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Informatii importante de raportat 

Scurt istoric al Emitentului 

VIVRE DECO S.A., persoana juridica romana, societate comerciala pe actiuni, 
infiintata in 2012, 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). 

2020 

In luna martie 2020, Societatea a lansat o noua linie de business - platforma 
Vivre Marketplace, in Romania. Destinata initial retailerilor offline, platforma s-
a extins de-a lungul anului si a continuat lansarea si in restul tarilor in care 
Societatea este prezenta. 

Este generata o cifra de afaceri de 295,212,136 RON, din care 37% provine din 
vanzarea de articole de mobilier, urmate de categoria covoare (11.2%) si 
decoratiuni si accesorii pentru casa (11%). De asemenea, in 2020 s-au 
repozitionat volumul de comenzi si valoarea cosului mediu, per total, veniturile 
continuandu-si trendul ascendent cu o marja bruta mult imbunatatita. 

Descrierea activitatii Emitentului 

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). Astfel, clientii pot 
cumpara de la Vivre doar prin intermediul site-urilor mentionate sau in 
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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 dintre avantajele competitive ale Vivre este diversitatea de produse: in 
orice moment se pot comanda peste 350,000 de produse unice (SKU), dintr-
un total de peste 1.4 milioane de sortimente diferite, de la peste 9,800 de 
furnizori. Din oferta totala, un procent de 33.5% sunt obiecte de mobilier de mari 
si mici dimensiuni, 8.7% textile si covoare, 12.3% decoratiuni si accesorii pentru 
casa, in timp ce produsele pentru bucatarie si dining reprezinta 10.3%, obiectele 
de iluminat 7.5% si cele de fashion 9.9%. 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 cele din urma se ofera livrare rapida: 
1-2 zile in Romania si pana la 5 zile in alte tari, in functie de logistica locala. 

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, 76% din comenzi au fost plasate de clienti care au facut anterior o 
achizitie pe platforma Vivre. 

Pentru a maximiza implicarea clientilor, eforturile de marketing sunt 
concentrate pe o abordare mobila. Aplicatiile Vivre sunt disponibile atat pe 
Android, cat si pe iOS si sunt concepute pentru a reflecta oferta web, permitand 
clientilor sa caute produse si sa se bucure de continut oriunde si oricand. 
Traficul mobil catre site-urile web si aplicatiile de smartphone-uri si tablete a 
reprezentat aproximativ 79% din traficul total in anul 2020. Importanta unei 
abordari “mobile first” va creste si mai mult in viitor, deoarece tot mai putini 
utilizatori folosesc un computer desktop pentru a naviga online si mai degraba 
se bazeaza pe smartphone-uri.  
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Activitatile de marketing vor fi sustinute si in 2021 prin actiuni de consolidare a 
echitatii de marca. Inceput in 2020, rebranding-ul vizual al marcii Vivre va 
continua cu un proiect de definire a unui manual de brand care sa ofere si mai 
multa consistenta si diferentiere in comunicarea catre consumatori, pe toate 
canalele pe care este prezenta firma. 

Informatii cu privire la actiuni si la structura 
actionariatului Emitentului 

Structura actionariatului la data de 31 martie 2021, conform informatiilor 
furnizate de Emitent este urmatoarea: 

Structura Actionariatului 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

 

 

 

 



 

6 

Detalii cu privire la angajati. Organigrama 

Organigrama Emitentului 

 

La data de 31.12.2020, numarul mediu de angajati care isi desfasurau 
activitatea in cadrul celor doua societati, Vivre Deco si Technologies by Vivre, 
era de 279, acestia fiind repartizati in mai multe departamente, conform 
tabelului urmator: 

Repartizarea angajatilor pe departamente (evolutie 2015 – 31.12.2020) 
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  * Transfer de activitate incepand cu 01.12.2019 din Vivre Logistics SRL in Vivre Deco SA; 

** Transfer de activitate incepand cu 01.07.2020 din Vivre Logistics SRL in Technologies by 
Vivre SRL; 

^ Activitatea se desfasoara in entitatea juridica Technologies by Vivre SRL. 

Distributia pe departamente a numarului mediu de 
angajati (comparatie 2019 – 2020) 

  

Sursa: VIVRE DECO SA 
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Incadrarea angajatilor dupa nivelul de studii 
(comparatie 2019 – 2020) 

  

Sursa: VIVRE DECO SA 

 

Incadrare angajati in functie de studii (evolutie 2015 – 
31.12.2020) 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

La data de 31.12.2020, putin peste 50% din angajatii Societatii aveau studii 
superioare, iar 49% aveau studii medii. In comparatie cu 2019, se observa o 
imbunatatire. In cifre absolute, diferentele sunt de ordin mic, in medie (+) 2 
angajati cu studii superioare. Aceasta crestere se datoareaza faptului ca 
pentru a gestiona mai eficient activitatea de la depozite, pe langa sisteme, 
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Emitentul a completat echipa de coordonare si astfel ponderea angajatilor cu 
studii superioare este usor imbunatatita fata de 2019. 

Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de 
activitate sau linii de business 

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 in 
perioada 2018-2020, segmentata pe fiecare categorie de produs: 

 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 
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Ponderea categoriilor de produse in cifra de afaceri totala 
(%, 2020) 

 
Sursa: VIVRE DECO SA 

In graficul de mai sus sunt prezentate ponderile principalelor categorii de 
produse in cifra de afaceri inregistrata in 2020. Astfel, cele mai mari vanzari au 
fost generate de produsele de mobilier, cu o pondere de 37%, urmate de textile 
si covoare cu 11.2%, si decoratiuni si accesorii pentru casa cu 11%, acestea 
reprezentand 59.2% din vanzarile totale. 

Ponderea fiecarei tari in parte in cifra de afaceri totala (%, 
2020) 

 
Sursa: VIVRE DECO SA 
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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 48.5% din 
cifra de afaceri din 2020. Ponderi semnificative au fost inregistrate si in Bulgaria 
– 15.2%, Croatia – 11.1% si Ungaria – 8.1%. 

Clienti si furnizori / contracte semnificative 

Modelul de afaceri Vivre este atat unul inspirational bazat pe colectiile zilnice 
tematice, cat si unul care raspunde nevoilor curente ale clientilor. Este axat pe 
o oferta permanenta de produse pe site, care este in continua crestere si se 
adapteaza constant la asteptarile pietei. 

Evolutie numar clienti unici (mii) 

  

Sursa: VIVRE DECO SA 

Numarul de clienti a crescut in medie cu 27% anual, de la 122,000 clienti unici in 
2015 la peste 501.000 clienti unici in 2020. Ponderea clientilor noi este pe un 
trend ascendent, ca urmare a eforturilor depuse pentru extinderea gamei de 
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produse si lansarea brandului pe noi piete. De asemenea, deoarece clientii 
recurenti au un rol foarte bine definit in strategia de marketing, Emitentul 
dezvolta constant mecanimse pentru a imbunatati experienta acestora in 
ecosistemul Vivre - realitate augmentata in aplicatie, programe de loializare 
etc. 

Distributie clienti in functie de gen 2020 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

Clientii Vivre sunt 74% persoane de sex feminin si 26% persoane de sex 
masculin. Ponderea barbatilor a crescut in ultimii ani, de la 15% in 2017 la 25.9% 
in 2020, datorita diversificarii paletei de produse. 

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 62% dintre clientii Vivre sunt 
persoane cu varste cuprinse intre 18 ani si 44 de ani. Acestia sunt cei mai activi, 
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 16,4% in 2020, in special datorita cresterii penetrarii 
comertului online coroborata cu diversificarea ofertei de produse. 
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 Distributie clienti in functie de varsta 2020 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

 Distributie clienti in functie de zona geografica 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

In cazul Romaniei, ponderea clientilor din provincie este pe un trend usor 
descendent, daca ne raportam la 2015 – 65.7% vs. 2020 – 62.4%. 
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Sursa: VIVRE DECO SA 

Vivre are o baza de peste 9,800 furnizori, incluzand 571 parteneri in regim 
marketplace, dintre care aproximativ 1,000 sunt furnizori activi in fiecare an. 
Sunt catalogati ca activi furnizorii care livreaza minim o comanda in decursul 
unui an. Una din principalele activitati ale 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, 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 produse si analiza vanzarilor. Toate 
acestea permit o diversificare accelerata a ofertei intr-un timp mult mai scurt. 
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 Pondere top 10 furnizori in costul bunurilor vandute 2020 

 

  

Sursa: VIVRE DECO SA 

La nivelul anului 2020, cel mai mare furnizor Vivre reprezenta 14.1% din achizitiile 
totale ale Societatii, in timp ce cei mai mari 10 furnizori reprezentau 38.3% din 
total achizitii, fapt ce demonstreaza un grad ridicat de independenta 
comerciala fata de furnizori. 

Principalii indicatori operationali 

Din punct de vedere operational, Vivre a avut o perioada de crestere 
semnificativa, acest lucru fiind cel mai usor de evidentiat prin evolutia 
volumului de comenzi. 
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Evolutie comenzi plasate si rata de retur 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

Intre 2015 si 2018, volumul comenzilor s-a dublat, de la 473,000 de comenzi la 
peste 963,000 de comenzi. Astfel Vivre a ajuns printre cei mai mari retaileri de 
home & deco din regiune, care isi desfasoara activitatea exclusiv online. In 
2020 a avut loc o crestere a volumului de comenzi de 53.5%, iar marja de profit 
s-a imbunatatit. 

De asemenea, rata de retur s-a diminuat usor in 2020 fata de 2019, ajungand 
la un nivel de 6.09%. Acest lucru a fost realizat prin imbunatatirea proceselor 
interne si dezvoltarea de noi proceduri. Exista o preocupare constanta pentru 
a diminua acest indicator, iar pentru 2021 sunt planificate actiuni in acest sens. 
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Valoarea vanzari si valoarea medie de cumparare 

                                                                                                                     

Sursa: VIVRE DECO SA 

Valoarea totala a comenzilor plasate (fara T.V.A.) a crescut cu 47.14% fata de 
2019, pana la 88.73 milioane EUR, in timp ce cosul mediu a inregistrat o usoara 
scadere de la 67 EUR in 2019, la 65 EUR in 2020, scadere care a aparut ca urmare 
a cresterii ponderii mobilierului usor (scaune, noptiere) in categoria principala. 

 Evolutie trafic 2015-2020 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

In perioada 2015-2020, traficul a inregistrat o crestere medie anuala de peste 
30%, aceasta evolutie datorandu-se atat cresterii notorietatii brandului, cat si 
eforturilor sustinute de marketing. 
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Distributie trafic in functie de dispozitive 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

Traficul generat de dispozitivele mobile a inregistrat o crestere semnificativa in 
ultimii ani, de la aproximativ 28% in anul 2015, la 77% in 2020. Analizand evolutia 
traficului in functie de dispozitive, se poate spune ca este similara cu evolutia 
pietei de online. In ceea ce priveste distributia comenzilor plasate, dispozitivele 
mobile sunt in top, insa ponderea acestora este putin peste 51%, 42% din 
comenzile plasate fiind atribuite desktop-ului, iar restul comenzilor fiind 
plasate de pe tablete. 

 Evolutie numar pagini/vizita 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

Pe masura ce gama de produse a devenit mai variata, imbunatatirea 
procesului de descoperire a produsului pentru client a capatat o importanta 
mai mare. In acest sens, Emitentul a investit constant in dezvoltarea unor 
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functionalitati care sa creasca engagementul userilor cu produsele dorite, 
ceea ce a dus la o crestere a numarului mediu de pagini accesate per vizita. 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

Analiza pe cohortele de clienti intrati in ecosistemul Vivre incepand cu anul 2012 
arata ca un client cumpara in medie de 200 EUR in primul an, 94 EUR in anul al 
doilea si aproximativ 84 EUR pe an in urmatorii doi ani, ajungand dupa opt ani 
sa genereze venituri cumulate de 767 EUR. 

Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare 
disponibile ale Emitentului 

Rezultatele financiare ale anului 2020, prezentate mai jos, reprezinta situatia 
financiara a grupului Vivre - alcatuit din societate - mama (Vivre Deco SA) si 
subsidiara (Technologies by Vivre SRL) detinuta 100%. In anii 2018 si 2019, 
societatea Technologies by Vivre SRL nu era infiintata, astfel datele 
comparative includ doar performanta financiara a societatii Vivre Deco SA. 
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Contul de profit si pierdere                                 

                                                  
Nota: A=Auditat        Sursa: VIVRE DECO SA 

Venituri 

In 2019, veniturile Vivre au crescut cu 1.9%, Societatea axandu-se mai mult pe 
imbunatatirea marjelor de profit, in detrimentul cresterii veniturilor. Ritmul de 
crestere in 2020 a accelerat la 52.1% in principal datorita cresterii bazei noastre 
de clienti. 

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 in 2020 valoarea de 15.4 milioane RON si o marja de 5.1%. 
Cresterea profitabilitatii in 2020 a avut loc ca urmare a economiilor de scara in 
principal datorita volumelor mai mari. 

Profitul din exploatare 

Profitul din exploatare este determinat ca diferenta intre EBITDA si cheltuielile 
cu deprecierea si amortizarea. De-a lungul perioadei analizate, Rezultatul din 
Exploatare s-a aflat pe o traiectorie ascendenta, atingand in 2020 valoare de 
10.8 milioane RON si o marja de 3.6%. 
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Profitul Net 

In perioada analizata, Profitul Net a inregistrat o crestere consecventa, 
atingand in 2020 valoarea de 7.5 milioane RON si o marja de 2.5%. In 2018 si 2019 
Profitul Net a fost afectat de inregistrarea unei pierderi din diferentele de cursul 
valutar. Datorita reinvestirii profitului in dezvoltarea de module software 
necesare pentru administrarea platformelor Vivre, Societatea a fost scutita de 
la plata impozitului pe profit in 2018 si 2019, conform codului fiscal in vigoare. In 
2020, Profitul Net a fost afectat de inregistrarea de pierderi din diferente de curs 
valutar, cheltuieli cu dobanzile, impozitul pe profit si alte impozite. 

Active 

   

Nota: A=Auditat                                                     Sursa: VIVRE DECO SA 

Active imobilizate 

In perioada analizata, activele imobilizate au inregistrat o crestere 
semnificativa, in special ca urmare a: 

● Activelor necorporale, reprezentate de brevete, licente si marci 
comerciale, care au crescut pana la 19 milioane RON, in urma 
programelor software dezvoltate sau achizitionate. Costurile care sunt 
asociate direct cu productia de produse software identificabile, unice si 
controlate de Vivre Deco SA si care vor genera beneficii economice 
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pentru o perioada mai mare de 1 an de zile, sunt recunoscute ca 
imobilizari necorporale. Costurile directe in anul 2020 includ costurile 
angajatilor echipei de dezvoltare software din Vivre Logistics si 
Technologies by Vivre 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. 

● Activelor corporale, care au crescut pana la 5.9 milioane RON, datorita 
investitiilor in centrul logistic (rafturi, echipamente etc.). 

Stocuri 

Desi peste 70% din produsele vandute pe platformele Vivre se afla in stocurile 
furnizorilor, Societatea detine in inventarul propriu stocuri de produse 
comercializate cu o frecventa mai ridicata. Astfel, de-a lungul perioadei 
analizate, valoarea stocurilor Vivre a inregistrat o crestere pana la 37.6 
milioane RON, ca urmare a cresterii vanzarilor. 

Creante 

In anii 2019 si 2020 valoarea creantelor a ramas relativ constanta la 
aproximativ 17 milioane RON. 

 Cheltuieli in avans 

In 2020, valoarea cheltuielilor in avans a atins 32.8 milioane RON, ca urmare a 
costurilor de atragere a clientilor noi. 

Pe parcursul activitatii obisnuite, Vivre plateste comisioane intermediarilor 
pentru atragerea clientilor catre site-urile si aplicatiile Vivre si efectuarea unei 
vanzari de marfa. Pe baza analizelor istorice, s-a observat ca in medie un client 
atras pe platforma Vivre continua sa plaseze comenzi, aducand venituri 
Societatii, pe o perioada de minim 5 ani (conform graficului ‘Venituri medii 
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recurente per client atras de la sectiunea 11). In consecinta, pe baza datelor 
istorice acumulate, incepand cu anul 2018, conducerea Societatii a decis 
aplicarea unei politici contabile care presupune deferarea unei parti din 
costurile cu respectivele comisioane pentru clienti noi (in functie de proportia 
acestora) sub forma de cheltuieli in avans, fiind descarcate pe cheltuiala in 
perioada anticipata in care clientul va face achizitii. 

Activul net 

Valoarea activului net s-a majorat la 19.1 mil. RON, de la 11.4 mil. RON, din anul 
2019 in 2020. 

Capital si rezerve 

 

Nota: A=Auditat                                                             Sursa: VIVRE DECO SA 

Capitaluri proprii 

In perioada analizata se inregistreaza o evolutie a capitalurilor proprii de 1.7x, 
pana la valoarea de 19.1 milioane RON, ca urmare a cresterii capitalului social 
din ultimii 2 ani, cu 1.9 milioane RON si profiturilor inregistrate. Majorarea de 
capital social 1,670,000 RON din 2019 a venit in urma tranzactiei de transfer al 
activitatii de logistica din Vivre Logistics, in Vivre Deco. Astfel, Vivre Logistic a 
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incasat de la Vivre Deco suma de 1,670,000 RON (pretul platit pentru transferul 
activitatii de logistica), care a fost distribuita catre actionarii Vivre Logistics 
care, ulterior, in ianuarie 2020 a fost varsata in capitalul social al Vivre Deco. In 
anul 2020 a mai avut loc o majorare de capital social in valoare de 300,200 
RON. 

Din 2012 si pana in prezent, Societatea nu a acordat dividende actionarilor, 
profitul fiind reinvestit pentru a sustine cresterea activitatii. Planul de afaceri 
pentru perioada 2021-2025 nu prevede acordarea de dividende actionarilor, 
scopul principal ramanand cresterea cotei de piata care va fi sustinuta atat 
din profitul reinvestit, cat si din alte surse de finantare. In anul 2019, au fost 
constituite atat rezerve legale obligatorii cat si rezerve, ca urmare a reinvestirii 
profitului in dezvoltarea de module software, conform codului fiscal in vigoare. 
Pentru anul 2020 au fost constituite rezerve legale obligatorii conform 
tratamentului fiscal mai sus mentionat. 

Datorii 

 

Nota: A=Auditat                                                                   Sursa: VIVRE DECO SA 

 

 



 

25 

Datorii comerciale - furnizori 

Pe parcursul perioadei analizate se evidentiaza o crestere a valorii datoriilor 
comerciale catre furnizori de 2.6x, pana la 79.3 milioane RON in 2020, ca urmare 
a cresterii vanzarilor si a negocierii extinderii unor termene de plata cu 
principalii furnizori pentru achizitia de marfa. 

Datorii financiare 

Datoriile financiare ale Emitentului sunt reprezentate de imprumuturi bancare 
pe termen scurt, sub forma unei linii de credit pentru capital de lucru de 5 
milioane EUR, cu scadenta in septembrie 2021 cu posibilitate de reinnoire si 
obligatiuni in valoare de 16.9 milioane RON. Per total, soldul datoriilor financiare 
a inregistrat o crestere semnificativa pe parcursul perioadei analizate, 
atingand in 2020 o valoare totala de aproape 17.2 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 si termen lung.  

Din totatul de datorii financiare fac parte obligatiunile VIV25E, admise la 
tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare adminsitrat de Bursa 
de Valori Bucuresti. Emisiunea consta in 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 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. Obligatiunile au o Rata fixa a Dobanzii de 5.25%, 
iar obligatiunile vor fi rascumparate la data scadentei, respectiv 10 martie 2025. 
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Indicatori economico-financiari 

 

Nota: A=Auditat                                                                   Sursa: VIVRE DECO SA 

 In 2019, Gradul de indatorare calculat in referinta cu EBITDA s-a situat la 0.3x, 
valori care indica o situatie favorabila privind indatorarea Emitentului la 
sfarsitul anului financiar. Avand in vedere ca la sfarsitul fiecarui exercitiu 
financiar se inregistreaza valori relativ crescute ale lichiditatilor disponibile (ca 
urmare a periodei din trimestrul patru cu vanzari ridicate), a fost calculat 
indicatorul Datorii financiare/EBITDA. Astfel, se constata o acoperire 
confortabila, de peste doua ori, a datoriile financiare cu profitul operational 
inainte de dobanzi, taxe si amortizari. 

La finalul anului 2020, Datoriile Financiare Nete de lichiditati erau negative 
insumand 4 milioane RON. Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile este 
de 14.2x. In anul 2020 calcularea indicatorilor Datorie Financiara Neta/EBITDA si 
Datorii Financiare/EBITDA nu a mai fost relevanta, deoarece se observa ca 
datoria financiara neta este una negativa, lichiditatile disponibile depasind 
valorile datoriilor financiare, situatia Emitentului fiind favorabila la sfarsitul 
acestui an. 
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Informatii privind relatiile cu partile legate ale 
Emitentului 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 
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Sursa: VIVRE DECO SA 

 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 
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Previziuni ale indicatorilor financiari in perioada 2021-2025 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 

- EBITDA = Profitul din exploatare + ajustari de valoare privind imobilizarile 
corporale si necorporale;  Marja EBITDA (%) = EBITDA / Venituri totale din 
exploatare; Acoperirea cheltuielilor de dobanzi prin EBITDA = EBITDA/Ch. cu 
dobanzile; Marja profitului din exploatare = Profitul din exploatare/Venituri 
totale din exploatare; Marja profitului net = Profitul net/Venituri totale din 
exploatare; 

Descrierea planului de dezvoltare a afacerii, aprobat de 
catre Administrator 

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 atractive; 

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

● prezenta internationala puternica (peste 50% din volume sunt exporturi). 

Veniturile sunt estimate sa creasca intr-un ritm accelerat in urmatorii cinci ani, 
atingand 767 milioane RON in 2025, dupa o crestere medie anuala de 21.2% in 
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perioada de prognoza. Aceasta evolutie se bazeaza 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 2021 se estimeaza 
depasirea numarului total de 1,400,000 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 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 tarilor 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 
clienti, Societatea investeste anual in imbunatatirea experientei utilizatorului, 
in special prin solutii de tehnologie si automatizari. Astfel se consolideaza 
pozitia de lider regional si se faciliteaza extinderea modelului la nivel european. 
In plus, Vivre isi propune sa continue programul agresiv de recrutare al 
furnizorilor noi si dezvoltarea de tehnologiei de self-service pentru intreaga 
parte operationala. 

Astfel, EBITDA este estimata sa atinga valoarea de 65.96 milioane RON in 2025, 
o crestere de aproape 4 ori fata de 2020. Marja EBITDA Normalizata este 
estimata sa creasca in urmatorii ani, urmand sa ajunga la 8,6% in 2025, de 1.5x 
mai mare comparativ cu anul 2020. 

Rezultatul Net este prognozat sa ajunga la 44,3 milioane RON in 2025, 
inregistrand o crestere de 6x fata de 2020. Marja Rezultatului Net este estimata 
sa creasca de la 2,5% in 2020 la 5,8% in 2025. 

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 
2021-2025. Totusi, echipa manageriala urmareste in mod constant pozitia 
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financiara a Emitentului si isi propune adoptarea unei politici conservatoare de 
indatorare pentru Societate. 

Planuri legate de viitoare operatiuni pe piata de capital 

Pentru perioada 2021-2025 nu sunt excluse noi operatiuni pe piata de capital, 
proiecte ce vor fi aprobate de organele competente. 

Societati afiliate si procentul de actiuni detinute 

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. 

 

 Sursa: VIVRE DECO SA 
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ANEXA 

 1)  Situatii financiare anuale - Contul de profit si pierdere 

 

Sursa: VIVRE DECO SA 
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2) Situatii financiare anuale - Bilant 
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Sursa: VIVRE DECO SA 
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3)    Bugete, cel putin pentru anul in curs si, daca exista, pentru o perioada de 
3-5 ani 

 

Monica Cadogan 

Director general al Vivre Deco S.A  


