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Nr. inreg: 659/30.10.2017

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti SA,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si
Investitii Financiare
Subscrisa 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 trimestrului III al anului 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:

30 OCTOMBRIE 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:

1.680.000 LEI

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

AeRO ATS

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRU III 2017
Compania LIFE IS HARD S.A. informeaza partile interesate cu privire la rezultatele financiare aferente
trimestrului III al anului 2017.

Cu stima,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik
Director General & Administrator Unic
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RAPORTUL TRIMESTRUL III
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: 30.10.2017
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: 1.680.000 LEI
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO ATS
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1.SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
ACTIVELE EMITENTULUI

1.1.ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE
Indicatori ai poziției financiare

01 Ianuarie
2017

30 Septembrie
2017

Variație (+/-)
(lei)

Variație (+/-)
(%)

1.758.080

2.092.267

334.187

19,00

1.228.553

1.564.643

336.090

27,35

Imobilizări corporale

247.960

246.057

(1.903)

(0,77)

Imobilizări financiare

281.567

281.567

-

-

991.976

2.167.842

1.175.866

118,54

(Valorile sunt exprimate în lei)
Active imobilizate
Imobilizări necorporale

Active circulante
Stocuri

65.054

77.483

12.429

19,11

Creanțe

661.063

2.012.046

1.350.983

204,36

Casa și conturi la bănci

265.859

78.313

(187.546)

(70,54)

3.894

5.751

1.857

47,69

2.753.950

4.265.860

1.511.910

54,89

Cheltuieli în avans
Total active

 Comparativ cu începutul perioadei de
raportare, se constată o majorare cu 54,89% a
valorii activelor, acestea înregistrând o creștere
cu 1.511.910 lei.
 Majorarea cu 19% a activelor imobilizate se
datorează în principal creșterii valorii
imobilizărilor necorporale (+27,35%), ca urmare
a producției de asemenea active. De asemenea
imobilizările corporale au cunoscut o diminuare
cu 0,77%, ca urmare a înregistrării
amortismentelor.
 Creșterea creanțelor Societății de aproximativ 3
ori, respectiv cu suma de 1.350.983 lei, a
determinat majorarea activelor circulante cu
118,54%.
 Disponibilitățile bănești s-au diminuat cu suma
de 187.546 lei, pe fondul achitării unei părți din
datoriile comerciale și datoriile față de
instituțiile de credit.
 Stocurile au înregistrat în perioada analizată o
creștere cu 19,11%.

CAPITALURI ȘI DATORII
 Comparativ cu începutul perioadei de
raportare datoriile pe termen scurt au
înregistrat o creștere cu 50,89%, ca
urmare a contractării de către Societate
a unui nou credit bancar.
 Datoriile pe termen lung au cunoscut o
scădere cu 23,77%, pe fondul
diminuării mai accentuate a creditelor
bancare, comparativ cu creșterea
datoriilor din leasing financiar.
 Ca urmare a creșterii datoriilor curente,
se constată o majorare a datoriilor
totale ale societății (+188,61%), ceea ce
comportă o influență nefavorabilă
asupra solvabilității.
 Datoriile noncurente sunt formate în
proporție de 96,57% din alte
împrumuturi și datorii asimilate.
 În perioada de raportare Emitentul a
inregistrat capitaluri proprii în creștere
cu 9,19%, ca urmare a majorării
capitalului social (+20%) și a
rezultatului reportat (+171%).

Indicatori ai poziției financiare
(Valorile sunt exprimate în lei)
Datorii curente
Datorii comerciale
Datorii față de personal și asimilate
Datorii fiscale

01 Ianuarie
2017

30 Septembrie
2017

Variație
(+/-) (lei)

Variație
(+/-) (%)

519.999

784.671

264.672

50,89

330.641

216.102

(114.539)

(34,64)

35.812

95.011

59.199

165,30

2.934

95.029

92.095

3.138,89

134.666

351.093

216.427

160,71

15.946

27.436

11.490

72,05

0

1.101.890

-

-

181.644

138.465

(43.179)

(23,77)

2.052.307

2.240.834

188.527

9,19

1,400.000

1.680.000

280.000

20,00

71.064

71.064

-

-

Rezultatul reportat

111.362

301.243

189.881

170,51

Rezultatul exercițiului

501.005

199.051

n.a

n.a

Repartizarea profitului

31.124

0

n.a

n.a

2.753.950

4.265.860

1.511.910

54,89

Credite bancare pe termen scurt
Alte datorii
Venituri în avans
Datorii noncurente
Capitaluri proprii
Capital social
Rezerve

Total capitaluri și datorii
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1.2.ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE
Evoluție
2016/2015
(lei)

Evoluție
2016/2015
(%)

Indicatori ai performanței financiare

La
30.09.2016

La
30.09.2017

Venituri din activitatea operațională

2.824.356

2.979.394

155.038

5,49

2.707.129

2.504.027

(203.102)

(7,50)

117.227

475.367

358.140

305,51

2.328.032

2.757.357

429.325

18,44

37.767

58.504

20.737

54,91

170.421

44.910

(125.511)

(73,65)

Cifra de afaceri netă
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli ale activității operaționale
Cheltuieli materiale
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu energia și apa
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarea

4.401

6.714

2.313

52,55

312.832

374.968

62.136

19,86

106.637

142.292

35.655

33,44

Alte cheltuieli de exploatare

1.695.974

2.129.969

433.995

25,59

Rezultatul operational – Profit

496.324

222.037

(274.287)

(55,26)

 Rezultatul financiar la 30.09.2017 s-a concretizat într-o pierdere
de 15.766 lei, care s-a diminuat comparativ cu perioada de
referință cu 39,73%, pe fondul reducerii cheltuielilor financiare
(-41,98%).
 Diminuarea rezultatului din exploatare cu 55,26%, a avut
consecințe directe asupra rezultatului brut al perioadei.
 Prin urmare rezultatul brut la finele perioadei curente s-a
concretizat într-un profit de 206.271 lei , în scădere cu 56,13%
comparativ cu valoarea înregistrată în perioada de referință
(470.167 lei).
 După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (7.220 lei), în
perioada curentă, entitatea a obținut un profit net de 199.051
lei, în scădere cu 51,09% comparativ cu perioada de referință.

 Cifra de afaceri netă a scăzut cu 203.102 lei
respectiv cu 7,50%, fapt datorat în principal
reducerii mai accentuate a veniturilor din vânzarea
mărfurilor (-95,15%), comparativ cu reducerea
veniturilor din producția vândută (-31,99%).
 În perioada analizată entitatea a cunoscut o
majorare a altor venituri din exploatare (305,51%),
în principal ca urmare a creșterii veniturilor din
producția de active necorporale (software) (139%).
 În acest context, veniturile operaționale totale s-au
majorat cu 5,49%, comparativ cu perioada
precedentă.
 În cazul cheltuielilor din activitatea operațională a
fost înregistrat un trend crescător, acestea
majorându-se cu 18,44%. Această evoluție a fost
cauzată în principal de creșterea cheltuielilor
materiale (+54,91%), a cheltuielilor cu energia și
apa (+52,55%), a cheltuielilor cu amortizarea
(+33,44%), a altor cheltuieli de exploatare
(+25,59%) precum și a cheltuielilor cu personalul
(+19,86%), pe fondul creșterii numărului de
angajați, care a avut o mai mare influență asupra
cheltuielilor operationale având în vedere că s-a
constat reducerea achizițiilor de mărfuri (-73,65%).
 Dinamica veniturilor și cheltuielilor operaționale sa concretizat într-un profit operațional în valoare
de 222.037 lei, cu 55,26% mai mic comparativ cu
perioada precedentă.

La
30.09.2016

La
30.09.2017

Evolutie
(+/-) (lei)

Evoluti
e (+/-)
(%)

Cifra de afaceri

2.707.129

2.504.027

(203.102)

(7,50)

Venituri din exploatare

2.824.356

2.979.394

155.038

5,49

CheltuieIi din exploatare

2.328.032

2.757.357

429.325

18,44

496.324

222.037

(274.287)

(55,26)

Venituri financiare

2.728

994

(1.734)

(63,56)

Cheltuieli financiare

28.885

16.760

(12.125)

(41,98)

REZULTAT FINANCIAR

(26.157)

(15.766)

(10.391)

(39,73)

REZULTAT BRUT

470.167

206.271

(263.896)

(56,13)

Impozit pe profit

63.208

7.220

(55.988)

(88,58)

406.959

199.051

(207.908)

(51,09)

Denumire indicatori

REZULTAT DIN EXPLOATARE

REZULTAT NET
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2.ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI


Indicatori de lichiditate și de solvabilitate
01.01.
2017

30.09.
2017

Evoluție
(+/-)

1,91

2,76

0,85

1,78

2,66

0,88

Disponibilitati/Datorii curente

0,51

0,10

(0,41)

Solvabilitatea generală(Sg)

TA/TD

3,93

2,11

(1,82)

Solvabilitatea patrimonială(Sp)

Cap.Proprii/(Cap.Proprii+TD)

0,75

0,53

(0,22)

Denumire indicator

Formula de calcul

Lichiditatea generală(Lg)

AC/Datorii curente

Lichiditatea intermediară(Lr)

(AC-Stocuri)/Datorii curente

Lichiditatea imediată(Li)



Indicatori de profitabilitate și rate de marjă

 Pe fondul diminuării profitului din exploatare
(55,26%), a profitului brut (56,13%), respectiv a
profitului net (51,09%) al perioadei, la data
raportării 30.09.2017 indicatorii de
profitabilitate au înregistrat evoluții
nefavorabile, comparativ cu perioada
anterioară de referință.



 Indicatorii de lichiditate Lg și Lr au înregistrat o
evoluție favorabilă, consolidând capacitatea
entității de a-și acoperi datoriile curente pe
seama activelor circulante (Lg), a creanțelor și
disponibilităților (Lr). Acest trend nu a fost
menținut și la nivelul indicatorului Li, acesta
înregistrând o corecție în perioada de raportare,
afectând capacitatea Emitentului de a-și acoperi
datoriile curente pe seama disponibilităților
bănești (Li). De asemenea, Li s-a situat sub
valoarea minimă recomandată de 0,25.
 În ceea ce privește indicatorii de solvabilitate, la
nivelul acestora s-a constatat o ușoară
depreciere, pe fondul creșterii datoriilor totale cu
188,61%. Cu toate acestea, Sg a înregistrat valori
peste pragul unitar. De asemenea, Sp depășește
pragul minim recomandat (0,3).

30.09.
2017

Evoluție

(Valorile sunt exprimate în procente)

Formula de calcul

30.09.
2016

Marja rezultatului din exploatare

(RE/CA)*100

18,33

8,87

(9,46)

Marja rezultatului brut

(RB/CA)*100

17,36

8,24

(9,12)

Marja rezultatului net

(RN/CA)*100

15,03

7,95

(7,08)

Marja rentabilitati financiare

(RN/Cap. Prop.)*100

20,78

8,88

(11,90)

Rentabilitatea capitalului angajat

(RN/D>1an+Cap.Prop.)*100

18,34

8,37

(9,97)

Denumire indcator

(+/-)(pct.
Proc.)

Indicatori de risc

Denumire indicator

Formula de calcul

01.01.
2017

Rata de îndatorare

(DT / CPR)*100

34,19

30.09.
2017
90,36

Evoluție
(+/-)(pct.
Proc.)

(56,17)

 Majorarea gradului de îndatorare reflectă creșterea
riscului financiar la care este expusă Societatea. Cu
toate acestea, valoarea indicatorului a depășit
plafonul maxim recomandat de 50%.

3.EVENIMENTE IMPORTANTE
La data prezentului raport, programul de răscumparare a propriilor acțiuni de către societatea LIFE IS HARD S.A., în
calitate de Emitent, aprobat în AGEA din data de 15 februarie 2017 este în derulare. Prin acest program, Emitentul vizează
răscumpărarea propriilor acțiuni având drept scop alocarea acestora către angajații și conducerea societății, cu titlu de bonificație.
Plata acțiunilor răscumpărate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrisă în ultima
situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate este de
28.000 acțiuni (ecivalentul a 2% din capitalul social al societății), în valoare maximă de 252.000 lei, la un preț cuprins între
1leu/actiune (preț minim) și 9 lei/actiune (preț maxim). Programul de răscumpărare se va finaliza în data de 27.02.2018.
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Potrivit Hotărârii AGOA nr. 4 din 24.04.2017, suma de 280.000 lei din profitul net de repartizat, aferent perioadei de
raportare încheiată la 31.12.2016, a fost utilizată pentru majorarea capitalului social. Operațiunea de majorare a capitalului social
s-a realizat prin emisiunea unui număr de 280.000 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, în acord cu Hotărârea
AGEA nr. 1 din 24.04.2017. Acțiunile au fost distribuite gratuit acționarilor de la data de înregistrare (04.08.2017) iar data plății la
care Depozitarul Central a procesat alocarea noilor acțiuni a fost 07.08.2017. La data prezentului raport, procedura de majorare a
capitalului social este finalizată, valoarea capitalului social după majorare fiind în sumă de 1.680.000 lei. Diferența rămasă după
deducerea din profitul net distribuibil, aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2016, a sumei cu care se majorează
capitalul social (280.000 lei), rămâne la dispoziția Societății sub forma profitului nerepartizat.
Începând cu 02.08.2017, Emitentul beneficiază de o finanțare Europeană prin Programul Operațional de Competivitate,
pentru dezvoltarea unui nou produs 24Auction, un portal de licitații B2B pentru lichidări de stocuri. Valoarea totală a contractului
este de 1.905.884, 98 LEI, după cum urmeaza:
Valoare Totala

Valoare totala
eligibila

Valoare eligibila
nereambursabila
din FEDR

Valoare eligibila
nerambursabila din
bugetul national

1.905.884,98

1.761.272,96

998.501,30

176.206,11

Valoarea
cofinantarii
eligibile a
Beneficiarului
586.565,55

Valoarea
neeligibila
inclusiv TVA
144.612,02

Partea de cofinanțare în valoare de 586.565,55 Lei va fi asigurată de companie din surse proprii și din contractarea unor
credite bancare.
Totodată, în această perioadă, Emitentul a declarat că a contractat un produs de creditare bancară, care constă într-o
facilitate de credit overdraft, în limita a 450.000 lei, aprobată de instituția de credit Raiffeisen Bank SA, fiind scadentă la data de
30.11.2018. Astfel pentru contractarea produsului au fost utilizate drept garanții următoarele: Ipoteca mobiliară de prim rang
având ca obiect conturile Emitentului deschise la instituția de credit Raiffeisen Bank SA; Garanția personală a garantului fideiusor
Barna Erik, Administrator unic și Director General al Emitentului; Ipoteca mobiliară asupra creanțelor ce se vor încasa prin
conturile Emitentului deschise la Raiffeisen Bank SA; Ipoteca mobiliară de prim rang constituită asupra sumelor din contul
special de garanție; și Garanția financiară acordată de Fondul European de garantare (FEI) de 50% din valoarea prezentului credit.
SITUAȚIILE FINANCIARE ÎN BAZA CĂRORA S-A ÎNTOCMIT ACEST RAPORT NU SUNT AUDITATE.
Administrator unic,

Dl. ERIK BARNA
[semnătura]
Cluj Napoca la,
30.10.2017

L.S

