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Denumirea Societatii: ELEFANT ONLINE S.A. 
 
Raportul semestrial conform art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 
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Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO 26396066 
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corporative nominative, negarantate, neconvertibile 
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Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii la 30 Iunie 

2020 

 

  30 Iunie 
2020 

(neauditat) 

31 Decembrie 
2019     

(auditat) 

Variatie,      
% 

ACTIVE     

Active Imobilizate     

 Imobilizari necorporale   13,480,513  12,982,952  4% 

 Imobilizari corporale   1,250,063   1,011,340  24% 

 Imobilizari fincanciare   1,162,946  905,097  28% 

Total active imobilizate  15,893,522    14,899,389  7% 

     

Active Circulante     

Stocuri   37,946,833  33,154,639 14% 

Creante comerciale si alte creante   9,207,027   4,110,617  124% 

Cheltuieli in avans   647,223  686,813  -6% 

Numerar si echivalente de numerar   2,999,161   12,951,841  -77% 

Total active circulante   50,800,244  50,903,910  0% 

     

Total active   66,693,766   65,803,299  1% 
 

CAPITALURI PROPRII SI DATORII    

Capitaluri proprii    

Capital social (65,017,200)  (65,017,200)  0% 

Prime de capital (23,588,258)  (23,588,258)  0% 

Rezultatul raportat (109,847,644) (90,187,484) 22% 

Profitul/ pierderea net(a) a(l) perioadei 473,212  (19,345,419) -102% 

Total capitaluri proprii (20,768,974)  (20,927,445) -1% 

    

Datorii    

Datorii pe termen lung    

Imprumuturi si emisiuni de obligatiuni (13,864,020)  (14,346,865)  -3% 

Alte datorii pe termen lung (12,019) (28,375) -58% 

Total datorii pe termen lung (13,876,039)  (14,375,240)  -3% 

    

Datorii pe termen scurt    

Datorii comerciale (50,694,498) (49,718,177)   2% 

Imprumuturi si emisiuni de obligatiuni (4,283,323)  (5,811,163)  -26% 

Sume datorate entitatilor din grup (15,192,717) (12,318,419) 23% 

Alte datorii pe termen scurt (3,416,163)  (4,507,745)  -24% 

Total datorii pe termen scurt (73,586,701)  (72,355,504)  2% 

    

Total datorii (87,462,740)  (86,730,744)  1% 

    

Total capitaluri propria si datorii (66,693,766)  (65,803,299)  1% 

 

Aceste Situatii Financiare au fost aprobate de conducere la 28 August 2020, si au fost semnate in numele sau de: 

 

                                   Sergiu Chirca                                                                                            Gherasim Briceag 

                                     Director General                                                                                               Director Financiar 
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Contul de Profit si Pierdere la 30 Iunie 2020 

 

 30 Iunie 2020 
(neauditat) 

30 Iunie 2019 
(neauditat) 

Variatie 

Venituri din exploatare    

Cifra de afaceri    

Venituri din vanzarea marfurilor 96,480,587 59,123,682 63% 

Venituri din servicii prestate 5,948,757 2,556,602 133% 

Cifra de afaceri neta 102,429,344 61,680,284 66% 

    

Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale - 125,903 -100% 

Alte venituri din exploatare 1,519,296 471,603 222% 

Total venituri din exploatare 103,948,640 62,277,790 67% 

    

Cheltuieli de exploatare    

Cheltuieli privind marfurile (78,903,719) (50,499,121) 56% 

Reduceri comerciale primite 4,942,043 3,697,098 34% 

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (32,625) (41,172) 21% 

Alte cheltuieli materiale (1,041,633) (587,143) 77% 

Cheltuieli cu energia si apa (264,902) (285,475) -7% 

Cheltuieli cu personalul (6,461,011) (6,250,067) 3% 

Cheltuieli privind prestatiile externe (17,849,932) (11,805,859) 51% 

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 
necorporale 

(1,179,986) (4,011,858) -71% 

Ajustari de valoare pentru activele circulante (606) 3,658 -104% 

Alte cheltuieli de exploatare (1,443,577) (129,117) 1018% 

Total cheltuieli de exploatare (102,235,948) (69,899,056) 46% 

    

Profitul sau pierderea din exploatare 1,712,692  (7,621,266) -545% 

    

Venituri financiare    

Venituri din dobanzi - 75 -100% 

Alte venituri financiare 195,558 494,276 -60% 

Total venituri financiare 195,558 494,351 -60% 

    

Cheltuieli financiare    

Cheltuieli din dobanzi (961,852) (607,369) 58% 

Alte cheltuieli financiare (473,186) (710,430) -33% 

Total cheltuieli financiare (1,435,038) (1,317,799) 9% 

    

Profit sau pierdere financiara (1,239,480) (823,448) 51% 

    

Profit sau pierdere bruta 473,212 (8,444,714) -106% 

    

Impozit pe profit - - 0% 

Profit sau pierderea neta a perioadei de raportare 473,212 (8,444,714) -106% 

 

 

            Aceste Situatii Financiare au fost aprobate de conducere la 28 August 2020, si au fost semnate in numele sau de: 

                                   Sergiu Chirca                                                                                            Gherasim Briceag  

                                     Director General                                                                                               Director Financiar 
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1. Informatii Generale despre Emitent 

 Elefant Online SA este o societate pe actiuni infiintata in anul 2010 cu sediul social in str. Dimitrie Pompei nr.5-7, etaj  
5, sector 2, Bucuresti, jud. Ilfov. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6415/2010 si are cod 
unic de identificare RO26396066. 

Obiectul principal de activitate al Societatii este activitatea de comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi 
sau prin internet conform cod CAEN4791. 

 

Elefant Online SA opereaza in principal prin intermediul site -ului www.elefant.ro care a fost lansat in 17 iunie 2010.  

 

Elefant Online S.A. are in prezent doua subsidiare: 

• Mamooth Software SRL, subsidiara detinuta in proportie de 100% de Elefant Online S.A. creata in scopul 
externalizarii/separarii intr-o entitate separata a activitatilor legate de Web development; 

• Online Mall SRL Republica Moldova, subsidiara detinuta in proportie de 100% de Elefant Online S.A., creata 
pentru operarea business-ului pe teritoriul Republicii Moldova; 

 

2. Consiliul de Administratie si alti membri 

 Elefant Online S.A este administrata in sistem unitar, administrarea societatii fiind asigurata de catre un Consiliu de 
Administratie format din cinci membri, alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe baza 
nominalizarilor facute de Actionari. 

 

La data intocmirii prezentului Raport, nu exista niciun potential conflict intre responsabilitatile membrilor Consiliului 
de Administratie si Conducerea Executiva si interesele lor personale si/sau alte responsabilitati. 

Reprezentantii Societateaui declara ca respecta regulile aplicabile regimului de administrare a societatilor comerciale in 
vigoare conform legislatiei din Romania.  

Potrivit informatiilor furnizate de catre persoanele care Asigura administrarea si conducerea executiva a Societateaui 
rezulta ca: 

• niciun membru al organelor administrative sau de conducere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude 
comise in ultimii cinci ani; 

• niciun membru al organelor administrative sau de conducere nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei 
societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani; 

• in ultimii cinci ani nici un membru al organelor administrative sau de conducere nu a fost condamnat de vreo 
instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de conducere, administrative sau de 
supraveghere ale unui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent; 

• nu exista nici o incriminare sau sanctiune publica oficiala pronuntata contra vreunui membru al organelor 
administrative sau de conducere de catre autoritatile statutare sau de reglementare, inclusiv de catre organele 
profesionale desemnate; 

 
 

3. Informatii privind valorile mobiliare emise de catre Societate 

 Valorile mobiliare emise de societate se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, pe piata AeRO - ATS, simbol 
ELEF21. 

 

In baza Hotararii Adunarii Gernerale Extraordinare a Actionarilor Elefant Online S.A. din data de 21.06.2018 si a 
Deciziei Consiliului de Administratie al Elefant Online S.A. din data de 28.06.2018 Societatea a aprobat emiterea unui 
numar de 58,000 obligatiuni corporative nominative, negarantate, neconvertibile, în formă dematerializată, 
denominate în lei, cu valoare nominală de 100 (una sută) lei și în valoare totală de 5.800.000 (cinci milioane opt sute 
mii lei), cu o rata a dobânzii anuale de maxim 9% pe an si o scadența de minim 36 de luni de la data la care se va efectua 
anunțul de încheiere cu succes a plasamentului privat pentru a fi oferinte investitorilor în România în cadrul unui 
„plasament privat” (oferta de obligațiuni adresată unui număr de mai puțin de 150 de investitori persoane fizice și 
juridice, altele decat investitorii profesionali).  

 

În funcție de interesul exprimat al investitorilor, emisiunea astfel aprobata putea fi suplimentată până la 140.000 de 
obligațiuni având aceleași caracteristici enumerate mai sus, cu o valoare totală de 14.000.000 lei, fara ca acest lucru sa 
presupuna o noua emisiune de obligatiuni. 

 

Ca urmare, Societatea a derulat prin intermediul SSIF Tradeville S.A. in perioada 10.09.2018 – 21.09.2018 o oferta de 
obligațiuni adresată unui număr de mai puțin de 150 de investitori persoane fizice și juridice, altele decat investitorii 
profesionali. In urma acesteia au fost emise de catre Elefant Online S.A. un numar de 76,514 de obligatiuni corporative 
negarantate, denominate in lei, cu o valoare nominala individuala de 100 lei si o valoare totala de 7,651,400.00 lei, emise 
in 26.09.2018, cu scadenta 27.09.2021 si o rata anuala a cuponului de 9%, cupoanele fiind platibile semestrial. 

 

In cadrul plasamentului au fost emise obligatiuni catre 61 de investitori persoane fizice (dintre care 1 persoana fizica 
straina si 60 de persoane fizice romane) si 4 investitori persoane juridice (dintre care 4 persoane juridice romane). 

Registrul detinatorilor de obligatiuni este tinut de catre Depozitarul Central S.A.  
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3. Informatii privind valorile mobiliare emise de catre Societate 

Emisiunea de obligatiuni a intrat la tranzactionare in data de 20.02.2019, sub simbolul ELEF21 pe sistemul alternativ 
de tranzactionare ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.  

 

Calculul dobanzii 

 

Obligatiunile ELEF21 sunt purtatoare de dobanda incepand cu Data de emisiune, respectiv 26 septembrie 2018. 

Rata nominala anuala a cuponului (sau rata nominala anuala a dobanzii) este fixa de 9% pe an, platibila semestrial la 
Data de Plata a Cuponului. Dobanda se calculeaza pe baza principiului „act/365” (adica prin raportarea numarului 
efectiv de zile ce au trecut dintr-o perioada de cupon la un numar de 365 de zile reprezantand un an). De asemenea, 
cuponul (dobanda) se calculeaza si dupa principiul: "prima zi din perioada de calcul inclusa, ultima zi din perioada de 
calcul exclusa". Ca atare valoarea unui cupon se va calcula astfel: 

 

Cupon = (Data de Plata a Cuponului curenta – Data de Plata a Cuponului anterioara) / 365 x 9% x Principalul ramas 
nerambursat la Data de plata a cuponului curent 

 

Randamentul anual brut la scadenta se calculeaza pe baza pretului de emisiune si in functie de rata anuala fixa a dobanzii 
de 9% per an. 

 

Plata dobanzii si a principalului 

 

Toate platile privind obligatiunile emise (rambursare de principal si plati de cupon) vor fi efectuate la Data de Plata a 
Cuponului si/sau la Data Scadentei, dupa caz, prin intermediul Depozitarului Central si al Agentului de Plata desemnat 
de catre Emitent, catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in registrul Detinatorilor de obligatiuni la Data de Referinta 
aplicabila. 

 

Platile cuponului si a principalului (valoare nominala) vor fi efectuate trimestrial catre detinatorii de obligatiuni 
inregistrati la datele de referinta, in termen de 7 zile lucratoare de la data de referinta. 

Detalii cu privire la plata dobanzii si a principalului sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

 

 
 

Daca orice Data de Plata a Cuponuluiva cade intr-o zi care nu este zi lucratoare, plata cuponului se va efectua in ziua 
lucratoare imediat urmatoare datei respective. 

Ultima Data de Plata a Cuponului va fi Data de Rascumparare, respective la implinirea a 3 ani de la Data de Emisiune, 
cand Obligatiunile emise vor fi rascumparate la valoarea nominala. 

Obligatiunile emise nu pot fi rascumparate anticipat. 

 

Tranzactionarea emisiunii de obligatiuni 

 

Notam faptul ca obligatiunile ELEF21 au fost lichide in scurta perioada de la lansarea lor pe sitemul alternativ al Bursei 
de Valori Bucuresti. De la listarea efectiva a emisiunii de obligatiuni corporative ale societatii (pe data de 20.02.2019) 
notam faptul ca s-a tranzactionat in perioada 20.02 – 30.06.2020 un volum total reprezentand peste 11% din numarul 
total de obligatiuni emise prin 241 de tranzactii. Pe parcursul ultimelor 52 saptamini preturile de tranzactionare au 
oscilat intre 89 si 104.69 RON iar valoarea totala a acestor tranzactii fiind de 4,565,439 RON. 

 
 

4. Raportul de Management 

 Consiliul de Administratie prezinta raportul de management semestrial urmat de Situatiile Financiare interimare pentru 
Societate pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 Iunie 2020. 

 

4.1. Analiza Activitatii a Societatii 
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4. Raportul de Management 

 Activitatile principale ale Societatii ramin aceleasi, respectiv gestionarea website-ului elefant.ro. 

Site-ul a inceput prin a fi o librarie online iar ulterior a devenit “Mallul Online al Familiei Tale”. In oferta se regasesc in 
prezent carti in limba romana si engleza, produse pentru copii, produse de ingrijire personala, cosmetice, parfumuri, 
electrocasnice si produse Home&Deco. 

 

Produsele disponibile in cadrul magazinului elefant.ro se pot comanda online sau telefonic, cu plata ramburs sau prin 
card, iar livrarea acestora se face prin curierat rapid si posta. Totodata, Societatea pune la dispozitia clientilor 9 puncte 
de livrare (30 Iunie 2020), in principalele orase din tara. In prezent societatea comercializeaza aproximativ 300 mii de 
produse din categoriile mentionate si are peste un million de clienti. 

 

4.2. Evaluarea activității Societatii privind managementul riscului 

 Riscul de piata 

Activitatea companiei depinde de evolutiile economice, demografice si de piata din Romania si Republica Moldova. 

Cele doua piete principale pe care activeaza Societatea sunt localizate in Romania si Republica Moldova, ca atare 
activitatea companiei este dependenta de evolutia economica si de inclinatia marginala spre consum a populatiei din 
cele doua regiuni. 

Fata de pietele dezvoltate, economia romaneasca se confrunta cu riscuri mai mari, aceste riscuri putand fi atat de natura 
economica cat si de natura politica sau juridica. De asemenea, influentele economice si politice nefavorabile din tarile 
vecine sau inregistrate chiar la nivel global  care sunt in afara controlului nostru, precum turbulente economice, 
schimbari in cerintele de reglementare, starea pietelor financiare si evolutiile ratelor de dobanda si a inflatiei, pot avea 
un efect negativ de contagiune asupra PIB-ului Romaniei, comertului extern sau al economiei in ansamblu. Astfel de 
evenimente coroborate cu deteriorarea conditiilor economice din Romania sau la nivel global pot conduce la evolutia 
negativa a principalilor indicatori macroecomici si la deteriorarea mediului de afaceri care poate influenta situatia 
financiara atat a Societatii cat si partenerilor de afaceri. 

Conducerea nu poate estima in mod fiabil efectele asupra pozitiei financiare a Societatii a scaderii in continuare a 
lichiditatii pietelor financiare si a cresterii volatilitatii cursului de schimb al monedei nationale si a indicilor pietelor de 
capital.  

Societatea practica o politica de preturi prin care urmareste modificarea acestora functie de evolutia preturilor pe piata. 
Nivelul preturilor practicat este unul competitiv in ceea ce priveste concurenta pe plan local. 

 

 Reducerea ratingurilor de credit ale Romaniei de catre o agentie internationala de rating poate avea un 
impact negativ asupra activitatii Societatii 

Reducerea ratingurilor de credit ale Romaniei de catre agentiile internationale de rating poate influenta in mod negativ 
ratingul de credit al obligatiunilor sau a altor datorii existente ale companiei, cat si capacitatea acesteia de a atrage 
finantare suplimentara. Aceste evenimente pot afecta capacitatea societatii de a sustine cheltuielile de capital si de 
refinantare sau de rambursare a datoriei si poate avea un efect negativ semnificativ asupra activitatii, a perspectivelor si 
asupra situatiei financiare a societatii. 

 

 Riscul valutar si de inflatie 

In prezent, leul este supus unui regim al cursului de schimb de variatie controlata in care valoarea monedei nationale 
fata de monedele straine este determinata pe piata valutara interbancara. Acest regim de variatie controlata a cursului 
de schimb al leului fata de monedele straine presupune utilizarea tintelor de inflatie ca ancora principala pentru politica 
monetara, oferind posibilitatea unui raspuns flexibil din partea politicii monetare la socurile neprevazute ce pot impacta 
in mod negativ economia. 

Leul este moneda functionala a societatii, insa societatea efectueaza tranzactii exprimate si in alte valute, prin urmare 
existand riscul de reducere sau crestere a valorii activelor monetare nete detinute in lei romanesti. 

In prezent, Societatea este expusa riscului valutar prin numerarul si echivalentele de numerar, investitiile pe termen 
scurt, precum si prin achizitiile realizate in alta moneda decat cea functionala. Monedele care expun Societatea la acest 
risc sunt, in principal, EUR, USD si GBP. Datoriile in valuta sunt ulterior exprimate in lei, la cursul de schimb de la data 
bilantului, comunicat la Banca Nationala a Romaniei. Diferentele rezultate sunt incluse in contul de profit si pierdere, 
dar nu afecteaza fluxul de numerar pana in momentul lichidarii datoriei. 

Expunerea Societatii la riscul valutar a fost nesemnificativa. 

Orice degradare viitoare a perspectivelor economice mondiale poate conduce la deprecierea ulterioara a leului ce ar 
putea afecta negativ situatia economica si financiara a tarii. De asemenea o rata a inflatiei peste nivelul asteptat ar putea 
determina scaderea puterii de cumparare si poate afecta increderea consumatorilor, aspecte ce pot avea un impact 
negativ semnificativ asupra situatiei financiare a societatii. 
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4. Raportul de Management 

  

Riscul ratei de dobanda 

Cresterea ratei dobanzii poate avea efecte negative asupra sectorului de activitate al societatii si poate afecta in mod 
nefavorabil situatia financiara si perspectivele de dezvoltare ale acesteia, de aceea este esentiala abilitatea societatii de a 
accesa finantare pe termen scurt si lung la costuri rezonabile ce pot fi sustinute fara a pune in pericol activele companiei. 

Conducerea Societatii revizuieste pozitia fata de dobanda de platit / de primit si monitorizeaza riscurile potentiale intr-
o maniera continua. 

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda 
variabila pe care Societatea le are pe termen scurt. Politica Societatii este de a administra costul dobanzii printr-o 
monitorizare a conditiilor pietii si analiza a impactului acestora asupra costului imprumuturilor atrase, cu scopul 
determinarii necesitatii de a schimba sursa de imprumut. 

 

Riscul de credit 

Conducerea Societatii monitorizeaza indeaproape si in mod constant expunerea la riscul de credit.  Societatea considera 
ca nu sunt necesare alte garantii suplimentare pentru a sustine instrumentele financiare, datorita faptului ca 
imprumutul este catre una din entitatile afiliate iar durata contractului poate fi prelungita.  

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii 
este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de 
verificare. Mai mult decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere 
controlabila a Societatii la riscul unor creante neincasabile. 

 

Costul de oportunitate 

Posibilitatile de investitii care sa corespunda criteriilor de investitii ale societatii depind de situatia pietelor financiare, 
situatia economica locala si globala dar si de principalii competitori ai companiei. Societatea nu poate garanta 
identificarea unor noi oportunitati de investitii care sa fie in acord cu criteriile ce sunt necesare a fi indeplinite inainte 
de a se lua decizia de investitie. 

 

Schimbari ale sistemului juridic si cadrul legislativ din Romania 

Sistemul juridic si cadrul legislativ din Romania se afla intr-un proces continuu de dezvoltare, ce implica schimbari dese 
asupra legislatiei in vigoare sau modificarea acesteia. Sistemul juridic din Romania nu este la nivelul altor state 
europene, legislatia poate fi aplicata intr-o maniera inconsecventa si, in anumite cazuri, deciziile organelor de justitie 
intarzie sa apara in termen util si rezonabil. Impredictibilitatea si nesiguranta, doua trasaturi ce caracterizeaza sistemul 
judiciar din Romania, pot impacta in mod negativ economia si ar putea determina un mediu nesigur pentru investitorii 
straini dar si pentru cei autohtoni, in consecinta afectand activitatea societatii, rezultatele financiare si perspectivele de 
dezvoltare ale acestuia. 

 

Modificarea reglementarilor fiscale 

In ultimii ani, cadrul legislativ-fiscal din Romania a suferit modifcari frecvente ceea ce a condus la caracterizarea 
mediului fiscal autohton ca fiind unul impredictibil. Luand in considerare situatia actuala a economiei Romanesti si a 
activitatii de comert exterior, guvernul Romaniei a urmarit si va urmari in continuare implementarea unor masuri de 
austeritate pentru a corecta atat dezechilibrul inregistrat la nivel bugetar cat si cel inregistrat la nivelul balantei 
comerciale. Modificarile viitoare aduse politicii fiscale, coroborate cu frecventa acestor modificari pot afecta in sens 
negativ atat mediul economic cat si activitatea si perspectivele de dezvoltare ale societatii. 

 

Lipsa informatiilor oficiale sau calitatea slaba a acestora 

Seturile de date sau statisticile oficiale si alte date publicate de catre institutiile de profil pot fi incomplete sau pot 
prezenta un grad mai scazut de corectitudine si incredere fata de cele ale tarilor dezvoltate. Prin urmare, datele utilizate 
in proiectiile de piata si estimarile facute pot sa nu fie exacte. 

 

Riscul generat de sistemele informatice utilizate de societate (IT) 

Societatea depinde intr-o masura semnificativa de sistemele IT ale grupului, avand ca principal generator de venituri 
site-ul www.elefant.ro.  Compania isi deruleaza activitatea in sectorul de comert prin intermediul caselor de comenzi 
sau prin Internet, utilizand pagina online Elefant.ro pentru a comercializa produse, a inregistra comenzi, a derula 
promotii, a informa clientii de noile produse si campanii ale companiei.  

Societatea investeste in dezvoltarea site-ului pentru a putea opera si in cazul unui trafic ridicat in timpul promotiilor 
derulate de aceasta, pentru a putea primi comenzi si a afisa in timp real situatia stocurilor si pentru a putea informa 
clientul daca produsul este in continuare disponibil.  

O defectiune a sistemului IT al societatii ar putea avea ca efect intreruperea activitatii, pierderea de posibile comenzi si 
chiar a potentialilor clienti.  

Noile reglementari, precum GDPR, pot afecta activitatea companiei, aceasta nemaiputad sa trimita diverse informatii 
clientilor, scazand astfel vizibilitatea promotiilor derulate pe pagina online si scazand traficul, si posibil chiar conducand 
la reducerea nivelului veniturilor pana la gasirea unei alte alternative pentru a contacta clientii existenti si atragerea 
unor alti clienti potentiali. 

 



Elefant Online SA 
Situatii Financiare Neauditate Simplificate pentru semestrul I care se incheie la 30 Iunie 2020 
toate sumele sunt in mii RON, daca nu e specificat altfel 
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4. Raportul de Management 

4.3. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor 
cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a 
acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut 

 Pe parcursul a 6 luni 2020 nu au avut loc evenimente importante. 

 

4.4. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care 
afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost 
afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut 

 In perioada de raportare nu am identificat evenimente sau schimbari economice care sa afecteze 

veniturile din activitatea de baza. 
 

5. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului 

 Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în 
timpul perioadei respective 

Nu au existat situatii in care societatea sa fie în imposibilitate de a își respecta obligațiile financiare. 

 

Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent 

Nu există modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.  

 

6. Semnături si declaratii conform art. 123 2 punctul B, lit c din Regulamentul ASF nr.1/2006. 

 Briceag Gherasim, în calitate de Director Financiar al Companiei declară că, după cunoştinţele sale, raportarea contabilă 
semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă 
cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierderi ale Emitentului sau ale filialelor 
acestuia incluse în procesul de consolidare şi că aceasta prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre Emitent 

 



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

F10 - pag. 1
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5. Alte elemente de capitaluri proprii



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -

F20 - pag. 1
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DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1
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Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 
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(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)
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          - conturi curente în  
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 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)
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- dividendele interimare repartizate 8)


