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Dragi investitori, 
  
Publicăm acest raport din dorința de a comunica clar direcțiile și acțiunile noastre în 
criză. Am promis transparență și, chiar mai mult, un parteneriat cu toți cei care 
susțin succesul nostru. Ne simțim obligați să vă ținem periodic la curent cu evoluția 
noastră, pentru că evenimentele se întâmplă cu viteză și multe și neașteptate situații 
au apărut în ultimele 6 luni. 
  
După cum am menționat și în primul raport, pandemia COVID-19 a deschis o „cutie a 
Pandorei” în care se reașează canalele comerțului (preponderent) tradițional, dar mai 
ales obiceiurile de consum. 
 
Mulți dintre cei care au #statacasă au început să se întrebe dacă au nevoie de 
îmbrăcăminte nouă, au tăiat de pe lista de cumpărături vacanțele, și-au descoperit 
pasiuni noi pentru gătit, hobby-uri de interior și au înlocuit obiceiurile vechi cu 
achiziții pentru „noua normalitate”. 
 
Din fericire, pentru Vivre lucratul „la distanță” se desfășoară corespunzător. Avem o 
infrastructură tehnică și personală care replică facilitățile de la birou (mobilier, 
scaune, cafetiere etc.). Această migrare spre muncă în regim remote a stimulat 
interesul pentru crearea unui confort sporit în spațiul de locuit, și anume ACASĂ. Pe 
lângă modelul nostru de business, care nu a fost nicio clipă amenințat de provocările 
stării de urgență sau ale stării de alertă, putem afirma că și industria în care activăm 
este una privilegiată. 
  
Totuși, suntem parte dintr-un ecosistem, iar datoria noastră nu este „să fim bine”, ci 
să maximizăm beneficiile și utilizarea capitalului. În cele ce urmează, doresc să vă 
prezint modalitatea prin care reușește Vivre să îmbine agilitatea cu agresivitatea 
în atingerea potențialului său maxim. 
  
Ca orice câștigător, ne-am pregătit temeinic pentru „mâine” și tocmai de aceea am 
putut lansa proiecte și tehnologii noi într-un timp foarte scurt. Vivre își gestionează 
intern, din ziua 1, în toate țările în care compania este prezentă, toate campaniile de 
comunicare digitală și nu numai, lucru care ne-a permis să facem ajustări bruște și 
agresive de bugete. De aceea, fiind poziționați excelent în comunicarea online și 
fiind bine finanțați, am hotărât să investim masiv în comunicarea către noi clienți, 
iar rezultatele nu au întârziat să apară. Creșterea vânzărilor livrată este net superioară 
bugetului și am învins sezonalitatea care, de obicei, tempera volumele pe timp de vară.  
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Mai mult decât atât, ne-am recalculat potențialul și am înțeles că avem mult loc să 
creștem și să ne extindem progresiv baza de clienți, în toate țările în care suntem deja 
prezenți. 
 
La nivel de echipe, am luat decizii clare și am implementat măsuri coerente imediat: 
lucrăm la distanță pe toate joburile care permit acest lucru, fiecare coleg este dotat cu 
mijloace tehnice și este conectat la „digital Vivre”. Colegii care fac posibilă 
manevrarea produselor noastre în depozite și livrarea lor către clienți sunt dotați în 
permanență cu echipamente și măști de protecție. Nu am avut focare de Covid-19 și 
am reușit să ne concentrăm exclusiv pe evoluția businessului. Vedem și simțim 
avantajele de a putea lucra de oriunde și de a recruta talent din orice geografie. Ne 
preocupăm activ de cum va arăta biroul viitorului și, mai ales, de procesul de 
management al performanței.  
 
Pe lângă stabilizarea activității, atingerea și livrarea rezultatelor, ne îndreptăm 
hotărâți către inovații și tehnologii noi, care vor consolida poziția noastră de autoritate 
în industria de casă & decor. Am continuat recrutarea de talent și suntem unul dintre 
puținii jucători care vorbesc despre extinderea echipelor și despre expansiune, în 
general. Ne concentrăm pe creșterea calității produselor, a conținutului și, mai ales, 
pe atingerea următorului nivel în ceea ce privește experiența utilizatorului. 
  
Perioada pandemiei a consemnat pentru noi succese la care lucram și visam de multă 
vreme. În luna martie am lansat, în sfarsit, modelul de vânzare de tip „marketplace”, 
prin care devenim agenți ai vânzătorilor prin comisionare. Acest proiect ne permite să 
oferim consumatorilor categorii noi de produse (cosmetice, cărți, băuturi etc.), dar și 
să „digitalizăm” operațiunile producătorilor autohtoni de mobilier și decorațiuni, care 
pot fi accesate în ecosistemul Vivre. Pe scurt, marketplace-ul consolidează 
promisiunea noastră de a fi o DESTINAȚIE ONLINE pentru produse diferite și de 
calitate, indiferent dacă un consumator dorește să facă o achiziție sau doar să se 
inspire. 
 
Și la nivel de corporatizare avem vești deosebite. În luna august am anunțat 
includerea Vivre în cadrul rețelei „Blue Ribbon” a Băncii Europene de Reconstrucție și 
Dezvoltare, fiind a treia companie din România care primește acest statut. Este o 
recunoaștere a eforturilor noastre, dar mai ales o promisiune că Vivre este pe o pantă 
accelerată de inovație, creștere și dezvoltare. Pentru investitori, ne dorim să fie 
încă un semn că fenomenul Vivre nu este un accident, ci rezultatul eforturilor și 
perseverenței echipei noastre. 
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Pe lângă eforturile masive din spatele ecranelor, am investit și în modul în care ne 
prezentăm clienților noștri. Suntem în etapa de actualizare a întregii identități vizuale, 
pentru a reflecta mai bine ambițiile și spiritul companiei de astăzi. Sezonul care 
urmează va fi marcat de multe lansări, de noi tehnologii și aplicații, de elemente 
îmbunătățite, corelate cu o companie pe măsură și cu un produs mai bun. 
 
Pentru a doua jumătate a anului 2020 avem așteptări ambițioase. Ne dorim să 
păstrăm rata de creștere peste bugetul comunicat și să îmbunătățim indicatorii de 
recurență. Ne-am pregătit atât cu personal, cât și cu spații și dotări logistice 
importante, pentru a avea capacitatea de a procesa volume mari. Furnizorii de marfă 
și partenerii din curierat sunt aliniați la obiectivul nostru de a livra cât mai rapid 
produsele alese de clienți. Accesăm toată expertiza acumulată în anii anteriori, dar mai 
ales realitățile constatate în spatele datelor, pentru a obține de Black Friday rezultate 
record.  
  
Dacă ar fi să numesc o lecție importantă pe care învățată în această perioadă, aș spune 
că am fost și sunt recunoscătoare să descopăr cât de importanți am devenit pentru 
întregul ecosistem (pentru partenerii comerciali, pentru angajați și investitori) și, mai 
ales, pentru clienții noștri. Acest lucru este vizibil nu doar în numărul de comenzi sau 
în volumul de vânzări, ci mai ales în decizia lor de a alege să ne includă în proiectele 
lor importante, unde amestecă limitele financiare cu sufletul familiei - “acasă”. Vreau 
să vă asigur că suntem serioși și foarte consecvenți în ceea ce privește responsabilitățile 
noastre și cântărim fiecare decizie, astfel încât să fim mandri mai târziu. 
 
Va invit să ne urmăriți povestea și să credeți în Vivre!  
  
 

                  

Monica Cadogan                 Bucuresti, Romania 

Director general      31 august 2020 

VIVRE DECO S.A.  
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1. Analiza activității emitentului 
1.1 Descrierea activității de baza a emitentului 
 

VIVRE DECO S.A. (“Emitentul” sau “Societatea”) este o societate pe actiuni, cu 
sediul social in Bucuresti, B-dul. TUDOR VLADIMIRESCU 22 B, Sectorul 5, avand Cod 
Unic de Inregistrare RO 30010618, numar de ordine la Registrul Comertului 
J40/3718/2012, reprezentata in mod legal prin Monica Cadogan, Director General.  

Activitatea principala a Societatii este: Comert cu amanuntul prin intermediul 
caselor de comenzi sau prin Internet (CAEN 4791). 

VIVRE DECO S.A isi desfasoara activitatea in domeniul activitatilor de comert cu 
amanuntul a produselor de mobila & decor prin intermediul internetului. Societatea este 
prezenta in 9 piete din regiunea Europei Centrale si de Est (Romania, Bulgaria Ungaria, 
Croatia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Republica Ceha si Grecia) prin site-urile web pe care 
le opereaza (www.vivre.ro, www.vivre.bg, www.vivre.hu, www.vivre.hr, 
www.vivrehome.pl, www.vivrehome.sk, www.vivre.si, www.vivre.cz, www.vivre.gr). 

Societati afiliate sau detinute de Emitent:  

Societatea Descriere 

VIVRE Logistics SRL 

infiintata in 2013 

Vivre Logistics SRL, detinuta de aceeasi 
beneficiari finali care detin si Vivre Deco S.A., 
presteaza servicii de logistica, fulfilment si dezvoltare 
software, avand ca unic client Vivre Deco S.A..  In 
perioada aprilie 2012 (data infiintarii societatii Vivre 
Deco) si septembrie 2013 (data infiintarii societatii 
Vivre Logistics) aceste activitati erau desfasurate in 
cadrul societatii Vivre Deco, ulterior fiind transferate 
in Vivre Logistics odata cu infiintarea acesteia. 
Incepand cu septembrie 2013, costurile cu aceste 
activitati au fost inregistrate de Vivre Logistics ca 
prestator, iar lunar Vivre Logistics refactura aceste 
costuri lui Vivre Deco plus un adaos comercial 
stabilit prin intermediul dosarului pretului de 
transfer incheiat intre cele doua societati. Incepand 
cu data de 1 decembrie 2019, activitatea de logistica 
si fulfilment a fost transferata inapoi pe Vivre Deco 
prin contractul semnat pe data de 12 noiembrie 2019. 
De la aceasta data, singura activitate ramasa pe Vivre 
Logistics este cea de dezvoltare software pentru Vivre 
Deco. La 1 iulie 2020 si aceasta activitate a fost 
transferata pe o noua societate (Technologies by 
Vivre SRL), urmand ca Vivre Logistics sa fie radiata. 
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Technologies by Vivre SRL 

infiintata in 2020 

In ianuarie 2020, a fost infiintata societatea 
Technologies by Vivre SRL, detinuta 100% de 
Vivre Deco S.A.. La data de 1 iulie 2020 activitatea de 
dezvoltare de software ramasa pe Vivre Logistics a 
fost transferata catre aceasta.  

VIVRE EOOD 

infiintata in 2013 

Companie subsidiara din Bulgaria, detinuta 100% de 
Vivre Deco S.A., care incepand cu anul 2018 nu a mai 
avut activitate. Aportul VIVRE DECO S.A. la 
capitalul social al VIVRE EOOD este de 1.000 BGN 
(circa 2.440 RON). Planurile conducerii Emitentului 
presupun radierea acestei societati.  

In urma acestor modificari, grupul de companii Vivre va fi mai bine structurat, astfel: 

● Societatea mama Vivre Deco S.A. care desfășoară activitatea de retail, inclusiv cea 
de logistica si fulfilment pentru vanzarile proprii în toate piețele europene. 

● O societate subsidiara, Technologies by Vivre SRL, deținută 100% de Vivre Deco 
S.A., care prestează servicii de dezvoltare software pentru Vivre Deco S.A. si alti 
potentiali clienti din sectorul comerțului online. 

 
1.2 Elemente de evaluare generala  
 

Situațiile financiare interimare aferente primului semestru al anului 2020 indică 
o cifra de afaceri neta de RON 111 milioane, înregistrându-se astfel o creștere 
semnificativă de 41% comparativ cu aceeași perioada a anului precedent (sem 1 2019: 
RON 79 milioane). Aceasta creștere a cifrei de afaceri a fost determinată atât de o cerere 
crescută a clienților existenți, precum și de accelerarea achiziției de clienți noi datorată 
interesului tot mai mare a consumatorului față de canalele online. Creșterea accelerată 
este influențată și de pandemia COVID-19, care îi determină pe consumatori să utilizeze 
cu preponderenta comerțul electronic.  

 
Începând cu jumătatea lunii martie 2020 și pana la data acestui raport, tot 

personalul de la sediul central a lucrat de acasă iar condițiile de lucru ale depozitelor și 
ale lucrătorilor din depozite au fost modificate pentru a obține un mediu de lucru sigur. 

  
În acest timp, Societatea a reușit să-și desfășoare activitatea în condiții normale, 

fără întreruperi semnificative în lanțul de aprovizionare. Managementul Societății 
monitorizează permanent situația pentru a reacționa rapid la provocările provocate de 
pandemia COVID-19.  

 
Situațiile financiare interimare au fost întocmite in conformitate cu standardele 

contabile din Romania (OMF 1802/2014) si sunt anexate prezentului raport.   
 
Situațiile financiare interimare aferente primului semestru al anului 2020 si primul 

semestru al anului 2019 nu sunt auditate. 
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Principalii indicatori cheie sunt prezentați mai jos: 

 
Contul de profit si pierdere 

RON    30.06.2019 30.06.2020
Total venituri  79.069.560 111.013.487 
Creștere (%)   40,5% 
EBITDA  3.899.288 4.138.901 
Marja (%)  4,9% 3,7% 
Profitul din exploatare  2.816.835 2.023.900 
Marja (%)  3,6% 1,8% 
Profitul net  2.299.809 704.687 
Marja (%)  2,9% 0,6% 

 

Total venituri 
In semestrul 1 al anului 2020, veniturile totale au atins nivelul de 111 milioane RON 

sau cu 40,5% mai mult fata de anul trecut. 

EBITDA 

EBITDA reprezinta profitul inainte de plata dobanzii, impozitelor, deprecierii si 
amortizarii. De-a lungul perioadei analizate, EBITDA s-a aflat pe o traiectorie ascendenta, 
atingand pentru primul semestru al anului 2020 valoarea de 4,14 milioane RON.  

Profitul din exploatare 

Profitul din exploatare este determinat ca diferenta intre EBITDA și cheltuielile cu 
deprecierea și amortizarea. De-a lungul perioadei analizate, Rezultatul din Exploatare s-
a diminuat datorită unei cheltuieli mai mari cu amortizarea datorata investitiilor continue 
realizate de Societate în tehnologie și automatizări.  

Profitul Net 

În perioada analizata, Profitul Net s-a redus de la 2.3 milioane RON la 30 iunie 
2019 pana la 700 mii RON la 30 iunie 2020 în special datorită impactului negativ al 
variației cursului valutar cât și a creșterii cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor 
atrase pentru a finanta investiția în creșterea bazei de clienți cat și în tehnologie și 
automatizări. Datorită reinvestirii profitului în dezvoltarea de module software necesare 
pentru administrarea platformelor Vivre, Societatea a fost scutită de la plata impozitului 
pe profit în 2019 și 2020, conform codului fiscal în vigoare.    

Scopul pe termen scurt și mediu al Societății este acela de a reinvesti profitul net 
rămas după plata obligatiilor în creșterea accelerată a cotei de piața, atat prin atragerea 
de clienți noi cât și prin îmbunătățirea experienței de cumparare a clienților existenți prin 
investiții în tehnologie. Societatea nu prevede plata de dividende pe termen scurt și 
mediu.   
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Active 

RON   30.06.2019 30.06.2020

Active imobilizate  11.673.412 20.117.265 

Imobilizari corporale  568.604 3.571.612 

Imobilizari necorporale  11.102.516 16.539.362 

Imobilizari financiare  2.292 6.291 

Active curente   39.175.105   64.576.537  

Stocuri  19.270.634 22.861.912 

Creante  9.954.540 13.682.581 

Casa si conturi la banci  9.949.931 28.032.044 

Cheltuieli in avans  1.952.300 21.119.086 

 

Active imobilizate 

Acestea includ: 

● Active necorporale, reprezentate de brevete, licente si marci comerciale, 
care au crescut pana la 16.5 milioane RON in 2020, in urma programelor 
software dezvoltate sau achizitionate. Costurile care sunt asociate direct cu 
productia de produse software identificabile, unice si controlate de Vivre 
Deco S.A. si care vor genera beneficii economice pentru o perioada mai 
mare de 1 an de zile, sunt recunoscute ca imobilizari necorporale. Costurile 
directe includ costurile angajatilor echipei de dezvoltare software din Vivre 
Logistics si o parte corespunzatoare a cheltuielilor generale. Toate celelalte 
costuri asociate cu intretinerea programelor software sunt inregistrate 
direct pe cheltuiala. In anul 2020, aproximativ 95% din costurile angajatilor 
echipei de dezvoltare software au fost capitalizate si 5% au fost inregistrate 
direct pe cheltuiala. Incepand cu 1 iulie 2020, odata cu  transferul activitatii 
de dezvoltare software din societatea Vivre Logistics SRL in Technologies 
by Vivre SRL, costurile cu echipa de dezvoltare software sunt facturate de 
catre Technologies by Vivre SRL. 

● Active corporale, care au crescut de peste 6 ori in 2020, pana la 3,6 milioane 
RON, datorita investitiilor in centrul logistic (rafturi, echipamente, 
automatizari etc.).  

 

Stocuri 

Desi peste 70% din produsele vandute pe platformele Vivre se afla in stocurile 
furnizorilor, Societatea detine in invetariul propriu stocuri de produse comercializate cu 
o frecventa mai ridicata.  
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Creante  

Valoarea creanțelor a crescut de la aprox. 10 milioane RON la aproape 13,7 milioane 
RON ca urmare a creșterii activității cu peste 40% în primele 6 luni ale anului 2020 
comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. 

 

Cheltuieli in avans 

Valoarea cheltuielilor în avans a atins 21 milioane RON, (31 decembrie 2019: 17 
milioane RON; 30 iunie 2019: 2 milioane RON) datorită costurilor de atragere a clientilor 
noi.  

Pe parcursul activității obișnuite, Compania plătește comisioane intermediarilor 
ca urmare a redirecționării clienților către platforma online a Companiei și finalizarea 
unei achiziții. Pe baza informațiilor istorice, Management se așteaptă ca aceste 
comisioane plătite intermediarilor, ca urmare a redirecționării clienților către platforma 
online a companiei cu scopul finalizarii unei achiziții de produse, să fie recuperabile prin 
marja vânzărilor curente și viitoare cu clienții respectivi. În consecință, începând cu anul 
2019, Compania a aplicat o politică de înregistrare a acestor comisioane sub formă de 
Cheltuieli în Avans, care sunt ulterior descarcate lunar în Contul de Profit si Pierdere de-
a lungul perioadei anticipate în care clientul va continua sa achiziționeze de pe plaforma 
online a Companiei. În anii precedenți, astfel de costuri au fost înregistrate direct în 
Contul de Profit și Pierdere, deoarece Managementul a considerat că nu dispunea de 
informații istorice suficiente pentru a putea estima în mod cert beneficiile medii generate 
de un client nou și perioada medie în care clientul va efectua achiziții pe platforma de e-
commerce a companiei. 

          Capital si rezerve 

RON  30.06.2019 30.06.2020

Capitaluri proprii  10.540.754 12.084.306 
Capital subscris vărsat  5.280.600 6.950.600 
Capital subscris nevărsat  1.420.000 - 
Rezerve legale  157.282 302.991 
Alte Rezerve  965.556 3.805.764 
Rezultat reportat  417.507 320.264 
    
Rezultatul exercitiului  2.299.809 704.687 
Repartizarea profitului  - - 

 

Capitaluri proprii 

În perioada analizata se înregistrează o creștere a capitalurilor proprii pana la 
valoarea de 12 milioane RON, ca urmare a creșterii capitalului social și a profiturilor nete 
obținute ulterior perioadei de comparatie.  
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Din 2012 și până în 2018 compania nu a acordat dividende actionarilor, profitul 
fiind reinvestit pentru a susține creșterea activității. Planul de afaceri pentru perioada 
2020-2024 nu prevede acordarea de dividende actionarilor, scopul principal ramanand 
creșterea cotei de piața care va fi sustinuta atat din profitul reinvestit cât și din alte surse 
de finanțare. În anul 2018, au fost constituite rezerve din rezultatul exercitiului 
neimpozabile fiscal, ca urmare reinvestirii profitului în dezvoltarea de module software, 
conform codului fiscal în vigoare. 

Datorii 

  RON  30.06.2019 30.06.2020

Datorii pe termen scurt  36.833.536 76.208.569 
Sume datorate institutiilor de credit  9.024.388 24.167.216 
Avansuri incasate in contul comenzilor  2.847.603 7.924.879 
Datorii comerciale - furnizori  21.740.101 38.268.699 
Sume datorate entitatilor din grup  700.724 865.648 
Alte datorii  2.520.719 4.982.128 
Datorii pe termen lung  0 16.722.399 

       

Datorii comerciale - furnizori 

Pe parcursul perioadei analizate se evidentiaza o crestere a valorii datoriilor 
comerciale catre furnizori de aproape 1.8x, pana la 38 milioane RON in 2020, ca urmare 
a cresterii vanzarilor si a negocierii extinderii unor termene de plata cu principalii 
furnizori.  

Datorii financiare 

Datoriile financiare ale Emitentului sunt reprezentate de împrumuturi bancare pe 
termen scurt, sub forma unei linii de credit pentru capital de lucru de 5 milioane EUR, cu 
scadenta in septembrie 2020 și posibilitatea de reinoire, si de obligatiuni emise pe piata 
reglementata scadente în 2025. Per total, soldul datoriilor financiare a inregistrat o 
crestere semnificativa pe parcursul perioadei analizate, atingand in 2020 o valoare totala 
de aproape 41 milioane RON. Aceasta crestere vine in contextul strategiei de expansiune 
abordata de Emitent, expansiune care a necesitat finantarea capitalului de lucru cu 
imprumuturi pe termen scurt cat si finantarea investitiilor în creșterea bazei de clienți cat 
și în tehnologie și automatizări cu imprumuturi pe termen lung (obligațiuni). 

 

RON 30.06.2019 30.06.2020 

Datorii financiare         9.024.388       40.889.615 
Casa și conturi la bănci 9.949.931 28.032.044 

Datorii Financiare Nete -925.543 12.857.571 
      
Cheltuieli cu dobânzile (ianuarie-iunie) 67.588 460.148 
EBITDA (ianuarie-iunie) 3.899.288 4.138.901 
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobânzile 
(EBITDA) 57,7x 9x 
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La 30 iunie 2020 Datoriile Financiare Nete de lichiditati insumau circa 13 milioane 
RON. Astfel, rata de acoperire a cheltuielilor cu dobânzile este de 9x. 

 

1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse    
      indigene, surse import) 
 

Vivre are o baza de peste 9.100 furnizori dintre care aproximativ 700-800 sunt 
furnizori activi in fiecare an. Sunt catalogati ca activi furnizori care livreaza minim o 
comanda in decursul unui an. Una din principalele activitati a departamentului Comercial 
din cadrul Vivre este atat sporirea numarului de parteneri, cat si maximizarea rezultatelor 
acestora. In acest fel, diversitatea de produse oferite clientilor creste de la an la an. Mai 
mult, comunicarea cu partenerii se realizeaza prin intermediul unei platforme dezvoltate 
de catre inginerii Vivre (“platforma Partners”), loc in care furnizorii participa activ la 
cresterea cifrei de afaceri propunand produse, preturi sau oferte speciale. Platforma 
Partners optimizeaza colaborarea cu furnizorii prin automatizarea proceselor de colectare 
de produse, facturare, sincronizare de stocuri, trasabilitate a produselor si analiza 
vanzarilor. Toate acestea permit o diversificare accelerata a ofertei intr-un timp mult mai 
scurt. 

 

La nivelul primelor 6 luni ale anului 2020, cel mai mare furnizor Vivre reprezenta 
13,3% din achizitiile totale ale Societatii, in timp ce cei mai mari 10 furnizori reprezentau 
37,7% din total achizitii, ceea ce arata un grad ridicat de independenta comerciala fata de 
furnizori. 
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1.4 Evaluarea activitatii de vanzare 
 

Emitentul Vivre Deco S.A. isi desfasoara activitatea in domeniul comertului cu 
amanuntul prin intermediul internetului (detine si opereaza site-urile web: www.vivre.ro, 
www.vivre.bg, www.vivre.hu, www.vivre.hr, www.vivrehome.pl, www.vivrehome.sk, 
www.vivre.si, www.vivre.cz, www.vivre.gr). Practic, clientii pot cumpara de la Vivre doar 
prin intermediul site-urilor mentionate sau in aplicatii, in orice moment, din vasta oferta 
de produse de tipul: mobila, decor, bucatarie, dormitor, corpuri de iluminat, covoare, 
produse pentru baie, pentru organizare si produse de lifestyle. 

Unul din avantajele competitive al Vivre este diversitatea de produse (in orice 
moment se pot comanda peste 165.000 de produse unice (SKU)) dintr-un total de peste 
1,7 milioane produse diferite. Din oferta totala un procent de 37% sunt obiecte de mobilier 
de mari si mici dimensiuni, 21% textile si covoare, 11% decoratiuni si accesorii pentru 
casa, in timp ce bucatarie si dining reprezinta 11%, obiecte iluminat 9% si fashion 7%. 
Circa 70% din produse sunt in stocul furnizorului si au o perioada de livrare de 3-4 
saptamani, iar 30% din produse se afla in centrele logistice Vivre. Pentru acestea se ofera 
livrare rapida (1-2 zile in Romania si pana la 5 zile in alte tari, in functie de logistica 
locala). 

Produsele si informatiile legate de acestea (preturi, stoc, atribute, imagini etc.) 
sunt incarcate in platforma Vivre Partners de catre furnizori, aceasta fiind dezvoltata 
special pentru integrarea cu furnizorii si platformele acestora, oferind: 

● informatii in timp real legate de colectiile active si sortimentul permanent, 
comenzi catre si de la furnizori, grafice etc.; 

● posibilitatea de a modifica stocuri; 
● interfata pentru adaugarea de informatii, atribute si imagini legate de produse. 

Imaginile sunt editate automat de catre platforma, reducand la minim timpul de 
procesare. 

Modelul de afaceri Vivre este adaptat in jurul inspiratiei si al implicarii clientilor, 
prin colectiile zilnice si sortimentul permanent. Acest model inovator permite companiei 
sa atraga si sa pastreze noi clienti si sa creasca in acelasi timp awareness-ul brandului 
Vivre. 

Pe pagina principala a site-ului web sunt prezentate in medie 10 colectii (selectii 
de produse) pe zi lucratoare - de luni pana vineri, fiecare avand in jur de 300 de articole. 
Lansarea de noi colectii include un mix de teme si marci, precum si categorii de produse. 
Colectiile pot fi inspirationale - teme si stiluri care sunt in tendinta (de exemplu, Flamingo 
Trend, Mediterranean Vibes, Cozy Lodge etc.) sau colectii de la marci cunoscute. Acestea 
dureaza intre 3 si 5 zile, prin urmare aspectul paginii de pornire se schimba constant, pe 
baza colectiilor active. Scopul Vivre este de a atrage clientii sa viziteze platforma ca parte 
a rutinei lor zilnice, oferindu-le un mod intuitiv si antrenant de a descoperi in fiecare zi o 
selectie de oferte noi. 

Oferta de produse din colectiile zilnice este disponibila doar in cantitati limitate si 
pentru o perioada limitata de timp, dar de obicei la preturi mai atractive in comparatie cu 
preturile de vanzare cu amanuntul recomandate. 
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Pentru a completa oferta de produse a colectiilor zilnice, in 2017 a fost lansat 
portofoliul de produse permanent, care ofera clientilor un sortiment de best-seller-uri, 
format in prezent din aproximativ 165.000 de SKU-uri diferite, provenite de la peste 
2.300 de marci premium sau accesibile (1.100 de furnizori) din intreaga lume. Acest 
model raspunde nevoilor clientilor care doresc un produs specific care s-ar putea sa nu fie 
disponibil in colectiile zilnice. Astfel, Vivre se adapteaza la diferitele nevoi ale clientilor 
existenti si atrage noi segmente de clienti cu comportamente diferite de cumparare. 

Produsele din oferta permanenta sunt selectate utilizand preferintele clientilor 
colectate din selectiile zilnce. Prin relatiile bine stabilite cu furnizorii din intreaga lume, 
Vivre este pozitionata sa negocieze preturi speciale pentru bestseller-uri, generand astfel 
marje mai mari si oferind clientilor in acelasi timp produse la preturi atractive. 

In comparatie cu selectiile zilnice, oferta permanenta se bazeaza pe categorii, cu 
functii de cautare suplimentare, cum ar fi posibilitatea de a naviga si de a face cumparaturi 
in functie de subcategorie, de a cauta articole specifice folosind bara de cautare, de a aplica 
filtre pentru a restrange cautarile (de ex. pret, culoare, marca, stil, termen de livrare) si 
posibilitatea de a crea liste de dorinte. 

Modelul de sortiment permanent este conceput pentru a fi o continuare naturala a 
calatoriei de inspiratie a clientilor si pentru a creste retentia acestora. Din cei peste 225 
clienti unici care au comandat in cursul anului 2020, 73% au cumparat din oferta 
permanenta, o crestere puternica comparativ cu 34% la nivelul anului 2018. 

Unii dintre utilizatorii Vivre devin imediat clienti atunci cand se inregistreaza 
pentru newsletter-ul zilnic, dar majoritatea clientilor se inscriu pentru prima data la 
buletinul zilnic pentru o perioada extinsa inainte de a face prima achizitie. Odata ce 
utilizatorii devin cumparatori pentru prima data, de obicei revin pe platforma pentru a 
face mai multe achizitii, devenind clienti repetitivi. In 2020, 68% din comenzi au fost 
plasate de clienti care au facut anterior o achizitie pe platforma Vivre. 

Cifra de afaceri a Vivre Deco este compusa din veniturile provenite din 
comercializarea produselor de mobilier si decoratiuni din urmatoarele categorii: baie, 
dormitor, bucatarie, mobilier, decoratiuni si accesorii pentru casa, iluminat, stil de viata 
si fashion, textile si covoare. 

In tabelul urmator este prezentata evolutia anuala a cifrei de afaceri neta in 
perioada analizata, segmentata pe fiecare categorie de produs în parte: 

Categorie Sem 1 2019 Sem 1 2020 

Baie 6.299.306    7.272.819 
Dormitor 8.077.122  9.793.640  
Decorațiuni și accesorii pentru casa 11.525.708  12.852.273  
Mobilier 23.219.253  40.781.373  
Bucătărie 9.310.391  12.220.032  
Stil de viata și fashion 8.697.917  7.648.741  
Iluminat 5.715.619  9.610.570  
Textile și covoare 6.052.316  10.481.992  
Total 78.897.632  110.661.440  
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Ponderea categoriilor de produse în cifra de afaceri totala 

(%, Sem 1 2020) 

In graficul de mai sus sunt prezentate ponderile principalelor categorii de produse 
in cifra de afaceri inregistrata in semestrul 1 al anului 2020. Astfel, cele mai mari vanzari 
au fost generate de produsele de mobilier, cu o pondere de 36.9%, urmate de decoratiuni 
si accesorii pentru casa cu 11.6%, si bucatarie cu 11.0%, acestea reprezentand 59.5% din 
vanzarile totale. 

 

Ponderea fiecărei țări în parte din cifra de afaceri totala 

(%, Sem 1 2020) 
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Dintre cele 9 tari in care Vivre este prezenta, Romania este cea mai semnificativa 
piata din punct de vedere al vanzarilor, reprezentand 47,1% din cifra de afaceri din 
primele 6 luni ale lui 2020. Ponderi semnificative au avut si Bulgaria cu 15,7%, Croatia cu 
11,8% si Ungaria cu 8,5%. 

 

Numarul de clienti la jumatatea anului a crescut in medie cu 27.3% anual, de la 
139.000 clienti unici in 2018 la peste 225.000 clienti unici in 2020. Ponderea clientilor 
noi este pe un trend ascendent, ca urmare a eforturilor depuse pentru extinderea gamei 
de produse si lansarea brandului pe noi piete. De asemenea, clientii recurenti au un rol 
foarte bine definit in strategia Vivre, in acest sens un nou plan de loializare a fost 
implementat in luna martie a anului 2020. 

 

 

Clientii Vivre sunt 74% persoane de sex feminin si 26% persoane de sex masculin. 
Ponderea barbatilor a crescut in ultimii ani, de la 15,8% in 2017 la 26% in primele 6 luni 
ale lui 2020, datorita diversificarii paletei de produse.  



Bd. Tudor Vladimirescu Nr. 22 
                                                                                                   Green Gate Building 

        050883 Bucuresti, Romania 
        Telefon: 0040 31 425 1793 
        E-mail: office@vivre.eu 
        Web: www.vivre.eu 

 

14 
 

 

Din punct de vedere al varstei, cea mai mare pondere a clientilor este reprezentata 
de persoane cu varsta cuprinsa intre 25 de ani si 34 de ani, iar a doua categorie de varsta 
este 35-44 ani. Peste 64% dintre clientii Vivre sunt persoane cu varste cuprinse intre 18 
ani si 44 de ani. Aceste persoane sunt cele mai active, au o afinitate ridicata catre 
tehnologie si adopta cel mai rapid tendintele de cumparaturi online. In ultimii ani s-a 
observat o crestere a segmentului 45-54 ani, de la 11% in 2015 la 16% in prima jumatate a 
anului 2020, in special datorita cresterii penetrarii comertului online coroborata cu 
diversificarea ofertei de produse. 

 

 

In cazul Romaniei, ponderea clientilor din orasul principal (Bucuresti) este pe un 
trend ascendent daca ne raportam la 2015, 34,3% vs. 40,5% in 2020. Acelasi trend poate 
fi observat si in celelalte opt tari in care Vivre este prezent. 
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1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul    
      emitentului 
 

La data de 30.06.2020, numarul mediu de angajati care isi desfasurau activitatea 
in cadrul celor trei companii, Vivre Deco, Vivre Logistics și Technologies by Vivre, era de 
269, acestia fiind repartizati in mai multe departamente, conform tabelului urmator: 

             Repartizarea angajatilor pe departamente (evolutie 2014 – 2020) 

Departament 
Numar 
angajati 
dec 2016 

Numar 
angajati 
dec 2017 

Numar 
angajati 
dec 2018 

Numar 
angajati 
dec 2019 

Numar 
angajati 

iunie 2020 

Consiliul de Administratie 0 0 3 3 3 
Conducere Executiva 2 2 1 1 2 
Financiar 7 6 7 8 10 
Resurse Umane 6 8 7 7 10 
Marketing 52 59 65 65 56 
Comercial 22 24 32 38 36 
Logistica* 79 110 168 133 135 
Dezvoltare Software** 6 9 16 22 12 
Dezvoltare Produs** 2 4 5 5 5 
TOTAL ANGAJATI 176 222 304 282 269 

  
 * Transfer de activitate incepand cu 01.12.2019 din Vivre Logistics SRL in Vivre Deco S.A.; 
**Transfer de activitate incepand cu 01.07.2020 din Vivre Logistics SRL in Technologies 
by Vivre SRL; 
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 Pastrarea unui numar de angajati optim este un punct de referita important pentru 
grupul Vivre. Astfel, in perioadele de varf, volumele suplimentare care trebuie procesate 
sunt sustinute si prin suplimentarea echipei de fulfiment cu echipe externe. Deasemenea, 
pentru o mai mare flexibilitate, dezvoltarile de tehnologie sunt facute atat cu echipe 
interne cat si cu echipe externe.    

 

        

  Incadrare angajati in functie de studii (evolutie 2016 – 30.06.2020) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Angajati cu studii superioare 83 101 130 138 132 

Angajati cu studii medii 93 121 174 144 137 

Total 176 222 304 282 269 

 
La data de 30.06.2020, ponderea angajatilor cu studii superioare fata de cei cu 

studii medii se pastreaza, aproximativ 49% din angajatii companiei aveau studii 
superioare, iar 51% studii medii. Ponderea aceasta este datorata faptului ca majoritatea 
lucratorilor care nu detin studii superioare sunt lucratorii din domeniul 
logistica/fulfilment, care lucreaza la depozitele companiei. 

 

1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a   
       emitentului asupra mediului inconjurator 
 

VIVRE DECO S.A. a crescut cu succes in ultimii ani, ajungand la un numar tot mai 
mare de clienti si, in consecinta, a expediat un numar tot mai mare de pachete, ceea ce 
provoaca, de asemenea, o amprenta ecologica mai mare. Cu toate acestea, emitentul este 
constient de responsabilitatile sale fata de natura, mediu si protectia climei. Prin urmare, 
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a fost setata o retea logistica prin care nu numai ca se reduc costurile de transport, dar, 
prin evitarea rutelor lungi de transport, se reduce si poluarea mediului.  

In fiecare zi sunt procesate numeroase comenzi in centrul logistic propriu. 
Standardul Vivre de ambalare a fost conceput pentru a defini si implementa un standard 
pentru pachetele expediate de Societate. Vivre inseamna eleganta, calitate, varietate de 
produse si valoare. Prin urmare, fiecare decizie de ambalare este o negociere intre 
siguranta produselor, rentabilitate si experienta clientilor la dezambalare. Pentru a livra 
produse de inalta calitate intr-o conditie impecabila, trebuie sa existe suficient material 
de protectie, fara a coplesi clientul cu deseuri inutile. Ambalarea si protectia nu trebuie sa 
fie numai eficiente din punct de vedere al costurilor, ci si sa urmareasca sa produca cat 
mai putine deseuri. 

O utilizare responsabila si prudenta a resurselor naturale este o conditie necesara 
pentru sustenabilitatea modelului de afaceri Vivre. Prin urmare se acorda atentie 
respectarii legislatiei de mediu si a legislatiei sociale in vigoare, utilizarii practicilor de 
mediu si sociale adecvate, reprezentand factori relevanti in demonstrarea unui 
management eficient al afacerilor. 

 
 

1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare 
 

Pentru o companie de ecommerce ca Vivre Deco S.A., este foarte important sa 
ramana agila si flexibila, si in acelasi timp sa mentina accentul pe inspiratie, aspectul site-
urilor si aplicatiilor si experienta clientilor. De la fondare, Vivre Deco S.A. a investit in 
tehnologie si a dezvoltat-o in continuare pentru a acoperi cerintele de crestere a activitatii.  

Costurile care sunt asociate direct cu productia de produse software identificabile, 
unice si controlate de Vivre Deco S.A. si care vor genera beneficii economice pentru o 
perioada mai mare de 1 an de zile, sunt recunoscute ca imobilizari necorporale. Costurile 
directe includ costurile angajatilor echipei de dezvoltare software din Vivre Logistics si o 
parte corespunzatoare a cheltuielilor generale. Toate celelalte costuri asociate cu 
intretinerea programelor software sunt inregistrate direct pe cheltuiala. 

In perioada 30 iunie 2019 - 30 iunie 2020, valoarea contabila neta a imobilizarilor 
necorporale a crescut cu 5,5 milioane RON in urma programelor software dezvoltate sau 
achizitionate. In aceasta perioada proximativ 95% din costurile angajatilor echipei de 
dezvoltare software au fost capitalizate si 5% au fost inregistrate direct pe cheltuiala. 

Societatea urmareste continuarea dezvoltarii tehnologiilor personalizate prin 
investirea semnificativa in urmatoarele directii: 

● tehnologii care imbunatatesc experienta clientilor: 
 
i. dezvoltarea tipurilor de continut cat si a modurilor prin care clientii il consuma; 

ii. imbunatatirea recurentei, loializarea, notificarile, cat si produsele recomandate 
clientilor prin algoritmi de inteligenta artificiala care personalizeaza experienta 
clientilor pe baza propriului comportament; 

iii. extinderea comunitatii Vivre catre designeri de interior care folosesc produsele 
din oferta Societatii in format 3D pentru simulari digitale foto-realiste oferite 
clientilor doritori de o casa amenajata de profesionisti; 
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iv. dezvoltarea de metode noi (realitate augmentata, inteligenta artificiala) de a ajuta 
clientii in procesul lor de decizie prin a le oferi posibilitatea de a-si vizualiza 
produsele dorite in confortul propriei case prin intermediul telefonului sau a 
tabletei. 

 
● tehnologii indreptate spre extinderea si eficientizarea operationala - 

Societatea urmareste optimizarea continua a intregului flux operational dintre 
produs si client folosind tehnologii, printre care enumeram:  
 
i. prelucrarea automata (foto si text) a produselor propuse de furnizori in platforma 

self-service Partners; 
ii. sincronizarea stocurilor intre depozitele furnizorilor si marketplace-ul Vivre; 

iii. automatizarea interactiunilor administrative (reconcilieri si documente 
contabile); 

iv. planificarea evenimentelor de vanzare si miscare marfa; 
v. extinderea retelei de furnizori de logistica europeana (transport si depozite); 

vi. imbunatatirea WMS (Warehouse Management System) propriu si investitii in 
utilaje si automatizari pentru depozite;  

vii. reducerea timpilor de livrare si a operatiunilor intermediare, si altele. 
 

1.8 Evaluarea activitatii emitentului privind managementul  
      riscului 
 

Gestionarea riscurilor este un element important al strategiei, iar atentia 
managementului este concentrata pe identificarea riscurilor si incertitudinilor emergente 
pentru a realiza eficient managementul evenimentelor de risc. Principalele riscuri care ar 
putea avea un impact negativ asupra performantei, situatiei financiare si planurilor de 
dezvoltare ale Emitentului sunt prezentate mai jos. 

Performanta poate fi afectata de riscuri si incertitudini suplimentare, altele decat 
cele enumerate mai jos, si unele riscuri inca necunoscute care pot aparea in viitor. 

(1)       Riscuri generate de pandemia de coronavirus. 
La sfarsitul anului 2019, s-a raportat ca un nou virus a fost identificat in Wuhan, 

capitala provinciei Hubei, din China. La 30 ianuarie 2020, Organizatia Mondiala a 
Sanatatii (OMS) a declarat focarul ca „Urgenta pentru sanatatea publica de ingrijorare 
internationala”. Ulterior, multe cazuri au fost diagnosticate in intreaga lume. Odata cu 
dezvoltarea rapida a pandemiei de coronavirus, multe tari au solicitat societatilor 
comerciale sa limiteze sau sa suspende operatiunile de afaceri si au implementat restrictii 
de calatorie si masuri de carantina. Incepand cu jumatatea lunii martie 2020, tot 
personalul de la sediul central al Vivre Deco S.A. a inceput sa munceasca de acasa, 
exceptie facand personalul din centrul logistics propriu. 

La momentul elaborarii acestui raport, Vivre Deco S.A. nu a fost afectat in mod 
semnificativ de Covid-19 (desemnarea oficiala de catre OMS). Vivre Deco S.A. nu exclude 
posibilitatea ca lantul de aprovizionare sa fie afectat de masurile luate in tarile afectate, 
inclusiv Romania. Efectele nu pot fi inca masurate in mod cert. In acelasi timp, o extindere 
suplimentara a virusului ar putea afecta sau perturba operatiunile emitentului. Riscuri 
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suplimentare apar din cauza unor posibile restrictii guvernamentale asupra lucrului in 
depozite, a furnizorilor de servicii de logistica sau chiar a muncii in birouri, daca nu este 
necesara pentru aprovizionarea produselor de baza. Deoarece in prezent Vivre Deco S.A. 
recomanda cu tarie ca toti angajatii sai lucreze de acasa pentru a reduce riscul de infectie 
si sa aiba grija de sanatatea lor, acest lucru le-ar putea afecta eficienta. 

In plus, increderea consumatorilor ar putea fi afectata daca infectiile si riscul de 
infectie cresc si daca oamenii isi schimba modelele de consum, existand riscul ca acestia 
sa-si limiteze consumul la produsele de baza. Datorita dezvoltarii rapide a pandemiei de 
Covid-19, nu este inca posibila estimarea fiabila a impactului asupra economiei. In 
general, exista riscul ca Vivre Deco S.A. sa se abata semnificativ de la planurile sale, din 
cauza incertitudinilor legate de dezvoltarea focarului de coronavirus. 

Vivre Deco S.A. a implementat masuri concrete pentru a-si proteja angajatii intr-
un stadiu foarte timpuriu. Compania monitorizeaza constant situatia si dezvoltarea 
pandemiei de coronavirus. O echipa de manageri evalueaza impactul potential asupra 
Societatii pentru a putea reactiona imediat la situatie.  

 

(2)   Riscul asociat cu atragerea de clienti noi si pastrarea celor existenti. 
            Succesul nostru depinde de capacitatea noastra de a achizitiona si de a retine 
clientii intr-un mod rentabil. Am facut investitii semnificative in atragerea de noi clienti 
si ne asteptam in continuare la investitii semnificative pentru a achizitiona clienti 
suplimentari. Eforturile noastre de publicitate platit sunt directionate in principal in 
canale online, incluzand motoare de cautare, afisarea de reclame pe retelele de socializare 
dar si pe TV/radio. Aceste eforturi sunt costisitoare si pot sa nu conduca la o achizitie 
rentabila de clienti noi. Nu putem garanta ca profitul net obtinut de la clientii noi pe care 
ii achizitionam va depasi in cele din urma costul de achizitie al acestora. Daca nu reusim 
sa oferim o experienta de cumparaturi de calitate sau daca consumatorii nu percep ca 
produsele oferite de noi sunt de inalta valoare si calitate, este posibil sa nu putem atrage 
clienti noi conform planificarilor. Daca nu reusim sa atragem clienti noi care plaseaza un 
numar suficient de comenzi pentru a ne dezvolta afacerea, s-ar putea sa nu putem genera 
volumele necesare pentru a produce optimizari de volum, veniturile noastre nete pot 
scadea, iar activitatea noastra, situatia financiara si rezultatele operationale pot fi 
semnificativ afectate intr-un mod negativ. 
 
(3)    Riscul asociat cu loializarea clientilor 
 Succesul nostru depinde in mare parte de capacitatea noastra de a creste venitul 
net pe client activ. Daca eforturile noastre de a creste loialitatea clientilor si achizitionarea 
repetata, precum si mentinerea unor niveluri ridicate de implicare a clientilor nu au 
succes, cresterea noastra si veniturile vor fi afectate in mod negativ. 
 
 Abilitatea noastra de a ne dezvolta afacerea depinde de capacitatea noastra de a 
ne pastra baza de clienti existenta, de a genera comenzi repetate de la aceasta baza de 
clienti si de a mentine un nivel ridicat de implicare al clientilor nostri. Pentru a face acest 
lucru, trebuie sa continuam sa oferim clientilor existenti si potentialilor nostri clienti o 
experienta de cumparare convenabila, eficienta si diferentiata prin: 
 • furnizarea de continut relevant: imagini, instrumente si tehnologie care atrag 
clientii care istoric ar fi cumparat in alta parte; 
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 • mentinerea unui portofoliu de produse de inalta calitate si diversitate; 
 • livrarea produselor la timp si fara daune; 
 • mentinerea si dezvoltarea in continuare a tehnologiilor noastre (site-uri si 
aplicatii mobile). 
 
 Daca nu reusim sa crestem venitul net pe client activ, sa generam achizitii 
repetate sau sa mentinem un nivel ridicat de implicare al clientilor, perspectivele noastre 
de crestere, rezultatele operationale si starea financiara ar putea fi afectate in mod 
negativ. 

 

(4) Este posibil sa nu putem previziona cu exactitate veniturile nete si sa  
nu ne planificam in mod corespunzator cheltuielile in viitor. 

Veniturile nete si rezultatele operationale sunt dificil de prognozat, deoarece 
depind, in general, de volum, de oportunitate si de mix-ul de produse pe care clientii 
nostri le vor comanda, toate fiind incerte. Ne planificam nivelurile de cheltuieli si 
planurile de investitii in functie de veniturile nete si marjele brute bugetate. Daca 
presupunerile noastre se dovedesc a fi gresite, s-ar putea sa cheltuim mai mult decat 
anticipam pentru atragerea si pastrarea clientilor sau sa generam venituri mai mici per 
client activ decat cele anticipate, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra activitatii 
noastre si a rezultatelor operationale. 

 

(5)  Un volum semnificativ al retururilor de marfa ar putea dauna afacerii 
noastre. 
      Permitem clientilor nostri sa returneze produsele, sub rezerva politicii noastre de 

retur. Daca retururile sunt semnificative, afacerea noastra, perspectivele, starea 
financiara si rezultatele operatiunilor ar putea fi afectate. Mai mult, actualizam periodic 
politica de retur, ceea ce poate duce la nemultumirea clientilor sau la cresterea numarului 
de retururi. Multe dintre produsele noastre sunt mari si necesita manipulare si livrare 
speciala. Din cand in cand produsele noastre sunt deteriorate in tranzit, ceea ce poate 
afecta rata de rentabilitate si dauna  brandului nostru. 

 

(6) Suntem supusi riscurilor legate de metodele de plata online. 
     Acceptam plati folosind o varietate de metode, inclusiv card de credit, card de debit 

si carduri cadou. Pentru anumite metode de plata, inclusiv carduri de credit si debit, 
platim comisione si alte taxe, care pot creste in timp si ne pot creste costurile de operare 
si reduce profitabilitatea.  

Pe masura ce afacerea noastra se schimba, putem fi, de asemenea, supusi unor 
reguli diferite in conformitate cu standardele existente, care pot necesita noi evaluari care 
implica costuri peste cele pe care le platim in prezent pentru conformitate. Deasemenea 
procesatorii de plati pe care ii utilizam in prezent ne evalueaza periodic starea financiara 
si pot solicita garantii suplimentare pentru comenzile platite si in curs de livrare. 
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(7)  Riscul asociat cu activitatea logistica intr-o Companie cu crestere 
agresiva 

Daca nu prezicem in mod adecvat cererea clientilor nostri atunci acest lucru ar 
putea duce la o capacitate excesiva sau insuficienta a capacitatii noastre de procesare 
logistica ceea ce ar genera o crestere a costurilor. Pe masura ce continuam sa ne extindem 
capacitatea logistica, retelele noastre logistice devin din ce in ce mai complexe si operarea 
lor devine mai dificila. Nu exista nicio asigurare ca vom putea opera retelele noastre in 
parametrii de eficienta estimati.  

Ne bazam pe un numar limitat de companii de transport pentru a ne livra 
produsele catre clientii nostri. Este posibil ca termenii negociati cu aceste companii sau 
configuratia pietei de transport si curierat sa se schimbe ceea ce ar putea avea un impact 
negativ asupra rezultatelor noastre de operare si a experientei clientilor. Capacitatea 
noastra de a receptiona si de a livra comenzile, de asemenea, pot fi afectate in mod negativ 
de conditiile meteorologice, incendii, inundatii, cutremure, dispute de munca, acte de 
razboi sau terorism si factori similari. 

 

(8)   Riscul de sezonalitatea a vanzarilor 
Ne asteptam la vanzari nete disproportionate in al patrulea trimestru. Daca nu 

stocam produsele populare in cantitati suficiente care sa ne permita sa raspundem cererii 
clientilor nostri, atunci veniturile noastre ar putea fi afectate semnificativ. Este posibil ca 
in aceasta perioada sa experimentam o crestere a costului de transport ca urmare a livrarii 
diferitelor produse dintr-o comanda prin transporturi separate pentru a nu bloca 
capacitatea de stocare ca urmare a volumelor mari. 

Daca prea multi clienti acceseaza site-urile noastre web intr-o perioada scurta de 
timp din cauza cererii crescute, este posibil sa experimentam intreruperi de sistem care 
fac site-urile noastre indisponibile sau ne impiedica sa indeplinim in mod eficient 
comenzile, care pot reduce volumul de bunuri pe care le vindem si atractivitatea 
produselor si serviciilor noastre. 

In plus, este posibil ca in aceste perioade de varf sa nu putem suplimenta in mod 
corespunzator cu personal si spatiu de depozitare capacitatea noastra de procesare si 
astfel sa creasca nerezonabil timpii de livrare. Companiile de transport si curierat pot fi 
deasemenea generatoare de intarzieri datorita cererii sezoniere crescute.  

 

(9) Risc asociat cu detinerea de stocuri 
Suntem expusi la riscuri semnificative de stoc care pot afecta negativ rezultatele 

noastre de operare ca urmare a sezonalitatii, lansari de produse noi, schimbari rapide ale 
ciclurilor si preturilor produsului, marfuri defecte sau neconforme, modificari ale 
preferintelor consumatorilor in ceea ce priveste produsele noastre, depreciere si alti 
factori. 

Ne straduim sa prezicem cu exactitate aceste tendinte si sa evitam suprastocarea 
produselor pe care le vindem. Cererea de produse, insa, se poate schimba intre momentul 
in care se comanda stocul si data vanzarii. Oricare dintre factorii de risc de inventar 
mentionati mai sus ne poate afecta rezultatele operationale. 
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(10)      Riscul asociat cu persoanele cheie 
Activand intr-o industrie specializata aflata in plina expansiune si care necesita, 

printre altele, cunostiinte tehnice avansate, Emitentul depinde de recrutarea si pastrarea 
personalului din conducere si a angajatilor calificati. Prin urmare, exista posibilitatea ca, 
in viitor, compania sa nu isi poata pastra directorii executivi ori personalul cheie implicat 
in activitatile companiei ori sa nu poata atrage alti membrii calificati in echipa de 
conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta pozitia de piata precum si dezvoltarea sa 
viitoare. Astfel, atat pierderea membrilor din conducere, cat si a angajatilor cheie ar putea 
avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, pozitiei financiare si rezultatelor 
operationale ale companiei. 

 

(11) Riscul economic si politic 
Activitatea si veniturile Emitentului pot fi afectate de conditiile generale ale 

mediului economic din Romania si celelalte geografii in care activeaza, iar o incetinire 
sau recesiune economica ar putea avea efecte negative asupra profitabilitatii si a 
operatiunilor. Astfel de conditii macroeconomice nefavorabile ar putea duce la o crestere 
a ratei somajului, reducerea consumului si a puterii de cumparare, ceea ce ar putea afecta 
cererea pentru produsele comercializate de Emitent. Orice scadere a rating-ului de credit 
de tara de catre o agentie internationala de rating  ar putea avea un impact negativ asupra 
activitatii si a valorii de piata a obligatiunilor companiei. 

 
(12) Riscul fiscal, legislativ si riscul legat de reglementari 

Afacerile de zi cu zi, precum si planurile de dezvoltare ale Emitentului pot fi 
afectate de eventuale modificari legislative. Acest lucru ar putea incetini expansiunea, 
avand efecte asupra planului de afaceri pentru urmatorii ani precum si rezultatelor 
operationale ale Emitentului. 

 

(13)  Riscul reputational 
Este un risc inerent activitatii Emitentului, reputatia fiind deosebit de importanta 

in mediul online. Capacitatea Societatii de a acapara cota de piata tine de recunoasterea 
marcii Vivre si de impunerea produselor pe pietele tinta. 

 

(14)   Riscul asociat cu dezvoltarea pe piete din strainatate 
Activitatea Emitentului este realizata atat pe piata locala, cat si pe multiple alte 

piete din Europa Centrala si de Est, aspect care poate presupune diferite riscuri legate de 
diferentele legislative, culturale sau privind mediul de afaceri si concurenta specifice 
fiecarei piete de desfacere. Astfel, este posibil ca operatiunile din strainatate sa nu se 
ridice la nivelul estimat de catre conducerea Societatii si sa intampine diverse bariere de 
natura sa incetineasca dezvoltarea afacerilor Emitentului. De asemenea, operatiunile 
Companiei sunt supuse fluctuatiilor cursului de schimb valutar dintre monedele tarilor 
in care vindem si cursul EUR. 
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(15) Riscul asociat mediului concurential 
Atat piata comertului online, cat si piata de mobila si decoratiuni sunt foarte 

competitive, in principal in ceea ce priveste preturile, atat in Europa Centrala si de Est, 
cat si la nivel global, unde se caracterizeaza prin dominatia gigantilor din industria IT, 
cum ar fi Amazon sau Alibaba, sau din industria mobilei, cum ar fi Ikea. Ca urmare, exista 
o concurenta intensa pe piata Emitentului, care poate avea un efect negativ asupra 
marjelor care pot fi realizate si, in consecinta, asupra rezultatelor operatiunilor Societatii.  

Unii dintre concurentii actuali si potentiali ai Societatii pot avea mai multa 
experienta, un brand mai cunoscut, o baza mai mare de clienti sau resurse financiare, 
tehnice sau de marketing mai consistente decat Societatea. Concurenta crescuta si 
actiunile neprevazute ale concurentilor, inclusiv prin politicile agresive de preturi, ar 
putea conduce la o presiune negativa asupra preturilor produselor Vivre si/sau la o 
scadere a cotei de piata a Societatii, aspecte care ar putea avea un impact negativ 
semnificativ asupra activitatilor si perspectivelor Societatii, afectand potentialul sau de 
crestere, rezultatele activitatii si situatia sa financiara. 

       

(16)       Riscul de lichiditate 
Riscul de lichiditate este inerent operatiunilor Societatii si este asociat cu detinerea 

de stocuri sau active financiare si de transformarea acestora in lichiditati intr-un interval 
de timp rezonabil, astfel incat Societatea sa isi poata indeplini obligatiile de plata catre 
creditorii si furnizorii sai. In cazul neindeplinirii de catre Societate a acestor obligatii de 
plata sau a indicatorilor de lichitate prevazuti in contract, creditorii Societatii (furnizorii 
comerciali, bancile, etc.) ar putea incepe actiuni de executare a activelor principale ale 
Societatii sau chiar ar putea solicita deschiderea procedurii insolventei Societatii, ceea ce 
ar afecta in mod semnificativ si negativ detinatorii de obligatiuni si activitatea, 
perspectivele, situatia financiara si rezultatele operatiunilor Societatii.  

Emitentul isi monitorizeaza constant riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri 
pentru desfasurarea activitatii, prin planificarea si monitorizarea fluxurilor de numerar 
insa intrucat nu putem previziona cu exactitate veniturile nete exista riscul ca aceasta 
planificare sa fie diferita fata de ceea ce se va intampla in viitor.  

 

(17)  Riscul ratei dobanzii si surselor de finantare 
Principalul contract de finantare al Societatii prevede o rata variabila a dobanzii. 

Prin urmare, Societatea este expusa riscului majorarii acestei rate a dobanzii pe durata 
contractului de finantare, ceea ce ar putea determina plata unei dobanzi mai mari si ar 
putea avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si 
rezultatelor operatiunilor Societatii. 

 De asemenea, in cazul deterioriorarii mediului economic in cadrul caruia 
opereaza Emitentul, acesta s-ar putea gasi in imposibilitatea contractarii unor finantari 
noi in conditiile de care a beneficat anterior, fapt ce ar putea duce la cresterea costurilor 
de finantare si ar afecta in mod negativ situatia financiara a Societatii. 
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(18) Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii 
Emitentul vizeaza o crestere sustenabila, ca directie strategica de dezvoltare a 

activitatii conducerea propunandu-si cresterea volumului vanzarilor si acapararea de 
cota de piata in geografiile in care Societatea activeaza. Cu toate acestea, nu este exclusa 
posibilitatea ca linia de dezvoltare aleasa de catre Emitent in vederea extinderii activitatii 
sa nu fie la nivelul asteptarilor si estimarilor, situatie care ar putea genera efecte negative 
asupra situatiei financiare a Societatii. 

 

(19) Riscul asociat cu sistemele IT 
Eficienta activitatii Societatii depinde intr-o mare masura de sistemele IT ale 

acesteia. Activitatea Societatii se bazeaza pe mediul online, ceea ce implica o expunere a 
Societatii la riscurile publicarii neautorizate sau neintentionate a datelor din cauze 
precum pirateria, atacuri cibernetice si defecte generale ale sistemelor IT. Probleme IT 
neanticipate, defecte de sistem, malware, utilizare neadecvata 
intentionata/neintentionata a retelelor Societatii sau alte defecte pot conduce la 
incapacitatea de pastrare si protejare a datelor (inclusiv cele referitoare la clientii 
Societatii) in conformitate cu cerintele si reglementarile aplicabile si pot afecta calitatea 
serviciilor Societatii, pot compromite confidentialitatea datelor acestuia (inclusiv cele 
referitoare la clientii Societatii) sau pot determina incetarea serviciilor, ceea ce poate 
conduce la amenzi si alte penalitati. In masura in care orice defecte ale sistemelor IT ale 
Societatii compromit capacitatea acestuia de a raspunde nevoilor clientilor, acest lucru 
poate conduce la pierderea acestora. 

Riscurile de securitate a informatiilor au crescut in general in ultimii ani din cauza 
proliferarii noilor tehnologii si a unor activitati din ce in ce mai sofisticate ale autorilor 
atacurilor cibernetice. Avand in vedere ca amenintarile cibernetice continua sa se 
dezvolte, Societatea aloca resurse suplimentare pentru a continua imbunatatirea 
masurilor de securitate a informatiilor si pentru a putea investiga si remedia prompt orice 
vulnerabilitati ale securitatii informatiilor. O defectiune sau o bresa a sistemelor de 
informatii ale Societatii ca urmare a atacurilor cibernetice sau a breselor de securitate a 
informatiilor ar putea perturba activitatea Societatii, ar putea determina dezvaluirea sau 
utilizarea necorespunzatoare a informatiilor confidentiale sau patrimoniale, daune ale 
reputatiei Societatii, cresterea costurilor acesteia sau ar putea determina alte pierderi. 
Materializarea oricarora dintre deficientele de mai sus ar putea avea un efect negativ 
semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor operatiunilor Societatii. 

 

(20) Risc privind protectia datelor cu caracter personal 
Societatea colecteaza, stocheaza si utilizeaza, in cadrul operatiunilor sale, date cu 

caracter comercial sau personal referitoare la clienti si angajati, care s-ar putea afla sub 
protectie contractuala sau legala. Desi incearca sa aplice masuri de prevenire in vederea 
protejarii datelor clientilor si angajatilor in conformitate cu cerintele legale privind viata 
privata, posibile scurgeri de informatii, incalcari sau alte nerespectari ale legislatiei pot 
avea loc in viitor sau este posibil sa se fi produs deja. Societatea lucreaza, de asemenea, 
cu furnizori de servicii si anumite societati de software care pot constitui, de asemenea, 
un risc pentru Societate in ceea ce priveste respectarea de catre acestia a legislatiei 
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relevante si a tuturor obligatiilor privind protectia datelor impuse acestora sau asumate 
de acestia in contractele relevante incheiate cu Societatea. 

In cazul in care se produc orice incalcari ale legislatiei privind protectia datelor, 
acestea pot determina aplicarea unor amenzi, cereri de despagubire, urmarirea penala a 
angajatilor si directorilor, daune ale reputatiei si perturbarea clientilor, cu un posibil efect 
negativ semnificativ asupra activitatii, perspectivelor, rezultatelor operatiunilor si 
situatiei financiare ale Societatii. In special, potrivit noului regim de protectie a datelor 
cu caracter personal, care a intrat in vigoare in Uniunea Europeana la 25 mai 2018, 
amenzile pentru incalcarea reglementarilor privind protectia datelor sunt semnificative, 
cu niveluri de pana la valoarea mai mare dintre 4% din cifra de afaceri anuala la nivel 
mondial si 20 de milioane de EUR (si anume, pentru incalcarea cerintelor privind 
transferurile internationale sau principiile de baza pentru prelucrare, cum ar fi obligatiile 
de informare sau asigurarea consimtamantului pentru prelucrarea datelor). 

 

(21) Riscul preturilor de transfer 
Se poate manifesta atunci cand exista tranzactii intre societatile afiliate, care nu au 

fost realizate la preturile de piata. 

 

(22) Riscul litigiilor 
In contextul derularii activitatii sale, Emitentul este supus unui risc de litigii, 

printre altele, ca urmare a modificarilor si dezvoltarii legislatiei. Este posibil ca Emitentul 
sa fie afectat de alte plangeri sau litigii, inclusiv de la contraparti cu care are relatii 
contractuale, furnizori, concurenti sau autoritati de reglementare, precum si de orice 
publicitate negativa pe care o atrage un astfel de eveniment.  

 
1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului 
 

Planul de dezvoltare a Emitentului 

RON 2019 
auditat 2020F 2021F 2022F          2023F 2024F 

Total Venituri 197.405.316 259.253.864 323.470.117 387.686.369 464.789.262 557.295.378 

Crestere (%) 2,0% 31,3% 24,8% 19,9% 19,9% 19,9% 
EBITDA 6.861.045 13.146.726  19.951.560  24.083.508  32.272.215  44.262.652  
Marja (%) 3,5% 5,1% 6,2% 6,2% 6,9% 7,9% 
Profitul din 
exploatare 

4.455.299 10.384.212  14.546.820  16.723.361  22.272.075  31.334.160  

Marja (%) 2,3% 4,0% 4,5% 4,3% 4,8% 5,6% 
Profitul net 2.989.693  8.824.212  12.948.420  15.085.025  20.592.205  29.611.096  
Marja (%) 1,5% 3,4% 4,0% 3,9% 4,4% 5,3% 
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Planul de afaceri Vivre este sustinut de 3 piloni importanti: 

● modelul de afacere business-to-consumer integrat de la produs pana la client si cu 
marje de profit attractive; 

● cresterea agresiva a pietei de e-commerce (migrarea offline catre online) si a 
categoriei de home&deco; 

● prezenta internationala puternica (peste 60% din volume sunt exporturi). 
    

Veniturile sunt estimate sa creasca intr-un ritm accelerat in urmatorii cinci ani, 
atingand 557 milioane RON in 2024, dupa o crestere medie anuala de 23% in perioada de 
prognoza. Aceasta evolutie se bazeaza atat pe ipoteza cresterii bazei de clienti din 
comunitatea Vivre, cat si a actiunilor de loializarea a clientilor care sunt deja parte din 
acest ecosistem. La sfarsitul anului 2020 se estimeaza depasirea numarului total de 
1.000.000 clienti unici care au achizitionat cel putin o data de pe site-urile Vivre.  De 
asemenea, conform surselor externe care analizeaza piata de e-commerce home&deco, in 
medie se asteapta o crestere de aproximativ 12.5% pentru urmatorii cinci ani in tarile 
unde Vivre este prezenta datorita cresterii ritmului de penetrare al internetului si a 
schimbarii comportamentul de consum prin transferul din offline in online. Aceste 
evolutii, care vor avea un impact semnificativ asupra dezvoltarii accelerate estimate 
pentru urmatorii cinci ani, sunt inca mult sub media din tarile occidentale, ceea ce 
reprezinta o oportunitate pentru Vivre. 

Pe langa investitiile pentru atragerea unui numar mare de clienti noi si de 
loializare, Societatea investeste continuu in tehnologie, atat pentru o experienta cat mai 
placuta pentru clienti, cat si pentru a reduce timpul pana cand produsul ajunge la client. 
Pentru a creste recurenta vanzarilor catre clientii, Societatea investeste anual in 
imbunatatirea experientei utilizatorului, in special prin solutii de tehnologie si 
automatizari. Astfel se consolideaza pozitia de lider regional si faciliteaza extinderea 
modelului la nivel european. In plus, Vivre is propune sa continue programul agresiv de 
recrutare furnizori noi si dezvoltarea de tehnologie de self-service pentru intreaga parte 
operationala. 

Astfel, EBITDA este estimata sa atinga valoarea de 44 milioane RON in 2024, o 
crestere de aproape 6 ori fata de 2019. Marja EBITDA Normalizata este estimata sa 
creasca in urmatorii ani, urmand sa ajunga la 7,9% in 2024, de peste doua ori mai mare 
comparativ cu anul 2019. 

Rezultatul Net este prognozat sa ajunga la 29,6 milioane RON in 2024, 
inregistrand o crestere de 9x fata de 2019. Marja Rezultatului Net este estimata sa creasca 
de la 1.7% in 2019 la 5.3% in 2024. 

Avand in vedere strategia Emitentului care presupune o expansiune accelerata, dar 
si diversificarea surselor de capital care sa finanteze aceasta dezvoltare, este dificil de 
estimat evolutia datoriei financiare pentru perioada 2020-2024. Totusi, echipa 
manageriala urmareste in mod constant pozitia financiara a Emitentului si isi propune 
adoptarea unei politici conservatoare de indatorare pentru Societate. 
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2. Activele corporale ale emitentului 
 

La 30 iunie 2020, Societatea detine active corporale cu o valoarea neta contabila 
de 3,5 milioane RON (30 iunie 2019: 600 mii RON). Acestea au crescut de peste 6 ori in 
perioada analizata datorita investitiilor in centrul logistic (rafturi, echipamente, etc.). In 
afara de echipamentele si utilajele folosite in centrul logistic, Societatea mai detine 
laptopuri, servere, telefoane mobile, imprimante multifunctionale si mobilier de birou. 

 

3. Informatii privind valorile mobiliare emise de catre 
emitent 
 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) VIVRE DECO S.A. din 
data de 13.12.2019 a aprobat emisiunea de obligatiuni negarantate, neconvertibile in 
valoare totala de 3.000.000 EUR, maxim 5.000.000 EUR, cu o maturitate de minimum 
3 ani, oferite unui numar de pana la 150 investitori. De asemenea, in cadrul AGEA din 
data de 13.12.2019 a fost aprobata admiterea la tranzactionare a obligatiunilor ce vor fi 
emise, in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (“SMT”) administrat de Bursa 
de Valori Bucuresti. 

In baza mandatului acordat de AGEA in data de 13.12.2019, Directorul General al 
societatii a decis emiterea unui numar de minimum 30.000 obligatiuni si maximum 
50.000 obligatiuni, negarantate, neconvertibile, cu optiune de rascumparare inainte de 
scadenta la initiativa Emitentului, avand o valoarea nominala de 100 EUR/obligatiune, 
cu o rata a dobanzii fixa, cuprinsa intre 4,50% si 5,50%, maturitate 5 ani si plata a 
cuponului trimestriala. 

In perioada 28 Februarie – 6 martie 2020, Vivre Deco S.A. a derulat prin 
intermediul BT Capital Partners S.A. un plasament privat de vanzare de obligatiuni 
adresat unui numar de pana la 150 investitori, in cadrul caruia au fost vandute un numar 
de 34.534 obligatiuni neconditionate, negarantate, neconvertibile la o valoare nominala 
de 100 EUR/obligatiune, valoarea totala a emisiunii fiind de 3.453.400 EUR. 
Obligatiunile au fost emise in data de 10 martie 2020, cu scadenta la data de 10 martie 
2025. 

In urma finalizarii cu succes a Ofertei, Bursa de Valori Bucuresti a emis acordul 
final pentru admiterea Obligatiunilor la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de 
Tranzactionare - BVB a obligatiunilor corporative administrat de Bursa de Valori 
Bucuresti. Valori mobiliare emise de societate se tranzactioneaza la Bursa de Valori 
Bucuresti, simbol VIV25E. 

Obligatiunile sunt purtatoare de dobanda aplicata la suma principala de la data 
emisiunii, inclusiv, si pana la data scadentei, exclusiv, la rata dobanzii platibila trimestrial 
la datele 10 iunie, 10 septembrie, 10 decembrie, 10 martie a fiecarui an pana la maturitate 
(fiecare o „Data de Plata a Dobanzii”). Pentru claritate, prima Data de Plata a Dobanzii 
este 10 iunie 2020, iar ultima Data de Plata a Dobanzii aferente Obligatiunilor va fi 10 
martie 2025, data scadentei.  
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Obligatiunile au o Rata fixa a Dobanzii de 5,25%. 

Rascumpararea Finala: Obligatiunile vor fi rascumparate la data scadentei, 
respectiv 10 martie 2025. 

Rascumpararea Anticipata: Emitentul va avea dreptul de a rascumpara integral, 
dar nu si partial, la initiativa Emitentului, incepand cu al patrulea an al duratei de viata a 
obligatiunilor, caz in care Emitentul va plati detinatorilor pentru fiecare obligatiune 
detinuta la data de referinta: dobanda acumulata pana in momentul rascumpararii + 
valoarea nominala a fiecarei obligatiuni + o prima unitara de rascumparare anticipata de 
1,75% din valoarea nominala a obligatiunii. 

La nivelul Emitentului nu exista o politica formala privind dividendele. Insa, avand 
in vedere strategia, care presupune dezvoltarea accelerata a afacerii, intentia actionarilor 
este de a reinvesti toate resursele disponibile in acest sens. Astfel, la acest moment nu este 
prevazuta o distribuire de dividende pentru urmatorii ani. 

4. Conducerea emitentului 
 

Conform actului constitutiv, societatea este administrata de un consiliu de 
administratie, format din trei membri, avand un mandat de 4 ani ce expira la 31.12.2021. 
Membrii consiliul de administratie al Vivre Deco sunt prezentati in tabelul de mai jos: 

Membrii Consiliului de Administratie 

Andras Nagy Presedinte  

Calin Fusu Membru  

Oliver Cadogan Membru 

                                                                                    

Andras Nagy, Co-Fondator, Presedinte CA, Director de Tehnologie, a 
absolvit Universitatea Petru Maior din Targu Mures, obtinand licenta in Matematica si 
Informatica. Si-a inceput activitatea la societatea Neogen ca Product Developer 
dezvoltand proiectul BestJobs, cel mai mare proiect al Neogen SA, acum o companie 
separata (BestJobs Recrutare S.A.). In prezent este Fondator si Director Tehnic la VIVRE 
DECO S.A.. 

o Domenii de expertiza 
o E-Commerce, Online Marketing, Product Development 

o Experienta profesionala  
o Martie 2012 - Prezent, Director Tehnic la VIVRE DECO S.A. 
o August 2000 - Prezent, Fondator & Membru al Consiliului de Administratie 

Neogen S.A. (BestJobs) 
o Educatie si formare:  

o Universitatea „Petru Maior”, Targu Mures 
▪ Matematica si Informatica, 1996-2000 
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Calin Fusu, Co-Fondator, Membru CA, a absolvit Academia de Studii 
Economice din Bucuresti, fiind licentiat in Relatii Internationale in anul 1995. Si-a 
inceput activitatea ca Equity Trader la NCH Capital, dupa care a fondat si condus din 
pozitia de CEO compania BestJobs din 2000 pana in 2019. Din februarie 2012 este co-
fondator al VIVRE DECO S.A.. 

o Domenii de expertiza 
o Relatii publice, social media, online advertising  

o Experienta profesionala  
o Februarie 2012 - Prezent, Co-Fondator & Membru CA la VIVRE DECO 
o August 2000 - Martie 2019, Fondator & CEO BestJobs 
o Iunie 1995 – Iulie 2000, Equity Trader la NCH Capital 

o Educatie si formare:  
o Academia de Studii Economice din Bucuresti, 1990-1995 

 

Oliver Cadogan, Co-Fondator, membru CA, a absolvit University College 
Cork din Irlanda, fiind licentiat in Economie si Contabilitate in anul 1998. Si-a inceput 
activitatea in cadrul departamentului de Audit si Consultanta al PricewaterhouseCoopers 
din Irlanda, dupa care si-a continuat cariera la Legg Mason. Din februarie 2012 este co-
fondator si membru CA al VIVRE DECO S.A., iar din Ianuarie 2017 detine si rolul de 
Director de Strategie si Investitii. 

o Domenii de expertiza 
o Due Diligence, investitii, management de portofoliu  

o Experienta profesionala  
o Ianuarie 2017 – Prezent, Director de Strategie si Investitii la VIVRE DECO 
o Februarie 2012 - Prezent, Co-Fondator & Membru CA la VIVRE DECO 
o Ianuarie 2006 - Prezent, Fondator Active Property Investments Ltd 
o 2003 - 2006, Equity Analyst la Legg Mason 
o 1998 - 2003,  Audit si Consultanta la PricewaterhouseCoopers 

o Educatie si formare:  
o Royal Institute of Chartered Surveyors, 2010 - 2011 
o Institute of Chartered Accountants of Ireland, 1998 – 2001 
o University College Cork, 1994 – 1998 

 

Activitatea Emitentului se desfasoara prin intermediul Societatii comerciale pe 
actiuni VIVRE DECO S.A, persoana juridica romana, infiintata in 2012. In tabelul 
urmator sunt evidentiate societatile afiliate VIVRE DECO S.A., impreuna cu o scurta 
descriere a activitatii lor si structura actionariatului. 
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Entitate CAEN Descriere 
Activitate 

Reprezenta
nt Legal 

Structura 
actionariat 

VIVRE 
DECO S.A. 

4791 - Comert 
cu amanuntul 
prin 
intermediul 
caselor de 
comenzi sau 
prin Internet 

Comert online Monica 
Cadogan 

Neogen SA – 50%, 
Advisory Delta SRL 
prin WALNUT 
INVESTMENTS 
OOD – 45%, Nagy 
Vajda Andras Peter 
– 5% 

 

VIVRE 
Logistics 
SRL 

5229 – Alte 
activitati 
anexe 
transporturilo
r 

Servicii de 
logistica si 
dezvoltare 
software 

Monica 
Cadogan 

Neogen SA – 50%, 
WALNUT 
INVESTMENTS 
OOD – 45%, Nagy 
Vajda Andras Peter 
– 5% 

Technologie
s by Vivre 
SRL 

6201 – 
Activitati de 
realizare a 
soft-ului la 
comanda 

Servicii de 
dezvoltare 
software 

Calin Fusu VIVRE DECO S.A. 
– 100% 

VIVRE 
EOOD 

 

Companie cu sediul in Bulgaria, 
fara activitate din 2018. 

- VIVRE DECO S.A. 
– 100% 

 

Structura grupului de societati 

 

Sursa: VIVRE DECO S.A. 

  

 

Actionari: 
Neogen SA 50% 

Advisory Delta 45% 
Nagy Vajda Andras Peter 5% 

  

 
VIVRE DECO SA 

100% 

 
VIVRE EOOD 

100% 

 
Technologies by 

Vivre SRL 

100% 

 
VIVRE Logistics 

SRL 

100% 
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In ultima parte a anului 2019, conducerea si actionarii Vivre au decis abordarea 
unei strategii de eficientizare a structurii grupului de companii care presupune: 

● O societate mama, VIVRE DECO S.A., care desfasoara activitatea de retail online, 
inclusiv cea de logistica si fulfilment pentru vanzarile proprii, activitate preluata 
de la Vivre Logistics in decembrie 2019. 

● O societate subsidiara principala, Technologies by Vivre SRL, detinuta 100% de 
Vivre Deco S.A., infiintata pe data de 23.01.2020 si care incepand cu 1 iulie 2020 
presteaza servicii de dezvoltare software pentru Vivre Deco S.A.. 

● Astfel, VIVRE Logistics a ramas fara activitate incepand cu 1 iulie 2020 si va fi 
radiata. 

● Societate VIVRE EOOD nu are activitate din 2018, planurile conducerii 
Emitentului fiind sa radieze aceasta Societate.  

 

5. Situatia financiar-contabila 
 
Situatiile financiare din 2018 si 2019 au fost auditate de catre compania Ernst & Young Assurance 

Services SRL http://eyromania.ro/ cu sediul în București Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache nr. 15-
17, 011171 Bucuresti, sector 1 Romania, J40/5964/1999, CUI 11909783, prin reprezentat legal auditor 
certificat Lupea Alexandru inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr 273 /5 ianuarie 
2001.  

BILANT 
Sume in RON 

 31 dec 2018   31 dec 2019   30 iunie 2020  
 (auditat)   (auditat)   (neauditat)  

ACTIVE IMOBILIZATE       
IMOBILIZARI NECORPORALE            8.964.805            14.092.903            16.539.362  
IMOBILIZARI CORPORALE                550.265         3.416.893         3.571.612  
IMOBILIZARI FINANCIARE                   4.292                    4.292                    6.291  
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL          9.519.362            17.514.088            20.117.265  
 
 
ACTIVE CIRCULANTE 
STOCURI 

   
 
 

     19.270.634  

     
 
 

  22.462.735  

     
 
 

  22.861.912  
CREANTE           9.954.540           17.194.738           13.682.581  
CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI            9.949.931           12.462.472           28.032.044  
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL           39.175.105            52.119.945            64.576.537  
CHELTUIELI ÎN AVANS            1.952.300           16.781.932           21.119.086  
TOTAL ACTIVE 50.646.767  86.415.965  105.812.888  
    
DATORII PE TERMEN SCURT      43.233.480           74.233.355           76.208.569  
DATORII PE TERMEN LUNG - - 16.722.399 

PROVIZIOANE 
                      

692.757  
                      

692.757  
                      

692.757  
VENITURI ÎN AVANS                         -                 110.234                 104.857  
 
Capital subscris vărsat 5.280.600  5.280.600  6.950.600  
Capital subscris nevărsat -  1.670.000  -  
Rezerve 1.118.104  4.108.755  4.108.755  
Profitul reportat 61.586  320.264  320.264  
Profitul exercitiului curent 260.240  2.989.693  704.687  
CAPITALURI PROPRII - TOTAL           6.720.530            11.379.619            12.084.306  
TOTAL PASIVE 50.646.767 86.415.965 105.812.888 
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Contul de Profit si Pierdere 
Sume in RON 

 30 iunie 2019  30 iunie 2020 
   (neauditat)    (neauditat)  

Cifra de afaceri netă  78.897.632 110.661.440 

    Producţia vândută  4.281.844 2.831.084 

    Venituri din vânzarea mărfurilor  74.615.838 107.843.325 

    Reduceri comerciale acordate  50 12.969 

Alte venituri din exploatare  171.928 352.047 
Venituri din exploatare - Total  79.069.560 111.013.487 

Cheltuieli cu materiile prime  1.586.238 2.330.893 

Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)  30.708 278.344 

Cheltuieli privind mărfurile  46.440.195 68.851.976 

Reduceri comerciale primite  377.970 1.413.809 

Cheltuieli cu personalul  5.485.471 10.283.306 

Ajustări de valoare privind activele circulante  - - 

Cheltuieli privind prestaţiile externe  21.815.111 26.234.415 
Cheltuieli cu alte impozite, taxe  76.921 82.992 
Alte cheltuieli  113.598 226.469 
Ajustări privind provizioanele  - - 

EBITDA  3.899.288 4.138.901 
Marja EBITDA  4,9% 3,7% 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 
necorporale 

 1.082.453 2.115.001 

Profitul din exploatare  2.816.835 2.023.900 
Marja  3,6% 1,8% 
Venituri din dobânzi    67 32 

Alte venituri financiare  618.852 1.011.117 

Cheltuieli privind dobânzile    67.588 460.148 

Alte cheltuieli financiare  1.068.357 2.330.362 
Pierdere financiar  517.026 1.319.213 

Profitul brut  2.299.809 704.687 
Impozitul pe profit  - - 

Profitul net  2.299.809 704.687 
Marja neta  2,9% 0,6% 

 

Director General,                              

                                                                  
     Monica Cadogan  ..……………………..  
 

 

Data     31 august 2020

 



  Entitatea VIVRE DECO SA

Tip situaţie financiară : BS

Localitate  
BUCURESTI

Bloc  
GG O

Ap.              Telefon

0317104220

Scara  Nr.  
22

Strada  
BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU

Judeţ 

Bucuresti

Sector  

Sector 5

  Număr din registrul comerţului J40/3718/2012   Cod unic de inregistrare 3 0 0 1 0 6 1 8

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

A
dr

es
a

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 SucursalaBifati numai 
dacă  

este cazul :
 Anul 2020

Semnătura electronica

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 şi care în exerciţiul financiar precedent 
au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE

  Nr.de inregistrare in organismul profesional

  Numele si prenumele

MURESAN ANDREEA

  Numele si prenumele

CADOGAN MONICA

  Calitatea

12--CONTABIL SEF

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Raportari contabile semestriale

Atenţie !

?

  Capitaluri - total 12.084.306

  Profit/ pierdere 704.687

  Capital subscris 6.950.600

Indicatori :
Instrucţiuni

VALIDARE
DEBLOCARE

ANULARE
LISTARE

Corelatii

Import   'balanta.txt'

Import   fisier XML creat cu alte aplicaţii

2.Import   fisier XML - F20 la 30/06/2019

1.Import   fisier XML - F10 la 31/12/2019

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

   Semnătura _______________________________________________________ 
   Semnătura _____________________________________________________

Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 6.950.600

Atenţie !Versiuni

03.08.2020S1027_A1.0.0



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de  30.06.2020Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

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

Nr.rd.
OMFP 
nr.2206
/ 2020 

rd.
01.01.2020 30.06.2020

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 
     +208-280-290 - 4904)                

01 01 14.092.903 16.539.362

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

02 02 3.416.893 3.571.612

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )     03 03 4.292 6.291

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 17.514.088 20.117.265

B. ACTIVE CIRCULANTE 
 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332
+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)

05 05 22.462.735 22.861.912

 II.CREANŢE  
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**
+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

06 06a 
(301) 17.194.738 13.682.581

 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului  
financiar (ct. 463)

07 06b 
(302)

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 17.194.738 13.682.581

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

09 07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)     10 08 12.462.472 28.032.044

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 52.119.945 64.576.537

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   12 10 16.781.932 21.119.086

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13 11 3.828.810 4.816.502
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) 14 12 12.953.122 16.302.584

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457
+4581+462+4661+473***+509+5186+519)        

15 13 74.233.355 76.208.569

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd.09+11-13-20-23-26)

16 14 -18.394.834 -6.901.644

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 12.072.376 29.518.205
 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581
+462+4661+473***+509+5186+519) 

18 16 16.722.399

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      19 17 692.757 692.757

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 110.234 104.857

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 21.503 19.614

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) 22 20 21.503 871

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) 23 21 18.743

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 24 22 88.731 85.243



F10 - pag. 2
         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 25 23 88.731 85.243

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

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

27 25

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

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

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 6.950.600 6.950.600

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 5.280.600 6.950.600

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33 31 1.670.000

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36

     IV. REZERVE (ct.106) 39 37 4.108.755 4.108.755

     Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38

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

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

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 43 41 320.264 320.264

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 44 42 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 45 43 2.989.693 704.687

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 46 44 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    47 45 2.989.693
     CAPITALURI PROPRII - TOTAL 
 (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48 46 11.379.619 12.084.306

     Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) 50 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 11.379.619 12.084.306

Suma de control F10 : 721973918 / 2592186016

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile 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.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

CADOGAN MONICA

  Numele si prenumele

MURESAN ANDREEA

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

12--CONTABIL SEF

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  30.06.2020

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  

Realizari aferente perioadei de 
raportare

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

Nr.rd.
OMFP 

nr.2206/ 
2020

rd.
01.01.2019- 
30.06.2019

01.01.2020- 
30.06.2020

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 78.897.632 110.661.440

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 4.281.844 2.831.084

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 74.615.838 107.843.325

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 50 12.969

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general 
si care mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

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

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

           Sold C 06 07

           Sold D 07 08

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

08 09

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

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

  6.  Venituri din subvenții de exploatare  
        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 171.928 352.047

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

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

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     15 16 79.069.560 111.013.487

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 1.561.650 2.176.656

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 24.588 154.237

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 30.708 278.344

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 46.440.195 68.851.976

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 377.970 1.413.809

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 5.485.471 10.283.306

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 5.380.583 9.999.911

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 104.888 283.395

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

24 25 1.082.453 2.115.001

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 1.082.453 2.115.001

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

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

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

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 22.005.630 26.543.876

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

31 32 21.815.111 26.234.415

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor 
               acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32 33 76.921 82.992

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

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

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

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 113.598 226.469

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

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

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40

          - Venituri (ct.7812) 39 41

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

40 42 76.252.725 108.989.587

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 2.816.835 2.023.900

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 0 0

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

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

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 67 32

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

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

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 618.852 1.011.117

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

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 618.919 1.011.149

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

51 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54

             - Venituri (ct.786) 53 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 67.588 460.148

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

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 1.068.357 1.870.214

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 1.135.945 2.330.362

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

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

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 517.026 1.319.213
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 79.688.479 112.024.636

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 77.388.670 111.319.949

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 2.299.809 704.687

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 0 0

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

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

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

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

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        67 69 2.299.809 704.687

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 0 0

  Suma de control F20 : 1414635573 / 2592186016

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 
contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
        La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative 
speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal.

  Numele si prenumele

CADOGAN MONICA

  Numele si prenumele

MURESAN ANDREEA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1
la data de  30.06.2020

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

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMFP 
nr.2206/ 
2020

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 704.687

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02

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

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

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

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05

      - peste 30 de zile 06 06

      - peste 90 de zile 07 07

      - peste 1 an 08 08

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

09 09

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

10 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  

11 11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

     - alte datorii sociale 14 14
  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 

15 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

  Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit  
la bugetul de stat, din care:

17 17

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301)

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 111 235

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

21 20 113 273

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
        subvenţii   încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite în concesiune, din care:

22 21

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

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care:

29 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

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

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

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

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

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

35 34

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

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 37 36

 V. Tichete acordate salariaților Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 38 37 416.190

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

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

Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 38

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

         - din fonduri publice 42 40

         - din fonduri private 43 41

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

         - cheltuieli curente 45 43

         - cheltuieli de capital 46 44

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

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 47 45

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094),  din care:

48 46 3.549 3.549

        - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49 46a 
(303)

        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50 46b 
(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   
(ct. 4093),  din care:

51 47 86.880

  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

52 47a 
(305)

  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

53 47b 
(306)
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  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   54 48 2.292 6.292
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

55 49 2.292 4.292

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 56 50

         - părţi sociale emise de rezidenti 57 51 2.000

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 58 52 2.292 2.292

                    - detineri de cel putin 10% 59 52a 
(307) 2.292 2.292

          - obligatiuni emise de nerezidenti 60 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   61 54 2.000

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

62 55 2.000

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

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

64 57 14.321.230 9.999.580

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

65 58 3.656.526 4.734.668

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

66 58a 
(308) 593

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

67 59

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

68 60 10.238 8.389

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

69 61 1.176.216 1.892.533

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

70 62 70.148 649.243

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

71 63 1.003.752 1.235.241

         - subventii de incasat(ct.445) 72 64

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

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 74 66 102.316 8.049
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451),  din care:

75 67 7.263 23.676

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

76 68 17.331

               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451)

77 69

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

78 70
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 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
(rd.72 la 74) 

79 71 1.731.190 1.815.556

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

80 72 1.420.000

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81 73 311.190 1.815.556

      - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 
şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82 74

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

            - de la nerezidenti 84 76

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

4538)
85 76a 

(313)

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici ****)
86 77

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) 

87 78

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 88 79

         - părţi sociale emise de rezidenti 89 80

         - actiuni emise de nerezidenti 90 81

        - obligatiuni emise de nerezidenti 91 82

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         92 83
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 93 84 1.107 5.847

          - în lei (ct. 5311) 94 85 1.095 5.834

          - în valută (ct. 5314) 95 86 12 13

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 96 87 2.410.928 26.905.251

        - în lei (ct. 5121), din care: 97 88 475.229 10.759.036

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 98 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 99 90 1.935.699 16.146.215

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

100 91 798.294 1.516.672

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 101 92 1.120.806

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

102 93 1.012.326

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

103 94 108.480

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

104 95 36.831.722 68.764.163

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an)  
(din ct. 519), (rd .97+98) 

105 96 9.022.470 412

                - în lei 106 97 5.235.431

                - în valută 107 98 3.787.039 412
 Credite bancare externe pe termen lung  (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd.100+101) 

108 99

                  - în lei 109 100
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                  - în valută   110 101
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682)

111 102

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105)

112 103 16.770.275

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

113 104 16.770.275

                   - în valută 114 105

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

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

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

117 108 25.288.428 47.056.681

 - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați 
nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație 
cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118 109 15.639.956 37.341.588

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi 
asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct. 419)

119 109a 
(309) 1.034

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120 110 372.211 1.076.031

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121 111 2.118.574 3.586.873

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

122 112 347.598 1.151.794

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

123 113 88.991 183.372

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

124 114 1.681.918 2.250.786

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 125 115 67 921

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

126 116

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 
           (din ct. 451), din care:

127 117

              - cu scadența inițială mai mare de un an 128 118

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadență (din ct. 451)

129 118a 
(310)

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

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 131 120

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 132 121

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

133 122 30.039 273.891

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, decontari 
din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

134 123

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 3) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135 124 29.029 273.891
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                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 136 125 1.010

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

137 126

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
138 127

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

            - către nerezidenți 140 128a 
(311)

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

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

(314)

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

142 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 143 130 5.280.600 6.950.600

           - acţiuni cotate 4) 144 131

           - acţiuni necotate 5) 145 132 5.280.600 6.950.600

           - părţi sociale 146 133

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

 Brevete si licente (din ct.205) 148 135 96.530 106.576

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149 136 12.485

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

150 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

151 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152 139

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

Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 153 140

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 30.06.2019 30.06.2020

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

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

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

154 141 5.280.600 X 6.950.600 X

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

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 156 143

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 157 144

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

       - cu capital integral de stat 159 146

       - cu capital majoritar de stat 160 147

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

  - deţinut de societăţi cu capital privat 163 150 5.016.570  95,00 6.603.070  95,00

  - deţinut de persoane fizice 164 151 264.030   5,00 347.530   5,00

  - deţinut de alte entităţi 165 152
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XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din 
profitul reportat

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2019 30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din 
profitul reportat

166 152a 
(312)

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 
163/2018

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2019 30.06.2020

- dividendele interimare repartizate 8) 167 152b 
(315)

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

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2019 30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală),  
din care:

168 153

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

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), 
din care:

170 
 155

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

XVI. Venituri obţinute din activităţi  agricole ******)  Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2019 30.06.2020

Venituri obţinute din activităţi agricole 172 157
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 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 ******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
  
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc). 
 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială 
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'. 
 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 
 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 
 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în 
totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020). 
 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. 
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