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RAPORT SEMESTRUL I
2019
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 PRIVIND EMITENȚII DE
INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ

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

“Creștere profitabilitatii activității LIH reflectată în majorarea Profitului (+12.54%)”
Raport semestrial conform

Art. 128 și Art. 223 lit. B.-b) din Regulamentul
ASF nr. 5/2018

Perioada de raportare

01.01.2019-30.06.2019

Data raportului

30.08.2019

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

2.400.000 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare

ATS-AeRO

Simbol de tranzacționare

LIH
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I. EVENIMENTE IMPORTANTE ȘI TRANZACȚII CU PĂRȚILE AFILIATE
1.1. EVENIMETELE IMPORTANTE
În primele șase luni ale anului 2019, LIFE IS HARD S.A., prima companie românească de software listată
la Bursa de Valori București, piața AeRO, a adus comunității de business din România o nouă recunoaștere a
performanțelor în domeniul IT&C. Astfel, compania a fost desemnată câștigătoarea European IT & Software
Excellence Awards 2019 - cea mai mare competiție europeană de IT&C – cu solutia CITY HEALTH, aceasta fiind
desemnată “SOLUȚIA ANULUI 2019” la categoria “Public Sector or Utilities”.
Anul 2019 este, prin urmare, al-6-lea an consecutiv când LIFE IS HARD S.A. a intrat în finala IT-Europa
Awards. Compania LIFE IS HARD se află la a șasea participare consecutivă la cea mai mare competiție de IT din
Europa și are în portofoliu multiple nominalizări, 1 premiu de excelență obținut în 2015, când Soluția 24Routier
a fost desemnată cel mai bun produs IT din Europa la categoria Cel mai bun ERP/CRM al anului, iar cu aplicația
24broker Cloud castigand marele premiu 2018 (Software Solution of the Year) la categoria Big Data, IoT or
Analytics. La ediția 2019 a competiției au fost înscrise peste 450 proiecte și soluții de ultimă generație din toate
țările Uniunii Europene și nu numai.
De asemenea, în primul semestru al anului 2019, compania a început demararea contractului de
finanțare europeană nerambursabilă aferent proiectului “Creșterea competitivității companiei LIFE IS HARD
S.A. prin achiziția și integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY”.
Astfel, in baza Contractul de finanțare UE semnat de către LIFE IS HARD S.A. la nivelul anului 2018,
pentru dezvoltarea platformei OKEY.ro, s-au efectuat investitii in suma de 1,445,265.76 lei, suma provenita atat
din finanțare europeană cat si din investitie proprie.
În cea de a doua parte a anului 2019 se vizează investirea a 1,5 mil lei în dezvoltarea OKEY.ro, platformă
de management al afacerii dedicată IMM-urilor din România, suma provenită atât din finanțare europeană cât și
din investiție proprie. În acest sens, investiția și dezvoltarea platformei OKEY.ro va permite companiei
dezvoltarea de noi module pentru aplicație și triplarea numărului de utilizatori ai platformei.

În prima parte a anului 2019, potrivit Hotărârii AGA din data de 30.04.2019, compania a demarat și
respectiv finalizat majorarea capitalului social, prin emiterea de noi acțiuni și distribuirea gratuită acționarilor, cu
suma de 300,000 lei. Suma care a stat la baza majorării capitalului social provine din profitul net distribuibil
aferent perioadei de raportare încheiată la 31 decembrie 2018. Majorarea capitalului social a presupus
emisiunea a 300.000 de acțiuni la valoarea nominală de 1 leu/acțiune. Ca urmare a majorării, capitalului social,
se situează la valoarea de 2.400.000 lei, fiind împărțit în 2.400.000 acțiuni având valoarea nomială de
1leu/acțiune.
Totodată, la nivelul LIFE IS HARD S.A. a inceputa demararea programului de răscumparare conform
Hotărârii AGA din 30.04.2019, acesta avand drept scop alocarea de acțiuni către angajații și conducerea
societății, cu titlu de bonificație. Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele
disponibile ale societății, înscrisă în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.
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1.2. TRANZACȚII CU PĂRȚILE AFILIATE
În perioada analizată, compania a derulat tranzacții de vânzare și cumpărare cu părțile afiliate, după cum
urmează:
➢ tranzacții de vânzare cu părțile afiliate:
Sold la
01.01.2019
118,186.92
1,440.11
2,949.34
24,658.00

Intrări
(vânzări)
58,699.09
0
0
0

GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L.

67,615.49

46,282.25

68,265.35

2.01

NOAH WATCHES SRL

11,814.21

1,826.09

11,631.60

0.08

226,664.07

106,807.43

247,811.54

4.64

Parte afiliată
ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L.
BARANDI SOLUTIONS S.R.L.
MOBILE TECHNOLOGIES S.R.L.
RT SOLUTIONS S.R.L.

TOTAL

Sold la Pondere vanzari în CA
30.06.2019
la 30.06.2019 (%)
138,867.14
2.55
1,440.11
0
2,949.34
0
24,658.00
0

În perioada analizată compania a derulat tranzacții de vânzare cu părțile afiliate în valoare totală de
106,807.43 lei. Astfel, tranzacțiile de vânzare cu părțile afiliate dețin o pondere de 4.64% în cifra de afaceri
obținută de societate. În primul semestru al anului 2019, ponderea cea mai mare din tranzacțiile de vânzare
efectuate de companie cu părțile afiliate o reprezintă vânzările către Active Power Solutions (2.55%) și Graffiti
Public Relations (2.01%).

➢ tranzacții de cumpărare cu părțile afiliate:
Parte afiliată
ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L.
BARANDI SOLUTIONS SRL
MOBILE TECHNOLOGIES S.R.L.
RT SOLUTIONS S.R.L.
GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L.
NOAH WATCHES SRL
TOTAL

Sold la
01.01.2019
0
0
0
0
4,062.17
1,790.00
5,852.17

Intrări
Sold la
Evoluție
(cumpărări) 30.06.2019
(+/-) (%)
72,418.65
34,627.82
0
0
0
0
0
0
0
4,062.17
1,190.00
2,980.00
66.48
73,608.65
41,669.99
612.04

În primul semestru al anului 2019, compania a efectuat tranzacții de cumpărare cu părțile afiliate în
valoare totală de 73,608.65 lei, ponderea cea mai mare din total fiind deținută de achizițiile efectuate de la Active
Power Solutions (98.38%). Comparativ cu începutul perioadei de raportare (01.01.2019) se constată o majorare
semnificativa a tranzacțiilor de cumpărare efectuate cu părțile afiliate (+612%).
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II.SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
2.1.ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ
A ANULUI TRECUT
2.1.1.ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE
Indicatori ai poziției financiare 01 Ianuarie
(Valorile sunt exprimate în lei)
2019

30 Iunie
2019

Variație Variație
(+/-) (lei) (+/-) (%)

Active imobilizate

3,092,204

4,085,351

993,147

Imobilizări necorporale

2,501,121

3,573,048

1,071,927

42.86

319,506

240,726

(78,780)

-24.66

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

32.12

271,577

271,577

-

0.00

1,152,163

2,768,514

1,616,351

140.29

51,153

73,371

22,218

43.43

1,078,194

2,675,949

1,597,755

148.19

22,816

19,194

(3,622)

-15.87

2,230

2,490

260

11.66

4,246,597

6,856,355

2,609,758

61.46

Comparativ cu începutul perioadei de raportare, se
constată o majorare cu 61.46% a valorii activelor,
acestea înregistrând o creștere cu 2,609,758 lei.
Majorarea cu 32.12% a activelor imobilizate rezultat al
creșterii valorii activelor necorporale (+42.86%), ca
urmare a investițiilor efectuate în eOkey, 24broker,
24Auction etc. Diminuarea activelor corporale
(-24.66%), pe seama amortisementelor înregistrate.
Majorarea activelor circulante (+140.29%) a fost
influenţată de creșterea creanțelor societății cu
148.19%, respectiv cu suma de 1,597,755 lei.
Scăderea disponibilităților bănești cu 15.87% și respectiv
) majorarea stocurilor cu suma de 22,218 lei.

➢ Active care reprezintă cel puțin 10% din total active
La 30.06.2019 din categoria activelor
imobilizate, ponderea cea mai mare în totalul
activelor o dețin activele necorporale
(52.11%).
Din categoria activelor curente, creanțele
dețin o pondere de 39.03% în total active la
data raportării.

Denumire indicator

01
Pondere
Pondere Diferenţ
Ianuarie în total
30 Iunie în total
e (+/-)
Diferenţe
2019 (lei) active (%) 2019 (lei) active (%) (lei)
(+/-) (%)

Imobilizări necorporale

2,501,121

58.90 3,573,048

52.11 1,071,927

42.86

Creanțe

1,078,194

25.39 2,675,949

39.03 1,597,755

148.19

Total active

4,246,597

100 6,856,355

100 2,609,758

61.46
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➢ Situația elementelor de numerar și alte disponibilități lichide
Pondere în
01 Ianuarie total active
30 Iunie
2019
circulante (%) 2019

Denumire indicator
Casa și conturi la bănci în lei
Casa și conturi la bănci în
valută
Alte valori
Total disponibil

Pondere în
total active
Variație Variație
circulante (%) (+/-) (lei) (+/-) (%)

22,707

1.97

7,319

0.26

109

0.01

11,875

0.43

-

0.00

-

0.00

22,816

1.98

19,194

0.69

(15,387)

(67.76)

11,765 10743.98
- (3,622)

(15.87)

În primele 6 luni ale anului
2019, disponibilitățile în lei
deținute de entitate au
scazut cu 67.76%, deținând o
pondere de 0.26% în totalul
activelor circulante, timp in
care
disponibilitatile
in
valuta au cunoscut o
majorare cu 11,765 lei,
avand o pondere de 0.43% in
activele circulante.

➢ Situația profiturilor reinvestite
Potrivit Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Extraordinare a Acționarilor din data
de 30.04.2019, suma de 300,000 lei din profitul net de repartizat aferent perioadei de raportare încheiată la
31.12.2018, a fost utilizată pentru majorarea capitalului social și emiterea de noi acțiuni ce vor fi distribuite
gratuit acționarilor de la data de înregistrare. Prin urmare majorarea capitalului social s-a realizat prin
încorporarea unei cote părți din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la
31.12.2018, în cuantum de 300,000 lei, prin emisiunea a 300,000 de noi acțiuni cu valoarea nominală de 1
leu/acțiune.
De asemenea, diferența rămasă după deducerea din profitul net distribuibil, aferent perioadei de
raportare încheiată la 31.12.2018 rămâne la dispoziția entității sub forma profitului nerepartizat.
La data prezentului raport procedura de majorare a capitalului social este finalizată, valoarea
capitalului social după majorare fiind în sumă de 2,400,000 lei.
➢ Situația activelor și a datoriilor curente
Denumire indicator
Stocuri
Creanţe
Disponibilităţi băneşti
ACTIVE CURENTE

01 Ianuarie Pondere în
2019
total (%)

30 Iunie
2019

Pondere în Diferenţe Diferenţe
total (%) (+/-) (lei) (+/-) (%)

51,153

4.44

73,371

2.65

22,218

43.43

1,078,194

93.58

2,675,949

96.66

1,597,755

148.19

22,816

1.98

19,194

0.69

(3,622)

(15.87)

1,152,163

100

2,768,514

100

1,616,351

140.29

Valoarea activelor curente s-a
majorat cu 140.29% în perioada de
raportare, respectiv cu suma de
1,616,351 lei.
La finele perioadei de raportare,
creanțele reprezintă 96,66% din
activele curente.
Majorarea stocurilor cu 43.43% și
respectiv scăderea disponibilităților
cu 15.87%.
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Pondere în
01 Ianuarie
datorii
2019
curente (%)

Pondere în
datorii
Variație Variație
curente (%) (+/-) (lei) (+/-) (%)

În perioada curentă, datoriile față de
personal au marcat o scădere cu
Denumire indicator
33.58%, acestea detinand o pondere de
Datorii comerciale
306,555
31.20
414,981
34.48
108,426
35.37
8.86% in datoriile curente.
Datorii fata de personal
Datoriile comerciale au marcat o
si asimilate
160,510
16.33
106,614
8.86
(53,896)
(33.58)
creștere cu 35.37%, ponderea acestora
Datorii fiscale
120,992
12.31
50,544
4.20
(70,448)
(58.23)
în datorii curente fiind de 34.48%.
Credite bancare pe
Diminuarea datoriilor fiscale (-58.23%)
termen scurt (CBTS)
263,746
26.84
588,726
48.92
324,980
123.22
și respectiv a altor datorii (-67.43%).
Alte datorii
130,898
13.32
42,636
3.54
(88,262)
(67.43)
Ponderea cea mai mare este deținută
DATORII CURENTE
982,700
100 1,203,501
100
220,801
22.47
de creditele bancare (48.92%), care au
crescut cu 123.22%.
Majorarea creditelor bancare, respectiv a datoriilor totale, se datoreaza in fapt utilizarii liniilor de credit (RFZ & ALPHA) in vederea
cofinantarii dezvoltarii de noi module in platforma eOkey (finantata prin proiectul UE “Creșterea competitivității companiei LIFE IS HARD
S.A. prin achiziția și integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY”).

Majorarea mai accentuata a activelor curente
(1,616,351 lei) comparativ cu cea a datoriilor
curente (+220.801 lei) a determinat cresterea
fondului de rulment cu 812.97% respectiv cu
1,395,810 lei.

30 Iunie
2019

Nr.
Crt. Denumire indicator
1 Active circulante

Variația Variația
(+/-) (lei) (+/-) (%)

1,152,163 2,768,514 1,616,351

140.29

2 Cheltuieli în avans

2,230

2,490

260

11.66

3 -până la un an

2,230

2,490

260

11.66

-

-

-

-

350,390 2,490,533 2,140,143

610.79

4 -mai mare de un an
5 Venituri în avans

În aceste condiții se constată o consolidare a
capacității entității de a-și acoperii datoriile
curente pe seama activelor curente, cu impact
favorabil asupra stării de lichiditate.

01 Ianuarie 30 Iunie
2019
2019

6 -până la un an

-

-

7 -mai mare de un an

350,390 2,490,533 2,140,143

-

-

610.79

8 Datorii curente

982,700 1,203,501

220,801

22.47

9 ACTIVE CURENTE NETE[(1+4)-6-8]

171,693 1,567,503 1,395,810

812.97
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➢ Situația datoriilor societății
01 Ianuarie Pondere în 30 Iunie
Denumire indicator 2019
total (%)
2019

Pondere în
total (%)

Variație Variație
(+/-) (lei) (+/-) (%)

Ca urmare a majorarii datoriilor curente
cu 22.47% (pe fondul creșterii creditelor
Datorii curente
982,700
70.69 1,203,501
32.51
220,801
22.47
bancare cu 123.22% si a datoriilor fata de
Datorii pe termen
furnizori cu 35.37%), respectiv a
mediu și lung
57,004
4.10
7,754
0.21 (49,250)
(86.40)
veniturilor în avans cu 610.79 (pe fondul
Venituri în avans
350,390
25.21 2,490,533
67.28 2,140,143
610.79
recunoașterii subventiilor pentru investitii
Total Datorii
1,390,094
100 3,701,788
100 2,311,694
166.30
primite) se constată cresterea datoriilor
totale cu 166.30%, cu impact nefavorabil
asupra solvabilității companiei.
Majorarea creditelor bancare, respectiv a datoriilor totale, se datoreaza in fapt utilizarii liniilor de credit (RFZ & ALPHA) in vederea
cofinantarii dezvoltarii de noi module in platforma eOkey (finantata prin proiectul UE “Creșterea competitivității companiei LIFE IS HARD
S.A. prin achiziția și integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY”).

➢ Situația pasivelor societăți
01 Ianuarie 30 Iunie
Denumire indicator 2019
2019
Capital

Variație
(+/-) (lei)

Variație
(+/-) (%)

2,100,000

2,400,000

300,000

128,615

128,615

-

-

1,476

-

(1,476)

(100.00)

Rezultat reportat

307,456

329,364

21,908

7.13

Rezultatul perioadei

Rezerve
Acțiuni proprii

Creștere cu 10.43% înregistrată la nivelul capitalurilor proprii
pe seama majorării capitalului social (+14.29%), precum și a
rezultatului reportat (+7.13%).

14.29

348,615

296,588

(52,027)

n/a

Repartizarea profitului

26,707

-

(26,707)

(100.00)

Total Capitaluri proprii

2,856,503

3,154,567

298,064

10.43

Datorii totale

1,390,094

3,701,788

2,311,694

166.30

TOTAL PASIVE

4,246,597

6,856,355

2,609,758

61.46

Majorarea capitalului social cu suma de 300,000 lei, respectiv
de la 2,100,000 lei la 2,400,000 lei.
La finele primului semestru al anului 2019, societatea a
obținut un profit în sumă de 296,588 lei.

2.1.2.ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE
La 30 Iunie
Indicatori ai performanței financiare 2018

La 30 Iunie Evolutie
2019
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%)

Venituri din activitatea operațională

3,408,462

2,642,910

(765,552)

(22.46)

Cifra de afaceri netă

2,652,890

2,303,868

(349,022)

(13.16)

755,572

339,042

(416,530)

(55.13)

3,066,841

2,272,249

(794,592)

(25.91)

Alte venituri din exploatare
Cheltuieli ale activității operaționale
Cheltuieli materiale

67,904

19,505

(48,399)

(71.28)

Cheltuieli privind mărfurile

936,752

13,037

(923,715)

(98.61)

Cheltuieli cu energia și apa

5,568

53,460

47,892

860.13

Cheltuieli cu personalul

626,312

749,430

123,118

19.66

Cheltuieli cu amortizarea

193,253

243,072

49,819

25.78

1,237,052

1,193,745

(43,307)

(3.50)

341,621

370,661

29,040

8.50

Alte cheltuieli operaționale
Rezultatul operational – profit

Cifra de afaceri netă a scăzut cu 349,022 lei
respectiv cu 13.16%, fapt datorat în principal
scăderii veniturilor din vânzarea mărfurilor
(-98.45), timp in care se constată majorarea
veniturilor din producția vândută cu 39.56%.
Diminuarea veniturilor operaționale totale cu
22.46% se datorează faptului că în perioada
analizată entitatea a marcat o diminuare
semnificativa a vânzării mărfurilor (997.757 lei),
comparativ cu perioada precedentă, si respectiv
scăderii altor venituri din exploatare (-55.13%).
Un trend descrescător a fost înregistrat și în
cazul cheltuielilor din activitatea operațională,
care s-au diminuat cu 25.91%.
Ritmul de scădere al veniturilor operaționale
comparativ cu cel al cheltuielilor operaționale, a
influențat într-un mod pozitiv rezultatul
operațional, care s-a concretizat într-un profit în
sumă de 370.661 lei, in crestere cu 8.50% fata
de perioada anterioara de raportare.
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La 30 Iunie La 30 Iunie Evoluție
2018
2019
(+/-) (lei)

Denumire indicator

Evoluție
(+/-) (%)

Cifra de afaceri

2,652,890

2,303,868

(349,022)

(13.16)

Venituri din exploatare

3,408,462

2,642,910

(765,552)

(22.46)

CheltuieIi din exploatare

3,066,841

2,272,249

(794,592)

(25.91)

341,621

370,661

29,040

8.50

1,793

7,929

6,136

342.22

REZULTAT DIN EXPLOATARE
Venituri financiare
Cheltuieli financiare

27,203

24,536

(2,667)

(9.80)

REZULTAT FINANCIAR

(25,410)

(16,607)

8,803

(34.64)

REZULTAT BRUT

316,211

354,054

37,843

11.97

Impozit pe profit

52,680

57,466

4,786

9.09

263,531

296,588

33,057

12.54

REZULTAT NET

Rezultatul financiar la 30.06.2019 s-a concretizat într-o
pierdere în sumă de 16,607 lei, care a scăzut comparativ
cu perioada de referință, pe fondul majorării veniturilor
financiare (+342.22%) si respectiv scăderea cheltuielilor
financiare (-9.80%), contribuind la diminuarea rezultatului
brut al perioadei.
Majorarea rezultatului din exploatare cu 8.5%, a avut
consecințe directe asupra rezultatului brut al perioadei.
Prin urmare rezultatul brut la finele primului semestru s-a
concretizat într-un profit de 354,054 lei, în creștere cu
11.97% comparativ cu valoarea înregistrată în perioada de
referință (316,211 lei).
După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (57,466
lei), în perioada curentă, societatea a obținut un profit net
de 296,588 lei, în creștere cu 12,54% comparativ cu
perioada de referință.

➢ Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute
Denumire indicatori

La 30 Iunie La 30 Iunie Evoluție Evoluție
2018
2019
(+/-) (lei) (+/-) (%)

Vânzări nete

2,652,890

2,303,868 (349,022)

Venituri brute

3,408,462

2,642,910 (765,552)

(13.16)
(22.46)

Venituri totale

3,410,255

2,650,839 (759,416)

(22.27)

Comparativ cu perioada de referință, la nivelul veniturilor nete
care se identifică cu cifra de afaceri, societatea a înregistrat o
scădere în sumă de 349,022 lei, respectiv cu 13,16%.
În ceea ce privește veniturile brute, acestea s-au diminuat cu
765,552 lei, mai exact cu 22,46%.
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➢ Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20%+ din vânzările nete

Denumire indicatori
Cheltuieli materiale

Pondere
Pondere
La 30 Iunie în vânzări La 30 Iunie în vânzări Variație Variație
2018
nete (%) 2019
nete(%) (+/-) (lei) (+/-) (%)
67,904

2.56

19,505

0.85

(48,399)

(71.28)

Cheltuieli privind mărfurile

936,752

35.31

13,037

0.57 (923,715)

(98.61)

Cheltuieli cu energia și apa

5,568

0.21

53,460

2.32

47,892

860.13

Cheltuieli cu personalul

626,312

23.61

749,430

32.53

123,118

19.66

Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli privind prestațiile
externe

193,253

7.28

243,072

10.55

49,819

25.78

1,205,721

45.45

1,170,069

50.79

(35,652)

(2.96)

Alte cheltuieli de exploatare

31,331

1.18

23,676

1.03

(7,655)

(24.43)

2,652,890

-

2,303,868

-

(349,022)

(13.16)

Vânzări nete
Prag de semnificație (20%)

530,578

460,774

Elementele de cheltuieli care dețin
ponderi peste nivelul de 20% la data
raportării
de
30.06.2018
sunt
cheltuielile privind prestațiile externe,
cheltuielile
privind mărfurile si
cheltuielile cu personalul.
Pe fondul creșterii cheltuielilor cu
personalul,
la
data
raportării
30.06.2019, acestea se situează peste
pragul de 20% din venituri nete alături
de cheltuielile privind prestațiile
externe, care au cunoscut o scădere cu
2.96%.
Cresterea cheltuielilor cu personalul
(+19.66%) este rezultatul cresterilor
salariale efectuate in cadrul proiectului
UE 24Auction finantat prin Programul
Operational de Competitivitate.

➢ Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
În perioada analizată, entitatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli.
➢ Referiri la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau
care urmează a se efectua în următoarele 6 luni
Entitatea nu a fost nevoită și nu intenționează să reducă segmente de afaceri în cursul anului 2019.
Conducerea entității nu a identificat alți factori de risc care ar putea periclita continuitatea activității.
➢ Dividendele declarate și plătite
Societatea nu a distribuit dividende în numerar către acționari. Profitul aferent anului fiscal 2018 a fost
utilizat în sensul majorării capitalului social după cum s-a arătat la paragraful “Situația profiturilor reinvestite”.
2.1.3.ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR
➢ Toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și
activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei
Entitatea nu a prezentat o situație a fluxurilor de numerar pentru primul semestru al anului 2019.
Potrivit reglementărilor contabile aplicabile, această situație financiară este opțională urmând ca entitatea să o
prezinte doar la nivelul întregului an fiscal. În urma analizei efectuate asupra trezoreriei entității la finele
semestrului I al anului curent, s-a constatat o diminuare a numerarului și echivalentelor de numerar, respectiv
de la 22,816 lei ( 01 Ianuarie 2019) la 19,194 lei (30.06.2019). În esență scăderea este corelată cu creșterea
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creanțelor, respectiv neîncasarea acestora. În condițiile în care, la data raportării 30.06.2019 datoriile curente au
crescut cu 22.47%, respectiv trezoreria entității a înregistrat o scădere cu 3,622 lei comparativ cu începutul
anului, indicatorul de lichiditate imediată a înregistrat o fluctuație negativă, diminuându-se cu 0.01 puncte.
Lichiditatea imediată se situează sub pragul recomandat de 0.5.
1.1.4.ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
➢ Indicatori de lichiditate, de solvabilitate și de risc
Denumire indicator

Formula de calcul

01 Ianuarie
2019

30 Iunie
2019

Evoluție
(+/-)

Indicatorii de lichiditate
Lichiditatea generală (Lg)

AC/DC

1.172

2.300

Lichiditatea intermediară (Lr)

(AC-S)/DC

1.120

2.239

1.13
1.12

Lichiditatea imediată (Li)

DB/DC

0.023

0.016

(0.01)

TA/TD

3.055

1.852

(1.203)

0.673

0.460

(0.213)

Indicatorii de solvabilitate
Solvabilitatea financiară (Sg)

Solvabilitatea patrimonială (Sp) CPR/TP
Indicatorii de risc
Rata de îndatorare globală

DT/AT

0.327

0.540

0.21

Rata autonomiei financiare

DT/CP

0.487

1.173

0.69

Evoluție
30.06.2018 30.06.2019 (+/-)
Rata de acoperire a dobânzilor PB/Dob

17.515

16.598

(0.917)

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

Evoluție
(+/-) (pct.
Formula de calcul 30.06.2018 30.06.2019 proc.)

Marja rezultatului din exploatare RE/CA

12.88

16.09

3.21

Marja rezultatului brut

RB/CA

11.92

15.37

3.45

Marja rezultatului net

RN/CA
RN/Capitaluri
proprii

9.93

12.87

2.94

9.57

9.40

(0.17)

9.28

9.38

0.10

Marja rentabilitati financiare

Rentabilitatea capitalului angajat RN/(DTL+CPR)

Indicatorii de lichiditate au înregistrat o evoluție
favorabilă, consolidand capacitatea entității de a-și
acoperi datoriile curente pe seama activelor curente
(Lg), respectiv a creanțelor și disponibilităților (Lr).
Trendul de creștere nu a fost menținut și la nivelul
indicatorului “lichiditatea imediată” (-0.01 puncte).
În ceea ce privește indicatorii de solvabilitate, la
nivelul acestora s-a constatat o evoluție
nefavorabilă, pe fondul majorării datoriilor totale cu
166.30%. Astfel, Sg a înregistrat valori usor peste
pragul unitar, timp în ce Sp depășește pragul minim
recomandat de 0.3. Majorarea datoriilor totale, se
datoreaza in fapt utilizarii liniilor de credit (RFZ &
ALPHA) in vederea cofinantarii dezvoltarii de noi
module in platforma eOkey (finantata prin proiectul
UE “Creșterea competitivității companiei LIFE IS
HARD S.A. prin achiziția și integrarea de module
software pentru optimizarea portalului de afaceri
OKEY”).
Majorarea ratelor de îndatorare globală și de
autonomie financiară reflectă cresterea riscului
financiar la care este expusă entitatea.
Rata de acoperire a dobanzii reflectă măsura în care
o companie obține suficient profit pentru a susține
dobânzile aferente împrumuturilor. Pe fondul
creșterii mai accentuate a cheltuielilor cu dobanzile
(+18.15%) comparativ cu majorarea înregistrată la
nivelul profitului brut (+11.97%), se constată o
scădere cu 0.917 puncte a ratei de acoperire a
dobânzilor.

Pe fondul majorării profitului din exploatare
(+8.5%), a profitului brut (+11.97%),
respectiv a profitului net al perioade
(+12.54%), la data raportării 30.06.2019
indicatorii de profitabilitate au înregistrat
evoluții favorabile, comparativ cu perioada
anterioară de referință.
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2.2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
2.2.1. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ
Denumirea de LIFE IS HARD - Work Soft provine de la conceptul If Life Is Hard then WORK SOFT,
sintetizând ideea de eficientizare a activității prin utilizarea de soluții informatice care să ducă la un
management și un control mai bun al proceselor de business.
Scopul definit al afacerii este oferirea de soluții de business clienților în vederea facilitării derulării
proceselor de business și a eficientizării controlului afacerii.
Viziunea societății este de a oferi soluții de business inovative și accesibile ca și costuri, piețelor specifice
din România, cu scopul revitalizării companiilor românești și a îmbunătățirii poziției pe piețele pe care acestea
activează. Prin implementarea soluțiilor LIFE IS HARD se dorește crearea unei valori reale pentru partenerii de
business.
Combinând know-how-ul din domeniul tehnologiei informației cu abilitățile și experiența în consultanță
în management, societatea are ca și misiune livrarea de soluții orientate spre creșterea valorii afacerii, care dau
posibilitatea partenerilor de a concura și de a opera mai eficient și de a excela în piețe din ce în ce mai dinamice.
Liniile de business principale au rămăs în continuare oferirea de produse software proprii și soluții IT&C
personalizate pentru următoarele industrii:
●

Asigurări (24Broker.ro, 24Claims.ro)

●

Sănătate (MedXline.ro)

●

Transporturi rutiere de persoane (24Routier.ro)

●

Business and Project Management solutions (e-project.ro, eOkey.ro)

2.2.2.PREZENTAREA ȘI ANALIZA TENDINȚELOR, ELEMENTELOR, EVENIMENTELOR SAU FACTORILOR DE
INCERTITUDINE CE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA SOCIETĂȚII, COMPARATIV CU ACEEAȘI
PERIOADĂ A ANULUI TRECUT
Aferent semestrului I 2019, prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, la nivelul entității nu au
fost identificate tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze sau care ar putea
afecta lichiditatea acesteia.
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2.2.3.PREZENTAREA ȘI ANALIZA EFECTELOR ASUPRA SITUAȚIEI FINANCIARE A SOCIETĂȚII A CHELTUIELILOR
DE CAPITAL, CURENTE SAU ANTICIPATE, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT
În perioada de raportare încheiată la 30 iunie 2019, entitatea nu a înregistrat cheltuieli de capital de
natură să afecteze semnificativ poziția și performanțele financiare. La nivelul anului 2019 nu se anticipează
efectuarea de către entitate a unor cheltuieli de capital.
2.2.4.PREZENTAREA ȘI ANALIZA EVENIMENTELOR, TRANZACȚIILOR, SCHIMBĂRILOR ECONOMICE CARE
AFECTEAZĂ SEMNIFICATIV VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ
La
30.06.2018

La
30.06.2019

Evoluție
(+/-)

Evoluție
(+/-) (%)

Numărul mediu de salariați

13

21

8

61.54

Numărul efectiv de salariați

29

21

-8

(27.59)

Denumire indicatori

Comparativ cu perioada anterioară de raportare
similară, numărul efectiv de salariați a înregistrat o
scădere cu 27.59%. Cresterea cheltuielilor cu
personalul (+19.66%) este rezultatul cresterilor
salariale efectuate in cadrul proiectului UE
24Auction finantat prin Programul Operational de
Competitivitate.

Ca urmare a investitiilor efectuate în anii anteriori în dezvoltarea de noi produse software și a celor
vizate la nivelul anului 2019 in platforma eOkey.ro si 24broker.ro, conform planului de investiții aprobat,
respectiv a concentrării pe vânzarea produselor dezvoltate, există prezumția ca veniturile operaționale să fie
influențate în mod favorabil. Astfel, la nivelul companiei concentrarea principală constă în promovarea și
respectiv vânzarea produselor aflate în portofoliu.
In primul semestru al anului 2019, in baza Contractul de finanțare UE semnat de către LIFE IS HARD S.A.
la nivelul anului 2018, pentru dezvoltarea platformei OKEY.ro, s-au efectuat investitii in suma de 1,445,265.76 lei,
suma provenita atat din finanțare europeană (728,705.42 lei) cat si din investitie proprie (716,560.33 lei).
Cat priveste a doua parte a anului 2019, se vizează investirea a 1,5 mil lei în dezvoltarea OKEY.ro,
platformă de management al afacerii dedicată IMM-urilor din România, suma provenită atât din finanțare
europeană cât și din investiție proprie.

III.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII
3.1.DESCRIEREA CAZURILOR ÎN CARE SOCIETATEA A FOST ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ȘI RESPECTA
OBLIGAȚIILE FINANCIARE
Pe parcursul semestrului I al anului 2019, societatea nu a fost pusă în situația de a fi în imposibilitatea
de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2.DESCRIEREA ORICĂROR MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE VALORI
MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE
Pe parcursul semestrului I din 2019, nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori
mobiliare emise de societate.
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IV.TRANZACȚII SEMNIFICATIVE
În perioada analizată conducerea entității nu a identificat tranzacții semnificative cu părțile afiliate.
Tranzacțiile de vânzare - cumpărare derulate de societate cu părțile afiliate sunt detaliate la secțiunea “1.2.
Tranzacții cu părțile afiliate”.

V.ALTE INFORMAȚII
Informațiile financiare interimare prezentate în raportările contabile semestriale întocmite la 30 iunie
2019 nu au fost auditate. Auditorul independent a emis un raport de revizuire asupra acestor informații.
Modificările intervenite la nivelul companiei, din punct de vedere organizațional și administrativ, vizează:
1. Actualizarea actului constitutiv al companiei ca efect al majorării capitalului social.
În sensul modificărilor mai sus enunțate, se anexează prezentului raport următoarele:
1. Actul constitutiv actualizat al companiei
2. Certificatul constatator
Presedintele Consiliului de Administratie,

Dl. Chis Catalin
[semnătura]

Cluj Napoca la,
30.08.2019

L.S

Adresa

Suma de control

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F30 - DATE INFORMATIVE

2.400.000

F10 - pag. 1
- lei -

F10 - pag. 2

5. Alte elemente de capitaluri proprii

F20 - pag. 1

- lei -

F20 - pag. 2

F20 - pag. 3

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1
- lei -

F30 - pag. 2

F30 - pag. 3

(din ct. 431+ din ct.
436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

F30 - pag. 4

****)

- conturi curente în
ente

F30 - pag.5

F30 - pag.6

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii
economici ****)

F30 - pag. 7

- dividendele interimare repartizate 8)

F30 - pag.8

Conturi entitati mari, mijlocii si 1011 SC(+)F10S.R31
mici

LIFE IS HARD SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1
ACTIVE IMOBILIZATE LA 30.06.2019
lei
Ajustari de valoare***)
Valoare bruta **)
Denumirea elementului de
imobilizare *)

0
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli
de dezvoltare
Alte imobilizari
Avansuri si imobilizari necorporale
in curs

TOTAL
Imobilizari corporale
Terenuri
Contructii
Instalatii tehnice si masini
Alte instalatii, utilaje si mobilier
Avansuri si imobilizari corporale in
curs

TOTAL
Imobilizari financiare
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
AMORTIZARI - TOTAL
TOTAL

Sold la inceputul
exercitiului
financiar
1

(amortizari si ajustari pentru depreciere

Cedari,
transferuri si
alte reduceri
3

Cresteri ****)
2

Sold la sfarsitul
exercitiului
financiar
4 = 1+2-3

sau pierdere de valoare)
Sold la inceputul Ajustari inregistrate in
Reduceri sau reluari
exercitiului
cursul exercitiului
financiar
financiar
5
6
7

8 = 5+6-7

406

0

0

406

406

0

0

406

2,860,139

1,238,640

0

4,098,779

360,500

166,713

0

527,213

1,482

0

0

1,482

0

0

0

0

2,862,027

1,238,640

0

4,100,667
0

360,906

166,713

0

527,619

0
0
594,811
132,787

0
0
26,771
0

0
0
141,792
0

0
0
479,790
132,787

0
388,963
112,171

0
69,625
6,733

0
112,599

0
345,989
118,905

93,042

0

0

93,042

0

0

0

0

820,640

26,771

141,792

705,619

501,134

76,358

112,599

464,894

271,577

0

0

271,577

3,954,244

1,265,411

141,792

5,077,864

3,954,244

1,265,411

141,792

5,077,864

862,039
862,039

243,072
243,072

112,599
112,599

992,513
992,513

Note:
S-a folosit metoda de amortizare liniara. Imobilizarile constau in mijloace de transport, echipamente IT si licente necesare derularii activitatii, iar o componenta insemnata
este imobilizarea necorporala aferenta proiectelor in dezvoltare (eokey, 24office, 24broker, 24energy, 24routier, cityhealth, medihealth, vignete). In ceea ce priveste
imobilizarile financiare, sumele din bilant sunt aferente participatiilor pe care societatea le are in diverse alte societati:
1. Barandi Solutions SRL - 29 parti sociale, reprezentand 56,86% din capitalul social (271177 lei);
2. Mobile Technologies SRL - 40 parti sociale, reprezentand 100% din capitalul social (400 lei);

Director General,

Sold la sfarsitul
exercitiului financiar

Intocmit,

LIFE IS HARD SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA 30.06.2019
lei
Denumirea provizionului *)

Sold la inceputul exercitiului
financiar

Transferuri **)

Sold la sfarsitul
exercitiului
financiar

1

in cont
2

din cont
3

24,911

0

0

24,911

Provizioane pt pierderi schimb
valutar

0

0

0

0

Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea
stocurilor si a productiei in curs
de executie

0

0

0

0

Provizioane pentru cheltuieli
legate de activitatea de service
în perioada de garantie si alte
cheltuieli privind garantia
acordata clientilor

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea
createlor

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea
conturilor de trezorerie

0

0

0

0

Provizioane pentru dezafectare
imobilizari corporale si alte
actiuni similare legate de
acestea

0

0

0

0

Provizioane pentru restructurare

0

0

0

0

Provizioane pentru litigiile,
amenzile si penalitatile,
despagubirile, daunele si alte
datorii incerte

0

0

0

0

0
Provizioane pentru clienti
neincasati

4 = 1+2-3

La data de 30.06.2019 societatea inregistreaza provizioane pentru deprecierea creantelor aferente clientilor
incerti.
Pentru toti acesti clienti s-au constituit provizioane in procent de 100% din valoarea creantei, aplicandu-se
regulile de deductibilitate fiscala de 30% din valoarea creantei.

Director General,

Intocmit,

LIFE IS HARD SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI LA 30.06.2019
lei
DESTINATIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

0.00

rezerva legală**

0.00

acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi***

0.00

participarea salariaţilor la profit

0.00

dividende de plătit

0.00

alte repartizări prevăzute de lege

0.00

PROFIT NEREPARTIZAT :

0.00

Director General,

Intocmit,

LIFE IS HARD SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA 30.06.2019

Denumirea indicatorului
0
1. Cifra de afaceri neta
2. Costul bunurilor vandute si al
serviciilor prestate (3 + 4 + 5)
3. Cheltuielile activitatii de baza
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare
5. Cheltuielile indirecte de productie
6. Rezultatul brut aferent cifrei de
afaceri nete (1 - 2)
7. Cheltuielile de desfacere
8. Cheltuieli generale de administratie
9. Productia neterminata (711 creditor)
10. Productia din imobilizari proprie
11. Alte venituri din exploatare
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8
+ 9 + 10 + 11)

lei
Exercitiu financiar
Precedent
Curent
1
2
2,652,890

2,303,868

1,861,120

1,102,180

1,861,120
0
0

1,102,180
0
0

791,770

1,201,688

0
1,205,721
0
0
755,572

0
1,170,069
0
0
339,042

341,621

370,661

Comparativ cu primul semestru din anul 2018 când activitatea de exploatare a generat
un profit în valoare de 341621 lei, în perioada curenta de raportare entitatea a
înregistrat un profit din activitatea de exploatare mai mare cu 8.5%, respectiv în valoare
de 370661 lei.

Director General,

Intocmit,

LIFE IS HARD SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 30.06.2019

Creanţe - la 30.06.2019

Nr.
rd.

A
I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)
Clienţi(ct.411+413+418)
Creanţe personal şi asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)
Impozit pe profit(ct.441)
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)
Alte creanţe cu statul şi instituţii publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)
Decontări din operaţii în participaţie(ct.451+452+456+4582)
Debitori diverşi(ct.461+473+5187)
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANŢELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)
TOTAL CREANŢE(rd.1+10-11+12)

Datorii - la 30.06.2019

A
I. Datorii financiare – total, din care:
–credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.162)
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)
–alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)
II.Alte datorii – total, dincare:
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)
–clienţi creditori(ct.419)
–datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)
–datorii faţă de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)
–datorii faţă de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)
–datorii faţă de bugetele locale(ct.446+4481analitic)
–creditori diverşi(ct.462)
–datorii faţă de alţi creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+
+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nr.
rd.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Sold la
sfârşitul
exerc.financ.
1=2+3
0
10,123
521,384
31,852
0
0
1,882,121
150,000
105,380
2,700,860
24,911
2,490
2,678,439

-leiTermen de lichiditate
sub 1 an
2
0
10,123
521,384
31,852
0
0
1,882,121
150,000
105,380
2,700,860
24,911
2,490
2,678,439

peste 1 an
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-leiTermen de exigibilitate
Sold la
sfârşitul
exerc.financ.
sub 1 an
1 – 5 ani
peste 5 ani
1=2+3+4
2
3
4
596,480
588,726
7,754
0
0
0
588,726
588,726
0
0
0
0
7,754
0
7,754
614,775
614,775
0
413,569
413,569
0
42,509
42,509
0
37,101
37,101
0
0
0
0
52,930
52,930
0
0
0
0
1,237
1,237
0
67,429
0
1,211,255

67,429
0
1,203,501

0
0
7,754

Note:
Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.
La data raportarii 30.06.2019, sunt recunoscute ajustari pentru deprecierea creantelor, constand in provizioane, conform Notei 2;
Entitatea inregistreaza datorii fata de institutii de credit, insemnand finantari pentru achizitia de mijloace de transport in suma de 7754 lei (leasing financiar), respectiv
finantari bancare pentru acoperirea nevoilor de capital curent in suma de 588726 lei;
Garantiile depuse sunt cele specifice contractelor de leasing financiar (mijloacele de transport achizitionate prin aceasta procedura); nu au fost efectuate ipotecari de
active;
Nu exista obligatii privind plata pensiilor, nu exista datorii contingente la data bilantului sau ulterior acesteia.

Director General,

Intocmit,

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LIFE IS HARD SA
Nota 6: Principii si politici contabile
Raportarile contabile semestriale prezentate de Life is Hard S.A.pentru data de raportare 30.06.2019 au
fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii (Legea nr. 82/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare) si ale Ordinului 1802/2014 privind reglementarile contabile
conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. La întocmirea situatiilor financiare
anuale au fost avute în vedere urmatoarele:
1. Principiul continuitatii activitatii: Nu exista informatii sau indicii potrivit carora, entitatea nu îsi va putea
continua activitatea în mod normal, într-un viitor previzibil sau s-ar putea afla în imposibilitatea continuarii
activitatii, urmare a reducerii semnificative a acesteia;
2. Principiul permanentei metodelor: Pe parcursul perioadei de raportare a existat o continuitate în
aplicarea regulilor si normelor privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate si prezentarea elementelor
de active, datorii, capitaluri proprii si a rezultatelor, asigurând comparabilitatea cu anii precedenti a
informatiilor financiare;
3. Principiul prudentei: În scopul întocmirii prezentelor raportari, au fost avute în vedere toate obligatiile
previzibile si pierderile potentiale care au fost generate în cursul sau la sfârsitul perioadei de raportare;
4. Principiul independentei exercitiului: Au fost luate în considerare toate veniturile si cheltuielile
corespunzatoare exercitiului financiar 2018. Acolo unde s-a impus, s-au realizat rectificari ale conturilor de
cheltuieli astfel încât totalitatea cheltuielilor înregistrate sa reflecte doar cheltuielile aferente exercitiului
financiar curent;
5. Principiul contabilitatii de angajament: Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute
atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in
situatiile financiare ale perioadelor aferente.
6. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de
activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
7. Principiul intangibilitatii: Bilantul de deschidere al exercitiului 2018 corespunde cu bilantul de închidere
al exercitiului 2017;
8. Principiul necompensarii: Veniturile si cheltuielile au fost înregistrate la valoarea lor integrala (bruta),
fara a exista compensari pe parcursul perioadei de raportare;
9. Principiul contabilizarii tinand cont de fondul economic al tranzactiei: Respectarea acestui principiu are
drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economicofinanciare, in
conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile
asociate acestor operatiuni.
10. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie: Elementele prezentate in situatiile
financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.
11. Principiul pragului de semnificatie. Elementele cu valoare semnificativa în situatiile financiare anuale,
au fost prezentate în mod distinct, pentru a raspunde nevoilor de informare ale utilizatorilor.
Politici contabile semnificative:
Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;
Cu ocazia recunoasterii initiale, elementele de active si datorii au fost evaluate la valoarea de intrare,
respectiv la costul istoric;

La data de 30.06.2019, elementele de active si datorii au fost evaluate si reflectate în bilantul contabil la
valoarea contabila. Elementele monetare exprimate în valuta au fost evaluate la cursul B.N.R din data de
30.06.2019;
La data iesirii din patrimoniu sau la darea în consum bunurile au fost evaluate si scazute din gestiune la
valoarea lor de intrare.
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO
(primul intrat, primul iesit).
Prezentari de informatii:
În cursul perioadei de raportare, nu s-au constat abateri de la principiile contabile si politicile contabile,
schimbari ale metodelor de evaluare sau modificari în aplicarea reglementarilor contabile;
Entitatea nu a procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale pentru data raportarii 30.06.2019;
Entitatea nu a capitalizat dobânzi în costul imobilizarilor sau activelor cu ciclu lung de fabricatie;
Nu s-au înregistrat ajustari exceptionale, exclusiv în scopuri fiscale.

Director general,

Intocmit,

LIFE IS HARD SA

Nota 7 - Participatii si surse de finantare
a) La 30 iunie 2019, capitalul social al societatii era de
2400000 lei
din care:
varsat 2400000
nevarsat.........
b) Numarul de actiuni emise: 2400000
Valoarea nominala pe actiune: 1 leu
Valoarea totala a actiunilor emise : 2400000 lei
Actiunile sunt tranzactionabile pe sistemul ATS AeRO administratat de BVB.
c) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul in perioada de raportare
d) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - 300000 actiuni
e) Entitatea inregistreaza datorii fata de institutii de credit, insemnand finantari pentru achizitia de
mijloace de transport in suma de 7754 lei (leasing financiar), respectiv finantari bancare pentru
acoperirea nevoilor de capital curent in suma de 588726 lei;

Director general,

Intocmit,

LIFE IS HARD SA

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si
conducere la 30.06.2019
a) Potrivit actului constitutiv, entitatea este administrata de catre un Consiliu de administratie, format din
Presedinte si 2 membri. Pe parcursul anului 2019 nu s-au acordat indemnizatii în favoarea
administratorilor si nu au fost acordate avansuri sau credite catre administratori.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de
administratie, conducere si supraveghere.
c) salariati:
- numar la data raportarii: 21 salariati;
- numar mediu an: 21 salariati;
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 717496 lei ;
- tichete de masa acordate: 15791 lei;
- cheltuieli contrib. asiguratorie pentru munca: 16143 lei.
Nu au fost înregistrate alte cheltuieli cu contributii pentru pensii sau scheme de asigurare facultativa.

Director general,

Intocmit,

LIFE IS HARD SA

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9
EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 30.06.2019

1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)
Active curente (Indicatorul capitalului circulant)
=
Datorii curente

2768514
1203501

=

2.300384

2695143
1203501

=

2.239419

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)
Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)

=

2. Indicatori de risc:
a) Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat
Capital propriu

X

100

=

7754
3154567

X 100

=

0.245802

X

100

=

7754
3162321

X 100

=

0.2452

Grad de îndatorare a capitalului
Capital imprumutat
Capital angajat
unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor -

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
Cheltuieli cu dobanda

375385
21331

=

=

17.5981

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:
* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

CA
Stoc mediu

2303868
62262

=

=

37.00279

=

9.86412

=

72.19429

sau
Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
Stoc mediu
62262
X
365
=
X 365
CA
2303868
* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanţelor)
* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti
Cifra de afaceri

X

365

=

455,688
2303868

X 365

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de
incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanţelor) - aproximeaza numarul de zile de
creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.
Sold mediu furnizori
Achizitii de bunuri (fara servicii)

X

365

=

360,062
1279747

X 365

=

102.6942

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate
Cifra de afaceri
Active imobilizate

=

2303868
4085351

=

0.563934

=

2303868
6856355

=

0.336019

* Viteza de rotatie a activelor totale
Cifra de afaceri
Total active

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:
a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
375385
=
=
0.066406
Capital angajat
5652854
unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si
datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari
Profitul brut din vanzari
Cifra de afaceri

X

100

=

370661
2303868

X 100

=

16.08864

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul
de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:
Cifra de afaceri
Numarul mediu de salariati

=

2303868
21

=

3154567
6856355

=

109708

=

46.00939

6. Solvabilitatea patrimoniala:
Capitaluri proprii
Activ bilantier

Director General,

X

100

X 100

Intocmit,
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LIFE IS HARD SA

Nota 10 - Alte informatii la data de 30.06.2019
a) Informatii cu privire la entitatea raportoare
Denumirea entitatii care raporteaza: Life is Hard S.A.
Sediul social: Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500
Cod unic de înregistrare: 16336490
Nr. de înregistrare la Registrul Comertului: J12/1403/2004
Capital social subscris si varsat: 2400000 lei
Tipul raportarilor contabile semestriale: individuale
Cadrul de raportare financiara:
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordin 1802/2014
privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.
Perioada de raportare : 01 ianuarie 2018 – 30 iunie 2019.
Moneda de raportare: leul românesc (RON)
Domeniul de activitate: Activitati de realizare a softului la comanda (Cod CAEN 6201)
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati în care se detin
participatii
Operatiunile cu societatile afiliate s-au efectuat respectand principiile de stabilire a preturilor raportate la
piata, firmele cu care s-au efectuat astfel de operatiuni fiind Active Power Solutions, Barandi Solutions,
Mobile Technologies, Spherik Technologies, RT Solutions, Graffiti Publlic Relations.
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a
veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial într-o moneda straina.
Pentru recunoasterea initiala a activelor, datoriilor, cheltuielilor sau veniturilor asociate unor tranzactii în
valuta, entitatea utilizeaza cursul BNR valabil la data tranzactiei în scopul efectuarii conversiei în moneda
nationala. Diferentele de curs valutar care afecteaza active sau datorii, sunt recunoscute în rezultatul
perioadei si afecteaza performanta financiara a entitatii. Pentru activele sau datoriile existente la data
bilantului, entitatea a utilizat cursul oficial comunicat de BNR pentru data de 30.06.2019.
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit
La data bilantului entitatea a raportat impozit pe profit în cuantum de 57466 lei, reprezentând o pondere
de 15.50% în rezultatul din exploatare (370661 lei) si 19,37% în rezultatul net aferent perioadei de
raportare curente (296588 lei). Din activitatea financiara, entitatea a înregistrat o pierdere în valoare de
16607 lei, rezultata ca urmare a evolutiei nefavorabile a cursului valutar pentru active/datorii denominate
în valuta, respectiv ca urmare a dobanzilor platite pentru creditele contractate.
Calcularea profitului exercitiului financiar nu a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin
derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata în exercitiul
financiar curent sau într-un exercitiu financiar precedent în vederea obtinerii de facilitati fiscale. La data
bilantului, datoria curenta privind impozitul pe profit, recunoscuta în bilantul prescurtat este de 41129 lei.
e) Cifra de afaceri
Cifra de afaceri realizata de entitate pe parcursul perioadei de raportare este de 2303868 lei si se
compune din venituri aferente urmatoarelor activitati: servicii mentenanta IT si servicii de inchiriere a

aplicatiilor proprii (24broker, eokey, 24rutier, etc), precum si din vanzarea de marfa, specifica activitatii
principale (echipamente IT).
f) Evenimente ulterioare datei bilantului
Nu au existat evenimente ulterioare datei bilantului, cu impact asupra pozitiei sau performantelor
financiare ale entitatii.
g) Venituri si cheltuieli Inregistrate în avans
La data bilantului nu sunt înregistrate venituri în avans. In ceea ce priveste cheltuielile in avans in suma
de 2490 lei, acestea reprezinta taxe de subscriptie anuale sau multi-anuale, asigurari multi-anuale, ce vor
fi recunoscute ca si cheltuieli pe parcursul anilor urmatori.
h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing sau contract de cumparare cu plata în rate
Entitatea are contractata o achizitie in leasing, reprezentand un mijloc de transport. Soldul acestui
contract este de 7754 lei.
i) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de
consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit
Entitatea a contractat servicii de auditare din partea unui auditor financiar independent (Amnis Auditeval
SRL). În cursul anului 2019, pana la data de 30.06.2019, entitatea a efectuat plati catre auditorul
financiar independent in valoare de 12200 lei.
j) Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta
Entitatea nu a înregistrat la data bilantului efecte comerciale scontate, neajunse la scadenta.
k) Datorii probabile si angajamente asumate
Administratorul entitatii nu a identificat datorii probabile care sa necesite recunoasterea unor provizioane
la data bilantului si niciun alt fel de datorii contingente care artrebui prezentate în notele explicative.
Entitatea nu si-a asumat angajamente catre terti, altele decât cele recunoscute ca datorii la data
bilantului.
l) Garantii acordate tertilor
Entitatea nu a furnizat garantii catre terti, care sa necesite prezentarea în notele explicative.

Director general,

Intocmit,
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DECLARATIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta declaraţie, se certifică faptul că Raportările contabile semestriale ale entității
raportoare Life is Hard S.A. (LIH) întocmite pentru data de raportare 30 Iunie 2019,
compuse din: Bilanț (Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii), Contul de profit sau
pierdere, Date informative și Note explicative,
(i) au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile financiare anuale consolidate; și
(ii) reflectă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei
financiare şi performanţelor financiare ale entității raportoare.
Directorul general al entității raportoare Life is Hard S.A. își asumă răspunderea pentru
întocmirea R
 aportărilor contabile semestriale, menționate anterior şi confirmă că:
(i) politicile contabile utilizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
(ii)
raportările contabile semestriale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare,
performanţei financiare şi a celorlaltor informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
(iii) entitatea raportoare îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Raportul semestrial al Consiliului de Administrație prezintă în mod corect şi complet
informaţiile despre entitatea raportoare şi realizează o descriere a principalelor riscuri şi
incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Dl. Chis Catalin
Cluj Napoca la,
08.08.2019

