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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 acțiuni, cu sediul 
social in București, B-dul. TUDOR VLADIMIRESCU 22 B, Sectorul 5, având Cod Unic 
de Înregistrare RO 30010618, număr de ordine la Registrul Comerțului 
J40/3718/2012, reprezentata, in mod legal prin Calin Fusu, Director General. 

Activitatea principala a Societății este: Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor 
de comenzi sau prin Internet (CAEN 4791). 
 
VIVRE DECO S.A își desfășoară activitatea in domeniul activităților de comerț cu 
amănuntul a produselor de mobila & decor prin intermediul internetului. Societatea 
este prezenta in 9 piețe din regiunea Europei Centrale si de Est (Romania, Bulgaria 
Ungaria, Croația, Polonia, Slovacia, Slovenia, Republica Ceha si Grecia) prin site-urile 
web pe care le operează (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). 
 

In perioada de raportare noua echipă de management al Societății a descoperit că 
domeniul vivre.ro a fost înregistrat pe numele personal al fostului CEO Monica 
Cadogan. Societatea a demarat demersurile legale pentru recuperarea domeniului, 
prin care s-au tranzacționat circa 45% din cifra de afaceri in perioada de raportare. 
 
Societățile deținute de Emitent:  

Societatea Descriere 

Technologies by Vivre SRL 

înființata in 2020 

In ianuarie 2020, a fost înființata societatea 
Technologies by Vivre SRL, deținută 100% de 
Vivre Decor S.A. Începând din 1 iulie 2020 
Technologies by Vivre SRL  a preluat în totalitate 
de la Vivre Logistics activitatea de dezvoltare de 
software pentru Vivre Deco.  

VIVRE EOOD 

înființata in 2013 

In perioada ianuarie-iunie 2022 activitatea societății 
Vivre EOOD nu avut un impact material în 
activitatea grupului Vivre. 
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Vivre Logistics SRL In perioada ianuarie-iunie 2022 activitatea societății 
Vivre Logistics nu avut un impact material în 
activitatea grupului Vivre. 

 
Grupul de societăți active Vivre este structurat astfel: 

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

● O filiala, Technologies by Vivre SRL, deținută 100% de Vivre Deco S.A., care 
prestează servicii de dezvoltare software pentru Vivre Deco S.A. si alți potențiali 
clienți din sectorul comerțului online. 

 
1.2 Analiza economico-financiara 
 
Rezultatele financiare din primul semestru al anului 2022, prezentate in raport, 
reprezintă situația financiara interimară neaudiată a grupului Vivre - alcătuit din 
societate - mama (Vivre Deco SA) si subsidiara (Technologies by Vivre SRL) deținută 
100%.  
 
Situațiile financiare interimare aferente primului semestru al anului 2022 indică o 
cifra de afaceri neta de 70,7 milioane RON, înregistrându-se astfel o scădere de 45% 
comparativ cu aceeași perioada a anului precedent (sem 1 2021: RON 128,1 milioane).  
 
Scăderea cifrei de afaceri a fost determinată de efectul cumulat al unor factor 
nefavorabili Societății printre care:  

● Diminuarea substanțială de către Societate a cheltuielilor de marketing ca 
urmare  eliminării campaniilor cu randamente scăzute. 

● Ajustarea preferințelor de achiziție a clienților dinspre vânzările online spre 
offline ca urmare eliminării restricțiilor cauzate de pandemia COVID-19. 

● Diminuarea puterii de cumpărare a clienților ca urmare a efectelor cumulate a 
conflictului din Ucraina și creșterii prețurilor pentru produsele de baza.  

Pe termen scurt ne așteptăm ca aceste provocări să continue și să se intensifice ceea ce 
va solicita în continuare decizii dificile din partea echipei de management. 
 

 
Situațiile financiare interimare aferente primului semestru al anului 2022 si primul 
semestru al anului 2021 nu sunt auditate. 
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Principalii indicatori cheie sunt prezentați mai jos: 
1.2.1. Contul de profit si pierdere 
 

RON   30.06.2021 30.06.2022 

Total venituri   132.603.501 73.800.295 

Creștere (%)   19.4% -44.3% 

Cifra de afaceri   128.066.843 70.718.707 

Creștere (%)   15.9% -44.8% 

EBITDA   -11.581.525 -13.015.518 

Marja (%)   -8.7% -17.6% 

Profitul/Pierderea din 
exploatare 

  -14.730.120 -16.916.470 

Marja (%)   -11.1% -22.9% 

Profitul/pierderea neta   -17.039.335 -18.644.022 

Marja (%)   -12.8% -22.9% 

Total venituri 
In semestrul 1 al anului 2022, veniturile totale au atins nivelul de aproximativ 74  
milioane RON în scădere cu 44% față de perioada similara a anului trecut. 
 
EBITDA 
EBITDA reprezintă profitul înainte de plata dobânzii, impozitelor, deprecierii și 
amortizării.  
 
În perioada analizată, EBITDA a înregistrat o pierdere de 13 milioane RON in principal 
ca urmare a următorilor factori:  

● Scăderea substanțială a veniturilor Societății detaliată în secțiunea de mai sus. 
● Implementarea unor politici contabile de către noua echipă de management 

care au constat efectiv în:  
o eliminarea politicii de capitalizare costurilor de marketing ca urmare a 

infirmării ipotezelor de recurentă și  
o diminuarea procentului de capitalizare a costurilor de dezvoltare 

software de la 95% la 50%.  
Ambele măsuri au rezultat în recunoașterea în contul de profit și pierdere a unor 
cheltuieli care în exercițiile financiare anterioare (S1-2021 și S1-2020) erau raportate 
sub forma unor investiții. Atât costurile de marketing cât și cele cu dezvoltare software 
au înregistrat scăderi în S1-2022 comparabile cu evoluția veniturilor. 
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Profitul/Pierderea din exploatare 
Profitul din exploatare este determinat ca diferența intre EBITDA și cheltuielile cu 
deprecierea și amortizarea. De-a lungul perioadei analizate, Rezultatul din Exploatare 
a înregistrat valori negative in special datorita factorilor prezentați mai sus.  
 
Profitul/Pierderea Neta 
În primul semestru al anului 2022, Societatea a avut ca rezultat o Pierdere de 18,6 
milioane RON. Acest lucru se datorează in principal factorilor care au afectat EBITDA 
și a costurilor financiare în creștere.  
 
Credem că filozofia creșterii cifrei de afaceri și cotei de piață la costuri nesustenabile 
economic pe termen lung practicată de fosta conducere executivă a fost una greșită iar 
focusul actual este să transformam activitatea într-una profitabilă și sustenabilă pe 
termen lung. În acest scop și având în vedere condițiile de piață în ultimele 6 luni am 
operat reduceri masive de costuri în special cele legate de:  

1. Costuri de marketing care, în urma analizelor noastre, nu au putut dovedi că 
aduc valoare adăugată.  

2. Costurile fixe cu salarii și chirii angajate în ultimii 2 ani în așteptarea unor 
creșteri care nu s-au materializat 

3. Optimizări și eficientizări de procese interne. 

Active imobilizate 
 
 1.2.2. Elemente bilanțiere Active 

RON   31.12.2021 30.06.2022 

Active imobilizate   28,981,769 20.733.927 

Imobilizări corporale   7,915,680 6.318.145 
Imobilizări necorporale   18,539,464 18.186.695 
Imobilizări financiare   2,526,625 2.547.232 
Active curente   36,732,322 20.557.319 

Stocuri   22,178,035 13.412.549 
Creanțe   5,287,199 5.382.183 
Casa si conturi la bănci   9,267,088 1.762.587 
Cheltuieli in avans   686,375 576.032 

 
Acestea includ: 

● Active necorporale, reprezentate de brevete, licențe si mărci comerciale, care au 
rămas relativ constante la 18 milioane RON in 2022. Costurile care sunt 
asociate direct cu producția de produse software identificabile, unice și 
controlate de Vivre Deco S.A. și care vor genera beneficii economice pentru o 
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perioada mai mare de 1 an de zile, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale 
în valoare programelor software dezvoltate de către Societate.  
 
Costurile directe includ procentul de capitalizare din costurile angajaților 
echipei de dezvoltare software din Technologies by Vivre  și o parte 
corespunzătoare a cheltuielilor generale, cât și a serviciilor de dezvoltare 
contractate de la terți. Toate celelalte costuri asociate cu întreținerea 
programelor software sunt înregistrate direct pe cheltuiala.  
 
În anul S12022, aproximativ 50% din costurile angajaților echipei de dezvoltare 
software au fost capitalizate si 50% au fost înregistrate direct pe cheltuiala. 
  

● Active corporale, care au scăzut pana la 6,3 milioane RON, în principal ca 
urmare eliminării investițiilor, amortizării și vânzării unor active care nu mai 
erau folosite în activitatea Societății în urma reducerii la jumătate a spațiului de 
depozitare închiriat de către Societate.  
 

● Imobilizările financiare au rămas la valoarea de 2,5 milioane RON, 
reprezentând preponderent garanțiile constituite de Societate pentru spatiile 
închiriate și alte servicii care au necesitate constituirea de garanții din partea 
Societății.  

 
Stocuri 
Deși peste 70% din produsele vândute pe platformele Vivre se afla în stocurile 
furnizorilor, Societatea deține in inventarul propriu stocuri de produse comercializate 
cu o frecventa mai ridicata. Astfel, de-a lungul perioadei analizate, valoarea stocurilor 
Vivre a înregistrat o scădere de 70% pana la 13 milioane RON, ca urmare a:  

● Scăderea vânzărilor Societății. 
● Dificultățile întâmpinate de Societate în constituirea stocurilor ca urmare a 

reducerilor termenelor de plata de către furnizorii de marfă. 
● Optimizării drastice a activităților de stocare. 

 
Creanțe  
In perioada analizata valoarea creanțelor comerciale a rămas relativ constantă la 5,3 
milioane RON.  
 
Cheltuieli in avans 
Valoarea cheltuielilor în avans a atins 0,5 milioane RON, față de 37,1 milioane RON în 
iunie 2021 datorită schimbării politicilor contabile în sensul de recunoaștere în 
totalitate a cheltuielilor de marketing în perioada de raportare.  
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Pe parcursul activității obișnuite, Societatea cumpără trafic de la furnizori precum 
Google si Facebook. Pe baza informațiilor istorice, Managementul Societății se 
așteaptă ca aceste cheltuieli să fie recuperabile prin marja vânzărilor curente și viitoare 
cu clienții respectivi. 
 
Începând cu anul 2019 și până în 2021, fosta conducere a Societății a aplicat o politică 
de înregistrare a acestor comisioane sub formă de Cheltuieli în Avans, care urmau să 
fie descărcate lunar în Contul de Profit si Pierdere de-a lungul perioadei anticipate în 
care clientul va continua sa achiziționeze de pe platforma online a Companiei.  
 
În urma analizei detaliate efectuate de către noua echipa de conducere pentru 
întocmirea situațiilor financiare pentru anul financiar 2021 a reieșit că ipotezele 
referitoare la recurență avute în vedere de fosta conducere executivă a Societății în 
adoptarea capitalizării acestor costuri nu s-au materializat ceea ce a determinat 
managementul să renunțe la acest tratament contabil. Ca urmare acestea au fost 
recunoscute în contul de profit și pierdere în anul financiar 2021 iar ulterior în S1 2022 
aceste costuri au fost înregistrate în contul de profit și pierdere.  
 
Concomitent cu schimbarea tratamentului contabil, managementul Societății a 
implementat o reducere a cheltuielilor de marketing în S1-2022 cu aproximativ 44% 
corectând ineficiența cu care aceste costuri au fost angajate în exercițiile financiare 
anterioare. 
 
Capital si rezerve 
 

RON   31.12.2021 30.06.2022 

Capitaluri proprii   -65,666,442 -76.464.476 

Capital subscris vărsat   7.250.800 7.522.710 
Prime de capital     7.147.390 
Rezerve legale   718,554 718.554 
Alte Rezerve   10.170.580 10.170.580 
Rezultat reportat   983,337 -83.379.688 
Rezultatul exercițiului   -84,782,498 -18.644.022 

 
Capitaluri proprii 
La data raportării Societatea continuă să înregistreze o valoare negativă a capitalurilor 
proprii de aproximativ 76 milioane RON ca urmare a pierderilor înregistrate de 
Societate în 2021 si primul semestru din 2022.  
 
În ciuda aportului de capital adus de acționarul majoritar al Societății în valoare de 
peste 9m RON (incluzând și capitalul adus sub forma unor credite din partea 
acționarilor) pierderea cumulată din exercițiile anterioare și S1-20022 au crescut 
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nivelul capitalurilor negative de la 66m RON în decembrie 2021 la 76m RON la 30 
iunie 2022. 
 
Deși această situație nu este una atipică pentru firme care operează în sectorul de 
activitate al Societății reprezintă un motiv principal de îngrijorare pentru conducerea 
Vivre fiind prioritar pentru management găsirea unei soluții care să asigure 
solvabilitatea Societății pe termen lung. 
 
 
Datorii 

  RON   31.12.2021 30.06.2022 

Datorii pe termen scurt   77,409,713 65.906.413 

Sume datorate instituțiilor de 
credit   19,077,588 23.727.858 

Avansuri încasate in contul 
comenzilor 

  3,612,373 3.759.368 

Datorii comerciale - furnizori   45,911,754 21.311.851 
Sume datorate entităților din 
grup   

1,586,940 
3.295.346 

Alte datorii   6,793,662 13.392.498 
Împrumuturi din emisiuni de 
obligațiuni   427.396 419.492 

Datorii pe termen lung   51.724.469 51.696.244 

Împrumuturi din emisiuni de 
obligațiuni 

  51.724.469 51.696.244 

     
Datorii comerciale - furnizori 
Pe parcursul perioadei analizate se evidențiază o scădere a valorii datoriilor comerciale 
către furnizori de la 46m RON la 21 milioane RON in 2022, în urma:  

● Inițiativelor Societății de reducere a expunerii față de unii furnizori de marfă 
● Scăderea vânzărilor care a generat o scădere a comenzilor efectuate de Societate 

către furnizorii de marfă. 
● Dificultățile în creștere în contractarea creditului furnizor ca urmare a creșterii 

riscului de credit perceput de către furnizorii Societății. 
 
În ciuda efortului făcut de Societate pentru diminuarea expunerii pe termen scurt se 
observă dublare la aproximativ 13 milioane RON a altor datorii în special ca urmare a 
acumulării datoriilor fiscale restante. 
 
Datorii financiare 
Datoriile financiare ale Emitentului sunt reprezentate de:  
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● împrumuturi bancare pe termen scurt, sub forma unei linii de credit pentru 
capital de lucru de 4.8 milioane EUR, cu scadenta in septembrie 2022 și 
posibilitatea de extindere. si  

● Obligațiuni subordonate in valoare de 10.453.400 EUR tranzacționate prin 
intermediul Sistemului Alternativ de Tranzacționare cu scadențe în 2025 si 
2026 sub simbolurile VIV25E si VIV26E in valoare totala de 10.453.300 EUR.  

 
2 Analiza activității Emitentului 
 
2.1. Analiza factorilor de incertitudine 

Riscuri legate de activitatea emitentului: 

Gestionarea riscurilor este un element important al strategiei, iar atenția 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, situației financiare si planurilor de dezvoltare ale Emitentului sunt prezentate 

mai jos. 

 (1)   Riscul de lichiditate 

Având in vedere deteriorarea substanțiala a lichidității în perioada 

analizată managementul consideră ca acesta a devenit principalul risc pe 

termen scurt pentru Societate. 

Monitorizam constant riscul de a ne confrunta cu o lipsa de fonduri pentru 
desfășurarea activității, prin planificarea si monitorizarea fluxurilor de numerar însă 
nu putem previziona cu exactitate veniturile nete, exista riscul ca aceasta planificare 
sa fie diferita fata de ceea ce se va întâmpla in viitor. 

Riscul de lichiditate este inerent operațiunilor noastre si este asociat cu deținerea de 
stocuri sau active financiare si de transformarea acestora in lichidități într-un interval 
de timp rezonabil, astfel încât Societatea să își poată îndeplini obligațiile de plată către 
creditorii si furnizori.  

In cazul neîndeplinirii acestor obligații de plata sau a indicatorilor de lichiditate 
prevăzuți in contract, creditorii noștri (furnizorii comerciali, băncile etc.) ar putea 
începe acțiuni de executare a activelor principale sau chiar ar putea solicita 
deschiderea procedurii insolventei Societății, ceea ce ar afecta in mod semnificativ si 
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negativ deținătorii de obligațiuni si activitatea, perspectivele, situația financiara si 
rezultatele operațiunilor noastre. 

(2)      Riscul litigiilor  

In contextul derulării activității noastre, suntem supuși unui risc de litigii, printre 
altele, ca urmare a modificărilor si dezvoltării legislației.  

Este posibil sa fim afectați pe termen scurt de alte plângeri sau litigii, inclusiv de la 
parteneri cu care are avem relații contractuale având în vedere situația lichidității 
Societății, furnizori, concurenți, acționari, autorități fiscale sau de reglementare, 
precum si de orice publicitate negativa pe care o atrage un astfel de eveniment. 

(3)      Riscul incapacității de a previziona cu exactitate veniturile nete si de 
a nu planifica in mod corespunzător cheltuielile in viitor având în vedere 
mediul extrem de competitiv în care operează Societatea.  

Veniturile nete si rezultatele operaționale sunt dificil de prognozat, deoarece depind, 
in general, de volum, de oportunitate si de mix-ul de produse pe care clienții noștri le 
vor comanda, toate fiind incerte. Ne planificam nivelurile de cheltuieli si planurile de 
investiții in funcție de veniturile nete si marjele brute bugetate. Daca presupunerile 
noastre se dovedesc a fi greșite, s-ar putea sa cheltuim mai mult decât anticipam 
pentru atragerea si păstrarea clienților sau sa generam venituri mai mici per client 
activ decât cele anticipate, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra activității 
noastre si asupra rezultatelor operaționale. 

(4)      Riscul ca un volum semnificativ al retururilor de marfa sa poată 
dauna afacerii Emitentului 

Permitem clienților noștri sa returneze produsele, sub rezerva politicii noastre de 
retur. Daca retururile sunt semnificative, afacerea noastră, perspectivele, starea 
financiara si rezultatele operațiunilor ar putea fi afectate. Mai mult, actualizam 
periodic politica de retur, ceea ce poate duce la nemulțumirea clienților sau la creșterea 
numărului de retururi. Multe dintre produsele noastre sunt mari si necesita 
manipulare si livrare speciala. Din când in când produsele noastre sunt deteriorate in 
tranzit, ceea ce poate afecta rata de rentabilitate si, de asemenea, poate dauna brand-
ului nostru.  

(5)      Riscul legat de metodele de plata online 

Acceptam plăti 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, 
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plătim comisioane si alte taxe, care pot creste in timp si care ne pot creste costurile de 
operare si reduce profitabilitatea. 

Pe măsura ce afacerea noastră se schimba, aceasta poate fi, de asemenea, supuși unor 
reguli diferite in conformitate cu standardele existente, care pot necesita noi evaluări 
ce presupun costuri peste cele pe care le plătim in prezent pentru conformitate. De 
asemenea, procesatorii de plăti pe care ii utilizam in prezent ne evaluează periodic 
starea financiara si pot solicita garanții suplimentare pentru comenzile plătite si in 
curs de livrare. 

(6)      Riscul asociat cu activitatea logistica 

Daca nu prezicem in mod adecvat cererea clienților noștri, atunci acest lucru ar putea 
duce la o capacitate excesiva sau insuficienta a capacitații noastre de procesare 
logistica, ceea ce ar genera o creștere a costurilor. Pe măsura ce continuam sa ne 
extindem capacitatea logistica, rețelele noastre logistice devin din ce in ce mai 
complexe si operarea lor devine mai dificila. Nu exista nicio asigurare ca vom putea 
opera rețelele noastre in parametrii de eficienta estimați. 

Ne bazam pe un număr limitat de societăți de transport pentru a ne livra produsele 
către clienții noștri. Este posibil ca termenii negociați cu aceste firme sau configurația 
pieței de transport si curierat sa se schimbe, lucru care ar putea avea un impact negativ 
asupra rezultatelor noastre de operare si a experienței clienților. Capacitatea noastră 
de a recepționa si de a livra comenzile, de asemenea, pot fi afectate in mod negativ de 
condițiile meteorologice, incendii, inundații, cutremure, dispute de munca, acte de 
război sau terorism, limitări impuse de pandemii (de ex. Covid 19) si factori similari. 

 (7)      Riscul de sezonalitate a vânzărilor 

Ne așteaptăm la vânzări nete mai mari in al patrulea trimestru având în vedere 
ciclicitatea operațiunilor. Daca nu stocam produsele populare in cantități suficiente, 
care sa ne permită sa răspundem cererii clienților noștri, atunci veniturile noastre ar 
putea fi afectate semnificativ. Este posibil ca in aceasta perioada sa experimentam o 
creștere a costului de transport ca urmare a livrării diferitelor produse dintr-o 
comanda prin transporturi separate pentru a nu bloca capacitatea de stocare ca 
urmare a volumelor mari. 

Daca prea mulți clienți accesează site-urile noastre web într-o perioada scurta de timp, 
din cauza cererii crescute este posibil sa experimentam întreruperi de sistem care fac 
site-urile indisponibile sau ne împiedica sa îndeplinim in mod eficient comenzile. 
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Acest lucru ar putea reduce volumul de bunuri pe care le vindem si atractivitatea 
produselor si serviciilor noastre. 

In plus, este posibil ca, in aceste perioade de vârf, sa nu putem suplimenta in mod 
corespunzător cu personal si spațiu de depozitare capacitatea noastră de procesare si 
astfel sa crească nerezonabil timpii de livrare. Societățile de transport si curierat pot 
fi, de asemenea, generatoare de întârzieri din cauza cererii sezoniere crescute. 

(8)      Risc asociat cu deținerea de stocuri 

Suntem expuși la riscuri semnificative de stoc care pot afecta negativ rezultatele 
noastre de operare, ca urmare a sezonalitatii, lansări de produse noi, schimbări rapide 
ale ciclurilor si preturilor produsului, mărfuri defecte sau neconforme, modificări ale 
preferințelor consumatorilor in ceea ce privește produsele noastre, depreciere si alți 
factori. 

Ne străduim sa prezicem cu exactitate aceste tendințe si sa evitam suprastocarea 
produselor pe care le vindem. Cererea de produse, însă, se poate schimba intre 
momentul in care se comanda stocul si data vânzării. Oricare dintre factorii de risc de 
inventar menționați mai sus ne poate afecta rezultatele operaționale. 

(9)      Riscul asociat cu persoanele cheie 

Activând într-o industrie specializata aflata in plina expansiune si care necesita, 
printre altele, cunoștințe tehnice avansate, depindem de recrutarea si păstrarea 
personalului din conducere si a angajaților calificați. Prin urmare, exista posibilitatea 
ca, in viitor, sa nu ne putem păstra directorii executivi ori personalul cheie implicat in 
activitățile companiei ori sa nu putem atrage alți membri calificați in echipa de 
conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta poziția de piața, precum si dezvoltarea 
viitoare. Astfel, atât pierderea membrilor din conducere, cat si a angajaților cheie ar 
putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, poziției financiare si 
rezultatelor operaționale. 

(10)  Riscul economic si politic  

Activitatea si veniturile noastre pot fi afectate de condițiile generale ale mediului 
economic din Romania si celelalte geografii in care activam, iar o încetinire sau 
recesiune economica ar putea avea efecte negative asupra profitabilității si a 
operațiunilor noastre. Astfel de condiții macroeconomice nefavorabile ar putea duce 
la o creștere a ratei șomajului, reducerea consumului si a puterii de cumpărare, ceea 
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ce ar putea afecta cererea pentru produsele comercializate. Orice scădere a rating-ului 
de credit de tara de către o agenție internaționala de rating ar putea avea un impact 
negativ asupra activității si a valorii de piața a obligațiunilor Societății. 

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

Afacerile de zi cu zi, precum si planurile noastre de dezvoltare pot fi afectate de 
eventuale modificări legislative. Acest lucru ar putea încetini expansiunea, având 
efecte asupra planului de afaceri pentru următorii ani precum si asupra rezultatelor 
operaționale. 

(12)   Riscul reputațiuonal  

Este un risc inerent activității noastre, reputația fiind deosebit de importanta in 
mediul online. Capacitatea noastră de a acapara cota de piața tine de recunoașterea 
mărcii Vivre si de impunerea produselor pe piețele ținta.  

(13)   Riscul asociat cu dezvoltarea pe piețe din străinătate 

Activitatea noastră este realizata atât pe piața locala, cat si pe multiple alte piețe din 
Europa Centrala si de Est, aspect care poate presupune diferite riscuri legate de 
diferențele legislative, culturale sau privind mediul de afaceri si concurenta specifice 
fiecărei piețe de desfacere. Astfel, este posibil ca operațiunile din străinătate sa nu se 
ridice la nivelul estimat de către conducerea Societății si sa întâmpinam diverse 
bariere de natura sa încetinească dezvoltarea afacerilor noastre. De asemenea, 
operațiunile noastre sunt supuse fluctuațiilor cursului de schimb valutar dintre 
monedele tarilor in care vindem si cursul EUR.  

(14)  Riscul asociat mediului concurențial 

Atât piața comerțului online, cat si piața de mobila si decorațiuni sunt foarte 
competitive, in principal in ceea ce privește preturile, atât in Europa Centrala si de Est, 
cat si la nivel global, unde se caracterizează prin dominația giganților din industria IT, 
cum ar fi Amazon sau Alibaba, sau din industria mobilei, cum ar fi Ilea. Ca urmare, 
exista o concurenta intensa pe piața in care activam, care poate avea un efect negativ 
asupra marjelor care pot fi realizate si, in consecința, asupra rezultatelor operațiunilor 
noastre. 

Unii dintre concurenții actuali si potențiali pot avea mai multa experiența, un brand 
mai cunoscut, o baza mai mare de clienți sau resurse financiare, tehnice sau de 
marketing mai consistente decât noi. Concurenta crescuta si acțiunile neprevăzute ale 
concurenților, inclusiv prin politicile agresive de preturi, ar putea conduce la o 
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presiune negativa asupra preturilor si produselor noastre si/sau la o scădere a cotei de 
piața, aspecte care ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra activităților si 
perspectivelor noastre, afectând potențialul de creștere, rezultatele activității si 
situația financiara. 

(15) Riscul asociat cu atragerea de clienți noi si păstrarea celor existenți  

Succesul nostru depinde de capacitatea acesteia de a achiziționa si de a retine clienții 
intra-un mod rentabil. Am făcut investiții semnificative in atragerea de noi clienți si 
ne așteptam in continuare la investiții semnificative pentru a achiziționa clienți 
suplimentari. Eforturile noastre  de publicitate plătita sunt direcționate in principal in 
canale online, incluzând motoare de căutare, afișarea de reclame pe rețelele de 
socializare. Aceste eforturi sunt costisitoare si pot sa nu conducă la o achiziție rentabila 
de clienți noi. Nu putem garanta ca profitul net obținut de la clienții noi pe care ii 
achiziționam va depăși in cele din urma costul de achiziție al acestora. Daca nu reușim 
sa oferim o experiența de cumpărături de calitate, iar consumatorii nu percep ca 
produsele oferite sunt de înalta valoare si calitate, este posibil sa nu putem atrage 
clienți noi conform planificărilor. Daca nu reușim sa atragem clienți noi care plasează 
un număr suficient de comenzi pentru a ne dezvolta afacerea, s-ar putea sa nu putem 
genera volumele necesare pentru a produce optimizări de volum, veniturile noastre 
nete pot scădea, iar activitatea noastră, situația financiara si rezultatele operaționale 
pot fi afectate semnificativ într-un mod negativ. 

(16)  Riscul ratei dobânzii si surselor de finanțare 

În cazul deteriorării mediului economic in cadrul căruia operam, ne putem găsi in 
imposibilitatea contractării unor finanțări noi in condițiile de care am beneficiat 
anterior, fapt ce ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare si ar afecta in mod 
negativ situația noastră financiara. 

Deși principalele surse de finanțare folosite prevăd o rata fixă a dobânzii suntem 
expuși riscului majorării acestei rate a dobânzii pe durata contractului de finanțare, 
ceea ce ar putea determina plata unei dobânzi mai mari si ar putea avea un efect 
negativ semnificativ asupra activității, situației financiare si rezultatelor operațiunilor 
noastre. 

(17)   Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii  
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Vizăm revenirea la o activitate profitabilă pe termen scurt. Cu toate acestea, nu este 
exclusa posibilitatea ca linia de dezvoltare aleasa de către noi sa nu fie la nivelul 
estimărilor, fapt ce ar putea genera efecte negative asupra situației financiare.  

(18)  Riscul asociat cu sistemele IT 

Eficienta activității noastre depinde într-o mare măsura de sistemele IT. Activitatea 
noastră se bazează pe mediul online, ceea ce implica o expunere la riscurile publicării 
neautorizate sau neintenționate a datelor din cauze precum pirateria, atacuri 
cibernetice si defecte generale ale sistemelor IT.  

Probleme IT neanticipate, defecte de sistem, malware, utilizare neadecvata 
intenționata/neintenționata a rețelelor Societății sau alte defecte pot conduce la 
incapacitatea de păstrare si protejare a datelor (inclusiv cele referitoare la clienții 
noștri) in conformitate cu cerințele si reglementările aplicabile si pot afecta calitatea 
serviciilor noastre, pot compromite confidențialitatea datelor acestuia (inclusiv cele 
referitoare la clienții noștri) sau pot determina încetarea serviciilor, ceea ce poate 
conduce la amenzi si alte penalități. În măsura in care orice defecte ale sistemelor IT 
ale Societății compromit capacitatea noastră de a răspunde nevoilor clienților, acest 
lucru poate conduce la pierderea acestora sau la pretenții de despăgubiri de la aceștia 

Riscurile de securitate ale informațiilor au crescut in general in ultimii ani din cauza 
proliferării noilor tehnologii si a unor activități din ce in ce mai sofisticate ale autorilor 
atacurilor cibernetice. Având in vedere ca amenințările cibernetice continua sa se 
dezvolte, alocam resurse suplimentare pentru a continua îmbunătățirea masurilor de 
securitate a informațiilor si pentru a putea investiga si remedia prompt orice 
vulnerabilități ale securității informațiilor. O defecțiune sau o breșa a sistemelor de 
informații ale Societății ca urmare a atacurilor cibernetice sau a breșelor de securitate 
a informațiilor ar putea perturba activitatea noastră, ar putea determina dezvăluirea 
sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale sau patrimoniale, 
daune ale reputației Societății, creșterea costurilor acesteia sau ar putea determina alte 
pierderi. Materializarea oricărora dintre deficientele de mai sus ar putea avea un efect 
negativ semnificativ asupra activității, situației financiare si rezultatelor operațiunilor 
noastre.  

(19)  Riscul privind protecția datelor cu caracter personal 

Colectam, stocam si utilizam in cadrul operațiunilor noastre, date cu caracter 
comercial sau personal referitoare la clienți si angajați, care s-ar putea afla sub 
protecție contractuala sau legala. Deși încercam sa aplicam masuri de prevenire in 
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vederea protejării datelor clienților si angajaților in conformitate cu cerințele legale 
privind viată privata, posibile scurgeri de informații, încălcări sau alte nerespectări ale 
legislației pot avea loc in viitor sau este posibil sa se fi produs deja. Lucram, de 
asemenea, cu furnizori de servicii si anumite societăți de software care pot constitui, 
de asemenea, un risc pentru noi in ceea ce privește respectarea de către aceștia a 
legislației relevante si a tuturor obligațiilor privind protecția datelor impuse acestora 
sau asumate de aceștia in contractele relevante încheiate cu noi. 

In cazul in care se produc orice încălcări ale legislației privind protecția datelor, 
acestea pot determina aplicarea unor amenzi, cereri de despăgubire, urmărirea penala 
a angajaților si directorilor, daune ale reputației si perturbarea clienților, cu un posibil 
efect negativ semnificativ asupra activității, perspectivelor, rezultatelor operațiunilor 
si situației financiare ale Societății. In special, potrivit noului regim de protecție a 
datelor cu caracter personal, care a intrat in vigoare in Uniunea Europeana la 25 mai 
2018, amenzile pentru încălcarea reglementarilor privind protecția 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 încălcarea 
cerințelor privind transferurile internaționale sau principiile de baza pentru 
prelucrare, cum ar fi obligațiile de informare sau asigurarea consimțământului pentru 
prelucrarea datelor). 

(20) Riscul preturilor de transfer 

Se poate manifesta atunci când exista tranzacții intre societățile afiliate, care nu au fost 
realizate la preturile de piața. 

(21)   Riscul asociat cu loializarea clienților 

Succesul nostru depinde in mare parte de capacitatea de a creste venitul net pe client 
activ. Daca eforturile noastre de a creste loialitatea clienților si achiziționarea repetata, 
precum si menținerea unor niveluri ridicate de implicare din partea clienților nu au 
succes, creșterea noastră si veniturile vor fi afectate in mod negativ. 

Abilitatea noastră de a dezvolta afacerea depinde de capacitatea de ne păstra baza de 
clienți existenta, de a genera comenzi repetate de la aceasta si de a menține un nivel 
ridicat de implicare din partea clienților. Pentru a face acest lucru, trebuie sa 
continuam sa oferim clienților existenți si potențialilor clienți o experiența de 
cumpărare convenabila, eficienta si diferențiata prin: 

● furnizarea de conținut relevant: imagini, instrumente si tehnologie care atrag 
clienții care istoric au fi cumpărat in alta parte; 
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● menținerea unui portofoliu de produse de înalta calitate si diversitate; 
● livrarea produselor la timp si fără daune; 
● menținerea si dezvoltarea in continuare a tehnologiilor noastre (site-uri si 

aplicații mobile). 

Daca nu reușim sa creștem venitul net pe client activ, sa generam achiziții repetate sau 
sa menținem un nivel ridicat de implicare al clienților, perspectivele noastre de 
creștere, rezultatele operaționale si starea financiara ar putea fi afectate in mod 
negativ. 

 
2.2. Analiza investițiilor și cheltuielilor de capital 
Societatea a schimbat în perioada de raportare politica contabilă referitoare la 
capitalizarea costurilor de dezvoltare software prestate de Technologies by Vivre SRL  
în urma unei analize asupra acestor activități.  
 
Astfel în perioada de raportare Societatea a capitalizat aproximativ 50% (față de 95% 
în exercițiile anterioare) din costurile de dezvoltare cu o valoare totală în perioada de 
raportare de aproximativ 1,8m RON. 
 
Societatea nu a mai fost angajată în perioada de raportare în alte activități de investiții 
cu un impact material excepția dezvoltării programelor software descrise mai sus. 
 

2.3. Prezentarea evenimentelor care afectează activitatea de baza 
 
Contextul de piață în Societatea a activat în ultimele 9 luni a fost și rămâne unul extrem 
de volatil și dominat de factori negativi cum ar fi:  

 conflictul din Ucraina; reducerea puterii de cumpărare ca urmare a creșterii 
inflației, dobânzilor și exploziei costurilor pentru nevoi esențiale;  

 reorientarea fluxurilor de consum dinspre bunuri spre servicii ca urmare a 
eliminării restricțiilor de călătorie;  

 ajustarea fluxurilor de consum dinspre canalele de vânzare online spre 
comerțul tradițional ca urmare a eliminării restricțiilor de călătorie; 

 limitarea accesului la capital pentru firmele din sectorul în care activăm. 

Acești factori au avut un puternic impact negativ asupra activității noastre care a fost 
vizibil în evoluția vânzărilor. Ca răspuns, conducerea Societății a inițiat un amplu 
program de reducere a costurilor, eficientizare a activității și căutarea unor surse de 
capital pentru contracararea acestor efecte. Aceste eforturi vor continua și vor fi 
amplificate în perioada următoare. 
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3. Capitalul si Administrarea Societății 
 
3.1. Descrierea cazurilor in care Societatea a fost in imposibilitatea de a-și respecta 
obligațiile financiare în perioada analizată 
 
Având în vedere deteriorarea abruptă a lichidității, Societatea a înregistrat în perioada 
analizata întârzieri în onorarea obligațiilor de plată în relația cu furnizorii de marfă, 
servicii și autoritățile fiscale.  
 
Societatea a semnat sau este în curs de negociere a  unor planuri de eșalonare pentru 
o parte considerabilă acestor obligații restante însă este de așteptat ca această situație 
să afecteze substanțial capacitatea operațiunile Societății. 
 
3.2. Descrierea oricăror modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare 
emise de Emitent 
Nu este cazul 
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4. Situația financiar-contabila 
 

Situații financiare individuale Vivre Deco S.A. semestrul 1 2022 
Situațiile financiare semestriale individuale au fost întocmite in conformitate cu 
standardele contabile din Romania (OMF 1802/2014) si sunt anexate prezentului 
raport.   
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conform legilor din Romania, având sediul social in București, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 22, Green 

Gate Office, Etaj 7, Sector 5, înregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. înregistrare 

J40/3718/2012, având cod de identificare fiscala RO30010618, capital social subscris si vărsat 

integral 7.522.710 Lei, cont bancar RO77 BTRL RONC RT031412 2101 deschis la Banca Transilvania și 

filiala Technologies by Vivre SRL, societate comerciala înființata conform legilor din Romania, având 

sediul social in București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 22, Green Gate Offices, Etaj 

7, birou E 7.20, cod de identificare fiscala RO 42148623si numărul de ordine in Registrul Comerțului 

de pe lângă Tribunalul București J40/783/2020, capital social subscris si vărsat integral 162.000 Lei, 

(denumit in continuare “Grup” sau “Vivre Deco”) declar faptul ca, după cunoștința mea, situația 

financiar-contabila semestriala a Grupului, care a fost întocmita in conformitate cu standardele 

contabile aplicabile, oferă o imagine corecta si conforma cu realitatea, a activelor, obligațiilor, 

poziției financiare, contului de profit si pierdere al Grupului Vivre Deco și ca raportul 

administratorilor cuprinde o analiza corecta a dezvoltării si performantelor Grupului, precum si o 

descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activității desfășurate de Vivre Deco. 

 

Data: 31.08.2022 
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