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Dragi investitori,
Publicăm acest raport într-un an cu multă presiune și tensiune. Pandemia se prelungește și, pe lângă îngrijorările sanitare, ne confruntăm cu
presiuni inflaţioniste majore, lipsă de predictibilitate privind (potenţialele) restricţii naţionale/internaţionale și, mai ales, cu schimbarea
paradigmelor.
Cred că 2021 va fi anul în care toţi vom înţelege și vom accepta că „distanţa” - în muncă, medicină, învăţare, relaţii personale este o normă, că
„potenţialul României ca ţară europeană” - în tehnologie, agricultură, servicii, pieţe de capital etc. nu mai este un secret și că globalizarea (de
la epidemii, până la trenduri) este de neoprit.
Dacă 2020 a fost un an cu decizii pripite, dramatice și cu stres masiv, în special pentru afacerile antreprenoriale, anul 2021 este mult mai
așezat și mai clar.
La Vivre continuăm tradiţia transparenţei și a consistenţei cu valorile noastre.
Încep cu obsesia pentru consumator, care deja și-a asumat apetitul pentru omnichannel (comanda online completează cu experienţa în
magazin fizic), care cere și apreciază serviciile (de suport, de livrare rapidă, de retur, de finanţare) și, mai ales, vrea să fie în controlul procesului.
Vivre crede că o platformă trebuie sa fie ușor de utilizat și construiește în mod constant aplicaţii, conectori pentru a atinge acel ideal de retail
prin tehnologie.
Continui cu diversitatea produselor și serviciilor oferite. Industria în care activăm este una a frumosului, a binelui cu care ne înconjurăm.
Vedem o preocupare masivă de la producători la clienţi - să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, să reciclăm, chiar dacă achiziţia nu
este cea mai ieftină și mai ușoară. Calitatea nu vine doar din materialul din care este construit mobilierul, ci trebuie să rezulte din toată
experienţa cu brandul Vivre. În ultimul an am continuat creșterea ofertei prin selleri, iar marketplace-ul este astăzi unul puternic regional.
Nu putem vorbi de marfă fără să amintim eforturile și investiţiile în lanţul de aprovizionare și livrare. În 2021 am consolidat și întărit fluxurile
atât la nivel tehnologic, dar și prin dotări în depozitele operate și putem spune fără emoţii că facem logistică D2C (direct to consumer) la cel
mai înalt standard.
Ne executăm planul de creștere și ne concentrăm pe obiectivul nostru: să devenim cea mai mare platformă de home & deco din Europa. O
destinaţie pentru clienţii din cele 9 ţări pe care le acoperim.
Veștile nu sunt toate pozitive - creșterile de costuri debutate în primele luni ale anului 2021 se menţin și cresc foarte agresiv, depreciind masiv
profitabilitatea proiectată. Credem că este o situaţie temporară și am ales să ne temperăm creșterea, dar să ne livrăm promisiunile de
valoare către clienţii finali. Analizăm sănătatea fluxurilor de numerar și corectăm costurile la nivelul vânzărilor.
Concomitent cu creșterile de salarii, creșterile de preţuri ale materiilor prime, creșterile preţurilor de producţie și dotări am resimtit și
sezonalitatea, tradusă prin scăderea interesului pentru categorie în lunile de vară și concedii. După un an record, comparaţiile an-la-an au ca
scop apărarea poziţiei de piaţă câștigate și eficienţa.
Vivre este deja o companie așezată, iar cei care o construiesc caută permanent „mai bine” și „mai bun”, mai ales în modul în care facem
lucrurile. Parteneriatul cu reţeaua „Blue Ribbon” a Băncii Europene de Reconstrucţie și Dezvoltare a continuat și în 2021. Implementăm proiecte
diverse pentru consolidarea echipei și a proceselor de business.
Pentru a doua jumătate a anului 2021 avem așteptări realiste. Credem că ne-am câștigat un loc important în viaţa clienţilor noștri și că, deși
valurile pandemice vor distrage atenţia de la cumpărături, Vivre este o sursă de inspiraţie și de bucurie.
Odată cu depunerea mandatului meu de CEO, urez succes pe mai departe și aștept cu nerăbdare veștile bune din partea echipei de
management, a furnizorilor, a investitorilor, însă din spatele „reflectoarelor”.
Va invit să ne urmăriţi povestea și să continuaţi să credeţi în Vivre!
A dumneavoastră,
Monica CADOGAN
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1. Analiza activităţii
emitentului

Situaţiile financiare interimare aferente primului semestru al anului
2021 si primul semestru al anului 2020 nu sunt auditate.
Principalii indicatori cheie sunt prezentaţi mai jos:

Contul de profit si pierdere

RON

30.06.2020

30.06.2021

Total venituri

111.013.487

132.603.501

CRESTERE (%)

40,5%

19,4%

110.661.440

128.066.843

40,5%

15,9%

4.138.901

-11.581.525

3,7%

-8,7%

2.023.900

-14.730.120

Cifra de afaceri

CRESTERE (%)
EBITDA

marja (%)
Profitul/Pierderea din exploatare

marja (%)

1.1 Descrierea activităţii de
baza a emitentului
VIVRE DECO S.A. (“Emitentul” sau “Societatea”) este o societate pe
actiuni, cu sediul social in Bucuresti, B-dul. TUDOR VLADIMIRESCU 22
B, Sectorul 5, avand Cod Unic de Inregistrare RO 30010618, numar
de ordine la Registrul Comertului J40/3718/2012, reprezentata, pana
la data de 30 septembrie 2021, in mod legal prin Monica Cadogan,
Director General. Funcţia de Director General al Vivre Deco SA va fi

SOCIETATEA:

Profitul/Pierderea neta

Technologies by Vivre SRL (infiintata in 2020)

marja (%)

Descriere: In ianuarie 2020, a fost infiintata societatea Technologies
by Vivre SRL, detinuta 100% de Vivre Deco S.A.. La data de 1 iulie 2020
activitatea de dezvoltare de software ramasa pe Vivre Logistics a fost
transferata catre aceasta.
SOCIETATEA:
VIVRE EOOD (infiintata in 2013)

preluată de domnul Călin Fusu, începând cu data de 1 octombrie

Descriere: Companie subsidiara din Bulgaria, detinuta 100% de Vivre

2021. Decizia a fost luată în data de 2 septembrie, în cadrul ședinţei

Deco S.A., care incepand cu anul 2018 nu a mai avut activitate. Aportul

Consiliului de Administraţie.

VIVRE DECO S.A. la capitalul social al VIVRE EOOD este de 1.000 BGN

Activitatea principala a Societatii este: Comert cu amanuntul prin
intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (CAEN 4791).
VIVRE DECO S.A isi desfasoara activitatea in domeniul activitatilor de
comert cu amanuntul a produselor de mobila & decor prin intermediul

(circa 2.440 RON). Aceasta societate urmeaza a fi radiata.
In urma acestor modificari, grupul de societati Vivre este mai bine
structurat, astfel:
•

de retail, inclusiv cea de logistica si fulfilment pentru vanzarile

Centrale si de Est (Romania, Bulgaria Ungaria, Croatia, Polonia,

proprii în toate pieţele europene.

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).

•

In semestrul 1 al anului 2021, veniturile totale au atins nivelul de
132,6 milioane RON sau cu 19,4% mai mult fata de anul trecut. Aici
sunt incluse si comisioanele facturate catre partenerii listati pe
marketplace-ul Vivre, in valoare de aproximativ RON 500.000 pentru
primele 6luni ale anului 2021 (RON 0 pentru semestrul 1 2020).
EBITDA
EBITDA reprezinta profitul inainte de plata dobanzii, impozitelor,
deprecierii si amortizarii. De-a lungul perioadei analizate, EBITDA a
inregistrat o valoare negativa in principal ca urmare a urmatorilor

Deco S.A. si alti potentiali clienti din sectorul comerţului online.

0,6%

-12,8%

cresteri de costuri operationale (materii prime, salarii
manipulanti, costuri combustibil, ambalaje) generate de criza
transportului din China si a presiunii inflationiste.

PROFITUL/PIERDEREA DIN EXPLOATARE
Profitul din exploatare este determinat ca diferenta intre EBITDA și
cheltuielile cu deprecierea și amortizarea. De-a lungul perioadei
analizate, Rezultatul din Exploatare a inregistrat valori negative in
special datorita factorilor prezentati mai sus cat si datorită unei
cheltuieli mai mari cu amortizarea datorata investitiilor continue
realizate de Societate în tehnologie și automatizări.
PROFITUL/PIERDEREA NETA

•

cresterea competitiei pe piata de online care a dus la cresterea

În primul semestru al anului 2021, societatea a avut ca rezultat o

semnificativa a costurilor de marketing (atat de achizitie clienti

pierdere de 17 milioane RON, comparativ cu un profit de 0,7 milioane

noi cat si a costurilor cu clientii recurenti).

RON la 30 iunie 2020. Acest lucru se datoreaza in principal factorilor

•

concomitent, odata cu relaxarea restrictiilor, piata de
ecommerce a inregistrat o contractie comparativ cu aceeasi

O filiala, Technologies by Vivre SRL, deţinută 100% de Vivre Deco
S.A., care prestează servicii de dezvoltare software pentru Vivre

•

-11,1%
-17.039.335

factori:

Societatea mama Vivre Deco S.A. care desfășoară activitatea

internetului. Societatea este prezenta in 9 piete din regiunea Europei
Slovacia, Slovenia, Republica Ceha si Grecia) prin site-urile web pe care

TOTAL VENITURI

1,8%
704.687

care au afectat EBITDA. Alt impact negativ este datorat si cheltuielilor
cu dobanzile aferente imprumuturilor si variatia cursului valutar.

perioada a anului 2020 ceea ce a redus volumele totale/audiente.
•

sistemele Vivre necesita actualizari care impacteaza direct
costurile in Google (page health, filtre, SEO, etc) si care sunt
realizate cu o viteza redusa datorita presiunilor in piata de

VIVRE Logistics SRL (infiintata in 2013)

1.2 Elemente de evaluare
generala

Descriere: Vivre Logistics SRL, detinuta de aceiasi beneficiari finali

Rezultatele financiare din primul semestru al anului 2021, prezentate

care detin si Vivre Deco SA, presteaza servicii de logistica, fulfillment si

mai jos, reprezinta situatia financiara consolidata a grupului

dezvoltare software, avand ca unic client Vivre Deco S.A. In perioada

Vivre - alcatuit din societate - mama (Vivre Deco SA) si subsidiara

aprilie 2012 (data infiintarii societatii Vivre Deco) si septembrie 2013

(Technologies by Vivre SRL) detinuta 100%. La 30 iunie 2020,

(data infiintarii societatii Vivre Logistics) aceste activitati erau

societatea Technologies by Vivre SRL nu avea activitate, astfel datele

desfasurate in cadrul societatii Vivre Deco, ulterior fiind transferate in

comparative includ doar performanta financiara a societatii Vivre

Imobilizari necorporale

Vivre Logistics odata cu infiintarea acesteia. Incepand cu septembrie

Deco SA.

Imobilizari financiare

Situaţiile financiare interimare aferente primului semestru al anului

Active curente

71.612.232

71.991.235

2021 indică o cifra de afaceri neta de RON 128,1 milioane, înregistrându-

Stocuri

37.603.431

42.129.297

Creante

12.755.833

11.508.793

de afaceri a fost determinată atât de o cerere crescută a clienţilor

Casa si conturi la banci

21.253.968

18.353.145

existenţi, precum și de accelerarea achiziţiei de clienţi noi datorată

Cheltuieli in avans

32.838.017

37.078.012

Societati afiliate sau detinute de Emitent:
SOCIETATEA:

2013, costurile cu aceste activitati au fost inregistrate de Vivre Logistics
ca prestator, iar lunar Vivre Logistics refactura aceste costuri lui Vivre
Deco plus un adaos comercial stabilit prin intermediul dosarului
pretului de transfer aferent. Incepand cu data de 1 decembrie 2019,
activitatea de logistica si fulfilment a fost transferata inapoi pe
Vivre Deco prin contractul semnat in data de 12 noiembrie 2019. De la
aceasta data, singura activitate ramasa pe Vivre Logistics este cea
de dezvoltare software pentru Vivre Deco. La 1 iulie 2020 si aceasta

se astfel o creștere 15,9% comparativ cu aceeași perioada a anului
precedent (sem 1 2020: RON 110,6 milioane). Aceasta creștere a cifrei

interesului tot mai mare a consumatorului faţă de canalele online.

activitate a fost transferata pe o noua societate (Technologies by

Situaţiile financiare interimare au fost întocmite in conformitate cu

Vivre SRL), astfel Vivre Logistics nu mai are nici o activitate in prezent.

standardele contabile din Romania (OMF 1802/2014) si sunt anexate

dezvoltare software.

Active

RON

Active imobilizate
Imobilizari corporale

31.12.2020

30.06.2021

27.464.712

33.246.517

5.929.127

7.929.665

19.014.012

22.795.279

2.521.573

2.521.573

prezentului raport.
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ACTIVE IMOBILIZATE

CREANTE

Acestea includ:

In anii 2020 si 2021 valoarea creantelor comerciale a ramas relativ

•

Active necorporale, reprezentate de brevete, licente si marci
comerciale, care au crescut pana la 22,8 milioane RON in 2021,
in urma programelor software dezvoltate sau achizitionate.
Costurile care sunt asociate direct cu productia de produse
software identificabile, unice si controlate de Vivre Deco S.A.

•

RON

constanta.

Datorii pe termen scurt

CHELTUIELI IN AVANS
Valoarea cheltuielilor în avans a atins 37,1 milioane RON, (31 decembrie
2020: 32,8 milioane RON) datorită costurilor de atragere a clientilor noi.

Sume datorate institutiilor de credit

31.12.2020

30.06.2021

92.762.565

85.518.049

353.009

24.632.578

Avansuri incasate in contul comenzilor

4.778.979

3.288.544

Datorii comerciale - furnizori

77.392.871

49.852.350

360.311

353.080

84

-

9.826.518

6.938.622

50.793

452.875

si care vor genera beneficii economice pentru o perioada

Pe parcursul activităţii obișnuite, Compania plătește comisioane

mai mare de 1 an de zile, sunt recunoscute ca imobilizari

intermediarilor ca urmare a redirecţionării clienţilor către platforma

necorporale. Costurile directe includ costurile angajatilor echipei

online a Companiei și finalizarea unei achiziţii. Pe baza informaţiilor

de dezvoltare software din Technologies by Vivre si o parte

istorice, Managementul se așteaptă ca aceste comisioane plătite

corespunzatoare a cheltuielilor generale, cat si a serviciilor

intermediarilor, ca urmare a redirecţionării clienţilor către platforma

de dezvoltare contractate de la terti. Toate celelalte costuri

online a companiei cu scopul finalizarii unei achiziţii de produse, să

asociate cu intretinerea programelor software sunt inregistrate

fie recuperabile prin marja vânzărilor curente și viitoare cu clienţii

Datorii pe termen lung

16.815.986

51.500.766

direct pe cheltuiala. In anul 2021, aproximativ 95% din costurile

respectivi. În consecinţă, începând cu anul 2019, Compania a aplicat o

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

16.815.986

51.500.766

angajatilor echipei de dezvoltare software au fost capitalizate

politică de înregistrare a acestor comisioane sub formă de Cheltuieli în

si 5% au fost inregistrate direct pe cheltuiala. Incepand cu 1

Avans, care sunt ulterior descarcate lunar în Contul de Profit si Pierdere

iulie 2020, odata cu transferul activitatii de dezvoltare software

de-a lungul perioadei anticipate în care clientul va continua sa

din societatea Vivre Logistics SRL in Technologies by Vivre SRL,

achiziţioneze de pe plaforma online a Companiei. În anii precedenţi,

costurile cu echipa de dezvoltare software sunt facturate

astfel de costuri au fost înregistrate direct în Contul de Profit și

de catre Technologies by Vivre SRL (pana la acea data fiind

Pe parcursul perioadei analizate se evidentiaza o scadere a valorii

Pierdere, deoarece Managementul a considerat că nu dispunea

facturate de catre Vivre Logistics).

datoriilor comerciale catre furnizori pana la 49,9 milioane RON in 2021,

de informaţii istorice suficiente pentru a putea estima în mod cert

ca urmare a platilor facturilor de marfa care au devenit scadente in

beneficiile medii generate de un client nou și perioada medie în care

lunile de dupa data de 31 decembrie 2020 si care erau aferente extra-

clientul va efectua achiziţii pe platforma de e-commerce a companiei.

stocurilor achizitionate in perioada august-octombrie 2020 pentru

Active corporale, care au crescut cu aproximativ 2 milioane RON
in 2021, pana la 7,9 milioane RON, datorita investitiilor in centrul
logistic (rafturi, echipamente, automatizari etc.).

•

Datorii

Activele financiare au ramas la valoarea de 2,5 milioane RON,
reprezentand garantiile platite pentru spatiile inchiriate.

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 42,1 milioane RON, ca urmare a cresterii vanzarilor.

Sume datorate entitatilor din grup
Efecte de comert de platit
Alte datorii
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

DATORII COMERCIALE - FURNIZORI

sezonul de varf din trimestrul 4 al anului 2020.

La 30 iunie 2021, o parte a acestor comisioane platite in primele 6 luni
ale anului 2021 nu au indeplinit conditiile de capitalizare intrucat costul
de achizitie clienti efectuat prin anumite canale, pe anumite tari,

Datoriile financiare ale Emitentului sunt reprezentate de împrumuturi

depaseste valoarea estimata a fi recuperata de-a lungul perioadei

piata de online care a dus la cresterea semnificativa a costurilor
indeplinit conditiile de capitalizare atunci pierderea neta inregistrata
la 30 iunie 2021 ar fi fost mai mica cu 3.268.425 RON.

30.06.2021

Capitaluri proprii

19.116.057

2.076.722

Capital subscris vărsat

7.250.800

7.250.800

-

-

711.339

711.339

10.170.580

10.170.580

320.264

983.338

7.436.237

-17.039.335

-6.773.163

-

Rezultat reportat
Rezultatul exercitiului
Repartizarea profitului

scadente în 2025 si 2026 sub simbolurile VIV25E si VIV26E in valoare
totala de 10.453.300 EUR. Per total, soldul datoriilor financiare a
inregistrat o crestere semnificativa pe parcursul perioadei analizate,
atingand in 2021 o valoare totala de 76,6 milioane RON. Aceasta
crestere se datoreaza in principal emisiunii de obligatiuni efectuata in
aprilie 2021 in valoare de 7.000.000 EUR cat si a utilizarii liniei de credit
bancara pentru finantare capitalului de lucru (in principal pentru plati
catre furnizori marfa).

RON

de marketing pe anumite canale/tari. Daca aceste comisioane ar fi

31.12.2020

Alte Rezerve

posibilitatea de reinoire, si de obligatiuni emise pe piata reglementata

online a Companiei. Acest lucru s-a datorat cresterii competitiei pe

RON

Rezerve legale

capital de lucru de 5 milioane EUR, cu scadenta in septembrie 2021 și

anticipate în care clientul va continua sa achiziţioneze de pe plaforma

Capital si rezerve

Capital subscris nevărsat

DATORII FINANCIARE

bancare pe termen scurt, sub forma unei linii de credit pentru

31.12.2020

30.06.2021

Datorii financiare

17.219.788

76.586.219

Casa și conturi la bănci

21.253.968

18.353.145

Datorii Financiare Nete

-4.034.180

58.233.074

1.3 Evaluarea activitatii
de aprovizionare tehnicomateriala (surse indigene,
surse import)
Vivre are o baza de peste 10.500 furnizori dintre care aproximativ 800

Pondere top 10 furnizori in costul bunurilor vandute Sem. 1 2021

15,19%

6,57%
4%

4,55%
4%
3,38%
3%
2,77%
3%
2,48%
2%
2,38%
2%
2,24%
2%
1,84%
2%
1,79%
2%

sunt furnizori activi in fiecare an. Sunt catalogati ca activi furnizori care

Furnizor 9

sporirea numarului de parteneri, cat si maximizarea rezultatelor

In perioada analizata se inregistreaza o scadere a capitalurilor
proprii pana la valoarea de 2,1 milioane RON, ca urmare a pierderii din
semestrul 1 al anului curent.
Din 2012 și până în 2018 compania nu a acordat dividende actionarilor,
profitul fiind reinvestit pentru a susţine creșterea activităţii.

Planul de afaceri pentru perioada 2021-2025 nu prevede acordarea
de dividende actionarilor, scopul principal ramanand creșterea cotei
de piaţa in acelasi timp cu reintoarcerea la profitabilitate. La sfarsitul
anului 2020, au fost constituite rezerve din rezultatul exercitiului
neimpozabile fiscal, ca urmare reinvestirii profitului în dezvoltarea de
module software, conform codului fiscal în vigoare.

Furnizor 4
Furnizor 5
Furnizor 6
Furnizor 7
Furnizor 8

livreaza minim o comanda in decursul unui an. Una din principalele
activitati ale departamentului Comercial din cadrul Vivre este atat

CAPITALURI PROPRII

Furnizor 1
Furnizor 2
Furnizor 3

Furnizor 10

acestora. In acest fel, diversitatea de produse oferite clientilor creste

Other

de la an la an. Mai mult, comunicarea cu partenerii se realizeaza
prin intermediul unei platforme dezvoltate de catre inginerii
Vivre (“platforma Partners”), loc in care furnizorii participa activ la
cresterea cifrei de afaceri propunand produse, preturi sau oferte
speciale. Platforma Partners optimizeaza colaborarea cu furnizorii
prin automatizarea proceselor de colectare de produse, facturare,
sincronizare de stocuri, trasabilitate a produselor si analiza vanzarilor.

La nivelul primelor 6 luni ale anului 2021, cel mai mare furnizor Vivre
reprezenta 15,2% din achizitiile totale ale Societatii, in timp ce cei mai
mari 10 furnizori reprezentau 43,2% din total achizitii, ceea ce arata un
grad ridicat de independenta comerciala fata de furnizori.

Toate acestea permit o diversificare accelerata a ofertei intr-un timp
mult mai scurt.

6 VIVRE.EU
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1.4 Evaluarea activitatii de
vanzare

Scopul Vivre este de a atrage clientii sa viziteze platforma ca parte

Oferta de produse din colectiile zilnice este disponibila doar in

de produse in cifra de afaceri inregistrata in semestrul 1 al anului

Emitentul Vivre Deco S.A. isi desfasoara activitatea in domeniul

cantitati limitate si pentru o perioada limitata de timp, dar de obicei

2021. Astfel, cele mai mari vanzari au fost generate de produsele de

comertului cu amanuntul prin intermediul internetului (detine si

la preturi mai atractive in comparatie cu preturile de vanzare cu

mobilier, cu o pondere de 40%, urmate de textile si covoare pentru

opereaza site-urile web: www.vivre.ro, www.vivre.bg, www.vivre.

amanuntul recomandate.

casa cu 17%, si decoratiuni cu 11%, acestea reprezentand 68% din

Pentru a completa oferta de produse a colectiilor zilnice, in 2017 a

vanzarile totale.

hu, www.vivre.hr, www.vivrehome.pl, www.vivrehome.sk, www.vivre.
si, www.vivre.cz, www.vivre.gr). Practic, clientii pot cumpara de la
Vivre doar prin intermediul site-urilor mentionate sau in aplicatii, in
orice moment, din vasta oferta de produse de tipul: mobila, decor,
bucatarie, dormitor, corpuri de iluminat, covoare, produse pentru
baie, pentru organizare si produse de lifestyle.

a rutinei lor zilnice, oferindu-le un mod intuitiv si antrenant de a
descoperi in fiecare zi o selectie de oferte noi.

In graficul de mai jos sunt prezentate ponderile principalelor categorii

nevoilor clientilor care doresc un produs specific care s-ar putea sa nu

(SKUÈ dintr-un total de peste 5 milioane produse diferite. Din oferta

comportamente diferite de cumparare.

de livrare de 2-3 saptamani, iar 65% din produse se afla in centrele
logistice Vivre. Pentru acestea se ofera livrare rapida (1-2 zile in
Romania si pana la 5 zile in alte tari, in functie de logistica locala).
Produsele si informatiile legate de acestea (preturi, stoc, atribute,
imagini etc.) sunt incarcate in platforma Vivre Partners de catre
furnizori, aceasta fiind dezvoltata special pentru integrarea cu
furnizorii si platformele acestora, oferind:
•

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

•

posibilitatea de a modifica stocuri;

•

interfata pentru adaugarea de informatii, atribute si imagini
legate de produse. Imaginile sunt editate automat de catre
platforma, reducand la minim timpul de procesare.

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

In comparatie cu selectiile zilnice, oferta permanenta se bazeaza pe
categorii, cu functii de cautare suplimentare, cum ar fi posibilitatea
a cauta articole specifice folosind bara de cautare, de a aplica filtre
pentru a restrange cautarile (de ex. pret, culoare, marca, stil, termen

Unii dintre utilizatorii Vivre devin imediat clienti atunci cand se

Croatia

9,8%

Ungaria

6,8%

9%

inregistreaza pentru newsletter-ul zilnic, dar majoritatea clientilor
se inscriu pentru prima data la buletinul zilnic pentru o perioada

Slovenia

Bucatarie

extinsa inainte de a face prima achizitie. Odata ce utilizatorii devin

4,8%

6%

cumparatori pentru prima data, de obicei revin pe platforma pentru

Slovacia

Stil de viata si fashion

a face mai multe achizitii, devenind clienti repetitivi. In 2021, 76% din
comenzi au fost plasate de clienti care au facut anterior o achizitie pe

3,8%

4%

platforma Vivre.

Republica Ceha

Dormitor

Cifra de afaceri a Vivre Deco este compusa din veniturile provenite din

Polonia

3,1%

Baie

categorii: baie, dormitor, bucatarie, mobilier, decoratiuni si accesorii

inrolati din care peste 500 au inregistrat vanzari pana la aceasta data.

3,7%

3%

comercializarea produselor de mobilier si decoratiuni din urmatoarele

in primele 6 luni ale anului 2021 ajungand pana la 700 de parteneri

Grecia
EVOLUTIE NUMAR CLIENTI UNICI (MII)

In tabelul urmator este prezentata evolutia anuala a cifrei de afaceri

58,7%

neta in perioada analizata, segmentata pe fiecare categorie de
produs în parte:

17,5%

32,7%

24,0%

502

Sem 1 2021 (RON)

Mobilier

51.623.744

Textile si covoare

22.322.051

Decoratiuni si accesorii pentru casa

13.587.892

Iluminat

13.408.598
7.146.130
4.597.600

Baie

3.406.578
128.066.843

264

56,7%

14,3%

225

40,6%
316

18,8%

197
166
122

67,6%

69,1%

66,5%

3,5%

63,6%

277

35,6%

11.974.250

Dormitor
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12,1%

Iluminat

pot fi inspirationale - teme si stiluri care sunt in tendinta (de exemplu,

Total

11%

Bulgaria

10%

de livrare) si posibilitatea de a crea liste de dorinte.

un mix de teme si marci, precum si categorii de produse. Colectiile

Stil de viata si fashion

13,7%

Decoratiuni
si accesorii pentru casa

de a naviga si de a face cumparaturi in functie de subcategorie, de

pe marketplace-ul Vivre, care a inregistrat o crestere substantiala

Bucatarie

17%

Textile si covoare

oferind clientilor in acelasi timp produse la preturi atractive.

de afaceri inlcude si comisioanele facturate catre partenerii listati

Categorie

Romania

Mobilier

speciale pentru bestseller-uri, generand astfel marje mai mari si

fiecare avand in jur de 400 de articole. Lansarea de noi colectii include

active.

42,3%

40%

furnizorii din intreaga lume, Vivre este pozitionata sa negocieze preturi

colectii (selectii de produse) pe zi lucratoare - de luni pana vineri,

aspectul paginii de pornire se schimba constant, pe baza colectiilor

cu 9,8%.

clientilor colectate din selectiile zilnce. Prin relatiile bine stabilite cu

pentru casa, iluminat, stil de viata si fashion, textile si covoare. Cifra

de la marci cunoscute. Acestea dureaza intre 3 si 5 zile, prin urmare

semnificative au avut si Bulgaria cu 13,7%, Croatia cu 12,1% si Ungaria

Produsele din oferta permanenta sunt selectate utilizand preferintele

Pe pagina principala a site-ului web sunt prezentate in medie 10

Flamingo Trend, Mediterranean Vibes, Cozy Lodge etc.) sau colectii

42,3% din cifra de afaceri din primele 6 luni ale lui 2021. Ponderi

accesibile (800 de furnizori) din intreaga lume. Acest model raspunde

nevoi ale clientilor existenti si atrage noi segmente de clienti cu

11%. Circa 35% din produse sunt in stocul furnizorului si au o perioada

semnificativa piata din punct de vedere al vanzarilor, reprezentand

de SKU-uri diferite, provenite de la peste 3.000 de marci premium sau

(in orice moment se pot comanda peste 800.000 de produse unice

casa, in timp ce bucatarie si dining reprezinta 9% si obiecte iluminat

Dintre cele 9 tari in care Vivre este prezenta, Romania este cea mai

sortiment de best-seller-uri, format in prezent din aproximativ 800.000

fie disponibil in colectiile zilnice. Astfel, Vivre se adapteaza la diferitele

dimensiuni, 17% textile si covoare, 11% decoratiuni si accesorii pentru

Ponderea fiecărei ţări în parte din cifra de afaceri totala
(%, Sem 1 2021)

fost lansat portofoliul de produse permanent, care ofera clientilor un

Unul din avantajele competitive al Vivre este diversitatea de produse

totala un procent de 41% sunt obiecte de mobilier de mari si mici

Ponderea categoriilor de produse în cifra de afaceri totala
(%, Sem 1 2021)

60,4%

60,5%

62,5%

67,7%

143
139

72,1%

59,8%
57,8%

57,4%

55,5%

52,7%

2015

2016

2017

64,6%

69,0%

55,0%

53,5%
42,9%

40,5%

2018

2019

2020

Clienti noi
Clienti recurenti
Clienti unici

2018 H1 2019 H1 2020 H1 2021 H1
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Distributie clienti in functie de varsta 2021 Sem 1

Numarul de clienti la jumatatea anului a crescut in medie cu 24%
anual, de la 139.000 clienti unici in 2018 la 264.000 clienti unici in prima

17,77%

jumatate a anului 2021. Ponderea clientilor noi isi pastreaza trendul

27,90%
30%

ascendent, ca urmare a eforturilor depuse pentru extinderea gamei

18 - 24
25 - 34

24%

35 - 44
45 - 54
55 - 64

de produse, dezvoltarea marketplace-ului, precum si ca urmare a
investitiilor facute in cresterea notorietatii brandului.

65+

Distributie clienti in functie de gen 2021 Sem 1

20,49%

Masculin
Feminin

27,7%

8,98%
9%

14,01%
12%

de la 15,8% in 2017 la 27,7% in primele 6 luni ale lui 2021, acest lucru s-a
datorit, in special, diversificarii gamei de produse.

2018

2019

Consiliul de Administratie

0

0

0

3

3

3

3

Conducerea Executiva

1

2

2

1

1

2

2

7

7

6

7

8

10

11

4

6

8

7

7

8

7

Marketing

46

52

59

65

65

56

63

Comercial

21

22

24

32

38

35

44

comertului online coroborat cu diversificarea gamei de produse.

Logistica*

52

79

110

168

133

145

166

Peste 55% dintre clientii Vivre sunt persoane cu varste cuprinse intre 18

Dezvoltare Software**

6

6

9

16

22

14

20

ani si 44 de ani. Aceste persoane sunt cele mai active, au o afinitate

Dezvoltare produs**

ridicata catre tehnologie si adopta rapid tendintele de cumparaturi

Total angajati

online

2

2

4

5

5

6

6

139

176

222

304

282

279

322

Incadrare angajati in functie de studii (evolutie 2015 – 31.12.2020)
STUDII
2015
2016
2017

2018

2019

* Transfer de activitate începând cu 01.12.2019 din Vivre Logistics SRL in Vivre Deco S.A.;
**Transfer de activitate începând cu 01.07.2020 din Vivre Logistics SRL in Technologies by Vivre SRL;

32,3%

32,4%

30,7%

37,6%

38,1%

+34%
-3,3%

Provincie 65,7%

67,0%

67,7%

67,6%

69,3%

62,4%

61,9%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 H1

In cazul Romaniei, ponderea clientilor din orasul principal (Bucuresti)

in prima parte a anului 2021. Acelasi trend poate fi observat si in

este pe un trend ascendent daca ne raportam la 2016, 33% vs. 38,1%

celelalte tari in care Vivre este prezent.

2020

2021H1

medii

68

93

121

174

144

139

166

superioare

71

83

101

130

138

140

156

139

176

222

304

282

279

322

Total angajati

33,0%

2021H1

Resurse umane

Distributie clienti in functie de zona geografica

Bucuresti 34,3%

2020

Financiar

jumatate a anului 2021, acest lucru este rezultatul cresterii penetrarii

sex masculin. Ponderea barbatilor aproape s-a dublat in ultimii ani,

fiind repartizati astfel:

reprezentata de persoane din intervalul de varsta 25-34 ani, iar a doua
trendul de crestere din ultimii ani, de la 11% in 2015 la 20% in prima

Clientii Vivre sunt 72,3% persoane de sex feminin si 27,7% persoane de

La data de 30.06.2021, numarul mediu de angajati care isi desfasurau activitatea in cadrul Vivre Deco si Technologies by Vivre, era de 322, acestia

Din punct de vedere al varstei, cea mai mare pondere a clientilor este
categorie de varsta este 45-54 ani. Segmentul 45-54 ani isi pastreaza

72,30%
72,3%

angajatii/personalul emitentului
Repartizarea angajatilor pe departamente (evolutie 2015 – 2021)
DOMENIU
2015
2016
2017

16%

10,85%
9%

1.5 Evaluarea aspectelor legate de

La data de 30.06.2021, ponderea angajatilor cu studii medii reprezinta 51,5%. Majoritatea angajatilor care nu detin studii superioare sunt lucratorii din
depozitele companiei.

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

In fiecare zi sunt procesate numeroase comenzi in centrul logistic

VIVRE DECO S.A a crescut cu succes in ultimii ani, ajungand la un numar

O utilizare responsabila si prudenta a resurselor naturale este o

tot mai mare de clienti si, in consecinta, a expediat un numar tot

conditie necesara pentru sustenabilitatea modelului de afaceri Vivre.

mai mare de pachete, ceea ce provoaca, de asemenea, o amprenta

Prin urmare, se acorda atentie respectarii legislatiei de mediu si a

ecologica mai mare. Cu toate acestea, emitentul este constient de

legislatiei sociale in vigoare, utilizarii practicilor de mediu si sociale

responsabilitatile sale fata de natura, mediu si protectia climei. Prin

adecvate, reprezentand factori relevanti in demonstrarea unui

urmare, a fost setata o retea logistica prin care nu numai ca se reduc

management eficient al afacerilor.

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

costurile de transport, dar, prin evitarea rutelor lungi de transport, se
reduce si poluarea mediului.
1 0 VIVRE.EU
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1.7 Evaluarea activitatii de
cercetare si dezvoltare
Pentru o companie de ecommerce ca Vivre Deco S.A., este foarte

RAPORT SEMESTRUL 1 2021

VII. reducerea timpilor de livrare si a operatiunilor intermediare,
si altele.
•

Proiecte dezvoltate pentru platforma Vivre marketplace:
I.

proprii al partenerilor, astfel ei pot interconecta platforma

important sa ramana agila si flexibila, si in acelasi timp sa mentina

Vivre cu propriile sisteme de gestiune intr-un mod automat

accentul pe inspiratie, aspectul site-urilor si aplicatiilor si experienta

prin feed-uri.

clientilor. De la fondare, Vivre Deco S.A. a investit in tehnologie si a
dezvoltat-o in continuare pentru a acoperi cerintele de crestere a

II.

modul "Gestiune a campaniilor promotionale" prin care
partenerii nostri pot participa la evenimente organizate de

activitatii.

Vivre sau isi pot gestiona propriile promotii

Costurile care sunt asociate direct cu productia de produse software
identificabile, unice si controlate de Vivre Deco S.A. si care vor genera

modul "Sincronizare automata de pret si stoc" cu sistemele

III.

modul "Comisioane/facturi" prin care partenerii platformei

beneficii economice pentru o perioada mai mare de 1 an de zile,

vor avea o vizibilitate in timp real despre conditiile

sunt recunoscute ca imobilizari necorporale. Costurile directe includ

comerciale in legatura cu platforma Vivre

costurile angajatilor echipei de dezvoltare software din Technologies

a imobilizarilor necorporale a crescut cu 3,8 milioane RON in urma

1.8 Evaluarea activitatii
emitentului privind
managementul riscului

programelor software dezvoltate sau achizitionate. In aceasta

Gestionarea riscurilor este un element important al strategiei, iar

by Vivre si o parte corespunzatoare a cheltuielilor generale, cat si a
serviciilor de dezvoltare contractate de la terti. Toate celelalte costuri
asociate cu intretinerea programelor software sunt inregistrate direct
pe cheltuiala.
In perioada 1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021, valoarea contabila neta

perioada proximativ 95% din costurile angajatilor echipei de
dezvoltare software au fost capitalizate si 5% au fost inregistrate

atentia managementului este concentrata pe identificarea riscurilor
si incertitudinilor emergente pentru a realiza eficient managementul

(2) RISCUL ASOCIAT CU LOIALIZAREA CLIENTILOR
Succesul nostru depinde in mare parte de capacitatea de a creste
venitul net pe client activ. Daca eforturile noastre de a creste
loialitatea clientilor si achizitionarea repetata, precum si mentinerea
unor niveluri ridicate de implicare din partea clientilor nu au succes,
cresterea noastra si veniturile vor fi afectate in mod negativ.

De asemenea, procesatorii de plati pe care ii utilizam in prezent
ne evalueaza periodic starea financiara si pot solicita garantii
suplimentare pentru comenzile platite si in curs de livrare

(6) RISCUL ASOCIAT CU ACTIVITATEA LOGISTICA INTR-O
SOCIETATE CU CRESTERE AGRESIVA
Daca nu prezicem in mod adecvat cererea clientilor nostri, atunci

Abilitatea noastra de a dezvolta afacerea depinde de capacitatea

acest lucru ar putea duce la o capacitate excesiva sau insuficienta

de ne pastra baza de clienti existenta, de a genera comenzi repetate

a capacitatii noastre de procesare logistica, ceea ce ar genera

de la aceasta si de a mentine un nivel ridicat de implicare din partea

o crestere a costurilor. Pe masura ce continuam sa ne extindem

clientilor. Pentru a face acest lucru, trebuie sa continuam sa oferim

capacitatea logistica, retelele noastre logistice devin din ce in ce mai

clientilor existenti si potentialilor clienti o experienta de cumparare

complexe si operarea lor devine mai dificila. Nu exista nicio asigurare

convenabila, eficienta si diferentiata prin:

ca vom putea opera retelele noastre in parametrii de eficienta

•

•

furnizarea de continut relevant: imagini, instrumente si

estimati.

tehnologie care atrag clientii care istoric au fi cumparat in alta

Ne bazam pe un numar limitat de societati de transport pentru a ne

parte;

livra produsele catre clientii nostri. Este posibil ca termenii negociati

mentinerea unui portofoliu de produse de inalta calitate si
diversitate;

•

livrarea produselor la timp si fara daune;

•

mentinerea si dezvoltarea in continuare a tehnologiilor noastre
(site-uri si aplicatii mobile).

Daca nu reusim sa crestem venitul net pe client activ, sa generam
achizitii repetate sau sa mentinem un nivel ridicat de implicare al

cu aceste firme sau configuratia pietei de transport si curierat sa
se schimbe, lucru care ar putea avea un impact negativ asupra
rezultatelor noastre de operare si a experientei clientilor. Capacitatea
noastra de a receptiona si de a livra comenzile, de asemenea, pot
fi afectate in mod negativy567 de conditiile meteorologice, incendii,
inundatii, cutremure, dispute de munca, acte de razboi sau terorism,
limitari impuse de pandemii (de ex. Covid 19) si factori similari.

(7) RISCUL DE SEZONALITATE A VANZARILOR

clientilor, perspectivele noastre de crestere, rezultatele operationale si

Ne asteaptam la vanzari nete disproportionate in al patrulea

impact negativ asupra performantei, situatiei financiare si planurilor

starea financiara ar putea fi afectate in mod negativ.

trimestru. Daca nu stocam produsele populare in cantitati suficiente,

personalizate prin investirea semnificativa in urmatoarele directii:

de dezvoltare ale Emitentului sunt prezentate mai jos.

•

Performanta poate fi afectata de riscuri si incertitudini suplimentare,
altele decat cele enumerate mai jos, si unele riscuri inca necunoscute

(3) RISCUL INCAPACITATII DE A PREVIZIONA CU EXACTITATE
VENITURILE NETE SI DE A NU PLANIFICA IN MOD
CORESPUNZATOR CHELTUIELILE IN VIITOR.

care pot aparea in viitor.

Veniturile nete si rezultatele operationale sunt dificil de prognozat,

direct pe cheltuiala.
Societatea urmareste continuarea dezvoltarii tehnologiilor

tehnologii care imbunatatesc experienta clientilor:
I.

dezvoltarea tipurilor de continut cat si a modurilor prin care
clientii il consuma;

II.

RISCURI LEGATE DE ACTIVITATEA EMITENTULUI:

produsele recomandate clientilor prin algoritmi de inteligenta

Principalele riscuri si incertitudini

planificam nivelurile de cheltuieli si planurile de investitii in functie de

Gestionarea riscurilor este un element important al strategiei, iar

se dovedesc a fi gresite, s-ar putea sa cheltuim mai mult decat

propriului comportament;
extinderea comunitatii Vivre catre designeri de interior care
folosesc produsele din oferta Societatii in format 3D pentru
simulari digitale foto-realiste oferite clientilor doritori de o
casa amenajata de profesionisti;
IV.

dezvoltarea de metode noi (realitate augmentata, inteligenta
artificiala) de a ajuta clientii in procesul lor de decizie prin a le
oferi posibilitatea de a-si vizualiza produsele dorite in confortul
propriei case prin intermediul telefonului sau a tabletei.

•

tehnologii indreptate spre extinderea si eficientizarea
operationala - Societatea urmareste optimizarea continua
a intregului flux operational dintre produs si client folosind
tehnologii, printre care enumeram:
I.

II.

prelucrarea automata (foto si text) a produselor propuse de

si incertitudinilor emergente pentru a realiza eficient managementul
evenimentelor de risc. Principalele riscuri care ar putea avea un
impact negativ asupra performantei, situatiei financiare si planurilor
de dezvoltare ale Emitentului sunt prezentate mai jos.

(1) RISCUL ASOCIAT CU ATRAGEREA DE CLIENTI NOI SI
PASTRAREA CELOR EXISTENTI
Succesul nostru depinde de capacitatea acesteia de a achizitiona si de
a retine clientii intr-un mod rentabil. Am facut investitii semnificative
in atragerea de noi clienti si ne asteptam in continuare la investitii
semnificative pentru a achizitiona clienti suplimentari. Eforturile
noastre de publicitate platita sunt directionate in principal in canale
online, incluzand motoare de cautare, afisarea de reclame pe retelele
de socializare dar si pe TV/radio. Aceste eforturi sunt costisitoare si pot

veniturile nete si marjele brute bugetate. Daca presupunerile noastre
anticipam pentru atragerea si pastrarea clientilor sau sa generam
venituri mai mici per client activ decat cele anticipate, ceea ce ar
putea avea un impact negativ asupra activitatii noastre si asupra
rezultatelor operationale.

(4) RISCUL CA UN VOLUM SEMNIFICATIV AL RETURURILOR DE
MARFA SA POATA DAUNA AFACERII EMITENTULUI.
Permitem clientilor nostri sa returneze produsele, sub rezerva politicii

planificarea evenimentelor de vanzare si miscare marfa;

V.

extinderea retelei de furnizori de logistica europeana
(transport si depozite);
imbunatatirea WMS (Warehouse Management System) propriu
si investitii in utilaje si automatizari pentru depozite;
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nu reusim sa atragem clienti noi care plaseaza un numar suficient
de comenzi pentru a ne dezvolta afacerea, s-ar putea sa nu putem
genera volumele necesare pentru a produce optimizari de volum,
veniturile noastre nete pot scadea, iar activitatea noastra, situatia
financiara si rezultatele operationale pot fi afectate semnificativ intrun mod negativ.

urmare a volumelor mari.
Daca prea multi clienti acceseaza site-urile noastre web intr-o
perioada scurta de timp, din cauza cererii crescute este posibil sa
experimentam intreruperi de sistem care fac site-urile indisponibile
sau ne impiedica sa indeplinim in mod eficient comenzile. 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 varf, sa nu putem
suplimenta in mod corespunzator cu personal si spatiu de depozitare
capacitatea noastra de procesare si astfel sa creasca nerezonabil
timpii de livrare. Societatile de transport si curierat pot fi, de
asemenea, generatoare de intarzieri din cauza cererii sezoniere

Suntem expusi la riscuri semnificative de stoc care pot afecta negativ

de retururi. Multe dintre produsele noastre sunt mari si necesita

rezultatele noastre de operare, ca urmare a sezonalitatii, lansari de

manipulare si livrare speciala. Din cand in cand produsele noastre sunt

produse noi, schimbari rapide ale ciclurilor si preturilor produsului,

deteriorate in tranzit, ceea ce poate afecta rata de rentabilitate si, de

marfuri defecte sau neconforme, modificari ale preferintelor

asemenea, poate dauna brand-ului nostru.

consumatorilor in ceea ce priveste produsele noastre, depreciere si

Acceptam plati folosind o varietate de metode, inclusiv card de credit,

IV.

transporturi separate pentru a nu bloca capacitatea de stocare ca

poate duce la nemultumirea clientilor sau la cresterea numarului

sa oferim o experienta de cumparaturi de calitate, iar consumatorii
posibil sa nu putem atrage clienti noi conform planificarilor. Daca

transport ca urmare a livrarii diferitelor produse dintr-o comanda prin

(8) RISC ASOCIAT CU DETINEREA DE STOCURI

fi afectate. Mai mult, actualizam periodic politica de retur, ceea ce

(5) RISCUL LEGAT DE METODELE DE PLATA ONLINE.

nu percep ca produsele oferite sunt de inalta valoare si calitate, este

ca in aceasta perioada sa experimentam o crestere a costului de

perspectivele, starea financiara si rezultatele operatiunilor ar putea

depasi in cele din urma costul de achizitie al acestora. Daca nu reusim

automatizarea interactiunilor administrative (reconcilieri si

veniturile noastre ar putea fi afectate semnificativ. Este posibil

crescute.

sincronizarea stocurilor intre depozitele furnizorilor si

ca profitul net obtinut de la clientii noi pe care ii achizitionam va

care sa ne permita sa raspundem cererii clientilor nostri, atunci

noastre de retur. Daca retururile sunt semnificative, afacerea noastra,

sa nu conduca la o achizitie rentabila de clienti noi. Nu putem garanta

documente contabile);

VI.

atentia managementului este concentrata pe identificarea riscurilor

produse pe care clientii nostri le vor comanda, toate fiind incerte. Ne

furnizori in platforma self-service Partners;

platformele Vivre;
III.

deoarece depind, in general, de volum, de oportunitate si de mix-ul de

imbunatatirea recurentei, loializarea, notificarile, cat si
artificiala care personalizeaza experienta clientilor pe baza

III.

evenimentelor de risc. Principalele riscuri care ar putea avea un

card de debit si carduri cadou. Pentru anumite metode de plata,
inclusiv carduri de credit si debit, platim comisioane si alte taxe, care
pot creste in timp si care ne pot creste costurile de operare si reduce
profitabilitatea.
Pe masura ce afacerea noastra se schimba, aceasta poate fi, de

alti factori.
Ne straduim sa prezicem cu exactitate aceste tendinte si sa evitam
suprastocarea produselor pe care le vindem. Cererea de produse,
insa, se poate schimba intre momentul in care se comanda stocul si
data vanzarii. Oricare dintre factorii de risc de inventar mentionati
mai sus ne poate afecta rezultatele operationale.

(9) RISCUL ASOCIAT CU PERSOANELE CHEIE

asemenea, supusi unor reguli diferite in conformitate cu standardele

Activand intr-o industrie specializata aflata in plina expansiune si care

existente, care pot necesita noi evaluari ce presupun costuri peste cele

necesita, printre altele, cunostinte tehnice avansate, depindem de

pe care le platim in prezent pentru conformitate.

recrutarea si pastrarea personalului din conducere si a angajatilor
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calificati. Prin urmare, exista posibilitatea ca, in viitor, sa nu ne putem
pastra directorii executivi ori personalul cheie implicat in activitatile
companiei ori sa nu putem atrage alti membri calificati in echipa de
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financiara.

(15) RISCUL DE LICHIDITATE

vulnerabilitati ale securitatii informatiilor. O defectiune sau o bresa

In cazul in care se produc orice incalcari ale legislatiei privind

a sistemelor de informatii ale Societatii ca urmare a atacurilor

protectia datelor, acestea pot determina aplicarea unor amenzi,

cibernetice sau a breselor de securitate a informatiilor ar putea

cereri de despagubire, urmarirea penala a angajatilor si directorilor,

conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta pozitia de piata,

Riscul de lichiditate este inerent operatiunilor noastre si este asociat

perturba activitatea noastra, ar putea determina dezvaluirea

daune ale reputatiei si perturbarea clientilor, cu un posibil efect

precum si dezvoltarea viitoare. Astfel, atat pierderea membrilor din

cu detinerea de stocuri sau active financiare si de transformarea

sau utilizarea necorespunzatoare a informatiilor confidentiale sau

negativ semnificativ asupra activitatii, perspectivelor, rezultatelor

conducere, cat si a angajatilor cheie ar putea avea un efect negativ

acestora in lichiditati intr-un interval de timp rezonabil, astfel

patrimoniale, daune ale reputatiei Societatii, cresterea costurilor

operatiunilor si situatiei financiare ale Societatii. In special, potrivit

semnificativ asupra activitatii, pozitiei financiare si rezultatelor

incat sa ne putem indeplini obligatiile de plata catre creditorii si

acesteia sau ar putea determina alte pierderi. Materializarea

noului regim de protectie a datelor cu caracter personal, care a

operationale.

furnizorii nostri. In cazul neindeplinirii acestor obligatii de plata sau

oricarora dintre deficientele de mai sus ar putea avea un efect negativ

intrat in vigoare in Uniunea Europeana la 25 mai 2018, amenzile

a indicatorilor de lichiditate prevazuti in contract, creditorii nostri

semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si rezultatelor

pentru incalcarea reglementarilor privind protectia datelor sunt

(furnizorii comerciali, bancile etc.) ar putea incepe actiuni de executare

operatiunilor noastre.

semnificative, cu niveluri de pana la valoarea mai mare dintre 4%

(10) RISCUL ECONOMIC SI POLITIC
Activitatea si veniturile noastre pot fi afectate de conditiile generale

a activelor principale sau chiar ar putea solicita deschiderea

ale mediului economic din Romania si celelalte geografii in care

procedurii insolventei Societatii, ceea ce ar afecta in mod semnificativ

activam, iar o incetinire sau recesiune economica ar putea avea

si negativ detinatorii de obligatiuni si activitatea, perspectivele,

efecte negative asupra profitabilitatii si a operatiunilor noastre. Astfel

situatia financiara si rezultatele operatiunilor noastre.

de conditii macroeconomice nefavorabile ar putea duce la o crestere
a ratei somajului, reducerea consumului si a puterii de cumparare,
ceea ce ar putea afecta cererea pentru produsele comercializate.
Orice scadere a rating-ului de credit de tara de catre o agentie
internationala de rating ar putea avea un impact negativ asupra
activitatii si a valorii de piata a obligatiunilor Societatii.

(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 modificari legislative. Acest lucru ar putea
incetini expansiunea, avand efecte asupra planului de afaceri pentru
urmatorii ani precum si asupra rezultatelor operationale.

(12) RISCUL REPUTATIONAL

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

(16) RISCUL RATEI DOBANZII SI SURSELOR DE FINANTARE
Principalul contract de finantare al Societatii prevede o rata variabila
a dobanzii. Prin urmare, suntem expusi riscului majorarii acestei
rate a dobanzii pe durata contractului de finantare, ceea ce ar
putea determina plata unei dobanzi mai mari si ar putea avea un
efect negativ semnificativ asupra activitatii, situatiei financiare si

importanta in mediul online. Capacitatea noastra de a acapara

noi in conditiile de care am beneficat anterior, fapt ce ar putea duce

cota de piata tine de recunoasterea marcii Vivre si de impunerea

la cresterea costurilor de finantare si ar afecta in mod negativ situatia

produselor pe pietele tinta.

noastra financiara.

(13) RISCUL ASOCIAT CU DEZVOLTAREA PE PIETE DIN
STRAINATATE

(17) RISCUL ASOCIAT PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII

Activitatea noastra este realizata atat pe piata locala, cat si pe

activitatii, conducerea propunandu-si cresterea volumului vanzarilor

multiple alte piete din Europa Centrala si de Est, aspect care poate

si acapararea de cota de piata in geografiile in care activam. Cu

presupune diferite riscuri legate de diferentele legislative, culturale

toate acestea, nu este exclusa posibilitatea ca linia de dezvoltare

sau privind mediul de afaceri si concurenta specifice fiecarei piete

aleasa de catre noi, in vederea extinderii activitatii, sa nu fie la nivelul

de desfacere. Astfel, este posibil ca operatiunile din strainatate sa

asteptarilor si estimarilor, fapt ce ar putea genera efecte negative

nu se ridice la nivelul estimat de catre conducerea Societatii si sa

asupra situatiei financiare.

Vizam o crestere sustenabila, ca directie strategica de dezvoltare a

(18) RISCUL ASOCIAT CU SISTEMELE IT

fluctuatiilor cursului de schimb valutar dintre monedele tarilor in care

Eficienta activitatii noastre depinde intr-o mare masura de sistemele

vindem si cursul EUR.

IT. Activitatea noastra se bazeaza pe mediul online, ceea ce implica

(14) RISCUL ASOCIAT MEDIULUI CONCURENTIAL

internationale sau principiile de baza pentru prelucrare, cum ar fi

Principalul contract de finantare al Societatii prevede o rata variabila

obligatiile de informare sau asigurarea consimtamantului pentru

Colectam, stocam si utilizam in cadrul operatiunilor noastre, date cu

prelucrarea datelor).

caracter comercial sau personal referitoare la clienti si angajati, care

(20) RISCUL PRETURILOR DE TRANSFER

s-ar putea afla sub protectie contractuala sau legala. Desi incercam
sa aplicam masuri de prevenire in vederea protejarii datelor clientilor

Se poate manifesta atunci cand exista tranzactii intre societatile

si angajatilor in conformitate cu cerintele legale privind viata privata,

afiliate, care nu au fost realizate la preturile de piata.

posibile scurgeri de informatii, incalcari sau alte nerespectari ale

(21) RISCUL LITIGIILOR

legislatiei pot avea loc in viitor sau este posibil sa se fi produs deja.
Lucram, de asemenea, cu furnizori de servicii si anumite societati de

In contextul derularii activitatii noastre, suntem supusi unui risc de

software care pot constitui, de asemenea, un risc pentru noi in ceea

litigii, printre altele, ca urmare a modificarilor si dezvoltarii legislatiei.

ce priveste respectarea de catre acestia a legislatiei relevante si a

Este posibil sa fim afectati de alte plangeri sau litigii, inclusiv de la

tuturor obligatiilor privind protectia datelor impuse acestora sau

contraparti cu care are avem relatii contractuale, furnizori, concurenti

asumate de acestia in contractele relevante incheiate cu noi.

sau autoritati de reglementare, precum si de orice publicitate
negativa pe care o atrage un astfel de eveniment.

De asemenea, in cazul deteriorarii mediului economic in cadrul caruia
operam, ne putem gasi in imposibilitatea contractarii unor finantari

afacerilor noastre. De asemenea, operatiunile noastre sunt supuse

EUR (si anume, pentru incalcarea cerintelor privind transferurile

rezultatelor operatiunilor noastre.

Este un risc inerent activitatii noastre, reputatia fiind deosebit de

intampinam diverse bariere de natura sa incetineasca dezvoltarea

din cifra de afaceri anuala la nivel mondial si 20 de milioane de

(19) RISCUL PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

1.9 Elemente de perspectiva
privind activitatea
emitentului
REVIZUIRE ESTIMAT PENTRU ANUL 2021
RON
Total Venituri

2019 auditat
197.405.316

Crestere (%)

Profitul din exploatare
Marja (%)

285.645.406

2,0%

52,1%

-4,9%

15.468.737

(11.666.232)

3,5%

5,2%

-4,1%

4.455.299

10.882.001

(18.223.285)

2,3%

3,6%

-6,4%

2.989.693

8.025.499

(22.448.399)

1,5%

2,7%

-7,9%

Marja (%)

datelor din cauze precum pirateria, atacuri cibernetice si defecte

300.290.487

2021Estimat

6.861.045

EBITDA

o expunere la riscurile publicarii neautorizate sau neintentionate a

2020auditat

Atat piata comertului online, cat si piata de mobila si decoratiuni sunt

generale ale sistemelor IT. Probleme IT neanticipate, defecte de

foarte competitive, in principal in ceea ce priveste preturile, atat in

sistem, malware, utilizare neadecvata intentionata/neintentionata

Europa Centrala si de Est, cat si la nivel global, unde se caracterizeaza

a retelelor Societatii sau alte defecte pot conduce la incapacitatea

prin dominatia gigantilor din industria IT, cum ar fi Amazon sau

de pastrare si protejare a datelor (inclusiv cele referitoare la clientii

Alibaba, sau din industria mobilei, cum ar fi Ikea. Ca urmare, exista o

nostri) in conformitate cu cerintele si reglementarile aplicabile si pot

Pentru anul 2021, Societatea a estimat o crestere de peste 25% a ven-

Toti acesti factori au avut un impact negativ asupra activitatii Societatii

concurenta intensa pe piata in care activam, care poate avea un efect

afecta calitatea serviciilor noastre, pot compromite confidentialitatea

iturilor totale avand in vedere evolutia pietei de ecommerce din anul

si asupra rezultatelor operationale.

negativ asupra marjelor care pot fi realizate si, in consecinta, asupra

datelor acestuia (inclusiv cele referitoare la clientii nostri) sau pot

precedent, astfel nivelurile de cheltuieli si planurile de investitii au fost

rezultatelor operatiunilor noastre.

determina incetarea serviciilor, ceea ce poate conduce la amenzi si

planificate in functie de veniturile nete si marjele brute bugetate.

Unii dintre concurentii actuali si potentiali pot avea mai multa
experienta, un brand mai cunoscut, o baza mai mare de clienti sau
resurse financiare, tehnice sau de marketing mai consistente decat
noi. Concurenta crescuta si actiunile neprevazute ale concurentilor,
inclusiv prin politicile agresive de preturi, ar putea conduce la o
presiune negativa asupra preturilor si produselor noastre si/sau la
o scadere a cotei de piata, aspecte care ar putea avea un impact
negativ semnificativ asupra activitatilor si perspectivelor noastre,
afectand potentialul de crestere, rezultatele activitatii si situatia
1 4 VIVRE.EU

Profitul brut
Marja (%)

Ca raspuns la situatia actuala a nivelului de activitate, Societatea a
inceput un proces de reducere a costurilor, scopul imediat fiind rein-

alte penalitati. In masura in care orice defecte ale sistemelor IT ale
Societatii compromit capacitatea noastra de a raspunde nevoilor

Odata cu relaxarea restrictiilor, piata de ecommerce a inregistrat o con-

clientilor, acest lucru poate conduce la pierderea acestora sau la

tractie comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020 ceea ce a dus la o

pretentii de despagubiri de la acestia.Riscurile de securitate ale

reducere a volumelor totale, in special incepand cu trimestrul al doilea.

informatiilor au crescut in general in ultimii ani din cauza proliferarii

Acest trend descrescator continua si in trimestrul al treilea iar asteptarile

noilor tehnologii si a unor activitati din ce in ce mai sofisticate ale

Societatii pentru ultimul trimestru prevad a reducere a volumelor cu

autorilor atacurilor cibernetice. Avand in vedere ca amenintarile

aprox. 15% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Concomitent, presi-

cibernetice continua sa se dezvolte, alocam resurse suplimentare

unea inflationista din anul 2021 a generat cresteri a costurilor operation-

pentru a continua imbunatatirea masurilor de securitate a

ale peste nivelul estimat.

toarcerea la profitabilitate.

informatiilor si pentru a putea investiga si remedia prompt orice
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2. Informatii
privind valorile
mobiliare emise
de catre emitent
In perioada 28 februarie – 6 martie 2020, Vivre Deco S.A. a derulat o

In perioada 8 aprilie – 16 aprilie 2021, Vivre Deco S.A. a derulat o

oferta de vanzare de obligatiuni prin metoda plasamentului privat,

oferta de vanzare de obligatiuni prin metoda plasamentului privat,

adresata unui numar de pana la 150 investitori, in cadrul caruia au fost

adresata unui numar de pana la 150 investitori, in cadrul caruia au fost

vandute un numar de 34.534 obligatiuni neconditionate, negarantate,

vandute un numar de 14.000 obligatiuni neconditionate, negarantate,

neconvertibile la o valoare nominala de 100 EUR/obligatiune, valoarea

neconvertibile la o valoare nominala de 500 EUR/obligatiune, valoarea

totala a emisiunii fiind de 3.453.400 EUR. Data de Emisiune este 10

totala a emisiunii fiind de 7.000.000 EUR. Data de emisiune este 21

martie 2020, iar Data Scadentei este 10 martie 2025.

aprilie 2021, iar Data Scadentei este 21 aprilie 2026.

In 10.04.2020 obligatiunile au fost admise la tranzactionare in cadrul

In 21.04.2021 obligatiunile au fost admise la tranzactionare in cadrul

SMT (Sistemului Multilateral de Tranzactionare) - BVB, simbol VIV25E,

SMT (Sistemului Multilateral de Tranzactionare) – BVB, simbol VIV26E,

ISIN: ROAWC79PLKL1.

ISIN: RO7VX2N5Z5L7.

Obligatiunile VIV25E sunt emise in EURO, au o rata a cuponului fixa

Obligatiunile VIV26E sunt emise in EURO, au o rata a cuponului fixa de

de 5,25% p.a., cupoanele sunt platite trimestrial la datele 10 iunie, 10

5,5% p.a, cupoanele sunt platite semestrial la datele 21 octombrie, 21

septembrie, 10 decembrie, 10 martie a fiecarui an pana la maturitate,

aprilie a fiecarui an pana la maturitate, iar principalul urmeaza a fi

iar principalul urmeaza a fi rambursat integral la Data scadentei de 10

rambursat integral la Data scadentei de 21 aprilie 2026.

martie 2025.
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3. Conducerea
emitentului
Conform actului constitutiv,

CONDUCEREA GRUPULUI
Directorii Executivi

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

societatea este administrata
de un consiliu de administratie,
format din trei membri, avand
un mandat de 4 ani ce expira la

andras nagy
Presedinte

Calin Fusu
Membru

Oliver Cadogan
Membru

31.12.2021. Membrii consiliul de

MONICA CADOGAN

Director General

ANDRAS NAGY

Director de Tehnologie

ANDREI STANESCU

Director Platforma Marketplace

CATALIN BALAN

Director Financiar

CRISTIAN CONSTANTINESCU

Director de Produs

DAN CHIRAN

Director Logistica

IOANA DRAGU

Director Comercial

PETRONELA SANDULEASA

Director Resurse Umane

RADU METES

Director Marketing

administratie al Vivre Deco sunt
prezentati in tabelul de mai jos:
Co-Fondator

Co-Fondator

Membru CA

MONICA CADOGAN, FONDATOR, DIRECTOR GENERAL, a absolvit

Educatie si formare: Universitatea „Petru Maior”, Targu Mures,

Presedinte CA

Membru CA

A absolvit University College

Academia de Studii Economice din Bucuresti, fiind licentiata in

Matematica si Informatica, 1996-2000

Director de Tehnologie

A absolvit Academia de Studii

Cork din Irlanda, fiind licentiat in

Economie. Si-a inceput activitatea ca CEO & Consultant Senior la

A absolvit Universitatea Petru

Economice din Bucuresti, fiind

Economie si Contabilitate in anul

ADVISORY DELTA LTD in perioada 2004-2010, in calitate de Business

Maior din Targu Mures, obtinand

licentiat in Relatii Internationale

1998. Si-a inceput activitatea

Partner intre anii 2008-2012 la BCMS MEDITERRANEAN OFFICE, ca

licenta in Matematica si Infor-

in anul 1995. Si-a inceput

in cadrul departamentului

Membru al Consiliului de Administratie la Neogen intre anii 2009-2015.

matica. Si-a inceput activitatea

activitatea ca Equity Trader la

de Audit si Consultanta al

In prezent detine functia de Fondator si CEO la VIVRE DECO si VIVRE

la societatea Neogen ca Product

NCH Capital. Ulterior, a fondat

PricewaterhouseCoopers din

Logistics din 2012 si 2013 respectiv, iar din Februarie 2018 este Membru

Developer dezvoltand proiectul

si a condus din pozitia de CEO

Irlanda, dupa care si-a continuat

al Consiliului de Administratie la Purcari Wineries.

BestJobs, cel mai mare proiect

compania BestJobs, intre anii

cariera la Legg Mason. Din

al Neogen SA, acum o companie

2000–2019. Din februarie 2012

februarie 2012 este co-fondator

separata (BestJobs Recrutare

este co-fondator al Vivre Deco

si membru CA al VIVRE DECO SA,

S.A.). In prezent este Fondator si

si incepand cu 1 octombrie 2021

iar din Ianuarie 2017 detine si

Director Tehnic la VIVRE DECO S.A..

va prelua functia de Director

rolul de Director de Strategie si

Domenii de expertiza

General de la Monica Cadogan.

Investitii.

Domenii de expertiza

Domenii de expertiza

Relatii publice, social media,

Due Diligence, Investitii,

online advertising

Management de portofoliu

Experienta profesionala

Experienta profesionala

februarie 2012–prezent

iauarie 2017–prezent

Co-Fondator & Membru CA

Director de Strategie si Investitii

la Vivre Deco.

la Vivre Deco

august 2000–martie 2019

februarie 2012–prezent

Fondator & CEO BestJobs

Co-Fondator & Membru CA

Educatie si formare

Iunie 1995–Iulie 2000

la Vivre Deco

Universitatea Petru Maior,

Equity Trader la NCH Capital

iauarie 2006–prezent

E-Commerce, Online Marketing,
Product Development
Experienta profesionala

martie 2012–prezent

Director Tehnic la Vivre Deco

august 2020–prezent
Fondator & Membru al Consiliului
de Administratie Neogen SA
(BestJobs)

Targu Mures
Matematica si Informatica,
1996–2000

Educatie si formare
Academia de Studii Economice
din Bucuresti, 1990–1995

Fondator Active Property
Investments Ltd

2003–2006
Equity Analyst la Legg Mason

1994–1998
Audit si Consultanta la
PricewaterhouseCoopers

Domenii de expertiza : E-Commerce, Antreprenoriat
Experienta profesionala :
•

Februarie 2018 – Prezent, Membru al Consiliului de Administratie
la Purcari Wineries Plc

•

Ianuarie 2012 – Prezent, Fondator si Director General VIVRE DECO
SA

•

la ADVISORY DELTA LTD
Educatie si formare: Academia de Studii Economice din Bucuresti,
Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, 1999-2003
ANDRAS NAGY, FONDATOR, DIRECTOR DE TEHNOLOGIE, a absolvit
Universitatea Petru Maior din Targu Mures, obtinand licenta in
Matematica si Informatica. Si-a inceput activitatea la societatea
Neogen ca Product Developer dezvoltand proiectul BestJobs, cel mai
mare proiect al Neogen SA, acum o companie separata (BestJobs
Recrutare SA). In prezent este Fondator si Director Tehnic la VIVRE

Royal Institute of Chartered

DECO SA.

Institute of Chartered
Accountants of Ireland, 1998–2001
University College Cork,
1994–1998

activitatea la Fashion Days Group AG in Planificare Organizationala
pentru o perioada de 5 ani pana in Decembrie 2018. A fost
Coordonator Comercial al departamentului de Fashion la eMAG
in perioada Iulie 2017 – Decembrie 2018 si in prezent este Director
Comercial Platforma Marketplace la VIVRE DECO din aprilie 2021.
Domenii de expertiza: E-Commerce, Managementul Vanzarilor,
Management
Experienta profesionala:
•

Domenii de expertiza: E-Commerce, Online Marketing, Product
Development
Experienta profesionala:
•

Martie 2012 - Prezent, Director Tehnic la VIVRE DECO SA

•

August 2000 - Prezent, Fondator & Membru al Consiliului de

Aprilie 2021 - prezent, Director Platforma Marketplace la VIVRE
DECO SA

•

Decembrie 2018 – Aprilie 2021, Director Comercial la VIVRE DECO
SA

•

Iulie 2017 - Decembrie 2018, Coordonator Comercial al
departamentului de Fashion la eMAG

•

Septembrie 2014 – Decembrie 2018, Head of Planning la Fashion
Days Group AG

Martie 2004 – Martie 2010, Director General & Consultant Senior

Educatie si formare
Surveyors, 2010–2011

in Managementul Resurselor Umane si Serviciilor. Si-a inceput

Septembrie 2008 – Martie 2012, Business Partner la BCMS
MEDITERRANEAN OFFICE

•

Managementul Sistemelor Informationale. Dupa a urmat Masteratul

Ianuarie 2009 - Iunie 2015, Membru al Consiliului de Administratie
la Neogen SA

•

Academia de Studii Economice din Bucuresti, obtinand licenta in

Septembrie 2013 – Prezent, Co-Fondator si Director General la
Vivre Logistics SRL

•

ANDREI STANESCU, DIRECTOR PLATFORMA MARKETPLACE, a absolvit

•

Iulie 2014 – August 2014, Manager Planificare Operationala

•

Septembrie 2013 – Iulie 2014, Planificator Operational

•

August 2012 – Mai 2014, Asistent Achizitii

Educatie si formare: Academia de Studii Economice din Bucuresti,
Masterat in Managementul Resurselor Umane si a Serviciilor, 2010-2013,
Licenta in Managementul Sistemelor Informationale, 2007-2010
CATALIN BALAN, DIRECTOR FINANCIAR, a absolvit Academia de Studii
Economice din Bucuresti, fiind licentiat in Economie in anul 2008.
Si-a inceput activitatea in 2008 ca si auditor financiar in cadrul
PricewaterhouseCoopers România unde a activat timp de 8 ani,
ultimul rol ocupat in aceasta companie fiind cea de Manager in
departamentul de Assurance Services, dupa care a activat in calitate
de Director Financiar al Retelei de Farmacii Dona. Din Aprilie 2019 este
Director Financiar al VIVRE DECO.
Domenii de expertiza: IFRS, Raportare financiara, Analiza financiara

Administratie Neogen SA (BestJobs)
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aproximativ 20 de ani in Marketing si Comunicare.

•

Aprilie 2019 – Prezent, Director Financiar la VIVRE DECO SA

Domenii de expertiza: PMarketing, Comunicare, Brand, Relatii Publice

•

Iulie 2016 – Martie 2019, Director Financiar si Membru al Consiliului

Experienta profesionala:

de Administratie al Grupului de Farmacii Dona
•

August 2008 – Iunie 2016, Manager la PwC

•

Martie 2021 – Prezent, Director Brand la VIVRE DECO

•

Iunie 2006 – Februarie 2021, Marketing & Communication Director

Financiari din Romania din 2015
CRISTIAN CONSTANTINESCU, DIRECTOR DE PRODUS, absolvent

•

Iulie 2005 -Mai 2006, PR executive la Flamingo Computers

•

Martie 2003 - Iulie 2005, International Business Officer la Edwards
International Group

al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de
Informatica, manager de programe, proiecte și oameni cu peste 20
de ani de experienţă în afaceri, majoritatea în domeniul tehnologiilor
bancare și software, certificat în același timp PRINCE2 Practitioner,
PMP, Agile Practitioner, Scrum Coach. Din ianuarie 2021 este Director de

Engineering

•

Academia de Studii Economice din Bucuresti, 1997-2001

•

MBA Romano - Canadian (ASE Bucuresti, HEC Montreal si Ottawa
School 34 35 Management), 2003-2005

•

The Chartered Institute of Marketing, 2008-2010 si 2019-2020

•

Membru al Chartered Institute of Marketing (UK) din 2008 si

Experienta profesionala
•

Ianuarie 2020 - Prezent, Director de Produs la grupul VIVRE

•

Septembrie 2016 - Ianuarie 2021, Managing Director la CoCoNet
Romania

•

Octombrie 2015 - Septembrie 2016, Senior Program Manager la

Chartered Marketer

Monica Cadogan

VIVRE Logistics SRL

5229 – Alte activitati anexe
transporturilor

Servicii de logistica si
dezvoltare software

Monica Cadogan

Technologies by Vivre SRL

6201 – Activitati de
realizare a soft-ului la
comanda

Servicii de dezvoltare
software

Calin Fusu

VIVRE DECO S.A. – 100%

VIVRE EOOD

Companie cu sediul in Bulgaria, fara activitate din 2018

-

VIVRE DECO S.A. – 100%

Structura grupului de societati

companii care presupune:
•

Experienta profesionala:
•

Septembrie 2018 - Prezent, Director Resurse Umane la VIVRE DECO

Ianuarie 2001 -Iunie 2008 - Software Developer la Triada Prod

•

Noiembrie 2017 - Septembrie 2018, Director Resurse Umane la

Impex

Total Waste Management
•

1999-2004

Martie 2008 - Noiembrie 2017, Director Resurse Umane (ultimul
rol) la OTZ Group

•

Iulie 2006 - Martie 2008, Consultant in Recrutare la Job Avantaj

Educatie si formare: Universitatea „Alexandru Ion Cuza” din Iasi, 2002-

Actionari:
Neogen SA 50%
Advisory Delta 45%
Nagy Vajda Andras Peter 5%

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

organizationala, Coaching

Retail Services

la Bila, cu o vasta experienta demonstrată în industria de retail,

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

Comert online

si-a continuat cariera la OTZ Group. Din septembrie 2018 este Director

Iunie 2008 - Iunie 2010, Manager Proiect la Millennium Bank

activitatea in domeniul comercial in rolul de Private Label Manager

Structura actionariat

VIVRE DECO S.A.

Vivre au decis reorganizarea structurii grupului de

•

Economice din Bucuresti, fiind licentiat in anul 2003. Si-a inceput

Reprezentant Legal

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

Umane in rolul de Consultant in Recrutari la Job Avantaj, dupa care

Domenii de expertiza: Performance Management, Dezvoltare

IOANA DRAGU , DIRECTOR COMERCIAL, a absolvit Academia de Studii

Descriere Activitate

In ultima parte a anului 2019, conducerea si actionarii

Aprilie 2011 - Februarie 2015, PMO Manager la Asseco See Romania

Educatie si formare: Academia de Studii Economice din Bucuresti,

CAEN

Economie in anul 2006. Si-a inceput activitatea in domeniul Resurse

•

•

Entitate

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, fiind licentiata in

de Resurse Umane al VIVRE DECO.

Iunie 2004- Iunie 2008 - Software Development Manager la EFG

actionariatului.

PETRONELA SANDULEASA, DIRECTOR RESURSE UMANE, a absolvit

Misys

•

S.A., impreuna cu o scurta descriere a activitatii lor si structura

infiintata in 2012.

Educatie si formare:

Produs la VIVRE DECO.
Domenii de expertiza: Product Management, Project Management,

In tabelul urmator sunt evidentiate societatile afiliate VIVRE DECO

comerciale pe actiuni VIVRE DECO S.A, persoana juridica romana,

la CEC Bank

Educatie si formare: Academia de Studii Economice din Bucuresti,
2004-2008, Membru ACCA UK din 2014 , Membru Camera Auditorilor

Activitatea Emitentului se desfasoara prin intermediul Societatii

brie 2019.
•

O societate subsidiara principala, Technologies
by Vivre SRL, detinuta 100% de Vivre Deco S.A.,
infiintata pe data de 23.01.2020 si care incepand

Vivre Deco SA

cu 1 iulie 2020 presteaza servicii de dezvoltare
software pentru Vivre Deco S.A..
•
•

Societate VIVRE EOOD nu are activitate din 2018,

Vivre Logistics SRL

Vivre EOOD

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

100%

Technologies by Vivre

100%

100%

100%

planurile conducerii Emitentului fiind sa radieze
aceasta Societate.

2006

specializata în negocieri, planificare vânzări și vânzare cu amănuntul,
din aprilie 2021 este Director Comercial al VIVRE DECO.
Domenii de expertiza: Retail, Negociere, Commercial

Societatea Vivre Deco S.A., impreuna cu afiliatele sale, fac parte dintr-un grup de firme, unde Neogen S.A. este actionar majoritar sau detine o participare semnificativa:

Experienta profesionala

best jobs recrutare

•

Aprilie 2021 - Prezent, Director Comercial la VIVRE DECO

casta imobiliare

casta desantech

•

Mai 2019 - Martie 2021, Head Of Sales la VIVRE DECO

uptrain works

technologies by vivre

•

Iulie 2017 – Mai 2019, Business Unit Manager la Emag

starbiter stuffing irlanda

vivre ood

•

Ianuarie 2012 - Iulie 2017, Head of Active Category (ultimul rol) la

vivre deco

vivre logistics

concept apps s.r.l.

sevitel centru md

Fashion Days
•

Martie 2007 - Ianuarie 2012, Brand Manager la Elmec Romania

•

Noiembrie 2003 - Februarie 2007, Private Label Manageri la Bila

Educatie si formare: Academia de Studii Economice din Bucuresti,
1999-2003
OLTEA BELCIUGANU , DIRECTOR BRAND, a absolvit Academia de
Studii Economice din Bucuresti, fiind licentiata in Relatii Economice
Internationale, apoi a urmat programul de MBA Romano - Canadian
si The Chartered Institute of Marketing (UK). Are o experienta de
20 VIVRE.EU

neogen S.a

muvi express md
victoria credit md
conso media s.r.l.
Frisbo efulfilment
saiko 37%
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4. Situatia
financiar-contabila
Situatiile financiare la 31 decembrie 2020 au fost auditate de catre compania Ernst & Young Assurance Services SRL http://eyromania.ro/ cu sediul
în București Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, 011171, Bucuresti, sector 1 Romania, J40/5964/1999, CUI 11909783, prin reprezentat legal
auditor certificat Lupea Alexandru inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr 273 /5 ianuarie 2001.

BILANT

Sume in RON
Active imobilizate
Imobilizari necorporale

31 decembrie 2019
(auditat)

31 decembrie 2020
(auditat)

30 iunie 2021
(neauditat)

14.092.903

19.014.012

22.795.279

Imobilizari corporale

3.416.893

5.929.127

7.929.665

Imobilizari financiare

4.292

2.521.573

2.521.573

17.514.088

27.464.712

33.246.517

Stocuri

22.462.735

37.602.431

42.129.297

Creante

17.194.738

12.755.833

11.508.793

Casa si conturi la banci

12.462.472

21.253.968

18.353.145

Active circulante - total

52.119.945

71.612.232

71.991.235

Cheltuieli în avans

16.781.932

32.838.017

37.078.012

Total active

86.415.965

131.914.961

142.315.764

Datorii pe termen scurt

74.233.355

92.762.565

85.518.049

-

16.815.986

51.500.766

692.757

3.116.889

3.095.013

Active imobilizate - total
Active circulante

Datorii pe termen lung
Provizioane
Venituri in avans

110.2347

103.644

125.215

Capital subscris vărsat

5.280.600

7.250.800

7.250.800

Capital subscris nevărsat

1.670.000

-

-

Rezerve

4.108.755

10.881.919

10.881.919

320.264

320.264

983.338

-2.989.693

-6.773.163

-

Profitul reportat
Repartizarea profitului in rezerve legale si alte rezerve
Profitul exercitiului curent

2.989.693

7.436.237

-17.039.335

Capitaluri proprii - total

11.379.619

19.116.057

2.076.722

86.415.964

131.914.961

142.315.764

Total pasive

22 VIVRE.EU
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Sume in ron
contul de profit si pierdere
Cifra de afaceri neta
Productia vanduta
Venituri din vanzarea marfurilor
Reduceri comerciale acordate
Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - Total
Cheltuieli cu materiile prime
Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
Cheltuieli privind mărfurile
Reduceri comerciale primite

110.661.440

30 iunie 2021
(neauditat)

128.066.843

2.831.084

3.893.286

107.843.325

124.218.260

12.969

44.703

352.047

4.536.658

111.013.487

132.603.501

2.330.893

1.864.228

278.344

236.316

68.851.976

79.682.913

1.413.809

1.925.328

Cheltuieli cu personalul

10.283.306

16.832.123

Cheltuieli privind prestaţiile externe

26.234.415

45.940.129

Cheltuieli cu alte impozite, taxe
Alte cheltuieli
Ajustări privind provizioanele

82.992

162.556

226.469

1.413.967

-

21.876

EBITDA

4.138.901

-11.581.525

Marja EBITDA
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
Profitul din exploatare

3,7%

-8,7%

2.115.001

3.148.595

2.023.900

-14.730.120

1,8%

-11,1%

32

81

Alte venituri financiare

1.011.117

1.038.031

Cheltuieli privind dobânzile

460.148

987.451

Marja
Venituri din dobânzi

Alte cheltuieli financiare

2.330.362

2.324.383

Pierdere financiara

1.319.213

2.273.723

Profitul brut

704.687

-17.003.843

-

34.492

Profitul net

704.687

-17.039.335

Marja neta

0,6%

-12,8%

Impozitul pe profit
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Director General,

Data
30 septembrie 2021

Monica Cadogan
..…………………….

Declaratie

Declaratie

Subsemnata Cadogan Monica , cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Sector 4, Bd-ul Marasesti,

Subsemnatul Balan Catalin , cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Sector 1, Str.Belizarie 13-15, Bl.

nr. 34, Ap. 7, posesoare a CI serie RX nr. 851429, eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 04.02.2016,

9/4, Sc 2, Ap 33, posesor al CI serie RX nr. 628818, eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 04.12.2014,

CNP 2810319366184, in calitate de Director General al Grupului Vivre, format din societatea mama

CNP 1851005374545, in calitate de Director Financiar al Grupului Vivre, format din societatea mama

Vivre Deco SA, societate comerciala infiintata conform legilor din Romania, avand sediul social in

Vivre Deco SA, societate comerciala infiintata conform legilor din Romania, avand sediul social in

Bucuresti, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 22, Green Gate Office, Etaj 7, Sector 5, inregistrata la Registrul

Bucuresti, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 22, Green Gate Office, Etaj 7, Sector 5, inregistrata la Registrul

Comertului Bucuresti sub nr. inregistrare J40/3718/2012, avand cod de identificare fiscala RO

Comertului Bucuresti sub nr. inregistrare J40/3718/2012, avand cod de identificare fiscala RO

30010618, capital social subscris si varsat integral 7.250.800 Lei, cont bancar RO77 BTRL RONC RT03

30010618, capital social subscris si varsat integral 7.250.800 Lei, cont bancar RO77 BTRL RONC RT03

1412 2101 deschis la Banca Transilvania si filiala Technologies by Vivre SRL, societate comerciala

1412 2101 deschis la Banca Transilvania si filiala Technologies by Vivre SRL, societate comerciala

infiintata conform legilor din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Bulevardul Tudor

infiintata conform legilor din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Bulevardul Tudor

Vladimirescu nr. 22, Green Gate Offices, Etaj 7, birou E 7.20, cod de identificare fiscala RO 42148623

Vladimirescu nr. 22, Green Gate Offices, Etaj 7, birou E 7.20, cod de identificare fiscala RO 42148623

si numarul de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/783/2020, capital

si numarul de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/783/2020, capital

social subscris si varsat integral 162.000 Lei, (denumit in continuare “Grup” sau “Vivre Deco”) declar

social subscris si varsat integral 162.000 Lei, (denumit in continuare “Grup” sau “Vivre Deco”) declar

faptul ca, dupa cunostinta mea, situatia financiar-contabila consolidata semestriala a Grupului, care a

faptul ca, dupa cunostinta mea, situatia financiar-contabila consolidata semestriala a Grupului, care a

fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma

fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma

cu realitatea, a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere al Grupului Vivre

cu realitatea, a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere al Grupului Vivre

Deco si ca raportul administratorilor cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor

Deco si ca raportul administratorilor cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor

Grupului, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate

Grupului, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate

de Vivre Deco.

de Vivre Deco.

Dau aceasta declaratie spre a servi la Bursa de Valori Bucuresti.

Dau aceasta declaratie spre a servi la Bursa de Valori Bucuresti.

Data: 30.09.2021

Data: 30.09.2021

Declaratie

Subsemnata Muresan Andreea , cetatean roman, domiciliata in Pitesti, Str Bradet nr 1, Bl. B20, Sc D,
Ap 15, Jud. Arges, posesoare a CI serie AS nr. 988291, eliberata de SPCLEP Pitesti la data de 13.06.2014,
CNP 2800528035285, in calitate de Contabil Sef al Grupului Vivre, format din societatea mama Vivre
Deco SA, societate comerciala infiintata conform legilor din Romania, avand sediul social in Bucuresti,
B-dul Tudor Vladimirescu nr. 22, Green Gate Office, Etaj 7, Sector 5, inregistrata la Registrul Comertului
Bucuresti sub nr. inregistrare J40/3718/2012, avand cod de identificare fiscala RO 30010618, capital
social subscris si varsat integral 7.250.800 Lei, cont bancar RO77 BTRL RONC RT03 1412 2101 deschis
la Banca Transilvania si filiala Technologies by Vivre SRL, societate comerciala infiintata conform legilor
din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 22, Green
Gate Offices, Etaj 7, birou E 7.20, cod de identificare fiscala RO 42148623 si numarul de ordine in
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/783/2020, capital social subscris si varsat
integral 162.000 Lei, (denumit in continuare “Grup” sau “Vivre Deco”) declar faptul ca, dupa
cunostinta mea, situatia financiar-contabila consolidata semestriala a Grupului, care a fost intocmita
in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea,
a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere al Grupului Vivre Deco si ca
raportul administratorilor cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor Grupului, precum
si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de Vivre Deco.
Dau aceasta declaratie spre a servi la Bursa de Valori Bucuresti.
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