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Nr. inreg: 2536/24.02.2022

Către,
Bursa de Valori București S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și
Investiții Financiare
Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Florești, 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 anuale preliminare aferente exercițiului
financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, cu scopul informării
actualilor și potențialilor investitori cu privire la poziția financiară,
respectiv performanța financiară a societății.

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Chiș Cătălin
Director General
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Raport curent conform Rulebook BVB privind piața AeRO
Data raportului:

24.02.2022

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:

6.855.496 LEI

Piața pe
mobiliare:

care

se

tranzactioneaza

valorile

AeRO ATS

REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE LA 31.12.2021
Compania LIFE IS HARD S.A. informează părțile interesate cu privire la
rezultatele financiare anuale preliminare aferente exercițiului financiar
încheiat la 31.12.2021.

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Cătălin Chiș
Director General
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RAPORT PERIODIC,
privind Rezultatele Financiare Anuale PRELIMINARE aferente
exercițiului financiar încheiat la
31.12.2021
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 ▲ +198,87 %
&
respectiv a Profitului ▲ +213,03% ”
Perioada de raportare

01.01.2021-31.12.2021

Data raportului

24 Februarie 2022

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

6.855.496 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare

ATS-AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de
societatea comercială

13.710.992 de acțiuni la valoare nominală de 0,5 lei

Simbol de tranzacționare

LIH

COD ISIN

ROLIHCACNOR9

Contact

investors@lifeishard.ro
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I. MESAJ DE LA CEO
STRATEGIE ȘI POZIȚIONARE DE BUSINESS
2021 este primul an de creștere accelerată pentru LIFE IS HARD (LIH) și ne bucurăm să vă informăm că
acesta a adus rezultate foarte bune și îmbunătățiri majore la capitolul Performanță financiară pentru
LIFE IS HARD.
Astfel, cifra de afaceri LIH a ajuns la 21,5 milioane lei (cu 198,87% mai mare față de aceeași perioadă a
anului 2020), iar profitul net se ridică la 3,4 milioane lei, însemnând o creștere cu 213,03% față de
aceeași perioadă a anului precedent.
Rezultatul brut la finele perioadei de raportare s-a concretizat, de asemenea, într-un profit în sumă de
3.845.495 lei, în creștere cu 204,82% comparativ cu valoarea înregistrată în perioada de referință
(1.261.555 lei).
Anul 2021 este primul în care LIFE IS HARD încasează venituri din active financiare (dividende) inclusiv
din compania cea mai recent achiziționată – Innobyte – pe lângă cele care provin din activitatea
Performia. Cumulat, acestea se ridică la 1.616.231,93 lei – ceea ce contribuie consistent la creșterea
profitului financiar.
De asemenea, pe lângă rezultatele LIFE IS HARD menționate, companiile în care LIH are dețineri au
înregistrat, la rândul lor, performanțe financiare în creștere - ceea ce ne consolidează fundamentul și
ne mărește capacitatea de a acționa pe piață.
Cifrele înregistrate la finele anului 2021 ne confirmă că investițiile noastre generează valoare crescută
și concretă, iar partenerii cu care construim livrează la standardele necesare pentru a crește accelerat,
conform strategiei noastre de dezvoltare.
Vă invit să parcurgeți în continuare un scurt overview asupra evoluției business-ului în anul 2021 și a
performanțelor sale pe divizii și dețineri.
LIFE IS HARD | Work Soft

Începând cu 2021, Life Is Hard și-a derulat activitatea pe structura a două departamente: SMART ITC
& TELCO - cuprinde linia de business din telecomunicații și Smart Communities - respectiv INSURANCE &
DIGITAL - cuprinde linia de business aferentă 24broker precum și cea de Digitalizare a IMM-urilor.
Cele două departamente au generat o cifră de afaceri de 21.507.397 lei, din care 61,94% este aferentă
SMART ITC & TELCO, iar 38,06% este generată de INSURANCE & DIGITAL. Cea mai mare pondere din
cifra de afaceri o are activitatea desfășurată în zona de telecomunicații, care a generat o cifră de
afaceri de 12.658.296 lei, adică 58,86% din cifra de afaceri a LIH. De asemenea, o altă pondere
semnificativă în cifra de afaceri o au veniturile generate din aplicația 24Broker.ro, deținând un procent
de 30,95% din cifra de afaceri totală a LIH.
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Ritmul de creștere a veniturilor operaționale comparativ cu cel al cheltuielilor operaționale a avut o
influență pozitivă asupra rezultatului operațional, care s-a concretizat într-un profit în sumă de
2.470.439 lei, în creștere cu 88,47% față de perioada anterioară de raportare.
Compania și-a majorat cu peste 500% activele, iar în ceea ce privește gradul de îndatorare, Life Is Hard
prezintă un nivel redus de expunere la risc: datoriile societății reprezinta 49,89% din activele societății,
situându-se sub pragul recomandat de 50%.
PERFORMIA FINANCE
Din punct de vedere financiar, evoluția activității companiei de la începutul și până la finele anului
2021 arată o creștere a business-ului reflectată atât în majorarea cifrei de afaceri cu 24,25%, care
ajunge la 2.257.374 lei, cât și în creșterea cu 59,45% a profitului net (de la 415.068 lei în 2020 la
661.839 lei în 2021). Rezultatele vin dintr-un nivel de retenție foarte bun în ceea ce privește clienții din
portofoliu și, în paralel, a dezvoltării expertizei echipei pe zona de consultanță de business - foarte
apreciată mai ales în contextul crizei sanitare, care a adus mediului de business noi perspective și
parametri contextuali.
INNOBYTE SOLUTIONS
Creșterea cererii pe zona de eCommerce, respectiv consolidarea și creșterea pe zona de servicii tip
devops, automatizare, IoT, monitorizare și intervenție au generat o creștere substanțială a
business-ului companiei. Astfel, Innobyte Solutions a încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri de
10.643.873 lei (+21,24%) și un profit net de 2.743.304 lei (+21,87%). Un alt element ce a contribuit la
rezultatele înregistrate constă în atragerea de către echipa de management de clienți noi și relevanți
pe zona de dezvoltare software. Rezultatele excepționale marcate la finele anului 2021 se datorează
atât procesului de optimizare a resurselor cu referire la alocarea pe proiecte, cât și capacității crescute
de mobilizare a echipei pentru a livra la un standard ridicat. Rezultatele înregistrate de Innobyte
Solution la final de 2021 sunt peste estimările realizate de management de 2 mil euro cifră de afaceri
și 460 mii euro EBITDA.

Life Is Hard - final de 2021
Ultima parte a anului 2021 a marcat câteva momente importante pentru companie:
1. LIFE IS HARD (LIH) a fost inclusă în primele cele mai relevante 20 de companii listate pe piața
AeRO care alcătuiesc indicele BET AeRO. De menționat că, în prima săptămână, LIFE IS HARD a
ocupat locul 2 în topul companiilor cu cea mai mare creștere din cadrul indicelui. Acest statut,
la fel ca și evoluția companiei de până acum, ne face să fim și mai motivați în a genera
creșterea business-ului LIH în următoarele luni și ani, oricare ar fi contextele de piață care vor
urma.
2. A avut loc o schimbare relevantă în industria de telecomunicații, care influențează divizia
noastră Telco: Orange a achiziționat pachetul majoritar din Telekom România
Communications, companie de servicii fixe. Pe segmentul de telecomunicații, LIH oferă exclusiv
servicii fixe clienților săi, iar împreună cu echipa Orange lucrăm astfel încât clienții noștri să
poată avea acces în curând la întregul portofoliu de conectivitate.
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3. S-a luat decizia de split a acțiunilor LIH, care s-a operaționalizat la începutul anului 2022. Acest
demers are ca scop asigurarea unui portofoliu mai flexibil pentru acționarii noștri și
posibilitatea de a crește mai ușor lichiditatea pe bursă.
4. Am semnat contractul de finanțare europeană nerambursabilă aferent proiectului “Modele
computaționale bazate pe big data și analiza predictivă a datelor pentru optimizarea și
automatizarea distribuției de produse de asigurare prin platforma 24Broker.ro”. Astfel, vizăm o
investiție de peste 14 mil lei în dezvoltarea platformei 24Broker.ro. Finanțarea nerambursabilă
primită este în valoare de 10.122.484,75 lei.
5. Am derulat și finalizat emisiunea a 45.101 obligațiuni convertibile, negarantate, denominate în
LEI, cu o valoare totală de 4.510.100 RON, având o valoare nominală de 100 lei/obligațiune, o
rată nominală a dobânzii de 8%/an plătibilă trimestrial și scadența în anul 2025. Operațiunea a
fost aprobată în AGEA din 24.02.2021 și s-a finalizat la începutul lui 2022 cu listarea
obligațiunilor pe sistemul multilateral de tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București,
Sectorul Titluri de Credit.
Finalul lui 2021 a fost, de asemenea, momentul pentru o decizie majoră de business, pentru care ne
vom pregăti în 2022: trecerea LIFE IS HARD pe piața principală a Bursei de Valori București. Avem în
plan ca trecerea să aibă loc la începutul anului 2023, iar această nouă poziție pe care o vizăm ne
încurajează să menținem cât mai sus standardul prestației noastre și rezultatele pe care vi le oferim
dvs, acționarilor.

CEO Life Is Hard
Cătălin Chiș
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II. REZULTATELE PE SCURT

CIFRA DE AFACERI
21,51 milioane Lei

Creștere cu 198,87% față de
anul 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: 3,4 mil Lei

Creștere cu 213,03% față
de anul precedent;

CIFRA DE AFACERI Creștere cu 198,87%, de la 7.196.206 lei în 2020 la 21.507.397 lei în 2021;
PROFIT NET În sumă de 3.402.932 lei, în creștere cu 213,03% vs 2020, când profitul a fost de
1.087.082 lei.
SOLVABILITATE Majorarea cu 509,36% a activelor societății impactează în mod favorabil
capacitatea de autofinanțare a Life Is Hard, acestea acoperind de două ori datoriile totale angajate,
ceea ce semnifică faptul că 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 contractării de credite necesare derulării activității. Astfel, Life Is Hard prezintă un nivel
redus de expunere la risc: datoriile societății reprezentând 49,89% din activele societății,
situându-se sub pragul de 50%.
LICHIDITATE Evoluția indicatorilor de lichiditate este una ascendentă, 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.
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Rezultatele pe scurt ale companiilor în care avem dețineri
În cursul anului 2020 Life Is Hard a achiziționat 40% din Performia Finance, iar în mai 2021 Life Is
Hard a semnat contractul pentru achiziția a 100% din Innobyte Solutions S.R.L., drept de
proprietate care a fost dobândit efectiv la 30.06.2021.
Din punct de vedere financiar, evoluția activității derulate la nivelul celor două societăți de la
începutul și până la finalul anului 2021 arată o creștere a business-ului reflectată atât în majorarea
Cifrei de Afaceri cât în creșterea Profitului. Astfel, Performia Finance a generat o Cifră de Afaceri
de 2.257.374 lei (+24,25%) și respectiv un profit brut de 683.961 lei (+58,35%). În ceea ce privește
Innobyte Solutions, societatea a încheiat anul 2021 cu o Cifră de Afaceri de 10.643.873 lei
(+21,24%) și un profit brut de 3.179.849 lei (+22,48%).

Centralizarea rezultatelor LIH și a companiilor în care avem dețineri
Ca urmare a deținerilor pe care Life Is Hard le are în societățile Performia Finance (40%) și Innobyte
Solutions (100%), conform procentului deținut, s-a procedat la o prezentare a performanței
financiare a celor trei companii pentru a prezenta orientativ realizările LIH la nivelul anului 2021.
Prezentarea cifrelor a presupus preluarea din rezultatele individuale ale celor două companii doar a
părții ce revine Life Is Hard (40% în cazul Performia Finance și 100% în cazul Innobyte Solutions).
Astfel, redăm în continuare centralizarea rezultatelor anului 2021 înregistrate de Life Is Hard și de
companiile în care avem dețineri:

Denumire indicator
Cifra de afaceri

Life Is Hard

31 Decembrie 2021
Performia Finance
(40%)

Innobyte Solutions
(100%)

21,507,397

902,950

10,643,873

Profit brut

3,845,495

273,584

3,179,849

PROFIT NET

3,402,932

264,736

2,743,304
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III. EVENIMENTE IMPORTANTE PENTRU COMPANIE
Evenimentele anului 2021, pe scurt:

pagina 11 din 25

• 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.

• APRILIE:
●
●

LIFE IS HARD a anunțat prelungirea parteneriatului cu Safety Broker în ceea ce privește utilizarea
platformei 24broker.ro și extinderea colaborării pentru soluții de digitalizare.
AGOA LIH din 28.04.2021 a aprobat Rezultatele aferente anului 2020, Planul de investiții și
bugetul pentru următorii doi ani, respectiv modalitatea de repartizare a profitului obținut la
finalul anului 2020.

• MAI:
●
●
●

●

LIFE IS HARD a anunțat Rezultatele trimestrului 1 al anului 2021.
LIFE IS HARD a anunțat semnarea contractului pentru achiziția a 100% din acțiunile Innobyte.
Consiliul de Administrație al LIH a convocat AGA pentru a aproba majorarea capitalului social cu
acordarea de acțiuni gratuite acționarilor LIH, mecanismul de achiziție a 100% din acțiunile
Innobyte, programul de răscumpărare a propriilor acțiuni, planul de incentivare a persoanelor
cheie, deschiderea punctelor de lucru ca efect al preluării fondului de comerț al APS și Tree și
respectiv efectuarea unei investiții într-o altă companie în valoare maximă de 1 mil LEI.
LIFE IS HARD a anunțat majorarea liniei de credit overdraft cu RAIFFEISEN BANK.

• IUNIE:
●
●
●

LIFE IS HARD a preluat cu succes fondul de comerț al Tree Comm Services.
LIFE IS HARD a anunțat închiderea liniilor de credit cu ALPHA și VISTA BANK.
AGA LIH din 30.06.2021 a aprobat majorarea capitalului social cu acordarea de acțiuni gratuite
acționarilor LIH, mecanismul de achiziție a 100% din acțiunile Innobyte, programul de
răscumpărare a propriilor acțiuni, planul de incentivare a persoanelor cheie, deschiderea
punctelor de lucru ca efect al preluării fondului de comerț al APS și Tree și respectiv efectuarea
unei investiții într-o altă companie în valoare maximă de 1 mil LEI.

●

LIFE IS HARD a anunțat prelungirea parteneriatului cu Transilvania Broker în ceea ce privește
utilizarea platformei 24broker.ro și extinderea colaborării pentru soluții de digitalizare.
Florentina Sbîrnea - administrator Tree Comm Services - a intrat în acționariatul LIFE IS HARD.

• IULIE:

●
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●

LIFE IS HARD a anunțat finalizarea programului de răscumpărare aprobat în AGEA din
29.04.2020.

• AUGUST:
●
●

LIFE IS HARD a anunțat Rezultatele semestrului 1 al anului 2021.
Consiliul de Administrație al LIH a convocat AGEA pentru a aproba splitarea valorii nominale a
acțiunilor LIH, admiterea la tranzacționare a acțiunilor LIH pe piața principală a BVB etc.

• SEPTEMBRIE:
●
●
●
●
●

LIFE IS HARD a anunțat alocarea acțiunilor răscumpărate în cadrul programului de răscumpărare
aprobat în AGEA din 29.04.2020.
LIFE IS HARD a anunțat înregistrarea majorării capitalului social cu acordarea de acțiuni gratuite
conform AGEA din 30.06.2021.
LIFE IS HARD a inițiat programul de răscumpărare de acțiuni aprobat în AGEA din 30.06.2021.
AGEA din 29.09.2021 a aprobat splitarea valorii nominale a acțiunilor LIH și admiterea la
tranzacționare a acțiunilor LIH pe piața principală a BVB.
Conform AGEA din 30.06.2021, LIFE IS HARD a demarat operațiunea de majorare a capitalului
social prin conversia unei creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 4.566.000 RON pe
care cedenții Șomfălean Vasile-Cătălin, Bordei Cătălin-Nicolae, Andreas Marcel Sansano, Bică
Marius, Pleșa Laurențiu-Corneliu, Alexandru Alin și Tudor Alexandru-Sorin le-au deținut față de
Societate reprezentând prima tranșă din prețul părților sociale ale Innobyte Solutions.

• OCTOMBRIE:
●
●

●
●

LIFE IS HARD a anunțat semnarea contractului pentru dezvoltarea platformei 24Broker.ro, prin
finanțare europeană nerambursabilă.
LIFE IS HARD a finalizat operațiunea de majorare a capitalului social prin conversia unei creanțe
certe, lichide și exigibile în cuantum total de 4.566.000 RON pe care cedenții Șomfălean
Vasile-Cătălin, Bordei Cătălin-Nicolae, Andreas Marcel Sansano, Bică Marius, Pleșa
Laurențiu-Corneliu, Alexandru Alin și Tudor Alexandru-Sorin le-au deținut față de Societate
reprezentând prima tranșă din prețul părților sociale ale Innobyte Solutions.
Conform AGEA din 24.02.2021, LIFE IS HARD a demarat operațiunea de emisiune a unui număr
de 73.114 obligațiuni convertibile, negarantate, denominate în lei, cu valoare totală de 7.311.400
lei, emise în 2021, cu scadența în 2025.
LIFE IS HARD a anunțat Rezultatele trimestrului 3 al anului 2021.

• NOIEMBRIE:
●

LIFE IS HARD a anunțat finalizarea etapei 1 a emisiunii de obligațiuni derulată conform
Prospectului privind emisiunea de obligațiuni aprobat prin Decizia ASF nr. 1308/14.10.2021.

• DECEMBRIE:
●
●
●

LIFE IS HARD a anunțat începerea ETAPEI 2 a emisiunii de obligațiuni - Plasamentul privat.
LIFE IS HARD a demarat operațiunea de divizare a valorii nominale a acțiunilor de la
1RON/acțiune la 0,5 RON/acțiune.
LIFE IS HARD a anunțat finalizarea emisiunii de obligațiuni.

pagina 13 din 25

IV. ACȚIUNILE COMPANIEI
Acțiunile LIH se tranzacționează la BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., segment ATS, AeRo, categoria premium,
simbol LIH. Graficul de mai jos (sursa www.bvb.ro) prezintă evoluția acțiunilor societății în ultimele 12 luni:

Acțiunile LIH au atins, în primele 12 luni ale lui 2021, două puncte maxime – 13,8 lei/acțiune, respectiv 13,15
lei/acțiune, ca urmare a demersurilor și rezultatelor de business anunțate de către companie. Numărul
acționarilor LIH a avut de asemenea evoluții pozitive: dacă la finalul anului 2020 acționariatul cuprindea 536 de
membri, sfârșitul anului 2021 a însemnat un număr de 1024 acționari.
Cât privește evoluția valorii companiei, dacă la finalul anului 2019 LIH aveam o valoare de 16,9 milioane lei (cf.
Raport evaluare întocmit de Darian DRS), deciziile noastre strategice de creștere accelerată a business-ului ne
situează, la finalul lui 2021, la o capitalizare de peste 64 mil lei, conform BVB.
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V. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ (PREZENTARE DETALIATĂ)
5.1. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A LIH
5.1.1. Activele Life Is Hard (Ce deținem?)
Indicatori ai poziției
financiare
(Valorile sunt exprimate în lei)

Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Active circulante
Stocuri
Creanțe
Casa și conturi la bănci
Cheltuieli în avans
TOTAL ACTIVE

01 Ianuarie
2021
7.006.121
6.052.648
381.896
571.577
2.736.406
146.731
2.007.492
582.183
11.522

31 Decembrie
2021
33.217.900
21.907.153
1.607.170
9.703.577
26.169.814
1.412.180
18.519.880
6.237.754
49.120

Variație
(+/-) (%)
374,13
261,94
320,84
1.597,68
856,36
862,43
822,54
971,44
326,31

9.754.049

59.436.834

509,36

În cursul anului 2021 activele deținute de Life
Is Hard s-au majorat cu 509,36%, respectiv cu
suma de 49.682.785 lei, fapt datorat în
principal preluării fondului de comerț al Active
Power Solutions și Tree Comm Services,
respectiv achiziției a 100% din Innobyte
Solutions.
Activele companiei au fost
influențate și de investițiile efectuate în noua
platformă a 24broker. 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 374,13% pe fondul creșterii valorii activelor necorporale
(+261,94%), a valorii activelor corporale (+320,84%) și respectiv a valorii activelor financiare (+1.597,68%).
Creșterea activelor necorporale se datorează în principal preluării fondului comercial al Active Power
Solutions și Tree Comm Services, procedură aprobată în AGEA din 14 Octombrie 2020. Astfel, activele
necorporale au fost impactate cu suma de 15.973.482,07 lei, reprezentând fondul comercial pozitiv în sumă
de 15.972.501 lei și respectiv licențe în sumă de 981,07 lei. De asemenea, activele necorporale au fost
influențate și de capitalizarea unor cheltuieli în sumă de 561.491,50 lei aferente dezvoltării noii platforme a
24broker, respectiv de către recunoașterea altor active necorporale în sumă de 2.583 lei.
Ca efect al preluării fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services, activele corporale
s-au majorat cu 320,84%, 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 21.710,27 lei și a unor mașini în sumă de 89.755,56
lei. În procesul de preluare a fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services 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 lei, respectiv de achiziția unor echipamente de lucru și mobilier în
sumă de 191.890,78 lei.
Evoluția activelor a fost influențată și de recunoașterea amortismentelor aferente activelor deținute în
portofoliul Life Is Hard, respectiv de scoaterea din gestiune a unor mijloace de transport la valoarea de
87.649,11 LEI.
Majorarea activelor financiare se datorează achiziției a 100% din Innobyte Solutions S.R.L., drept de
proprietate care a fost dobândit efectiv la 30.06.2021. Achiziția a fost aprobată în AGEA din 24.02.2021, iar în
mai 2021 s-a semnat contractul de cesiune de părți sociale pentru achiziționarea unui număr de 1.000 părți
sociale (100% din capitalul social al Innobyte Solutions), în valoare estimată de 9.132.000 LEI. Prețul a fost
estimat în baza EBITDA obținut la nivelul anilor 2018-2020 și 2021 estimat. Conform acordului, prețul final al
părților sociale va fi determinat în anul 2022 în baza EBITDA efectiv realizat la nivelul anului 2021.
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Comparativ cu începutul anului 2021, la finele perioadei de raportare se constată majorarea
disponibilităților bănești cu 971,44%. Creșterea disponibilităților bănești ce a fost înregistrată la finalul
perioadei de raportare se datorează în mare parte încasării de către companie a sumelor provenite din
emisiunea de obligațiuni. În trimestrul 4 al anului 2021 compania a demarat și finalizat emisiunea a 45.101
obligațiuni convertibile, negarantate, denominate în LEI, cu o valoare totală de 4.510.100 RON, având o
valoare nominală de 100 lei/obligațiune, o rată nominală a dobânzii de 8%/an plătibilă trimestrial și scadența
în anul 2025. Operațiunea a fost aprobată în AGEA din 24.02.2021. O altă influență asupra variației
disponibilităților bănești a fost exercitată atât de încasarea de către companie a sumelor facturate, cât și de
încasarea prefinanțărilor în proiectul UE “Modele computaționale bazate pe big data și analiza predictivă a
datelor pentru optimizarea și automatizarea distribuției de produse de asigurare prin platforma
24Broker.ro”.
Majorarea stocurilor cu 862,43% 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”.
Majorarea cu 822,54% a creanțelor se datorează în mare parte recunoașterii subvenției nerambursabile în
sumă 12.591.096,18 lei aferentă proiectului UE “Modele computaționale bazate pe big data și analiza
predictivă a datelor pentru optimizarea și automatizarea distribuției de produse de asigurare prin
platforma 24Broker.ro”. Evoluția creanțelor a mai fost influențată și de creditarea Innobyte Solutions cu
suma de 1,5 mil LEI, suma acordată fiind destinată finanțării strategiei Innobyte Solutions, cu impact în
rezultatele acesteia. La finele perioadei de raportare, clienții neîncasați sunt în sumă de 1,9 mil lei, cea mai
mare parte din sold provenind din acordul cu TELEKOM, acesta implicând un termen de încasare a sumelor
facturate de 30 zile și având o valoare în sold la finele anului de 1,2 mil lei. O altă influență asupra evoluției
creanțelor a fost generată de clienții facturi de întocmit, a căror sold la finele anului este de 1,8 mil lei.
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5.1.2. Datoriile Life Is Hard (Ce datorăm?)
Denumire indicator
Datorii comerciale
Datorii față de
personal și asimilate
Datorii fiscale
Credite bancare pe
termen scurt
Alte datorii
DATORII CURENTE

01
Pondere în
31
Pondere în
Ianuarie
datorii
Decembrie
datorii
Variație
2021
curente (%)
2021
curente (%) (+/-) (%)
343.003
24,77
1.398.810
14,73
307,81
293.364
582.594

21,19
42,08

1.218.056
809.276

12,83
8,52

112.377
53.226

8,12
3,84

871.794
5.198.245

9,18
675,78
54,74 9.666,36

1.384.564

100

9.496.182

100

315,20
38,91

Acțiunile Life Is Hard de dezvoltare
accelerată a business-ului prin
achiziții de noi companii au
influențat în mod direct datoriile
companiei. Astfel, datoriile curente
au fost influențate în mare parte de
preluarea fondului de comerț al
Active Power Solutions și Tree Comm
Services, de achiziția Innobyte
Solutions.

585,86

Datoriile comerciale - datoriile față de furnizori - au marcat o creștere cu 307,81%, ca efect a achizițiilor de
echipamente și servicii efectuate de companie în vederea derulării activității, respectiv pentru implementarea
proiectelor derulate la nivelul companiei cu referire la proiectul de digitalizare a instituției Consiliului Județean
Cluj în cadrul proiectului european „Smart Territory”, respectiv a proiectului UE “Modele computaționale
bazate pe big data și analiza predictivă a datelor pentru optimizarea și automatizarea distribuției de
produse de asigurare prin platforma 24Broker.ro”.
Datoriile față de personal au marcat o majorare cu 315,20%, rezultat al integrării echipei de vânzări care s-a
alăturat LIH ca urmare a preluării fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm. Evoluția
datoriilor bancare se datorează utilizării unei părți a liniei de credit overdraft de la Raiffeisen Bank în sumă de
2 mil LEI. Cât privește liniile de credit deținute la Alpha Bank și Vista Bank, acestea au fost închise.
Referitor la alte datorii, majorarea acestora se datorează în principal achiziției a 100% din Innobyte Solutions
S.R.L., drept de proprietate care a fost dobândit efectiv la 30.06.2021. Achiziția a fost aprobată în AGEA din
24.02.2021, iar în mai 2021 s-a semnat contractul de cesiune de părți sociale pentru achiziționarea unui
număr de 1.000 părți sociale (100% din capitalul social al Innobyte Solutions), în valoare estimată de 9.132.000
LEI. Prețul a fost estimat în baza EBITDA obținut la nivelul anilor 2018-2020 și 2021 estimat. Conform
acordului, prețul final al părților sociale va fi determinat în anul 2022 în baza EBITDA efectiv realizat la nivelul
anului 2021.
Ca urmare a aprobării în AGEA din 30.06.2021 a mecanismului efectiv de achiziție a Innobyte Solutions, în
cursul semestrului 2 al anului 2021, compania a demarat și finalizat operațiunea de majorare a capitalului prin
conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 4.566.000 RON pe care cedenții
ŞOMFĂLEAN VASILE-CĂTĂLIN, BORDEI CĂTĂLIN-NICOLAE, ANDREAS MARCEL SANSANO, BICĂ MARIUS, PLEȘA
LAURENȚIU-CORNELIU, ALEXANDRU ALIN și TUDOR ALEXANDRU-SORIN le-au deținut față de Societate
reprezentând prima tranșă din prețul părților sociale ale Innobyte Solutions S.R.L..
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Denumire
indicator
Datorii curente
Datorii pe termen
mediu și lung
Venituri în avans
Total Datorii

01
Pondere
Ianuarie în total
2021
(%)
1.384.564
29,50

31
Decembrie
2021
9.496.182

Pondere
în total
Variație
(%)
(+/-) (%)
32,03
585,86

1.152.530
2.156.969

24,55
45,95

5.655.647
14.500.544

19,07
48,90

390,72
572,26

4.694.063

100

29.652.373

100

531,70

Datoriile pe termen lung au marcat o
creștere
cu
390,72%,
rezultat
al
recunoașterii de către Life Is Hard a
împrumutului obligatar în sumă de 4,5 mil
lei, respectiv a preluării leasingului financiar
în sumă de 21.275,77 lei în procesul de
preluare a fondului de comerț al Active
Power Solutions.

Conform AGEA din 24.02.2021, în cursul trimestrului 4 compania a demarat și finalizat emisiunea a 45.101
obligațiuni convertibile, negarantate, denominate în LEI, cu o valoare totală de 4.510.100 RON, având o valoare
nominală de 100 lei/obligațiune, o rată nominală a dobânzii de 8%/an plătibilă trimestrial și scadența în anul
2025. Împrumutul obligatar s-a realizat în scopul finanțării strategiei de creștere accelerată a business-ului prin
achiziții de noi companii, anunțată încă de la începutul lui 2021. De asemenea, majorarea datoriilor pe termen
lung se datorează și achiziției unei mașini în leasing în sumă de 101.435,58 lei.
Datoriile totale au crescut cu 531,70%, impactând în mod direct solvabilitatea companiei. Astfel, solvabilitatea
financiară - care reflectă proporția în care datoriile totale pot fi acoperite de activele societății - a fost ușor
influențată de evoluția datoriilor companiei, marcând o mică tendință de scădere. Cu toate acestea, Life Is Hard
înregistrează active totale care acoperă de două ori datoriile totale, ceea ce semnifică faptul că societatea se
află în zona de echilibru financiar stabil.

5.1.3. Capitalurile proprii (averea acționarilor)
Denumire indicator
Capital
Prime de capital
Rezerve
Acțiuni proprii
Rezultat reportat
Rezultatul perioadei
Repartizarea profitului
Total Capitaluri proprii
Datorii totale
TOTAL PASIVE

01 Ianuarie
2021
3.000.000
275.915
67.503

31 Decembrie
2021
6.855.496
18.610.504
642.339
96.627

Variație (+/-)
(%)
128,52
n/a
132,80
43,15

827.570
1.087.082
63.078
5.059.986
4.694.063
9.754.049

736.241
3.402.932
366.424
29.784.461
29.652.373
59.436.834

(11,04)
213,03
480,91
488,63
531,70
509,36

Majorarea
cu
488,63%
a
capitalului propriu impactează
pozitiv acționarii companiei,
indicând
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.
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Preluarea fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services, 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 2.395.740 lei, respectiv de
la 3.000.000 lei la 5.395.740 lei, sumă ce revine către Active Power Solutions (1.803.180 lei) și Sbirnea Florentina administrator Tree Comm Services (592.560 lei), în schimbul liniei de activitate transferată către Life Is Hard. În
ceea ce privește prima de fuziune, valoarea acesteia este de 14.504.260 lei și reprezintă diferența rezultată între
aportul net de divizare a societăților Active Power Solutions și Tree Com Services în sumă totală de 16.900.000
lei (cf. Rapoarte 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 2.395.740 lei.
Potrivit Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2021 și a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor din data de 30.06.2021, suma de 1.000.000 lei din profitul net de repartizat aferent
perioadei de raportare încheiată la 31.12.2020, a fost utilizată pentru majorarea capitalului social și emiterea de
noi acțiuni ce au fost distribuite gratuit acționarilor înscriși în registrul actionarilor societății la data de
înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Prin urmare, majorarea capitalului social s-a realizat
prin încorporarea unei cote-părți din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la
31.12.2020, în cuantum de 1.000.000 lei, prin emisiunea a 1.000.000 de noi acțiuni cu valoarea nominală de 1
leu/acțiune. La data prezentului raport, procedura de înregistrare a majorării capitalului social la ONRC, ASF și
Depozitarul Central este finalizată. Valoarea capitalului social rezultată după înregistrarea majorări la cele
trei instituții a fost în sumă de 6.395.740 lei.
Capitalurile proprii au fost impactate și de achiziția a 100% din Innobyte Solutions, procedură aprobată în
AGEA din 24.02.2021 și AGEA din 30.06.2021, din perspectiva majorării capitalului social și a recunoașterii unor
prime de emisiune. Astfel, compania a demarat majorarea de capital social prin conversia unor creanțe certe,
lichide și exigibile în cuantum total de 4.566.000 RON pe care cedenții ŞOMFĂLEAN VASILE CĂTĂLIN, BORDEI
CĂTĂLIN-NICOLAE, ANDREAS MARCEL SANSANO, BICĂ MARIUS, PLEȘA LAURENȚIU-CORNELIU, ALEXANDRU ALIN
și TUDOR ALEXANDRU-SORIN le-au deținut față de Societate reprezentând prima tranșă din prețul părților
sociale ale Innobyte Solutions S.R.L. și pe care aceștia le-au cesionat Societății prin contractul de cesiune de părți
sociale încheiat la data de 14.05.2021. Majorarea capitalului social s-a realizat prin emisiunea a 459.756 acțiuni
rezultate ca raport între valoarea creanței în cuantum total de 4.566.000 RON și prețul mediu ponderat de
tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a AGEA respectiv 9,9313 lei/acțiune.
Operațiunea de majorare a capitalului social prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum
total de 4.566.000 RON a presupus și înregistrarea unor prime de emisiune în sumă de 4.106.244 lei, rezultate ca
diferență între valoarea creanței reprezentând prima tranșă și valoarea cu care s-a majorat capitalul social
(459.756 lei). La data prezentului raport, procedura de înregistrare a majorării capitalului social la ONRC, ASF
și Depozitarul Central este finalizată. Valoarea capitalului social după înregistrarea majorări la cele trei
instituții este în sumă de 6.855.496 lei. În ceea ce privește cea de a 2-a tranșă reprezentând diferența dintre
prețul final și tranșa 1, aceasta este scadentă la 30.04.2022.
Ca efect al finalizării programului de răscumpărare aprobat în AGEA din 29.04.2020, în cursul anului 2021,
compania a efectuat transferul unui număr de 18.034 acțiuni din contul propriu al Life Is Hard în conturile
angajaților și membrilor conducerii companiei. Transferul acțiunilor s-a efectuat în baza Hotărârii AGEA din
29.04.2020, a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13 din data de 19.08.2021 și respectiv a Documentului de
informare întocmit conform Anexei nr. 4 din Reg. ASF nr. 5/2018. De asemenea, în cursul semestrului 2 al anului
2021 compania a inițiat programul de răscumpărare de acțiuni aprobat în AGEA din 30.06.2021. Astfel, cele 2
operațiuni au influențat în mod direct evoluția acțiunilor proprii a căror sold la finele anului 2021 este în sumă
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de 96.627 lei.
În ceea ce privește diminuarea rezultatului reportat, acest fapt se datorează utilizării sumei de 1.000.000 lei din
profitul net de repartizat aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2020, pentru majorarea capitalului
social și emiterea de noi acțiuni ce au fost distribuite gratuit acționarilor înscriși în registrul actionarilor societății
la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. O altă influență asupra rezultatului reportat
a avut-o atât preluarea fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services, cât și alocarea celor
18.034 de acțiuni în conturile angajaților și membrilor conducerii companiei.
LA FINELE ANULUI 2021, COMPANIA A ÎNREGISTRAT UN PROFIT NET ÎN SUMĂ DE 3,4 mil LEI.

5.1.4. Performanța financiară a Life Is Hard (Unde ne situăm?)
Indicatori ai performanței
financiare
Venituri operaționale
Cifra de afaceri netă
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli operaționale
Cheltuieli materiale
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu energia și apa
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarea
Alte cheltuieli operaționale
Profit operațional

31 Decembrie 31 Decembrie Evolutie
Evolutie
2020
2021
(+/-) (lei)
(+/-) (%)
7.836.355
23.655.570 15.819.215
201,87
7.196.206
21.507.397 14.311.191
198,87
640.149
2.148.174
1.508.025
235,57
6.525.542
21.185.131 14.659.589
224,65
42.841
358.474
315.633
736,75
715.329
219.407
(495.922)
(69,33)
43.214
87.522
44.308
102,53
2.315.395
10.270.675
7.955.280
343,58
764.807
935.618
170.811
22,33
2.643.956
9.313.436
6.669.480
252,25
1.310.813

2.470.439

1.159.626

88,47

Comparativ cu anul 2020, cifra de
afaceri netă a crescut cu 14.311.191
lei respectiv cu 198,87%, fapt
datorat
în
principal creșterii
veniturilor din producția vândută
(+231,14%). Evoluția Cifrei de
Afaceri a fost influențată atât de
preluarea liniei de activitate de la
Active Power Solutions și Tree
Comm Services, cât și de activitatea
de dezvoltare de soft derulată în
Life Is Hard.

Evoluția veniturilor operaționale totale (+201,87%) a fost influențată atât de majorarea cifrei de afaceri
(+198,87%), cât și de creșterea altor venituri din exploatare (+235,57%).
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”. De asemenea, alte venituri din
exploatare au mai fost influențate și de dezvoltarea noi platforme a 24broker în sumă de 561.492 lei. O altă
influență asupra altor venituri din exploatare provine din înregistrarea unor venituri cu activele cedate în sumă
de 10.649,95 lei. Alte venituri din exploatare au mai fost fost impactate cu suma de 255.945,32 lei ca urmare a
modul de contabilizare a veniturilor generate din proiectul UE “Creșterea competitivității companiei LIFE IS
HARD S.A. prin achiziția și integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY” care
afectează veniturile operaționale pe măsura înregistrării amortizării aferente modulelor dezvoltate și
echipamentelor achiziționate.
Investițiile efectuate în noua platformă a 24broker, respectiv necesitatea achiziției de către companie de
servicii în vederea derulării activității curente, respectiv pentru implementarea proiectelor derulate la nivelul
companiei cu referire la proiectul de digitalizare a instituției Consiliului Județean Cluj în cadrul proiectului
„Smart Territory”, au impactat costurile operaționale, care marchează un trendul crescător (+224,65%). Un alt
impact asupra evoluției costurilor operaționale o reprezintă și preluarea liniilor de activitate de la Active Power
Solutions și Tree Comm Services. Astfel, observăm o corelație directă între veniturile înregistrate și costurile
suportate în vederea realizării veniturilor.
Majorarea cheltuielilor materiale cu 736,75% se datorează recunoașterii costurilor cu combustibilul în sumă
de 202.136,37 lei aferente flotei auto și respectiv costurilor cu obiectele de inventar și materialele nestocate în
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sumă de 156.337,40 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 diminuat cu 69,33% pe fondul achiziției și vânzării de echipamente hardware și
software. În ceea ce privește cheltuielile cu energia și apa, creșterea acestora cu 102,53% este rezultatul
transferului contractelor aferente liniilor de business preluate.
La nivelul costurilor operaționale se constată creșteri ale costurilor salariale (+343,58%) ca efect al transferului
angajaților în procesul de preluare a fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services,
respectiv a angajării de nou personal necesar derulării activității. Cheltuielile cu amortizarea au marcat o
majorare cu 22,33% pe seama înregistrării amortizării aferentă activelor corporale și necorporale aflate în
portofoliul Life Is Hard.
Creșterea altor cheltuieli operaționale cu 6.669.480 lei se datorează atât transferului liniilor de business pe
fondul preluării fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services, cât și ca efect al achiziției
de către companie de servicii în vederea derulării activității curente, respectiv pentru implementarea
proiectelor derulate la nivelul companiei cu referire la proiectul de digitalizare a instituției Consiliului Județean
Cluj în cadrul proiectului european „Smart Territory”.
Ritmul de creștere a veniturilor operaționale comparativ cu cel al cheltuielilor operaționale a avut o influență
pozitivă asupra rezultatului operațional, care s-a concretizat într-un profit în sumă de 2.470.439 lei, în
creștere cu 88.47% față de perioada anterioară de raportare.

Denumire indicator
Cifra de afaceri
Venituri din exploatare
CheltuieIi din exploatare
REZULTAT DIN EXPLOATARE
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
REZULTAT FINANCIAR
REZULTAT BRUT
Impozit pe profit
REZULTAT NET

31 Decembrie
2020
7.196.206
7.836.355
6.525.542
1.310.813
4.973
54.231
(49.258)
1.261.555
174.473
1.087.082

31 Decembrie
Evolutie
Evolutie
2021
(+/-) (lei)
(+/-) (%)
21.507.397 14.311.191
198,87
23.655.570 15.819.215
201,87
21.185.131 14.659.589
224,65
2.470.439
1.159.626
88,47
1.623.457
1.618.484 32.545,42
248.401
194.170
358,04
1.375.056
1.424.314 (2.891,54)
3.845.495
2.583.940
204,82
442.563
268.090
153,66
3.402.932

2.315.850

213,03

Rezultatul financiar la finele
anului 2021 s-a concretizat într-un
profit în sumă de 1.375.056 lei.
Influența
asupra
rezultatului
financiar a fost generată de
înregistrarea de către companie
de venituri din active financiare
(dividende
încasate
de
la
societățile
în
care
deține
participații
în
sumă
de
1.616.231,93 lei).
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Majorarea rezultatului din exploatare (operațional) cu 88,47%, 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 3.845.495 lei, în creștere cu 204,82% comparativ cu valoarea înregistrată în perioada de referință
(1.261.555 lei). După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (442.563 lei), în perioada curentă, societatea a
obținut un profit net în sumă de 3.402.932 lei, în creștere cu 213,03% comparativ cu perioada de referință.

5.1.5. Performanța financiară a departamentelor Life Is Hard

Indicator

31
Decembrie Pondere în
2021
total (%)

Cifra de Afaceri LIH

21.507.397

100,00

- Dep. SMART ITC & TELCO

13.322.131

61,94

- Dep. INSURANCE & DIGITAL

8.185.266

38,06

Alte venituri exploatare LIH

2.148.172

100,00

- Dep. SMART ITC & TELCO
- Dep. INSURANCE & DIGITAL

12.260
2.135.912

0,57
99,43

Cheltuieli din exploatare LIH

21.185.131

100,00

- Dep. SMART ITC & TELCO
- Dep. INSURANCE & DIGITAL

11.223.809
9.961.322

52,98
47,02

PROFIT OPERAȚIONAL LIH

2.470.439

100,00

- Dep. SMART ITC & TELCO

2.110.582

85,43

359.857

14,57

- Dep. INSURANCE & DIGITAL

Începând cu anul 2021, activitatea Life Is Hard s-a
derulat prin intermediul a două departamente,
respectiv:
1.SMART ITC & TELCO, cuprinde linia de business
Telco, zona de ITC și SMART;
2.INSURANCE & DIGITAL, cuprinde linia de
business aferentă 24broker precum și linia de
business pe zona de Digitalizare a IMM-urilor.
Ca urmare a activității celor două departamente,
la nivelul companiei s-a generat o cifră de afaceri
de 21.507.397 lei, din care 61,94% este aferentă
SMART ITC & TELCO, iar 38,06% este aferentă
INSURANCE & DIGITAL. Cât privește linia de
business Telco, transferată ca urmare a preluării
fondului de comerț al Active Power Soluțions și
Tree Comm Services, aceasta a generat o cifră de
afaceri de 12.658.296 lei, reprezentând 58.86%
din cifra de afaceri a LIH.

Din perspectiva performanței financiare, cele două departamente au realizat un profit operațional total de
2.470.439 lei, sumă din care SMART ITC & TELCO a generat un profit de 2.110.582 lei, iar INSURANCE & DIGITAL
a generat un profit de 359.857 lei. Profitul înregistrat la nivelul INSURANCE & DIGITAL a fost influențat atât de
investițiile efectuate în noua platformă a 24broker, cât și de implementarea proiectelor contractate (altele decât
24broker) cu referire la proiectul de digitalizare a instituției Consiliului Județean Cluj în cadrul proiectului
european „Smart Territory”.
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5.1.6. Indicatorii cheie a Life Is Hard (cf. Reg. 5/2018)
Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc
Formula
de calcul

01 Ianuarie
2021

Indicatorii de lichiditate
Lichiditatea generală (Lg)
AC/DC
Lichiditatea intermediară (Lr) (AC-S)/DC
Lichiditatea imediată (Li)
DB/DC

1,976
1,870
0,420

2,756
2,607
0,657

0,779
0,737
0,236

TA/TD

2,078

2,004

(0,073)

CPR/TP

0,519

0,501

(0,018)

DT/AT

0,4812

0,4989

0,018
Evoluție
(+/-)

Denumire indicator

Indicatorii de solvabilitate
Solvabilitatea financiară (Sg)
Solvabilitatea patrimonială
(Sp)
Indicatorii de risc
Rata de îndatorare globală

31.12.2020
Rata de acoperire a
dobânzilor

PB/Dob

39,644

31 Decembrie
2021

31.12.2021
73,973

Evoluție
(+/-)

34,33

Evoluția indicatorilor de lichiditate este
una ascendentă, 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 activelor curente lichide și
exigibile (+856,36%) (stocuri, creanțe,
disponibilități) comparativ cu cea a
datoriilor curente (+585,86%) (furnizori,
datorii față de personal, datorii fiscale
etc). Evoluția înregistrată la nivelul
activelor și datoriilor curente se
datorează atât preluării fondului de
comerț al Active Power Solutions și Tree
Comm Service, cât și implementării
proiectelor contractate în 2020, respectiv
achiziției a 100% din Innobyte Solutions.

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 ușoară tendință de scădere. Cu toate acestea, Life
Is Hard înregistrează active totale care acoperă de două ori datoriile totale, ceea ce semnifică faptul că
societatea se află în zona de echilibru financiar stabil.
Rata de solvabilitate patrimonială exprimă capacitatea de autofinanțare a entității, precum și măsura în care
poate face față obligațiilor 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
0,501 (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 raportare, indicatorul arată
faptul că societatea este stabilă din punct de vedere financiar și că aplică o politică corectă în privința contractării
de credite necesare derularii activității. Astfel, Life Is Hard prezintă un nivel redus de expunere la risc:
datoriile societății reprezinta 49,89% 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 creșterii mai accelerate a profitului brut (+204,82%) comparativ cu
cea a cheltuielilor cu dobânzile (+63,36%), se constată o creștere a capacității de acoperire a dobânzilor.
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Rate de marjă și indicatori de profitabilitate
Evoluție
31.12.2020 31.12.2021 (+/-) (p.p.)

Denumire indicator
Marja rezultatului din
exploatare

Formula de calcul
RE/CA

1,82

11,49

9,66

Marja rezultatului brut

RB/CA

17,53

17,88

0,35

Marja rezultatului net

RN/CA

15,11

15,82

0,72

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

5.2. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A COMPANIILOR ÎN CARE AVEM DEȚINERI
5.2.1. Activitatea financiară a Performia Finance (40% deținere LIH)
Evoluția activității derulate la nivelul Performia Finance de la începutul și până la finele anului 2021 arată o
creștere a business-ului reflectată atât în majorarea Cifrei de Afaceri cu 24,25% (de la 1.816.871 lei în 2020 la
2.257.374 lei în 2021), cât și în creșterea Profitului Net cu 59,45% (de la 415.068 lei în 2020 la 661.839 lei în
2021).

Denumire indicator
Cifra de afaceri
Venituri din exploatare
CheltuieIi din exploatare
REZULTAT DIN
EXPLOATARE
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
REZULTAT FINANCIAR
REZULTAT BRUT
Impozit pe profit
REZULTAT NET

31
Decembrie
2020
1.816.871
1.816.871
1.374.968

31
Decembrie
2021
2.257.374
2.257.378
1.573.219

441.903
9.981
(9.981)
431.923
16.855
415.068

684.159
198
(198)
683.961
22.122
661.839

Life Is Hard a achiziționat 40% din
Performia Finance în 2020, iar din
august a intrat oficial în acționariatul
acestei companii.
Performia Finance - administrată de
Ciurea Bogdan este o companie
românească cu 10 ani de prezență
continuă pe piață și un număr de 23
angajați. Compania oferă servicii de
contabilitate financiară, salarizare și
personal, consultanță fiscală, analiză și
consiliere financiară unei baze de peste
350 de clienți.

Evolutie Evolutie
(+/-) (lei) (+/-) (%)
440.503
24,25
440.506
24,25
198.251
14,42
242.256
(9.783)
9.783
252.039
5.267
246.772

54,82
(98,02)
(98,02)
58,35
31,25
59,45

La finele anului 2021, activitatea Performia
Finance a generat evoluții favorabile la nivelul
indicatorilor de performanță financiară. Astfel,
la finele anului 2021 societatea a înregistrat o
cifră de afaceri în sumă de 2.257.374 lei
(+24,25%), fapt ce a contribuit în mod direct la
realizarea profitului net în sumă de 661.839 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.
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5.2.2. Activitatea financiară a Innobyte Solutions (100% deținere LIH)
Creșterea cererii pe zona de
eCommerce, respectiv consolidarea
și creșterea pe zona de servicii tip
devops,
automatizare,
IoT,
monitorizare și intervenție au
generat o majorare substanțială a
business-ului companiei. Astfel,
Innobyte Solutions a încheiat anul
2021 cu o cifră de afaceri de
10.643.873 lei (+21,24%) și un profit
net de 2.743.304 lei (+21,87%). Un
alt element ce a contribuit la
rezultatele înregistrate constă în
atragerea de către echipa de
management de noi clienți pe zona
de dezvoltare software.
Rezultatele excepționale marcate la finele anului 2021 se datorează atât procesului de optimizare a resurselor în
ceea ce privește alocarea acestora pe proiecte cât și mobilizării exemplare a echipei în a livra conform nevoilor
de business ale partenerilor.
Rezultatele înregistrate de Innobyte Solution la final de 2021 sunt peste estimările realizate de management de
2 mil euro cifră de afaceri și 460 mii euro EBITDA.

Denumire indicator
Cifra de afaceri
Venituri din exploatare
CheltuieIi din exploatare
REZULTAT DIN
EXPLOATARE
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
REZULTAT FINANCIAR
REZULTAT BRUT
Impozit pe profit
REZULTAT NET

31
Decembrie
2020
8.779.123
8.834.756
6.241.175

31
Decembrie Evolutie Evolutie
2021 (+/-) (lei) (+/-) (%)
10.643.873 1.864.750
21,24
10.650.120 1.815.365
20,55
7.497.615 1.256.440
20,13

2.593.581
28.714
26.053
2.661
2.596.242
345.245

3.152.505
652.320
624.976
27.344
3.179.849
436.545

558.924
21,55
623.606 2.171,79
598.923 2.298,90
24.683
927,48
583.607
22,48
91.300
26,44

2.250.997

2.743.304

492.307

21,87

La finele anului 2021, activitatea Innobyte
Solutions a generat evoluții favorabile la nivelul
indicatorilor de performanță financiară. Astfel,
la finele anului 2021 societatea a înregistrat o
cifră de afaceri în sumă de 10.643.873 lei
(+21,24%), fapt ce a contribuit în mod direct la
realizarea profitului net în sumă de 2.743.304
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.

Innobyte Solutions S.R.L. este o companie românească de dezvoltare software specializată în eCommerce care
vizează maximizarea potențialului de business al partenerilor săi prin dezvoltarea unor platforme de
eCommerce sigure, scalabile și inovative. Pe lângă serviciile de dezvoltare și de mentenanță eCommerce oferite,
Innobyte asigură și servicii de securitate, analiză și îmbunătățirea performanței, audit și consultanță de business
pentru magazine online din întreaga lume.
Achiziția a 100% din Innobyte Solutions a fost aprobată în AGEA din 24.02.2021, iar în mai 2021 s-a semnat
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contractul de cesiune de părți sociale în valoare totală estimată de 9.132.000 LEI. Prețul a fost estimat în baza
EBITDA obținut la nivelul anilor 2018-2020 și 2021 estimat. Conform acordului, prețul final al părților sociale va fi
determinat în anul 2022 în baza EBITDA efectiv realizat la nivelul anului 2021.
Plata prețului părților sociale vizează două tranșe, respectiv:
1) prima tranșă reprezentând creanța certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 4.566.000 RON, care a
făcut obiectul majorării capitalului social, procedură demarată de Life Is Hard în cursul trimestrului 3 al
lui 2021. Astfel, conform AGEA din 30.06.2021 majorarea capitalului social s-a realizat prin emisiunea a
459.756 acțiuni rezultate ca raport între valoarea creanței în cuantum total de 4.566.000 RON și prețul
mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a AGEA
respectiv 9,9313 lei/acțiune. Capitalul social după majorare este de 6.855.496 lei.
2) a 2-a tranșă reprezentând diferența dintre prețul final și tranșa 1, scadentă la 30.04.2022.
În acest moment, compania Innobyte Solutions S.R.L. este condusă de către Cătălin Șomfălean și Cătălin Bordei,
deținând funcția de CEO, respectiv Managing Partner.

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

Dl. Cătălin Chiș
[semnătura]

Cluj Napoca la,
24.02.2022

L.S

