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1.SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
 

1.1.ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEAȘI 

PERIOADĂ A ANULUI TRECUT 

1.1.1.ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Active care reprezintă cel puțin 10% din total active 

 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 
2016 

Pondere în 
total active  

(%) 

30 Iunie 
2016 

Pondere în 
total active 

(%) 

Diferenţe 
(+/-) 

Diferenţe 
(+/-) 

lei lei (lei) (%) 

Active imobilizate 
1.744.934 58,96 1.680.863 64,79 

                            
(64.071) (3,67) 

Active circulante 
1.207.067 40,79 905.049 34,89 

                         
(302.018) (25,02) 

Total active  2.959.512 100 2.594.164 100 
                         

(365.348) 
                     

(12,345) 

 

Indicatori ai poziției financiare  

(Valorile sunt exprimate în lei) 

01 Ianuarie 
2016 

30 Iunie 
2016 

Variație (+/-)    
(lei) 

Variație (+/-)    
(%) 

Active imobilizate 
                  
1.744.934  

               
1.680.863  

                        
(64.071) 

                        
(3,67) 

      Imobilizări necorporale 
                  
1.071.773  

               
1.066.013  

                           
(5.760) 

                           
(0,53) 

      Imobilizări corporale 
                       
391.630  

                   
333.319  

                        
(58.311) 

                        
(14,88) 

      Imobilizări financiare 
                       
281.531  

                   
281.531  

                                        
N/A 

                                        
N/A 

Active circulante 
                  
1.207.067  

                   
905.049  

                     
(302.018) 

                     
(25,02) 

      Stocuri 
                          
64.915  

                      
66.663  

                             
1.748  

                             
2,69  

      Creanțe 
                       
676.596  

                   
600.096  

                        
(76.500) 

                        
(11,31) 

      Casa și conturi la bănci 
                       
465.556  

                   
238.290  

                     
(227.266) 

                     
(48,82) 

Cheltuieli în avans 
                             
7.511  

                         
8.252  

                                  
741  

                                  
9,87 

Total active 
                  
2.959.512  

               
2.594.164  

                     
(365.348) 

                     
(12,34) 

 Per ansamblu se poate observa o 
reducere cu 12,34% a valorii activelor, 
comparativ cu perioada de referință, 
acestea înregistrând o scădere cu 
365.348 lei. 

 Diminuarea cu 4% a activelor 
imobilizate se datorează în principal 
înregistrării amortismentelor și scoaterii 
din evidență a unor active de natură 
corporală (casare). 

 Scăderea disponibilităților și a 
creanțelor entității cu 227.266 lei 
respectiv cu 76.500 lei, au determinat 
reducerea activelor circulante cu 25%. 

 Stocurile au înregistrat o fluctuație 
nesemnificativă în perioada analizată.  
 

 La 30.06.2016 ponderea cea 
mai mare în totalul activelor o 
dețin activele necorporale 
41,09%. La aceeași dată 
imobilizările corporale 
reprezintă 12,85%, în timp ce 
imobilizările financiare dețin o 
pondere de 10,85% 

 În categoria activelor curente, 
creanțele dețin o pondere de 
23,14% din total active la data 
raportării.  
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 Situația elementelor de numerar și alte disponibilități lichide 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 
2016 

Pondere în 
total active 
circulante 

(%) 

30 Iunie 
2016 

Pondere în 
total active 
circulante 

(%) 

Variație 
(+/-) (lei) 

Variație 
(+/-) (%) 

Casa și conturi la bănci în lei 191.803 15,89 180.215 19,91 (11.588) -6,04 

Casa și conturi la bănci în valută 273.754 22,68 58.075 6,42 (215.679) -78,79 

Total disponibil  465.556 38,57 238.290 26,33 (227.266) -48,82 

 

 Situația profiturilor reinvestite 

Potrivit Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Extraordinare a Acționarilor din data de 

26.04.2016, profitul net de repartizat aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2015, este prevăzut a fi utilizat integral 

pentru majorarea capitalului social și emiterea de noi acțiuni ce vor fi distribuite gratuit acționarilor de la data de înregistrare. 

Prin urmare majorarea capitalului social  cu suma de 700.000 lei, prin emisiunea a 700.000 de noi acțiuni cu valoarea 

nominală de 1 leu/acțiune se va realiza prin: 

 Încorporarea altor rezerve constituite din profitul net de repartizat aferent anului 2015, după majorarea 

rezervei legale; 

 Încorporarea rezultatului reportat, reprezentând profit nerepartizat din anii precedenți, în limita diferenței 

neacoperite de profitul net de repartizat aferent anului 2015; 

La data prezentului raport procedura de majorare a capitalului social este în derulare. 

 

Pentru anul 2016, emitentul vizează următoarele obiective de investiții finanțabile din profit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reducerea semnificativă 
a disponibilitățiilor  
entității societății  cu 
suma de 227.266 lei 
respectiv cu 49% se 
datorează în principal 
achitării datoriilor 
financiare a acesteia 
(leasing și credite 
bancare). 

 Disponibilitățile în valută 
au scăzut cu 78,79%, pe 
când cele în lei cu 6%. 

 
 

INVESTIȚII CE 

VOR VIZA A 

DOUA 

JUMĂTATE A 

ANULUI 2016 

Dezvoltarea de noi module în platform OKEY 

 

Promovarea pe piață a platformei OKEY 

 

Dezvoltarea unui produs pentru brokerii de credite 

 



 

 

pagina 5 din 10 

 

 

     

 Situația activelor și a pasivelor curente 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 
2016 

Pondere 
în total 

(%) 

30 Iunie 
2016 

Pondere 
în total 

(%) 

Diferenţe 
(+/-) 

Diferenţe 
(+/-) 

lei lei (lei) (%) 

Stocuri 

                          
64.915  

                               
5  

                          
66.663  7,37 

                                 
1.748  2,69 

Creanţe 

                       
676.596  

                            
56  

                       
600.096  66,31 

                            
(76.500) (11,31) 

Disponibilităţi băneşti 

                       
465.556  

                            
39  

                       
238.290  26,33 

                         
(227.266) (48,82) 

ACTIVE CURENTE 1.207.067 100 905.049 100 (302.018) (25,02) 

 

 

Denumire indicator 
La 

01.01.2016 

Pondere în 
datorii 

curente (%) 
La 

30.06.2016 

Pondere în 
datorii 

curente (%) 
Variația 

(+/-)  (lei) 
Variația 
(+/-)  (%) 

Datorii comerciale 530.365 53,46 186.512 37,77 (343.853) (64,83) 
Datorii fata de personal si 
asimilate 54.239 5,47 24.638 4,99 (29.601) (54,58) 

Datorii fiscale 49.250 4,96 38.518 7,80 (10.732) (21,79) 
Credite bancare pe termen 
scurt (CBTS) 312.784 31,53 210.485 42,63 (102.299) (32,71) 

Alte datorii 45.356 4,57 33.612 6,81 (11.744) (25,89) 

DATORII CURENTE 991.993 100 493.765 100 (498.228) (50,22) 

 

 

 

 

 

 

 Situația datoriilor societății 

Denumire indicator 
 01 Ianuarie 

2016 

Pondere 
în total  

(%) 
 30 Iunie 

2016 

Pondere 
în total  

(%) 
Variația 

(+/-)  (lei) 
Variația 
(+/-)  (%) 

Datorii curente 991.993 70,44 493.765 59,51 (498.228) (50,22) 
Datorii pe termen mediu 
și lung 416.217 29,56 335.895 40,49 (80.322) (19,30) 

Total Datorii (1+2) 1.408.210 100 829.660 100 (578.550) (41,08) 

 

Nr. Crt.   Denumire indicator  

  01 Ianuarie 
2016  

30 Iunie 
2016  

 Variația 
(+/-)  (lei)  

 Variația 
(+/-)  (%)  

1 Active circulante 1.207.067 905.049 (302.018) (25,02) 

2 Cheltuieli în avans 7.511 8.252 741 9,87 

3 Datorii curente 991.993 493.765 (498.228) (50,22) 
                  

4  ACTIVE CURENTE NETE[(1+2)-3]  222.585 419.536 196.951 88,48 

 Activele curente totale s-au 
diminuat cu 25% față de perioada 
de referință mai exact cu suma de 
302.018 lei. 

 Creanțele reprezintă 66,31% din 
activele curente, deținând astfel 
ponderea cea mai mare. 

 Disponibilitățile au suferit o 
scădere semnificativă de 49%, pe 
fondul rambursării unui procent de 
27% din datoriile financiare 
înregistrate de entitate.  

 În perioada curentă datoriile 
comerciale reprezintă 38% 
din datoriile cu scadență sub  
un an, ponderea cea mai 
mare fiind deținută de CBTS 
(43%). 

 Datoriile curente s-au redus 
la jumătate din valoarea lor 
de la începutul perioadei de 
raportare. Cele mai ample 
scăderi s-au înregistrat în 
cazul datoriilor comerciale și 
datoriilor față de personal.  
 

 Diminuarea datoriilor curente a 
determinat o consolidare a fondului de 
rulment cu 88,48% respectiv cu 196.951 
lei. În aceste condiții se constată o 
ameliorare a capacității entității de a-și 
acoperii datoriile curente pe seama 
activelor curente, cu impact favorabil 
asupra stării de lichiditate a emitentului.  

 Comparativ cu începutul perioadei de 
raportare atât datoriile pe termen 
scurt cât și cele pe termen lung au 
înregistrat o tendință de scădere . În 
aceste condiții se constată o reducerea  
a datoriilor totale ale societății (-41%), 
ceea ce comportă o influență 
favorabilă asupra solvabilității. 
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1.1.2.ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE 

Indicatori ai performanței financiare  
La 

30.06.2015 
La 

30.06.2016 

Evoluție 
2016/2015    

(lei) 

Evoluție 
2016/2015  

(%) 

Venituri din activitatea operațională 2.063.341 1.671.003 (392.338) (19,01) 

      Cifra de afaceri netă 1.291.762 1.660.654 368.892 28,56 

      Alte venituri din exploatare 771.579 10.349 (761.230) (98,66) 

Cheltuieli ale activității operaționale  (1.634.264) (1.403.323) (230.941) (14,13) 

 
(51.979) (18.975) (33.004) (63,49)       Cheltuieli materiale 

      Cheltuieli privind mărfurile (399.893) (128.763) (271.130) (67,80) 

      Cheltuieli cu energia și apa (8.069) (4.063) (4.006) (49,65) 

      Cheltuieli cu personalul (359.924) (204.539) (155.385) (43,17) 

      Cheltuieli cu amortizarea (73.179) (72.132) (1.047) (1,43) 

      Alte cheltuieli de exploatare (741.220) (974.851) (233.631) 31,52 

Rezultatul operational – Profit 429.077 267.680 (161.397) (37,61) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute 

Denumire indicatori La 30.06.2015 La 30.06.2016 Evolutie (+/-) (lei) Evolutie (+/-) (%) 

Vânzări nete 1.291.762 1.660.654 368.892 28,56 

Venituri brute 2.063.341 1.671.003 (392.338) (19,01) 
Total venituri 
(inclusiv financiare) 

2.064.350 1.672.669 (391.681) (18,97) 

Denumire indicatori 
La 

30.06.2015 
La 

30.06.2016 
Evolutie 
(+/-) (lei) 

Evolutie 
(+/-) (%) 

Cifra de afaceri 1.291.762 1.660.654 368.892 28,56 

Venituri din exploatare 2.063.341 1.671.003 (392.338) (19,01) 

CheltuieIi din exploatare (1.634.264) (1.403.323) (230.941) (14,13) 

REZULTAT DIN EXPLOATARE 429.077 267.680 (161.397) (37,61) 

Venituri financiare 1.009 1.666 657 65,09 

Cheltuieli financiare (14.434) (18.037) 3.603 24,96 

REZULTAT FINANCIAR (13.425) (16.372) (2.947) 21,95 

REZULTAT BRUT 415.652 251.309 (164.343) (39,54) 

Impozit pe profit (7.583) (38.106) 30.523 402,52 

REZULTAT NET 408.069 213.203 (194.866) (47,75) 

 Cifra de afaceri netă  a crescut cu 368.892 lei 
respectiv cu 28,56%, fapt datorat în principal 
creșterii veniturilor din servicii prestate.  

 Reducerea veniturilor operaționale totale cu 
19% se datorează faptului că, în perioada 
analizată entitatea nu a mai realizat venituri 
din producția de imobilizări (737.460 lei) 
respectiv venituri din subvenții de exploatare 
(34.119), comparativ cu perioada precedentă.  

 Un trend descrescător a fost înregistrat și în 
cazul cheltuielilor din activitatea operațională, 
care s-au redus cu 14,13%. Această evoluție a 
fost cauzată în principal de reducerea 
achizițiilor de mărfuri, reducerea cheltuielilor 
materiale precum și diminuarea cheltuielilor 
cu personalul, pe fondul reducerii numărului 
de angajați. Cu toate acestea se constastată o 
creștere a cheltuielilor cu prestațiile externe 
(31,52%) 

 Ritmul de scădere al cheltuielilor operaționale 
a fost devansat de cel al veniturilor 
operaționale, fiind prin urmare influențat într-
un mod negativ rezultatul operațional.  

 

 Rezultatul financiar la 30.06.2016 s-a concretizat într-o 
pierdere de 16.372 lei, care s-a majorat comparativ cu 
perioada de referință cu 21,95%, pe fondul majorării 
cheltuielilor financiare cu 24,96%, contribuind la 
diminuarea rezultatului brut al perioadei. 

 Diminuarea rezultatului din exploatare cu 37,61%, a avut 
consecințe directe asupra rezultatului brut al perioadei, 
care a scăzut cu 39,54% comparativ cu perioada 
precedentă. Prin urmare rezultatul brut la finele primului 
semestru  s-a concretizat într-un profit de 251.308 lei , în 
scădere cu 39,54% comparativ cu valoarea înregistrată în 
perioada de referință ( 415.652 lei). 

 După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (38.106 
lei), în perioada curentă, entitatea a obținut un profit net 
de 213.202 lei, în scădere cu 47,75% comparativ cu 
perioada de referință. 

 Comparativ cu perioada de referință, la nivelul 
veniturilor nete (Cifra de Afaceri), societatea a 
înregistrat o creștere de 368.892 lei, respectiv cu 
28,56%. 

 În ceea ce privește veniturile brute, acestea s-au 
diminuat cu 392.338lei, mai exact cu 19,01%. 
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 Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete 

Denumire indicatori 
La 
30.06.2015 

Pondere în 
vânzări nete 

(%) 
La 
30.06.2016 

Pondere în 
vânzări 
nete(%) 

Variație 
(+/-) (lei) 

Variație 
(+/-) (%) 

cheltuieli materiale 51.979 4,02 18.975 1,14 (33.004) (63,49) 

cheltuieli privind mărfurile 399.893 30,96 128.763 7,75 (271.130) (67,80) 

cheltuieli cu energia și apa 8.069 0,62 4.063 0,24 (4.006) (49,65) 

cheltuieli cu personalul 359.924 27,86 204.539 12,32 (155.385) (43,17) 

Cheltuieli cu amortizarea 73.179 5,67 72.132 4,34 (1.047) (1,43) 

Cheltuieli privind prestațiile 
externe 738.431 57,16 960.848 57,85 222.417 30,12 

Vânzări nete 1.291.762 - 1.660.654 - - - 

Prag de semnificație(20%) 242.352 
 

332.130 
   

 Provizioane pentru riscuri și cheltuieli 

În perioada analizată, entitatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli. 

 Referiri la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se 

efectua în următoarele 6 luni 

Entitatea nu a fost nevoită și nu intenționează să reducă segmente de afaceri în cursul anului 2016. Conducerea entității 
nu a identificat alți factori de risc care ar putea periclita continuitatea activității. 

 Dividendele declarate și plătite 

Emitentul nu a distribuit dividende în numerar către acționari. Profitul aferent anului fiscal 2015 a fost utilizat în sensul 

majorării capitalului social după cum s-a arătat la paragraful “Situația profiturilor reinvestite”. 

1.1.3.ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR 

 Toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității 

financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei 

Entitatea nu a prezentat o situație a fluxurilor de numerar pentru primul semestru al anului 2016. Potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile, această situație financiară este opțională urmând ca entitatea să o prezinte doar la 

nivelul întregului an fiscal. 

În urma analizei efectuate asupra trezoreriei entității la finele semestrului I al anului curent, s-a constatat o diminuare 

semnificativă a numerarului și echivalentelor de numerar, respectiv de la 465.556 lei ( 01 Ianuarie 2016) la 238.290 lei 

(30.06.2016).  În esență diminuarea este corelată cu reducerea datoriilor financiare (credite bancare pe termen scurt sau lung, 

leasing financiar) în procent de 27%. Raportat la reducerea elementelor de trezorerie cu 227.266 lei, reducerea datoriilor 

financiare pe parcursul primului semestru a fost de 182.620 lei. În condițiile în care, la data raportării 30.06.2016 datoriile curente 

 Elementele de cheltuieli care 
dețin ponderi peste nivelul de 
20% la data raportării 30.06.2015 
sunt: cheltuieli privind mărfurile, 
cheltuieli cu personalul și 
cheltuieli privind prestațiile 
externe. Pe fondul reducerii 
semnificative a cheltuielilor 
privind mărfurile și personalul, la 
data raportării 30.06.2016 doar 
cheltuielile privind prestațiile 
externe care au cunoscut o 
creștere cu 30,12% se mențin 
peste pragul de 20% din venituri 
nete. 
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s-au redus cu 50,22%, respectiv trezoreria entității a înregistrat o scădere cu 48,82% comparativ cu începutul anului,indicatorul de 

lichiditate imediată a înregistrat o fluctuație nesemnificativă de 2,99%. Lichiditatea imediată se situează în apropierea pragului 

recomandat de 0,5. 

1.1.4.ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI 

 Indicatori de lichiditate și de solvabilitate 

Denumire indicator Formula de calcul 

01 
Ianuarie 
2016 

30 
Iunie 
2016 

Evoluție 
(+/-) (%) 

lichiditatea generală(Lg) AC/Datorii curente 1,217 1,833 50,62 

lichiditatea intermediară(Lr) (AC-Stocuri)/Datorii curente 1,151 1,698 47,52 

Lichiditatea imediată(Li) Disponibilitati/Datorii curente 0,469 0,483 2,99 

Solvabilitatea financiară(Sf) TA/TD 2,102 3,127 48,76 

Solvabilitatea patrimonială(Sp) Cap.Proprii/(Cap.Proprii+TD) 0,524 0,680 29,77 

 Indicatori de risc 

Denumire indicator Formula de calcul 
01 Ianuarie 
2016 

30 Iunie 
2016 

Evoluție 
(+/-)(%) 

Rata de îndatorare (DT/(Pasive totale)*100 47,58 31,98 (32,78) 

Denumire indicator Formula de calcul 
30 Iunie 
2015 

30 Iunie 
2016 

Evoluție 
(+/-)(%) 

Rata de acoperire a 
dobânzilor PB/Dobândă 35,23 17,70 (49,75) 

 

 

 Rate de marjă și indicatori de profitabilitate 

Denumire indcator 
(Valorile sunt expprimate în procente) Formula de calcul 

30 Iunie 
2015 

30 Iunie 
2016 

Evoluție 
(+/-)(%) 

Marja rezultatului din exploatare (RE/CA)*100 33,22 16,12 (51,47) 

Marja rezultatului brut (RB/CA)*100 32,18 15,13 (52,97) 

Marja rezultatului net (RN/CA)*100 31,59 12,84 (59,36) 

Marja rentabilitati financiare (RN/Cap. proprii)*100 33,87 12,08 (64,33) 

Rentabilitatea capitalului angajat 
(RN/(D>1an+Cap.Prop.))
*100 24,19 10,15 (58,03) 

 Indicatorii de lichiditate au înregistrat o 
evoluție favorabilă, consolidând capacitatea 
entității de a-și acoperi datoriile curente pe 
seama activelor circulante (Lg), a creanțelor 
și disponibilităților (Lr) precum și a 
disponibilităților bănești (Li). 

 În ceea ce privește indicatorii de 
solvabilitate,  și la nivelul acestora s-a 
constatat o evoluție favorabilă, în sensul 
ameliorării independenței financiare și 
capacității de autofinanțare. 

 Diminuarea gradului de îndatorare reflectă 
scăderea riscului financiar la care este expusă 
entitatea. 

 Rata de acoperire a dobanzii reflectă măsura în 
care o companie obține suficient profit pentru a  
susține dobânzile aferente împrumuturilor. Pe 
fondul reducerii cu 47,75% a profitului net 
aferent semestrului I 2016 comparativ cu 
perioada anterioară de referință, se constată o 
reducere cu 49,75% a ratei de acoperire a 
dobânzilor. 
 

 Pe fondul diminuării profitului din 
exploatare (-37,61%), a profitului brut 
(-39,53%), respectiv a profitului net (-
47,75%) al perioadei, la data raportării 
30.06.2016 indicatorii de 
profitabilitate au înregistrat evoluții 
nefavorabile, comparativ cu perioada 
anterioară de referință. 
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2.ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI 

2.1.DESCRIEREA  ACTIVITĂȚII DE BAZĂ 
Denumirea de LIFE IS HARD - Work Soft provine de la conceptul If Life Is Hard then WORK SOFT, sintetizând ideea 

de eficientizare a activității prin utilizarea de soluții informatice care să ducă la un management și un control mai bun al 

proceselor de business. 

 

Scopul definit al afacerii este oferirea de solutii de business clienților în vederea facilitării derulării proceselor de 

business și a eficientizării controlului afacerii. 
 

Viziunea societătii este de a oferi solutii de business inovative și accesibile ca și costuri, piețelor specifice din România, 

cu scopul revitalizării companiilor românești și a îmbunătățirii poziției pe piețele pe care acestea activează. Prin implementarea 

soluțiilor LIFE IS HARD se dorește crearea unei valori reale pentru partenerii de business. 

 
Combinând know-how-ul din domeniul tehnologiei informației cu abilitățile și experiența în consultanță în management, 

societatea are ca și misiune livrarea de soluții orientate spre creșterea valorii afacerii, care dau posibilitatea partenerilor de a 
concura și de a opera mai eficient și de a excela în piețe din ce în ce mai dinamice. 

 
Liniile de business principale au ramăs în continuare oferirea de produse software proprii și soluții IT&C personalizate 

pentru următoarele industrii: 
o Asigurări (24Broker.ro, 24Claims.ro) 

o Sănătate (MedXline.ro) 

o Transporturi rutiere de persoane (24Routier.ro) 

o Business and Project Management solutions (e-project.ro, eOkey.ro) 

o Solutii si servicii de IT&C (Retelistica, software, echipamente hardware) 

o Consultanță și soluții de proiectare CAD ( Kubicon: Autodesk) 

 

 

2.2.PREZENTAREA ȘI ANALIZA TENDINȚELOR, ELEMENTELOR, EVENIMENTELOR SAU 

FACTORILOR DE INCERTITUDINE CE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA 

SOCIETĂȚII, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT 

 
 Aferent semestrului I 2016, prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, la nivelul entității nu au fost identificate 

tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze sau care ar putea afecta lichiditatea acesteia. 

2.3.PREZENTAREA ȘI ANALIZA EFECTELOR ASUPRA SITUAȚIEI FINANCIARE A SOCIETĂȚII A 

CHELTUIELILOR DE CAPITAL, CURENTE SAU ANTICIPATE, COMPARATIV CU ACEEAȘI 

PERIOADĂ A ANULUI TRECUT 

În perioada de raportare încheiată la 30 iunie 2016, entitatea nu a înregistrat cheltuieli de capital de natură să afecteze 
semnificativ poziția și performanțele financiare. La nivelul anului 2016 nu se anticipează efecturea de către entitate a unor 

cheltuieli de capital. 
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2.4.PREZENTAREA ȘI ANALIZA EVENIMENTELOR, TRANZACȚIILOR, SCHIMBĂRILOR 

ECONOMICE CARE AFECTEAZĂ SEMNIFICATIV VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ 

Denumire indicatori 
La 
30.06.2015 

La 
30.06.2016 

Evolutie 
(+/-)  

Evolutie 
(+/-) (%) 

Numarul mediu de salariați 26 15 (11) (42,31) 

Numărul efectiv de salariați 33 14 (19) (57,57) 

 

Ca urmare a evoluției efectivului de angajați, concretizată într-o reducere semnificativă pe fondul externalizării unei părți 
a activității entității, există prezumția că veniturile operaționale ar putea fi afectate în contextul fluctuației de personal și al 

acutizării problemelor de pe piața muncii din sectorul IT. 

 

3.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII 
3.1.DESCRIEREA CAZURILOR ÎN CARE SOCIETATEA A FOST ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ȘI 

RESPECTA OBLIGAȚIILE FINANCIARE  

Pe parcursul semestrului I din 2016, societatea nu a fost pusă  în situația de a fi în imposibilitatea de a-și respecta 

obligațiile financiare. 

3.2.DESCRIEREA ORICĂROR MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE VALORI 

MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE 

Pe parcursul semestrului I din 2016, nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise 

de societate. 

4.TRANZACȚII SEMNIFICATIVE 

 În perioada analizată conducerea entității nu a identificat tranzacții semnificative cu părți afiliate.  

5.ALTE INFORMAȚII 

 Informațiile financiare interimare prezentate în raportările contabile semestriale întocmite la 30 iunie 2016 nu au fost 

auditate. Auditorul independent a emis un raport de revizuire asupra acestor informații.  

 

Administrator unic, 

           Dl. ERIK BARNA 

                                   [semnătura]                   L.S 

 
Cluj Napoca la, 
15.08.2016 

 Comparativ cu perioada anterioară de raportare similară, 
numărul efectiv de salariați a înregistrat o reducere 
semnificativă pe fondul externalizării unei părți din 
activitățile operaționale. 
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Nr. Inreg.: 655/18.08.2016 
 
Către, 
 
SC Bursa de Valori Bucuresti SA,  
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și        
Investiții Financiare 
 
Subscrisa SC LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, Str.             
Macului, Nr. 19-21, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj           
sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de D-l. Barna          
Erik în calitate de Director General și Administrator Unic, vă transmite alăturat            
Raportul semestrial al societatii la 30.06.2016. 
 
Cu stimă, 
 
SC LIFE IS HARD S.A.  
 
Dl. Barna Erik 
 
Director General & Administrator Unic 
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Raport curent potrivit Regulamentului BVB privind piata AeRO 
Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si               
operatiunile cu valori mobiliare 

 

Data raportului: 18 august 2016 

Numele Emitentului: LIFE IS HARD S.A. 

Adresa: Str Macului Nr 19-21, Cluj-Napoca 

Telefon/fax:  T: +40 364 404 454, F: +40 378 107 275 

Cod Unic Inregistrare: RO 16336490 

Nr Reg.Com: J12/1403/2004 

Capital subscris si varsat: 700.000 LEI  

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS 
 

 
Evenimente importante de raportat: 
 
a) Schimbari în controlul asupra societății – nu este cazul 
b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul 
c) Procedura falimentului – nu este cazul 
d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul 
e) alte evenimente:  
 
RAPORTUL SEMESTRIAL AL SOCIETATII LA 30.06.2016 cu urmatoarele        
documente: 
- Raportarea contabila semestriala; 
- Raportul administratorului unic; 
- Raportul auditorului financiar EXPERT LEX  ; 
- Declaratia de conformitate a administratorului unic; 

 

 

 

LIFE IS HARD S.A.  

Prin Administrator Unic 

Erik Barna 

 

 

 










