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      Nr. inreg: 335/03.05.2017 

 

Catre, 

 

Bursa de Valori Bucuresti SA,  

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si 

Investitii Financiare 

 

Subscrisa SC LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, Str. Macului, 

Nr. 19-21, jud. Cluj, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. 

J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de D-l. Barna Erik în calitate 

de Director General si Administrator Unic, va transmite alaturat Raportul Curent, 

privind rezultatele financiare aferente primului trimestru 2017. 

 

Cu stima, 

 

LIFE IS HARD S.A.  

 

Dl. Barna Erik 

 

Director General & Administrator Unic 
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Raport curent conform Rulebook BVB privind piata AeRO 
 

Data raportului: 03 MAI 2017 

Numele Emitentului: LIFE IS HARD S.A. 

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

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

Cod Unic Inregistrare: RO 16336490 

Nr Reg.Com: J12/1403/2004 

Capital subscris si varsat: 1.400.000 LEI  

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS 

 

 

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRU 1 2017 
 

Compania LIFE IS HARD S.A. informeaza partile interesate cu privire la rezultatele financiare aferente 

primului trimestru al anului 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Cu stima, 

 

SC LIFE IS HARD S.A.  
 

Dl. Barna Erik 

 

Director General & Administrator Unic 
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RAPORTUL TRIMESTRUL I 

2017 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI 1/2006 PRIVIND EMITENȚII ȘI 

OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE 

LIFE IS HARD S.A. 
Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO – administrat de Bursa de Valori București S.A. 

 

 

 

 

 

Raport Trimestrial conform Art. 20, Titlul II, Capitolul IV, Secțiunea 2 din Codul BVB Operator de sistem modificat 

prin Decizia ASF 1902/13.08.2015 

Data raportului: 03.05.2017 

Denumirea societății: LIFE IS HARD S.A. 

Sediul social: Str Macului Nr 19-21, Cluj-Napoca 

Număr de telefon/fax: T: +40 364 404 454, F: +40 378 107 275 

Cod unic de înregistrare: RO 16336490 

Număr de ordine în registrul comerțului: J12/1403/2004 

Capitalul social subscris și vărsat: 1.400.000 LEI 

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO ATS 
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1.SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 
1.1.ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori ai poziției financiare  

(Valorile sunt exprimate în lei) 

01 Ianuarie 
2017 

31 Martie   
2017 

Variație (+/-)    
(lei) 

Variație (+/-)    
(%) 

Active imobilizate 
 1.758.080                  

              
1.862.945  

          
104.865                         5,96               

      Imobilizări necorporale 
1.228.553 1.356.062 

             
127.509                           10,38                

      Imobilizări corporale 247.960 225.315         (22.645)                (9.13)               

      Imobilizări financiare 281.567 281.567       -                                              -                              

Active circulante 991.976 913.725        (78.251)                     (7,88)                

      Stocuri 65.054 65.380 326                             0,50                       

      Creanțe 
661.063 529.321 

           
(131.742)                        (19,93)               

      Casa și conturi la bănci 265.859 319.024     53.165                              19,99         

Cheltuieli în avans 3.894 11.823            7.929                               203,62                            

Total active 2.753.950 2.788.493 
                

34.543               1.25            

Indicatori ai poziției financiare  01 Ianuarie 
2017 

31 Martie     
2017 

Variație 
(+/-)    (lei) 

Variație 
(+/-)    (%) (Valorile sunt exprimate în lei) 

Datorii curente 519.999 520.953  954 0,18 

      Datorii comerciale 330.641 309.574 (21.067) (6,37) 

      Datorii față de personal și asimilate 35.812 36.233 421 1,18 

      Datorii fiscale 2.934 26.210 (315) (10,74) 

      Credite bancare pe termen scurt 134.666 131.089 (3.577) (2,66) 

      Alte datorii 15.946 17.847 1.901 11,92 

Datorii noncurente 181.644  150.353 (31.291)  (17,23)  

Capitaluri proprii 2.052.307  2.117.187   406.958  26,23 

      Capital social 1,400.000 1.400.000 - - 

      Rezerve 71.064 71.064 - - 

      Rezultatul reportat 111.362 581.243 469.881 421,94 

      Rezultatul exercițiului 501.005 64.880 n.a n.a 

      Repartizarea profitului 31.124 0 n.a n.a 

Total capitaluri și datorii 2.753.950  2.788.493   34.543      1.25            

ACTIVELE EMITENTULUI 

 Per ansamblu se poate observa o majorare cu 
1,25% a valorii activelor, comparativ cu 
perioada de referință, acestea înregistrând o 
creștere cu 34.543 lei. 

 Majorarea cu 5,96% a activelor imobilizate se 
datorează în principal achiziției de active 
necorporale, acestea crescând cu 10,38%. 
Activele corporale au cunoscut o diminuare 
cu 9,13%, ca urmare a înregistrării 
amortismentelor. 

 Creșterea disponibilităților cu 53.165 lei  
(+19,99%) a fost devansată de reducerea mai 
accentuată a creanțelor, respectiv cu 131.742 
lei (-19,93%), ceea ce a determinat 
diminuarea activelor circulante cu 7,88%. 
Majorarea disponibilităților  este rezultatul 
încasării unei părți însemnate din creanțele 
față de clienți. 

 Stocurile au înregistrat în perioada analizată o 
creștere cu 0,50%.  
 CAPITALURI ȘI DATORII 

 Comparativ cu începutul perioadei de 
raportare datoriile pe termen scurt au 
înregistrat o tendință de creștere 
(0,18%), timp în care datoriile pe 
termen lung au cunoscut o diminuare 
(17,23%). În aceste condiții se constată 
o reducerea  a datoriilor totale ale 
societății (-4,32%), ceea ce comportă o 
influență favorabilă asupra 
solvabilității. 

 La finele perioadei de raportare 
datoriile comerciale reprezintă 59,42% 
din datoriile cu scadență sub  un an, 
acestea deținând ponderea cea  mai 
mare. 

 Datoriile noncurente sunt formate  in 
proporție de 77,84% din alte 
împrumuturi și datorii asimilate, 
creditele bancare pe termen lung 
reprezentând doar 22,16% din acestea.  

 În perioada de raportare Emitentul a 
inregistrat un rezultat reportat mai 
mare cu 421,94% comparativ cu 
perioada de referință. 
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1.2.ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE 

Indicatori ai performanței financiare 
La 

31.03.2016 
La 

31.03.2017 

Evoluție 
2016/2015    

(lei) 

Evoluție 
2016/2015  

(%) 

Venituri din activitatea operațională 694.019 816.668 122.649 17,67 

      Cifra de afaceri netă 694.019 686.885 (7.134) (1,03) 

      Alte venituri din exploatare 0 129.783 129.783 100 

Cheltuieli ale activității operaționale 709.700 746.094 36.394 5,13 

 
10.089 8.819 (1.270) (12,59)       Cheltuieli materiale 

      Cheltuieli privind mărfurile 92.636 17.989 (74.647) (80,58) 

      Cheltuieli cu energia și apa 2.042 1.463 (579) (28,35) 

      Cheltuieli cu personalul 117.907 90.866 (27.041) (22,93) 

      Cheltuieli cu amortizarea 35.675 26.359 (9.316) (26,11) 

      Alte cheltuieli de exploatare 451.351 600.598 149.247 33,06 

Rezultatul operational – Profit (15.681) 70.574 54.893 350,06 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire indicatori 
La 
31.03.2016 

La 
31.03.2017 

Evolutie 
(+/-) (lei) 

Evolutie 
(+/-) (%) 

Cifra de afaceri 694.019 686.885 (7.134) (1,03) 

Venituri din exploatare 694.019 816.668 122.649 17,67 

CheltuieIi din exploatare 709.700 746.094 36.394 5,13 

REZULTAT DIN EXPLOATARE (15.681) 70.574 54.893 350,06 

Venituri financiare 397 611 214 53,90 

Cheltuieli financiare 9.238 5.085 (4.153) (44,96) 

REZULTAT FINANCIAR (8.841) (4.474) (4.367) (49,39) 

REZULTAT BRUT (24.522) 66.100 41.578 169,55 

Impozit pe profit 0 1.224 1.224 100 

REZULTAT NET (24.522) 64.876 40.354 164,56 

 Cifra de afaceri netă  a scăzut cu 7.134 lei 
respectiv cu 1,03%, fapt datorat în principal 
reducerii veniturilor din vânzarea mărfurilor.  

 În perioada analizată entitatea a cunoscut o 
majorare a altor venituri din exploatare, în 
principal ca urmare a  creșterii veniturilor din 
producția de active necorporale (software). 

 În acest context, veniturile operaționale 
totale s-au majorat cu 17,67%, comparativ cu 
perioada precedentă.  

 În cazul cheltuielilor din activitatea 
operațională a fost înregistrat un trend 
crescător, acestea majorându-se cu 5,13%. 
Această evoluție a fost cauzată în principal 
de creșterea altor cheltuieli de exploatere cu 
33,06%, care a avut o mai mare influență 
asupra cheltuielilor operationale având în 
vedere că s-a constat reducerea achizițiilor 
de mărfuri, reducerea cheltuielilor materiale 
precum și diminuarea cheltuielilor cu 
personalul, pe fondul reducerii numărului de 
angajați. 

 Dinamica veniturilor și cheltuielilor 
operaționale s-a concretizat într-un profit 
operațional în valoare de 70.574 lei, cu 
350,06% mai mare  comparativ cu perioada 
precedentă. 

 Rezultatul financiar la 31.03.2017 s-a concretizat într-o pierdere 
de 4.474 lei, care s-a diminuat comparativ cu perioada de 
referință cu 49,39%, pe fondul reducerii cheltuielilor financiare 
cu 44,96 %, veniturile financiare marcând o creștere cu 53,90%. 
Prin urmare impactul asupra rezultatului net al perioadei, nu 
este unul semnificativ (aprox. 7%). 

 Majorarea rezultatului din exploatare cu 350,06%, a avut 
consecințe directe asupra rezultatului brut al perioadei, care a 
crescut cu 169,55% comparativ cu perioada precedentă. Prin 
urmare rezultatul brut la finele perioadei curente  s-a 
concretizat într-un profit de 66.100 lei , în creștere cu 169,55% 
comparativ cu valoarea înregistrată în perioada de referință (-
24.522 lei). 

 După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (1.224 lei), în 
perioada curentă, entitatea a obținut un profit net de 64.876 lei, 
în creștere cu 164,56 % comparativ cu perioada de referință. 
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2.ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI 

 Indicatori de lichiditate și de solvabilitate 

Denumire indicator Formula de calcul 
01.01. 
2017 

31.03. 
2017 

Evoluție 
(+/-) (%) 

Lichiditatea generală(Lg) AC/Datorii curente 1,907 1,753 8,07 

Lichiditatea intermediară(Lr) (AC-Stocuri)/Datorii curente 1,782 1,628 8,64 

Lichiditatea imediată(Li) Disponibilitati/Datorii curente 0,511 0,612 19,77 

Solvabilitatea financiară(Sf) TA/TD 3,925 4,154 5,83 

Solvabilitatea patrimonială(Sp) Cap.Proprii/(Cap.Proprii+TD) 0,745 0,759 1,88 

 

 Indicatori de profitabilitate și rate de marjă 

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

31.03. 
2016 

31.03. 
2017 

Evoluție 
(+/-) 

Marja rezultatului din exploatare (RE/CA)*100 2,25 10,27 8,02 

Marja rezultatului brut (RB/CA)*100 3,53 9,62 6,09 

Marja rezultatului net (RN/CA)*100 3,53 9,44 5,91 

Marja rentabilitati financiare (RN/Cap. Prop.)*100 4,25 2,33 (1,92) 

Rentabilitatea capitalului angajat (RN/D>1an+Cap.Prop.)*100 3,41 2,21 (1,20) 

 

 

  Indicatori de risc 

Denumire indicator Formula de calcul 
01.01. 
2017 

31.03. 
2017 

Evoluție 
(+/-)(%) 

Rata de îndatorare 
(Capital împrumutat / Capital 
propriu)*100 25,34 24,61 (0,73) 

 

3.EVENIMENTE IMPORTANTE  

Potrivit Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15 februarie 2017, în cursul anului 2017, 

va avea loc demararea programului de răscumparare a propriilor acțiuni de către societatea LIFE IS HARD S.A., în calitate de 

Emitent. Prin acest program, Emitentul vizează răscumpărarea acțiunilor având drept scop alocarea de actiuni catre angajații și 

conducerea societății, cu titlu de bonificație. Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele 

disponibile ale societății, înscrisă în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. 

Desfășurarea programul de răscumpărare a acțiunilor societății LIFE IS HARD S.A., se va realiza în următoarele 

condiții: 

 Indicatorul de lichiditate imediată a 
înregistrat o evoluție favorabilă consolidând 
capacitatea entității de a-și acoperi datoriile 
curente pe seama disponibilităților bănești 
(Li). Pe de altă parte indicatorii de acoperire 
a datoriilor curente pe seama activelor 
circulante (Lg) și a creanțelor și 
disponibilităților (Lr), au cunoscut o evoluție 
nefavorabilă. 

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

 Pe fondul majorării profitului din exploatare 
(350,07%), a profitului brut (169,55%), 
respectiv a profitului net (164,56%) al 
perioadei, la data raportării 31.03.2017 
indicatorii de profitabilitate au înregistrat 
evoluții favorabile, comparativ cu perioada 
anterioară de referință. Acest trend nu a fost 
menținut de rentabilitatea financiară și cea a 
capitalului angajat, indicatori care au cunoscut 
o diminuare cu 1,92, respectiv 1,20 puncte 
procentuale. 

 Diminuarea gradului de îndatorare reflectă scăderea 
riscului financiar la care este expusă entitatea. 
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 Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate se va încadra în limita a maxim 2% din capitalul social al 

societății; 

 Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu valoarea nominală a acțiunilor societății (1leu/actiune) 

 Prețul maxim va fi de 9 lei/actiune; 

 Durata programului de răscumpărare: 12 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, 

partea a IV-a; 

În baza Hotărârilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 24.04.2017, s-a aprobat 

repartizarea profitul net aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2016, în sensul utilizării unei părți din acesta pentru 

majorarea capitalului social și emiterea de noi acțiuni. Majorarea capitalului social presupus emisiunea a 280.000 de acțiuni la 

valoarea nominală de 1,00 leu/acțiune. Ca urmare a majorării, capitalului social al Emitentului, după finalizarea majorării va fi în 

sumă de 1.680.000 lei, fiind împărțit în 1.680.000 acțiuni având valoarea nomială de 1leu/acțiune.  

La data prezentului raport procedura de majorare a capitalului social a Emitentului nu este finalizată.  

 

SITUAȚIILE FINANCIARE ÎN BAZA CĂRORA S-A ÎNTOCMIT ACEST RAPORT NU SUNT AUDITATE. 

 

Administrator unic, 

           Dl. ERIK BARNA 

                                   [semnătura]                   L.S 

 

Cluj Napoca la, 
03.05.2017 


