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1

Informatii generale despre emitent

Elefant Online SA este o societate pe actiuni infiintata in anul 2010 cu sediul social in str. Dimitrie
Pompei nr.5-7, etaj 5, sector 2, Bucuresti, jud. Ilfov. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/6415/2010 si are cod unic de identificare RO26396066.
Obiectul principal de activitate al Societatii este activitatea de comert cu amanuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet conform cod CAEN4791.
Elefant Online SA opereaza in principal prin intermediul site -ului www.elefant.ro care a fost lansat in
17 iunie 2010. Site-ul a inceput prin a fi o librarie online iar ulterior a devenit “Mallul Online al Familiei
Tale”.
In oferta se regasesc in prezent carti in limba romana si engleza, produse pentru copii, produse de
ingrijire personala, cosmetice, parfumuri, electrocasnice si produse Home&Deco.
Produsele disponibile in cadrul magazinului elefant.ro se pot comanda online sau telefonic, cu plata
ramburs sau prin card, iar livrarea acestora se face prin curierat rapid si posta. Totodata, Societatea
pune la dispozitia clientilor 23 puncte de livrare (31 decembrie 2018), in principalele orase din tara. In
prezent societatea comercializeaza aproximativ 300 mii de produse din categoriile mentionate si are
peste un million de clienti.
Elefant Online S.A. are in prezent doua subsidiare:
•
•

Mamooth Software SRL, subsidiara detinuta in proportie de 100% de Elefant Online S.A. creata
in scopul externalizarii/separarii intr-o entitate separata a activitatilor legate de Web
development
Online Mall SRL Republica Moldova, subsidiara detinuta in proportie de 100% de Elefant Online
S.A., creata pentru operarea business-ului pe teritoriul Republicii Moldova

2 Evenimente cheie in S1 2019
Reinnoire imprumut de la Banca Transilvania SA
In luna martie Societatea a semnat un contract de prelungire a facilitatii de creditare existente cu Banca
Transilvania pe inca 3 ani. Destinatia facilitatii este finantarea capitalului circulant.
Imprumut de la actionari
Pentru a sustine investitiile in cresterea economica in luna iunie Societatea a primit un imprumut de la
unul din actionari (Millenium Gold Resources Ltd) in valoare de 1.2 milioane euro.
Reformatarea unui numar de puncta de ridicare
Societatea a initiat reformatarea retelei de puncte de ridicare in scopul oferirei unei experiente noi
cumparatorilor sai. Astfel un numar de puncte de ridicare au fost transformate in magazine de retail,
oferind astfel clientilor posibilitatea nu doar de a ridica coletele, ci si de a efectua cumparaturi pe loc (in
afar website-lui).
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Migrare platforma web
In luna mai Societatea a efectuat migrarea pe o noua platforma web in urma unei implementari care a
durat 14 luni. Scopul migrarii catre o platforma noua a fost acela de a oferi clientului beneficiul unor noi
functionalitati, precum si de a asigura o performanta mai ridicata a site-lui.
Majorare capital social
In luna August 2019 a avut loc o majorare a capitalului social in valoare de 5.621.600 lei, de la nivelul
de 59.395.600 lei la nivelul de 65.017.200 lei, prin emiterea unui numar de 56.216 actiuni nominative
cu o valoare de 100 lei/actiune, in schimbul aporturilor in numerar sau prin conversia in actiuni a
imprumuturilor pe care actionarii le-au acordat Elefant Online SA. Decizia de majorare a capitalului
social a fost luata in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
14.08.2019. O parte din majorare a fost efectuata prin conversia imprumutului (EUR 1,7 milioane)
primit de la actionari in capital social.

3 Situatia economico-financiara a Societatii
3.1 Elemente de bilant
Bilant

2014
(neauditat)

2015
(neauditat)

2016
(neauditat)

2017
(neauditat)

2018
(neauditat)

2019
(neauditat)

0.3
3.5
0.2
4.0

0.9
6.3
0.3
7.5

0.7
9.3
0.5
10.5

1.2
13.7
0.8
15.7

1.3
15.9
0.6
17.8

1.0
15.3
0.6
16.9

Active circulante
Stocuri
Creante comerciale si alte creante
Numerar si echivalente de numerar
Cheltuieli in avans
Total active circulante
Total active

5.0
7.1
0.8
0.1
13.0
17.0

13.4
5.4
0.6
0.2
19.6
27.1

17.6
3.2
1.6
0.3
22.7
33.2

22.3
12.2
1.4
0.4
36.3
52.0

19.0
3.1
1.7
0.5
24.3
42.1

28.7
3.2
4.5
0.7
37.1
54.0

CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social
Prime de capital
Rezultatul reportat
Profitul/ pierderea net(a) a(l) perioadei
Total capitaluri proprii

15.8
(11.9)
(3.6)
0.3

20.1
5.8
(18.9)
(4.7)
2.3

21.0
7.3
(28.6)
(6.3)
(6.6)

40.8
21.2
(45.5)
(8.1)
8.4

50.1
21.2
(67.2)
(9.7)
(5.6)

59.4
21.2
(90.2)
(8.5)
(18.1)

0.7
0.7

0.4
0.4

7.7
7.7

17.0
25.9
42.9
43.6
52.0

9.5
37.8
47.3
47.7
42.1

14.3
50.1
64.4
72.1
54.0

ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Imobilizari financiare
Total active imobilizate

Datorii pe termen lung
Alte datorii
Total datorii pe termen lung
Datorii pe termen scurt
Imprumuturi
Datorii comerciale si alte datorii
Total datorii curente
Total datorii
Total capitaluri proprii si datorii

-

0.1
0.1

3.3
13.4
16.7
16.7
17.0

5.3
19.4
24.7
24.8
27.1
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Active necorporale: imobilizarile necorporale au atins nivelul de RON 15.3 milioane, fiind intr-o
scadere cu RON 0.6 milioane fata de 30.06.2018. Aceasta diminuare se datoreaza la amortizarea
accelerata aferenta platformei web istorice, care a fost inlocuita cu o platforma web noua luna mai.
Active curente: Activele curente ating nivelul de RON 37.1 milioane, fiind in crestere cu RON 12.8
milioane fata de 30.06.2018. aceasta crestere se datoreaza aprovizionarii pe stocuri pentru campaniile
din luna iulie, dar si datorita cresterii soldului de numerar cu RON 2.8 milioane.
Datorie neta: Datoria neta a atins nivelul de 17.5 milioane RON, rezultand dintr-un sold de numerar
de RON 4.5 milioane, imprumuturi in valoare de RON 14.3 milioane, si obligatiuni in valoare de RON
7.7 milioane pentru acoperirea necesitatilor de finantare operationala.
Capital Social: Valoarea investitiilor actionarilor ramane la nivelul celui de la inceputul anului de 80.6
milioane RON (include capitalul social si primele de emisiune).

3.2 Contul de profit si pierderi
Pe parcursul perioadei 1 ianuarie 2014 – 30 iunie 2019, Societatea a înregistrat următorii indicatori
(analizati semianual):
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Nota 1:
In semestrul I 2019, cifra de afaceri neta creste cu 1.9 milioane RON fata de perioada similara al anului
precedent. Aceasta crestere de 3.4% este in concordanta cu bugetul aprobat.
Nota 2:
Marja Bruta: In semestru I 2019, Societatea a realizat o marja consolidata de 20.8% (exclusiv serviciile
de transport). Astfel, cresterea marjei fata de nivelul marjei de anul trecut (16.8%) este de 4%.
Nota 3:
Aceasta linie de cost include in cea mai mare masura amortizarea imobilizarilor necorporale. Cresterea
semnificativa a acestui cost in perioada curenta este determinata de amortizarea accelerata a platformei
web, care a fost inlocuita cu una noua. Astfel, in urma acestei investitii durata utila de viata a platformei
vechi a fost revizuita si diminuata, implicand calculul unei amortizari accelerate pe durata ramasa de
utilizare.
Nota 4:
Suma costurilor operationale (echivalent OPEX) generate in Semestrul I 2019 a atins cifra de 19.1
milioane RON (include toate cheltuielile din exploatare cu exceptia cheltuielilor privind marfurile,
reduceri primite, ajustarile privind imobilizarile si activele circulante), fiind in scadere cu 2.1 milioane
lei fata de perioada similara din 2018. Aceasta reducere este urmare a optimizarii fluxurilor din logistica
si tehnologie.
Nota 5:
Profit (pierdere) inaintea calcularii dobanzilor, taxelor, deprecierii si amortizarii
(EBITDA): Atinge nivelul de 3.7 milioane RON (pierdere), astfel inregistrand o imbunatatire de
aproape 2 ori fata de aceeasi perioada a anului trecut. Ponderea in venituri este de 6.0%, fata de 11.7%
in perioada comparativa din anul trecut.
Pierderea neta inregistrata in semestrul I 2019, este de 8.5 milioane RON, inregistrand astfel o
imbunatatire de 1.2 milioane RON fata de semestrul I 2018.
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4 Analiza activității Societatii
4.1

Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ
cu aceeași perioadă a anului trecut

Lichiditatea curentă și lichiditatea rapidă reprezintă două dintre cele mai importante rate financiare ale
unei companii și masoară capacitatea acesteia de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele
disponibile pe termen scurt.
Rata

Formula

Rata lichiditatii curente
Rata lichiditatii rapide

Active circulante / Datorii curente
(Active circulante - Stocuri) / Datorii curente

H1 2017
85%
33%

H1 2018
51%
11%

H1 2019
58%
13%

Cresterea lichiditatii in urmatoarea perioada este asigurata de urmatoarele evenimente:
- In luna august Societatea a realizat o majorare de capital de EUR 1.7 milioane
- Varful sezonier de vanzari in trimestrul IV (Black Friday, Craciun, Revelion) creste gradul de
lichiditate in aceasta perioada
- Imbunatatirea marjei brute si a rotatiilor stocurilor in 2020 va permite mentinerea gradului de
lichiditate la un nivel adecvat

4.2 Evaluarea activității Societatii privind managementul riscului
Riscul de piata
Activitatea companiei depinde de evolutiile economice, demografice si de piata din Romania si
Republica Moldova.
Cele doua piete principale pe care activeaza Societatea sunt localizate in Romania si Republica Moldova,
ca atare activitatea companiei este dependenta de evolutia economica si de inclinatia marginala spre
consum a populatiei din cele doua regiuni.
Fata de pietele dezvoltate, economia romaneasca se confrunta cu riscuri mai mari, aceste riscuri putand
fi atat de natura economica cat si de natura politica sau juridica. De asemenea, influentele economice si
politice nefavorabile din tarile vecine sau inregistrate chiar la nivel global care sunt in afara controlului
nostru, precum turbulente economice, schimbari in cerintele de reglementare, starea pietelor financiare
si evolutiile ratelor de dobanda si a inflatiei, pot avea un efect negativ de contagiune asupra PIB-ului
Romaniei, comertului extern sau al economiei in ansamblu. Astfel de evenimente coroborate cu
deteriorarea conditiilor economice din Romania sau la nivel global pot conduce la evolutia negativa a
principalilor indicatori macroecomici si la deteriorarea mediului de afaceri care poate influenta situatia
financiara atat a Societatii cat si partenerilor de afaceri.
Conducerea nu poate estima in mod fiabil efectele asupra pozitiei financiare a Societatii a scaderii in
continuare a lichiditatii pietelor financiare si a cresterii volatilitatii cursului de schimb al monedei
nationale si a indicilor pietelor de capital.
Societatea practica o politica de preturi prin care urmareste modificarea acestora functie de evolutia
preturilor pe piata. Nivelul preturilor practicat este unul competitiv in ceea ce priveste concurenta pe
plan local.
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Reducerea ratingurilor de credit ale Romaniei de catre o agentie internationala
de rating poate avea un impact negativ asupra activitatii Societatii
Reducerea ratingurilor de credit ale Romaniei de catre agentiile internationale de rating poate influenta
in mod negativ ratingul de credit al obligatiunilor sau a altor datorii existente ale companiei, cat si
capacitatea acesteia de a atrage finantare suplimentara. Aceste evenimente pot afecta capacitatea
societatii de a sustine cheltuielile de capital si de refinantare sau de rambursare a datoriei si poate avea
un efect negativ semnificativ asupra activitatii, a perspectivelor si asupra situatiei financiare a societatii.
Riscul valutar si de inflatie
In prezent, leul este supus unui regim al cursului de schimb de variatie controlata in care valoarea
monedei nationale fata de monedele straine este determinata pe piata valutara interbancara. Acest
regim de variatie controlata a cursului de schimb al leului fata de monedele straine presupune utilizarea
tintelor de inflatie ca ancora principala pentru politica monetara, oferind posibilitatea unui raspuns
flexibil din partea politicii monetare la socurile neprevazute ce pot impacta in mod negativ economia.
Leul este moneda functionala a societatii, insa societatea efectueaza tranzactii exprimate si in alte
valute, prin urmare existand riscul de reducere sau crestere a valorii activelor monetare nete detinute
in lei romanesti.
In prezent, Societatea este expusa riscului valutar prin numerarul si echivalentele de numerar,
investitiile pe termen scurt, precum si prin achizitiile realizate in alta moneda decat cea functionala.
Monedele care expun Societatea la acest risc sunt, in principal, EUR, USD si GBP. Datoriile in valuta
sunt ulterior exprimate in lei, la cursul de schimb de la data bilantului, comunicat la Banca Nationala a
Romaniei. Diferentele rezultate sunt incluse in contul de profit si pierdere, dar nu afecteaza fluxul de
numerar pana in momentul lichidarii datoriei.
Expunerea Societatii la riscul valutar a fost nesemnificativa.
Orice degradare viitoare a perspectivelor economice mondiale poate conduce la deprecierea ulterioara
a leului ce ar putea afecta negativ situatia economica si financiara a tarii. De asemenea o rata a inflatiei
peste nivelul asteptat ar putea determina scaderea puterii de cumparare si poate afecta increderea
consumatorilor, aspecte ce pot avea un impact negativ semnificativ asupra situatiei financiare a
societatii.
Riscul ratei de dobanda
Cresterea ratei dobanzii poate avea efecte negative asupra sectorului de activitate al societatii si poate
afecta in mod nefavorabil situatia financiara si perspectivele de dezvoltare ale acesteia, de aceea este
esentiala abilitatea societatii de a accesa finantare pe termen scurt si lung la costuri rezonabile ce pot fi
sustinute fara a pune in pericol activele companiei.
Conducerea Societatii revizuieste pozitia fata de dobanda de platit / de primit si monitorizeaza riscurile
potentiale intr-o maniera continua.
Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile
purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen scurt. Politica Societatii este de a
administra costul dobanzii printr-o monitorizare a conditiilor pietii si analiza a impactului acestora
asupra costului imprumuturilor atrase, cu scopul determinarii necesitatii de a schimba sursa de
imprumut.
Riscul de credit
Conducerea Societatii monitorizeaza indeaproape si in mod constant expunerea la riscul de credit.
Societatea considera ca nu sunt necesare alte garantii suplimentare pentru a sustine instrumentele
financiare, datorita faptului ca imprumutul este catre una din entitatile afiliate iar durata contractului
poate fi prelungita.
www.elefant.ro
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Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit.
Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare
fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate
permanent, avand ca rezultat o expunere controlabila a Societatii la riscul unor creante neincasabile.
Costul de oportunitate
Posibilitatile de investitii care sa corespunda criteriilor de investitii ale societatii depind de situatia
pietelor financiare, situatia economica locala si globala dar si de principalii competitori ai companiei.
Societatea nu poate garanta identificarea unor noi oportunitati de investitii care sa fie in acord cu
criteriile ce sunt necesare a fi indeplinite inainte de a se lua decizia de investitie.
Schimbari ale sistemului juridic si cadrul legislativ din Romania
Sistemul juridic si cadrul legislativ din Romania se afla intr-un proces continuu de dezvoltare, ce implica
schimbari dese asupra legislatiei in vigoare sau modificarea acesteia. Sistemul juridic din Romania nu
este la nivelul altor state europene, legislatia poate fi aplicata intr-o maniera inconsecventa si, in
anumite cazuri, deciziile organelor de justitie intarzie sa apara in termen util si rezonabil.
Impredictibilitatea si nesiguranta, doua trasaturi ce caracterizeaza sistemul judiciar din Romania, pot
impacta in mod negativ economia si ar putea determina un mediu nesigur pentru investitorii straini dar
si pentru cei autohtoni, in consecinta afectand activitatea societatii, rezultatele financiare si
perspectivele de dezvoltare ale acestuia.
Modificarea reglementarilor fiscale
In ultimii ani, cadrul legislativ-fiscal din Romania a suferit modifcari frecvente ceea ce a condus la
caracterizarea mediului fiscal autohton ca fiind unul impredictibil. Luand in considerare situatia actuala
a economiei Romanesti si a activitatii de comert exterior, guvernul Romaniei a urmarit si va urmari in
continuare implementarea unor masuri de austeritate pentru a corecta atat dezechilibrul inregistrat la
nivel bugetar cat si cel inregistrat la nivelul balantei comerciale. Modificarile viitoare aduse politicii
fiscale, coroborate cu frecventa acestor modificari pot afecta in sens negativ atat mediul economic cat si
activitatea si perspectivele de dezvoltare ale societatii.
Lipsa informatiilor oficiale sau calitatea slaba a acestora
Seturile de date sau statisticile oficiale si alte date publicate de catre institutiile de profil pot fi
incomplete sau pot prezenta un grad mai scazut de corectitudine si incredere fata de cele ale tarilor
dezvoltate. Prin urmare, datele utilizate in proiectiile de piata si estimarile facute pot sa nu fie exacte.
Riscul generat de sistemele informatice utilizate de societate (IT)
Societatea depinde intr-o masura semnificativa de sistemele IT ale grupului, avand ca principal
generator de venituri site-ul www.elefant.ro. Compania isi deruleaza activitatea in sectorul de comert
prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet, utilizand pagina online Elefant.ro pentru a
comercializa produse, a inregistra comenzi, a derula promotii, a informa clientii de noile produse si
campanii ale companiei.
Societatea investeste in dezvoltarea site-ului pentru a putea opera si in cazul unui trafic ridicat in timpul
promotiilor derulate de aceasta, pentru a putea primi comenzi si a afisa in timp real situatia stocurilor
si pentru a putea informa clientul daca produsul este in continuare disponibil.
O defectiune a sistemului IT al societatii ar putea avea ca efect intreruperea activitatii, pierderea de
posibile comenzi si chiar a potentialilor clienti.
Noile reglementari, precum GDPR, pot afecta activitatea companiei, aceasta nemaiputad sa trimita
diverse informatii clientilor, scazand astfel vizibilitatea promotiilor derulate pe pagina online si scazand
traficul, si posibil chiar conducand la reducerea nivelului veniturilor pana la gasirea unei alte alternative
pentru a contacta clientii existenti si atragerea unor alti clienti potentiali.
www.elefant.ro

Raport Semestrial 2019
ELEFANT.RO

4.3 Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului
a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și
sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a
anului trecut
Conform bugetului aprobat pentru anul 2019, Societatea isi directioneaza efortul investitional in aceasta
perioada prioritar spre urmatoarele zone:
•
•
•
•
•

Schimbarea platformei web
Campanii de promovare a brandului Elefant.ro
Dezvoltarea de noi categorii de produse
Continuarea achizitiilor de resurse IT - upgrade ERP, WMS, programe informatice,
infrastructura IT pentru uz intern etc
Modernizarea/reformatarea punctelor de ridicare

Pentru sustinerea investitiilor mai sus mentionate actionarii au aprobat alocarea in aceasta perioada a
unei finantari de minimum 2 milioane EUR, sub forma de majorare de capital sau imprumuturi.
De asemenea, Societatea continua in aceasta perioda sa foloseasca surse financiare atrase sub forma de
imprumuturi istorice (credite bancare, obligatiuni).

4.4 Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor
economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.
Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element
identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut
In perioada de raportare nu am identificat evenimente sau schimbari economice care sa afecteze
veniturile din activitatea de baza.

5 Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului
5.1 Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și
respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective
Nu au existat situatii in care societatea sa fie în imposibilitate de a își respecta obligațiile financiare.

5.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori
mobiliare emise de emitent
Nu există modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

www.elefant.ro

Raport Semestrial 2019
ELEFANT.RO

6 Semnături si declaratii conform art. 123 2 punctul B, lit c din
Regulamentul ASF nr.1/2006.
Alexandru Namasco, în calitate de Director Financiar al Companiei declară că, după cunoştinţele sale,
raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile
aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare,
contului de profit şi pierderi ale Emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare
şi că aceasta prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre Emitent.

Sergiu Chirca,
Director General

Semnatura
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7 Anexe
BILANT individual la 30 Iunie 2019
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Contul de Profit si Pierdere individual la 30 Iunie 2019
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Date Informative la 30 Iunie 2019
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