
pagina 1 din 16

Nr. inreg: 314/14.05.2021

Către,

Bursa de Valori București S.A.,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si
Investitii Financiare

Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Floresti, Str. Avram Iancu, Nr. 500,
jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.
J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de D-l. Cătălin Chiș
în calitate de Director General, vă transmite alăturat Raportul periodic,
privind rezultatele financiare aferente trimestrului I al anului 2021, în
scopul informării actualilor și potențialilor investitori cu privire la poziția
financiară, respectiv performanța financiară a societății.

Cu stimă,

LIFE IS HARD S.A.

Dl. Chiș Cătălin

Director General
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Raport curent conform Rulebook BVB privind piața AeRO

Data raportului: 14.05.2021

Numele Emitentului: LIFE IS HARD S.A.

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 500, Floresti

Telefon/fax: T: +4-0735-311.564 | F: +4-0378-107.275

Cod Unic Inregistrare: RO 16336490

Nr Reg.Com: J12/1403/2004

Capital subscris si varsat: 4.803.180 LEI

Piața pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare:

AeRO ATS

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRUL 1 2021

Compania LIFE IS HARD S.A. informează părțile interesate cu privire la
rezultatele financiare aferente trimestrului 1 al anului 2021.

Cu stimă,

LIFE IS HARD S.A.

Dl. Cătălin Chiș

Director General
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RAPORT TRIMESTRUL 1

2021

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

“ Creștere a activității LIH reflectată în majorarea Cifrei de Afaceri ▲ +292.20 %
&

respectiv a Profitului ▲ +22.14% ”

Perioada de raportare 01.01.2021-31.03.2021

Data raportului 14 Mai 2021

Denumirea societății LIFE IS HARD S.A.

Sediul social Florești, Str. Avram Iancu, nr. 500, Jud. Cluj

Telefon/fax T: +4-0735-311.564 | F: +4-0378-107.275

Cod unic de înregistrare RO16336490

Nr. Reg. Com. J12/1403/2004

Capital subscris și vărsat 4.803.180 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ATS-AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de
societatea comercială

4.803.180 de acțiuni la valoare nominală de 1 Leu

Simbol de tranzacționare LIH

COD ISIN ROLIHCACNOR9

Contact investors@lifeishard.ro
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I. MESAJ DE LA CEO

BUSINESS & STRATEGIE - realizări & perspective

2021 este anul în care ne-am propus ca valoarea companiei să se dubleze, iar cifra de afaceri să
depășească pragul de 20 mil lei – ca urmare a demersurilor de preluare de fonduri de comerț și noi
achiziții de companii și competențe. Astfel, la finalul trimestrului 1 anunțăm o cifră de afaceri de
5,1 mil lei, în creștere cu 292.20%.

Cât privește profitul, la finalul primului trimestru al anului 2021 raportăm un profit net de
242,026 lei, în creștere cu 22.14%.

Acțiunile LIH au atins în primul trimestru al lui 2021, două puncte maxime – 11.9 lei/acțiune, respectiv
11.7 lei/acțiune, ca urmare a demersurilor și rezultatelor de business anunțate de LIFE IS HARD.
Numărul acționarilor LIH a avut de asemenea evoluții pozitive: dacă la finalul anului 2020 acționariatul
cuprindea 536 de membri, sfârșitul trimestrului 1 al anului 2021 a însemnat un număr de 703
acționari.

Primele trei luni ale acestui an au inclus mai multe activități cu care ne dorim să fiți la curent.

PRINCIIPALELE EVENIMENTE ale primului trimestru ale anului 2021 au fost legate de deținerea de
acțiuni în noi companii, respectiv de noi proiecte care să ne consolideze direcția de digitalizare pe care
vrem să punem accent pe termen mediu și lung.

De la 1 ianuarie 2021 a început procesul efectiv de preluare a fondului de comerț al Active Power
Solutions, după ce la 31.12.2020 s-a finalizat înregistrarea la Registrul Comerțului (ONRC) a divizării
Active Power Solutions, respectiv a participării LIFE IS HARD ca societate beneficiară în cadrul acestui
proces de divizare.

Prin urmare, activitatea financiară a LIFE IS HARD din trimestrul 1 al anului în curs a fost influențată de
preluarea fondului de comerț al Active Power Solution, care a presupus preluarea de active și pasive la
valorile inventariate de la 31.12.2020, respectiv:

● preluarea de active necorporale, reprezentand fond comercial pozitiv în sumă de 11,849,740
lei. De asemenea, au fost transferate și alte active necorporale la valoarea contabilă 0 lei;

● preluarea de active corporale, reprezentând construcții în sumă 1,111,431.43 lei, respectiv
mașini, echipamente de lucru și mobilier în sumă de 45,698 lei. De asemenea, au fost
transferate și alte active corporale la valoarea contabilă 0 lei;

● preluarea de active financiare, reprezentând garanții acordate pentru spațiile închiriate în
sumă de 7,231.64 lei;

● preluarea creditului pentru investiții Vista Bank în sumă de 53,420.92 lei;
● preluarea liniei de credit de la Vista Bank pentru finanțarea activității curente în sumă de

341,075 lei;
● preluarea leasingului auto în sumă de 21,275.77 lei;
● elementele de capitaluri proprii au fost influențate de majorarea capitalului social cu suma de

1,803,190 lei, reprezentând acțiunile ce-i revin companiei Active Power Solutions în schimbul
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fondului do comerț preluat de LIFE IS HARD și de recunoașterea unor prime de fuziune în sumă
de 10,916,810 lei.

Procesul de preluare a mai presupus și preluarea contractelor cu furnizorii și clienții aferenți liniei de
activitate transferate, care au impact în datoriile curente și respectiv în cifra de afaceri. Astfel, aferent
liniei de activitate preluată de Life Is Hard începând cu 1 Ian 2021 au fost transferate 73 contracte de
muncă care au impact în costurile salariale.

La finele trimestrului 1 al anului 2021 procesul de preluare a fondului de comerț al Active Power
Solutions este finalizat.

Suntem prezenți, astfel, din 2021, pe o piață nouă - telecomunicații - care se află de asemenea în
creștere - și am dobândit statutul de partener Telekom.

Unde suntem în acest moment:

● Am preluat din ianuarie statutul de partener B2B al Telekom România și un portofoliu de peste
17.000 clienți noi din zona IMM, cărora le asigurăm servicii de mentenanță pe segmentul de
telecomunicații printr-o echipă proprie de vânzări, formată din 58 consultanți specializați.

● În ianuarie 2021, am anunțat intenția de a achiziționa 100% din acțiunile Innobyte, achiziție
aprobată de AGEA din 24.02.2021. Momentan, ne situăm în etapa de due diligence, în care se
setează termenii achiziției.

● Pentru susținerea strategiei de dezvoltare a asset-urilor deținute deja în următorii doi ani,
vizăm investiții de 500 mii euro în realizarea noii versiuni a platformei 24broker.ro și respectiv
150 mii euro în platforma DOXTAR. Platformele fac parte din două verticale strategice pentru
LIFE IS HARD - servicii financiare, respectiv sănătate – ambele din perspectiva de transformare
digitală.

● Ne-am extins portofoliul de clienți pe zona Smart City, astfel încât în acest moment 52
administrații publice teritoriale au implementate soluții de relaționare la distanță. Facem încă
un pas mai departe din 2021 și îi susținem cu modele de bună practică, astfel încât să poată
duce către comunități aceste soluții și să încurajeze cetățenii în utilizarea aplicațiilor. Acesta va
fi indicatorul real al schimbărilor pozitive pe care digitalizarea le poate genera, cu efecte directe
în viața oamenilor.

● Continuăm demersurile de a susține dezvoltarea comunității locale din Cluj-Napoca, unde
compania are sediul central, devenind unul dintre sponsorii principali ai Academiei CFR Cluj.
Parteneriatul este menit să susțină dezvoltarea fotbalului juvenil din Cluj-Napoca, după ce
anterior am susținut proiecte precum Biletul de Sănătate (stații de autobuz sportive) sau
proiectul Peditel 1791, în care compania a avut rol de partener tehnologic.

● Monitorizam în continuare o serie de companii de tehnologie cu potențial, astfel încât în
2021-2022 să atragem alături de noi competențe complementare pe zona de digitalizare.
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În ce termeni ne uităm către viitor:

Ne dorim ca, astfel, să generăm o creștere accelerată a business-ului, astfel încât compania să își
crească poziția pe piața de tehnologie și să devină partener cu capabilitati și relevanță majore pe zona
de digitalizare pentru companiile și comunitățile din România.

În aceeași direcție de construcție, se apropie, de asemenea, etapa finală și în ceea ce privește achiziția
fondului de comerț al Tree Comm Services, unde momentan ne situăm în faza de obținere a Hotărârii
în ceea ce privește aprobarea dosarului pentru înregistrarea divizării Tree Comm Services la Registrul
Comerțului, care a fost transmis la Tribunalul Specializat Galați pentru soluționare.

Achiziția fondului de comerț al APS (Active Power Solutions) a presupus pentru LIFE IS HARD creșterea
valorii cu suma de 12,72 mil lei (valoarea de piață a aportului net al APS stabilită la 31.12.2019 cf.
Rapoartelor de evaluare întocmite de Darian DRS).

Astfel, dacă am ajuns la finalul anului 2019 la o valoare de 16,9 milioane lei (cf. Raportului de evaluare
întocmit de Darian DRS), decizia noastră strategică de creștere accelerată în anii care urmează ne
situează, în Mai 2021, la o capitalizare de peste 55 mil lei, conform BVB. Pentru a ajunge la o
capitalizare bursieră de 100 mil RON până în 2022, vom aloca pentru investiții în noi companii 10 mil
EURO, sumă care urmează a fi atrasă prin mecanismele oferite de piața de capital (emisiune
obligațiuni/acțiuni).

Ne dorim ca beneficiile tuturor demersurilor noastre să fie crescute pentru stakeholderii interni și
externi care susțin alături de noi creșterea relevanței și a performanței companiei.

CEO Life Is Hard

Cătălin Chiș
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II. REZULTATELE PE SCURT

CIFRA DE AFACERI
5.1 milioane Lei

Creștere cu 292.2% vs aceeași
perioadă a anului precedent;

SOLVABILITATE
Ratele de solvabilitate

patrimonială și financiară
evidențiază un echilibru

financiar bun pe termen lung;

GRAD DE ÎNDATORARE
Indicatorul indică faptul că
societatea este stabilă din
punct de vedere financiar și
că aplică o politică corectă
în privința contractarii de
credite necesare derularii
activității.

PROFIT: 242 mii Lei
Creștere cu 22.14% vs
aceeași perioadă a anului
precedent;

CIFRA DE AFACERI Creștere cu 292.20%, de la 1,324,526 lei în T12020 la 5,194,768 lei în T12021;

PROFIT În sumă de 242,026 lei, în creștere cu 22.14% vs T12020 când profitul a fost de 198,148 lei.

SOLVABILITATE Majorarea cu 160.34% a activelor societății, impactează în mod favorabil capacitatea de
autofinanțare a Life Is Hard, acestea acoperind de trei ori datoriile totale angajate, ceea ce semnifica faptul ca
societatea se află în zona de echilibru financiar stabil. Ratele de solvabilitate patrimonială și financiară
evidențiază un echilibru financiar bun pe termen lung, care permite acoperirea datoriilor din activul net și a
datoriilor pe termen lung din capitalul propriu.

GRADUL DE ÎNDATORARE valorile înregistrate la începutul și finele perioadei de raportare indică faptul că
societatea este stabilă din punct de vedere financiar și că aplică o politică corectă în privința contractarii de
credite necesare derularii activității. Astfel, Life Is Hard prezintă un nivel redus de expunere la risc: datoriile
societății reprezentand 30% din activele societății, situându-se sub pragul de 50%.

LICHIDITATE Deși evoluția indicatorilor de lichiditate este ușor nefavorabilă, nivelul acestora ne indică
faptul că Life Is Hard prezintă stabilitate din perspectiva capacității de a-și acoperi datoriile curente pe seama
activelor curente, respectiv a creanțelor și disponibilităților. Evoluția indicatorilor a fost influențată de
majorarea mai accelerată a datoriilor curente (+197.43%) (furnizori, datorii față de personal, datorii fiscale
etc) comparativ cu cea a activelor curente lichide și exigibile (+98.53%) (stocuri, creanțe, disponibilități).
Evoluția înregistrată la nivelul activelor și datoriilor curente se datorează preluării fondului de comerț al
Active Power Solutions.
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III. EVENIMENTE IMPORTANTE PENTRU COMPANIE
Evenimentele trimestrului 1 2021, pe scurt:

• IANUARIE:
● Life Is Hard a preluat cu succes fondul de comerț al Active Power Solutions.
● Life Is Hard a anunțat intenția de achiziție a 100% din acțiunile Innobyte.

• FEBRUARIE:
● Active Power Solutions a intrat în acționariatul LIFE IS HARD.
● În cadrul AGEA din 24 februarie 2021 s-a decis dobândirea de către LIFE IS HARD a

tuturor părților sociale (100%) ale societății Innobyte.

• MARTIE:
● Consiliul de Administrație al LIH a convocat AGOA pentru a aproba Rezultatele aferente

anului 2020, Planul de investiții și bugetul pentru următorii doi ani, respectiv
modalitatea de repartizare a profitului obținut la finalul anului 2020.

● Pentru a gestiona procesul de integrare a APS, TREE & LIH, Consiliul de Administrație a
predat rolul de Director General către Cătălin Chiș, președinte al Consiliului de
Administrație LIH și acționar majoritar.

https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210112182528_4-Raport-curent-STADIU-achiz-FC-APS-TREE.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210119080955_6-Raport-curent-convocare-AGEA-24-02-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210204161323_14-Raport-curent-OBTINERE-CIVM.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210224173952_16-Raport-curent-Hotarare-AGEA-24-02-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210224173952_16-Raport-curent-Hotarare-AGEA-24-02-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210326074532_22-Raport-curent-convocare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210326074532_22-Raport-curent-convocare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210326074532_22-Raport-curent-convocare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210326074532_22-Raport-curent-convocare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210326074532_22-Raport-curent-convocare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210326074532_22-Raport-curent-convocare-AGOA-28-04-2021.pdf
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IV. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ (PREZENTARE DETALIATĂ)

4.1. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A LIH
4.1.1. Activele Life Is Hard (Ce deținem?)

Indicatori ai poziției
financiare
(Valorile sunt exprimate în lei)

01 Ianuarie
2021 31 Martie 2021

Variație
(+/-) (%)

)

În cursul trimestrului 1 al anului 2021, ca efect
al preluării fondului de comerț al Active Power
Solutions, activele deținute de Life Is Hard s-au
majorat cu 160.34%, respectiv cu suma de
15,639,575 lei. Această creștere impactează
favorabil CAPACITATEA COMPANIEI DE A SE
FINANȚA DIN ACTIVELE PROPRII, adică de a-și
acoperi datoriile totale angajate din total
active deținute.

Activele imobilizate au marcat o majorare cu
184.20% pe fondul creșterii valorii activelor
necorporale (+192.86%) și respectiv a valorii
activelor corporale (+322.60%).

Active imobilizate 7,006,121 19,911,145 184.20
Imobilizări necorporale 6,052,648 17,725,678 192.86
Imobilizări corporale 381,896 1,613,890 322.60
Imobilizări financiare 571,577 571,577 -
Active circulante 2,736,406 5,432,617 98.53
Stocuri 146,731 525,979 258.46
Creanțe 2,007,492 3,448,128 71.76
Casa și conturi la bănci 582,183 1,458,510 150.52
Cheltuieli în avans 11,522 49,862 332.76

TOTAL ACTIVE
9,754,049 25,393,624 160.34

Creșterea activelor necorporale se datorează preluării fondului comercial al Active Power Solutions,
procedură aprobată în AGEA din 14 Octombrie 2020. Astfel, activele necorporale au fost impactate cu suma
de 11,849,740 lei, reprezentând fondul comercial pozitiv.

Ca efect al preluării fondului de comerț al Active Power Solutions activele corporale s-au majorat cu 322.60%,
fapt datorat preluării unor active din categoria clădirilor în sumă de 1,111,431.43 lei, a unor echipamente de
lucru și mobilier în sumă de 20,455.36 lei și a unei mașini în sumă de 25,243.11 lei. În procesul de preluare a
fondului de comerț al Active Power Solutions au fost transferate și alte active de natura mijloacelor de
transport, echipamente de lucru și mobilier la valoarea contabilă 0 lei. De asemenea, majorarea valorii
activelor corporale a fost influențată și de achiziția unei mașini în leasing în sumă de 101,435.58, respectiv de
achiziția unor echipamente de lucru și mobilier în sumă de  3,634.13 lei.

Evoluția activelor a fost influențată și de recunoașterea amortismentelor aferente activelor deținute în
portofoliul Life Is Hard.

Disponibilitățile bănești au marcat o creștere cu 150.52% în contextul încasării sumelor facturate, respectiv a
creanțelor înregistrate. Majorarea stocurilor cu 258.46% se datorează recunoașterii la cost de producție a
serviciilor în curs de execuție aferente proiectului de digitalizare a instituției Consiliului Județean Cluj în
cadrul proiectului european „Smart Territory”.

Trendul ascendent al creanțelor (71.76%) este rezultatul transferului contractelor cu clienții în procesul de
preluare a fondului de comerț al Active Power Solutions, respectiv a neîncasării acestora cu efect în scăderea
vitezei de rotație a debitelor-clienți. Impactul principal în ceea ce privește majorarea creanțelor îl are acordul
cu Telekom, acesta implicând un termen de încasare a sumelor facturate de 30 zile, a cărui valoare în sold la
finele trimestrului este de 1,16 mil lei.
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4.1.2. Datoriile Life Is Hard (Ce datorăm?)

Denumire indicator

01
Ianuarie

2021

Pondere în
datorii

curente (%)
31 Martie

2021

Pondere în
datorii

curente (%)
Variație
(+/-) (%)

Preluarea fondului de comerț al
Active Power Solutions a impactat și
datoriile companiei. Astfel, Creditele
bancare pe termen scurt,
reprezentând liniile de credit
deținute la Raiffeisen Bank, Alpha
Bank și Vista Banck, au marcat o
majorare cu 832,858 lei. Evoluția
datoriilor bancare se datorează atât
preluării liniei de credit Vista Bank
în sumă de 341,075 lei cat si a
utilizarii liniilor de credit Raiffeisen
Bank și Alpha Bank în activitatea
curentă și respectiv în vederea
onorării obligațiilor sale fiscale
(-13.85%).

Datorii comerciale 343,003 24.77 1,745,909 42.40 409.01
Datorii față de
personal și asimilate 293,364 21.19 866,399 21.04 195.33
Datorii fiscale 582,594 42.08 501,881 12.19 (13.85)
Credite bancare pe
termen scurt 112,377 8.12 945,235 22.95 741.13
Alte datorii 53,226 3.84 58,745 1.43 10.37

DATORII CURENTE 1,384,564 100 4,118,168 100 197.43

Datoriile comerciale - datoriile față de furnizori - au marcat o creștere cu 409.01% ca efect a achizițiilor de
echipamente și servicii efectuate de companie în vederea derulării activității, precum și ca efect al preluării
fondului de comerț al Active Power Solutions. Referitor la datoriile față de personal, majorarea acestora cu
195.33% este rezultatul transferului contractelor cu angajații în procesul de preluare a fondului de comerț al
Active Power Solutions.

Denumire
indicator

01
Ianuarie

2021

Pondere
în total

(%)
31 Martie

2021

Pondere
în total

(%)
Variație
(+/-) (%)

Datoriile pe termen lung au marcat o
creștere cu 12.37% ca urmare a preluării
liniei de credit pentru investiții Vista Bank în
sumă de 53,420.92 lei și a leasingului
financiar în sumă de 21,275.77 lei în
procesul de preluare a fondului de comerț al
Active Power Soluțions. De asemenea,
majorarea datoriilor pe termen lung se
datorează și achiziției unei mașini în leasing
în sumă de 101,435.58 lei.

Datorii curente 1,384,564 29.50 4,118,168 54.84 197.43
Datorii pe termen
mediu și lung 1,152,530 24.55 1,295,116 17.25 12.37
Venituri în avans 2,156,969 45.95 2,096,070 27.91 (2.82)

Total Datorii 4,694,063 100 7,509,354 100 59.98
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Datoriile totale au crescut cu 59.98%, având un impact ușor nefavorabil asupra solvabilității companiei. Cu
toate acestea, solvabilitatea financiară care reflectă proporția în care datoriile totale pot fi acoperite de
activele societății prezintă o tendință de creștere. Astfel, Life Is Hard înregistrează active totale care acoperă
de trei ori datoriile totale, ceea ce semnifica faptul ca societatea se află în zona de echilibru financiar
stabil.

4.1.3. Capitalurile proprii (averea acționarilor)

Denumire indicator
01 Ianuarie

2021 31 Martie 2021
Variație (+/-)

(%)
Majorarea cu 253.45% a
capitalului propriu este un
element pozitiv pentru acționarii
companiei, întrucât semnifică
consolidarea averii acestora.
Averea acționarilor este
reprezentată în fapt de valoarea
capitalurilor proprii, exprimând
suma rămasă din valorificarea
activelor după plata datoriilor,
sumă care li se cuvine.

Capital 3,000,000 4,803,180 60.11
Prime de capital - 10,916,820 n/a
Rezerve 275,915 275,915 -
Acțiuni proprii 67,503 83,573 23.81
Rezultat reportat 827,570 1,792,981 116.66
Rezultatul perioadei 1,087,082 242,026 n/a
Repartizarea profitului 63,078 63,078 -
Total Capitaluri proprii 5,059,986 17,884,271 253.45
Datorii totale 4,694,063 7,509,354 59.98
TOTAL PASIVE 9,754,049 25,393,624 160.34

Preluarea fondului de comerț al Active Power Solutions, procedură aprobată în AGEA din 14 Octombrie 2020, a
impactat capitalurile proprii din perspectiva majorării capitalului social și a recunoașterii unor prime de
fuziune. Astfel, capitalului social s-a majorat cu suma de 1,803,180 lei, respectiv de la 3,000,000 lei la 4,803,180
lei, sumă ce-i revine Active Power Solutions în schimbul liniei de activitate transferată către Life Is Hard. În ceea
ce privește prima de fuziune, valoarea acesteia este de 10,916,820 lei și reprezintă diferența rezultată între
aportul net de divizare a societății Active Power Solutions în sumă de 12.720.000 lei (cf. Raport evaluare Darian
DRS) și valoarea cu care s-a realizat creșterea de capital social la societatea beneficiară LIFE IS HARD S.A. în sumă
de 1.803.180 lei.

Ca efect a derulării programului de răscumpărare aprobat în AGEA din 29.04.2020, se constată majorarea
acțiunilor proprii cu 23.81%. În ceea ce privește majorarea rezultatului reportat, acest fapt se datorează
transferului profitului net de repartizat rămas după distribuirea rezervei legale aferent exercițiului financiar
încheiat la 31.12.2020.

LA FINELE TRIMESTRULUI 1 AL ANULUI 2021, SOCIETATEA A ÎNREGISTRAT UN PROFIT ÎN SUMA DE 242,026 LEI.
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4.1.4. Performanța financiară a Life Is Hard (Unde ne situăm?)
Indicatori ai performanței
financiare

31 Martie
2020

31 Martie
2021

Evolutie
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%)

Comparativ cu trimestrul 1 al
anului 2020, cifra de afaceri
netă a crescut cu 3,870,242 lei
respectiv cu 292.20%, fapt
datorat în principal creșterii
veniturilor din producția
vândută (+293.83%). Evoluția
Cifrei de afaceri a fost
influențată atât de preluarea
liniei de activitate de la Active
Power Solutions (57% din CA)
cât și de activitatea de
dezvoltare de soft derulată în
Life Is Hard (43% din CA).

Venituri operaționale 1,398,320 5,724,096 4,325,776 309.36
Cifra de afaceri netă 1,324,526 5,194,768 3,870,242 292.20
Alte venituri din exploatare 73,794 529,328 455,534 617.31
Cheltuieli operaționale 1,156,219 5,415,858 4,259,639 368.41
Cheltuieli materiale 17,637 79,307 61,669 349.65
Cheltuieli privind mărfurile 9,846 27,840 17,994 182.75
Cheltuieli cu energia și apa 18,543 20,488 1,945 10.49
Cheltuieli cu personalul 512,630 1,967,347 1,454,717 283.78
Cheltuieli cu amortizarea 168,651 206,915 38,263 22.69
Alte cheltuieli operaționale 428,910 3,113,961 2,685,051 626.02

Profit operațional 242,101 308,239 66,137 27.32

Evoluția veniturilor operaționale totale (+309.36%) a fost influențată atât de majorarea cifrei de afaceri
(+292.20%) cât și de creșterea altor venituri din exploatare (+617.31%).

Evoluția înregistrată la nivelul altor venituri din exploatare se datorează influenței exercitate de veniturile
aferente costului producției în curs de execuție generate din derularea proiectului de digitalizare a instituției
Consiliului Județean Cluj în cadrul proiectului european „Smart Territory”.

Preluarea liniei de activitate de la Active Power Solutions a impactat și costurile operaționale care marchează
un trendul crescător (+368.41%). Astfel, observăm o corelație directă între veniturile înregistrate și costurile
suportate în vederea realizării veniturilor.

Majorarea cheltuielilor materiale cu 61,669 lei se datorează costurilor cu combustibilul în sumă de 35,021.60
lei aferente flotei auto și respectiv costurilor cu obiectele de inventar și materialele nestocate în sumă de
44,285.13 lei necesare derulării activității la nivelul celor două linii de business -soluții software pentru
industria de asigurări și respectiv telecomunicațiile.

Cheltuielile cu mărfurile s-au majorat cu 17,994 lei pe fondul achiziției și vânzării de echipamente hardware și
software. În ceea ce privește cheltuielile cu energia și apa, creșterea acestora cu 10.49% este rezultatul
transferului contractelor aferente liniei de business preluate.

La nivelul costurilor operaționale se constată creșteri ale costurilor salariale (+283.78%) ca efect a transferului
angajaților în procesul de preluare a fondului de comerț al Active Power Solutions.

Cheltuielile cu amortizarea au marcat o majorare cu 22.69% pe seama înregistrării amortizării aferentă
activelor corporale și necorporale aflate în portofoliul Life Is Hard.

Creștea altor cheltuieli operaționale cu 2,685,051 lei se datorează atât transferului liniei de business pe fondul
preluării fondului de comerț al Active Power Solutions cât și ca efect al achiziției de către companie de servicii
în vederea derulării activității curente, respectiv pentru implementarea proiectului de digitalizare a instituției
Consiliului Județean Cluj în cadrul proiectului european „Smart Territory”.

Ritmul de creștere al veniturilor operaționale comparativ cu cel al cheltuielilor operaționale, datorat în principal
preluării fondului de comerț al Active Power Solutions și respectiv a implementării proiectelor contractate în
2020, a influențat într-un mod pozitiv rezultatul operațional, care s-a concretizat într-un profit în sumă de
308,239 lei, în creștere cu 27.32% față de perioada anterioară de raportare.

https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200918080612_49-Raport-curent-Semnare-contract-concurs-2020.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200918080612_49-Raport-curent-Semnare-contract-concurs-2020.pdf
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Denumire indicator
31 Martie
2020

31 Martie
2021

Evolutie
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%) Rezultatul financiar la finele trimestrului 1 al

anului 2021 s-a concretizat într-o pierdere în
sumă de 10,554 lei, care a scăzut comparativ cu
perioada de referință cu 11.04%.

Majorarea rezultatului din exploatare
(operațional) cu 27.32%, a avut consecințe
directe asupra rezultatului brut al perioadei.
Prin urmare, rezultatul brut la finele perioadei
de raportare s-a concretizat într-un profit în
sumă de 297,685 lei, în creștere cu 29.29%
comparativ cu valoarea înregistrată în
perioada de referință (230,238 lei).

Cifra de afaceri 1,324,526 5,194,768 3,870,242 292.20
Venituri din exploatare 1,398,320 5,724,096 4,325,776 309.36
CheltuieIi din exploatare 1,156,219 5,415,858 4,259,639 368.41
REZULTAT DIN
EXPLOATARE 242,101 308,239 66,137 27.32
Venituri financiare 462 133 (329) (71.22)
Cheltuieli financiare 12,325 10,687 (1,638) (13.29)
REZULTAT FINANCIAR (11,863) (10,554) 1,309 (11.04)
REZULTAT BRUT 230,238 297,685 67,447 29.29
Impozit pe profit 32,090 55,659 23,569 73.45

REZULTAT NET 198,148 242,026 43,878 22.14

După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (55,659 lei), în perioada curentă, societatea a obținut un
profit net în sumă de 242,026 lei, în creștere cu 22.14% comparativ cu perioada de referință.

Majorarea profitului net de la 198,148 lei la 242,026 lei se datorează în mare parte influenței exercitate de
creșterea veniturilor operaționale (+309.36%). Trendul crescător al veniturilor operaționale este rezultatul
majorării cifrei de afaceri (+292.20%) și a altor venituri din exploatare (+617.31%).

4.1.5. Indicatorii cheie a Life Is Hard (cf. Reg. 5/2018)

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc

Denumire indicator
Formula
de calcul

01 Ianuarie
2021 31 Martie 2021

Evoluție
(+/-)

Deși evoluția indicatorilor de lichiditate
este ușor nefavorabilă, nivelul acestora
ne indică faptul că Life Is Hard prezintă
stabilitate din perspectiva capacității de
a-și acoperi datoriile curente pe seama
activelor curente, respectiv a creanțelor
și disponibilităților.

Evoluția indicatorilor a fost influențată de

Indicatorii de lichiditate
Lichiditatea generală (Lg) AC/DC 1.976 1.319 (0.657)
Lichiditatea intermediară (Lr) (AC-S)/DC 1.870 1.191 (0.679)
Lichiditatea imediată (Li) DB/DC 0.420 0.354 (0.066)

Indicatorii de solvabilitate
Solvabilitatea financiară (Sg) TA/TD 2.078 3.382 1.304
Solvabilitatea patrimonială CPR/TP 0.519 0.704 0.186
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majorarea mai accelerată a datoriilor
curente (+197.43%) (furnizori, datorii față
de personal, datorii fiscale etc) comparativ
cu cea a activelor curente lichide și
exigibile (+98.53%) (stocuri, creanțe,
disponibilități). Evoluția înregistrată la
nivelul activelor și datoriilor curente se
datorează preluării fondului de comerț al
Active Power Solutions.

(Sp)

Indicatorii de risc
Rata de îndatorare globală DT/AT 0.481 0.296 (0.186)

31.03.2020 31.03.2021
Evoluție

(+/-)
Rata de acoperire a
dobânzilor PB/Dob 21.283 33.975 12.69

Capacitatea de autofinanțare a societății și măsura în care aceasta poate să-și onoreze obligațiile de plată față de
terți este exprimată valoric prin indicatorii de solvabilitate. Solvabilitatea financiară care reflectă proporția în care
datoriile totale pot fi acoperite de activele societății prezintă o tendință de creștere. Astfel, Life Is Hard
înregistrează active totale care acoperă de trei ori datoriile totale, ceea ce semnifica faptul ca societatea se
află în zona de echilibru financiar stabil.

Rata de solvabilitate patrimonială exprimă capacitatea de autofinantare a entității, precum și măsura în care
poate face fata obligatiilor sale de plată. O valoare peste 0.3 (valoarea minimală) pentru stabilitate financiară
indică un echilibru financiar stabil pe termen lung. La data raportării, valoarea indicatorului Life Is Hard este de
0.704 (Sp).

Ratele de solvabilitate patrimonială și financiară cu valori peste limitele minime recomandate (Sg>1 și Sp >0.3)
evidențiază un echilibru financiar bun pe termen lung, care permite acoperirea datoriilor din activul net și a
datoriilor pe termen lung din capitalul propriu.

Rata de îndatorare globală arată în ce măsură sursele împrumutate și cele atrase participă la finanțarea
activității. Având în vedere valorile înregistrate la începutul și finele perioadei de rapoartare, indicatorul arată
faptul că societatea este stabilă din punct de vedere financiar și că aplică o politică corectă în privința contractarii
de credite necesare derularii activității. Astfel, Life Is Hard prezintă un nivel redus de expunere la risc:
datoriile societății reprezentand 30% din activele societății, situându-se sub pragul de 50%.

Rata de acoperire a dobânzii reflectă măsura în care o companie obține suficient profit pentru a susține
dobânzile aferente împrumuturilor. Pe fondul scăderii cheltuielilor cu dobânzile (-19.01%) comparativ cu
majorarea înregistrată la nivelul profitului brut (+29.29%), se constată o creștere a capacității de acoperire a
dobânzilor.

Rate de marjă și indicatori de profitabilitate
Denumire indicator
(Valorile sunt exprimate în
procente)

Formula de
calcul 31.03.2020 31.03.2021

Evoluție
(+/-) (pct.

proc.)

Indicatorii de profitabilitate
înregistrați la finele perioadei de
raportare se află într-o tendință de
depreciere pe fondul majorării mai
accelerate a cifrei de afaceri
(+292.20%) comparativ cu cea a
profiturilor înregistrate. Creșterea mai
lentă a profitului înregistrat raportat
la cifra de afaceri obținută este
rezultatul majorării costurilor
operaționale ca efect al preluării
fondului de comerț al Active Power
Solutions.

Marja rezultatului din
exploatare RE/CA 18.28 5.93 (12.34)
Marja rezultatului brut RB/CA 17.38 5.73 (11.65)
Marja rezultatului net RN/CA 14.96 4.66 (10.30)
Marja rentabilității
financiare

RN/Capitaluri
proprii 4.45 1.35 (3.10)
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4.2. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A COMPANIILOR ÎN CARE AVEM DEȚINERI
La nivelul anului 2020 Life Is Hard a achiziționat 40% din Performia Finance. Astfel, în august 2020, Life Is Hard
a intrat oficial în acționariatul Performia Finance.

4.2.1. Activitatea financiară a Performia Finance
Performia Finance - administrată de Ciurea Bogdan - este o
companie românească cu 10 ani de prezență continuă pe
piață și un număr de 19 angajați. Compania oferă servicii de
contabilitate financiară, salarizare și personal, consultanță
fiscală, analiză și consiliere financiară - servicii utilizate de
244 de companii din România. Din punct de vedere financiar,
evoluția activității derulate la nivelul companiei în cursul
trimestrului 1 an anului 2021 arată o creștere a business-ului
reflectată în majorarea Cifrei de Afaceri cu 16.43% și
respectiv a Profitului Net cu 65.47%.

Denumire indicator
31 Martie
2020

31 Martie
2021

Evolutie
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%)

Activitatea companiei derulată pe parcursul
trimestrului 1 a anului 2021 a generat evolutii
favorabile la nivelul indicatorilor de
performanță financiară. Astfel, la finele
trimestrului 1 a anului 2021 se constată
creșterea Cifrei de Afaceri cu 71,819 lei, fapt ce
a contribuit în mod direct la realizarea profitului
companiei în sumă de  151,121 lei.

De asemenea, indicatorii de profitabilitate
înregistrați la finele perioadei de raportare se
află într-o tendință de apreciere pe fondul
majorării semnificative a profiturilor
înregistrate.

Cifra de afaceri 437,193 509,012 71,819 16.43
Venituri din exploatare 437,193 509,012 71,819 16.43
CheltuieIi din exploatare 337,500 352,684 15,184 4.50
REZULTAT DIN
EXPLOATARE 99,693 156,328 56,635 56.81
Venituri financiare - - - -
Cheltuieli financiare 4,429 117 (4,311) (97.35)
REZULTAT FINANCIAR (4,429) (117) 4,311 (97.35)
REZULTAT BRUT 95,265 156,211 60,946 63.98
Impozit pe profit 3,935 5,090 1,155 29.35

REZULTAT NET 91,330 151,121 59,791 65.47

Informațiile financiare care au stat la baza întocmirii prezentului raport nu au fost auditate.

Director general,

Dl. Cătălin Chiș
[semnătura] L.S

Cluj Napoca la,
14.05.2021


