cod 20

- lei Denumirea indicatorilor

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

Nr.
rd.

B

Realizari aferente perioadei de
raportare
01.01.201730.06.2017

01.01.201830.06.2018

1

2

01

410.971

327.679

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

02

410.971

327.679

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

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)

06

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

07

Sold D

08

43.913

19.398

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

09

213.858

756.884

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

10

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

11
237.964

121.041

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

12
13

57.234

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

14

0

0

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

15

0

57.234

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

16

818.880

1.243.440

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

17

16.860

31.849

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

2.673

3.387

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

19

5.364

5.644

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

0

0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

0

0

22

766.415

1.130.673

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

23

624.489

1.104.423

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

24

141.926

26.250

25

22.795

116.121

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

26

22.795

116.121

a.2) Venituri (ct.7813)

27

0

0

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

28

0

0

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

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27)
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

0

0

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

30

0

0

31

234.836

210.892

32

224.408

203.898

33

3.227

3.116

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

0

0

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

36

0

0

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

37

7.201

3.878

38

0

0

39

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

40

0

0

- Venituri (ct.7812)

41

0

0

42

1.048.943

1.498.566

- Profit (rd. 16 - 42)

43

0

0

- Pierdere (rd. 42 - 16)

44

230.063

255.126

45

0

0

46

0

0

47

194

4

48

0

0

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

49

0

0

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

50

3.989

106

51

0

0

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

52

4.183

110

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute
ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

54

0

0

- Venituri (ct.786)

55

0

0

56

0

413

57

0

0

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

58

7.229

660

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

59

7.229

1.073

- Profit (rd. 52 - 59)

60

0

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

3.046

963

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte
normative speciale(ct. 635 + 6586*)

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

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

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

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

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

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

823.063

1.243.550

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

1.056.172

1.499.639

- Profit (rd. 62 - 63)

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

233.109

256.089

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

0

0

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

0

0

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

68

4.110

3.272

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

69

0

0

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

70

237.219

259.361

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

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

Suma de control F20 :

18753868 / 68020142

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MALUREANU COSMIN

COMANESCU DANIEL
Calitatea

Semnătura _________________________________

12--CONTABIL SEF

Semnătura _________________________________
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VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
-
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DATE INFORMATIVE
Cod 30

la data de 30.06.2018

I. Date privind rezultatul inregistrat
A

Nr.unitati

Sume

B

1

2

Unitaţi care au inregistrat profit

01

Unitaţi care au inregistrat pierdere

02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind platile restante
A

- lei -

Nr.
rd.

1

259.361

Nr.
rd.

Total, din
care:

Pentru
activitatea
curenta

Pentru
activitatea de
investitii

B

1=2+3

2

3

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

04

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)

05

84.322

84.322

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10
09
la 14)

75.363

75.363

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

47.498

47.498

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate

11

22.080

22.080

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

13

- alte datorii sociale

14

5.785

5.785

8.959

8.959

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte
fonduri
Obligatii restante fata de alti creditori
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la
bugetul de stat, din care:
- contributia asiguratorie pentru munca
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

15
16
17
17a
18
Nr. rd.

III. Numar mediu de salariati
A

30.06.2017

30.06.2018

1

2

B

Numar mediu de salariati
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 30 iunie

19

28

30

20

29

32

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

Nr.
rd.

Sume (lei)

B

1

21
22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

24
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Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

25

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

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

28
29
30

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

32

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)

33

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale
şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

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

35

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

36

A

Nr.
rd.
B

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

37

V. Tichete acordate salariaților

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare - dezvoltare **)

Nr.
rd.

A
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

B
38

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

Sume (lei)
1

30.06.2017

30.06.2018

1

2
263.002

865.288

39

263.002

865.288

- din fonduri publice

40

237.964

683.792

- din fonduri private

41

25.038

181.496

42

0

0

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)
- cheltuieli curente

43

- cheltuieli de capital

44

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

VIII. Alte informaţii
A
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.
4094)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume
brute (rd. 50 la 53)
- acţiuni necotate emise de rezidenti

Nr.
rd.

30.06.2017

30.06.2018

B
45

1

2

Nr.
rd.
B

30.06.2017

30.06.2018

1

2

46
47
48

32.488

123.559

32.488

123.559

49
50

- părţi sociale emise de rezidenti

51

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti

52

- obligatiuni emise de nerezidenti

53

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

316

54
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- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

55

32.488

123.559

356.346

357.083

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:

57

- creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri
pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări
de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi
asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 +
din ct. 413 + din ct. 418)

58

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

59

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct.
425 + 4282)

60

1.000

61

344.472

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi
bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424
+ 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4382)
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.436+441+4424+4428+444+446)

- subventii de incasat(ct.445)
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.
451), din care:
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate
nerezidente (din ct. 451)
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)

62
103.186

68.394

64

240.734

188.366

552

482

5.646

26.242

5.646

26.242

65
66
67
68
69

70

72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
73
institutiile publice (institutiile statului)
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit
74
legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

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

38.727

63

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),
71
(rd.72 la 74)

- decontari privind interesele de participare ,decontari
cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

295.969

75

- de la nerezidenti
76
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici
77
****)
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Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +
506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)
- acţiuni necotate emise de rezidenti

78
79

- părţi sociale emise de rezidenti

80

- actiuni emise de nerezidenti

81

- obligatiuni emise de nerezidenti

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)
Casa în lei şi în valută (rd.85+86 )
- în lei (ct. 5311)
- în valută (ct. 5314)
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90)
- în lei (ct. 5121), din care:
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente
- în valută (ct. 5124), din care:

83
84

263

440

85

263

440

87

77.410

162.361

88

77.192

162.161

218

200

86

89
90

- conturi curente în valută deschise la bănci
nerezidente

91

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

92

1

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori
de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

93

1

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută
(din ct. 5125 + 5414)

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +
116 + 119 + 122 + 128)

95

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd .97+98)

96

287.123

1.408.864

34.268

45.959

110

101.223

145.339

111

47.194

166.853

- în lei

97

- în valută

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +
99
1625 ) (rd.100+101)

- în lei

100

- în valută

101

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.
1626 + din ct. 1682)
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +
1686 + 1687) (rd. 104+105)

102
103

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se
face in functie de cursul unei valute
- în valută

105

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405
+ 408 + 419), din care:
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri
primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în
sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct.
405 + din ct. 408 + din ct. 419)
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
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)

104

107
108

109
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- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4381)
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.436+441+4423+4428+444+446)
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ct.447)
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),
din care:
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:
- datorii comerciale cu entităţi afiliate
nerezidente (din ct. 451)
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:

112

36.202

147.405

113

10.629

19.261

114

363

187

104.438

1.050.713

104.438

807.339

115
116
117
118
119

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice

120

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462
+ 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

122

-decontari privind interesele de participare ,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,
decontari din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 2)
(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

123

124

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienţi (ct. 478)

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

128

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

129

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

243.374

130

- acţiuni cotate 3)

131

- acţiuni necotate 4)

132

- părţi sociale

133

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

134

Brevete si licente (din ct.205)

135

IX. Informatii privind cheltuielile cu
colaboratorii

Nr.
rd.

30.06.2017

B

1

A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

136

144.444

144.444

144.444

144.444

199.449

423.471

30.06.2018
2
2.890

Nr.
rd.

30.06.2017

30.06.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în
administrare

137

X. Informaţii privind bunurile din domeniul
public al statului
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Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în
concesiune

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului
închiriate

139

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

Nr.
rd.

30.06.2017

30.06.2018

B

1

2

A
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

140

XII. Capital social vărsat

Nr.
rd.

A

B

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),
(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

141

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

142

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală

143

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală

144

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

30.06.2017

30.06.2018

Suma (lei)

% 6)

Suma (lei)

% 6)

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

144.444

X

144.445

X

145

- cu capital integral de stat

146

- cu capital majoritar de stat

147

- cu capital minoritar de stat

148

- deţinut de regii autonome

149

- deţinut de societăţi cu capital privat

150

- deţinut de persoane fizice

151

130.000

90,00

138.333

95,77

- deţinut de alte entităţi

152

14.444

10,00

6.112

4,23

XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare
A

Nr.
rd.
B

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare

152a

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

Nr.
rd.

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

XV. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)
A
Venituri obţinute din activităţi agricole

Suma de control F30 : 13683395 / 68020142

B

Sume (lei)
2017

2018

Sume (lei)
2017

2018

153
154
155
156

Nr.
rd.
B
157

Sume (lei)
2017

2018
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ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MALUREANU COSMIN
Semnatura _________________________________

Formular
VALIDAT

COMANESCU DANIEL
Calitatea
12--CONTABIL SEF
Semnatura _________________________________
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
-

*) 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)
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.
3)
Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4)
Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5)
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.
6)
La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului
social vărsat, înscris la rd. 141.

Conturi entitati mari, mijlocii si 1011 SC(+)F10S.R31
mici

Preluare F10, F20 col.2
Sterge date incarcate

ANNEX 2 - THE SOLE ADMINISTRATOR RESOLUTIONS OF 26.06.2018
ASCENDIA S.A.
J40/6604/2007, CUI RO21482859
Sediu social: Str. Fierari Nr.5, Sect. 2, Bucuresti
Punct de lucru: Str. Avrig nr.12, Et. 4, Sect. 2, Bucuresti
Tel / Fax : 021.312.42.26
www.ascendia.ro ; office@ascendia.ro

DECIZIA ADMINISTRATORULUI UNIC
Nr. ASC 3824 / 26.06.2018
Subsemnatul MĂLUREANU COSMIN, cetățean român, legitimat cu C.I. seria [date cu caracter
personal], eliberat de [date cu caracter personal], având CNP [date cu caracter personal],
în calitate de Administrator Unic în cadrul societății ASCENDIA S.A., persoană juridică română,
număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6604/2007, C.U.I. 21482859,
urmare a notificarii Nr. 1252/07.06.2018 cu privire la rezilierea unilaterala de catre locator a contractului
de inchiriere a locatiei din str. Fierari Nr. 5, Sector 2, Bucuresti, locatie unde Ascendia S.A. are
inregistrat sediul social,
in baza Art 13.2 lit b) coroborat cu Art.13.3 din Actul Constitutiv,
DECID:
1. Radierea sediului social al companiei din Str. Fierari Nr. 5, Sector 2, Bucuresti.
2. Inregistrarea noului sediu social al companiei la adresa Str. Eufrosin Poteca Nr. 40, Et. 1,
Sector 2, Cod 021764, Bucuresti, in baza Contractului de comodat / 26.06.2018.
3. Actualizarea Actului Constitutiv, astfel incat sa corespunda noului sediu social, prin urmare
Articolul 3 – Sediul social al societatii, punctul 3.1 devine:
„3.1. Sediul social al Societății este în România, Mun. București, Str. Eufrosin Poteca, Nr. 40,
Et. 1, Sector 2, Cod 021764.”
Celelalte articole ale Actului Constitutiv raman neschimbate.
4. In scopul indeplinirii formalitatilor de inregistrare la ONRC Bucuresti si ANAF, aferente pct.1,
pct. 2 si pct.3 se deleaga domnul Daniel Comanescu, legitimat cu CI seria [date cu caracter
personal], eliberata la data [date cu caracter personal], avand CNP [date cu caracter personal].
Administrator Unic,
ASCENDIA S.A.
MĂLUREANU COSMIN
___________________
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ANNEX 3 – THE ARTICLES OF INCORPORATION UPDATED ON 26.06.2018

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.
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
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5813 - Activităţi de editare a ziarelor
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 - Alte activităţi de editare
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 - Activităţi ale portalurilor web
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
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 importexport.
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.
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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. Capitalul social este împărțit în 1.444.444 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală
de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1.444.444 și sunt subscrise în întregime de către
acționari, astfel:
 MĂLUREANU COSMIN, acționar fondator, cetățean român, născut la data de
[date cu caracter personal] în [date cu caracter personal], domiciliat în [date cu
caracter personal] ,identificat cu C.I. seria [date cu caracter personal] nr. [date cu
caracter personal] eliberat de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter
personal], având CNP [date cu caracter personal], deține un număr de 910.000 de
acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o valoare totală de 91.000 lei, reprezentând
63% din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit 63% și
participare la pierderi 63%;
 MĂLUREANU ALEX, acționar fondator, cetățean român, născut la data de [date
cu caracter personal] în [date cu caracter personal], domiciliat în [date cu caracter
personal], identificat cu C.I. seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter
personal], eliberat de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal],
având CNP [date cu caracter personal], deține un număr de 325.000 de acțiuni, cu o
valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o valoare totală de 32.500 lei, reprezentând 22.5% din
capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit 22.5% și
participare la pierderi 22.5%;
 MĂLUREANU ADRIANA-IOANA, acționar fondator, cetățean român, născută la
data de [date cu caracter personal] în [date cu caracter personal], domiciliată în [date
cu caracter personal], identificată cu C.I. seria [date cu caracter personal] nr. [date cu
caracter personal], eliberat de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter
personal], având CNP [date cu caracter personal], deține un număr de 65.000 de
acțiuni, cu o valoare de 0,1 lei/acțiune, cu o valoare totală de 6.500 lei, reprezentând
4.5% din capitalul social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit 4,5% și
participare la pierderi 4.5%;
 Fondul Deschis de Investiţii Certinvest Dinamic, actionar, inscris in Registrul ASF
sub nr. CSC06FDIR/400011 din data de 28.01.2004, autorizat de catre Autoritatea de
Supraveghere Financiara (fosta CNVM) prin Decizia nr. 2121/14.12.2001 si
reautorizat prin Decizia nr. 444/ 28.01.2004, precum si Decizia ASF cu nr. 278 din
data de 18.12.2015, administrat de SAI CERTINVEST SA cu sediul social in Mun.
Bucuresti, Sector 1, Str. Buzeşti, nr. 76-80, Etaj 4, inmatriculata la Registrul
Comertului sub nr. J40/16855/94, CUI 6175133 reprezentata prin Horia Gusta,
Director General, deține un număr de 144.444 de actiuni, cu o valoare de 0,1
lei/acțiune, cu o valoare totală de 14.444.40 lei, reprezentând 10% din capitalul
social, subscris și vărsat, al Societății, participare la profit 10% și participare la
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pierderi 10%.
Art. 7. Acțiunile.
7.1. Acțiunile emise la constituirea Societății sunt nominative.
7.2. Acțiunile Societății sunt emise în formă dematerializată, putând fi tranzacționate pe o
piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în situația în care se
va decide în acest sens.
7.3. Prin hotărârea adunării generale extraordinare se pot emite categorii de acțiuni care
conferă titularilor drepturi diferite, respectiv acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără
drept de vot, în condițiile legii.
7.4. Societatea va putea fi listată pe orice sistem de tranzacționare reglementat, acțiunile
acesteia putând fi tranzacționate atât în țară, cât 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.
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.
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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.
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.
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.
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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.
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
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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.
12.10. Orice hotărâre a adunării generale va fi luată cu votul favorabil a jumătate plus unu din
numărul total de voturi aferente acțiunilor companiei, valabil exprimate la data întrunirii
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 exercițiul în curs administratorului și
auditorului financiar;
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.
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;
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

reducerea capitalului social și reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
dizolvarea anticipată a societății;
conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
emisiunea de obligațiuni;
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 b), d), g) de la pct. 13.2 să fie
delegate administratorilor.
Art. 14. Desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor.
14.1 Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de administrator sau, în lipsa
sau la decizia acestuia, de către persoana desemnată a-l înlocui.
14.2. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a
acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor
persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice 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. Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin
mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o altă problemă în care persoana sau administrația lor
ar fi în discuție.
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. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse
societății, exceptând situația în care fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea necesară.
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.
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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 [date cu caracter
personal] în [date cu caracter personal], domiciliat în [date cu caracter personal]
identificat cu C.I. seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal]
eliberat [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal], având CNP
[date cu caracter personal], numit pe o perioada de 4 ani de la data semnării acestui
Act Constitutiv, având puteri depline.
15.4. În cazul absenței temporare sau definitive a administratorului, adunarea generală a
acționarilor va putea desemna o altă persoană care va exercita atribuțiile acestuia temporar ori
până la expirarea mandatului predecesorului său, după caz. Prin absență temporară se înțelege
lipsa nemotivată a acestuia pentru o perioadă de minim 30 de zile. Prin absență definitivă se
înțelege imposibilitatea acestuia de a 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.
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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;
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 economicofinanciar;
b) elaborează și supune spre aprobare proiectul de buget de venituri și cheltuieli al
societății pe anul în curs;
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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 din Romania, operațiuni de piața monetară, operațiuni cu titluri de
stat.
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.
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.
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
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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 constituirii Societății este FISCONTA S.R.L., cu sediul
în str. Cpt. Traian Ionescu nr. 2, loc. Focsani, jud. Vrancea, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J39/1105/2007, având CIF: RO22985166, societate autorizată de către
Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 797, administrator: Mirea
Rodica Elena Georgeta; auditor desemnat: Bodoc Crenguta; nr. carnet: 2529.
Art. 18. Exercițiul financiar.
18.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie 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.
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. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 60
zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.
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.
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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.
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.

14 | 15

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, 26 Iunie 2018, în 5 exemplare originale și 1
exemplar pentru a fi înregistrat la Registrul Comerțului.

Administrator unic,
ASCENDIA S.A.
MĂLUREANU COSMIN

_________________
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