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MESAJ DE LA CEO 

 
Anul 2016 a fost un an de continuare a eforturilor de intarire a statutului de companie publica, 
inclusa in categoria “Premium” a pietei Aero. A fost primul an pentru noi in postura de 
companie Publica. A fost un an in care am invatat care sunt cerintele si mecanismele acestei 
piete. 

In 2016, actiunile au fost tranzactionate intr-un numar de 3.312 tranzactii in cursul anului 2016, 
capitalizarea companiei crescand cu 16% de la 7.9 la 9.2 milioane lei. Multumim actionarilor 
care si-au exprimat, astfel, votul de incredere in planurile comunicate, dar si in echipa. 

Sub impactul turbulentelor din piata de asigurari (plafonarea preturilor la RCA, insolventa 
Carpatica si Forte asigurari), in conditiile in care inca o pondere insemnata din cifra de afaceri 
este generata de platforma 24Broker.ro, cifra de afaceri si veniturile au fost afectate in mod 
negativ, astfel incat anul fiscal a fost incheiat sub cifrele previzionate in 2015.  Totusi chiar si in 
aceste conditii am reusit sa crestem numarul de clienti recurenti si veniturile generate, dar fara a 
reusi sa eliminam integral efectul negativ din piata asigurarilor. 

In 2016 am continuat procesele de standardizare interna pe directii ce vizeaza vanzarile si 
managementul proiectelor avand ca scop crearea unor instrumente moderne, care sa asigure 
trasabiliate,  transparenta, reducerea erorilor, reducerea costurilor, scalabiliate. 

Principala constructie inceputa in 2016 este “24h company”. Este un demers a carei 
implementare va dura cativa ani si care are ca si scop crearea unui pool de resurse tehnice 
distribuite in toata lumea (free-lanceri) care sa permita functionarea companiei 24 din 24 pe 
partea de dezvoltare software, reducerea riscului la care compania este expusa in ceea ce 
priveste asigurarea necesarului de specialisti. 
Desi suntem o companie locala, cand vine vorba de resursa umana foarte calificata actionam pe 
o piata globala, unde competitia este acerba. 

O parte dintre realizarile anului 2016: 
- Lansarea in piata a produsului OKEY.ro - platforma de administrare pentru IMM-uri 
- Recertificarile ISO: ISO9001:2008 si ISO27001:2013 in ceea ce priveste activitatea 

de baza a companiei: dezvoltarea de software 
- Acreditarea platformei 24Broker.ro de catre BlueLab, ca fiind conforma cu cerintele 

ASF impuse de norma 6/2015 
- Prezenta in finala IT Europe Awards, la doua categorii,  cu aplicatia MedXline 
- Premiul “Cea mai activa companie de produs” - TechFest   
- Am consolidat structura de management, organigrama si procesele care sa asigure o 

crestere sustinuta pentru urmatorii ani (echipa a fost extinsa cu un Business 
Developer pentru OKEY si un manager de proiect pentru departamentul de Business 
and Projet Management Solutions)  

- Doua noi produse ce vor fi lansate in aceasta primavara 
In perioada urmatoare 2017-2018, intentionam sa continuam strategia de dezvoltare organica. 
Mai exact, ne vom focusa in continuare pe extinderea portofoliului de solutii si produse (prin 
dezvoltarea de noi aplicatii sau achizitia unor start-up-uri). Ne vom focusa si asupra cresterii 
capacitatii de vanzare prin extinderea fortei proprii de specialisti si consultanti. In cadrul 
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decizional focusul general vizeaza cresterea pe termen lung in detrimentul unor succese pe 
termen scurt.  
2017, precum si urmatorii ani, ca si trend tehnologic vor viza domenii cum ar fi inteligenta 
artificiala, dispozitive interconectate (IoT),  Smart “ceva” (City, Buildings, Office etc). In aceste 
directii vom avea si noi focus ca si companie de tehnologie, in ceea ce priveste cercetarea si 
dezvoltarea, lansarea de noi produse. Binenteles, ca aceste demersuri vor impune o sustinere 
financiara pe masura, peste disponibilitatile companiei, motiv pentru care vom apela la variate 
metode de atragere a capitalului necesar, de la fonduri europene, asocieri in participatiune, pana 
la emisiuni de obligatiuni sau credite bancare. 

 

 
I. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII 

Precizarea datei de infiintare a companiei 
 
A fost infiintata in 2004 de catre Erik Barna, sub denumirea de KL SOFTWARE,  ca si o companie 
independenta, producatoare de produse software pentru companii mici si mijlocii. 

 
In 2008 pentru a putea accelera dezvoltarea societatii si pentru a putea finanta activitatea operationala  se 
modifica actionariatul societatii. Intra in actionariat Catalin Chis si Emil Stetco, fiecare cu o detinere de 
45% din actiuni. Erik Barna ramane cu o participatie de 10% si in pozitia de Administrator si Director 
General al companiei. 

In 2011 se pun bazele societatii Mobile Technologies SRL, in care LIFE IS HARD este unic actionar. 
Compania are ca linie de business principala dezvoltarea de aplicatii mobile. 

 
In 2012 din actionariat iese Emil Stetco, participatia s-a se imparte intre actionarii ramasi, astfel ca in 
noua structura actionariatul este reprezentat de: Catalin Chis (75%), Erik Barna (25%). 

 

In 2013 se decide inceperea unui proces de rebranding al companiei si a produselor sale, astfel incat 
primul efect al procesului de rebranding  va fi schimbarea denumirii companiei din KL SOFTWARE in 
LIFE IS HARD. 

 

In 2014 compania achizitioneaza 51% din Barandi Solutions SRL si Barandi Solutions LTD (UK), o 
companie de software specializata pe activitati de outsourcing in IT. 
 

In 2015 se decide schimbarea formei juridice a companiei, transformarea ei in companie pe actiuni si 
listarea la Bursa de Valori Bucuresti, pe piata secundara AeRO. Astel, compania devine LIFE IS HARD 
SA, si 5% dintre actiuni sunt detinute de catre angajati. 

 

2016 este primul al Life Is Hard pe bursa, este anul in care am lansat pe piata un produs pentru mici 
antreprenori romani:  OKEY.ro - platforma pentru administrarea eficienta a micilor afaceri. 
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Descrierea activitatii de baza 
Inca de la infiintare scopul definit al afacerii este oferirea de solutii IT compleze (aplicatii din portofoliul 
propriu, dar si solutii personalizate) clientilor in vederea facilitarii derularii proceselor de business si a 
eficientizarii controlului afacerii. 
Denumirea de LIFE IS HARD - Work Soft provine de la conceptul If Life Is Hard then WORK SOFT, 
sintetizand ideea de eficientizare a activitatii prin utilizarea de solutii informatice care sa duca la un 
management si un control mai bun al proceselor de business. 
 
Viziunea societatii este de a oferi solutii de business inovative si accesibile ca si costuri, pietelor 
specifice din Romania, cu scopul revitalizarii companiilor romanesti si a imbunatatirii pozitiei pe pietele 
pe care acestea activeaza. Prin implementarea solutiilor LIFE IS HARD se doreste crearea unei valori 
reale pentru partenerii de business. 
 
Combinand know-how-ul din domeniul tehnologiei informatiei cu abilitatile si experienta în consultanta 
in management, societatea are ca si misiune livrarea de solutii orientate spre cresterea valorii afacerii, 
care dau posibilitatea partenerilor de a concura si de a opera mai eficient si de a excela in piete din ce in 
ce mai dinamice. 

 
Liniile de business principale au ramas in continuarea oferirea de produse software proprii si solutii 
IT&C personalizate pentru urmatoarele industrii: 

● Asigurari 
● Sanatate 
● Transporturi rutiere de persoane 
● Business and Project Management solutions 
● Solutii si servicii integrate de IT&C 
● Consultanta pentru solutii de proiectare CAD, distributie software  

 

Ponderea liniilor de business in CIFRA DE AFACERI a anului 2016 
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Descrierea oricaror fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii comerciale, ale filialelor sau 
ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar 

 
Compania detine urmatoarele participatii: 

 

Denumirea societatii Participatie detinuta 

Mobile Technologies SRL (RO) 100% 

Barandi Solutions SRL (RO) 56,86% 

Barandi Solutions LTD (UK) 56,86% / inchisa in noiembrie 2016 

 

Important: In 2016 activitatea biroului de vanzari din Londra al Barandi Solutions LTD a fost 
transferata catre biroul din Romania, entitatea din UK fiind inchisa, economic aceasta ne mai fiind 
sustenabila. 

Achizitii si instrainari de active 

Indicatori (valori brute) 01.01.2016 Cresteri Reduceri 31.12.2016 

Imobilizari necorporale 1.076.157 170.145 100 1.246.202 

Imobilizari corporale 748.774 25.370 261.307 512.837 

Imobilizari financiare 281.531 36 - 281.567 

TOTAL 
Active Imobilizate 

2.106.462 195.551 261.407 2.040.606 

 

Activele imobilizate constau in mijloace de transport, echipamente IT si licente, necesare derularii 
activitatii. O component insemnata o reprezinta imobilizarile necorporale aferente proiectelor in 
dezvoltare (eokey, 24office, 24broker). In ceea ce priveste imobilizarile financiare, sumele sunt aferente 
participatiilor pe care entitatea le are  la alte societati. 

In 2016 a avut loc o reducere la nivelul activelor corporale in valoare totala de 261.307 LEI, care se 
datoreaza scoaterii din gestiune a unor mijloace de transport in valoare de 251.060 LEI si unor elemente 
de mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale in valoare de 
10.247 LEI. La nivelul activelor necorporale s-au facut achizitii in valoare totala de 170.145 LEI aferent 
proiectelor in dezvoltare. 

In 2016 nu s-au inregistrat achizitii si instrainari de active care sa aiba o pondere mai mare de 20% din 
capitalul social al companiei. 
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1.1 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA 
In 2016 Cifra de afaceri neta a societatii a crescut cu +11.62 % fata de 2015, de la 4.157.042 LEI in 2015 
la 4.639.907 LEI in 2016. Majorarea de 28,56% inregistrata la nivelul cifrei de afaceri in primul semestru 
al anului 2016, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2015, si-a mentinut trendul si in cel de-al II-lea 
semestru, chiar daca aceasta crestere nu a fost la fel de accelerata precum cea inregistrata in primul 
semestru al anului de referinta. Cifra de afaceri realizata de entitate pe parcursul perioadei de raportare 
este de 4.639.907 lei si se compune din venituri aferente urmatoarelor activitati: servicii mententanta IT si 
servicii de inchiriere a aplicatiilor proprii (24broker, eokey, 24rutier), precum si din vanzarea de marfa 
specifica activitatii principale. 
 
Veniturile din productia proprie de imobilizari necorporale au sustinut in cea mai mare masura scaderea 
veniturilor operationale (-8,63%) de la 5.333.597 LEI in 2015 la 4.873.327 LEI in 2016. Veniturile din 
vanzarea marfurilor, care s-au redus la jumatate (-52,20), faptul ca societatea nu a mai realizat 
venituri din subvenții de exploatare acestea reducandu-se 100% precum si diminuarea altor 
venituri din exploatare (-28,43%) au contribuit la scaderea veniturilor operationale. Diminuarea 
mai accentuata a veniturilor operationale (-8,63%) comparativ cu cheltuielile operationale (-6,07%) a 
marcat scaderea rezultatului operational (-23,15%). 
  
Cheltuielile cu personalul in valoare de 430.575 lei reprezinta 10,11% din totalul cheltuielilor din 
exploatare. In scadere cu 34.84% fata de anul 2015 ca si pondere in totalul cheltuielilor de exploatare, au 
inregistrat o diminuare cu 4.46 puncte procentuale fata de anul 2015. Acest lucru se datoreaza in mare 
parte reduceri de personal ce au avut loc in cursul anului 2016 pe fondul externalizarii unei parti a 
activitatii societatii. 
  
Cheltuielile cu marfurile au o pondere de 23,24% din totalul cheltuielilor din exploatare, inregistrand in 
anul 2016 un nivel de 989.854 lei marcand o scadere semnificativa fata de anul 2015 (de la 2.108.413 lei) 
pe fondul diminuarii veniturilor din vanzarea marfurilor (-52.20%).  
  
Cheltuielile privind prestatiile externe, in anul 2016 au cunoscut o majorare semnificativa cu 71,48%, de 
la 1.511.877 lei la 2.592.644 lei, detinand totodata cea mai mare pondere in cadrul cheltuielilor din 
activitatea de exploatare (60,87%). Externalizarea unei parti a activitatii societatii, a avut drept efect 
inregistrare unei cresteri substantiale la nivelul cheltuielilor cu prestatii externe. 
  
Cheltuielile financiare inregistrate in anul 2016 au marcat o scadere cu 3,64% de la 54.392 lei (2015) la 
52.413 lei. 
  
Rezultatul din exploatare a fost in valoare de 614.315 lei, reprezentand 13,24% din cifra de afaceri 
realizata de societate. Comparativ cu anul 2015, cand activitatea de exploatare a generat un profit in 
valoare de 799.378 lei, in perioada curenta de raportare entitatea a inregistrat un profit din activitatea de 
exploatare mai mic cu 23.15%. 
  
Rezultatul din activitatea financiara ce a fost inregistrat in anul 2016 s-a concretizat intr-o pierdere de 
48.396 lei, care s-a diminuat comparativ cu perioada de referinta cu 0.72%. 
Elementul determinant al pierderii  inregistrate in activitatea financiara il reprezinta inregistrarea unor 
cheltuieli financiare in valoare totala de 52.413 lei. Acestea prin comparatie cu perioada precedenta, au 
marcat o reducere cu 3.64%. Alte cheltuieli financiare au marcat o scadere cu 7.39%, in timp ce 
cheltuielile cu dobanzile in valoare de 21.766, inregistrate pe fondul angajarii de credite, au cunoscut o 
crestere cu 2.19% fata de nivelul de 21.299 lei inregistrat in anul 2015. 
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Profitul BRUT inregistrat in 2016 a fost de 565.919 LEI. Diminuarea rezultatului din exploatare cu 
23,15%, a avut consecințe directe asupra rezultatului brut al perioadei, care a scăzut cu 24,61% 
comparativ cu perioada precedentă. Prin urmare rezultatul brut la finele anului 2016  s-a concretizat într-
un profit de 565.919 lei , în scădere cu 24,61% comparativ cu valoarea înregistrată în perioada de 
referință ( 750.632 lei). 
  
Dupa deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (64.914lei), in perioada curenta (2016), societatea a 
inregistrat un Profit NET in valoare de 501.005 LEI in scadere cu 30.37% comparativ cu perioada de 
referinta (anul 2015) cand acesta a fost in suma de 719.486 LEI. 
  
Profitul obtinut de societate, a fost totodata influentat in mod negativ de pierderea generata de 
activitatea afinanciara. 
 
 
Indicatori economico-financiari 

 

Denumirea indicatorului Valoare 2015 Valoare 2016 

Indicatori de lichiditate 

Indicatorul lichiditatii curente 1.22 1.91 

Indicatorul lichiditatii imediate 1.15 1.78 

Indicatori de risc 

Indicatorul gradului de indatorare 47.00 25.00 

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor 36.00 26.00 

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) 

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) 14.00 15.00 

Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de 
stocare) 

26.00 24.00 

Viteza de rotatie a debitelor-clienti 25.00 33.00 

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor 57.00 42.00 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate 2.38 2.64 

Viteza de rotatie a activelor totale 1.40 1.40 
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Indicatori de profitabilitate 

Rentabilitatea capitalului angajat 39.00 26.00 

Marja bruta din vanzari 19.36 13.24 

Indicatori de solvabilitate 

Solvabilitatea patrimoniala 52.48 74.52 

Solvabilitatea generala 210.44 392.50 

 
 
1.  Indicatori de lichiditate 
Lichiditatea  reflecta  capacitatea  societatii  de  a-si  onora  obligatiile  pe  termen  scurt prin 
transformarea   activelor   curente   (stocuri,   creante,   investitii   pe   termen   scurt)   in  numerar,  
pentru a-si onora platile curente exigibile. 
 
Lichiditatea curenta - Valoarea indicatorului in anul curent este supraunitara (1.91 in 2016), in crestere 
semnificativa comparativ cu anul anterior (1.22 in 2015), ceea ce reflecta o capacitate buna de acoperire a 
datoriilor curente pe seama activelor curente. 
 
Lichiditatea imediata - Valoarea indicatorului in anul curent este supraunitara (1.78 in 2016), in crestere 
semnificativa comparativ cu anul anterior (1.15 in 2015) ceea ce reflecta o capacitate buna de acoperire a 
datoriilor curente pe seama activelor curente si lichide. 
  
2. Indicatori de risc 
Situatia indicatorului privind gradul de indatorare prezinta o imbunatatire semnificativa fata de anul 
2015 (47%) in conditiile in care in anul 2016 valoarea acestuia este de 25%. Situarea indicatorului 
privind gradul de indatorare sub 50% indica o politica relativ corecta a societatii in privinta contractarii 
de credite necesare derularii activitatii. Evolutia inregistrata la nivelul acestui indicator, se datoreaza in 
principal rambursarii celei mai mari parti din datoriile generate de creditele bancare ce au fost 
contractate. 
 
  
3. Indicatori de activitate 
 
Viteza de rotatie a stocurilor - indicatorul releva o capacitate buna a societatii de gestionare a stocurilor, 
lucru normal daca tinem cont de faptul ca societatea achizitioneaza stocuri doar pe masura comenzilor 
venite din partea clientilor, activitatea de comert cu marfa nefiind prioritara. 
 
Viteza de rotatie a debitelor-clienti: calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale si 
exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate. O valoare în 
crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in 
consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). La data bilantului, valoarea indicatorului este 
33 zile, in usoara crestere fata de perioada precedenta de raportare cand valoarea indicatorului era de 25 
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zile. Aceasta evolutie ar putea genera o influenta usor negativa asupra trezoreriei societatii si gradului de 
lichiditate, dar cu toate acestea, analizat in corespondenta cu ceilalti indicatori privind rotatia stocurilor si 
a creditelor, indicatorul se situeaza inafara unui risc semnificativ. 
 
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea îl 
obtine de la furnizorii sai. La data bilantului, valoarea indicatorului este 42 zile, in scadere fata de 
perioada precedenta de raportare cand valoarea indicatorului era 57 zile. Prin raportare la viteza de rotatie 
a debitelor-clienti, aceasta pozitionare este favorabila entitatii, in absenta circumstantelor care genereaza 
o intarziere la plata a furnizorilor comerciali. 
 
Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale - evalueaza eficacitatea managementului imobilizarilor 
corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de imobilizari 
corporale. La data bilantului, valoarea indicatorului este 2,64 in crestere usoara fata de perioada 
precedenta de raportare cand valoarea indicatorului era 2,38. Practic nu sunt inregistrate fluctuatii 
semnificative, inconditiile in care atat cifra de afaceri cat si valoarea imobilizarilor se situeaza la niveluri 
apropiate comparative cu anul 2015. 
 
Viteza de rotatie a activelor totale - la data bilantului, valoarea indicatorului este 1,68 în crestere usoara 
fata de perioada precedenta de raportare cand valoarea indicatorului era 1,40. Practic nu sunt inregistrate 
fluctuatii semnificative, in conditiile in care atat cifra de afaceri, cat si activele totale se situeaza la 
niveluri relative apropiate comparative cu anul 2015. 
  
 
4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii în realizarea de profit din resursele 
disponibile 
 
Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care îl obtine entitatea din banii investiti in 
afacere; capitalul angajat se refera la banii investiti în entitate atat de catre actionari, cât si de creditorii pe 
termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii 
curente. La data bilantului, valoarea indicatorului este de 26%, in scadere fata de perioada precedenta de 
raportare cand valoarea indicatorului era 39%, pe fondul reducerii profitului brut. 
 
Marja bruta din vanzari - O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este 
capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim. La data bilantului, 
valoarea indicatorului este de 13,24%, in scadere usoara fata de perioada precedenta de raportare cand 
valoarea indicatorului era 19,36%. Aceasta evolutie este una defavorabila entitatii. 
  
 
5. Indicatori de solvabilitate: 
 
Rata solvabilitatii patrimoniale exprima capacitatea de autofinantare a entitatii, precum si masura in care 
poate face fata obligatiilor sale de plata. O valoare ridicata a acestui indicator semnifica o sporire a 
capacitatii de autofinantare. Valoarea recomandata este mai mare de 30%. La data bilantului, valoarea 
indicatorului este de 74,52%, in crestere fata de perioada precedent de raportare cand valoarea 
indicatorului era de 52,48%, depasind valoarea recomandata de 30%. Evolutia indicatorului este benefica 
pentru conditia financiara a entitatii. 
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Rata solvabilitatii generale exprima masura in care activele entitatii contribuie la finantarea datoriilor 
totale. La data bilantului, valoarea indicatorului este de 392,50%, in crestere fata de perioada precedent 
de raportare cand valoarea indicatorului era de 210,44%, depasind semnificativ pregul minim 
recomandat. In cosecinta, activele totale acopera datoriile totale ale entitatii, asigurand premiza 
continuitatii activitatii. 
  
6. Productivitatea muncii: exprima eficienta utilizarii resursei umane, prin raportarea cifrei de afaceri, 
reprezentand venituri din prestari servicii, din perioada de raportare la numarul mediu de angajati. La data 
bilantului, valoarea indicatorului este de 331.422 lei /angajat, in crestere semnificativa fata de perioada 
precedenta de raportare cand valoarea indicatorului era 173.210 lei /angajat, cee ace indica o mai buna 
utilizare si alocare a resursei umane. 

 
 
COTA DE PIATA 
 
Cota de piata este destul de greu de monitorizat, mai ales la produsele cu destinatie mass-market, cum 
este OKEY.ro. Totusi la produsele foarte nisate monitorizarea se poate face relativ simplu, cu efort si 
costuri minime.  

Analizand aplicatia 24Broker.ro si piata tinta, putem trage urmatoarele concluzii. Anul 2016 a continuat 
sa fie  un an zbuciumat in industria asigurarilor din Romania, marcat de insolventa si falimentul Carpatica 
Asigurari, plafonarea RCA-ului si reducerea comisioanelor brokerilor de asigurare.  

Chiar si in aceste conditii, am reusit sa castigam clienti noi si cote de piata. La sfarsit de 2016 primele 
subscrise au fost 2.744.619.000 lei in 2016 fata de 2.100.000.000 lei in 2015, reprezentad o crestere 
de +30%, prime subscrise. Cota de piata detinuta de 24Broker.ro a crescut de asemenea si ca umar de 
brokeri din portofoliu. Anul a fost incheiat cu 106 brokeri o crestere de +5 % fata de anul precedent. 

2016 a coincis si cu auditarea tehnica a solutiei 24Broker.ro de catre un auditor independent autorizat de 
catre ASF, devenind astfel prima platforma de brokeraj din Romania, conforma cu cerintele impuse de 
ASF prin intermediul normei 6 din 2015 cu privire la siguranta datelor si a proceselor de dezvoltrare 
software. 

Competitorii pe acest segment au ramas in mare parte aceeasi. 

 

Pentru 24Routier.ro si Medxline.ro, numarul de clienti a crescut usor, mai cu seama pe MedXline, unde 
cresterea in portofoliu a fost de  20% 

 

OKEY.ro a incheiat anul cu un numar de 680 de clienti in portofoliu. Dintre care pentru un client s-a facut 
o implementare semnificativa ca si valoare. Licenta si personalizarile ridicandu-se la 40.000 Euro. 
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Produs  
LIFE IS HARD 

Cota de piată Competitori din piată 

24Broker.ro ● 68% din total  volume intermediate de 
brokeri in piata de brokeraj 

 
● Cota de piata intermediata 44% din 

disponibil crestere cu aproximativ 10% 
fata de 2015 

● Cota de piata ca si numar de brokeri in 
portofoliu 32.71 %  – crestere cu 5% 
fata de 2015 
 

Calculasigurari.ro 
Broker.net 

   

24Routier.ro < 5% - 
   
MedXline.ro < 5% ICMED (Syonic SRL) 

  Charisma (Total Soft) 

  Pharmec (Pharmec Healthcare 
Software) 

   
eOKEY.ro < 5% 

Lansat in februarie 2016 
Smart-bill 
Factureaza.ro 
Ymens.ro 
Briobill.ro 
Facturis.ro 

 

1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII 
Descrierea principalelor produse realizate  
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In 2016 LIFE IS HARD a demarat si dezvoltat o serie de produse software destinate intreprinderilor mici 
si mijlocii care urmeaza sa fie lansate in primul semestru al anului 2017 in piata. 

 

In acelasi timp societatea investete in extinderea competentelor si a solutiilor ce vizeaza tehnologii cum 
ar fi: cloud, IoT, IIoT, SmartCities 

1.3 EVALUAREA ACTIVITATII DE APROVIZIONARE SI CONTRACTARE A 
FURNIZORILOR 

 
Siguranta surselor de aprovizionare: 

● In ceea ce priveste aprovizionarea cu echipamente hardware pentru uz intern in propriile 
centre de date sau proiecte in derulare, dar si pentru revanzare / implementare la client, 
aprovizionarea se face de regula de la distribuitori cu prezenta in Romania.  Compania 
lucreaza doar cu brand-uri consacrate: APPLE, IBM, LENOVO, DELL, CISCO. Societatea 
are relatii contractuale cu distribuitori diversi, siguranta aprovizionarii nu depinde de relatia cu 
un anumit furnizor.  

● In ceea ce priveste realizarea unor prototipuri hardware sau in ceea ce priveste procurarea unor 
echipamente hardware cu caracteristici tehnice mai deosebite, compania apeleaza direct la 
importuri din CHINA / SINGAPORE / TAIWAN. Nici in acest domeniu nu exista relatii de 
tip “furnizor unic.” 

● In ceea ce priveste subcontractarea unor activitati catre companii sau subcontractor 
independenti (freelanceri), compania are relatii comerciale cu o paleta variata de furnizori, nici 
in aceasta categorie neexistand relatii de tip “furnizor unic.” 

● In ceea ce priveste subcontractarea unor servicii de tip Data Center, criteriile de selectie a 
furnizorilor sunt foarte drastice, acestia trebuind sa aiba implementate pentru activitatea de tip 
data center certificarile ISO 27001, ISO 9001, iar centrul de date sa se alinieze normelor de 
minim TIA-942 Tier Level 2 in ceea ce priveste centrele de date. 

Preturile materiilor prime: 

○ In ceea ce priveste riscul de pret, LIFE IS HARD plaseaza comenzi catre furnizori doar pe 
baza unor comenzi ferme de la clienti, astfel incat pretul este unul ferm, confirmat in prealabil 
cu furnizorul si apoi agreat de client. 

○ Pentru materiile prime si consumabile se lucreaza cu furnizori diversi, aprovizionarea se face 
in functie de nevoi. 

Date fiind explicatiile de mai sus consideram ca fluctuatiile de pret la materiile prime si materiale nu 
reprezinta un risc pentru societate. 

1.4 EVALUAREA ACTIVITATII DE VANZARE 
 

Procesul de vanzare se desfasoara atat prin intermediul unei echipe interne foarte specializate dar si prin 
intermediul resellerilor. 

In 2016 baza de clienti a fost extinsa cu 41 de noi clienti, acoperind toate liniile de business. 

Pentru majoritatea produselor noastre abordam o politica de licentiere SaS (Software as a Service - Plata 
pe baza de abonament). Din acest motiv ne putem mandri cu o baza solida de clienti, care genereaza 
venituri recurente pentru companie. Aceasta baza de clienti este in continua crestere si dezvoltare 
sustinuta fiind de activitatea de PR si Marketing dar si de diversificarea portofoliului de produse si 
servicii pe care le oferim. 
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Profil clienti:  

Procent Cifra de afaceri 

5% dintre clientii nostri sunt companii cu o cifra de afaceri < 5 milioane Euro 

50% dintre clientii nostri sunt companii cu o cifra de afaceri >5 milioane Euro 

30% dintre clientii nostri sunt companii cu o cifra de afaceri > 10 milioane Euro 

15% dintre clientii nostri sunt companii cu o cifra de afaceri >50 milioane Euro 

 

 
Marketing si PR 

Vanzarile sunt sustinute prin activitati de marketing si PR, avand ca scop principal generarea de brand 
awareness pentru companie si produsele ei. Acest lucru ajuta compania in a se face cunoscuta in piata in 
randul potentialilor clienti dar si sa-si faca o imagine in randul potentialilor viitori angajati. 

 

 
A doua editie a Transilvania Insurance Days, eveniment organizat pentru 
prima data in 2015 si destinat profesionistilor in asigurari a fost bine primit, 
la aceasta editie, accentul punandu-se pe “Customer Care”.  Au participat la 
eveniment 120 de profesionisti din domeniu: brokeri de asigurare, societati 
de asigurari, asistenti in brokeraj. 

 

 

 

Operand intr-un model de vanzare B2B, avand produse si servicii cu un 
ciclu lung de vanzare, relatia stabilita intre clienti si echipa de vanzari este una vitala pentru a asigura o 
vanzare reusita si pentru a avea clienti multumiti. 

 

A fost evenimentul major de IT la care LIFE IS HARD a participat 
in calitate de partener. Scopul participarii a fost acela de a promova imaginea de angajator in randul 
comunitatii programatorilor din Cluj-Napoca. 
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In cadrul acestui eveniment obiectivul companiei a fost acela de a ne 
pozitiona si a ne face cunoscute opiniile la nivel european in ceea ce priveste initiativele in domeniul 

standardizarii in ceea ce priveste facturarea electronica. 

 

Pentru al-3-lea an la rand am fost prezenti la European Software & 
Solutions Summit de la Londra, eveniment care reuneste cei mai 
mari producatori independenti de software din Europa. Participarea 
a fost foarte utila pentru noi deoarece in cadrul Summit-ului s-au 
dezbatut teme de interes general al industriei de software, tendinte 

si problematici cu care se confrunta producatorii. 

 
LIFE IS HARD a participat pentru al 4-lea an consecutiv la cea mai prestigioasa 
competitie a companiilor producatoare de software din Europa. Participarea s-a 
soldat cu o dubla nominalizare in finala prestigioasei competitii. Solutiile cu care 
am intrat in finala sunt doua aplicatii pentru domeniul medical: Call Center 
Pediatric si Platforma donez450.ro - registrul donatorilor de sange. 

 

 

 

 

 

1.5 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJATI 

Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a graduli de 
sindicalizare a fortei de munca; Descrierea raporturilor  dintre manageri si angajati precum si a oricaror 
elemente conflictuale care caracterizeza aceste raporturi. 

 

- numar final an 2016: 16 salariati; 
- numar mediu an 2016 : 14 salariati; 
 
Compania externalizeaza o parte dintre activitati (contabilitate, consultanta IT, servicii de programare) 
catre subcontractori independenti. La finalul lui 2016 compania colabora cu un numar de 17 
subcontractori. 
 
Toti angajatii companiei sunt angajati cu studii superioare, caracterizati printr-un grad deosebit de 
educatie si o dorinta continua de a invata si perfectionata. Media de varsta in companie este de 28 de ani.  
Mediul de lucru este unul menit sa favorizeze initiativa,  inovatia si dezvoltarea profesionala. Nu au 
existat situatii conflictuale intre angajati si management, iar angajatii nu sunt organizati in sindicate. 
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1.6 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA AL 
EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR   

Descrierea sintetaca a impactului activitatilor  de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator precum 
si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului 
inconjurator.    
Activitatea LIFE IS HARD SA nu are impact asupra mediului inconjurator, compania activand in 
domeniul serviciilor. Chiar daca compania prin activitatea pe care o desfasoara nu are un impact direct 
asupra mediului inconjurator, totusi suntem preocupati de mediu si participam impreuna cu angajatii la 
activitati pe baza de voluntariat ce vizeaza impaduriri, ecologizari. De asemenea in cadrul companiei 
exista un set de politici de educare si responsabilizare a angajatilor in ceea ce priveste mediul 
inconjurator. Se recicleaza bateriile utilizate in mouse-uri si alte dispozitive de lucru ce necesita utilizarea 
bateriilor, angajatii au o atentie sporita in ceea ce priveste utilizarea energiei electrice, echipamentele 
fiind oprite cand nu sunt folosite sau trecute in regim de consum economic. 

 

Nu s-au inregistrat litigii privind mediul inconjurator.  

  

1.7. EVALUAREA ACTIVITATII DE CERCETARE SI DEZVOLTARE  

Precizare cheltuielilor in exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmator 
pentru activitatea de cercetare dezvoltare.     
       

Compania are o preocupare continua in ceea ce priveste cercetarea si dezvoltarea, scopul final al acestor 
activitati fiind lansarea pe piata de noi produse software.   

In anul 2016 s-au prevăzut 447.700 lei pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare s-au cheltuit 
168.421 LEI  (fondurile au fost directionate catre dezvoltarea platformei OKEY, dezvoltarea de 
noi module in 24Broker, dezvoltarea a inca a doua aplicatii mobile, ce urmeaza a fi lansate) iar 
pentru anul 2017 se estimează o alocare 500.000 lei (aproximativ 110.000 Euro) pentru 
confiinantare in vederea dezvoltarii unei aplicatii prin atragerea de fonduri europene si 
continuarea dezvoltarii platformelor 24Broker si OKEY. 
 
In 2017 se preconizeaza de asemenea castigarea unui proiect European pentru care s-a depus cererea de 
finantare in 2016, ce vizeaza dezvoltarea unei platforme de licitatii pentru lichidari de stocuri. 

Referitor la politica de investitii pentru 2017, avem in vedere urmatoarele: 

● Modernizarea spatiilor de lucru pentru a fi aliniati in piata, mutarea intr-un nou sediu mai 
mare, care sa ne permita cresterea numarului de angajati, fidelizarea angajatilor. Suma 
bugetata in acest sens: 30.000 Euro 

● Achizitii hardware (servere) pentru extinderea capacitatii de stocare si procesare. Suma 
bugetata: 12.000 Euro 

1.8. EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL 
RISCULUI  
 

Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de chash flow.  



	

	

pagina 18 din 39 

	

	
	 	 	 	 	

Descrierea politicilor si a obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului. 

LIFE IS HARD prin complexitatea activitatii pe care o desfasoara este supusa unor diverse riscuri :  
  

      

Riscul de lichiditate   

Societatea isi monitorizeaza riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri folosind un instrument recurent 
de planificare a lichiditatilor. Societatea isi planifica si monitorizeaza atent fluxurile de numerar pentru a 
preveni acest risc, si are de asemenea acces la finantare din partea principalelor banci partenere. Riscul de 
lichiditate este asociat detinerii de active imobilizate sau financiare si de transformarea acestora in active 
lichide. Activele societatii (echipamente tehnologice) sunt folosite in activitatea curenta (prestari de 
servicii si dezvoltare de software). Din acest punct de vedere riscurile mai importante pentru companie 
sunt riscul de cash-flow si cel de credit. 

      

Riscul valutar   

Riscul valutar este riscul ca valoarea justa sau viitoarele fluxuri de trezorerie ale unui instrument financiar 
sa fluctueze din cauza modificarilor cursurilor de schimb valutar. 

Societatea urmareste sa fie neutra in ceea ce priveste riscul de fluctuatie a cursului valutar prin 
implementarea urmatoarelor practici: 

● In toate ofertele preturile sunt exprimate in valuta, cu facturare in lei la cursul de schimb din 
ziua platii 

● Nu lucram cu oferte de tip cross-currency / multivaluta. 
      

Riscul de dobanda     

Riscul fluxului de lichiditati determinat de dobanzi este riscul variatiei cheltuielilor cu dobanzi si 
veniturilor din dobanzi datorita ratelor de dobanda variabile. Societatea are imprumuturi care sunt 
purtatoare de dobanzi la o rata variabila, expunand societatea riscului fluxului de lichiditati. 

      

Riscul de credit    

Riscul de credit este riscul ca o contrapartida sa nu isi indeplineasca obligatiile conform unui instrument 
financiar sau conform unui contract de client, ducand astfel la o pierdere financiara. Societatea este 
expusa riscului de credit din activitatile sale de exploatare (in principal pentru creante comerciale) si din 
activitatile sale financiare, inclusiv depozitele la banci si institutii financiare, tranzactii de schimb valutar 
si alte instrumente financiare.  

Pentru minimizarea riscului compania analizeaza si monitorizeaza permanent clientii prin site-uri 
specializate de analiza a bonitatii lor si implementeaza o politica stricta privind livrarea de bunuri si 
servicii catre clienti. Totusi nu s-a identificat o modalitate de eliminare completa a acestui risc. 

     

Riscul de pret    

Riscul de pret reprezinta riscul ca pretul de piata al produselor si serviciilor vandute de companie sa 
oscileze in asa masura incat sa faca nerentabile contractele existente. 

 

Pentru a limita acest risc compania aplica urmatoarele proceduri: 
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● Se limiteaza contractele de tip “fix price” pe perioade lungi de timp; 
● Compania nu opereaza cu stocuri, astfel incat fiecare comanda plasata la furnizor are in 

prealabil confirmarea comenzii de la client; 
● In cazul variatiei costului fortei de munca, variatia se transpune in preturile de lista aplicate 

clientilor, cu o anumita latenta impuse de contractele pe rol, latenta care are ca efect intr-o 
prima faza asumarea unor posibile pierderi. 

    

Riscul de cash-flow 

Reprezinta riscul ca societatea sa nu-si poata onora obligatiile de plata la scadenta.  

Riscul este destul de scazut, dat fiind ca societatea are venituri recurente din serviciile prestate. Totusi 
exista un astfel de risc. Pentru a limita riscul societatea aplica urmatoarele principii: 

● Principiul sincronizarii scadentelor: termenul de incasare de la client sa fie mai mic decat 
termenul de incasare de la furnizori; 

● Indrumarea clientilor care achizitioneaza solutii complexe catre solutii de finantare alternative 
(leasing).      

 

Riscul asociat cu persoane cheie 

Succesul companiei depinde in mare masura de calitatea profesionala a angajatilor, de capacitatea 
companiei de a atrage si motiva angajatii, de capacitatea de a creea un mediu propice dezvoltarii 
profesionale a angajatilor.  

Este una dintre cele mai mari provocari ale companiilor din IT. Fluctuatia de personal este generata in 
speta de intrarea multinationalelor pe piata din Romania dar si prin deschiderea pietei de munca pe IT in 
Europa de Vest. 

 

LIFE IS HARD s-a confruntat si se confrunta cu acest risc, dar pentru a diminua riscul compania 
implementeaza o serie de practici si programe menite sa motiveze si sa atraga angajatii, cum ar fi: 

● Acordarea de bonusuri de proiect; 
● Acordarea celui de a-13-lea salariu; 
● Acordarea de facilitati si reduceri pentru activitati de recreative; 
● Inceperea programului “Glue Lab” menit sa dezvolte capacitati profesionale ale angajatilor si 

sa le stimuleze capacitatea de inovare si organizare. 
● Acordarea de beneficii angajatilor sub forma de actiuni 
● Acordarea unor pachete de beneficii cum ar fi: analize medicale gratuite, decontul 

abonamentului de transport in comun 
Fiind o piata asa dinamica, suntem nevoiti sa apelam la tehnici de recrutare continua si de a subcontracta 
activitati catre subcontractori independenti.  

Crearea unui mediu de lucru placut, sanatos, antrenant concentrat pe promovarea valorilor companiei, 
este deasemenea o preocupare continua pentru management. 

Activitatile de PR prin care ne facem cunoscuti ca si angajatori sunt de asemenea benefice in procesul de 
recrutare. Listarea la Bursa de Valori Bucuresti a crescut nivelul de incredere a actualilor angajati si a 
potentialilor noi angajati. 

Faptul ca LIFE IS HARD este printre putinele companii romanesti cu produse software proprii in 
portofoliu reprezinta de asemenea un avantaj competitiv in atragerea de noi colegi. 

Principala constructie inceputa in 2016 este “24h company”. Este un demers a carei implementare va dura 
cativa ani si care are ca si scop crearea unui pool de resurse tehnice distribuite in toata lumea (free-
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lanceri) care sa permita functionarea companiei 24 din 24 pe partea de dezvoltare software, reducerea 
riscului la care compania este expusa in ceea ce priveste asigurarea necesarului de specialisti. 

 
Riscul asociat cu clienti semnificativi 

          Numar clienti noi pe parcursul anului 2016:  41 clienti  

 
Structura portofoliului de clienti este una diversa, balansata, neexistand riscul de concentrare a veniturilor 
doar in prestarile catre un anumit client. Din acest punct de vedere un top al veniturilor generate de primi 
10 clienti ca si pondere in cifra de afaceri se regaseste in tabelul urmator: 

 
 

Denumire Client Sold la 
01.01.2016 

(lei) 

Valori facturate  Pondere în Cifra de 
Afaceri (%) 

Sume încasate pînă 
în prezent (lei) 

Sold la 
31.12.2016 

(lei) 31.12.2016 31.12.2016 
CADEI S.A. 0 729.168,59 15,71 729.168,59 0 
Brandi Solutions LTD 0 417.824,69 9,00 417.824,69 0 
Tabita Tour 14.052,52 363.394,58 7.83 207.515.64 169.931,46 

Active Power Solutions 14.575,73 226.222,19 4.86 190.812,65 49.985,27 

Clever & Dynamics 
Systems 

0 216.280,80 4,66 80.134,20 136.146,60 

TBK Golden Consulting 0 175.448,90 3,78 150.860,05 24.588,85 

Transilvania Broker de 
Asigurare 

27.542,88 161.642,22 3,48 189.185,10 0 

Tree Comm Services 0 136.191,74 2,94 132.922,80 3.268,94 

RKA-Burg Broker de 
Asigurare 

0 125.181,47 2,69 115.628,87 9.552,60 

Societate de Asigurare-
Reasigurare City 
Insurance 

4.981,08 123.252,20 2,66 128.233,28 0 

 
Riscul asociat cu drepturile asupra unor marci inregistrate. 
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In acest moment compania detine urmatoarele marci inregistrate: 

○ 24Broker.ro 
○ OKEY.ro 
○ Life Is Hard 
○ 24Routier.ro - in curs de inregistrare 

Pentru a reduce riscurile inregistrarii unor marci similare sau a pierde dreptul de marca, aceste marci sunt 
atent monitorizate prin intermediul unor colaboratori externi, pentru a putea depune opozabilitate atunci 
cand este cazul.   

1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE  
 

 
Strategia de dezvoltare a companiei in urmatorii ani se bazeaza pe directiile de mai jos, dar fara a pierde 
flexibilitatea si capacitata companiei de a se adapta la realitatile pietei: 

● Cresterea capacitatii de vanzare si valorificare a produselor si solutiilor din portofoliul companiei 
prin cresterea fortei de vanzari, prin parteneriate strategice cu reselleri, prin demararea unor programe de 
profitsharing. 
 
● Cresterea competentelor si a portofoliului de solutii si produse pe zona IoT si SmartCity:  
compania pune mare accent pe dezvoltarea de produse inovative, in anii urmatori bugete din ce in ce mai 
importante vor fi alocate pentru departamentul de cercetare si dezvoltare in directia IoT si SmartCity. 
 

Abordarea generala a managementului este strategia de crestere organica, pe baza solide, prin produse 
noi, de preferinta inovative, care sa permita obtinerea de venituri recurente si implicit marirea cifrei de 
afaceri si a veniturilor companiei. 

 

 

ASIGURAREA CALITATII 

Compania are o preocupare permanenta in ceea ce priveste asigurarea calitatii serviciilor si produselor 
furnizate, a sigurantei datelor clientilor stocate si prelucrate de catre companie. 
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In 2016 compania a trecut prin procesul de reauditare in ceea ce priveste utilizarea standardelor ISO 
27001:2013 si ISO 9001:2008 in activitatea de baza. Procesul de auditare a decurs foarte bine, compania 
indeplinind cerintele impuse de cele doua standarde. 

 

Suplimentar conform cerintelor ASF, prin norma 6/2015 am realizat certificarea platformei 24Broker.ro, 
care devine astfel prima platforma din Romania conforma cu cerintele ASF. Certificarea s-a facut printr-
un auditor autorizat de catre ASF, compania BlueLab 

 

 

II. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE  

2.1 PRECIZAREA AMPLASARII SI A CARACTERISTICILOR PRINCIPALELOR 
CAPACITATI DE PRODUCTIE IN PROPRIETATEA SOCIETATII COMERCIALE 

Specificul activitatii companiei nu presupune detinerea de active corporale semnificative. Activele 
corporale ale companiei sunt reprezentate de tehnica de calcul: laptop-uri, statii de lucru, servere, 
telefoane mobile, mobilier de birou, imprimante multifunctionale, echipamente de proiectie, echipamente 
de retea, organizate sub forma de departamente si centre de date. 

 

Aceste echipamente se regasesc in urmatoarele locatii 

○ Sediul central al companiei: Cluj-Napoca, Str. Macului, Nr. 19-21 
○ Centrul de date Efect.ro: Cluj-Napoca, Str. Ian Huss, Nr. 29 
○ Centru de date EasyHost.ro: Bucuresti, Str. Soldat Stefan Velicu, Nr. 42, Sector 2 

2.2. DESCRIEREA SI ANALIZAREA GRADULUI DE UZURA AL PROPRIETATILOR 
SOCIETATII COMERCIALE 

Analiza Gradului de Uzura (amortizari) 

Indicatori (valori brute) 01.01.2016 In cursul 
anului 

Aferent activelor scoase 
din gestiune 

31.12.2016 

Active necorporale 4.384 13.365 100 17.649 

Cheltuieli de constituire & 
de dezvoltare 

618 169 100 687 

Alte active necorporale 3.766 13.196 - 16.962 

Active corporale 357.144 118.787 211.054 264.877 

Instalatii tehnice si masini 293.698 97.791 204.649 186.840 

Alte instalatii, utilaje si 
mobilier 

63.446 20.996 6.405 78.037 
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TOTAL 361.528 132.152 211.154 282.526 

 

Echipamentele IT din dotare, utilizate in activitatea administrativa si de programare,  au un grad de uzura 
normal, specific activitatii de birou.  

Echipamentele din centrele de date au un un grad de uzura relativ redus ele find inlocuite periodic la 
fiecare trei ani de ciclu de utilizare. Inlocuirea lor se face treptat, astfel incat nu reprezinta o presiune 
financiara pentru companie.  

Din punct de vedere al uzurii morale echipamentele nu sufera deprecieri accelerate deoarece politica de 
achizitii prevede procurarea de echipamente aflate in varf de gama tehnologica. 

2.3. PRECIZAREA POTENTIALELOR PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE 
PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE 
 

LIFE IS HARD SA nu are probleme referitor la dreptul de proprietate asupra activelor corporale. Pot fi 
inchiriate sau constituite ca si garantie in vederea obtinerii de credite. 

  

 

IV. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA 
COMERCIALA  

Prima companie de 
SOFTWARE listata la 
BURSA DE VALORI 

BUCURESTI 

Simbol bursier: 

 LIH 
Categorie AeRO Premium 

Apreciere de: 

 40.93 
Referinta este momentul listarii 

3.1. PRECIZAREA PIETELOR DIN ROMANIA SI DIN ALTE TARI PE CARE SE 
NEGOCIAZA VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA 

             

Actiunile companiei LIFE   IS HARD  S.A se tranzactioneaza la  BURSA DE VALORI BUCURESSTI, 
piata AeRO-ATS, categoria Premium, Simbol LIH.  
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3.2. DESCRIEREA POLITICII SOCIETATII COMERCIALE CU PRIVIRE LA DIVIDENDE 

Pana in prezent, profitul obtinut din activitatea prestata de companie a fost reinvestit in dezvoltarea 
companiei. In stabilirea politicii de dividend, emitentul a tinut cont de nevoile de finantare a companiei, 
de implicarea acesteia in noi proiecte sau posibilie achizitii.  

La nivelul societatii se va avea in vedere mentinerea in permanenta a unui echilibru intre politica de 
investitii si cea de dividend tinand cont si de asteptarile investitorilor. 

Decizia cu privire la alocarea profiturilor revine Adunarii Generale a Actionarilor care decide anual 
destinatia profiturilor.  

Intentia companiei este aceea ca in urmatorii doi-trei ani fiscali sa nu plateasca dividende si sa 
reinvestesca intregul profit al companiei in dezvoltarea ei. Capacitatea noastra operationala curenta este 
de asa natura incat putem obtine profituri prin accelerarea cresterii cifrei de afaceri. Intentionam sa 
propunem actionarilor aceasta politica de reinvestire atata timp cat prospectele de crestere ale companiei 
sunt mai puternice decat ale pietei in ansamblu. Pe termen lung valoarea pe care compania o genereaza se 
va reflecta in pretul actiunilor.  

 

PRECIZAREA DIVIDENDELOR CUVENITE/PLATITE/ACUMULATE IN ULTIMII 3 ANI SI, 
DACA ESTE CAZUL, A MOTIVELOR PENTRU EVENTUALA MICSORARE A 
DIVIDENDELOR PE PARCURSUL ULTIMILOR 3 ANI  

 

DIVIDENDE CUVENITE 2014 - 2016 - profiturile realizate in acesti ani, profituri ce ar fi putut fi 
distribuite ca dividende 

 

2014 = 726.532,90 LEI 

2015 = 679.625,46 LEI 

2016 = 469.881,07 LEI  

 

DIVIDENDE PLATITE 

Pe parcursul ultimilor 3 ani societatea a acordat dividende doar in anul 2015, in suma bruta de 59.524 lei. 
Restul profiturilor realizate de societate s-au capitalizat in investitii. 

 

DIVIDENDE ACUMULATE - suma profiturilor anterioare ce ar putea fi distribuite ca dividende, 
daca AGA ar hotari aceasta 

La momentul 31.12.2016 suma dividendelor ce ar putea fi distribuite de catre Companie este de 
581.242,51 lei. 

 

MICSORARI 

Din profiturile societatii, care ar fi putut fi distribuite catre asociati sub forma de dividende, in cursul 
anului 2015 suma de 664.600 lei a fost utilizata pentru majorarea capitalui social. 
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Potrivit Hotărâri AGA din data de 26.04.2016, profitul net de repartizat aferent perioadei de raportare 
încheiată la 31.12.2015, a fost utilizat integral pentru majorarea capitalului social și emiterea de noi 
acțiuni ce au fost 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 s-a realizat 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; 

Din profitul net distribuibil, aferent perioadei de raportare incheiata la 31.12.2016, va fi utilizata suma de 
280.000 lei pentru majorarea capitalului social si emiterea de noi actiuni, care vor fi distribuite gratuit 
actionarilor de la data de inregistrare. Diferenta ramasa dupa deducerea din profitul net distribuibil a 
sumei cu care se majoreaza capitalul social va ramane la dispozitia societatii sub forma profitului 
nerepartizat. 

3.3. DESCRIEREA ORICAROR ACTIVITATI ALE SOCIETATII COMERCIALE DE 
ACHIZITIONARE A PROPRIILOR ACTIUNI  

 

Potrivit Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15 februarie 2017, in 
cursul anului 2017, va avea loc demararea programului de rascumparare a propriilor actiuni de catre 
societatea LIFE IF HARD S.A., in calitate de Emitent. 

Programul de rascumparare a actiunilor societatii LIFE IS HARD S.A., se va desfasura in urmatoarele 
conditii: 

● Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate se va incadra in limita a maxim 2% 
din capitalul social al societatii; 

● Pretul minim de rascumparare va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor societatii 
(1leu/actiune) 

● Pretul maxim va fi de 9 lei/actiune; 
● Durata programului de rascumparare: 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in 

Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a; 
Programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre angajatii si conducerea societatii, cu titlu 
de bonificatie; 

Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele  disponibile ale societatii, 
inscrisa in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale. 

3.4. IN CAZUL IN CARE SOCIETATEA COMERCIALA ARE FILIALE, PRECIZAREA 
NUMARULUI SI A VALORII NOMINALE A ACTIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA MAMA 
DETINUTE DE FILIALE 

 

Societatea nu are filiale 
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3.5. IN CAZUL IN CARE SOCIETATEA COMERCIALA A EMIS OBLIGATIUNI SI/SAU 
ALTE TITLURI DE CREANTA, PREZENTAREA MODULUI IN CARE SOCIETATEA 
COMERCIALA ISI ACHITA OBLIGATIILE FATA DE DETINATORII DE ASTFEL DE 
VALORI MOBILIARE  

 

Societatea nu a emis obligatiuni. 

La sfarsitul anului 2016 compania avea contractate urmatoarele credite bancare: 

1. Credit bancar la Raiffeisen Bank, valoare initiala 114.285 RON (la 01.01.2016), 
scadent in septembrie 2017 si rambursabil in rate lunare. La finele anului 2016 
valoarea finala a acestuia era 45.714 RON; 
 

2. Linie de credit la Alpha Bank, valoare intiala de 450.000 RON (la 31.12.2016), 
scadenta in decembrie 2017, fara rambursari pana la scadenta. La finele anului 2016, 
valoarea finala a acestuia era de 134.666 RON. 

 

IV. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE  

4.1. PREZENTAREA LISTEI ADMINISTRATORILOR SOCIETATII COMERCIALE 
 

Administrarea companiei este asigurata de ERIK BARNA  - fondator al companiei. 

Mandatul administratorului are o durata de 2 ani din noiembrie 2017 pana in noiembrie 2019 

4.2. PREZENTAREA LISTEI MEMBRILOR CONDUCERII EXECUTIVE A SOCIETATII 
COMERCIALE 
 

MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE 

 

BARNA ERIK 

Functia detinuta: Director General 

Termenul pentru care face parte din conducere: 01.nov. 2015 - 01.nov.2017 

Participarea la capitalul social al firmei: 288.229 actiuni LIH (20,5878 %) 

Venit brut obtinut pe parcursul anului 2016, in calitate de salariat: 17.783 Lei 

 

ERIK BARNA 
Fondator si CEO 
 

Profil LinkedIn 
https://ro.linkedin.com/in/erikbarna 
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EDUCATIE: 

● 1999: Diploma de licenta in Contabilitate si Informatica de Gestiune ( Universitatea din 
Petrosani) 

● 1996 Liceul de Informatica Petrosani 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA: 

○ 2004-Prezent: Fondator si CEO - LIFE IS HARD SA 
○ 2016-Prezent: Membru in consiliul director al Cluj-IT 
○ 2016-Prezent: Membru in consiliul de administratie al Noah Watch SRL 
○ 2014-Prezent: Membru in consiliul de administratie al Barandi Solutions 
○ 2005-2008: Technical Manager: ACSE, Cluj-Napoca 
○ 2003-2005: Web Developer: ACSE, Cluj-Napoca 
○ 2002-2003: Web Developer: Nivis, Cluj-Napoca 
○ 2000-2002: Web Developer: FianSystems, Cluj-Napoca  
○ 1999-2000: Web Developer:  General ComTrust, Petrosani 

 
PROCENT DE DETINERE: 

Erik detine 20,5878 % din capitalul social si  20,5878 % din drepturile de vot. 

 
INFORMATII ADITIONALE CONFORM REGLEMENTARILOR LEGALE: 

● Erik mai indeplineste si functia de membru al consiliului de administratie al Barandi Solutions 
SRL, in calitate de reprezentant al LIFE IS HARD SA, deoarece LIFE IS HARD SA detine o 
participatie de 56,86 % in aceasta companie 

● Erik mai este administrator al SC MOBILE TECHNOLOGIES SRL, in care LIFE IS HARD 
detine o participatie de 100% 

● Erik mai indeplineste si functia de membru al consiliului de administratie al NOAH WATCH 
SRL, unde detine o participatie de 12.5 % in aceasta companie 

● Erik mai este consultant tehnic pentru This Is Not a Storm 
● In ultimii 5 ani, lui Erik nu i s-a interzis de o instanta de judecata sa indeplineasca functia de 

membru al consiliului de administratie sau supervizare al societatii comerciale 
● Membru in Consiliul Director al Cluj-IT 
● In ultimii 5 ani de zile, nu au existat cazuri de insolventa, lichidare, faliment sau administrare 

speciala ale unor societati comerciale, din ale caror consilii de administratie sau supervizare sa 
faca parte Erik 

4.3. PENTRU TOATE PERSOANELE PREZENTATE LA 4.1. SI 4.2. PRECIZAREA 
EVENTUALELOR LITIGII SAU PROCEDURI ADMINISTRATIVE IN CARE AU FOST 
IMPLICATE, IN ULTIMII 5 ANI, REFERITOARE LA ACTIVITATEA ACESTORA IN 
CADRUL EMITENTULUI, PRECUM SI ACELEA CARE PRIVESC CAPACITATEA 
RESPECTIVEI PERSOANE DE A-SI INDEPLINI ATRIBUTIILE IN CADRUL EMITENTULUI  
 
Nu este cazul. 

 

V. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA 
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Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire 
cel putin la: 

 

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte 

disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente; 

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere 
de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse 
cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care 
urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite; 

 

 

BILANT 

DESCRIERE RAND 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

  RON RON RON 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 

I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1 892 1.071.773 1.228.553 

II. IMOBILIZARI CORPORALE 2 489.299 391.630 247.960 

III. IMOBILIZARI FINANCIARE 3 279.883 281.531 281.567 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 4 770.074 1.744.934 1.758.080 

B. ACTIVE CIRCULANTE 

I. STOCURI 5 264.518 64.915 65.054 

II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate 
după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate 
separat pentru fiecare element) 

6 725.299 676.596 661.063 

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 7 26.323   

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 8 547.452 465.556 265.859 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 9 1.563.592 1.207.067 991.976 

C. CHELTUIELI IN AVANS 10  7.511 3.894 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 11  7.511 3.894 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 12    
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D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 
PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 
AN 

13 854.956 991.993 519.999 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII 
CURENTE NETE 

14 708.636 222.585 475.871 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 15 1.478.710 1.967.519 2.233.951 

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE 
PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 
UN AN 

16 622.570 416.217 181.644 

H. PROVIZIOANE 17    

I. VENITURI IN AVANS 18    

1. Subventii pentru investitii  19    

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 20    

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 21    

2. Venituri înregistrate în avans 22    

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 23    

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 24    

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin 
transfer de la clienti 

25    

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 26    

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 27    

Fondul comercial negativ 28    

J. CAPITAL SI REZERVE 

I. CAPITAL 29 400 700.000 1.400.000 

1. Capital subscris vărsat 30 400 700.000 1.400.000 

2. Capital subscris nevărsat 31    

3. Patrimoniul regiei 32    

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-
dezvoltare 

33    

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34    
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II. PRIME DE CAPITAL  
III.REZERVE DIN REEVALUARE 

35 
36 

   

IV. REZERVE 37 80 39.940 71.064 

Actiuni proprii 38    

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii  39    

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 40    

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)  
                                                                                                                                                                     

SOLD C 

41 129.127 131.736 111.362 

SOLD D 42    

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA 
EXERCITIULUI FINANCIAR 

    

SOLD C 43 726.533 719.486 501.005 

SOLD D 44    

Repartizarea profitului 45  39.860 31.124 

CAPITALURI PROPRII - TOTALAL 46 856.140 1.551.302 2.052.307 

Patrimoniul public 47    

Patrimoniul privat 48    

CAPITALURI - TOTAL 49 856.140 1.551.302 2.052.307 

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

DESCRIERE RAND 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1. Cifra de afaceri netă 1 3.985.293 4.157.042 4.639.907 

Productia vândută 2 2.609.214 1.999.250 3.608.354 

Venituri din vânzarea mărfurilor 3 1.376.079 2.158.354 1.031.625 

Reduceri comerciale acordate 4 0 562 72 

Venituri din dobânzi înregistrate de entitătile radiate din 
Registrul general si care mai au in derulare contracte de 
leasing 

5    

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de 
afaceri nete 

6    
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2. Venituri aferente costului productiei în curs de executie 

SOLD C 7    

SOLD D 8    

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si 
corporale 

9 0 988.020 168.421 

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale 10    

5. Venituri din productia de investitii imobiliare 11    

6. Venituri din subventii de exploatare 12 0 97.712 0 

7. Alte venituri din exploatare 13 87.903 90.823 64.999 

-din care, venituri din fondul comercial negativ 14 0 0 0 

-din care, venituri din subventii pentru investitii 15 0 0 0 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 16 4.073.196 5.333.597 4.873.327 

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 
consumabile 

17 36.661 36.174 32.092 

Alte cheltuieli materiale 18 87.088 41.984 31.932 

b) Alte cheltuieli externe 19 10.828 12.179 7.880 

c) Cheltuieli privind mărfurile 20 656.118 2.108.413 989.854 

Reduceri comerciale primite 21 478 3.571 0 

9. Cheltuieli cu personalul 22 610.764 660.799 430.575 

a) Salarii şi indemnizatii 23 486.485 545.907 355.957 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protectia socială 24 124.279 114.892 74.618 

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale 
şi necorporale 

25 121.990 137.872 132.152 

a.1) Cheltuieli 26 121.990 137.872 132.152 

a.2) Venituri 27 0 0 0 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante 28 0 5.695 0 

b.1) Cheltuieli 29 0 5695 0 

b.2) Venituri 30 0 0 0 

11. Alte cheltuieli de exploatare 31 1.670.927 1.534.674 2.634.527 
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11.1. Cheltuieli privind 
prestatiile externe 

32 1.625.635 1.511.877 2.592.644 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi 
contributii datorate în baza unor acte normative speciale 

33 13.933 3.292 13.260 

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurător 34 0 0 0 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale 35 0 0 0 

11.5. Cheltuieli privind calamitătile şi alte evenimente 
similare 

36 0 0 0 

11.6. Alte cheltuieli 37 31.359 19.505 28.623 

Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de 
entitătile radiate din Registrul general si care mai au in 
derulare contracte de leasing  

38 0 0 0 

Ajustări privind provizioanele 39 0 0 0 

Cheltuieli 40 0 0 0 

Venituri 41 0 0 0 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 42 3.193.898 4.534.219 4.259.012 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN 
EXPLOATARE: 

    

Profit 43 879.298 799.378 614.315 

Pierdere 44 0 0 0 

12. Venituri din interese de participare 45 0 0 0 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate 46 0 0 0 

13. Venituri din dobânzi 47 4.722 826 9 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate 48 0 0 0 

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda 
datorată 

49 0 0 0 

15. Alte venituri financiare 50 1.835 4.820 4.008 

- din care, venituri din alte imobilizări financiare 51 0 0 0 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL 52 6.557 5.646 4.017 

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare 
şi investitiile financiare 
detinute ca active circulante 

53 0 0 0 
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Cheltuieli 54 0 0 0 

Venituri 55 0 0 0 

17. Cheltuieli privind dobânzile 56 16.240 21.299 21.766 

- din care, cheltuielile în relatia cu entitătile afiliate 57 0 0 0 

Alte cheltuieli financiare 58 9.642 33.093 30.647 

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 59 25.882 54.392 52.413 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):     

Profit 60 0 0 0 

Pierdere 61 19.325 48.746 48.396 

VENITURI TOTALE 62 4.079.753 5.339.243 4.877.344 

CHELTUIELI TOTALE 63 3.219.780 4.588.611 4.311.425 

 

Profit 64 859.973 750.632 565.919 

Pierdere 65 0 0 0 

19. Impozitul pe profit 66 133.440 31.146 64.914 

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 67 0 0 0 

 

Profit 68 726.533 719.486 501.005 

Pierdere 69 0 0 0 

 
 
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2016 

 

 
1 

 
INDICATORI 

2015 2016 

SUME -RON SUME-RON 
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2 A. Fluxuri de trezorerie din activităti de exploatare:   

3 Incasări de la clienti şi debitori diverşi (+)  5.318.428 5.146.072 

4 Plati către furnizori, creditori diverşi, pentru şi în numele angajatilor (-)  -4.328.695 -4.893.198 

5 Dobânzi plătite (-)  -6.236 -12.724 

6 Impozit pe profit plătit (-)  0 -65.585 

7 Incasări din asigurarea împotriva cutremurelor (+)  0 0 

8 Plăti alte impozite, taxe, tarife şi cotizatii aferente activitătii de exploatare (-
)  

-302.122 -49.093 

9 Incasări din subventii guvernamentale şi alte subventii de exploatare (+)  97.712 0 

10 Alte ajustari monetare din diferente de curs valutar (-) -2.211 -9.388 

11  Trezorerie netă din activităti de exploatare  776.876 116.084 

12 B. Fluxuri de trezorerie din activităti de investitie:   

13 Plăti pentru achizitionarea de imobilizări financiare (-)  0 0 

14  Plăti pentru achizitionarea de imobilizări corporale şi necorporale (-)  -659.995 -200.418 

15  Incasări din vânzarea de imobilizări corporale şi financiare (+)  12.486 70.320 

16 Incasări din rambursări fonduri de garantare (+)  0 0 

17 Dobânzi încasate (+)  826 9 

18 Dividende încasate (+)  0 0 

19 Trezorerie netă din activităti de investitii  -646.683 -130.089 

20  C. Fluxuri de trezorerie din activităti de finantare:   

21  Incasări din emisiunea de actiuni  35.000 0 

22 Incasări din împrumuturi pe termen lung  0 0 

23 Plata datoriilor aferente imprumuturilor pe termen lung  -68.571 -68.571 

24 Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar  -128.517 -117.121 

25 Dividende plătite (-)  -50.000 0 

26 Trezorerie netă din activităti de finantare -212.088 -185.692 

27 Creşterea/Descreşterea netă a trezoreriei şi a echivalentelor de 
trezorerie  

-81.895 199.697 



	

	

pagina 35 din 39 

	

	
	 	 	 	 	

28 Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul exercitiului 
financiar  

547.451 465.556 

29 Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul exercitiului financiar  465.556 265.859 

 

VI. GUVERNANTA CORPORATIVA 
 

LIFE IS HARD SA se conformeaza principiilor relevante de guvernanta corporativa aplicabile emitentilor 
de pe ATS AeRO administrat de BVB, in ceea ce priveste comunicarea cu investitorii, integritatea 
procesului de raportare financiara si eficacitatea controalelor interne. 

Pentru anul in curs (2017), emitentul isi propune sa continue formalizarea procesele interne de Guvernanta 
Corporativa si sa revizuiasca conditiile de conformitate, asa cum acestea sunt descrise in Codul BVB de 
Guvernanta Corporativa aplicabil emitentilor de pe ATS AeRO.    

In calitate de Emitent, avand statutul de companie publica, listata la bursa, prin implementarea principiilor 
relevante de Guvernanta  Corporativa se urmareste realizarea transparenta si eficienta a activitatii. La 
nivelul societatii, sunt delimitate clar responsabilitatile dintre organele de supervizare, reglementare si 
implementare, in scopul unei informari cat mai corecte a investitorilor. 

O sinteza a gradului de conformare la cerintele guvernantei corportiste se regaseste in urmatorul tabel: 

 

Indicat
iv 

Sectiunea A - Prevederi de indeplinit Mod de indeplinire Res
pect
a 

Respecta 
partial sau 
nu respecta 

A Rolul Consiliului de Administratie (Consiliul) 
trebuie sa fie clar definit si fundamentat in 
actele constitutive ale societatii, in 
reglementarile interne si/sau in alte 
documente similare. 

Actul constitutiv al companiei 
prevede in mod clar atributiile 
administratorului. Compania este 
condusa de un administrator unic, 
nu de un consiliu de administratie. 

DA  

A.1. Societatea trebuie sa detina un regulament 
intern al Consiliului, care sa includa termeni 
de referinta cu privire la Consiliu si la 
functiile de conducere cheie ale societatii. 
Administrarea conflictului de interese la 
nivelul Consiliului trebuie, de asemenea sa fie 
tratat in regulamentul Consiliului. 

Societatea nu este condusa de 
consiliul de administratie, ci de 
administator unic. Atat in 
capitolul despre managementul 
societatii din Raportul Anual, in 
zona de “CV-uri”, sunt detaliate 
toate interesele administratorului. 

DA  

A.2. Orice alte angajamente profesionale ale 
membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de 
membru executiv sau neexecutiv al 
Consiliului in alte societati (excluzand filiale 
ale societatii) si institutii non-profit, vor fi 
aduse la cunostinta Consiliului inainte de 
numire si pe perioada mandatului. 

In capitolul despre managementul 
societatii din Raportul Anual, in 
zona de “CV-uri” sunt detaliate 
toate interesele administratorului.  
. 

DA  

A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa 
Consiliul cu privire la orice legatura cu un 
actionar care detine direct sau indirect actiuni 

In capitolul despre managementul 
societatii din Raportul Anual, in 
zona de “CV-uri” sunt detaliate 

DA  
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reprezentand nu mai putin de 5% din numarul 
total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are 
in vedere orice fel de legatura care poate 
afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte 
ce tin de decizii ale Consiliului. 

toate interesele administratorului.  
 

A. 4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a 
avut loc o evaluare a Consiliului, sub 
conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, 
de asemenea, numarul de sedinte ale 
Consiliului.  

Nu se aplica - societatea este 
condusa de un administrator unic. 

DA  

A.5. A.5. Procedura privind cooperarea cu 
Consultantul Autorizat pentru perioada in 
care aceasta cooperare este impusa de Bursa 
de Valori Bucuresti va contine cel putin 
urmatoarele: 
A.5.1. Persoana de legatura cu Consultantul 
Autorizat. 
A.5.2. Frecventa intalnirilor cu Consultantul 
Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si 
ori de cate ori evenimente sau informatii noi 
implica transmiterea de rapoarte curente sau 
periodice, astfel incat Consultantul Autorizat 
sa poata fi consultat. 
A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului 
Autorizat toate informatiile relevante si orice 
informatie pe care in mod rezonabil o solicita 
Consultantului Autorizat sau este necesara 
Consultantului Autorizat pentru indeplinirea 
responsabilitatilor ce-i revin.  
A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de Valori 
Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate 
aparuta in cadrul cooperarii cu Condultantul 
Autorizat sau schimbarea Consultantului 
Autorizat. 

Procedura de cooperare cu 
Consultantul Autorizat cuprinde 
toate elementele solicitate. 

DA  

 Sectiunea B - Sistemul de Control Intern    

B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat 
orice tranzactie a societatii cu o filiala 
reprezentand 5% sau mai mult din activele 
nete ale societatii, conform celei mai recente 
raporturi financiare, sa fie aprobata de 
Consiliu. 

Societatea nu are filiale. In cursul 
anului 2015 societatea nu a 
incheiat contracte/nu a realizat 
tranzactii cu filiale. 

DA  

B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o 
structura organizatorica separata 
departamentul de audit intern din cadrul 
societatii sau prin serviciile unei terte parti 
independente, care va raporta Consiliului, iar, 
in cadrul societatii, ii va raporta direct 
Directorului General.  

Auditul extern este realizat de 
auditorul independent al 
societatii, auditul intern de catre o 
persoana din cadrul 
departamentului de audit 

DA  

 Sectiunea C - Recompense echitabile si 
motivarea 
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C.1. Societatea va publica in raportul anual o 
sectiune care va include veniturile totale ale 
membrilor Consiliului si ale directorului 
general aferente anului financiar respectiv si 
valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a 
oricaror compensatii variabile si de asemenea 
pentru calculalea veniturilor mentionate mai 
sus. 

Societatea este condusa de un 
administrator unic, nu de un 
consiliu de administratie. In 
cursul anului 2015, 
Administratorul a fost remunerat.  

DA  

 Sectiunea D - Adaugarea de Valoare prin 
Relatiile Investitorilor 

   

D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in 
prevederile legale, pagina de internet a 
societatii va contine o sectiune dedicata 
Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana 
cat si in limba engleza, cu toate informatiile 
relevante de interes pentru investitori, 
incluzand: 

O parte dintre comunicarile 
companiei atat in rapoarte cat si 
pe website sunt realizate bilingv 

 PARTIAL 

D.1.1 Principalele regulamente ale societatii, in care 
particular actul constitutiv si regulamentele 
interne ale organelor statuare. 

Documentul este publicat pe site. DA  

D.1.2. CV-urile membrilor organelor statuare. CV-urile fondatorilor si 
membrilor boardului consultativ 
sunt publicate pe site. 

 PARTIAL 

D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice. Toate rapoartele sunt publicate pe 
site, imediat dupa publicarea pe 
sistemul BVB. 

DA  

D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale 
actionarilor; ordinea de zi si materialele 
aferente; hotararile adunarilor generale.  

Informatiile privind AGA vor fi 
publicate pe site. 

DA  

D.1.5. Informatii cu privire la evenimente 
corporative precum plata dividendelor sau 
alte evenimente care au ca rezultat obtinerea 
sau limitari cu privire la drepturile unui 
actionar, incluzand termenele limita si 
principiile unor astfel de operatiuni.  

Aceste informatii vor fi duplicate 
pe site atunci cand va fi cazul. 

DA  

D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar 
trebui facute publice; anulare/ modificarea/ 
intierea cooperarii cu un Consultant 
Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea 
unui acord cu un Market Maker.  

Aceste informatii vor fi publicate 
pe site atunci cand va fi cazul. 

DA  

D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii 
cu Investitorii si sa include in sectiunea 
dedicata acestei functii, pe pagina de internet 
a soceiatii numele si datele de contact ale unei 
persoane care are capacitatea de a furniza, la 
cerere, informatiile corespunzatoare.  

Aceste informatii sunt publicate 
pe site. 

DA  
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D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica 
de dividend a societatii, ca un set de directii 
referitoare la repartizarea profitului net, pe 
care societatea declara ca sa va respecta. 
Principiile politicii de dividend trebuie sa fie 
publicate pe pagina de internet a societatii.  

Aceste informatii sunt publicate 
pe site si in raportul anual. 

DA  

D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica 
cu privire la prognoze si daca acestea vor fi 
furnizate sau nu. Prognozele reprezinta 
concluziile cuantificate ale studiilor care 
vizeaza determinarea impactului total al unei 
liste de factori referitori la o perioada viitoare 
(asanumitele ipoteze). Politica trebuie sa 
prevada frecventa, perioada avuta in vedere si 
continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt 
publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, 
semestriale sau trimestriale. Politica pe pagina 
de internet a societatii.  

Compania are o politica privind 
prognozele. 
Compania va furniza anual 
prognoze privind incasarile, dar si 
profitul operational, brut si net, 
odata cu raportul anuala. 

 PARTIAL 

D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul 
unei adunari generale astfel incat sa permita 
participarea unui numar cat mai mare 
actionari. 

Societatea va convoca Adunarea 
Generala la sediul societatii, sau 
in locatii special amenajate, in 
zile lucratoare. 

DA  

D.5. Rapoartele financiare vor include informatii 
atat in romana cat si in engleza, cu privire la 
principalii factori, care influenteaza schimbari 
la nivelul vanzarilor, profitului operational, 
profitului net sau orice alt indicator financiar 
relevant. 

Rapoartele companiei sunt 
realizate in limba romana 

 PARTIAL 

D.6. Societatea va organiza cel putin o 
intalnie/conferinta telefonica cu analisti si 
investitori, in fiecare an. Informatiile 
prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in 
sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina 
de internet a societatii, la momentul 
respectivei intalniri/conferinte telefonice. 

Societatea va organiza o intalnire 
cu analisti/investitori, in data de 
11 Mai 2017. Inregistrarea video 
a intalnirii va fi publicata pe site. 

DA  

 

VII. OPIS ANEXE 
Prezentul raport este insotit de urmatoarele anexe: 

○ ANEXA I:  Lista societatilor controlate de LIFE IS HARD 
SA 

○ ANEXA II: Lista persoanelor afiliate societatii LIFE IS 
HARD SA 

 
 

VIII. SEMNATURI 

Director General si Administrator Unic 

Barna Erik 
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ANEXA I	

Lista societatilor controlate de LIFE IS HARD SA 
 

Denumirea societatii Participatie detinuta 

Mobile Technologies SRL (RO) 100% 

Barandi Solutions SRL (RO) 56,86% 

Barandi Solutions LTD (UK) 56,86% (inchisa in noiembrie 2016) 

 
ANEXA II	

Lista persoanelor afiliate societatii LIFE IS HARD SA 
 

Denumirea societatii 

ACTIVE POWER SOLUTIONS SRL 

MOBILE TECHNOLOGIES SRL 

BARANDI SOLUTIONS SRL 

BARANDI SOLUTIONS LTD 

RT SOLUTIONS SRL 
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MESAJ DE LA CEO 
	

Anul 2016 a fost un an de continuare a eforturilor de intarire a statutului de companie publica, 
inclusa in categoria “Premium” a pietei Aero. A fost primul an pentru noi in postura de 
companie Publica. A fost un an in care am invatat care sunt cerintele si mecanismele acestei 
piete. 
In 2016, actiunile au fost tranzactionate intr-un numar de 3.312 tranzactii, capitalizarea 
companiei crescand cu 16% de la 7.9 la 9.2 milioane lei. Multumim actionarilor care si-
au exprimat, astfel, votul de incredere in planurile comunicate, dar si in echipa. 
Sub impactul turbulentelor din piata de asigurari (plafonarea preturilor la RCA, insolventa 
Carpatica si Forte asigurari), in conditiile in care inca o pondere insemnata din cifra de afaceri 
este generata de platforma 24Broker.ro, cifra de afaceri si veniturile au fost afectate in mod 
negativ, astfel incat anul fiscal a fost incheiat sub cifrele previzionate in 2015.  Totusi chiar si in 
aceste conditii am reusit sa crestem numarul de clienti recurenti si veniturile generate, dar fara a 
reusi sa eliminam integral efectul negativ din piata asigurarilor. 
 

In 2016 am continuat procesele de standardizare interna pe directii ce vizeaza vanzarile si 
managementul proiectelor avand ca scop crearea unor instrumente moderne, care sa asigure 
trasabiliate,  transparenta, reducerea erorilor, reducerea costurilor, scalabiliate. 

Principala constructie inceputa in 2016 este “24h company”. Este un demers a carui 
implementare va dura cativa ani si care are ca si scop crearea unui pool de resurse tehnice 
distribuite in toata lumea (free-lanceri) care sa permita functionarea companiei 24 din 24 pe 
partea de dezvoltare software. 
Desi suntem o companie locala, cand vine vorba de resursa umana foarte calificata actionam pe 
o piata globala, unde competitia este acerba. 
O parte dintre realizarile anului 2016: 

- Lansarea in piata a produsului OKEY.ro - platforma de administrare pentru IMM-uri 
- Recertificarile ISO: ISO9001:2008 si ISO27001:2013 in ceea ce priveste activitatea 

de baza a companiei: dezvoltarea de software 
- Acreditarea platformei 24Broker.ro de catre BlueLab, ca fiind conforma cu cerintele 

ASF impuse de norma 6/2015 
- Prezenta in finala IT Europe Awards, la doua categorii,  cu aplicatia MedXline 
- Premiul “Cea mai activa companie de produs” - TechFest   
- Am consolidat structura de management, organigrama si procesele care sa asigure o 

crestere sustinuta pentru urmatorii ani (echipa a fost extinsa cu un Business 
Developer pentru OKEY si un manager de proiect pentru departamentul de Business 
and Projet Management Solutions)  
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- Dezvoltarea a doua noi produse ce vor fi lansate in aceasta primavara 
In perioada urmatoare 2017-2018, intentionam sa continuam strategia de dezvoltare organica. 
Mai exact, ne vom focusa in continuare pe extinderea portofoliului de solutii si produse (prin 
dezvoltarea de noi aplicatii sau achizitia unor start-up-uri), asupra cresterii capacitatii de 
vanzare prin extinderea fortei proprii de specialisti si consultanti. In cadrul decizional focusul 
general vizeaza cresterea pe termen lung in detrimentul unor succese pe termen scurt.  
2017, precum si urmatorii ani, ca si trend tehnologic vor viza domenii cum ar fi inteligenta 
artificiala, dispozitive interconectate (IoT),  Smart “ceva” (City, Buildings, Office etc). In aceste 
directii vom avea si noi focus ca si companie de tehnologie, in ceea ce priveste cercetarea si 
dezvoltarea, lansarea de noi produse. Binenteles, ca aceste demersuri vor impune o sustinere 
financiara pe masura, peste disponibilitatile companiei, motiv pentru care vom apela la variate 
metode de atragere a capitalului necesar, de la fonduri europene, asocieri in participatiune, pana 
la emisiuni de obligatiuni sau credite bancare. 

	

	

ANALIZA ACTIVITATII 

DESCRIEREA ACTIVITATII DE BAZA 
Inca de la infiintare, scopul definit al afacerii este oferirea de solutii de business clientilor in vederea 
facilitarii derularii proceselor de business si a eficientizarii controlului afacerii. 
Denumirea de LIFE IS HARD - Work Soft provine de la conceptul If Life Is Hard then WORK SOFT, 
sintetizand ideea de eficientizare a activitatii prin utilizarea de solutii informatice care sa duca la un 
management si un control mai bun al proceselor de business. 
Viziunea societatii este de a oferi solutii de business inovative si accesibile ca si costuri, pietelor 
specifice din Romania, cu scopul revitalizarii companiilor romanesti si a imbunatatirii pozitiei pe pietele 
pe care acestea activeaza. Prin implementarea solutiilor LIFE IS HARD se doreste crearea unei valori 
reale pentru partenerii de business. 
Combinand know-how-ul din domeniul tehnologiei informatiei cu abilitatile si experienta in consultanta 
in management, societatea are ca si misiune livrarea de solutii orientate spre cresterea valorii afacerii, 
care dau posibilitatea partenerilor de a concura si de a opera mai eficient si de a excela in piete din ce in 
ce mai dinamice. 
 
Liniile de business principale au ramas in continuare oferirea de produse software proprii si solutii IT&C 
personalizate pentru urmatoarele industrii: 

● Asigurari (24Broker.ro, 24Claims.ro)	
● Sanatate (MedXline.ro)	
● Transporturi rutiere de persoane (24Routier.ro)	
● Business and Project Management solutions (e-project.ro, eOkey.ro)	
● Solutii si servicii de IT&C (Retelistica, software, echipamente hardware)	
● Consultanta si solutii de proiectare CAD ( Kubicon: Autodesk) 
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ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA  
In 2016 Cifra de afaceri neta a societatii a crescut cu +11.62 % fata de 2015, de la 4.157.042 LEI in 2015 
la 4.639.907 LEI in 2016. Majorarea de 28,56% inregistrata la nivelul cifrei de afaceri in primul semestru 
al anului 2016, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2015, si-a mentinut trendul si in cel de-al II-lea 
semestru, chiar daca aceasta crestere nu a fost la fel de accelerata precum cea inregistrata in primul 
semestru al anului de referinta. Cifra de afaceri realizata de entitate pe parcursul perioadei de raportare 
este de 4.639.907 lei si se compune din venituri aferente urmatoarelor activitati: servicii mententanta IT si 
servicii de inchiriere a aplicatiilor proprii (24broker, eokey, 24rutier), precum si din vanzarea de marfa 
specifica activitatii principale. 
Veniturile din productia proprie de imobilizari necorporale au sustinut in cea mai mare masura scaderea 
veniturilor operationale (-8,63%) de la 5.333.597 LEI in 2015 la 4.873.327 LEI in 2016. Veniturile din 
vanzarea marfurilor, care s-au redus la jumatate (-52,20), faptul ca societatea nu a mai realizat venituri 
din subvenții de exploatare acestea reducandu-se 100% precum si diminuarea altor venituri din exploatare 
(-28,43%) au contribuit la scaderea veniturilor operationale. Diminuarea mai accentuata a veniturilor 
operationale (-8,63%) comparativ cu cheltuielile operationale (-6,07%) a marcat scaderea rezultatului 
operational (-23,15%).  
 
Cheltuielile cu personalul in valoare de 430.575 lei reprezinta 10,11% din totalul cheltuielilor din 
exploatare. In scadere cu 34.84% fata de anul 2015 ca si pondere in totalul cheltuielilor de exploatare, au 
inregistrat o diminuare cu 4.46 puncte procentuale fata de anul 2015. Acest lucru se datoreaza in mare 
parte reduceri de personal ce au avut loc in in cursul anului 2016 pe fondul externalizarii unei parti a 
activitatii societatii. 
 
Cheltuielile cu marfurile au o pondere de 23,24% din totalul cheltuielilor din exploatare, inregistrand in 
anul 2016 un nivel de 989.854 lei marcand o scadere semnificativa fata de anul 2015 (de la 2.108.413 lei) 
pe fondul diminuarii veniturilor din vanzarea marfurilor (-52.20%). 
 
Cheltuielile privind prestatiile externe, in anul 2016 au cunoscut o majorare semnificativa cu 71,48%, de 
la 1.511.877 lei la 2.592.644 lei, detinand totodata cea mai mare pondere in cadrul cheltuielilor din 
activitatea de exploatare (60,87%). Externalizarea unei parti a activitatii societatii, a avut drept efect 
inregistrare unei cresteri substantiale la nivelul cheltuielilor cu prestatii externe. 
 
Cheltuielile financiare inregistrate in anul 2016 au marcat o scadere cu 3,64% de la 54.392 lei (2015) la 
52.413 lei. 
 
Rezultatul din exploatare a fost in valoare de 614.315 lei, reprezentand 13,24% din cifra de afaceri 
realizata de societate. Comparativ cu anul 2015, cand activitatea de exploatare a generat un profit in 
valoare de 799.378 lei, in perioada curenta de raportare entitatea a inregistrat un profit din activitatea de 
exploatare mai mic cu 23.15%.  
 
Rezultatul din activitatea financiara ce a fost inregistrat in anul 2016 s-a concretizat intr-o pierdere de 
48.396 lei, care s-a diminuat comparativ cu perioada de referinta cu 0.72%. 
Elementul determinant al pierderii  inregistrate in activitatea financiara il reprezinta inregistrarea unor 
cheltuieli financiare in valoare totala de 52.413 lei, care prin comparative cu perioada precedent, au 
marcat o reducere cu 3.64%.	 lte cheltuieli financiare au marcat o scadere cu 7.39%, in timp ce 
cheltuielile cu dobanzile in valoare de 21.766, inregistrate pe fondul angajarii de credite, au cunoscut o 
crestere cu 2.19% fata de nivelul de 21.299 lei inregistrat in anul 2015. 
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Profitul BRUT inregistrat in 2016 a fost de 565.919 LEI. Diminuarea rezultatului din exploatare cu 
23,15%, a avut consecințe directe asupra rezultatului brut al perioadei, care a scăzut cu 24,61% 
comparativ cu perioada precedentă. Prin urmare rezultatul brut la finele anului 2016  s-a concretizat într-
un profit de 565.919 lei , în scădere cu 24,61% comparativ cu valoarea înregistrată în perioada de 
referință ( 750.632 lei).  
Dupa deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (64.914lei), inperioada curenta (2016), societatea a 
inregistrat un Profit NET in valoare de 501.005 LEI in scadere cu 30.37% comparativ cu perioada de 
referinta (anul 2015) cand acesta a fost in suma de 719.486 LEI. 
Profitul obtinut de societate, a fost totodata influentat in mod negativ de pierderea generata de 
activitatea afinanciara. 
 
 
Indicatori economico-financiari 

Denumirea indicatorului Valoare 2015 Valoare 2016 

Indicatori de lichiditate 

Indicatorul lichiditatii curente 1.22 1.91 

Indicatorul lichiditatii imediate 1.15 1.78 

Indicatori de risc 

Indicatorul gradului de indatorare 47.00 25.00 

Indicatorul privind acoperirea 
dobanzilor 

36.00 26.00 

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) 

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul 
stocurilor) 

14.00 15.00 

Viteza de rotatie a stocurilor (numar 
de zile de stocare) 

26.00 24.00 

Viteza de rotatie a debitelor-clienti 25.00 33.00 

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor 57.00 42.00 

Viteza de rotatie a activelor 
imobilizate 

2.38 2.64 

Viteza de rotatie a activelor totale 1.40 1.40 
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Indicatori de profitabilitate 

Rentabilitatea capitalului angajat 39.00 26.00 

Marja bruta din vanzari 19.36 13.24 

Indicatori de solvabilitate 

Solvabilitatea patrimoniala 52.48 74.52 

Solvabilitatea generala 210.44 392.50 

 
 
1. Indicatori de lichiditate 
Lichiditatea  reflecta  capacitatea  societatii  de  a-si  onora  obligatiile  pe  termen  scurt prin 
transformarea   activelor   curente   (stocuri,   creante,   investitii   pe   termen   scurt)   in  numerar,  
pentru a-si onora platile curente exigibile. 
Lichiditatea curenta - Valoarea indicatorului in anul curent este supraunitara (1.91 in 2016), in crestere 
semnificativa comparativ cu anul anterior (1.22 in 2015), ceea ce reflecta o capacitate buna de acoperire a 
datoriilor curente pe seama activelor curente. 
Lichiditatea imediata - Valoarea indicatorului in anul curent este supraunitara (1.78 in 2016), in crestere 
semnificativa comparativ cu anul anterior (1.15 in 2015) ceea ce reflecta o capacitate buna de acoperire a 
datoriilor curente pe seama activelor curente si lichide. 
 
2. Indicatori de risc 
Situatia indicatorului privind gradul de indatorare prezinta o imbunatatire semnificativa fata de anul 
2015 (47%) in conditiile in care in anul 2016 valoarea acestuia este de 25%. Situarea indicatorului 
privind gradul de indatorare sub 50% indica o politica relativ corecta a societatii in privinta contractarii 
de credite necesare derularii activitatii. Evolutia inregistrata la nivelul acestui indicator, se datoreaza in 
principal rambursarii celei mai mari parti din datoriile generate de creditele bancare ce au fost 
contractate 
 
3. Indicatori de activitate 
Viteza de rotatie a stocurilor - indicatorul releva o capacitate buna a societatii de gestionare a stocurilor, 
lucru normal daca tinem cont de faptul ca societatea achizitioneaza stocuri doar pe masura comenzilor 
venite din partea clientilor, activitatea de comert cu marfa nefiind prioritara. 
Viteza de rotatie a debitelor-clienti: calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale si 
exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate. O valoare în 
crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in 
consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). La data bilantului, valoarea indicatorului este 
33 zile, in usoara crestere fata de perioada precedenta de raportare cand valoarea indicatorului era de 25 
zile. Aceasta evolutie ar putea genera o influenta usor negativa asupra trezoreriei societatii si gradului de 
lichiditate, dar cu toate acestea, analizat in corespondenta cu ceilalti indicatori privind rotatia stocurilor si 
a creditelor, indicatorul se situeaza inafara unui risc semnificativ. 
 Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea îl 
obtine de la furnizorii sai. La data bilantului, valoarea indicatorului este 42 zile, in scadere fata de 
perioada precedenta de raportare cand valoarea indicatorului era 57 zile. Prin raportare la viteza de rotatie 
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a debitelor-clienti, aceasta pozitionare este favorabila entitatii, in absenta circumstantelor care genereaza 
o intarziere la plata a furnizorilor comerciali. 
Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale - evalueaza eficacitatea managementului imobilizarilor 
corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de imobilizari 
corporale. La data bilantului, valoarea indicatorului este 2,64 in crestere usoara fata de perioada 
precedenta de raportare cand valoarea indicatorului era 2,38. Practic nu sunt inregistrate fluctuatii 
semnificative, inconditiile in care atat cifra de afaceri cat si valoarea imobilizarilor se situeaza la niveluri 
apropiate comparative cu anul 2015. 
Viteza de rotatie a activelor totale - la data bilantului, valoarea indicatorului este 1,68 în crestere usoara 
fata de perioada precedenta de raportare cand valoarea indicatorului era 1,40. Practic nu sunt inregistrate 
fluctuatii semnificative, in conditiile in care atat cifra de afaceri, cat si activele totale se situeaza la 
niveluri relative apropiate comparative cu anul 2015. 
 
 
4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii în realizarea de profit din resursele 
disponibile 
Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care îl obtine entitatea din banii investiti in 
afacere; capitalul angajat se refera la banii investiti în entitate atat de catre actionari, cât si de creditorii pe 
termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii 
curente. La data bilantului, valoarea indicatorului este de 26%, in scadere fata de perioada precedenta de 
raportare cand valoarea indicatorului era 39%, pe fondul reducerii profitului brut. 
Marja bruta din vanzari - O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este 
capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim. La data bilantului, 
valoarea indicatorului este de 13,24%, in scadere usoara fata de perioada precedenta de raportare cand 
valoarea indicatorului era 19,36%. Aceasta evolutie este una defavorabila entitatii. 
 
 
5. Indicatori de solvabilitate:  
Rata solvabilitatii patrimoniale exprima capacitatea de autofinantare a entitatii, precum si masura in care 
poate face fata obligatiilor sale de plata. O valoare ridicata a acestui indicator semnifica o sporire a 
capacitatii de autofinantare. Valoarea recomandata este mai mare de 30%. La data bilantului, valoarea 
indicatorului este de 74,52%, in crestere fata de perioada precedent de raportare cand valoarea 
indicatorului era de 52,48%, depasind valoarea recomandata de 30%. Evolutia indicatorului este benefica 
pentru conditia financiara a entitatii. 
Rata solvabilitatii generale exprima masura in care activele entitatii contribuie la finantarea datoriilor 
totale. La data bilantului, valoarea indicatorului este de 392,50%, in crestere fata de perioada precedent 
de raportare cand valoarea indicatorului era de 210,44%, depasind semnificativ pregul minim 
recomandat. In cosecinta, activele totale acopera datoriile totale ale entitatii, asigurand premiza 
continuitatii activitatii. 
 
6. Productivitatea muncii: exprima eficienta utilizarii resursei umane, prin raportarea cifrei de afaceri, 
reprezentand venituri din prestari servicii, din perioada de raportare la numarul mediu de angajati. La data 
bilantului, valoarea indicatorului este de 331.422 lei /angajat, in crestere semnificativa fata de perioada 
precedenta de raportare cand valoarea indicatorului era 173.210 lei /angajat, cee ace indica o mai buna 
utilizare si alocare a resursei umane. 
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COTA DE PIATA  
 
Cota de piata este destul de greu de monitorizat, mai ales la produsele cu destinatie mass-market, cum 
este OKEY.ro. Totusi la produsele foarte nisate monitorizarea se poate face relativ simplu, cu efort si 
costuri minime.  

Analizand aplicatia 24Broker.ro si piata tinta, putem trage urmatoarele concluzii. Anul 2016 a continuat 
sa fie  un an zbuciumat in industria asigurarilor din Romania, marcat de insolventa si falimentul Carpatica 
Asigurari, plafonarea RCA-ului si reducerea comisioanelor brokerilor de asigurare.  

Chiar si in aceste conditii, am reusit sa castigam clienti noi si cote de piata. La sfarsit de 2016 primele 
subscrise au fost 2.744.619.000 lei in 2016 fata de 2.100.000.000 lei in 2015, reprezentad o crestere de 
30%, prime subscrise. Cota de piata detinuta de 24Broker.ro a crescut de asemenea si ca umar de brokeri 
din portofoliu. Anul a fost incheiat cu 106 brokeri o crestere de 5 % fata de anul precedent. 

2016 a coincis si cu auditarea tehnica a solutiei 24Broker.ro de catre un auditor independent autorizat de 
catre ASF, devenind astfel prima platforma de brokeraj din Romania, conforma cu cerintele impuse de 
ASF prin intermediul normei 6 din 2015 cu privire la siguranta datelor si a proceselor de dezvoltrare 
software. 

Competitorii pe acest segment au ramas in mare parte aceeasi. 

Pentru 24Routier.ro si Medxline.ro, numarul de clienti a crescut usor, mai cu seama pe MedXline, unde 
cresterea in portofoliu a fost de  20% 

OKEY.ro a incheiat anul cu un numar de 680 de clienti in portofoliu. Dintre care pentru un client s-a 
facut o implementare semnificativa ca si valoare. Licenta si personalizarile ridicandu-se la 40.000 Euro. 

 

 

 

Produs  
LIFE IS HARD 

Cota de piață Competitori din 
piață 

24Broker.ro ● 68% din total  volume intermediate de brokeri 
in piata de brokeraj 

● Cota de piata intermediata 44% din disponibil 
crestere cu aproximativ 10% fata de 2015 

● Cota de piata ca si numar de brokeri in 
portofoliu 32.71 %  – crestere cu 5% fata de 2015 
 

Calculasigurari.ro 
Broker.net 

   

24Routier.ro < 5% - 
   
MedXline.ro < 5% ICMED (Syonic SRL) 

Charisma (Total Soft) 
Pharmec (Pharmec 
Healthcare Software) 

   
eOKEY.ro < 5% Smart-bill 
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Lansat in februarie 2016 Factureaza.ro 
Ymens.ro 
Briobill.ro 
Facturis.ro 

 

REORGANIZARI SI FUZIUNI. DETINERI IN PARTICIPATII 
Compania detine urmatoarele participatii: 

Denumirea societiatii Participatie detinuta 

Mobile Technologies SRL (RO) 100% 

Barandi Solutions SRL (RO) 56,86% 

 
In noimebrie 2016 activitatea biroului de vanzari din Londra al Barandi Solutions LTD a fost transferat 
catre biroul din Romania, entitatea din UK fiind inchisa, economic aceasta ne mai fiind sustenabila. 

ACHIZITII SI INSTRAINARI DE ACTIVE 

Indicator (valori brute) 01.01.2016 Cresteri Reduceri 31.12.2016 

Imobilizari necorporare 1.076.157 170.145 100 1.246.202 

Imobilizari corporale 748.774 25.370 261.307 512.837 

Imobilizari financiare 281.531 36 - 281.567 

TOTAL 
Active Imobilizate  

 
2.106.462 

 
195.551 

 
261.407 

 
2.040.606 

 

Activele imobilizate constau in mijloace de transport, echipamente IT si licente, necesare derularii 
activitatii. O component insemnata o reprezinta imobilizarile necorporale aferente proiectelor in 
dezvoltare (eokey, 24office, 24broker). In cee ace priveste imobilizarile financiare, sumele sunt aferente 
participatiilor pe care entitatea le are  la alte societati. 

In 2016 a avut loc o reducere la nivelul activelor corporale in valoare totala de 261.307 LEI, care se 
datoreaza scoaterii din gestiune a unor mijloace de transport in valoare de 251.060 LEI si unor elemente 
de mobilier, aparatura birotica, echipamente de protective a valorilor umane si materiale in valoare de 
10.247 LEI. La nivelul activelor necorporale s-au facut achizitii in valoare totala de 170.145 LEI aferent 
proiectelor in dezvoltare. 

In 2016 nu s-au inregistrat achizitii si instrainari de active care sa aiba o pondere mai mare de 20% din 
capitalul social al companiei. 
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EVENIMENTE IMPORTANTE  
Februarie 2016: lansare OKEY.ro- platforma pentru administrarea eficienta a IMM-urilor 

Martie 2016: dubla nominalizare la IT Europe Awards cu aplicatia MedXline; 

Octombrie 2016: semnare contract semnificativ OKEY.ro cu CLEVER & DYNAMICS SYSTEMS SRL 

Decembrie 2016: premiul pentru cea mai Activa companie de produs - TechFest 

EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE LISTAREA LA BURSA 
Dupa mai bine de un an de la listare putem face o evaluare preliminara a listarii si putem spune ca listarea 
a fost un succes si din punct de vedere al capitalizarii. 

Daca in momentul prelistarii Capitalizarea anticipata a LIH a fost  6,85 mil lei echivalentul a 1,55 mil 
euro, la 10.04.2017 capitalizarea este 9.18 milioane de lei adica echivalentul a 2,03 mil euro. 
 

EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJATI 
Precizarea numarului si a nivelului de pregatire al angajatilor societatii precum si a gradului de 
sindicalizare a fortei de munca; Descrierea raporturilor  dintre manageri si angajati precum si a oricaror 
elemente conflictuale care caracterizeza aceste raporturi. 

- numar final an 2016: 16 salariati; 
- numar mediu an 2016 : 14 salariati; 
 
Compania externalizeaza o parte dintre activitati (contabilitate, consultanta IT, servicii de programare) 
catre subcontractori independenti. La finalul lui 2016 compania colabora cu un numar de 17 
subcontractori. 
 
Toti angajatii companiei sunt angajati cu studii superioare, caracterizati printr-un grad deosebit de 
educatie si o dorinta continua de invatare si perfectionare. Media de varsta in companie este de 28 de ani.  
Mediul de lucru este unul menit sa favorizeze initiativa,  inovatia si dezvoltarea profesionala. Nu au 
existat situatii conflictuale intre angajati si management, iar angajatii nu sunt organizati in sindicate. 
 

ASIGURAREA CALITATII  
Compania are o preocupare permanenta in ceea ce priveste asigurarea calitatii serviciilor si produselor 
furnizate, a sigurantei datelor clientilor stocate si prelucrate de catre companie. 

In 2016 compania a trecut prin procesul de reauditare in ceea ce priveste utilizarea standardelor ISO 
27001:2013 si ISO 9001:2008 in activitatea de baza. Procesul de auditare a decurs foarte bine, compania 
indeplinind cerintele impuse de cele doua standarde. 

Suplimentar conform cerintelor ASF, prin norma 6/2015 am realizat certificarea platformei 24Broker.ro, 
care devine astfel prima platforma din Romania conforma cu cerintele ASF. Certificarea s-a facut printr-
un auditor autorizat de catre ASF, compania BlueLab 
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ACTIVITATI DE CERCETARE SI DEZVOLTARE SI INVESTITII     
Compania are o preocupare continua in ceea ce priveste cercetarea si dezvoltarea, scopul final al acestor 
activitati fiind lansarea pe piata de noi produse software.   

In anul 2016 s-au prevăzut 447.700 lei pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare s-au cheltuit 
168.421 LEI  (fondurile au fost directionate catre dezvoltarea platformei OKEY, dezvoltarea de 
noi module in 24Broker, dezvoltarea a inca a doua aplicatii mobile, ce urmeaza a fi lansate) iar 
pentru anul 2017 se estimează o alocare 500.000 lei (aproximativ 110.000 Euro) pentru 
confiinantare in vederea dezvoltarii unei aplicatii prin atragerea de fonduri europene si 
continuarea dezvoltarii platformelor 24Broker si OKEY. 
Referitor la politica de investitii pentru 2016, avem in vedere urmatoarele: 

● Modernizarea spatiilor de lucru pentru a fi aliniati in piata, mutarea intr-un nou sediu mai 
mare, care sa ne permita cresterea numarului de angajati, fidelizarea angajatilor. Suma 
bugetata in acest sens: 30.000 Euro 

● Achizitii hardware (servere) pentru extinderea capacitatii de stocare si procesare. Suma 
bugetata: 12.000 Euro 
 

EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE PRIVIND 
MANAGEMENTUL RISCULUI 
 

LIFE IS HARD prin complexitatea activitatii pe care o desfasoara este supusa unor diverse riscuri:  
	 	 	 	 	

Riscul de lichiditate   
Societatea isi monitorizeaza riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri folosind un instrument recurent 
de planificare a lichiditatilor. Societatea isi planifica si monitorizeaza atent fluxurile de numerar pentru a 
preveni acest risc, si are de asemenea acces la finantare din partea principalelor banci partenere. Riscul de 
lichiditate este asociat detinerii de active imobilizate sau financiare si de transformarea acestora in active 
lichide. Activele societatii (echipamente tehnologice) sunt folosite in activitatea curenta (prestari de 
servicii si dezvoltare de software). Din acest punct de vedere riscurile mai importante pentru companie 
sunt riscul de cash-flow si cel de credit. 

      

Riscul valutar   

Riscul valutar este riscul ca valoarea justa sau viitoarele fluxuri de trezorerie ale unui instrument financiar 
sa fluctueze din cauza modificarilor cursurilor de schimb valutar. 

Societatea urmareste sa fie neutra in ceea ce priveste riscul de fluctuatie a cursului valutar prin 
implementarea urmatoarelor practici: 

● In toate ofertele preturile sunt exprimate in valuta, cu facturare in lei la cursul de schimb din 
ziua platii	

● Nu lucram cu oferte de tip cross-curency / multivaluta.	
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Riscul de dobanda     
Riscul fluxului de lichiditati determinat de dobanzi este riscul variatiei cheltuielilor cu dobanzi si 
veniturilor din dobanzi datorita ratelor de dobanda variabile. Societatea are imprumuturi care sunt 
purtatoare de dobanzi la o rata variabila, expunand societatea riscului fluxului de lichiditati. 

      

Riscul de credit    
Riscul de credit este riscul ca o contrapartida sa nu isi indeplineasca obligatiile conform unui instrument 
financiar sau conform unui contract de client, ducand astfel la o pierdere financiara. Societatea este 
expusa riscului de credit din activitatile sale de exploatare (in principal pentru creante comerciale) si din 
activitatile sale financiare, inclusiv depozitele la banci si institutii financiare, tranzactii de schimb valutar 
si alte instrumente financiare.  

Pentru minimizarea riscului compania analizeaza si monitorizeaza permanent clientii prin site-uri 
specializate de analiza a bonitatii lor si implementeaza o politica stricta privind livrarea de bunuri si 
servicii catre clienti. Totusi nu s-a identificat o modalitate de eliminare completa a acestui risc 

     

Riscul de pret    
Riscul de pret reprezinta riscul ca pretul de piata al produselor si serviciilor vandute de companie sa 
oscileze in asa masura incat sa faca nerentabile contractele existente. 

Pentru a limita acest risc compania aplica urmatoarele proceduri: 

● Se limiteaza contractele de tip “fix price” pe perioade lungi de timp	
● Compania nu opereaza cu stocuri, astfel incat fiecare comanda plasata la furnizor are in 

prealabil confirmarea comenzii de la client	
● In cazul variatiei costului fortei de munca, variatia se transpune in preturile de lista aplicate 

clientilor, cu o anumita latenta impusa de contractele pe rol, latenta care are ca efect intr-o 
prima faza asumarea unor posibile pierderi.	

  

Riscul de cash-flow 
Reprezinta riscul ca societatea sa nu-si poata onora obligatiile de plata la scadenta.  

Riscul este destul de scazut, dat fiind ca societatea are venituri recurente din serviciile prestate. Totusi 
exista un astfel de risc. Pentru a limita riscul societatea aplica urmatoarele principii: 

● Principiul sincronizarii scadentelor: termenul de incasare de la client sa fie mai mic decat 
termenul de incasare de la furnizori	

● Indrumarea clientilor care achizitioneaza solutii complexe catre solutii de finantare alternative 
(leasing)     	

 
Riscul asociat cu persoane cheie 
Succesul companiei depinde in mare masura de calitatea profesionala a angajatilor, de capacitatea 
companiei de a atrage si motiva angajatii, de capacitatea de a creea un mediu propice dezvoltarii 
profesionale a angajatilor.  
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Este una dintre cele mai mari provocari ale companiilor din IT. Fluctuatia de personal este generata in 
speta de intrarea multinationalelor pe piata din Romania dar si prin deschiderea pietei de munca pe IT in 
Europa de Vest. 

LIFE IS HARD s-a confruntat si se confrunta cu acest risc, dar pentru a diminua riscul compania 
implementeaza o serie de practici si programe menite sa motiveze si sa atraga angajatii, cum ar fi: 

● Acordarea de bonusuri de proiect	
● Acordarea celui de a-13-lea salariu	
● Acordarea de facilitati si reduceri pentru activitati recreative 	
● Continuarea programului “Glue Lab” menit sa dezvolte capacitati profesionale ale angajatilor 

si sa le stimuleze capacitatea de inovare si organizare	
● Acordarea de beneficii angajatilor sub forma de actiuni 
● Acordarea unor pachete de beneficii cum ar fi: analize medicale gratuite, decontul 

abonamentului de transport in comun 
Fiind o piata asa dinamica, suntem nevoiti sa apelam la tehnici de recrutare continua si de a subcontracta 
activitati catre subcontractori independenti.  

Crearea unui mediu de lucru placut, sanatos, antrenant, concentrat pe promovarea valorilor companiei, 
este de asemenea o preocupare continua pentru management. 

Activitatile de PR prin care ne facem cunoscuti ca si angajatori sunt de asemenea benefice in procesul de 
recrutare. Listarea la Bursa de Valori Bucuresti a crescut nivelul de incredere al actualilor angajati si al 
potentialilor noi angajati. 

Faptul ca LIFE IS HARD este printre putinele companii romanaesti cu produse software proprii in 
portofoliu reprezinta de asemenea un avantaj competitiv in atragerea de noi colegi. 

Principala constructie inceputa in 2016 este “24h company”. Este un demers a carei implementare va dura 
cativa ani si care are ca si scop crearea unui pool de resurse tehnice distribuite in toata lumea (free-
lanceri) care sa permita functionarea companiei 24 din 24 pe partea de dezvoltare software, reducerea 
riscului la care compania este expusa in ceea ce priveste asigurarea necesarului de specialisti. 

 

Riscul asociat cu clienti semnificativi 

          Numar clientilor noi pe parcursul anului 2016, comparativ cu 2015:  41clienti  
Structura portofoliului de clienti este una diversa, balansata, neexistand riscul de concentrare a veniturilor 
doar in prestarile catre un anumit client. Din acest punct de vedere un top al veniturilor generate de primi 
10 clienti ca si pondere in cifra de afaceri se regaseste in tabelul urmator: 
 
 

Denumire Client Sold la 
01.01.2016  

(lei) 

Valori facturate  Pondere în Cifra 
de Afaceri (%) 

Sume încasate pînă 
în prezent (lei) 

Sold la 
31.12.2016 

(lei) 
31.12.2016 31.12.2016 

CADEI SA 0 729.168,59 15,71 729.168,59 0 
Barandi Solutions 
LTD 

0 417.824,69 9,00 417.824,69 0 

Tabita Tour 14.052,52 363.394,58 7,83 207.515,64 169.931,46 

Active Power 
Solutions  

14.575,73 226.222,19 4,86 190.812,65 49.985,27 

Clever & Dynamics 
Systems 

0 216.280,80 4,66 80.134,20 136.146,60 
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TBK Golden 
Consulting  

0 175.448,90 3,78 150.860,05 24.588,85 

Transilvania Broker de 
Asigurare 

27.542,88 161.642,22 3,48 189.185,10 0 

Tree Comm Services  0 136.191,74 2,94 132.922,80 3.268,94 

RKA-Burg Broker de 
Asigurare   

0 125.181,47 2,69 115.628,87 9.552,60 

Societatea de 
Asigurare-Reasigurare 
City Insurance  

4.981,08 123.252,20 2,66 128.233,28 0 

 
 

Riscul asociat cu drepturile asupra unor marci inregistrate. 
In acest moment compania detine urmatoarele marci inregistrate: 

○ 24Broker.ro	
○ OKEY	
○ Life Is Hard	
○ 24Routier.ro - in curs de inregistare 

Pentru a reduce riscurile inregistrarii unor marci similare sau a pierde dreptul de marca, aceste marci sunt 
atent monitorizare prin intermediul unor colaboratori externi, pentru a putea depune opozabilitate atunci 
cand este cazul. 
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ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII 
COMERCIALE  

 
Strategia de dezvoltare a companiei in urmatorii ani se bazeaza pe directiile de mai jos, dar fara a pierde 
flexibilitatea si capacitata companiei de a se adapta la realitatile pietei: 

● Cresterea capacitatii de vanzare si valorificare a produselor si solutiilor din portofoliul 
companiei prin cresterea fortei de vanzari, prin parteneriate strategice cu reselleri, prin 
demararea unor programe de profitsharing. 
 

● Cresterea competentelor si a portofoliului de solutii si produse pe zona IoT si SmartCity:  
compania pune mare accent pe dezvoltarea de produse inovative, in anii urmatori bugete din 
ce in ce mai importante vor fi alocate pentru departamentul de cercetare si dezvoltare in 
directia IoT si SmartCity. 

Abordarea generala a managementului este strategia de crestere organica, pe baza solide, prin produse noi, 
de preferinta inovative, care sa permita obtinerea de venituri recurente si implicit marirea cifrei de afaceri 
si a veniturilor companiei. 
 

 
GUVERNANTA CORPORATIVA 
LIFE IS HARD SA se conformeaza principiilor relevante de guvernanta corporativa aplicabile 
emitentilor de pe ATS AeRO administrat de BVB, in ceea ce priveste comunicarea cu investitorii, 
integritatea procesului de raportare financiara si eficacitatea controalelor interne. Pentru anul 
in curs (2017), emitentul isi propune sa continue formalizarea procesele interne de guvernanta 
corporativa si sa revizuiasca conditiile de conformitate, asa cum acestea sunt descrise in Codul 
BVB de guvernanta corporativa aplicabil emitentilor de pe ATS AeRO.  
 
BARNA ERIK 
ADMINISTRATOR UNIC 
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NR. INREG: 298./17.04.2017 
DECLARATIE DE CONFORMITATE 
 
Prin prezenta declaraţie, se certifică faptul că situațiile financiare anuale ale entității raportoare Life is 
Hard S.A. (LIH) întocmite pentru data de raportare 31 decembrie 2016 şi compuse din Bilanț; Contul de 
profit și pierdere; Situația modificărilor în capitaluri proprii; Situația fluxurilor de trezorerie; Politici 
contabile și note explicative, inclusiv Date informative: 
 
(i) au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate; și 
(ii) reflectă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare şi 
performanţelor financiare ale entității raportoare. 
 
Administratorul Unic al entității raportoare Life is Hard S.A. își asumă răspunderea pentru întocmirea 
situațiile financiare anuale menționate anterior şi confirmă că: 
(i)   politicile contabile utilizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; 
(ii)  situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare,  performanţei financiare şi a 
celorlaltor informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; 
(iii) entitatea raportoare îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. 
  
Raportul Administratorului Unic prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre entitatea raportoare 
şi realizează o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate. 
 
 
ADMINISTRATOR UNIC, 
Dl. Barna Erik                            
Cluj Napoca la,                                 
17.04.2017  



S1003_A1.0.0 /14.02.2017 Suma de control 1.400.000

  Entitatea LIFE IS HARD SA

Tip situaţie financiară : BS

Localitate  

CLUJ-NAPOCA                   

Bloc  

    

Ap.  

   

            Telefon

0364404454

Scara  

  

Nr.  

19-21  

Strada  

MACULUI                       

Judeţ 

Cluj

Sector  

 

  Număr din registrul comerţului J12/1403/2004     Cod unic de inregistrare 1 6 3 3 6 4 9 0

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

A
d

re
sa

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 Sucursala
Bifati numai dacă  

este cazul :  Anul 2016

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O 
VALIDARE CORECTA

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, 

aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu 

anul calendaristic 

F10 - BILANT PRESCURTAT 

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

F30 - DATE INFORMATIVE 

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

  Nr.de inregistrare in organismul profesional

7177/2011      

  Numele si prenumele

PERFORMIA FINANCE SRL                           

  Numele si prenumele

BARNA ERIK

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

Indicatori :   Capitaluri - total 2.052.307

  Profit/ pierdere 501.005

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

  3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European

   Semnătura _______________________________________________________ 
   Semnătura _____________________________________________________

  Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

EXPERT LEX SRL

  Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

206/23.05.2002

AUDITOR,

  CIF/ CUI

1 3 6 5 0 6 2 5

Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

 GIE - grupuri de interes economic



BILANT PRESCURTAT

la data de  31.12.2016Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

rd.

01.01.2016 31.12.2016

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)      01 1.071.773 1.228.553

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231
+235+4093-281-291-2931-2935)

02 391.630 247.960

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )     03 281.531 281.567

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 1.744.934 1.758.080

B. ACTIVE CIRCULANTE 

 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345
+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 
391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 64.915 65.054

 II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)    
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din 
ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662
+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06 676.596 661.063

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 

07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)     08 465.556 265.859

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 1.207.067 991.976

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   10 7.511 3.894

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 11 7.511 3.894

    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186
+519)        

13 991.993 519.999

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 222.585 475.871

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 1.967.519 2.233.951

 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) 

16 416.217 181.644

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      17

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 19

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 20

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 21

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 22

         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27)

25



F10 - pag. 2

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 26

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 27

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 700.000 1.400.000

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 700.000 1.400.000

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36

     IV. REZERVE (ct.106) 37 39.940 71.064

     Acţiuni proprii (ct. 109) 38

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 40

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 41 131.736 111.362

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 42

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 43 719.486 501.005

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 44

      Repartizarea profitului (ct. 129)    45 39.860 31.124

     CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 1.551.302 2.052.307

     Patrimoniul public (ct. 1016) 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 1.551.302 2.052.307

Suma de control F10 : 31489498 / 141566210

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 
    Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor 
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

BARNA ERIK

  Numele si prenumele

PERFORMIA FINANCE SRL                           

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7177/2011      

Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de  31.12.2016

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

rd.

2015 2016

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 4.157.042 4.639.907

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 1.999.250 3.608.354

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 2.158.354 1.031.625

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 562 72

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 

05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  06

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 07

           Sold D 08

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale  (ct.721+ 722) 09 988.020 168.421

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11

  6.  Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +  

       7417 + 7419) 
12 97.712 0

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 90.823 64.999

      -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 0 0

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 0 0

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)       16 5.333.597 4.873.327

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)                17 36.174 32.092

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)     18 41.984 31.932

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 12.179 7.880

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 2.108.413 989.854

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 3.571 0

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 660.799 430.575

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 23 545.907 355.957

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 114.892 74.618

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 137.872 132.152

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 137.872 132.152

      a.2) Venituri (ct.7813) 27 0 0

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        28 5.695 0
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 5.695 0

       b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 0 0

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 1.534.674 2.634.527

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    

32 1.511.877 2.592.644

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte 
              normative speciale(ct. 635 +6586*)

33 3.292 13.260

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 0 0

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35 0 0

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36 0 0

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 19.505 28.623

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38 0 0

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      39 0 0

          - Cheltuieli (ct.6812) 40 0 0

          - Venituri (ct.7812) 41 0 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 4.534.219 4.259.012

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 43 799.378 614.315

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45 0 0

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 0 0

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 826 9

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 0 0

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49 0 0

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 4.820 4.008

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51 0 0

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 5.646 4.017

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53 0 0

             - Cheltuieli  (ct.686) 54 0 0

             - Venituri (ct.786) 55 0 0

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 21.299 21.766

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             57 0 0

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 33.093 30.647

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 54.392 52.413

  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 60 0 0

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 48.746 48.396
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 5.339.243 4.877.344

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 4.588.611 4.311.425

 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 64 750.632 565.919

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

 19.  Impozitul pe profit (ct.691) 66 31.146 64.914

 20.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67 0 0

 21.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)        68 719.486 501.005

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

  Suma de control F20 : 75835459 / 141566210

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
      La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază 
cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

  Numele si prenumele

BARNA ERIK

  Numele si prenumele

PERFORMIA FINANCE SRL                           

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7177/2011      

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 
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la data de  31.12.2016

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.  
rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 501.005

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05

      - peste 30 de zile 06

      - peste 90 de zile 07

      - peste 1 an 08

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.10 la 14)

09

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13

     - alte datorii sociale 14

  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri 

15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  17

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

  Credite bancare nerambursate la scadenta –  
  total (rd. 20 la 22)

19

    - restante dupa 30 de zile 20

    - restante dupa 90 de zile 21

    - restante dupa 1 an 22

  Dobanzi restante 23

 III. Numar mediu de salariati
Nr. 
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 24 24 14

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie

25 23 16
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 IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de 
raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd.

Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 
ale Uniunii Europene, din care:

28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 29

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30

  - impozitul datorat la bugetul de stat 31

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

  - impozitul datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din dividende platite catre persoanele  fizice nerezidente , din care: 34

 - impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele 
membre ale Uniunii Europene, din care:

36

 - impozitul datorat la bugetul de stat 37

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit 
prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, din care:

38

 - impozitul datorat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40

  - impozitul datorat la bugetul de stat 41

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre 
ale Uniunii Europene, din care:

42

  - impozitul datorat la bugetul de stat 43

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44

  - impozitul datorat la bugetul de stat 45

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

  - impozitul datorat la bugetul de stat 47

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 
primite în concesiune, din care:

48

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53

  - impozitul datorat la bugetul de stat 54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: 55

  - impozitul datorat la bugetul de stat 56

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57
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                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 59

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 60

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale 
şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 63

 V. Tichete de masa
Nr.  
rd.

Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 27.668

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare ***)

Nr.
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 168.421

  - dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 168.421

         - din fonduri publice 67

         - din fonduri private 68 168.421

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 69=70+71) 69 0 168.421

         - cheltuieli curente 70

         - cheltuieli de capital 71 0 168.421

 VII.  Cheltuieli de inovare ****)
Nr.
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informaţii     
Nr. 
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094)

73

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  (ct. 4093) 74

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)   75 281.531 281.567

        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 77  la 83)   

76 271.577 271.577

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 77

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 78

         - părţi sociale emise de rezidenti 79 271.577 271.577

          - obligaţiuni emise de rezidenti 80

          - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
emise de rezidenti

81

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

          - obligatiuni emise de nerezidenti 83

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)   84 9.954 9.990
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          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

85 9.954 9.990

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 86

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri 
de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

87 254.425 609.792

          - creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 
pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din 
ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
89

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      

90

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

91 378.234 28.456

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382)

92

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446)

93 378.234 28.456

         - subventii de incasat(ct.445) 94

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447)

95

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 

bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 
4662),  (rd.100 la 102) 

99 57.143 32.404

       - decontari privind interesele de participare ,decontari 
cu actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101 57.143 32.404

  - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 
legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 
461)

102

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    103

            - de la nerezidenti 104

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici *****)
105

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 
506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113) 

106

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 107

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 108
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         - părţi sociale emise de rezidenti 109

         - obligaţiuni emise de rezidenti 110

         - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
rezidente 

111

         - actiuni emise de nerezidenti 112

        - obligatiuni emise de nerezidenti 113

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         114

 Casa în lei şi în valută (rd.116+117 ) 115 590 3.051

          - în lei (ct. 5311) 116 590 3.051

          - în valută (ct. 5314) 117

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118 464.966 259.302

         - în lei (ct. 5121), din care: 119 191.212 245.685

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120

         - în valută (ct. 5124), din care: 121 273.754 13.617

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

122

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 123

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 
de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)        

124

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută 
(din ct. 5125 + 5414)

125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 
148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 
170 + 171 + 172 + 178)

126 1.408.210 701.643

 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute 
(ct. 161 ),(rd. 128 +129) 

127

                - în lei   128

                - în valută  129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 
obligatiuni in sume brute (ct.1681),  (rd.131 +132)

130

                - in lei 131

                - in valuta 132

 Credite bancare interne pe termen scurt  (ct. 5191 + 5192 
+ 5196 + 5197 ), (rd.  134+135)

133 312.784 134.666

                 - în lei 134 312.784 134.666

                 - în valută 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen 
scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 

136

                - in lei 137

               - in valuta 138

 Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd .140+141) 

139

                - în lei 140

                - în valută 141

 Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
scurt (din ct.5198),  ( rd. 143+144) 

142

                 - in lei 143

                 - in valuta 144
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 Credite bancare pe termen lung  (ct. 1621 + 1622 + 
1627 ), (rd.146+147) 

145 114.285 45.714

                 - în lei 146 114.285 45.714

                 - în valută 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din 
ct.1682) (rd.149+150)

148

                  - in lei 149

                  -in valuta 150

 Credite bancare externe pe termen lung  (ct. 1623 + 1624 
+ 1625 ) (rd.152+153) 

151

                  - în lei 152

                  - în valută   153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 

154

                   - in lei 155

                   - in valuta 156

 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682)

157

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 159+160)

158 242.499 131.177

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se 
face in functie de cursul  unei valute 

159 242.499 131.177

                   - în valută 160

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 161

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 
+ 408 + 419),  din care:

162 535.719 336.587

         - datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 
primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în 
sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 
405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

163

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164 26.025 23.658

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 77.465 15.088

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381)

166 28.214 12.154

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.441+4423+4428+444+446)

167 49.251 2.934

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447)

168

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului 
(ct.4481)

169

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170 40.000 10.000

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 171 59.433 4.753

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PF 171a 59.433 4.753

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PJ 171b

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 
462 + 472 + 473 + 478 + 509)    (rd.173  la 177)

172



F30 - pag. 7

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, 
decontari din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

173

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 2) 
                  (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari 
financiare si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509)

176

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
177

 Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici *****)
179

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180 700.000 1.400.000

           - acţiuni cotate 3) 181 700.000 1.400.000

           - acţiuni necotate 4) 182

           - părţi sociale 183

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

 Brevete si licente (din ct.205) 185

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 

public al statului

Nr. 

rd.
31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în administrare

187

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în concesiune

188

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 
închiriate

189

XI. Informaţii privind bunurile din 

proprietatea privată a statului supuse 

inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. 

rd.
31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 190
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 XII. Capital social vărsat 
Nr. 

rd.
31.12.2015 31.12.2016

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

  Capital social vărsat (ct. 1012) 6),  

    (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)
191 700.000 X 1.400.000 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194) 192

       - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 193

       - deţinut de instituţii publice de subordonare locală 194

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, 
din care: 

195

       - cu capital integral de stat 196

       - cu capital majoritar de stat 197

       - cu capital minoritar de stat 198

  - deţinut de regii autonome 199

  - deţinut de societăţi cu capital privat 200 38.025   5,43 54.012   3,86

  - deţinut de persoane fizice 201 661.975  94,57 1.345.988  96,14

  - deţinut de alte entităţi 202

Nr. 

rd.
Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 

bugetului de stat sau local, de repartizat din 

profitul exerciţiului financiar de către 

companiile naţionale, societăţile naţionale, 

societăţile şi regiile autonome, din care:

203

- către instituţii publice centrale; 204

- către instituţii publice locale; 205

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 

206

Nr. 

rd.
Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 

bugetului de stat sau local, virate în perioada 

de raportare din profitul companiilor 

naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor 

şi al regiilor autonome, din care:

207

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate:

208

        - către instituţii publice centrale; 209

        - către instituţii publice locale; 210
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        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

211

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate:

212

        - către instituţii publice centrale; 213

        - către instituţii publice locale; 214

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

215

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)
Nr. 

rd.
Sume  (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din 
care:

216

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), din care: 218

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219

XVI. Venituri obţinute din activităţi  agricole *******)  
Nr. 

rd.
Sume  (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Venituri obţinute din activităţi agricole 220



Suma de control F30 : 18030229 / 141566210

INTOCMIT,

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7177/2011      

   Semnatura _________________________________ 

   Semnatura _________________________________ 

  Numele si prenumele

PERFORMIA FINANCE SRL                           

  Numele si prenumele

BARNA ERIK

ADMINISTRATOR,

Formular 
VALIDAT

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

F30 - pag.10

  
 *)  Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. 
 ******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 *******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
   
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 
 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.  
 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.  
 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.  
 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 191.



la data de  31.12.2016

Elemente de  

imobilizari 

 Nr. 

rd.

Valori brute

Sold  

initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 

dezmembrari 

si casari

Sold final  

(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  

F40 - pag. 1

 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare

01 787 100 X 687

Alte imobilizari 02 1.075.370 170.145 X 1.245.515

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale

03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale

04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 1.076.157 170.145 100 X 1.246.202

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 X

Constructii 07

Instalatii tehnice si masini 08 648.232 251.060 397.172

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 100.542 25.370 10.247 115.665

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 
executie

13

Investitii imobiliare in curs de 
executie

14

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 748.774 25.370 261.307 512.837

III.Imobilizari financiare 17 281.531 36 X 281.567

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17)

18 2.106.462 195.551 261.407 2.040.606



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari
Nr. 

rd.
Sold initial 

Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 

imobilizarilor scoase 

din evidenta 

Amortizare la 

sfarsitul anului 

(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 

19 618 169 100 687

Alte imobilizari 20 3.766 13.196 16.962

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 4.384 13.365 100 17.649

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24

Instalatii tehnice si masini 25 293.698 97.791 204.649 186.840

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 63.446 20.996 6.405 78.037

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 357.144 118.787 211.054 264.877

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 361.528 132.152 211.154 282.526



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 

F40 - pag. 3

 - lei - 

Elemente de imobilizari
Nr. 

rd.
Sold initial 

Ajustari constituite 

in cursul anului

Ajustari 

 reluate la venituri

Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si  
cheltuieli de dezvoltare 

32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de 
executie

43

Investitii  imobiliare in curs de 
executie

44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 

47

  Suma de control F40 : 16211024 / 141566210

INTOCMIT,
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22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
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LIFE IS HARD SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31.12.2016
 2016 2015

1 INDICATORI SUME - RON SUME - RON
2 A. Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:

3 Încasări de la clienţi şi debitori diverşi (+) 5.146.072 5.318.428
4 Plăţi către furnizori, creditori diverşi, pentru şi în numele angajaţilor (-) -4.893.198 -4.328.695
5 Dobânzi plătite (-) -12.724 -6.236
6 Impozit pe profit plătit (-) -65.585 0
7 Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor (+) 0 0
8 Plăţi alte impozite, taxe, tarife şi cotizaţii aferente activităţii de exploatare (-) -49.093 -302.122
9 Încasări din subvenţii guvernamentale şi alte subvenţii de exploatare (+) 0 97.712
10 Alte ajustari monetare din diferente de curs valutar (+/-) -9.388 -2.211
11 Trezorerie netă din activităţi de exploatare 116.084 776.876
12 B. Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie:

13 Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări financiare (-) 0 0
14 Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale şi  necorporale (-) -200.418 -659.995
15 Încasări din vânzarea de imobilizări corporale şi financiare (+) 70.320 12.486
16 Încasări din rambursări fonduri de garantare (+) 0
17 Dobânzi încasate (+) 9 826
18 Dividende încasate (+) 0
19 Trezorerie netă din activităţi de investiţii -130.089 -646.683
20 C. Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare:

21 Încasări din emisiunea de acţiuni 0 35.000
22 Încasări din împrumuturi pe termen lung 0 0
23 Plata datoriilor aferente imprumuturilor pe termen lung -68.571 -68.571
24 Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar -117.121 -128.517
25 Dividende plătite (-) 0 -50.000
26 Trezorerie netă din activităţi de finanţare -185.692 -212.088
27 Creşterea/Descreşterea  netă a trezoreriei şi a echivalentelor de trezorerie -199.697 -81.895
28 Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul exerciţiului financiar 465.556 547.451
29 Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul exerciţiului financiar 265.859 465.556



LIFE IS HARD SA

 - lei -
Sold la Sold la 31

 1 ianuarie Total, prin Total, prin decembrie
2016 din care transfer din care transfer 2016

0 1 2 3 4 5 6
Capital subscris 700.000 700.000 700.000 0 1.400.000
Rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0 0
Rezerve:
Rezerve legale               39.940 31.124 31.124 0 0 71.064
Alte rezerve                   0 0 0 0 0 0
Rezultat reportat:
 - Profit nerepartizat 131.736 679.626 679.626 700.000 700.000 111.362
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 0 0 0 0 0 0
Rezultatul exercitiului: 
Sold creditor                 719.486 501.005 0 719.486 719.486 501.005
Repartizarea profitului 39.860 31.124 31.124 39.860 39.860 31.124
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor
fundamentale 0 0 0 0 0 0

1.551.302 2.052.307

Capitalul social, subscris si varsat,  a suferit modificari in cursul anului 2016 (crestere cu 700000 lei) prin emitere de noi actiuni alocate cu titlu gratuit actionarilor
prin incorporarea rezervelor constituite din profitul realizat in anul 2015;
Rezervele legale : s-au majorat cu suma de 31124 lei la finalul anului 2016 conform prevederilor legale;
Profit nerepartizat: s-a utilizat partial in scopul majorarii capitalului social pe parcursul anului 2016 (700000 lei).

Administrator Responsabil financiar-contabil
Erik Barna Bogdan Ciurea

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
31-Dec-16

Cresteri Reduceri
Element al capitalului propriu



Nota 1 - Active imobilizate

LIFE IS HARD SA

31.12.2016

Denumire imobilizare Cresteri

Sold la 

sfarsitul

exercitiului 

financiar

Ajustari

inregistrate

in cursul

exercitiului

financiar

Cedari, 

transferuri

si alte 

reduceri

Sold la 

inceputul 

exercitiului 

financiar

Reduceri

sau

reluari

Sold la 

inceputul 

exercitiului 

financiar

Sold la 

sfarsitul

exercitiului 

financiar

Valoarea bruta Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)

  1 246 202.00IMOBILIZARI NECORPORALE        100.00   170 145.00      17 649.00    13 365.001 076 157.00        100.00      4 384.00

    512 837.00IMOBILIZARI CORPORALE    261 307.00    25 370.00     264 877.00   118 787.00748 774.00    211 054.00    357 144.00

    281 567.00IMOBILIZARI FINANCIARE          0.00        36.00           0.00         0.00281 531.00          0.00          0.00

Total general:

Note: 

S-a folosit metoda de amortizare liniara. Imobilizarile constau in mijloace de transport, echipamente IT si licente necesare derularii activitatii, iar o componenta insemnata

este imobilizarea necorporala aferenta proiectelor in dezvoltare (eokey, 24office, 24broker). In ceea ce priveste imobilizarile financiare, sumele din bilant sunt aferente

participatiilor pe care societatea le are in diverse alte societati:

1. Barandi Solutions SRL - 29 parti sociale, reprezentand 56,86% din capitalul social (271177 lei);

2. Mobile Technologies SRL - 40 parti sociale, reprezentand 100% din capitalul social (400 lei);

3. Garantii aferente contractului de chirie pentru sediu (9990 lei).

   261 407.00   195 551.00     282 526.00   132 152.002 106 462.00    211 154.00    361 528.00  2 040 606.00

Administrator,

Numele si prenumele :

BARNA ERIK

Semnatura ________________________

Stampila unitatii

Intocmit,

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura________________________

Numele si prenumele : PERFORMIA FINANCE SRL

7177/2011

Calitatea :

Nr.de inregistrare in organismul profesional :



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

LIFE IS HARD SA

31.12.2016

Denumire provizionului

Sold la 
sfarsitul

exercitiului 
financiar

in cont
Nr.
rd. din cont

Sold la 
inceputul 

exercitiului 
financiar

Transferuri

21 3 4 = 1+2-30

I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)          0         0          0         0 1

Provizioane pentru litigii (ct.1511)          0         0          0         0 2

Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)          0         0          0         0 3

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)          0         0          0         0 4

Provizioane pentru restructurare (ct.1514)          0         0          0         0 5

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)          0         0          0         0 6

II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.          0         0          0         0 7

Materii prime  (ct.391)          0         0          0         0 8

Materiale (ct.392)          0         0          0         0 9

Productie în curs de executie (ct.393)          0         0          0         010

Produse (ct.394)          0         0          0         011

Stocuri aflate la terti (ct.395)          0         0          0         012

Animale (ct.396)          0         0          0         013

Marfuri (ct.397)          0         0          0         014

Ambalaje (ct.398)          0         0          0         015

III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR      5 695         0          0     5 69516

Clienti  (ct.491)      5 695         0          0     5 69517

Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)          0         0          0         018

Debitori diversi (ct.496)          0         0          0         019

IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE          0         0          0         020

Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare  la societati din cadrul grupului (ct.591)          0         0          0         021

Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)          0         0          0         022

TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)      5 695         0          0     5 69523

La data de 31.12.2016 societatea inregistreaza provizioane pentru deprecierea creantelor aferente clientilor incerti, astfel:
- pentru clientul GLOBAL ASSURANCE BROKER, client in insolventa, sold 31.12.2016 = 18984,74 lei, este constituit un provizion in conditiile respectarii regulilor de
deductibilitate fiscala in procent de 30% din valoarea creantei, adica 5695,42 lei.

Administrator,

Numele si prenumele :

BARNA ERIK

Semnatura ________________________

Stampila unitatii

Intocmit,

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura________________________

Numele si prenumele :

PERFORMIA FINANCE SRL

7177/2011

Calitatea :Nr.de inregistrare in organismul profesional :



Nota 3 - Repartizarea profitului

LIFE IS HARD SA

31.12.2016

Destinatia profitului
Nr.

rd.
Suma

Profit net de repartizat:     31 124 1

  - rezerva legala     31 124 2

  - acoperirea pierderii contabile          0 3

  - dividende          0 4

  - alte rezerve          0 5

Profit nerepartizat    469 881 6

Rezultatul perioadei (profit net) este in suma de 501005 lei din care suma de 31124 este destinata majorarii rezervei legale, conform prevederilor Legii societatilor

comerciale. Profitul nerepartizat la data bilantului este in suma de 469881 lei. Destinatia profitului nerepartizat va fi stabilita conform Hotararii Adunarii generale a

actionarilor convocata pentru data de 24.04.2017. Administratorul unic propune repartizarea profitului nerepartizat de la punctul 6 astfel: 280000 RON - cota parte alocate

pentru majorarea capitalului social, 189881 lei - cota parte pastrata la dispozitia societatii ca profit nerepartizat.

Administrator,

Numele si prenumele :

BARNA ERIK

Semnatura ________________________

Stampila unitatii

Intocmit,

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura________________________

Numele si prenumele :

PERFORMIA FINANCE SRL

7177/2011

Calitatea :

Nr.de inregistrare in organismul profesional :



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

LIFE IS HARD SA

31.12.2016

Denumirea indicatorului Precedent

Nr.

rd. Curent

Exercitiu financiar

210

1. Cifra de afaceri neta     4 157 042     4 639 907 1

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)     3 022 342     1 666 368 2

3. Cheltuielile activitatii de baza     3 022 342     1 666 368 3

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare             0             0 4

5. Cheltuielile indirecte de productie             0             0 5

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)     1 134 700     2 973 539 6

7. Cheltuielile de desfacere             0             0 7

8. Cheltuieli generale de administratie     1 511 877     2 592 644 8

9. Alte venituri din exploatare     1 176 555       233 420 9

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)       799 378       614 31510

Comparativ cu anul 2015 când activitatea de exploatare a generat un profit în valoare de 799378 lei, în perioada curenta de raportare entitatea a înregistrat un profit din

activitatea de exploatare mai mic cu 23,15%, respectiv în valoare de 614315 lei.
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Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

LIFE IS HARD SA

31.12.2016

Creante / Datorii Peste 5 aniSub 1 an

Nr.

rd. 1-5 ani

Sold la 

sfarsitul 

exercitiului 

financiar

Termen de lichiditate / exigibilitate

21 = 2 + 3 + 4 3 40

CREANTE           0          0           0          0 0

Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)           0          0           0          0 1

Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)           0          0           0          0 2

Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)           0          0           0          0 3

Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)           0          0           0          0 4

I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)           0          0           0          0 5

Furnizori debitori (ct.4092)           0      3 071           0      3 071 6

Clienti (ct.411+413+418)           0    601 026           0    601 026 7

Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)           0          0           0          0 8

Impozit pe profit (ct.441)           0          0           0          0 9

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)           0     28 456           0     28 45610

Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)           0          0           0          011

Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)           0          0           0          012

Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)           0     28 510           0     28 51013

II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )           0    661 063           0    661 06314

III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)           0      3 894           0      3 89415

TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)           0    664 957           0    664 95716

DATORII           0          0           0          0 0

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni  (ct.161)           0          0           0          017

Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)           0          0      45 714     45 71418

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)           0          0           0          019

Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)           0          0           0          020

Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)           0    134 666           0    134 66621

Dobanzi (ct.168+5186+5198)           0          0           0          022

Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)           0          0     131 177    131 17723

TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)           0    134 666     176 891    311 55724

Furnizori (ct.401+403+404+405+408)           0    330 641           0    330 64125

Clienti creditori (ct.419)           0      5 946           0      5 94626

Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)           0     35 812           0     35 81227

Impozit pe profit (ct.441)           0      1 706           0      1 70628

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)           0          0           0          029

Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)           0      1 228           0      1 22830

Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)           0     10 000       4 753     14 75331

Creditori diversi (ct.462+473)           0          0           0          032

ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)           0    385 333       4 753    390 08633

Venituri inregistrate in avans (ct.472)           0          0           0          034

TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)           0    519 999     181 644    701 64335

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

La data raportarii 31.12.2016, sunt recunoscute ajustari pentru deprecierea creantelor, constand in provizioane, conform Notei 2;

Entitatea inregistreaza datorii fata de institutii de credit, insemnand finantari pentru achizitia de mijloace de transport in suma de 131177 lei (leasing financiar), respectiv

finantari bancare pentru acoperirea nevoilor de capital curent in suma de 45714 lei si 134666 lei;

Garantiile depuse sunt cele specifice contractelor de leasing financiar (mijloacele de transport achizitionate prin aceasta procedura); nu au fost efectuate ipotecari de

active;

Nu exista obligatii privind plata pensiilor, nu exista datorii contingente la data bilantului sau ulterior acesteia.
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Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

LIFE IS HARD SA

31.12.2016

Situatiile financiare anuale prezentate de Life is Hard S.A.pentru data de raportare 31.12.2016 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii (Legea nr.
82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si ale Ordinului 1802/2014 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor
Economice Europene. La întocmirea situatiilor financiare anuale au fost avute în vedere urmatoarele:

1. Principiul continuitatii activitatii: Nu exista informatii sau indicii potrivit carora, entitatea nu îsi va putea continua activitatea în mod normal, într-un viitor previzibil sau s-ar
putea afla în imposibilitatea continuarii activitatii, urmare a reducerii semnificative a acesteia;

2. Principiul permanentei metodelor: Pe parcursul perioadei de raportare a existat o continuitate în aplicarea regulilor si normelor privind evaluarea, înregistrarea în
contabilitate si prezentarea elementelor de active, datorii, capitaluri proprii si a rezultatelor, asigurând comparabilitatea cu anii precedenti a informatiilor financiare;

3. Principiul prudentei: În scopul întocmirii situatiilor financiare anuale, au fost avute în vedere toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au fost generate în
cursul sau la sfârsitul perioadei de raportare;

4. Principiul independentei exercitiului: Au fost luate în considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar 2016. Acolo unde s-a impus, s-au
realizat rectificari ale conturilor de cheltuieli astfel încât totalitatea cheltuielilor înregistrate sa reflecte doar cheltuielile aferente exercitiului financiar curent;

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari
legale;  

6. Principiul intangibilitatii: Bilantul de deschidere al exercitiului 2016 corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului 2015;

7. Principiul necompensarii: Veniturile si cheltuielile au fost înregistrate la valoarea lor integrala (bruta), fara a exista compensari pe parcursul perioadei de raportare;

8. Principiul pragului de semnificatie. Elementele cu valoare semnificativa în situatiile financiare anuale, au fost prezentate în mod distinct, pentru a raspunde nevoilor de
informare ale utilizatorilor.
 
Politici contabile semnificative: 
Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;
Cu ocazia recunoasterii initiale, elementele de active si datorii au fost evaluate la valoarea de intrare, respectiv la costul istoric;
Evaluarea elementelor de active si datorii cu ocazia inventarierii s-a realizat la valoarea actuala a fiecarui element, denumita si valoare de inventar;
La încheierea exercitiului, elementele de active si datorii au fost evaluate si reflectate în bilantul contabil la valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
Elementele monetare exprimate în valuta au fost evaluate la cursul B.N.R din data de 31.12.2016;
La data iesirii din patrimoniu sau la darea în consum bunurile au fost evaluate si scazute din gestiune la valoarea lor de intrare. 
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit).

Prezentari de informatii:
În cursul perioadei de raportare, nu s-au constat abateri de la principiile contabile si politicile contabile, schimbari ale metodelor de evaluare sau modificari în aplicarea
reglementarilor contabile;
Entitatea nu a procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale pentru data raportarii 31.12.2016;
Entitatea nu a capitalizat dobânzi în costul imobilizarilor sau activelor cu ciclu lung de fabricatie;
Nu s-au înregistrat ajustari exceptionale, exclusiv în scopuri fiscale;

Administrator,

Numele si prenumele :

BARNA ERIK

Semnatura ________________________

Stampila unitatii

Intocmit,

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura________________________

Numele si prenumele : PERFORMIA FINANCE SRL

7177/2011

Calitatea :

Nr.de inregistrare in organismul profesional :



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

LIFE IS HARD SA

31.12.2016

a) La 31 dec 2016, capitalul social al societatii era de

1400000 lei

din care:

varsat 1400000 lei

nevarsat....-....

Actiunile sunt tranzactionabile pe sistemul ATS AeRO administratat de BVB.

Detineri actiuni conform PV 40801/15.12.2016 la data de 12.12.2016:

CHIS IOAN CATALIN - 63,7500%

BARNA ERIK - 20,5878%

PERSOANE FIZICE - 11,8042%

PERSOANE JURIDICE - 3,8580%

b) Numarul actiunilor emise: 1400000

    Valoarea nominala per actiune: 1 leu

    Valoarea totala a actiunilor emise: 1400000 lei

c) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

d) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - 700000 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu/actiune;

e) Credite bancare si leasinguri: Entitatea inregistreaza datorii fata de institutii de credit, insemnand finantari pentru achizitia de mijloace de transport in suma de 131177

lei (leasing financiar), respectiv finantari bancare pentru acoperirea nevoilor de capital curent in suma de 45714 lei si 134666 lei.
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Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

LIFE IS HARD SA

31.12.2016

a) Potrivit actului constitutiv, entitatea este administrata de catre un administrator, care detine si calitatea de actionar al societatii. Pe parcursul anului 2016 nu s-au

acordat indemnizatii în favoarea administratorilor si nu au fost acordate avansuri sau credite catre administratori.  

b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c) salariati: 

- numar final an: 16 salariati;

- numar mediu an: 14 salariati;

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 328289 lei ;

- tichete de masa acordate: 27668 lei;

- cheltuieli cu asigurarile sociale: 74618 lei.

Nu au fost înregistrate alte cheltuieli cu contributii pentru pensii sau scheme de asigurare facultativa.  
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Nota 9 - Indicatori economico-financiari

LIFE IS HARD SA

31.12.2016

Denumirea indicatorului
Nr.
rd. Suma

1. Indicatori de lichiditate          0.00 0

a) Indicatorul lichiditatii curente          1.91 1

b) Indicatorul lichiditatii imediate          1.78 2

2. Indicatori de risc:          0.00 0

a) Indicatorul gradului de indatorare         25.00 3

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor         27.00 4

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)          0.00 0

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)         15.00 5

b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)         24.00 6

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti         33.00 7

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor         42.00 8

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate          2.64 9

f) Viteza de rotatie a activelor totale          1.4010

4. Indicatori de profitabilitate          0.00 0

a) Rentabilitatea capitalului angajat         26.0011

b) Marja bruta din vanzari         13.2412

         0.00 0

         0.00 0

1. Indicatori de lichiditate
Lichiditatea curenta - Valoarea indicatorului este supraunitara, in crestere semnificativa fata de anul anterior (1.22 in 2015, 1.91 in 2016), ceea ce reflecta o capacitate
buna de acoperire a datoriiilor curente pe seama activelor curente.
Lichiditatea imediata -  Valoarea indicatorului este supraunitara, in crestere semnificativa fata de anul anterior (1.15 in 2015, 1.78 in 2016), ceea ce reflecta o capacitate
buna de acoperire a datoriiilor curente pe seama activelor curente si lichide.

2. Indicatori de risc
Situatia indicatorului privind gradul de indatorare prezinta o imbunatatire semnificativa fata de anul 2015 (47% in 2015, 25% in 2016), ceea ce releva o pozitionare corecta
a societatii in privinta contractarii de credite necesare derularii activitatii..

3. Indicatori de activitate
Viteza de rotatie a stocurilor - indicatorul releva o capacitate buna a societatii de gestionare a stocurilor, lucru normal daca tinem cont de faptul ca societatea
achizitioneaza stocuri doar pe masura comenzilor venite din partea clientilor, activitatea de comert cu marfa nefiind prioritara.

Viteza de rotatie a debitelor-clienti : calculeaza eficacitatea entitatii în colectarea creantelor sale si exprima numarul de zile pâna la data la care debitorii îsi achita datoriile
catre entitate. O valoare în crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, în consecinta, creante mai greu de încasat
(clienti rau platnici). La data bilantului, valoarea indicatorului este 33, în usoara crestere fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era de 25
zile. Aceasta evolutie ar putea genera o influenta usor negativa asupra trezoreriei entitatii si gradului de lichiditate, dar cu toate acestea, analizat in corespondenta cu
ceilalti indicatori privind rotatia stocurilor si a creditorilor, indicatorul se situeaza inafara unui risc semnificativ.

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea îl obtine de la furnizorii sai. La data bilantului, valoarea indicatorului este
42 zile, în scadere semnificativa fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era 57 zile. Prin raportare la viteza de rotatie a debitelor-clienti,
aceasta pozitionare este favorabila entitatii, în absenta circumstantelor care genereaza o întârziere la plata a furnizorilor comerciali.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului imobilizarilor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generata de o anumita cantitate de
imobilizari. La data bilantului, valoarea indicatorului este 2.64 în crestere usoara fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era 2.38. Practic nu
inregistram fluctuatii semnificative, in conditiile in care atat cifra de afaceri, cat si valoarea imobilizarilor se situeaza la niveluri apropiate comparativ cu anul 2015.

Viteza de rotatie a activelor totale  - la data bilantului, valoarea indicatorului este 1.68 în crestere usoara fata de perioada precedenta de raportare când valoarea
indicatorului era 1.40.  Practic nu inregistram fluctuatii semnificative, in conditiile in care atat cifra de afaceri, cat si activele totale se situeaza la niveluri relativ apropiate
comparativ cu anul 2015..

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii în realizarea de profit din resursele disponibile
Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care îl obtine entitatea din banii investiti în afacere; capitalul angajat se refera la banii investiti în entitate atât de
catre actionari, cât si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. La data bilantului, valoarea
indicatorului este de 26%, în scadere fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era  39%, pe fondul reducerii profitului brut..

Marja bruta din vânzari  - O scadere a procentului poate scoate în evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa îsi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul
de vânzare optim. La data bilantului, valoarea indicatorului este de 13.24%, în scadere usoara fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era
19.36%. Aceasta evolutie este una defavorabila entitatii.

5. Productivitatea muncii: exprima eficienta utilizarii resursei umane, prin raportarea cifrei de afaceri din perioada de raportare la numarul mediu de angajati. La data
bilantului, valoarea indicatorului este de 331422 lei/angajat, în crestere semnificativa fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era 173210
lei/angajat, ceea ce indica o mai buna utilizare si alocare a resursei umane.

6. Indicatori de solvabilitate
Rata solvabilitatii patrimoniale exprima capacitatea de autofinantare a entitatii, precum si masura în care poate face fata obligatiilor sale de plata. O valoare ridicata a



acestui indicator semnifica o sporire a capacitatii de autofinantare. Valoarea recomandata este mai mare de 30%. La data bilantului, valoarea indicatorului este de
74.52%, în crestere fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era de 52,48%, depasind valoarea recomandata de 30%. Evolutia indicatorului
este benefica pentru conditia financiara a entitatii.

Rata solvabilitatii generale exprima masura în care activele entitatii contribuie la finantarea datoriilor totale. Valoarea minima recomandata a indicatorului este mai mare
de 140%, pentru a asigura acoperirea datoriilor totale pe seama activelor totale. La data bilantului, valoarea indicatorului este de 392,50%, în crestere fata de perioada
precedenta de raportare când valoarea indicatorului era de 210,44%, depasind semnificativ pragul minim recomandat. În consecinta, activele totale acopera datoriile
totale ale entitatii, asigurând premiza continuitatii activitatii.



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

LIFE IS HARD SA

31.12.2016

Denumirea indicatorului
Nr.
rd. Suma

1. Indicatori de lichiditate          0.00 0

a) Indicatorul lichiditatii curente          1.91 1

b) Indicatorul lichiditatii imediate          1.78 2

2. Indicatori de risc:          0.00 0

a) Indicatorul gradului de indatorare         25.00 3

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor         27.00 4

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)          0.00 0

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)         15.00 5

b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)         24.00 6

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti         33.00 7

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor         42.00 8

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate          2.64 9

f) Viteza de rotatie a activelor totale          1.4010

4. Indicatori de profitabilitate          0.00 0

a) Rentabilitatea capitalului angajat         26.0011

b) Marja bruta din vanzari         13.2412

         0.00 0

         0.00 0

1. Indicatori de lichiditate
Lichiditatea curenta - Valoarea indicatorului este supraunitara, in crestere semnificativa fata de anul anterior (1.22 in 2015, 1.91 in 2016), ceea ce reflecta o capacitate
buna de acoperire a datoriiilor curente pe seama activelor curente.
Lichiditatea imediata -  Valoarea indicatorului este supraunitara, in crestere semnificativa fata de anul anterior (1.15 in 2015, 1.78 in 2016), ceea ce reflecta o capacitate
buna de acoperire a datoriiilor curente pe seama activelor curente si lichide.

2. Indicatori de risc
Situatia indicatorului privind gradul de indatorare prezinta o imbunatatire semnificativa fata de anul 2015 (47% in 2015, 25% in 2016), ceea ce releva o pozitionare corecta
a societatii in privinta contractarii de credite necesare derularii activitatii..

3. Indicatori de activitate
Viteza de rotatie a stocurilor - indicatorul releva o capacitate buna a societatii de gestionare a stocurilor, lucru normal daca tinem cont de faptul ca societatea
achizitioneaza stocuri doar pe masura comenzilor venite din partea clientilor, activitatea de comert cu marfa nefiind prioritara.

Viteza de rotatie a debitelor-clienti : calculeaza eficacitatea entitatii în colectarea creantelor sale si exprima numarul de zile pâna la data la care debitorii îsi achita datoriile
catre entitate. O valoare în crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, în consecinta, creante mai greu de încasat
(clienti rau platnici). La data bilantului, valoarea indicatorului este 33, în usoara crestere fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era de 25
zile. Aceasta evolutie ar putea genera o influenta usor negativa asupra trezoreriei entitatii si gradului de lichiditate, dar cu toate acestea, analizat in corespondenta cu
ceilalti indicatori privind rotatia stocurilor si a creditorilor, indicatorul se situeaza inafara unui risc semnificativ.

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea îl obtine de la furnizorii sai. La data bilantului, valoarea indicatorului este
42 zile, în scadere semnificativa fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era 57 zile. Prin raportare la viteza de rotatie a debitelor-clienti,
aceasta pozitionare este favorabila entitatii, în absenta circumstantelor care genereaza o întârziere la plata a furnizorilor comerciali.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului imobilizarilor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generata de o anumita cantitate de
imobilizari. La data bilantului, valoarea indicatorului este 2.64 în crestere usoara fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era 2.38. Practic nu
inregistram fluctuatii semnificative, in conditiile in care atat cifra de afaceri, cat si valoarea imobilizarilor se situeaza la niveluri apropiate comparativ cu anul 2015.

Viteza de rotatie a activelor totale  - la data bilantului, valoarea indicatorului este 1.68 în crestere usoara fata de perioada precedenta de raportare când valoarea
indicatorului era 1.40.  Practic nu inregistram fluctuatii semnificative, in conditiile in care atat cifra de afaceri, cat si activele totale se situeaza la niveluri relativ apropiate
comparativ cu anul 2015..

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii în realizarea de profit din resursele disponibile
Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care îl obtine entitatea din banii investiti în afacere; capitalul angajat se refera la banii investiti în entitate atât de
catre actionari, cât si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. La data bilantului, valoarea
indicatorului este de 26%, în scadere fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era  39%, pe fondul reducerii profitului brut..

Marja bruta din vânzari  - O scadere a procentului poate scoate în evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa îsi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul
de vânzare optim. La data bilantului, valoarea indicatorului este de 13.24%, în scadere usoara fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era
19.36%. Aceasta evolutie este una defavorabila entitatii.

5. Productivitatea muncii: exprima eficienta utilizarii resursei umane, prin raportarea cifrei de afaceri din perioada de raportare la numarul mediu de angajati. La data
bilantului, valoarea indicatorului este de 331422 lei/angajat, în crestere semnificativa fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era 173210
lei/angajat, ceea ce indica o mai buna utilizare si alocare a resursei umane.

6. Indicatori de solvabilitate
Rata solvabilitatii patrimoniale exprima capacitatea de autofinantare a entitatii, precum si masura în care poate face fata obligatiilor sale de plata. O valoare ridicata a



acestui indicator semnifica o sporire a capacitatii de autofinantare. Valoarea recomandata este mai mare de 30%. La data bilantului, valoarea indicatorului este de
74.52%, în crestere fata de perioada precedenta de raportare când valoarea indicatorului era de 52,48%, depasind valoarea recomandata de 30%. Evolutia indicatorului
este benefica pentru conditia financiara a entitatii.

Rata solvabilitatii generale exprima masura în care activele entitatii contribuie la finantarea datoriilor totale. Valoarea minima recomandata a indicatorului este mai mare
de 140%, pentru a asigura acoperirea datoriilor totale pe seama activelor totale. La data bilantului, valoarea indicatorului este de 392,50%, în crestere fata de perioada
precedenta de raportare când valoarea indicatorului era de 210,44%, depasind semnificativ pragul minim recomandat. În consecinta, activele totale acopera datoriile
totale ale entitatii, asigurând premiza continuitatii activitatii.



Nota 10 - Alte informatii

LIFE IS HARD SA

31.12.2016

a) Informatii cu privire la entitatea raportoare 

Denumirea entitatii care raporteaza: Life is Hard S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Macului, nr. 19 -21
Cod unic de înregistrare: 16336490
Nr. de înregistrare la Registrul Comertului: J12/1403/2004
Capital social subscris si varsat: 1400000 lei
 
Tipul situatiilor financiare anuale: individuale
Cadrul de raportare financiara: 
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordin 1802/2014 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitatilor Economice Europene.
Perioada de raportare : 01 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016.
Moneda de raportare: leul românesc (RON)
Domeniul de activitate: Activitati de realizare a softului la comanda (Cod CAEN 6201)

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati în care se detin participatii

Operatiunile cu societatile afiliate s-au efectuat respectand principiile de stabilere a preturilor raportate la piata si pot fi consultate in Anexa atasata prezentei note
explicative.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial într-o moneda
straina

Pentru recunoasterea initiala a activelor, datoriilor, cheltuielilor sau veniturilor asociate unor tranzactii în valuta, entitatea utilizeaza cursul BNR valabil la data tranzactiei în
scopul efectuarii conversiei în moneda nationala. Diferentele de curs valutar care afecteaza active sau datorii, sunt recunoscute în rezultatul perioadei si afecteaza
performanta financiara a entitatii. Pentru activele sau datoriile existente la data bilantului, entitatea a utilizat cursul oficial comunicat de BNR pentru data de 31.12.2016.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

La data bilantului entitatea a raportat impozit pe profit în cuantum de 64914 lei, reprezentând o pondere de 10.57% în rezultatul din exploatare (614315 lei) si 12.96% în
rezultatul net aferent exercitiului financiar 2016 (501005 lei). Din activitatea financiara, entitatea a înregistrat o pierdere în valoare de 48396 lei, rezultata ca urmare a
evolutiei nefavorabile a cursului valutar pentru active/datorii denominate în valuta, respectiv ca urmare a dobanzilor platite pentru creditele contractate. Entitatea nu a
raportat rezultat din activitatea extraordinara.

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentata în declaratia de impozit 101 aferenta perioadei ianuarie – decembrie 2016, este
evidentiata in Anexa atasata prezentei Note.

Calcularea profitului exercitiului financiar nu a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de
evaluare, a fost efectuata în exercitiul financiar curent sau într-un exercitiu financiar precedent în vederea obtinerii de facilitati fiscale. La data bilantului, datoria curenta
privind impozitul pe profit, recunoscuta în bilantul prescurtat este de 1706 lei. 

e) Cifra de afaceri
   
Cifra de afaceri realizata de entitate pe parcursul perioadei de raportare este de 4639907 lei si se compune din venituri aferente urmatoarelor activitati: servicii
mentenanta IT si  servicii de inchiriere a aplicatiilor proprii (24broker, eokey, 24rutier, etc), precum si din vanzarea de marfa specifica activitatii principale.

f) Evenimente ulterioare datei bilantului 

Nu au existat evenimente ulterioare datei bilantului, cu impact asupra pozitiei sau performantelor financiare ale entitatii.

g) Venituri si cheltuieli extraordinare sau înregistrate în avans 

Entitatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare pe parcursul perioadei de raportare. La data bilantului nu sunt înregistrate venituri în avans. In ceea ce
priveste cheltuielile in avans in suma de 3894 lei, acestea reprezinta taxe de subscriptie anuale sau multi-anuale, ce vor fi recunoscute ca si cheltuieli pe parcursul anilor
urmatori.

h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing sau contract de cumparare cu plata în rate

Entitatea are contractate mai multe achizitii, reprezentand mijloace de transport,  prin contracte de leasing financiar. Soldul acestor contracte este de 131177 lei.

i) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit

Entitatea a contractat servicii de asigurare din partea unui auditor financiar independent (Expert Lex SRL). Valoarea onorariilor facturate pe parcursul perioadei de
raportare este de 10.000 lei, inclusiv TVA. În cursul anului 2016 entitatea a efectuat plati catre auditorul financiar independent in valoare de 10000 lei. 

j) Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta

Entitatea nu a înregistrat la data bilantului efecte comerciale scontate, neajunse la scadenta.

k) Datorii probabile si angajamente asumate 

Administratorul entitatii nu a identificat datorii probabile care sa necesite recunoasterea unor provizioane la data bilantului si niciun alt fel de datorii contingente care ar
trebui prezentate în notele explicative. Entitatea nu si-a asumat angajamente catre terti, altele decât cele recunoscute ca datorii la data bilantului.

l) Garantii acordate tertilor



Entitatea nu a furnizat garantii catre terti, care sa necesite prezentarea în notele explicative.

Administrator,

Numele si prenumele :

BARNA ERIK

Semnatura ________________________

Stampila unitatii

Intocmit,

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura________________________

Numele si prenumele : PERFORMIA FINANCE SRL

7177/2011

Calitatea :

Nr.de inregistrare in organismul profesional :
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TRANZACTII	PERSOANE	AFILIATE	-	2016

Nr.	Crt Denumire CUI CALITATE	PARTENER DESCRIEREA	TRANZACTIILOR VALOARE	TRANZACTIE	-	
FARA	TVA

1 ACTIVE	POWER	SOLUTIONS 13548502 FURNIZOR diverse	servicii 8.505,37
2 ACTIVE	POWER	SOLUTIONS 13548502 CLIENT servicii	realizare,	hosting	site	si	IT 60.314,11
3 ACTIVE	POWER	SOLUTIONS 13548502 CLIENT dezvoltare	CRM 4.713,35
4 ACTIVE	POWER	SOLUTIONS 13548502 CLIENT abonament	eokey	si	Google	Aps 16.971,84
5 ACTIVE	POWER	SOLUTIONS 13548502 CLIENT vanzare	marfa 77.689,73
6 ACTIVE	POWER	SOLUTIONS 13548502 CLIENT chirie	auto 61.821,68
7 ACTIVE	POWER	SOLUTIONS 13548502 CREDITOR imprumut	-	restituire	imprumut 29.999,97
8 MOBILE	TECHNOLOGIES	 28759290 DEBITOR imprumut	-	acordare 16.500,00
9 MOBILE	TECHNOLOGIES	 28759290 DEBITOR imprumut	-	restituire 15.000,00
10 BARANDI	SOLUTIONS 27725655 CLIENT abonament	Google	Apps 3.621,42
11 BARANDI	SOLUTIONS 27725655 FURNIZOR servicii	IT 70.199,47
12 BARANDI	SOLUTIONS	LTD GB	139516988 CLIENT servicii	IT 417.629,27
13 SPHERIK	TECHNOLOGIES 33512511 FURNIZOR servicii	IT 72.747,46
14 SPHERIK	TECHNOLOGIES 33512511 FURNIZOR chirie	imobil 8.060,61
15 RT	SOLUTIONS 22938105 CLIENT vanzare	marfa 17.915,10
16 RT	SOLUTIONS 22938105 CLIENT servicii	diverse	okey 31.572,10
17 GAGIU	ALINA	DANIELA	PFA 32354626 FURNIZOR servicii	IT 49.753,00

Prezentari	informatii	-	descrierea	relatiilor	de	afiliere
In	cursul	anului	2016	societatea	Life	is	Hard	SA	a	realizat	tranzactii	cu	urmatoarele	parti	afiliate:
1.	Active	Power	Solutions:	afiliere	prin	d-nul	Chis	Catalin,	care	detine	calitatea	de	asociat	majoritar	in	Active	Power	Solutions	si	actionar	semnificativ	in	societatea	Life	is	Hard	SA;
2.	Mobile	Technologies:	societatea	Life	is	Hard	SA	detine	100%	din	partile	sociale	in	cadrul	societatii	Mobile	Technologies	SRL;
3.	Barandi	Solutions	SRL:	societatea	Life	is	Hard	SA	detine	56,86%	din	partile	sociale	in	cadrul	societatii	Barandi	Solutions	SRL;
4.	Barandi	Solutions	LTD:	societatea	Life	is	Hard	SA	detine	in	mod	indirect	(prin	intermediul	Barandi	Solutions	SRL,	care	este	asociat	unic	in	Barandi	Solutions	LTD)	un	
procent	de	56,86%	din	capitalul	Barandi	Solutions	LTD;
5.	Spherik	Technologies:	relatie	de	afiliere	prin	persoane	care	detin	legaturi	stranse	(relatii	de	familie)	cu	administratorul	unic	al	societatii	Life	is	Hard	SA;
6.	RT	Solutions:	afiliere	prin	d-nul	Chis	Catalin,	care	detine	calitatea	de	asociat	majoritar	in	RT	Solutions	si	actionar	semnificativ	in	societatea	Life	is	Hard	SA;
7.	Gagiu	Alina	Daniela	PFA:	actionar	care	detine	0,38%	din	drepturile	de	vot	in	capitalul	Life	is	Hard	SA.
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Calcul impozit profit DECEMBRIE 2016

Indicatori Valori
Venituri totale, din care: 4.877.344

Venituri neimpozabile 115.334
Venituri impozabile - total 4.762.009
Cheltuieli totale, din care: 4.374.633
Cheltuieli nedeductibile 119.766

Cheltuieli deductibile - total (mai 
putin impozitul pe profit) 4.254.867

Profit impozabil curent 507.143
Pierdere de recuperat 0
Profit impozabil - total 507.143

Procent impozit 16%
Impozit profit 81.143

Impozit profit contabilizat 63.208
Sponsorizari 16.229

Impozit profit de recuperat 0
Impozit profit restant 0

Impozit profit de plata 1.706

Rezerva legala - sold an precedent 39.940,28
Rezerva legala - calcul an in curs 31.123,86
Limita 20% conf CS 280.000,00
Rezerva legala de inregistrat 31.123,86
Rezerva legala - sold an curent 71.064,14


