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Nr. înreg: 3084/07.11.2022

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 transmitem alăturat Raportul periodic,
privind rezultatele financiare înregistrate la finele trimestrului III al anului
2022, în 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: 07.11.2022

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: 7.661.344 LEI

Piața pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare:

AeRO ATS

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRUL 3 2022

Compania LIFE IS HARD S.A. informează părțile interesate cu privire la
rezultatele financiare înregistrate la finele trimestrului 3 al anului 2022.

Cu stimă,

LIFE IS HARD S.A.

Cătălin Chiș

Director General
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RAPORT TRIMESTRUL 3

2022

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 ▲ +15,53%
&

respectiv a Profitului net ▲ +55,11% ”

Perioada de raportare 01.01.2022-30.09.2022

Data raportului 7 Noiembrie 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 7.661.344 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ATS-AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de
societatea comercială

15.322.688 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 & POZIȚIONARE DE BUSINESS
Primele 9 luni ale anului în curs au fost marcate de performanțe importante pentru LIFE IS HARD: strategia
noastră de creștere a avut impact pozitiv asupra tuturor rezultatelor companiei – de la performanța financiară în
creștere cu doi digiți, până la trecerea la un nivel scăzut de expunere la risc din trimestrul 3.

Mă bucur să vă împărtășesc noutățile principale ale trimestrului care s-a încheiat într-un scurt overview legat de
strategia care a stat la baza acestora și direcția pe care o urmăm până la finele anului și mai departe, astfel încât
să creăm valoare pentru dvs, acționarii LIFE IS HARD:

Cum a arătat trimestrul 3 din 2022

Toate rezultatele financiare s-au îmbunătățit cu două cifrei, comparativ cu aceeași perioada din 2021: EBITDA a
crescut cu 30%, cifra de afaceri cu 15,53%, iar profitul net cu 55% - în ciuda faptului că România traversează o
perioadă în care  o serie de cheltuieli precum utilitățile cresc din cauza contextului macroeconomic.

Stabilitatea noastră pe termen lung este vizibilă prin faptul că la finele lunii septembrie, Life Is Hard înregistra
active totale care acoperă de aproape trei ori datoriile, în timp ce ratele de solvabilitate patrimonială și
financiară au avut valori peste limitele minime recomandate – ceea ce indica faptul că ne aflăm într-un echilibru
financiar stabil.

Buna strategie pe care construim s-a văzut și la nivelul lichidității, indicator aflat în creștere continuă din prima
jumătate a anului 2022, iar rezultatele noastre se reflectă, de asemenea, și în numărul de investitori care
mizează pe LIH și care, la finele trimestrului 3, a ajuns la 1056.

La nivelul cifrei de afaceri, în cei 18,45 milioane lei realizați în trimestrul 3, o pondere de 53% o are linia de
business ITC&Telco, 34% este generată de către divizia INSURANCE, iar 13% provin din alte proiecte - în principal
dezvoltarea de soft pentru IMM-uri.

Tot în primele 9 luni ale anului s-a operaționalizat o decizie strategică în ceea ce privește angajații LIH: programul
SOP 2021 a devenit activ la nivelul întregii organizații, astfel încât toți angajații noștri au devenit, din 2022, și
actionari în companie.

Am stabilit, astfel, o premisă importantă de creștere a fidelizării lor – în contextul în care piața forței de muncă
pe zona de IT este extrem de competitivă, iar localizarea geografică nu mai este un impediment, în varianta de
lucru la distanță practicată deja masiv.

În paralel cu creșterea LIFE IS HARD, continuăm securizarea celor două business-uri în care LIH are dețineri –
Innobyte Solutions (100%), respectiv Performia Finance (40%), astfel încât să creștem reziliența acestora la
riscurile provocate de evenimente externe. Îmbunătățirile încep să aibă efecte vizibile: ambele companii au
venituri în creștere cu doi digiti și profitabilitate mai bună decât în semestrul 1 din 2022.

Toate creșterile pe care le-am înregistrat în ecosistemul LIFE IS HARD aduc beneficii pentru acționarii noștri, prin
decizia de distribuire de acțiuni gratuite din profitul pe 2021, demers aprobat și care se va concretiza până la
finele anului în curs.

Pentru ce ne pregătim mai departe:

În 2021 și apoi în primele 9 luni ale acestui an, am pus bazele unui nou viitor pentru prezența LIFE IS HARD pe
piața de asigurări, unde avem deja leadership prin 24broker – cea mai utilizata platforma de operare pentru
brokerii din insurance, care rulează prime în valoare de 3.512 MLD lei.
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Suntem în plin proces de construcție accelerată a noului 24broker, unde integrăm elemente importante de
inteligență artificială și competențe de care industria de asigurări are mare nevoie ca să crească, și o facem atât
din resurse proprii, cât și din fonduri europene – prin contractul de finanțare aflat în derulare din 2021.

Pe lângă eforturile de dezvoltare de noi capabilități în platforma 24broker, care vor impacta pozitiv întreaga
industrie de asigurări, ne dublăm concentrarea către această industrie astfel încât, în paralel, să facilităm și
dezvoltarea unor alte produse cu grad de inovare mare și capacitate de scalare rapide, dedicate acestei industrii
și domeniilor conexe.

Atât în România cât și în regiune, există interes crescut pentru soluții și produse de digitalizare destinate acestui
domeniu. Ele se regăsesc mai degrabă ca inițiative ale unor startup-uri derulate de către antrenori si echipe tech
talentate, însă care nu au experiența sau puterea financiară necesare unei dezvoltări accelerate sau poziționării
pe piață la maximum de potențial.

În acest context, am decis să investim în inovare, prin înființarea LIH Ventures – un fond care să susțină
eforturile lor prin investiții financiare și de expertiză tehnică și de marketing, astfel încât să le creștem valoarea
și-n același timp, să extindem portofoliul nostru prin produse noi și scalabile.

Strategia de acțiune LIH Ventures este principala noastră preocupare până la finalul anului, astfel încât din 2023
să putem operaționaliza proiectul – care va avea un capital inițial de 1 milion euro.

Focusul de start al LIH Ventures se îndreaptă către proiecte din România. În a doua etapă, compania nou
înființată, gândită pe structura de holding, va deveni acționar în startup-uri de digitalizare cu produse în diverse
faze de dezvoltare, bazate pe tehnologii noi (Big Data Al/ML) și va contribui prin investiții pre-seed inclusiv la
dezvoltarea startup-urilor și companiilor young-growth din Europa de Sud-Est (SEE).

Consiliul de Administratie LIH este mandatat să stabilească planul de implementare și functionare LIH Ventures,
astfel încât compania să poată face achiziții de participații la firme care dețin modele de afaceri și tehnologii noi
și inovative în industria de asigurări și servicii conexe (mobilitate, călătorie etc).

Avansăm deja în proiect: ne-am propus ca planul de acțiune să fie gata în următoarele 2 luni, avem în
construcție echipa operațională și studiem deja mai multe startup-uri în care am putea investi.

Prima sumă pe care o avem prevăzută – 1 milion de euro – va avea ca sursă capitaluri proprii LIH, pe care le vom
folosi ca braț de investiții și capital de inovație, prin acest proiect.

Direcția către care mergem este clară: ne dorim ca, prin demersurile inițiate, să dezvoltăm un ecosistem de
asigurări în regiune, în care capacitatea și soluțiile noastre de digitalizare în această zonă să aibă putere crescută
de acțiune, relevanță și impact pentru toți stakeholderii noștri.

Vă mulțumim că ne sunteți alături pe acest drum și vă invit să parcurgeți raportul detaliat în continuare.

CEO Life Is Hard

Cătălin Chiș
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II. REZULTATELE PE SCURT

CIFRA DE AFACERI
18.46 milioane Lei

Creștere cu 15,53% față de
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 contractării de
credite necesare derularii
activității.

PROFIT NET: 4.34 mil Lei
Creștere cu 55,11% față de
aceeași perioadă a anului
precedent;

CIFRA DE AFACERI Creștere cu 15,53%, de la 15.976.388 lei în T32021, la 18.456.949 lei în T32022;

PROFIT NET În sumă de 4.340.697 lei, în creștere cu 55,11% vs T32021, când profitul a fost de
2.798.464 lei.

SOLVABILITATE Diminuarea cu 19,33% a datoriilor totale impactează în mod favorabil capacitatea
de autofinanțare a Life Is Hard, activele deținute acoperind de aproape trei 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 36,28% din activele societății.

LICHIDITATE Evoluția indicatorilor de lichiditate este una ascendentă, nivelul acestora arătând
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

Din punct de vedere al rezultatelor Performia Finance, la finele trimestrului trei al acestui an, activitatea
societății a generat venituri in crestere, ceea ce a adus o cifră de afaceri de 2.089.947 lei (+26% vs 2021) și de
asemenea o creștere a profitabilității (+1,12%).

Rezultatele companiei au fost influențate de planurile viitoare ce vizează oferirea de noi servicii celor peste
350 de clienți aflați în portofoliul societății, iar managementul Performia estimează ca în perioadele
următoare de raportare financiară, demersurile inițiate încă din 2021 să genereze creșteri la nivelul cifrei de
afaceri.

În ceea ce privește Innobyte Solutions, compania a început în 2022 procesul de consolidare din perspectiva
rezilienței și a profitabilității pe termen mediu și lung, punând bazele unei linii de business noi, care folosește
platforma VTEX – aflată în creștere accelerată a cotei de piață la nivel global.

Aceasta nouă oportunitate de business valorificată implică, pentru moment, scaderi ale performanței
financiare comparativ cu anul precedent, insă raportat la primele trimestre din 2022, rezultatele investițiilor
Innobyte încep să aibă efecte deja. Astfel, în trimestrul 3 din 2022, noua linie de business VTEX a adus un plus
de 450 mii LEI în cifra de afaceri, generând totodată o influență pozitivă și asupra profitabilității.

Perspectivele de creștere vor fi din ce în ce mai bune în continuare, datorită faptului ca Innobyte a dat startul
mai multor proiecte noi de amploare, care vor avea impact financiar în trimestrul 4 al anului în curs.

Noua platformă, împreuna cu noile tehnologii utilizate, vor genera rezultate consistente pe termen mediu în
ceea ce privește un nivel crescut de profitabilitate, dar mai ales vor avea capacitatea de a minimiza o serie de
riscuri de business legate de resursele umane. Astfel, se estimează ca noua linie de business să genereze
venituri în valoare de 1 mil lei, astfel ca până la finalul anului, veniturile vor crește la peste 9 mil. lei iar profitul
la peste 1,25 mil. Lei.

Cele două companii în care LIFE IS HARD are participanții au intrat în portofoliul său în cursul anului 2020
(40% din Performia Finance), respectiv în 2021, când 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.

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 trimestrului 3 al anului 2022.

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 trimestrului 3 al anului 2022 înregistrate de Life Is Hard și de companiile
în care avem dețineri:

Denumire indicator
30 Septembrie 2022

Life Is Hard Performia Finance (40%) Innobyte Solutions (100%)
Cifra de afaceri 18.456.949 835.979 6.237.227
Profit brut 4.709.936 224.647 600.925
PROFIT NET 4.340.697 217.461 505.655
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III. EVENIMENTE IMPORTANTE PENTRU COMPANIE
Evenimentele primelor nouă luni al anului 2022, pe scurt:
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• IANUARIE:
● LIFE IS HARD a finalizat operațiunea de divizare a valorii nominale a acțiunilor de la 1RON/acțiune la 0,5

RON/acțiune.

• FEBRUARIE:
● LIFE IS HARD a finalizat emisiunea de obligațiuni cu listarea obligațiunilor pe sistemul multilateral de

tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București, Sectorul Titluri de Credit.

• MARTIE:
● LIFE IS HARD a efectuat plata primului cupon aferent obligațiunilor emise sub simbol de tranzacționare

LIH25.
● Consiliul de Administrație al LIH a convocat AGA pentru a aproba Rezultatele aferente anului 2021,

Planul de investiții și bugetul pentru 2022, modalitatea de repartizare a profitului obținut la finalul anului
2021, programul de răscumpărare a propriilor acțiuni, planul de incentivare a persoanelor cheie,
achiziția unei societăți la o valoare estimată de 2,8 mil EURO. De asemenea, ordinea de zi a AGA a fost
completată cu aprobarea unei facilități de împrumut în valoare totală de 300 mii lei, adresată salariaților
LIH.

• APRILIE:
● AGA LIH din 28.04.2022 a aprobat Rezultatele aferente anului 2021, Planul de investiții și bugetul pentru

2022, modalitatea de repartizare a profitului obținut la finalul anului 2021, programul de răscumpărare a
propriilor acțiuni, planul de incentivare a persoanelor cheie, achiziția unei societăți la o valoare estimată
de 2,8 mil EURO și respectiv facilitatea de împrumut în valoare totală de 300 mii lei, adresată salariaților.

• MAI:
● LIFE IS HARD a anunțat Rezultatele trimestrului 1 al anului 2022.
● Consiliul de Administrație al LIH a aprobat majorarea capitalului social al Societății prin conversia unor

creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 7.199.210 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 dețin față de Societate
reprezentând a doua tranșă din prețul părților sociale ale Innobyte Solutions.

• AUGUST:
● Conform deciziei CA din 31.05.2022, LIFE IS HARD a finalizat operațiunea de majorare a capitalului social

prin conversia unei creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 7.199.210 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
a doua tranșă din prețul părților sociale ale Innobyte Solutions.

● LIFE IS HARD a anunțat Rezultatele semestrului 1 al anului 2022.

• SEPTEMBRIE:
● LIFE IS HARD a anunțat alocarea acțiunilor răscumpărate în cadrul programului de răscumpărare

aprobat în AGEA din 30.06.2021.
● LIFE IS HARD a anunțat inițierea programului de răscumpărare aprobat în AGEA din 28.04.2022.
● Consiliul de Administrație al LIH a convocat AGA pentru aprobarea majorării capitalului social cu

acordarea de acțiuni gratuite acționarilor LIH, majorarea capitalului social prin conversia unor creanțe
certe, lichide și exigibile în cuantum total de 783.976 RON pe care persoanele cheie le dețin față de
Societate în baza Acordurilor de Stock Option Plan încheiate între acestea și Societate, și înființarea LIH
Ventures, societate de tip holding având ca țintă crearea unui ecosistem de produse scalabile rapid,
destinat asigurărilor și domeniilor conexe. Fondul investitional inițial se ridică la suma de 1 mil EURO.

https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH-Informare%20Dep%20C%2021012022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH-Informare%20Dep%20C%2021012022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220214155856_6-Raport-curent-LISTAREOBLIGATIUNI.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220214155856_6-Raport-curent-LISTAREOBLIGATIUNI.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH25/LIH25_20220314170558_9-Raport-curent-Plata-cupon-obligatiuni.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH25/LIH25_20220314170558_9-Raport-curent-Plata-cupon-obligatiuni.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220324112855_11-Raport-curent-convocare-AGA-28-04-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220324112855_11-Raport-curent-convocare-AGA-28-04-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220324112855_11-Raport-curent-convocare-AGA-28-04-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220324112855_11-Raport-curent-convocare-AGA-28-04-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220408164500_16-Raport-curent-CONVOCATOR-COMPLETAT-AGEA28-04-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220408164500_16-Raport-curent-CONVOCATOR-COMPLETAT-AGEA28-04-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220408164500_16-Raport-curent-CONVOCATOR-COMPLETAT-AGEA28-04-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220428171857_21-Raport-curent-hotarare-AGA-28-04-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220428171857_21-Raport-curent-hotarare-AGA-28-04-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220428171857_21-Raport-curent-hotarare-AGA-28-04-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220428171857_21-Raport-curent-hotarare-AGA-28-04-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220512152230_0-LIH-Raport-Q1-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220531182552_30-Raport-curent-decizie-CA-31-05-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220531182552_30-Raport-curent-decizie-CA-31-05-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220531182552_30-Raport-curent-decizie-CA-31-05-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220531182552_30-Raport-curent-decizie-CA-31-05-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220531182552_30-Raport-curent-decizie-CA-31-05-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220810174348_52-Raport-curent-inregMajKSlaASF.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220810174348_52-Raport-curent-inregMajKSlaASF.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220810174348_52-Raport-curent-inregMajKSlaASF.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220810174348_52-Raport-curent-inregMajKSlaASF.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220810174348_52-Raport-curent-inregMajKSlaASF.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220830183340_LIH-Raportul-semestrului-I-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220915093852_64-Raport-curent-alocare-actiuni-angajati2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220915093852_64-Raport-curent-alocare-actiuni-angajati2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220916095303_65-Raport-curent-Incepere-program-rascumparare2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220929114901_68-Raport-curent-convocare-AGA-01-11-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220929114901_68-Raport-curent-convocare-AGA-01-11-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220929114901_68-Raport-curent-convocare-AGA-01-11-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220929114901_68-Raport-curent-convocare-AGA-01-11-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220929114901_68-Raport-curent-convocare-AGA-01-11-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220929114901_68-Raport-curent-convocare-AGA-01-11-2022.pdf
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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 primele 9 luni ale
anului 2022:

La începutul anului 2022, valoarea nominală a acțiunilor LIH s-a înjumătățit, fapt ce a generat o dublare a
numărului de acțiuni de la 6.855.496 acțiuni la 13.710.992 acțiuni. Această operațiune nu a generat modificări
asupra capitalului companiei, acesta rămânând nemodificat. Cât privește prețul acțiunilor, ca efect al operațiunii
de divizare a valorii nominale, s-a produs o ajustare a acestuia, astfel încât valoarea acțiunilor a rămas
nemodificată. Acest demers are drept scop asigurarea unui portofoliu mai flexibil pentru acționarii noștri și
posibilitatea de a crește mai ușor lichiditatea pe bursă.

În cursul celui de-al treilea trimestru al anului în curs, capitalul social al LIH s-a modificat ca efect al plăți tranșei
2 din prețul părților sociale ale Innobyte Solutions. Astfel, capitalul social a fost majorat prin emisiunea a
1.611.696 acțiuni rezultate ca raport între valoarea creanței în cuantum total de 7.199.210 RON și prețul mediu
ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a Consiliului respectiv
4,4669 lei/acțiune. Capitalul social majorat este în sumă de 7.661.344 lei.

Capitalizarea companiei la finele trimestrului 3 depășea 46 mil lei, conform BVB, iar numărul acționarilor LIH a
ajuns la 1056.
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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)

01 Ianuarie
2022

30 Septembrie
2022

Variație
(+/-) (%)

)

În cursul primelor nouă luni ale anului 2022 activele
deținute de Life Is Hard au marcat o creștere cu
10,37%, influență generată în principal de variația
activelor imobilizate (+16,31%). Modificarea
înregistrată la nivelul activelor imobilizate este
rezultatul recunoașterii deținerii de 100% în Innobyte
Solutions S.R.L., drept de proprietate care a fost
dobândit efectiv la 30.06.2021, la valoarea finală de
11.765.210 lei. Activele totale au fost influențate în
mod pozitiv și de investițiile efectuate în 24broker.ro -
platforma în curs de dezvoltare. Evoluția activelor
companiei impactează favorabil CAPACITATEA
COMPANIEI DE A SE FINANȚA DIN ACTIVELE PROPRII,
adică de a-și acoperi datoriile totale angajate din
total active deținute, activele totale acoperind de
aproape trei ori datoriile angajate.

Active imobilizate 33.218.050 38.635.755 16,31
Imobilizări
necorporale 21.907.303 24.764.744 13,04
Imobilizări corporale 1.607.170 1.534.224 -4,54
Imobilizări financiare 9.703.577 12.336.787 27,14
Active circulante 26.171.258 26.921.647 2,87
Stocuri 1.408.536 1.132.050 -19,63
Creanțe 18.525.068 19.197.572 3,63
Casa și conturi la
bănci 6.237.654 6.592.024 5,68
Cheltuieli în avans 49.120 42.007 -14,48

TOTAL ACTIVE
59.438.428 65.599.408 10,37

Activele necorporale sunt reprezentate în proporție de 42% de proiectele proprii ale Life Is Hard, respectiv:
eOkey, Doxtar, SmartCity, 24Auction și 24broker - platforma veche și platforma nouă în curs de dezvoltare.
De asemenea, o pondere semnificativă în activele necorporale o are fondul comercial pozitiv în sumă de
15.972.501 lei, recunoscut ca efect al preluării fondului comercial al Active Power Solutions și Tree Comm
Services - demers finalizat în cursul anului 2021.

Evoluția activelor necorporale înregistrată în cursul primelor nouă luni ale anului 2022 este rezultatul
capitalizării unor cheltuieli în sumă de 3.368.332,68 lei aferente dezvoltării platformei 24broker.ro. Investițiile
efectuate în noua platformă a 24broker.ro au ca sursă principală fodurile proprii. De asemenea, conform
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” se vizează dezvoltarea functionalităților platformei 24Broker.ro prin integrare în
cadrul platformei a unor tehnologii de ultimă generație din domeniul inteligenței artificiale. Contractul are
valoarea totală de peste 14 mil lei, iar finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 10.122.484,75 lei.

Activele corporale identificate la nivelul companiei sunt reprezentate de active de natura clădirilor (50%) -
transferate în cursul anului 2021 în procesul de preluare a fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree
Comm Services, de echipamente de lucru și mobilier necesare derulării activității (39%) și respectiv de
mijloacele de transport (11%). În cursul celor nouă luni ale anului 2022 au fost identificate achiziții de natura
activelor corporale constând în echipamente tehnologice, mobilier și aparatură birotică. De asemenea,
activele corporale au fost influențate și de scoaterea din gestiune a unui mijloc de transport. Astfel, de la
începutul și până la finele perioadei de raportare, activele corporale s-au diminuat cu 72.946 lei.

Evoluția activelor de natură corporală și necorporală ale companiei a fost influențată și de recunoașterea
amortismentelor aferente activelor deținute în portofoliu.

Activele financiare în valoare de 12.336.787 lei se referă la participațiile deținute în Innobyte Solutions,
Performia Finance, Barandi Solutions și Mobile Technologies. Majorarea acestora se datorează stabilirii

https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20211004155904_57-Raport-curent-proiectUE24BROKER.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20211004155904_57-Raport-curent-proiectUE24BROKER.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20211004155904_57-Raport-curent-proiectUE24BROKER.pdf
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prețului final de achiziție a 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). Dacă inițial valoarea de achiziție a fost estimată de 9.132.000 LEI - preț estimat în baza
EBITDA obținut la nivelul anilor 2018-2020 și 2021 estimat - conform acordului, prețul final al părților sociale
a fost determinat în cursul celor nouă luni ale lui 2022 în baza EBITDA efectiv realizat la nivelul anului 2021.
Astfel, prețul final de achiziție a fost stabilit la valoarea de 11.765.210 lei.

Activele curente au marcat o ușoară creștere (+2,87%) pe fondul majorării valorii creanțelor (+3,63%) și a
disponibilului din bancă (+5,68%).

Comparativ cu începutul anului 2022, la finele perioadei de raportare se constată scăderea stocurilor cu
19,63%. Variația stocurilor este rezultatul reducerii valorii producției serviciilor în curs de execuție ca urmare
a facturării modulelor recepționate în cadrul proiectului de digitalizare a instituției Consiliului Județean Cluj în
cadrul proiectului european „Smart Territory”. Proiectul se ridică la valoarea de 2.897.697 lei fără TVA, fiind
derulat în asociere cu Cloud Soft, Nordlogic Software și EfectRO.

Majorarea cu 3,63% a creanțelor se datorează în mare parte înregistrării dividendelor - aferente exercițiului
financiar încheiat la 31.12.2021 - de încasat de la Innobyte Solutions (2.742.155 lei) și respectiv Performia
Finance (110.526 lei). Astfel, în categoria creanțelor, cea mai mare pondere o au alte creanțe (82%)
reprezentând: i) subvenția nerambursabilă în sumă de 10 mil 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”; ii) creditarea Innobyte Solutions cu suma
de 1.5 mil LEI, suma acordată fiind destinată finanțării strategiei Innobyte Solutions, cu impact în rezultatele
acesteia; iii) dividendele aferente anului 2021 de încasat de la Innobyte Solutions și Performia Finance în
sumă de peste 2.8 mil lei; iv) clienții facturi de întocmit, a căror sold la finele perioadei de raportare este de
1,1 mil lei; și v) debitori diverși.

La finele perioadei de raportare, clienții neîncasați sunt în sumă de 2.7 mil lei, din care 46% din sold provine
din acordul cu Orange Romania Communication, partenerul LIH pe zona telco, aceasta implicând un termen
de încasare a sumelor facturate de 30 zile. Cât privește disponibilitățile bănești, majorarea cu 5,68%
înregistrată la finalul perioadei de raportare, se datorează încasării de către companie a unei părți a
creanțelor.

https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20211004155904_57-Raport-curent-proiectUE24BROKER.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20211004155904_57-Raport-curent-proiectUE24BROKER.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20211004155904_57-Raport-curent-proiectUE24BROKER.pdf
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5.1.2. Datoriile Life Is Hard (Ce datorăm?)

Denumire indicator

01
Ianuarie

2022

Pondere în
datorii

curente (%)

30
Septembrie

2022

Pondere în
datorii

curente (%)
Variație
(+/-) (%)

La finalul trimestrului trei al lui
2022, datoriile curente au marcat o
scădere cu 58,16%, având un impact
favorabil asupra lichidității
companiei. Astfel, nivelul
indicatorilor de lichiditate confirmă
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.

Datorii comerciale 1.427.397 15,27 1.209.715 30,94 (15,25)
Datorii față de
personal și asimilate 1.218.056 13,03 1.041.926 26,65 (14,46)
Datorii fiscale 629.810 6,74 442.907 11,33 (29,68)
Credite bancare pe
termen scurt 871.794 9,33 928.145 23,74 6,46
Alte datorii 5.198.171 55,62 287.576 7,35 (94,47)

DATORII CURENTE 9.345.228 100 3.910.269 100 (58,16)

Reducerea datoriile comerciale - datoriile față de furnizori - a datoriilor față de personal și respectiv a
datoriilor fiscale este efectul achitării unei părți a acestora. În ceea ce privește datoriile bancare,
reprezentând linia de credit overdraft de la Raiffeisen Bank în sumă de 2 mil LEI, acestea au marcat o ușoară
creștere (+6,46%) ca urmare a utilizării cash-ului în activitatea curentă.

Referitor la alte datorii, scăderea cu 94,47% a acestora se datorează închiderii tranșei 2 de plată aferentă
achiziției a 100% din Innobyte Solutions S.R.L., achiziție aprobată în AGEA din 24.02.2021. Valoarea inițială de
achiziție a fost estimată de 9.132.000 LEI - preț estimat în baza EBITDA obținut la nivelul anilor 2018-2020 și 2021
estimat. Conform acordului, prețul final al părților sociale a fost determinat în cursul primelor nouă luni ale lui
2022 în baza EBITDA efectiv realizat la nivelul anului 2021. Astfel, prețul final de achiziție a fost stabilit la
valoarea de 11.765.210 lei.

Prima tranșă din prețul părților sociale ale Innobyte Solutions S.R.L.. s-a achitat în cea de a 2-a parte a anului
2021, ca urmare a aprobării în AGEA din 30.06.2021 a mecanismului efectiv de achiziție. Având în vedere
autorizarea dată de AGEA din 30.06.2021, Consiliul a aprobat plata celei de-a doua tranșe din prețul părților
sociale ale Innobyte Solutions S.R.L.. Astfel, în ședința Consiliului din data de 31.05.2022 s-a aprobat
majorarea capitalului social al Societății prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total
de 7.199.210 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 dețin față de Societate. Majorarea capitalului social s-a realizat prin emisiunea a
1.611.696 acțiuni rezultate ca raport între valoarea creanței în cuantum total de 7.199.210 RON și prețul
mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a Consiliului
respectiv 4,4669 lei/acțiune. Capitalul social majorat este în sumă de 7.661.344 lei.
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Denumire
indicator

01
Ianuarie

2022

Pondere
în total

(%)

30
Septembrie

2022

Pondere
în total

(%)
Variație
(+/-) (%)

Datoriile pe termen lung au marcat o ușoară
scădere (-1,59%), efect al cesionării unui
contract de leasing financiar. Ponderea cea
mai mare în datoriile pe termen lung este
deținută de împrumutul obligatar în sumă de
4,5 mil lei. De asemenea, în categoria
datoriilor pe termen lung mai identificăm
linia de credit IMM Invest de la BCR, în sumă
de 1 mil LEI.

Datorii curente 9.345.228 31,68 3.910.269 16,43 (58,16)
Datorii pe
termen mediu și
lung 5.655.647 19,17 5.565.842 23,39 (1,59)
Venituri în avans 14.500.545 49,15 14.322.890 60,18 (1,23)

Total Datorii 29,501,420 100 23.799.001 100 (19,33)

Conform AGEA din 24.02.2021, în cursul trimestrului 4 al anului 2021 compania a derulat 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. Demersul s-a finalizat la începutul lui 2022, prin listarea obligațiunilor pe sistemul multilateral de
tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București, Sectorul Titluri de Credit. Împrumutul obligatar s-a realizat
în scopul finanțării strategiei de creștere accelerată a business-ului prin achiziții de noi companii.

Veniturile înregistrate în avans sunt reprezentate în cea mai mare parte de împrumutul nerambursabil cu
caracter de subvenții pentru investiții aferent 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”. Valoarea totală a contractului de finanțare europeană nerambursabilă este de peste 14 mil lei, iar
finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 10.122.484,75 lei.

Datoriile totale au scăzut cu 19,33%, având un impact favorabil asupra solvabilității companiei. Astfel,
solvabilitatea financiară - care reflectă proporția în care datoriile totale pot fi acoperite de activele societății - a fost
influențată în mod pozitiv de evoluția datoriilor companiei, marcând o tendință de creștere. Prin urmare, Life Is
Hard înregistrează active totale care acoperă de aproape trei 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
01 Ianuarie

2022
30 Septembrie

2022
Variație
(+/-) (%)

Averea acționarilor este
reprezentată de valoarea
capitalurilor proprii, exprimând
suma rămasă din valorificarea
activelor după plata datoriilor,
sumă care li se cuvine. Majorarea
cu 39,63% a capitalului propriu
impactează pozitiv acționarii
companiei, indicând consolidarea
averii acestora.

Capital 6.855.496 7.661.344 11,75
Alte elemente de capitaluri - 1.078.055 100,00
Prime de capital 18.610.504 25.003.866 34,35
Rezerve 641.027 641.027 -
Acțiuni proprii 96.627 18.033 (81.34)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri - 200.000 100,00
Rezultat reportat 736.241 3.293.452 347,33
Rezultatul perioadei 3.555.479 4.340.697 n/a
Repartizarea profitului 365.112 - n/a
Total Capitaluri proprii 29.937.008 41.800.407 39.63
Datorii totale 29.501.420 23.799.001 (19.33)
TOTAL PASIVE 59.438.428 65.599.408 10.37

La finele perioadei de raportare constatăm majorarea capitalului social cu 11,74%, respectiv de la 6.855.496
lei - valoarea de la începutul anului 2022 - la 7.661.344 lei. Operațiunea s-a derulat conform Deciziei Consiliului
din 31.05.2022, autorizare dată de AGEA din 30.06.2021, și a presupus majorarea de capital prin conversia unor
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creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 7.199.210 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 a doua tranșă din
prețul părților sociale ale Innobyte Solutions S.R.L.. Majorarea capitalului social s-a realizat prin emisiunea a
1.611.696 acțiuni rezultate ca raport între valoarea creanței în cuantum total de 7.199.210 RON și prețul mediu
ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a Consiliului respectiv
4,4669 lei/acțiune.

Capitalurile proprii se compun în proporție de 65% din prime de capital. Astfel, identificăm o primă de fuziune
în sumă de 14.504.260 lei - efect al preluării fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services,
procedură finalizată în cursul anului 2021- și respectiv o primă de emisiune în sumă de 10.499.606 lei - ca efect al
majorării capitalului cu încorporarea creanței în procesul de achiziție a Innobyte Solutions.

Ca efect al finalizării programului de răscumpărare aprobat în AGEA din 30.06.2021 și completat prin AGEA din
28.04.2022, se constată diminuarea acțiunilor proprii cu 81,34%. Astfel, în cursul trimestrului 3, compania a
efectuat transferul unui număr de 83.481 acțiuni din contul propriu al Life Is Hard în conturile angajaților
companiei. Transferul acțiunilor s-a efectuat în baza Hotărârii AGEA din 30.06.2021, completată prin Hotărârea
AGEA din 28.04.2022, și a Deciziei Consiliului de Administrație din data de 30.08.2022.

De asemenea, evoluția acțiunilor proprii a fost influențată și de achizițiile de acțiuni efectuate în trimestrul 3 al
lui 2022 ca efect al derulării programului de răscumpărare de acțiuni proprii AGEA din 28.04.2022, în cadrul
căruia s-au răscumpărat până la data de raportare acțiuni în sumă de 8.159,92 lei.

În cursul trimestrului 3 al anului, conform planului de incentivare a persoanelor cheie - Stock Option Plan
aprobat în AGEA din 30.06.2021 și a acordurilor încheiate cu acestea, capitalurile proprii au fost influențate de
recunoașterea datoriei față de acestea. Persoanele cheie incluse în plan sunt atât angajați cheie cât și persoane
cu roluri de conducere și management în cadrul LIH și în cadrul companiilor în care LIH deține participații,
respectiv care au avut o contribuție la rezultatele companiei și au atins sau chiar depășit KPI setați pentru 2021.

Ca efect al exercitării opțiunii, datoria totală față de persoanele cheie este în sumă de 960.541 lei, din care suma
de 783.976 lei este aferentă tranșei 1 de plată iar suma de 176.565 lei este aferentă tranșelor 2 și 3 de plată.
Astfel, tranșa 1 de plată vizează decontarea până la finalul anului în curs timp în care tranșele 2 și 3 de plată
vizează decontarea în următorii 2 ani, respectiv anul 2023 și 2024. Având în vede că la data scadenței datoriei,
LIH nu deține acțiuni proprii pentru a acoperi manifestarea opțiunilor conform Acordurilor de Stock Option Plan,
Consiliul de Administrație al LIH a convocat AGEA pentru a majora capitalul social al Societății prin conversia
unor creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum total de 783.976 RON.

Capitalurile proprii au mai fost influențate cu suma de 317.513,75 și de efectul estimat al programului de
răscumpărare și respectiv al programului de incentivare a persoanelor cheie care au fost aprobate în AGEA din
28.04.2022.

Impactul programelor de Stock Option Plan derulate la nivelul LIH asupra capitalurilor proprii este în sumă
totală de 1.278.054,75 lei fiind reflectat în alte elemente de capitaluri proprii și respectiv pierderi legate de
instrumentele de capitaluri proprii.

În ceea ce privește rezultatului reportat, în cursul trimestrului 3 al anului în curs, acesta a fost diminuat cu suma
de 633.156,44 lei ca efect al contabilizării programelor de Stock Option Plan aprobate în AGEA din 30.06.2022 -
programul de răscumpărare și planul de incentivare a persoanelor cheie - aferente anului 2021.

LA FINELE TRIMESTRULUI 3 AL ANULUI 2022, SOCIETATEA A ÎNREGISTRAT UN PROFIT ÎN SUMĂ DE 4.340.697 LEI.

https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20221101154416_77-Raport-curent-hotarare-AGA-01-11-2022.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20221101154416_77-Raport-curent-hotarare-AGA-01-11-2022.pdf
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5.1.4. Performanța financiară a Life Is Hard (Unde ne situăm?)
Indicatori ai performanței
financiare

30 Septembrie
2021

30 Septembrie
2022

Evolutie
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%) Ca urmare a activității derulate în

primele nouă luni ale lui 2022, la
nivelul companiei s-a generat o
cifră de afaceri de 18.456.949 lei, în
creștere cu 15,53% față de aceeași
perioadă a anului trecut. Astfel,
53% din cifra de afaceri a fost
generată de ITC & TELCO, 34% de
INSURANCE iar 13% de alte proiecte
(BSS). Linia de business Telco,
preluată în cursul lui 2021, a generat
51% din cifra de afaceri a LIH.

Venituri operaționale 17.394.538 21.750.056 4.355.518 25,04
Cifra de afaceri netă 15.976.388 18.456.949 2.480.561 15,53
Alte venituri din exploatare 1.418.150 3.293.107 1.874.957 132,21
Cheltuieli operaționale 15.939.046 19.724.158 3.785.112 23,75
Cheltuieli materiale 260.198 324.146 63.948 24,58
Cheltuieli privind mărfurile 165.500 112.408 (53.093) (32,08)
Cheltuieli cu energia și apa 62.150 152.469 90.319 145,32
Cheltuieli cu personalul 7.399.325 11.518.408 4.119.082 55,67
Cheltuieli cu amortizarea 682.946 757.571 74.626 10,93
Alte cheltuieli operaționale 7.368.927 6.859.156 (509.771) (6,92)
Profit operațional 1.455.492 2.025.899 570.406 39,19
EBITDA 2.138.438 2.783.470 645.032 30,16

Evoluția veniturilor operaționale totale (+25,04%) a fost influențată atât de majorarea cifrei de afaceri
(+15,53%), cât și de creșterea altor venituri din exploatare (+132,21%).

Evoluția înregistrată la nivelul altor venituri din exploatare se datorează influenței exercitate de capitalizarea
unor cheltuieli în sumă de 3.368.332,68 lei aferente dezvoltării noii platforme a 24broker. Investițiile efectuate
în noua platformă a 24broker.ro au ca sursă principală fodurile proprii. Conform 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” se
vizează dezvoltarea functionalităților platformei 24Broker.ro prin integrare în cadrul platformei a unor
tehnologii de ultimă generație din domeniul inteligenței artificiale. Contractul are valoarea totală de peste 14
mil lei, iar finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 10.122.484,75 lei.

De asemenea, alte venituri din exploatare au mai fost influențate și 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”. Alte venituri din exploatare au mai fost fost impactate cu suma
de 182.436,71 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, 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 trend crescător (+23,75%). Un alt impact
asupra evoluției costurilor operaționale o reprezintă programele de Stock Option Plan derulate la nivelul LIH -
respectiv programul de răscumpărare de acțiuni și planul de incentivare a persoanelor cheie aprobate în AGEA din
30.06.2021 și programul de răscumpărare de acțiuni și planul de incentivare a persoanelor cheie aprobate în AGEA
din 28.04.2022 - reflectate în costurile cu personalul.

De asemenea, costurile operaționale au fost influențate și de modificările care au avut loc la nivel economic în
România, cu referire la creșterea inflației și creşterea pre ţurilor energiei.

Cheltuielile materiale în sumă de 324.146 suportate de companie în cursul celor nouă luni ale anului 2022 se
datorează recunoașterii costurilor cu combustibilul în sumă de 224.183,08 lei aferente flotei auto și respectiv
costurilor cu obiectele de inventar și materialele nestocate în sumă de 99.963,22 lei, necesare derulării
activității la nivelul celor două linii de business - soluții software pentru industria de asigurări și respectiv
telecomunicațiile. Astfel, prin comparație cu aceeași perioadă a anului 2021, la nivelul acestora se constată o

https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20211004155904_57-Raport-curent-proiectUE24BROKER.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20211004155904_57-Raport-curent-proiectUE24BROKER.pdf
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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majorare cu 24,58%, influență generată de creșterea cheltuielilor cu combustibilul (+44%).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, cheltuielile cu mărfurile s-au diminuat cu 32,08% pe fondul
achiziției și vânzării de echipamente hardware și software.

La nivelul costurilor operaționale se constată creșteri ale costurilor cu personalul (+55,67%), efect al
contabilizării programelor de Stock Option Plan derulate la nivelul LIH, respectiv: i) impact în sumă de
463.545,85 lei din programele de Stock Option Plan aprobate în AGEA din 30.06.2022 - programul de
răscumpărare și planul de incentivare a persoanelor cheie - aferente anului 2021; și ii) impact estimat în sumă de
317.513,75 lei din programele de Stock Option Plan aprobate în AGEA din 28.04.2022 - programul de
răscumpărare și planul de incentivare a persoanelor cheie - aferente anului 2022.

De asemenea, o altă influență asupra costurilor cu personalul a fost generată ca efect al transferului
angajaților în procesul de preluare a fondului de comerț al Active Power Solutions (începând cu 01.01.2021) și
Tree Comm Services (începând cu 01.06.2021), al angajării de nou personal necesar derulării activității și
derulării 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”, respectiv al
majorărilor salariale periodice.

În ceea ce privește cheltuielile cu energia și apa, identificăm creșterea acestora cu 145,32%. Astfel, variația
cheltuielilor cu energia și apa este atât rezultatul creșterii prețului energiei, cât și al preluării liniei de business
de la Active Power Solutions și Tree Comm services.

Cheltuielile cu amortizarea au marcat o majorare cu 10,93% pe seama înregistrării amortizării aferentă
activelor corporale și necorporale aflate în portofoliul Life Is Hard, timp în care alte cheltuieli operaționale
s-au diminuat cu 6,92%, efect al diminuării costurilor cu prestațiile externe.

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 2.025.899 lei, în
creștere cu 39,19% față de perioada anterioară de raportare.

În ceea ce privește EBITDA - rezultatul operațional înainte de amortizare și depreciere - la finalul trimestrului 3 al
anului 2022 compania a generat din activitatea s-a de bază un EBITDA de 2.783.470 lei în creștere cu 30,16%
comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20211004155904_57-Raport-curent-proiectUE24BROKER.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20211004155904_57-Raport-curent-proiectUE24BROKER.pdf
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Denumire indicator
30 Septembrie

2021
30 Septembrie

2022
Evolutie
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%)

Rezultatul financiar la finele trimestrului 3
al anului 2022 s-a concretizat într-un profit
în sumă de 2.684.037 lei. Influența asupra
rezultatului financiar a fost generată de
înregistrarea de către companie de
venituri din active financiare (dividende în
sumă de 2.9 mil lei, din care 100 mii lei
încasați). De asemenea, rezultatul
financiar a mai fost influențat și de
înregistrarea de către companie a
cheltuieli cu dobânda ca urmare a plății
cupoanelor aferente obligațiunilor emise
(simbol LIH25).

Cifra de afaceri 15.976.388 18.456.949 2.480.561 15,53
Venituri operaționale 17.394.538 21.750.056 4.355.518 25,04
CheltuieIi operaționale 15.939.046 19.724.158 3.785.112 23,75
PROFIT
OPERAȚIONAL 1.455.492 2.025.899 570.406 39,19
Venituri financiare 1.622.262 3.001.155 1.378.894 85,00
Cheltuieli financiare 52.020 317.118 265.099 509,61
PROFIT FINANCIAR 1.570.242 2.684.037 1.113.795 70,93
PROFIT BRUT 3.025.735 4.709.936 1.684.201 55,66
Impozit pe profit 227.271 369.239 141.968 62,47

PROFIT NET 2.798.464 4.340.697 1.542.233 55,11

Majorarea profitului operațional cu 39,19%, a influențat în mod direct profitul brut al perioadei. Prin urmare,
profitul brut la finele perioadei de raportare este în sumă de 4.709.936 lei, în creștere cu 55,66% comparativ cu
valoarea înregistrată în perioada de referință (3.025.735 lei). După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit
(369.239 lei), în perioada curentă, societatea a obținut un profit net în sumă de 4.340.697 lei, în creștere cu
55,11% comparativ cu perioada de referință.

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

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc

Denumire indicator
Formula
de calcul

01 Ianuarie
2022

30 Septembrie
2022

Evoluție
(+/-)

Evoluția indicatorilor de lichiditate este
una ascendentă, iar nivelul acestora ne
confirmă 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 diminuarea datoriilor
curente (-58,16) (furnizori, datorii față de
personal, datorii fiscale etc) coroborat cu
majorarea activelor curente lichide și
exigibile (+2,87%) (stocuri, creanțe,
disponibilități).

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.

Indicatorii de lichiditate
Lichiditatea generală (Lg) AC/DC 2,800 6,885 4,084
Lichiditatea intermediară (Lr) (AC-S)/DC 2,650 6,595 3,946
Lichiditatea imediată (Li) DB/DC 0,667 1,686 1,018

Solvabilitatea financiară (Sg) TA/TD 2,015 2,756 0,742
Solvabilitatea patrimonială
(Sp) CPR/TP 0,504 0,637 0,134

Rata de îndatorare globală DT/AT 0,4963 0,3628 (0,134)

30.09.2021 30.09.2022
Evoluție

(+/-)
Rata de acoperire a
dobânzilor PB/Dob 75,268 15,644 (59,62)

Solvabilitatea financiară, care reflectă proporția în care datoriile totale pot fi acoperite de activele societății,
prezintă o ușoară tendință de creștere. Astfel, Life Is Hard înregistrează active totale care acoperă de aproape
trei 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
0,511 (Sp).
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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 36,28% din activele societății.

Rata de acoperire a dobânzii reflectă măsura în care o companie obține suficient profit pentru a susține
dobânzile aferente împrumuturilor. Valoare indicatorului înregistrată la finele perioadei de raportare ne indică
faptul că profitul brut acoperă de patru ori costurile cu dobânzile.

Rate de marjă și indicatori de profitabilitate

Denumire indicator
Formula de
calcul 30.09.2021 30.09.2022

Evoluție
(+/-) (p.p.) Indicatorii de profitabilitate înregistrați la

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

Marja profitului operațional RE/CA 9,11 10,98 1,87
Marja profitului brut RB/CA 18,94 25,52 6,58
Marja profitului net RN/CA 17,52 23,52 6,00

5.2. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A COMPANIILOR ÎN CARE AVEM DEȚINERI
5.2.1. Activitatea financiară a Innobyte Solutions (100% deținere LIH)

Life Is Hard a achiziționat 100% din
Innobyte Solutions în 2021, iar în
iunie a devenit oficial asociatul unic
al acesteia. Valoarea inițială de
achiziție a fost estimată de
9.132.000 LEI - preț estimat în baza
EBITDA obținut la nivelul anilor
2018-2020 și 2021 estimat. Conform
acordului, prețul final al părților
sociale a fost determinat în cursul
primului semestru al lui 2022 în
baza EBITDA efectiv realizat la
nivelul anului 2021. Astfel, prețul
final de achiziție a fost stabilit la
valoarea de 11.765.210 lei.

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
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întreaga lume. 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.

La finele celui de-al 3-lea trimestru al anului în curs, Innobyte Solutions a generat o profitabilitate scăzută, efect
al problematicii generate de lipsa de personal și respectiv a pregătirii echipei pentru dobândirea de noi
competențe în domeniul eCommerce care să asigure o diversitate a echipei în furnizarea de servicii. Astfel,
echipa s-a pregătit pentru a pune bazele unei linii de business noi, care folosește platforma VTEX.

Provocarea anului 2022 pentru Innobyte a reprezentat-o atragerea de resurse umane cu un grad ridicat de
specializare și competențele necesare implementării de proiecte cu complexitate crescută. Astfel, compania
derulează programe de specializare pentru a-și extinde, pe termen mediu și lung, echipa de specialiști și să
suplinească lipsa de competențe din piața locală a forței de munca.

Totodată, în cursul celor nouă luni a lui 2022, Innobyte Solutions a început procesul de consolidare din
perspectiva rezilienței și a profitabilității pe termen mediu și lung, punând bazele unei linii de business noi, care
folosește platforma VTEX – aflată în creștere accelerată a cotei de piață la nivel global. Se estimează ca noua linie
de business să genereze venituri în valoare de 1 mil lei, astfel ca până la finalul anului, veniturile vor crește la
peste 9 mil. lei iar profitul la peste 1,25 mil. lei.

Noua platformă, împreuna cu noile tehnologii vor genera rezultate consistente pe termen mediu în ceea ce
privește un nivel crescut de profitabilitate, dar mai ales vor avea capacitatea de a minimiza o serie de riscuri de
business legate de resursele umane. Astfel, încă din trimestrul 3 al anului în curs noua linie de business a
generat un plus de 450 mii lei în vânzări având o influență pozitivă în profitabilitatea companiei.

Perspectivele de creștere vor fi din ce în ce mai bune în continuare, datorită faptului că Innobyte a dat startul
mai multor proiecte noi de amploare, care vor avea impact financiar în trimestrul 4 al anului în curs.

Denumire indicator

30
Septembrie

2021

30
Septembrie

2022
Evolutie
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%)

În cursul celor nouă luni ale anului 2022,
activitatea Innobyte Solutions a generat o
cifră de afaceri de 6.237.227 lei în scădere
cu 18,05% față de aceeași perioadă a
anului 2021. Problematica generată de
lipsa de personal specializat în
tehnologiile din portofoliu și, în
consecință, decizia de lansare a unei noi
linii de business, în creștere la nivel
internațional și cu acces mai facil la
specialiști, au implicat o serie de
demersuri cu influență directă asupra
profitului înregistrat la finele trimestrului
3 al anului 2022.

Cifra de afaceri 7.611.395 6.237.227 (1.374.169) (18,05)
Venituri operaționale 7.616.180 6.239.606 (1.376.574) (18,07)
CheltuieIi operaționale 5.578.034 5.629.558 51.525 0,92
PROFIT OPERAȚIONAL 2.038.147 610.048 (1.428.098) (70,07)
Venituri financiare 627.802 65.437 (562.365) (89,58)
Cheltuieli financiare 598.120 74.560 (523.560) (87,53)
REZULTAT FINANCIAR 29.682 (9.123) (38.805) (130,74)
PROFIT BRUT 2.067.828 600.925 (1.466.903) (70,94)
Impozit pe profit 306.683 95.270 (211.413) (68,94)
PROFIT NET 1.761.145 505.655 (1.255.490) (71,29)

EBITDA 2.082.385 692.830 (1.389.555) (66,73)

5.2.2. Activitatea financiară a Performia Finance (40% deținere LIH)
Life Is Hard a achiziționat 40% din Performia Finance în 2020, iar din august a devenit oficial asociat al 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.

Evoluția activității derulate la nivelul Performia Finance în primele nouă luni ale anului 2022 arată o creștere a
business-ului reflectată în majorarea Cifrei de Afaceri cu 26% (de la 1.658.650 lei în 2021 la 2.089.947 lei în
2022). În ceea ce privește Profitul Net, prin comparație cu aceeași perioadă de raportare a anului 2021,
constatăm o ușoară creștere a acestuia (+1,12%), respectiv de la 537.617 lei în 2021 la 543.653 lei în 2022.
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Evoluția costurilor operaționale este
una ascendentă (+38.39%), rezultat al
majorării costurilor salariale (+21%) -
ca parte a planului inițiat la nivelul
societății în vederea creșterii retenției
personalului - și respectiv a majorării
costurilor cu terții (+109%) - efect al
necesității contractării de servicii externe
pe zona de consultanță și IT. Creșterea
costurilor salariale și a celor cu terții
s-au efectuat în perspectiva oferirii de
noi servicii celor peste 350 de clienți ai
societății, de la care compania
estimează ca vor genera venituri in
crestere în perioadele următoare de
raportare.

Denumire indicator

30
Septembrie

2021

30
Septembrie

2022
Evolutie
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%)

La finele trimestrului 3 al anului 2022,
activitatea Performia Finance a generat o
profitabilitate în ușoară creștere.

Rezultatele companiei au fost influențate de
planurile viitoare ce vizează oferirea de noi
servicii celor peste 350 de clienți aflați în
portofoliul societății.

Se așteaptă ca în perioadele următoare
demersurile inițiate încă din 2021 să genereze
creșteri la nivelul Cifrei de Afaceri. Astfel,
observăm încă din primele nouă luni ale lui
2022 tendința de creștere a veniturilor, ceea ce
a dus la o Cifră de Afaceri în sumă de 2.089.947
lei (+26% vs 2021).

Cifra de afaceri 1.658.650 2.089.947 431.297 26,00
Venituri operaționale 1.658.650 2.089.947 431.297 26,00
CheltuieIi operaționale 1.104.249 1.528.179 423.930 38,39
PROFIT OPERAȚIONAL 554.401 561.768 7.367 1,33
Venituri financiare - 2.769 2.769 -
Cheltuieli financiare 198 2.919 2.721 1.375,81
REZULTAT FINANCIAR (198) (150) 48 (24,16)
PROFIT BRUT 554.203 561.618 7.415 1,34
Impozit pe profit 16.586 17.965 1.379 8,31

PROFIT NET 537.617 543.653 6.036 1,12

EBITDA 595.912 582.645 (13.266) (2,23)

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,
07.11.2022


