
 

Pagina 1 

Nr. 381 / 30.03.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

RAPORT DE EVALUARE 

Life is Hard S.A. 
 
 
 

 

Datele, informaţiile si conţinutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în 
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REZUMAT – FAPTE, IPOTEZE SPECIALE, REZULTATELE ANALIZELOR, CONCLUZII 

Scopul evaluării: Estimarea valorii aportului net al companiei Life is Hard S.A. 
(LIH) în calitate de societate beneficiară, în vederea stabilirii 
raportului de schimb în cadrul proiectului de divizare al 
societăților Active Power Solutions (APS) și Tree Comm 
Services (TREE), care transferă către aceasta, ca aport net, 
liniile lor principale de activitate.  

Subiectul evaluării: Întreg capitalul propriu al companiei Life is Hard S.A. , având 
CUI 16336490.  

Societatea comercială Life is Hard S.A. (LIH), are sediul în 
localitatea Florești, județul Cluj, strada Avram Iancu, nr. 500. 
Pagina de web a societății este www.lifeishard.ro.  

Activitatea companiei analizate: Societatea comercială Life is Hard S.A., are ca principal obiect 
de activitate: Activitati de servicii in tehnologia informatiei – cod 
CAEN 620. 

Instrucţiunile evaluării: Conform contractului nr. 69/06.02.2020 
 

Premisele evaluării: LIH a fost evaluată în ipoteza respectării principiului continuității 
activității. 
 

Tipul valorii estimate: 
 

Valoarea de piață aşa cum este ea definită în «Standardele de 
Evaluare a Bunurilor 2018», emise de ANEVAR, și anume: 
suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat, la data 
evaluării între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, 
într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în 
care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent 
și fără constrângere. 
 

Data evaluării: 31.12.2019 
 

Ipoteze şi ipoteze speciale: Principalele ipoteze şi ipoteze speciale de care s-a ţinut cont în 
elaborarea prezentului raport de evaluare sunt detaliate în 
subcapitolul 1.9. – Ipoteze și ipoteze speciale. 
 

Concluziile evaluării: Valoarea de piață a aportului net al companiei LIH, constând în 
întreg capitalul propriu al acesteia, estimată în conformitate cu 
Standardele de Evaluare a Bunurilor editia 2018 ANEVAR este 
de 16.930.000 lei, echivalent a 7,1 lei per acțiune 
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Metodele de evaluare recomandate de Standardele de Evaluare (SEV) emise de ANEVAR sunt: 

 Abordarea prin venit – reprezintă o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, 
participaţii sau linii de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea 
este estimată prin convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului. 

 Abordarea prin piaţă - o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau linii 
de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte 
întreprinderi similare, participaţii sau linii de activitate similare care au fost vândute.  

 Abordarea bazată pe active – metodă de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau linii 
de activitate utilizând metode bazate pe valoarea de piaţă a activelor individuale ale întreprinderii 
minus datoriile. 

Dintre cele trei abordări, nu am aplicat cea prin cost, întrucât în cadrul companiei analizate identificăm o 
serie de active necorporale (aplicații, bază de clienți, persoane cheie, etc.) ce împreună cu restul activelor 
suport formează patrimoniul analizat. Întrucât aceste active necorporale nu pot fi estimate în mod distinct, 
abordarea pe bază de active nu a fost aplicată. Mai mult, SEV emise de ANEVAR recomandă utilizarea 
acestei abordări doar în cazul start-up-urilor sau unde principiul continuității activității nu este respectat; 
în cazul prezentului proces de evaluare nici una dintre cele două condiții nu este respectată. 

Abordarea prin venit a fost utilizată în vederea estimării valorii de piață a liniei de activitate descrise, fiind 
cea mai adecvată întrucât surprinde aportul tuturor activelor deținute, corporale și necorporale. În 
aplicarea acestei abordări am utilizat previziunile managementului pentru a surprinde evoluția viitoare 
asteptata a societății dar și o serie de date de piață prin care am verificat rezonabilitatea lor. 

La nivelul pieței de Fuziuni și Achiziții (M&A) nu se cunosc suficiente tranzacții cu societăți similare ca și 
complexitate, gamă de produse și potențial, iar pe pietele de capital din Europa centrala au fost 
identificate putine companii listate cu domeniu de activitate similar si pentru care sa fie disponibile date 
privind multiplii previzionati pentru perioada urmatoare. Din acest motiv, abordarea prin piață a fost 
utilizată ca și instrument de verificare a concluziei principale. Astfel rezultatul abordării prin piață este 
prezentat sub forma unui interval.  

În consecinţă, considerăm că rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate este cel mai reprezentativ 
pentru scopul prezentei evaluări având în vedere relevanţa datelor (majoritatea preluate din piaţă) şi 
informaţiilor utilizate în aplicarea ei. 

DARIAN DRS S.A. 
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1 TERMENII DE REFERINŢĂ AI EVALUĂRII 

1.1 Identificarea şi competenţa evaluatorului 

Evaluarea expusă în prezentul raport a fost realizată de către societatea comercială DARIAN DRS SA1, 
și nu s-a primit asistență semnificativă din partea niciunei alte persoane, înafara celor identificate mai jos: 

 proprietatea/societatea a fost inspectată și evaluată de către Ilie Baciu, cu legitimația ANEVAR 
nr. 10363; 

 respectarea procedurilor interne de calitate ale companiei DARIAN DRS S.A., a fost verificată 
de către Andreea Suciachi. 

Evaluatorul deține calificarea și competența de a realiza prezenta evaluare, aspect care poate fi verificat 
de părțile interesate în Tabloul Asociației (http://nou.anevar.ro/pagini/tabloul-asociatiei). 

Afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte; analizele, opiniile și 
concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele (inclusiv cele speciale) considerate și sunt 
analizele, opiniile și concluziile personale ale Evaluatorului, fiind nepărtinitoare din punct de vedere 
profesional. În derularea întregului proces al evaluării care a dus la opinia raportată, evaluatorul nu a fost 
constrâns sau influențat în niciun fel. Suma reprezentând plata pentru realizarea prezentului raport nu 
are nicio legătură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care 
să favorizeze vreuna din părțile interesate și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior. 
Evaluatorul nu are niciun interes prezent sau de perspectivă în proprietatea care face obiectul prezentului 
raport de evaluare și niciun interes sau influenţă legată de părţile implicate. Astfel evaluatorul a putut 
oferi o valoare obiectivă și imparțială. 

 

Ilie Baciu 
Evaluator autorizat ANEVAR 

Andreea Suciachi 
Evaluator autorizat ANEVAR 

 

 
 
 
 

  

 
1 DARIAN DRS SA, împreună cu evaluatorii identificați, sunt denumiți generic în cadrul raportului „Evaluatorul”. 
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1.2 Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați 

În conformitate cu datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezentul raport de evaluare 
se adresează exclusiv socității comerciale Life is Hard în calitate de Client și Grupului Life is Hard în 
calitate de Utilizator Desemnat. 

Evaluatorul nu va transmite copii ale prezentului raport sau părți din acesta, niciunei terțe părți, dacă 
aceasta nu a fost desemnată în scris ca posibil utilizator, și nici nu poate fi făcut responsabil pentru 
eventuale prejudicii produse părților în drept în cazul în care un terț ar deține și utiliza o astfel de copie. 
Responsabilitatea Evaluatorului este doar față de utilizatorii desemnați și nu poate fi extinsă față de niciun 
terț. 

1.3 Scopul evaluării 

Scopul prezentului raport de evaluare îl reprezintă estimarea valorii aportului net al companiei Life is Hard 
(LIH) în calitate de societate beneficiară, în vederea stabilirii raportului de schimb în cadrul proiectului de 
divizare al societăților Active Power Solutions (APS) și Tree Comm Services (TREE), care transferă către 
aceasta, ca aport net, liniile lor principale de activitate. 

1.4 Identificarea activului supus evaluării  

În conformitate cu contractul și datele înregistrate în baza de date proprie a Evaluatorului, prezenta 
evaluare se referă la întreg capitalul propriu al companiei Life is Hard, având CUI 16336490.  

Societatea comercială Life is Hard (LIH), are sediul în localitatea Florești, județul Cluj, strada Avram 
Iancu, nr. 500. Pagina de web a societății este www.lifeishard.ro 

Societatea a fost evaluată în ipoteza respectării principiului continuității activității. 

1.5 Tipul valorii 

Luând în considerare scopul prezentei evaluări, tipul valorii adecvat este ”valoarea de piață”, definită de 
SEV 100 – Cadru general (IVS 100 – Cadru general) ca fiind: „suma estimată pentru care un activ 
sau o datorie ar putea fi schimbat(ă), la data evaluării între un cumpărător hotărât şi un vânzător 
hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat 
fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.” 

Această valoare, de regulă, datorită volatilității condițiilor de piață, are valabilitate limitată la data evaluării 
și nu va putea fi atinsă în cazul unei eventuale incapacități de plată viitoare când, atât condițiile pieței cât 
și situațiile de vânzare pot diferi față de acest moment. 

Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii 
sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica, concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 
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1.6 Data evaluării 

Concluzia asupra valorii recomandată ca opinie finală în acest raport a fost determinată în contextul 
condițiilor pieței specifice din perioada decembrie 2019; data evaluării este 31.12.2019.  
 
Data raportului este 30.03.2020. 

1.7 Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării 

În vederea documentării și colectării datelor despre piața în care activează societatea, evaluatorul a avut 
acces la  informațiile necesare. 

În realizarea analizelor, judecăților și calculelor din prezentul raport, evaluatorul a avut acces la toate 
informațiile relevante necesare. 

1.8 Natura și sursa informațiilor utilizate 

A. Informații primite de la client: 

Documentele puse la dispoziţie de catre reprezentanţii societăţii comerciale Life is Hard cuprind: 
 informații centralizate în cadrul chestionarului transmis cu privire la: 

1. activitatea operațională a companiei; 
2. activitatea comercială a companiei; 
3. situația juridică a companiei și a patrimoniului său; 
4. aspecte privind managementul companiei si resurse umane 

 situațiile financiare aferente perioadei 2014 - 2019;  
 balanțele de verificare; 
 așteptările managementului cu privire la evoluția viitoare a companiei. 
 Lista aplicațiilor deținute de aceasta și numărul de ore alocat dezvoltării lor. 

 
Documentele şi informaţiile referitoare la societatea comercială Life is Hard au fost puse la dispoziţia 
evaluatorului de către conducerea acesteia. Evaluatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru 
datele puse la dispoziţie de către societate şi nici pentru rezultatele obţinute în cazul în care acestea sunt 
viciate de date incomplete sau greşite. 

 Informații pe care se bazează concluzia asupra valorii: 
o Elemente de venituri și cheltuieli previzionate aferente societății analizate, pornind 

de la datele furnizate de către managementul companiei. 
o Lista aplicațiilor și potențialul fiecăreia. 
o Orice date relevante a căror considerare poate influența rezultatul metodelor 

aplicate. 

Aceste informații au fost asumate de catre Evaluator în urma comparării cu cele rezultate din cercetarea 
pieței; pentru diferențele semnificative au fost aplicate ajustări. Astfel metoda DCF din cadrul abordării 
prin venit are la bază bugetul previzional primit de la reprezentantii societăţii, acesta fiind ajustat în 
vederea normalizării indicatorilor previzionați, tinându-se cont de situaţia actuală a societăţii, de istoricul 
activităţii cât şi de informaţiile cunoscute la data evaluării privind evoluţia viitoare a pieţei specifice. 
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B. Informații colectate de evaluator: 
 Date privind sectorul specific; 
 Date necesare pentru estimarea ratei de actualizare; 
 Indicatori economico-financiari ai unor companii comparabile din piata specifică – informații 

preluate din baza de date Amadeus; 
 Standardele de Evaluare a Bunurilor 2018. 

Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile și documentele pe care le-a avut la dispoziţie, 
putând exista şi alte informaţii sau documente de care evaluatorul nu avea cunoştinţă.  

Evaluatorul a obţinut informaţii, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte şi de încredere dar nu 
se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi incorecte. 

1.9 Ipoteze și ipoteze speciale 

Valoarea opinată în raportul de evaluare este estimată în condiţiile realizării ipotezelor care urmează şi 
în mod special în ipoteza în care situaţiile la care se face referire mai jos nu generează niciun fel de 
restricţii în afara celor arătate expres pe parcursul raportului şi a căror impact este expres scris că a fost 
luat în considerare. Dacă se va demonstra că cel puţin una din ipotezele sub care este realizat raportul 
şi care sunt detaliate în cele ce urmează nu este valabilă, valoarea estimată este invalidată. 

Principalele ipoteze de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului raport de evaluare sunt 
următoarele: 

Ipoteze: 

 Toate aspectele şi informaţiile se bazează pe informaţiile şi documentele furnizate de către 
reprezentanţii societății comerciale Life is Hard prin conducerea acesteia. Aceste informaţii au 
fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Dreptul de proprietate 
asupra actiunilor este considerat valabil şi marketabil; 

 Informaţiile furnizate de terţe părţi sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanţii 
pentru acurateţe; 

 Din informaţiile deţinute de către evaluator, nu există niciun indiciu privind existenţa unor 
contaminări naturale sau chimice la data evaluării care afectează valoarea activelor analizate 
sau a proprietăţilor vecine. Evaluatorul nu are cunoştinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor 
rapoarte care să indice prezenţa contaminanţilor sau a materialelor periculoase.  

 S-a presupus că legislaţia în vigoare se va menţine şi nu au fost luate în calcul eventuale 
modificări care pot să apară în perioada următoare; 

 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informaţiile pe care le-a avut la dispoziţie, putând 
exista şi alte informaţii de care evaluatorul nu avea cunoştinţă. 

 Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; 
 Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să 

depună mărturie în instanţă relativ la societatea în chestiune; 
 Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitoare la valori, identitatea 

evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al părţilor amintite în 
subcapitolul 1.2; 

Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii 
sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica, concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 
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1.10 Restricții de utilizare, difuzare sau publicare 

Raportul de evaluare, în totalitate sau pe părți, sau oricare altă referire la acesta, nu poate fi publicat, nici 
inclus într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea 
formei şi contextului în care urmează să apară. Publicarea parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui 
de către alte persoane decât cele la care s-au făcut referiri anterior (cap.1 Termenii de referință ai 
evaluării – 1.2. Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați), atrage după sine încetarea 
obligaţiilor contractuale. De asemenea, intrarea în posesia unui terţ a unei copii a acestui raport nu 
implică dreptul de publicare a acestuia. 

1.11 Declararea conformității evaluării cu SEV 

Standardele generale: 
 Definiţiile şi conceptele pe care se bazează acest raport sunt cele din SEV 100 – Cadru 

general (IVS – Cadru general); 
 Misiunea de evaluare a fost definită în conformitate cu prevederile SEV 101 – Termenii de 

referință ai evaluării (IVS 101) și condusă în acord cu prevederile SEV 102 – Implementare 
(IVS 102) și SEV 104 – Tipuri ale valorii; 

 Prezentul raport de evaluare este întocmit cu respectarea cerinţelor SEV 103 – Raportare 
(IVS 103). 
 

Standardele pentru active: 
 Obiectul evaluării fiind o întreprindere, procesul de evaluare a ținut cont și de prevederile și 

de prevederile SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230), GEV 630 – 
Evaluarea bunurilor imobile, SEV 200 – Întreprinderi și participații la întreprinderi (IVS 200), 
GEV 600 – Evaluarea întreprinderii. 
 

Conform prevederilor contractuale și a instrucțiunilor evaluării, nu a fost necesară abaterea de la niciunul 
din standardele respective.  

1.12 Descrierea  raportului 

Raportul de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu SEV 103 și cuprinde, pe lângă 
termenii de referință, descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe 
care s-a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau 
abatere de la respectivul Standard.   
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2 PREZENTAREA DATELOR – ANALIZA DIAGNOSTIC 

2.1  Date generale 

Denumirea societății furnizoare: Life is Hard S.A.; 

Adresa: localitatea Florești, județul Cluj, strada Avram Iancu, nr. 500; 

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J12/1403/2004; 

Cod unic de înregistrare: RO 16336490. 

Obiectul principal de activitate al companiei îl reprezintă „Activitati de servicii in tehnologia informatiei” 

conform cod CAEN 620.  

2.2 Tipul organizației și istoric general 

Life is Hard este organizată ca o societate pe acţiuni conform Legii 31/1990 și listată pe Bursa de Valori 
București, pe categoria AeRO Premium, sub simbolul LIH. La data evaluării capitalul social subscris şi 
vărsat este de 2.400.000 LEI (divizat în 2.400.000 acţiuni cu valoare nominală de 1 lei/acţiune) iar 
capitalizarea bursieră este de 13.342.080 lei (echivalent a 5,5592 lei per acțiune). 

Societatea a fost înființată în 2004 de către Erik Barna, sub denumirea de KL SOFTWARE, fiind axată în 
principal pe furnizarea de servicii tip outsourcing software pentru companii mici și mijlocii în regim part-
time. În anii următori s-au investit resurse în dezvoltarea unor aplicații și produse precum: Immo-plus 
(platformă web destinată gestionării activității specifice agențiilor imobiliare), Grant CRM, Feed-back 
assistant, MedXline, 24 Broker (ERP destinat brokerilor de asigurări). 

Pentru a putea accelera dezvoltarea societatii si pentru a putea finanta activitatea operationala începând 
cu anul 2008 se modifica actionariatul societatii. Astfel, intră în actionariat Catalin Chis si Emil Stetco, 
fiecare cu o detinere de 45% din actiuni, Erik Barna păstrează o participatie de 10% si pozitia de 
Administrator respectiv Director General al companiei. Tot în 2008 au loc primele implementări ale soluției 
24broker.ro ce ajunge până în 2010 la peste 35 de clienți, fiind considerată lider de soluții IT pentru piața 
brokerajului în asigurări din România. 

În 2011 se pun bazele societatii Mobile Technologies axată pe dezvoltarea de aplicații mobile, unde KL 
Software este unic actionar.  

În 2012 din actionariat iese Emil Stetco, participatia fiind împărțită între actionarii rămași; astfel noua 
structura actionariatul este reprezentat de: Catalin Chis (75%), Erik Barna (25%). 

În 2013 se decide începerea unui proces de rebranding al companiei și al produselor sale; unul dintre 
primele efecte ale acestui proces este schimbarea denumirii companiei in Life is Hard. Tot în același an 
începe dezvoltarea produsului Eokey (un portal de management de business destinat IMM-urilor) ce este 
lansat pe piață în cursul anului 2016. 

În perioada 2014 – 2015 societatea lansează produse noi și câstigă o serie de premii pentru aplicațile 
sale. 
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În 2015 se decide modificarea formei juridice din societate cu raspundere limitată (SRL) în societate pe 
acțiuni (SA) și listarea pe Bursa de Valori București, pe piața AeRO categoria premium; astfel 5% din 
acțiuni ajung să fie deținute de angajați. Viziunea companiei se conturează în aceea de a deveni alegerea 
nr 1 a IMM-urilor atunci cand își cauta solutii de management / digitizare de business: One stop shop 
pentru transformarea digitală a firmei.  De aici a aparut necesitatea diversificarii portofoliului de produse 
proprii care sa deserveasca mai multe verticale ale economiei. 

În 2017, societatea s-a concentrat pe: 

 dezvoltarea de noi produse precum: JamesBon si railTicket.ro, 

 dezvoltarea platformelor B2B si 24Action.ro; dezvoltarea de module si functionalitati noi in 

24Broker.ro si OKEY.ro.  

 Totodata a lansat suita de produse Smart City, in a carei componenta intra Donez450.ro, CityAlert, 

CityHealth si CityParking.  

În 2018, la nivelul societății s-a continuat dezvoltarea produselor software, respectiv: 24Action.ro, 
dezvoltarea de module si functionalitati noi in 24Broker.ro si OKEY.ro, continuarea dezvoltarii suitei de 
produse Smart City, in a carei componenta intra Donez450.ro, CityAlert, CityHealth si CityParking. In cel 
de al treilea an de la listare, societatea a profitat din plin de oportunitatile oferite ca urmare a dobandirii 
statului de societate listata deruland operatiuni de piata cum ar fi majorarea de capital social prin emiterea 
de noi actiuni cu distribuirea gratuita catre actionari si finalizarea programului de rascumparare derulat in 
scopul fidelizarii angajatilor. 

În 2019, societatea 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 al-6-lea an consecutiv 
când societatea a intrat în finala IT-Europa Awards. 

2.3 Diagnosticul juridic 

Diagnosticul juridic pentru o companie are în vedere investigarea aspectelor juridico-legale privind 
activitatea acesteia, în general, și a patrimoniului ce urmează a fi evaluat. 

2.3.1 Surse 
Prezentarea aspectelor juridice şi a tuturor aspectelor menționate în întregul raport au la bază 
documentele şi informaţiile (amintim aici situaţiile financiare pe ultimii 5-6 ani) puse la dispoziţie de către 
Life is Hard prin conducerea societăţii, directorii de funcţiuni şi persoane autorizate din compartimentele 
de specialitate ale societăţii. 

2.3.2 Forma juridică  
Compania Life is Hard este o societate comercială care funcționează conform legislației aplicabile pe 
teritoriul României și anume Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, fiind organizată ca societate 
pe acţiuni, listată pe Bursa de Valori București sub simbolul LIH. 
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2.3.3 Proprietarii companiei  

Capitalul social, la data evaluării, conform informaţiilor furnizate de către client în cadrul chestionarului de 
evaluare este deţinut de către următorii acționari persoane juridice: 

Denumire acţionar/asociat Numar de acţiuni/parti sociale 
deţinute Cota din capitalul social 

CHIS IOAN-CATALIN 1.520.854 63,3689% 
BARNA ERIK 562.184 23,4243% 
Alți acționari 316.962 13,2068% 
TOTAL 2.400.000 100% 

2.3.4 Situația activelor corporale 
Având în vedere specificul activității, dezvoltarea de soluții software, activele corporale ale companiei sunt în 
principal echipamente de natura calculatoarelor și a sistemelor IT; societatea nu deține în proprietate active 
imobile. 

2.3.5 Situația activelor necorporale 
Compania Life is Hard deține, la data evaluării, două categorii de active necorporale: 

a) Software și licențe utilizate în activitatea operațională proprie 
b) Aplicații și produse IT dezvoltate pe parcursul anilor pentru a fi monetizate; amintim aici: 

 24Broker 
 24Routier 
 Eokey 
 MedXline 
 Pachet Smart City 
 Doxtar 
 24Auction 

Pentru toate aplicațiile de la punctul b) societatea deține dreptul integral de proprietate asupra codului 
sursă (IP) și a tuturor elementelor suport. Conform datelor furnizate de managementul companiei în 
dezvoltarea aplicațiilor Okey, Doxtar, 24Auction respectiv pachetul Smart City au fost alocate aprox. 
16.688 ore de muncă, astfel: 

 Pachet Smart City – 2.331 ore 
 Doxtar – 3.184 ore 
 24 Auction – 1.186 ore  
 OKEY – 9.987 ore  

2.3.6 Situația imobilizărilor financiare  

Compania deține participații la două companii care la data evaluării, potrivit informatiilor primite de la 
managementul companiei nu au un orizont clar de activitate, fiind analizată varianta lichidării lor; 
acestea sunt: 

 Mobile Technologies, unde societatea deține 100% din capitalul social si a carei valoare neta 
contabila este de 400 lei 
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 Barandi Solutions, unde societatea deține 56,86% din capitalul social si a carei valoare neta 
contabila este de 271.177,13 lei. 

2.3.7 Contracte de închiriere   

La data evaluării, Life is Hard are încheiate contracte de închiriere în calitate de chiriaș pentru două 
locații: 

 Florești, strada Avram Iancu nr. 500, jud Cluj (sediu social) 
 Iasi, strada Armeana nr 12, jud. Iasi (punct de lucru) 

Cheltuielile anuale cu chiriile totalizează 284.000 lei. 

Având în vedere specificul activității desfășurate, societatea este foarte flexibilă în ceea ce privesc 
locațiile închiriate și astfel poate controla foarte bine nivelul acestor costuri. 

2.3.8 Contracte de imprumut. Bunuri gajate sau ipotecate  
La data evaluării, societatea are contractate împrumuturi financiar bancare cu un sold de 837.592 lei 
reprezentând leasing-uri și linii de credit/overdraft. 

2.3.9 Situația asigurărilor în vigoare 
Compania are încheiate contracte de asigurare pentru autovehiculele din patrimoniu, asigurari de 
raspundere profesionala si asigurari de sanatate pentru personal. 

2.3.10 Situaţia litigiilor  
Societatea nu este angrenată în litigii de natură comercială sau patrimonială. 

Concluziile diagnosticului juridic: 

În urma analizei situației juridice se pot formula următoarele concluzii: 

 Life is Hard este o societate pe acțiuni listată pe Bursa de Valori București sub simbolul LIH. 
 Societatea nu deține active imobile, activitatea acesteia se desfășoară in principal în spații 

închiriate. 
 Principalele active detinute de societate sunt cele intangibile de natura aplicațiilor și 

produselor software, dezvoltate in regie proprie in vederea monetizarii lor. 
 Nu există litigii comerciale sau patrimoniale. 

2.4 Diagnosticul operational 

Life is Hard este o companie specializată în dezvoltarea de aplicații si produse software, fiind printre 
liderii din piață în ceea ce privesc aplicațiile destinate borkerilor de asigurări (prin 24Broker). 

Activitatea societății este structurată pe 2 direcții: 

 Vânzare și prospectare noi clienți 
 Dezvoltare și suport 
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Compania se concentrează pe monetizarea principalelor sale aplicații, amintim aici: 24 Broker, 24Routier 
Eokey respectiv MedXline, dar și pe dezvoltarea de module noi ce vin să acopere nevoia curentă a 
clienților. 

24 Broker, reprezintă aplicația fanion a companiei, generând in medie, aprox. 50% din Cifra de Afaceri 
anuală. Aceasta este un instrument prin care brokeri de asigurări își desfășoară activitatea principală, 
precum: 

 Ofertarea și emiterea electronică a polițelor 
 Gestiune agenți 
 Gestiune petiții 
 CRM 
 Gestiune formulare 
 Rapoarte  

Eokey, este o aplicație integrată ce vine în suportul IMM-urilor prin oferirea de module care rezolva, 
organizeaza si automatizeaza activitatea unei firme. Printre modulele oferite amintim: 

 Facturare 
 Gestiunea stocuri 
 Calendar 
 Documente 
 CRM 
 Registru de corespondenta 
 Export contabilitate 
 Gestiune obiecte de inventar și flotă auto 

MedXline, este o aplicație de management operational destinată clinicilor mici si mijlocii, prin oferirea de 
module destinate programării pacienților, a fisei electronice sau calculul comisioanelor medicilor. 

24Routier, este o aplicație de management și gestiune operațională a transportului de pasageri, 
eticketing și mobile ticketing. Clientul principal al companiei pe acest segment este Tabita Tour. 

Sistemul de valori pe care compania l-a adoptat cuprinde următoarele concepte: 

 Pasiune – calitatea esențială de care o persoană are nevoie pentru a face față provocărilor pe o 
piață în continuă schimbare și cu provocări continue. Pentru a transforma o idee într-un succes 
este nevoie mult efort fără o garanție certă a succesului. Pasiunea este în acest caz elementul 
care poate aduce succesul asigurând atingerea facilă a obiectivelor de business. 

 Orientarea către client – Prin înțelegerea obiectivelor clienților, societatea adaptează produsele 
în funcție de nevoile imediate oferind soluții de business eficiente în măsură să aducă plus 
valoare în activitatea clienților. 

 Fiabilitate și integritate – Având ca și repere încrederea, onestitatea, respectarea promisiunilor 
și dorința în a spune ceea ce trebuie spus clienților, societatea își asumă responsabilitatea pentru 
propriile acțiuni. 

 Inovație – Cei 10 ani de experiență în dezvoltarea și furnizarea de soluții de business recomandă 
societatea referitor la inovața în procesele de business, în instrumentele utilizate și în 
organizarea de ansamblu a activităților proprii. 
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 Parteneriat pe termen lung – Prioritatea societății este nu numai de a oferi servicii de business, 
ci de a deveni un partener de încredere, pe termen lung, pentru clienții cărora le oferă soluții de 
business. 

 A fi cel mai bun – Societatea dorește să performeze în activitatea sa prin oferirea de soluții de 
business fiabile clienților, prin asigurarea unor cariere de succes și pline de satisfacții pentru 
proprii angajați și prin obținerea unor rezultate financiare care să cointereseze acționarii în a 
rămâne în acționariatul societății. 

2.4.1 Evoluția vânzărilor 
Cifra de afaceri a companiei este generată în principal prin monetizarea aplicațiilor informatice dezvoltate, 
precum: 24 Broker, 24Routier, Medxline, dar și prin alte servicii oferite clientilor sai precum dezvoltarea 
de aplicații sau module noi la cerere ori mentenanță. Mai jos prezentăm defalcarea cifrei de afaceri pe 
surse: 

Activitate/produs/serviciu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
24broker 1.119.700 1.527.771 2.051.669 2.261.948 2.668.132 3.603.839 
UE24broker             
Medxline 6.263 0 663 37.344 75.202 163.372 
eokey 0 0 0 7.971 33.565 52.324 
24 Auction             
24routier 994.637 3.278 302.829 113.814 165.555 263.311 
CityHEALTH 0 0 0 0 11.597 5.700 
Doxtar 0 0 0 0 0 0 
Altele 488.614 468.201 1.253.193 1.366.435 879.750 1.231.428 
Vanzare marfa 1.376.079 2.157.792 1.031.553 66.934 1.091.060 55.369 
 TOTAL Cifra de Afaceri 3.985.293 4.157.042 4.639.907 3.854.446 4.924.861 5.375.343 

Suplimentar societatea a obținut venituri din subvenții și alte servicii oferite, valoarea acestora fiind de 
cel mult 500.000 – 600.000 lei per an. 

Analiza istorică a veniturilor ne relevă următoarele: 

 Aplicația 24Broker este vectorul principal de creștere al companiei, cu evoluții pozitive de la an 
la an. 

 Aplicații precum MedXline și Eokey generează venituri de sub 200.000 lei anual. 
 Aplicația 24Routier se menține în medie la un nivel relativ constant, 100.000 – 300.000 lei, dar 

cu perspective de creștere. 
 Veniturile din vanzarea mărfurilor sunt oscilante iar în viitor se așteaptă să fie apropiate de 0. 
 Alte venituri generate din mentenanța, dezvoltare de modul noi, etc. au deasemenea o evoluție 

oscilantă, dar cu perspective de creștere stabilă pe viitor. 

Pe termen mediu și lung sunt așteptate creșteri importante pe segmenul aplicației Eokey, ce are un 
potențial ridicat, dar și pe segmentul 24 Broker unde sunt așteptate creșteri ale bazei de clienți și 
dezvoltarea unor module noi. 

2.4.2 Dinamica investiţiilor 
În vederea cresterii continue a afacerii dar si pentru a fructifica noi oportunitati, societatea a alocat resurse 
importante pentru dezvoltarea de noi aplicații și produse software. Astfel, în ultimii 3 ani au fost investiții 
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aprox. 5 mil lei preponderent în dezvoltarea de aplicații, printre care și Eokey. Managementul are stabilit 
un buget total de aprox. 4 mil lei doar pentru această aplicație, din care 2,5 mil lei au fost deja investiți: 

TIPUL INVESTIȚIEI Valoare 

Investiție în platforma eOkey, prin dezvoltarea următoarelor functionalitati: 

Echipamente de lucru 31846.04 

Funcţionalitate de gestiune Flotă auto 530,046.00 

Plug-inuri pentru interfaţare cu site-uri de comerţ electronic 
Funcţionalitate Template-uri Facturi şi Chitanţe 
Funcţionalitate Export Date 

405,225.00 

Interfaţarea OKEY cu case de marcat 
Funcţionalitate de gestionarea obiectelor de Inventar 

247,392.00 

Funcţionalitate Market Place 
Funcţionalitate Parteneri 

603,765.00 

Funcţionalitate Intranet 
Funcţionalitate gestionarea proceselor de achizitii 
Funcţionalitate sondaje 

707,157.00 

Funcţionalitate gestiune procese HR: + suplimentar 
Funcţionalitate eLearning 

715,216.50 

Funcţionalitate Mail/ Sms Marketing 
Funcţionalitate Call-Center 

809,730.00 

Funcţionalitate asistiva pentru persoane cu dizabilităţi 22,950.00 

TOTAL DE INVESTIT 4,073,327.54 

TOTAL INVESTIT PANA LA 31.12.2019 2,525,431.04 

2.4.3 Asigurarea calității 
În anul 2018 compania a fost certificată ISO 9001 ISO 27001 de către ALL CERT SYSTEMS, certificat 
valabil până în 2020. Procedurile, fiecărui departament, sunt publicate și revizuite periodic, pe intranetul 
companiei conform certificării.  

Auditul intern de calitate asigura o orientare continuă a companiei către respectarea standardelor de 
calitate urmărind totodata si imbunatatirea proceselor.  

2.4.4 Activitatea de aprovizionare 
Activitatea de aprovizionare nu are un rol vital în cadrul companiei Life is Hard, furnizorii fiind în principal cei 
de utilități, servicii suport IT precum internet, licențe, etc.. 
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2.5 Diagnosticul comercial  

Obiectivul principal al acestei etape este estimarea pieței întreprinderii şi a poziției întreprinderii pe piaţă. 
În cadrul acestui diagnostic analizăm elementele care influențează activitatea comercială a societății, 
elemente care reprezintă factori de influență asupra pieței şi a poziției pe piaţă a întreprinderii. 

2.5.1 Analiza sectorului IT 

Afacerile din sectorul de tehnologie din Romania, de la cercetare-dezvoltare in inginerie la echipamente 
automatizate si software, vor atinge in acest an nivelul de 55 de miliarde de lei, cifra mai mult decat dubla 
fata de nivelul din 2010. Industria romaneasca se afla la momentul unor decizii strategice - trebuie sa 
faca pasul spre robotizare si digitalizare, spre Factory 4.0, in ton cu schimbarile majore la nivel 
international. 

In esenta, Factory 4.0 se refera la business-uri care si-au digitizat tehnologiile, astfel incat instalatiile si 
echipamentele pot comunica intre ele prin intermediul internetului, cu ajutorul noilor tehnologii. 

Economia mondiala face deja pasul catre Factory 4.0, considerata a patra revolutie industriala, iar cel 
mai relevant exemplu de transformari majore, dincolo de dinamica sectorului de software, il reprezinta 
evolutia industriei auto care, in urmatorii 10 ani, isi propune sa renunte la productia de automobile cu 
motoare termice si sa se focuseze pe automobilele electrice, dotate cu inteligenta artificiala. 

Romania face pasi inainte, dovada evolutia semnificativa a business-ului din sectorul tehnologic (coduri 
CAEN 6201,6202,6203,6209,721,7112, 4652, 4651). Numarul companiilor care activeaza in aceste 
domenii, de la fabricarea echipamentelor industriale si cercetare/dezvoltare in inginerie, la realizarea 
software-ului, consultanta, managementul mijloacelor de calcul, comertul cu ridicata al componentelor si 
echipamentelor de calcul, a crescut semnificativ in ultimii 10 ani. 

În România activează, în prezent, peste 17.000 de firme de profil, cu aproape 3.000 mai multe decât în 
anul de referinţă 2012. Afacerile acestora au trecut, anul trecut, de pragul de 5 miliarde de euro, iar în 
acest an se va depăşi nivelul de 5,5 miliarde de euro. 

Calitatea factorului uman reprezintă, pentru investitori, principalul atu al României. Într-un sistem 
educaţional cu probleme majore, educaţia de profil este printre puţinele care se realizează la un nivel 
competitiv. 

România se situează constant în top 10 global în competiţiile internaţionale de matematică sau 
informatică. Cele 5 politehnici din ţară asigură anual peste 7.000 de absolvenţi cu abilităţi specifice care 
formează sub-clustere regionale: Bucureşti (2.000 de absolvenţi mix rar de abilităţi), Cluj (1.700 - Java, 
C#, .NET, PHP, Web), Iaşi (1.100 - Java, .NET, C/C++) , Timişoara (1.100 de absolvenţi - front end, 
telecom), Braşov (500 - C++, helpdesk), Sibiu (500 - cloud şi vizualizare) şi Craiova (230 - automotive 
software şi gaming). Dincolo de specializare - România are un număr de ingineri pe cap de locuitor 
superior celor din SUA, India, China sau Rusia - este de remarcat faptul că forţa de muncă din acest 
sector beneficiază şi de un nivel ridicat de cunoaştere a limbii engleze, un atu fundamental în acest 
domeniu. 

Un alt avantaj important al industriei româneşti de software este reprezentat de infrastructură specializată 
dezvoltată puternic în ultimii ani: start-up-uri, fonduri de venture capital, peste 40 de co-working spaces 
şi acceleratoare la nivel national. 
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Raportat la 2007, afacerile din sectorul de software au crescut cu 150%, iar faţă de 2017 cu peste 5%, 
semn că piaţa a atins un nivel de maturizare. Asistăm la o concentrare a business-ului, la o maturizare 
şi eficientizare a industriei, dovadă că numărul firmelor a scăzut cu 6% în 2017 faţă de 2016. Numărul 
PFA-urilor din acest sector a scăzut la o treime faţă de anul precedent, la 11.000 active în iunie 2018, iar 
peste 4.000 de firme au avut cifră de afaceri zero. 

Concurenţa este factorul care a împins inovaţia românească în sectorul software la un standard 
competitiv la nivel internaţional. Firmele româneşti, fie ele microîntreprinderi, mici sau mijlocii, au început 
să se adapteze efectelor globalizării, strategiilor agresive ale jucătorilor străini. Şi-au focusat business-
urile pe segmente de nişă, pe inovaţie şi dezvoltarea de software de ultimă generaţie şi mai puţin pe 
activităţi de suport, acolo unde marile companii deţin mare parte din piaţă. În plus, este de remarcat 
numărul mare de startup-uri, semn că tinerii IT-işti continuă să aibă încredere că pot reuşi pe cont propriu 
în acest domeniu. 

La nivel geografic, cele mai mari afaceri au fost realizate de firmele din Bucureşti-Ilfov, Cluj, Iaşi, Timiş şi 
Braşov. Împreună, acestea au generat peste 80% din cifra de afaceri totală în 2018. 

În ceea ce privește piața soluțiilor IT putem extrage următoarele concluzii: 

 Onorariul mediu per zi, aferent unui individ (Daily Man Rate) variază între 250 – 330 euro/zi/om  

 Durata medie de dezvoltare a unei soluții software variază între 6 – 9 luni de zile; existând situații 
în care se poate ajunge și la 12 – 14 luni (în cazul celor complexe) 

Criza de pe piaţa muncii şi-a spus cuvântul puternic şi în acest domeniu. Presiunea pe salarii a făcut ca 
angajările în acest sector să reprezinte o provocare pentru mediul de afaceri. Astfel costul mediu per 
angajat a avansat mult mai rapid decât productivitatea muncii, cu 9,4% faţă de 2016 la 21.300 euro per 
angajat în 2017. Chiar şi în contextul creşterii salariilor în sectorul de software, România a continuat să 
reprezinte una dintre cele mai bune pieţe de profil din UE. Rentabilitatea investiţiilor în acest sector a fost 
mai mare decât în Europa dezvoltată sau în SUA (cu un cost mediu anual încă redus, de aproximativ 12 
euro per oră). 

La nivelul principalelor centre economice, București, Timisoara, Iasi, Cluj Napoca, sectorul IT este în 
continuare axat pe outsourcing (puține companii au în portofoliu produse proprii), Cluj Napoca fiind 
dominat de companii precum NTT Data Romania, Endava, Softvision, Net Brinel, Betfair, etc.  

Analiza indicatorilor de bază a fost axată pe segmentul de companii cu o talie relativ apropiată de la 
nivelul principalilor poli de dezvoltare. În ceea ce privește profitabilitatea operațională EBITDA se remarcă 
un interval mediu de 7% - 26%, definit de quartila 1 respectiv 3, în timp ce costurile cu personalul ajung 
până la 70% (menționăm faptul că nivelul cheltuielilor cu angajații poate ajunge chiar și la 80% având în 
vedere că numeroase companii apelează la subcontractori; subcontractori ce sunt reflectați în evidențele 
contabile la cheltuieli cu terții). 
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2.5.2 Analiza sectorului de asigurări – borker asigurări 
La sfârșitul lunii septembrie 2019, figurau înregistrați în evidențele Autorității de Supraveghere Financiară 
un număr de 334 de brokeri de asigurare și/sau reasigurare autorizați, din care: 

 

Datele de piață ne arată că la finalul T3 al anului 2019 o creștere a valorii primelor intermediate pentru 
asigurări generale și asigurări de viață, de 12,36%, de la 4.703.677.321 lei la 5.285.132.103 lei față de 
aceeași perioadă a anului 2018. Această evoluție s-a datorat creșterii volumului de prime intermediate 
atât pentru activitatea de asigurări generale (+12,74%), cât și pentru sectorul asigurărilor de viață 
(+2,5%). Valorile cuprind și intermedierile pentru societățile de asigurare venite în România în baza 
libertății de a presta servicii, dreptului de stabilire și altele. Valoarea totală a primelor intermediate pentru 
acestea a fost de 348.094.135 lei, reprezentând 6,59% din total prime intermediate. 

Această evoluție a avut loc pe fondul unei creșteri agregate a volumului de prime brute subscrise de 
8,76%, din care 9,84% a fost aferentă asigurărilor generale, iar 4,77% asigurărilor de viață. Asigurările 
de viață au rămas la aproximativ aceeași pondere ca și anul trecut (20,48%) în totalul primelor brute 
subscrise raportate de societățile de asigurare autorizate în România.  

În perioada 01.01.2019 - 30.09.2019, companiile de brokeraj au intermediat 65% din volumul total al 
primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare (5.285.132.103 lei), în 
creștere față de perioada similară a anului 2018 când primele intermediate au fost în sumă de 
4.703.667.321 lei (63%). 

Volumul primelor intermediate de companiile de brokeraj pe principalele clase de asigurare a crescut cu 
aproximativ 11%, așa cum se poate observa în tabelul de mai jos: 

 

În piața din România, veniturile companiilor de brokeraj provin din contractele de intermediere încheiate 
cu societățile de asigurare, fiind un model de remunerare bazat pe comision. Mai puțin de 2% din 
veniturile raportate provin din alte activități în legătură cu obiectul de activitate (de ex. consultanță și 
inspecții de risc, asistență acordată clienților în cazul unei daune). 

În primele 9 luni ale anului 2019 companiile de brokeraj au raportat venituri obținute din activitatea de 
intermediere în asigurări în valoare de 936.596.747 lei, în creștere cu 17,10% față de aceeași perioadă 
de referință a anului trecut (799.697.526 lei). 
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Analizând structura veniturilor obținute din activitatea de intermediere în asigurări de companiile de 
brokeraj pe clase de asigurări generale creșterea este de 15,88% (de la 739.199.487 lei la 856.578.525 
lei). 

Situația evoluției veniturilor din activitatea de intermediere în asigurări, pentru perioada 2017-2019, este 
următoarea: 

 

Ponderea veniturilor din activitatea de intermediere în volumul de prime intermediate la nivelul pieței de 
brokeraj a fost de 17,72% (comision mediu), pe segmentul asigurărilor generale acesta fiind de 16,76%, 
iar pe segmentul asigurărilor de viață 43,30%. 

Așa cum se poate observa din datele sintetizate, ne așteptăm ca în viitor piața brokerilor de asigurări să 
își mențină trendul de creștere și de adaptabilitate la contextul legislativ și macroeconomic – aspect ce 
va conduce la o nevoie pentru aplicații precum 24 Broker. 

2.5.3 Digitalizarea IMM-urilor 
Integrarea tehnologiei în rândul companiilor românești a rămas stabilă în ultimii ani, însă dintr-o 
perspectivă comparativă suntem pe locul 27 în Uniunea Europeană. Cu doar 8% din totalul IMM-urilor ce 
fac vânzări online, comparativ cu media de 17% a Uniunii și 2% ce reușesc să vândă în afara țării față 
de competitori regionali care depășesc 4-5%, produsele și serviciile dezvoltate în România ajung cu greu 
în piețele digitale europene. Câteva îmbunătățiri se pot observa la utilizarea de către companii românești 
a serviciilor de cloud, de la 6% în 2017 la 8% în 2018, dar semnificativ mai puțin decât media europeană 
de 17%. Economia stă ceva mai bine însa la analiza volumelor mari de date – Big Data – aflându-se pe 
locul 14 și aproape de media de 12% europeană. Astfel, se identifică un potențial ridicat pentru companii 
din domeniul IT precum LIH care au în portofoliu produse și aplicații destinate digitalizării IMM-urilor, 
amintind aici: Eokey, 24 Routier, 24 Broker, etc. 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a transmis 11 propuneri 
pentru viitoarea ediţie a programului de finanţare Start-Up Nation. Printre propuneri sunt introducerea 
unui pachet de digitalizare obligatoriu, acordarea unui punctaj suplimentar pentru cei care se întorc din 
diaspora pentru a înfiinţa o companie în România, eliminarea diferenţelor de punctaj dintre Bucureşti, 
Ilfov, Cluj şi restul judeţelor, precum şi introducerea restricţiei de a vinde mai mult de 49% din companie 
pe perioada de implementare şi monitorizare a programului, printre altele. 

2.5.4 Politica de vânzări 
Cateva aspecte importante în cadrul politicii de vânzări sunt: 

 Cross-selling; 
 Configurarea de oferte personalizate, pornind de la obiectivele și nevoile clienților; 
 Marketing online; 

2.5.5 Politica de marketing și promovare 
Activitatea de marketing şi promovare a serviciilor oferite de companie constă în promovarea prin 
intermediul canalelor digitale (website) respectiv prin prezenta directă la conferințe și evenimente 
dedicate sectorului IT (cluster IT).  
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2.5.6 Principalii clienți 
Clienții sunt din diferite domenii, având în vedere că societatea dispune de aplicații din diverse domenii 
(asigurări, contabiltiate, transport rutier sau feroviar, etc.) și sunt preponderent IMM-uri. 

In cazul Life is Hard, veniturile obtinute de la principalii clienți se împart în 2 categorii și anume:  

 De baza, recurente obtinute de la acei clienți ce achiziționează licențe de utilizare pentru aplicațiile 
din portofoliu.  

 Ocazionale, obtinute de la acei clienți ce apelează la societate pentru aplicații sau module noi ale 
actualelor aplicații 

Durata medie de încasare a creanțelor de la clienți este în medie de peste 100 zile, aspect ce conduce la o 
nevoie de finanțare a capitalului de lucru. 

2.6 Diagnosticul resurselor umane  

Acest diagnostic vizează stabilirea caracteristicilor resurselor umane disponibile și adecvarea potențialului 
uman, atât cantitativ cât și calitativ, la obiectivele firmei.  

În condițiile unei concurențe active și unui acces tot mai larg al întreprinderilor la echipamente și tehnologii 
moderne, potențialul uman este considerat un factor tot mai important de succes prin capacitatea sa de 
inovație, de dezvoltare. 

2.6.1 Managementul societății 

Societatea este administrată la data evaluării de un Consiliu de Administraţie format din Chis Catalin, Ovidiu 
Valceanu și Alin Mihai Laurentiu. 

Echipa de mangement este formată din: 

 Erik Barna - Director General 
 Ioana Handabut - Director Operatiuni 
 Nicoleta Szakacs - Director Financiar 
 Marius Zirbo - Delivery Manager - Dep. BSS 
 Daniel Atudorei - Business Developer - Dep Asigurari 
 Victor Pop - Product Owner - 24Broker 

Din perspectivă organizatorică, societatea are următoarele nivele/poziții: 

 Management: 
o CEO 
o COO 
o Sales Manger 
o Finance Analyst 

 Project Mangement 
o Project Manager (4) 
o Department manager 
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Software development 
o Team Lead/Senior Full Stack Web Developer 
o Senior Full Stack Web Developer 
o Middle Full Stack Web Developer 
o Junior Full Stack Web Developer 
o Senior Software Developer – mobile applications (Android & iOS) 
o Software Developer – mobile applications (Android & iOS) 
o Junior Software Developer - Mobile Applications 

 Quality assurance/system testing 
o Junior Business Analyst 
o Middle System Test Specialist 
o Junior System Test Specialist 

 Customer Support  
o Customer Support Specialist 
o Junior Customer Support 

 Administrativ support  
o Office Admin 
o Web Designer 

2.6.2  Auditarea situațiilor financiare 

Auditarea situațiilor financiare este realizata de Amnis Audit Eval iar auditul intern de Pasca Ioana Maria. 

2.6.3 Personalul 
Numărul mediu de angajați a fluctuat anual în intervalul 14 – 24. Dupa mentinerea unui numar de 14  
angajati in perioada 2016-2018, in 2019 numarul de angajati a crescut la 22 (media perioadei 2014-
2015). Mai jos prezentăm sintetic această evoluție: 

Nr. salariati/calaboratori: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numar mediu salariati 20 24 14 14 14 22 

Numar efectiv salariati 33 23 16 25 31 27 
Colaboratori - - - - 15 18 

Societatea nu are un departament distinct de resurse umane. Societatea de contabilitate Performia 
Finance este responsabilă pentru înregistrarea pontajului și a concediilor efectuate de către office 
manager. Suplimentar, aceasta se ocupă de redactarea contractelor de muncă și a actelor adiționale, în 
timp ce pentru programatori se păstrează dosare distincte. 

Directorul general identifică nevoia de personal în cadrul companiei și are în responsabilitate 
desfășurarea procedurii de recrutare. 

Activitatea de evaluare și pregătire a personalului este în responsabilitatea project managerului, 
managerului de departament operational și al directorului general. 
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2.7 Analiza economico-financiara 

Analiza economico-financiară a societății Life is Hard reprezintă un studiu metodologic al situației și evoluției 
societății comerciale, sub aspectul structurii financiare și a rentabilității, plecând de la bilanț, contul de 
rezultate, anexele la acestea, corespunzătoare anilor 2014 – 2019, puse la dispoziție de către conducerea 
societății. 

La efectuarea analizei s-au avut în vedere exclusiv documentele de evidență contabilă ale Life is Hard. În 
acest context prezenta analiză își propune să surprindă principalele aspecte ale afacerii societății comerciale 
Life is Hard din punct de vedere economico-financiar, să interpreteze evoluția acestora și să sesizeze 
tendințele pe care se poate încadra evoluția viitoare. Analiza răspunde unor cerințe generale reclamate de 
contexul în care este elaborată.  

Un instrument important al analizei financiare îl constituie analiza indicatorilor care reprezintă raportul dintre 
două posturi sau grupe fie din bilanț, fie din contul de profit și pierdere, fie unul din bilanț și altul din contul de 
profit și pierdere. 

2.7.1 Analiza bilanțului patrimonial 

În continuare este prezentat sintetic, bilanțul aferent perioadei 2014 - 2019: 

 
Analiza posturilor bilanţiere, cu preponderenţă pentru ultimul trimestru de analiză a scos în evidenţă 
următoarele: 
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 În perioada analizată, imobilizările necorporale sunt angrenate pe un trend de creștere constant, 
fiind susținut de specificul activității – dezvoltarea de soluții și aplicații software. Astfel, la data 
evaluării, societatea are în portofoliu numeroase aplicații ce sunt utilizate în activitatea curentă. 

 Imobilizările corporale sunt relativ constante, fiind în principal mijloace de transport (auto) și 
echipamente IT 

 Imobilizările financiare sunt reprezentate exclusiv de participațiile deținute de companie la Mobile 
Tehnologies și Barandi Solutions. 

 Nivelul stocurilor este relativ scăzut, sub 100.000 lei per an, în acord cu specificul activității ce nu se 
bazează pe aceste tipuri de active. 

 Nivelul creanțelor este în creștere continuă, în acord cu evoluția business-ului  
 Datoriile curente sunt relativ constante ca valoare, fiind încadrate în principal în intervalul 375.000 – 

720.000 lei. 
 Datoriile financiare vin să susțină activele fixe și activitatea operațională în general. 

2.7.2 Analiza poziţiei financiare 

2.7.2.1 Indicatorii de structură 

În tabelul anterior sunt prezentate ca structură elementele componente ale bilanţului societăţii. Analiza 
ponderii şi evoluţiei celor două grupe mari de active, activele imobilizate şi activele circulante precum şi 
structura de finanţare reflectă situaţia actuală din societate. Prezentăm în continuare analiza pe fiecare 
indicator: 

Structura patrimonială 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Datorii financiare / Total Activ 24,49% 22,91% 11,31% 13,01% 8,23% 14,56% 

Datorii financiare / Cpr 65,92% 43,16% 15,18% 17,84% 11,23% 19,69% 

DTML nete / EBITDA -0,01 -0,12 -0,12 0,16 0,04 -0,13 

Cpr / Total Activ 37% 53% 75% 73% 73% 74% 

Datorii totale / Cpr 169% 88% 34% 37% 36% 35% 

 Datorii Financiare / Total Activ evaluează poziţia datoriilor financiare ale companiei în raport cu cea 
a activelor sale. Reprezintă un indicator ce arată cât de multe datorii o companie poate suporta fără 
a intra în dificultate financiară. Se poate observa că pe perioada 2016 - 2019 de analiză evoluția 
indicatorului este relativ constantă, excepție fiind anul 2018, fiind în limite optime. 

 Datorii Financiare / Capitaluri Proprii evaluează poziţia datoriilor financiare ale companiei în raport 
cu valoarea capitalului acţionarilor. Reprezintă un indicator ce arată cât de multe datorii o companie 
poate suporta fără a intra în dificultate financiară. Concluzile sunt similare cu cele de mai sus. 

 DTML nete/EBITDA evaluează poziția datoriilor pe termen mediu și lung netuite de cash în raport cu 
profitul caștigat de o entitate înainte de a isi onora plata cheltuielilor cu dobanda, impozitul și 
amortizarea. Este un indicator care arată cât de multe datorii nete pe termen mediu și lung2 o 
companie poate suporta fără a intra în dificultate de plată. Pe același considerent, întrucât compania 
este finanțată din imprumuturi intragrup, valoarea acestui indicator este negativă. Valoarea acestui 
indicator este aproape de 0 sau chiar negativa, aspect ce conferă societății o poziție foarte bună.   

  

 
2 Datorii nete = datorii – cash in sold 
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 Capitaluri Proprii / Total Activ evaluează poziţia capitalurilor proprii ale unei companii în raport cu 
cea a activelor sale. Reprezintă un indicator de solvabilitate, întrucât arată de câte capitaluri proprii 
pot fi activele susţinute. Se poate observa că finanțarea activelor din surse proprii se realizează în 
procent  ridicat, înregistrând valori între 70 și 75% între anii 2016-2019, aspect considerat normal 
pentru companiile din IT.  

 Total Datorii / Capitaluri Proprii este un indicator al levierului financiar şi indică gradul de autonomie 
financiară de care se bucură compania analizată. Se observă că autonomia financiară a companiei 
este bună.  

2.7.2.2 Analiza lichidităţii, a echilibrului financiar şi a indicatorilor de gestiune 

Utilizarea activului patrimonial 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lichiditatea rapidă 144% 108% 176% 260% 120% 206% 

Lichiditatea imediată 65% 46% 51% 1% 2% 39% 

Durata de rotatie a creantelor 63 54 51 195 85 148 

Viteza de rotaţie a activelor circulante reprezintă un indicator de eficienţă care reflectă schimbările 
intervenite în activitatea întreprinderii (în special în activitatea de exploatare: modificarea procesului de 
aprovizionare şi producţie, reducerea costurilor, scurtarea ciclului de producţie şi a perioadei de 
desfacere şi încasare a producţiei etc.). Volumul activelor circulante depinde de doi factori, şi anume: 
cifra de afaceri şi viteza de rotaţie a activelor circulante. Cu cât activele circulante vor parcurge mai 
repede fiecare stadiu al rotaţiei capitalului, cu atât viteza de rotaţie va fi mai mare, iar nevoia de fond de 
rulment mai mica pentru un volum dat al activitatii, respectiv al cifrei de afaceri.  

Indicatorii ce reflectă lichiditatea companiei oferă informaţii despre bunurile la care întreprinderea poate 
să facă apel pentru a plăti datoriile pe termen scurt. 

Din analiza gradului de utilizare al elementelor patrimoniale se pot trage următoarele concluzii: 

 Lichiditatea rapidă: acest indicator ia în considerare doar acele elemente de activ disponibile 
imediat, ce pot fi utilizate pentru a îndeplini obligaţiile pe termen scurt. Se elimina din calcul 
activele mai puţin lichide, cum ar fi elementele de stocuri sau cheltuielile plătite în avans, în 
consecinţă în cazul în care indicatorul are o valoare scăzută arată o dependenţă crescută a 
activelor curente faţă de stocuri. În perioada analizată lichiditatea rapidă indică faptul că activele 
curente nu sunt dependente de stocuri acest aspect fiind normal, considerând activitatea 
desfășurată de companie. Se observă că de la an la an compania face față datoriilor pe termen 
scurt din activele cele mai lichide, aspect ce conferă societății o poziție bună. 

 Lichiditatea imediată: determină capacitatea companiei de a-şi onora obligaţiile imediate. Acest 
indicator ne relevă o dependență a companiei de gradul de încasare al creanțelor. Acest aspect 
poziționeză compania într-o arie delicată, unde orice întârzâiere de incasare a creanțelor va 
genera dificultăți financiare pentru companie.  

 Durata de rotaţie a creanţelor: reflectă intervalul de timp în care facturile emise de către 
companie sunt achitate de clienţi. Cu cât facturile sunt incasate mai repede, cu atât necesarul 
de capital de lucru este mai mic. Lichiditățile de care dispune compania pot reprezenta un avantaj 
competitiv în acest fel firma putând să negocieze cu clientii durate mai mari de încasare a 
creanțelor. De asemenea, lichiditățile la un nivel ridicat pot reprezenta o masură de siguranță 
luată de companie pentru a compensa managementul defectuos al creanțelor. Se poate observa 
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o perioada de încasare a creanțelor de peste 120 zile în 2017 și 2019, aspect ce poate creea 
sincope în cash flow și o nevoie de finanțare crescuta.  

2.7.2.3 Analiza performanţelor financiare 

În tabelul următor sunt reliefate evoluţiile principalelor categorii de venituri şi cheltuieli: 

 
În urma analizei posturilor de venituri şi cheltuieli, am extras următoarele concluzii: 

 Cifra de afaceri netă a companiei (la nivelul anului 2019) este generată într-o proporție de 
aproape 100% din producția vândută (servicii prestate), vanzarea mărfurilor avand o evoluție 
oscilantă și imprevizibilă.  

 Principalele cheltuieli din exploatare sunt cele cu personalul și terții (aici fiind incluși și  
colaboratorii). Având în vedere specificul companiei, considerăm această alocare a cheltuielilor 
operaționale ca fiind una normală. 

 Cheltuielile cu angajații sunt angrenate pe un trend în creștere constant, dat fiind presiune pe 
forța de muncă calificată din domeniul IT. 

 Cheltuielile cu terții sunt angrenate pe un trend în scădere, începând cu 2018 datorită limitării 
costurilor cu colaboratorii. 
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2.7.2.4 Indicatori de profitabilitate şi rentabilitate 

În ceea ce priveşte capacitatea companiei de a produce profit , aceasta a fost analizata prin urmatorii 
indicatori: 

Indicatori profitabilitate 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rentabiltiatea activelor 32% 25% 18% 13% 9% 24% 

Rentabilitatea capitalurilor proprii 85% 46% 24% 18% 12% 33% 

Rentabilitatea capitalurilor angajate 97% 42% 28% 13% 13% 24% 

EBITDA / CA 25% 22% 16% 19% 17% 43% 

EBIT / CA 22% 19% 13% 13% 9% 32% 

Rezultat net / CA 18% 17% 11% 12% 9% 26% 

Indicatorii de rentabilitate reflectă următoarele: 

 Rentabilitatea activelor: reprezintă eficacitatea utilizării activelor companiei și este un indicator 
relevent al competitivității. În cazul sectoarelor cu ciclul operațional lung, randamentul activelor 
este retribuit cu marje de profit mai mari. Valori mici ale acestui indicator sugerează în general 
investiții neproductive sau supradimensionate, ce nu lucrează la capacitate maximă și nu pot 
produce suficient profit.  

 Rentabilitatea capitalurilor proprii: arată profitul net generat de fiecare unitate monetară 
investită de către acționari sub forma de capitaluri.  Valorile mari ale acestui indicator arată o 
profitabilitate crescută ce maximizează rezultatele resimțite de acționari ca urmare a investiției 
realizate. Creșterea acestui indicator în condițiile de menținere ale aceluiași capital reprezintă un 
semnal pozitiv pentru investitori. Companiile cu un grad mare de îndatorare tind să obțină o 
rentabilitate mai mare a capitalurilor proprii, însă dezavantajul constă în riscul mare pe care îl dă 
dependența ridicată față de creditori.  

 Rentabilitatea capitalurilor angajate: reprezintă capacitatea companiei de a-și aloca eficient 
capitalul în investiții profitabile. Acesta reprezintă o indicație asupra modului în care resursele 
utilizate generează venituri. O rentabilitate mai mică decât costul capitalului atras, reprezintă că 
profitul generat de resursele atrase este mai mic comprativ cu costul lor.  

Indicatorii de profitabilitate prezintă următoarele concluzii: 

 Marja EBITDA: reflectă cel mai bine rentabilitatea activității operaționale. În comparație cu 
competitorii din sector, un nivel inferior mediei industriei, indică o potențială inferioritate 
operațională și poate conduce la viitoare probleme întâmpinate de companie. În cadrul 
companiei, marja EBITDA a crescut substanțial în 2019 față de 2018, de la 17% la 44%, în 
schimb datele istorice ne arată marje de apro. 16% – 25%, în acord cu media pieței.  

 Marja EBIT: reprezintă ponderea profitului operațional în cifra de afaceri, acest indicator exprimă 
capacitatea companiei de a genera valoare adăugată pentru acționarii sai. Acestă marjă arată 
profitabilitatea afacerii în sine, fără a lua în calcul cheltuielile ce nu țin de aceasta (amortizarea). 

 Marja rezultatului net: reflectă cât profit generează fiecare leu de vânzări, această marja ține 
cont pe lângă activitatea operațională și de politica de investiții, finanțare și fiscală a companiei. 
Se poate observa un trend similar cu cel al marjei EBITDA și EBIT.  

  



DARIAN DRS                                                  

Pagina 29 

2.8 Analiza SWOT   

Scopul analizei SWOT este sa evidenţieze concluziile analizei mediului intern din care rezultă punctele 
tari (Strengths) şi punctele slabe (Weaknesses) şi concluziile analizei mediului extern concretizate în 
expunerea oportunităţilor (Opportunities) şi a riscurilor (Threats). 

Punctele tari ale unei firme sunt acele avantaje pe care aceasta le deţine comparativ cu alte firme din 
ramură sau cu alte firme din localitate. Punctele slabe reprezintă acele părţi nesatisfăcătoare ale activităţii 
societăţii, în comparaţie cu firme similare din ramură sau firme din regiune.  

Oportunităţile pe care mediul extern le prezintă pentru o anumită firmă sunt acele date ale mediului care 
pot contribui la dezvoltarea activităţii firmei şi pot avea influenţe pozitive asupra acesteia. Riscurile sau 
pericolele mediului extern sunt acele aspecte ale mediului în care evoluează firma care pot influenţa 
negativ activitatea acesteia. 

ANALIZA MEDIULUI INTERN ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
PUNCTE TARI: OPORTUNITĂŢI 

 Forță de muncă calificată și know how 
adecvat 

 Nivel inalt de experienta 
 Aplicații dezvoltate intern cu potențial 

de monetizare  
 Localizarea în centrul universitar Cluj 

Napoca, unde forța de muncă 
specializata in industria IT este 
disponibilă 

 Numeroase premii obținute la nivel 
European 

 Parteneriate cu diferite clustere IT atât la nivel 
național cât și internațional. 

 Centre academice puternice în zonele în care 
există puncte de lucru. 

 Noi piețe de desfacere (de ex:  internationalizare 
cu 24Broker si CityHealth) 

 Acumularea de know-how si expertiza in Artificial 
Intelligence si Deep Learning 

 

PUNCTE SLABE: RISCURI: 

 Prezență scăzută în piețele țintă noi.   
 Forta de vânzare slabă 
 Produsele software dezvoltate intern, 

insa care nu au fost inca monetizate, 
ocazioneaza consumul unor resursel  

 

 Cifra de afaceri concentrată pe sectorul 
asigurărilor genereaza o expunere mare la 
riscurile aferente acestui sector 

 Fluctuatie de personal (fiind in Cluj-Napoca 
centrul IT , cererea pe domeniul IT este mare) 

 Competiția locală puternica. 
 Piața muncii mai scumpa la nivel local. 
 Riscuri de securitate cibernetica 
 Riscul ca eventualele produse software în care 

s-au investit sume considerabile sa fie uzate 
moral înainte ca ele să mai fie monetizate într-
un fel 
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3 EVALUAREA SOCIETATII 

Metodele de evaluare recomandate de Standardele de Evaluare (SEV) emise de ANEVAR sunt: 

 Abordarea prin venit – reprezintă o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, 
participaţii sau linii de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea 
este estimată prin convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului. 

 Abordarea prin piaţă - o cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau linii 
de activitate prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte 
întreprinderi similare, participaţii sau linii de activitate similare care au fost vândute.  

 Abordarea bazată pe active – metodă de estimare a valorii unei întreprinderi, participaţii sau linii 
de activitate utilizând metode bazate pe valoarea de piaţă a activelor individuale ale întreprinderii 
minus datoriile. 

Dintre cele trei abordări, nu am aplicat cea prin cost, întrucât în cadrul companiei analizate identificăm o 
serie de active necorporale (aplicații, bază de clienți, persoane cheie, etc.) ce împreună cu restul activelor 
suport formează patrimoniul analizat. Întrucât aceste active necorporale nu pot fi estimate în mod distinct, 
abordarea pe bază de active nu a fost aplicată. Mai mult, SEV emise de ANEVAR recomandă utilizarea 
acestei abordări doar în cazul start-up-urilor sau unde principiul continuității activității nu este respectat; 
în cazul prezentului proces de evaluare nici una dintre cele două condiții nu este respectată. 

Abordarea prin venit a fost utilizată în vederea estimării valorii de piață a companiei descrise, fiind cea 
mai adecvată întrucât surprinde aportul tuturor activelor deținute, corporale și necorporale. În aplicarea 
acestei abordări am utilizat previziunile managementului pentru a surprinde evoluția viitoare asteptata a 
societății dar și o serie de date de piață prin care am verificat rezonabilitatea lor. 

La nivelul pieței de Fuziuni și Achiziții (M&A) nu se cunosc suficiente tranzacții cu societății similare ca și 
complexitate, gamă de produse și potențial, iar pe pietele de capital din Europa centrala au fost 
identificate putine companii listate cu domeniu de activitate similar si pentru care sa fie disponibile date 
privind multiplii previzionati pentru perioada urmatoare. Din acest motiv, abordarea prin piață a fost 
utilizată ca și instrument de verificare a concluziei principale. Astfel rezultatul abordării prin piață este 
prezentat sub forma unui interval.  

În consecinţă, considerăm că rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate este cel mai reprezentativ 
pentru scopul prezentei evaluări având în vedere relevanţa datelor (majoritatea preluate din piaţă) şi 
informaţiilor utilizate în aplicarea ei. 
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3.1 Abordarea prin venit 

Presupune estimarea valorii Societăţii pe baza câştigurilor viitoare (free cash flow) de care ar putea 
dispune acţionarii actuali în ipoteza continuităţii activităţii. Metoda se bazează ca şi concept pe însumarea 
câştigurilor actualizate aferente atât perioadei de previziune explicite cât şi a celei non-explicite, valori 
care sunt obţinute prin previzionarea rezultatelor financiare având în vedere toate informaţiile de care 
dispune managementul şi acţionarul majoritar al companiei la data evaluării.  

Cele două metode înscrise în această abordare sunt: 

 Metoda cash flow-ului net actualizat 

 Metoda capitalizării venitului. 

3.1.1 Evaluare 
În cazul de faţă am aplicat prima metodă, care presupune estimarea valorii afacerii pe baza câştigurilor 
viitoare (free cash flow) de care ar putea dispune acţionarii actuali în ipoteza continuităţii activităţii. 
Metoda se bazează ca şi concept pe însumarea câştigurilor actualizate aferente atât perioadei de 
previziune explicite cât şi a celei non-explicite, valori care sunt obţinute prin previzionarea rezultatelor 
financiare având în vedere toate informaţiile de care dispune managementul şi acţionarul majoritar al 
companiei la data evaluării. Prin această abordare va fi recunoscută şi valoarea aportului elementelor 
necorporale neidentificabile distinct (goodwill sau badwill) de care nu se poate ţine seama în cadrul 
Abordării pe bază de active. 

Paşii principali ai aplicării metodei sunt următorii: 

 Estimarea și fundamentarea previziunilor de venituri si cheltuieli  
 Estimarea ratei de actualizare 
 Estimarea fluxurilor financiare la dispozitia investitorilor pe perioada explicită și cea perpetuă. 
 Actualizarea fluxurilor financiare şi a valorii reziduale 
 Considerarea eventualelor active în exces sau discount-uri 

Previziunile financiare s-au realizat pornind de la planul de afaceri pus la dispoziție de către 
managementul companiei pentru perioada 2020 – 2024 și conțin cifra de afaceri, cheltuielile operaţionale 
şi cheltuielile non-cash. Datele furnizate de management au fost analizate prin prisma datelor de piață 
identificate și au fost realizate unele ajustări ce au condus la bugetul de venituri și cheltuieli utilizat în 
procesul de evaluare, buget ce surprinde: 

 Input-urile managementului în ceea ce privește: 
o Cifra de afaceri estimată pentru următorii 5 ani pe principalele categorii de servicii: 

 Vânzarea de abonamente de aplicații precum 24Broker, 24 Routier, Medixline, 
EOkey 

 Dezvoltari asociate aplicațiilor, solicitate de către utilizatorii acestora  (24Broker, 
24 Routier, Medixline) 

 Alte servicii: mentenanța, hosting, google, etc. 
o Cheltuiala medie cu angajații. 
o Principalele cheltuieli cu terții pe următorii 1-5 ani 

 Input-urile evaluatorului cu privire la: 

o Proiecțiile financiare aferente aplicației EOkey pornind de la așteptările managementului 
privind veniturile medii obtenabile per abonament de aprox. 12 euro/lună și de la 
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performanțele obținute în monetizarea altor aplicații similare existente pe piață (Smart 
Bill, FGO, Oblio, 2Invoice, Easybill). Au fost analizate o serie de indicatori și informații 
precum: complexitatea produselor, costul abonamentelor oferite, numarul de clienți, cifra 
de afaceri din ultimii 10 ani, etc.).  

o Evoluția așteptată a domeniului. 
o Evoluția celorlalte cheltuieli operaționale prin prisma datelor de piață identificate în piața 

specifică și în special a marjei operaționale EBITDA. 

Premisele aplicării metodei sunt: 

 Elementele de venituri şi cheltuieli au fost reflectate în monedă nominală. 
 Durata previziunii explicite de 10 ani a presupus că după această perioadă evoluţia afacerii se 

va încadra pe o tendinţă de cvasimenţinere, cu o creştere anuală perpetuă de aproximativ 5% 
(echivalent cu nivelul așteptat al inflației pe termen lung și creșterea reala a domeniul IT). Durata 
de previziune este extinsă la 10 ani pentru a suprinde încadrarea aplicației EOkey pe un trend 
relativ stabil. 

 Rezultatele acestei abordări sunt valabile sub rezerva, specifică, de neîndeplinire ale unor 
elemente luate în calcul, din motive imposibil a fi avute în vedere la momentul evaluării. 

În cele ce urmează vom prezenta detalierea paşilor enumeraţi anterior. 

3.1.2 Estimarea fluxurilor financiare la dispozitia investitorilor 

Obiectivul metodei DCF (discounted cash-flow) este estimarea “averii acţionarilor” respectiv valoarea 
capitalului acţionarilor. Aceasta se poate realiza prin două căi: estimarea mai întâi a valorii capitalului la 
dispoziţia investitorilor din care să fie dedus nivelul datoriilor şi estimarea directă. Deşi ambele metode 
trebuie să conducă la aceleaşi rezultate, dacă ele sunt aplicate corect, estimarea directă este mai dificil 
de aplicat în practică. Din acest motiv este recomandat să fie evaluat întreg capitalul companiei 
(conţinând capitalurile tuturor celor care finanţează afacerea) din care să se deducă valoarea datoriilor. 
(Tim Koller, Marc Goedhart şi David Wessels – Measuring and Managing the Value of Companies – 
ediţia a 4-a,  2005). 

În cazul de faţă, s-au parcurs următoarele etape: 

 Estimarea bugetului previzional (Contul de profit şi pierderi) 
 Estimarea fluxurilor financiare la dispoziţia intreprinderii 
 Estimarea variaţiei necesarului de fond de rulment 

3.1.2.1 Fundamentarea previziunilor veniturilor și cheltuielilor 
Bugetul previzional s-a elaborat aşa cum aminteam anterior pornind de la planul de afaceri pus la 
dispoziție de către managementul companiei pentru perioada 2020 – 2024 și ajustat de către evaluator 
pe partea de cheltuieli operaționale in linie cu datele de piață constatate pentru alte companii similare. 
Menționăm faptul că aceste ajustări au rolul de a încadra compania analizată în limitele medii de 
profitabilitate regăsite în piață. 
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Estimările cu privire la veniturile potential obtenabile au în vedere următoarele categorii: 
 Venituri din aplicații funcționale și cu o bază existentă de clienți (24 Broker, 24 Routier). În cazul 

acestora sunt așteptate creșteri importante în următorii 5 ani, după cum urmează: 
o Pentru 24 broker sunt preconizate creșteri anuale de aprox. 30% (de la 3.420.000 lei în 

anul 1 de previziune, până la 12.000.000 lei în anul 5) susținute atât de evoluțiile istorice 
cât și de implementarea la nivelul pieței asigurările a noilor reglementări IDD. 

o Pentru 24 routier, sunt preconizate venituri cvasi constante datorită stagnării sau 
diminuării business-ului actualilor clienți. În tot această perioadă managementul va 
depune eforturi pentru atragerea unor clienți noi și de a dezvolta serviciile cu actuala 
bază de clienți.  

 Venituri din dezvoltări de module noi, asociate aplicațiilor existente și din aplicația Medxline. În 
cazul acestora managementul estimează creșteri anuale medii de aprox. 8%, până la 1.456.000 
lei în anul 5. 

 Venituri din aplicații precum EOkey, cu un potențial ridicat de monetizare în piață. Estimările 
noastre au la bază evoluția unor produse similiare (precum Smart Bill) coroborat cu gradul de 
complexitate și pontențialul aplicației (surprins prin veniturile medii per utilizator). Astfel, estimăm 
că acest produs va ajunge la maturitate în cel mult 10 ani, unde numărul de utilizatori se va 
mențiune într-un ritm de creștere anual constant de aprox. 2%, odată ce atinge pragul de 20.000. 
Menționăm faptul că acest prag de maturitate a fost verificat prin prisma evoluției principalului 
concurent (Smart Bill), cu o prezență de 10 ani în piață. 

 Începând cu anul 5 de previziune (excepție face aplicație EOkey) toate veniturile estimate sunt 
în acord cu creșterea așteptată pe termen lung (aprox. 5%). 

Referitor la cheltuielile operaționale s-au avut în vedere următoarele: 
 Date de piață referitoare la ponderea principalelor categorii de cheltuieli în cifra de afaceri, 

respectiv marjele operționale EBITDA medii regăsite în piață pentru companii similare. 
 Cheltuielile salariale (per angajat) sunt angrenate pe un trend de creștere anuală de 10% în 

primii 3 ani de previziune, urmat de o stabilizare graduală până la nivelul așteptat al inflației pe 
termen lung. Evoluția preconizată are ca scop alinierea salariilor la un nivel mediu așteptat din 
piață. Suplimentar, am avut în vedere o creștere constantă a numărului de angajați arondați 
aplicației EOkey. 

 Cheltuielile cu terții au în vedere așteptările managementului și evoluția inflației pe termen lung. 
Nivelul acestor cheltuieli sunt în acord cu istoricul și noile contracte semnate (ex. chirii). 

 Restul cheltuielilor operaționale au la baza așteptările managementului, ce sunt în acord cu 
datele istorice, și inflația așteptată pe termen lung. 

 Nivelul cheltuielior cu amortizarea are în vedere structura activelor amortizabile și nivelul estimat 
al CAPEX-ului coroborat cu amortizarea aferentă acestora. 

Analiza industriei specifice indică marje operaționale EBITDA medii cuprinse între 7% - 26%. Astfel, 
considerăm marjele previzionate ca fiind adecvate și în limitele medii din piață. 

În continuare prezentăm bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat: 
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Buget de Venituri şi Cheltuieli (lei) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 VT
Venituri din vânzarea mărfurilor 1,376,079 2,158,354 1,031,625 66,934 1,094,094 55,369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producţia vândută 2,609,214 1,999,250 3,608,354 3,787,512 3,833,801 5,319,974 5,132,000 7,663,000 11,498,000 16,948,000 24,436,000 26,150,000 27,935,000 29,803,000 31,743,000 33,774,000 35,401,000
Venituri din subvenţii de exploatare (aferente CA nete) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reduceri acordate 0 -562 -72 0 -3,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cifra de afaceri neta 3,985,293 4,157,042 4,639,907 3,854,446 4,924,861 5,375,343 5,132,000 7,663,000 11,498,000 16,948,000 24,436,000 26,150,000 27,935,000 29,803,000 31,743,000 33,774,000 35,401,000
Venituri din producţia stocată 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din producţia de imobilizări 0 988,020 168,421 606,444 781,222 185,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri ale exploatării 87,903 188,535 64,999 181,230 615,924 504,730 541,107 592,975 382,570 382,489 382,489 382,489 382,489 382,489 382,489 379,417 140,000

Total venituri 4,073,196 5,333,597 4,873,327 4,642,120 6,322,007 6,065,629 5,673,107 8,255,975 11,880,570 17,330,489 24,818,489 26,532,489 28,317,489 30,185,489 32,125,489 34,153,417 35,541,000

Cheltuieli privind marfurile 655,640 2,104,842 989,854 61,583 1,007,943 44,206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materii prime si materiale 123,749 78,158 64,024 112,607 117,663 43,524 41,000 42,000 43,000 44,000 45,000 46,000 47,000 48,000 49,000 50,000 52,000

% Total Venituri 19% 53% 23% 5% 23% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cheltuieli cu utilitatile 10,828 12,179 7,880 9,029 5,568 68,186 50,000 52,000 54,000 56,000 58,000 60,000 62,000 64,000 66,000 68,000 70,000

%Productie vanduta 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cheltuieli cu personalul 610,764 660,799 430,575 655,620 1,486,250 1,587,106 2,527,000 3,373,000 5,728,000 8,969,000 13,485,000 14,966,000 16,546,000 18,237,000 19,548,000 20,786,000 21,782,000

% Total Venituri 15% 16% 9% 17% 30% 30% 49% 44% 50% 53% 55% 57% 59% 61% 62% 62% 62%
Cheltuieli cu tertii 1,625,635 1,511,877 2,592,644 3,028,892 2,789,064 1,910,790 3,580,000 3,953,000 4,588,000 5,405,000 6,446,000 6,480,000 6,485,000 6,461,000 6,407,000 6,328,000 6,547,000

% Total Venituri 40% 36% 56% 79% 57% 36% 70% 52% 40% 32% 26% 25% 23% 22% 20% 19% 18%
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 13,933 3,292 13,260 2,217 9,726 8,207 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

% Total Venituri 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Alte cheltuieli din exploatare 31,359 19,505 28,623 33,642 54,728 91,264 43,000 44,000 45,000 46,000 47,000 48,000 49,000 50,000 52,000 54,000 56,000

% Total Venituri 1% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total cheltuieli operaţionale 3,071,908 4,390,652 4,126,860 3,903,590 5,470,942 3,753,283 6,209,000 7,431,000 10,424,000 14,485,000 20,045,000 21,563,000 23,151,000 24,821,000 26,082,000 27,245,000 28,464,000

Total venituri financiare 6,557 5,646 4,017 1,690 1,966 11,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli financiare (altele de cat cele cu dobanzile) 9,642 33,093 30,647 8,345 12,589 5,971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 998,203 915,498 719,837 731,875 840,442 2,317,675 -535,893 824,975 1,456,570 2,845,489 4,773,489 4,969,489 5,166,489 5,364,489 6,043,489 6,908,417 7,077,000
Rată EBITDA - % in Total Venituri 25% 17% 15% 16% 13% 38% -9% 10% 12% 16% 19% 19% 18% 18% 19% 20% 20%

Amortiz. şi proviz. (imob. corp. si necorp.) 121,990 137,872 132,152 202,174 394,058 553,611 886,000 1,776,000 1,776,000 1,776,000 1,776,000 1,776,000 1,776,000 1,776,000 1,776,000 1,776,000 1,776,000
Ajustarea valorii activelor circulante 0 5,695 0 19,216 0 39,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajustări privind proviz. pentru riscuri si cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT 876,213 771,931 587,685 510,485 446,384 1,724,548 -1,421,893 -951,025 -319,430 1,069,489 2,997,489 3,193,489 3,390,489 3,588,489 4,267,489 5,132,417 5,301,000

Rată EBIT - % in Total Venituri 22% 14% 12% 11% 7% 28% -25% -12% -3% 6% 12% 12% 12% 12% 13% 15% 15%
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3.1.2.2 Estimarea ratei de actualizare 
În cele ce urmează prezentăm modalitatea de estimarea a ratei de actualizare ce a fost utilizată în cadrul 
abordării prin venit. 

Având în vedere că rata de actualizare sau altfel spus, costul capitalului investit nu este observabil direct, 
au fost elaborate modele variate, prezumţii şi aproximări care să conducă la valoarea corespunzătoare. 
Astfel calea cea mai consacrată utilizată în prezent este WACC (Weighted Average Cost of Capital), ce 
consideră Cost of Equity, estimat prin modelul CAPM (Capital Assets Pricing Model) coroborat cu Cost 
of Debt respectiv raportului mediu regăsit în piață pentru indicatorul Debt/Equity.  

Estimarea Costului Capitalului Propriu (Cost of Equity) 

Relaţia de calcul pentru estimarea Cost of Equity prin modelul CAPM este: 

Ra = Rf + ERP x adj + CRP + α 

unde, Ra – rata de actualizare 
          Rf – rata de bază fără risc 
          ERP – prima de risc a pieţei 
          adj - coeficient ajustat de evaluare a riscului sistematic  
          CRP – prima de risc de ţară 
          α – primă de risc asociată strict companiei evaluate și scenariului de previziune considerat 

Aplicarea acestei abordări cu rigurozitate în România este dificilă datorită lipsei sau insuficienţei 
informaţiilor publice referitoare la estimarea principalelor componente şi aici facem referire în special la 
prima de risc şi coeficientul . 

Menționăm faptul că fluxurile financiare la dispoziția investitorilor au fost întocmite în monedă nominală; 
astfel că rata de actualizare estimată este una nominală (are în vedere inflația așteptată). 

În continuare vom estima fiecare din cele 4 componente ale ratei de actualizare: 

1. Rata de bază fără risc (Rf) 

Rata fără risc şi prima de risc de piaţă, asemeni celorlalte componente ale costului capitalului propriu 
reprezintă concepte orientate spre viitor (forward-looking). Costul capitalului reprezintă un concept 
orientat spre viitor explicat de faptul că în evaluare (a unei companii spre exemplu), se estimează 
valoarea prezentă a beneficiilor viitoare obtenabile din deţinerea companiei. 

Rata de bază fără risc reprezintă acea investiţie care determină remunerarea capitalului investit în condiţii 
de risc minim (dobânda actuală la obligaţiunile guvernamentale pe termen lung – la data evaluării). Pentru 
companii ce îşi desfăşoară activitatea în Europa se consideră rată de bază fără risc nominală ca fiind 
randamentul la scadenţă a obligaţiunilor de stat emise de state având rating AAA şi maturitate de cel 
puţin 10 ani, coroborat cu inflația așteptată monedei euro respectiv monedei naționale (unde își 
desfășoară activitatea compania). 

În perioadele de fluctuaţie, în care ratele fără risc înregistrează valori foarte mici datorate intervenţiilor 
băncilor centrale pe piaţa monetară, analiştii iau în considerare “normalizarea” ratei fără risc. Prin 
“normalizare” se înţelege estimarea unei rate fără risc care să reflecte cât mai aproape de realitate media 
sustenabilă a randamentelor obligaţiunilor de stat . În cazul de față s-a considerat media randamentelor 



DARIAN DRS                                                  

Pagina 36 

obligațiunilor de stat emise pe 10 ani de Eurozone – estimată la 2,5% conform studiului de piață publicat 
de Duff & Phelps. 

 

2. Prima de risc a pieţei 

Prima de risc a pieţei de capital (ERP) reprezintă un element de bază al determinării costului capitalului 
cu ajutorul modelului CAPM (Capital Asset Pricing Model). Aceasta şi rata fără risc sunt concepte 
intercorelate, prima de risc determinându-se în relaţie cu rata fără risc. În esenţă, ERP este randamentul 
suplimentar aşteptat de investitori pentru asumarea unui risc adiţional, asociat cu investiţia într-un 
portofoliu diversificat de acţiuni, prin comparaţie cu randamentul aşteptat al unei investiţii în active fără 
risc.  

Pentru a calcula prima de risc a pieţei am estimat: 

a. Prima de risc a pieţei pentru o piaţă matură: 

 prima de risc (ERP) pentru o piaţă matură preluată din studiul Duff & Phelps – prima estimată 
este de 4,8%.  

b. La prima de risc pentru o piaţă matură s-a adăugat prima de risc de ţară a României: 

 riscul de ţară al României (CRP), este de 3,2%, estimat de Duff & Phelps, corespunzător rating- 
ului BBB.  

3. Coeficientul   
În estimarea coeficientului de volatilitate β aferent sectorului în care compania activează, am utilizat baza 
de date elaborată de Duff & Phelps. A fost preluată valoarea coeficientului „beta unlevered corrected for 
cash“ pentru sectorul “software and services” – 0,78. 
 
În cadrul procesului de evaluare s-a avut în vedere un coeficient beta levered, pornind de la un raport 
mediu Debt/Equity identificat în piață (9%) coroborat cu nivelul de taxare din România, rezultând un Beta 
ajustat de 0,84. 
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4. Coeficientul  α 
Am considerat luarea în calcul a unei prime de risc suplimentară, cuantificată prin coeficientul alpha 
pentru a ține cont de riscul ridicat al previziunilor.  

Mai jos este prezentat sintetic estimarea: 

 

Estimarea Costului Mediu Ponderat al Capitalului (WACC) 

Pentru estimarea costului mediu ponderat al capitalului celelalte elemente luate în calcul au fost: 

 Structura estimată a capitalului, pornind de la situaţia actuală a structurii de finanţare în piaţa 
specifică; 

 Costul brut real al finanţării aferent capitalurilor împrumutate, calculat pornind de la media 
costului nominal al creditelor noi acordate societăţilor nefinanciare, conform BNR, estimat la 
6,12%. 

Valoarea rezultată a Costului mediu ponderat al capitalului (WACC) este: 

 

3.1.2.3 Estimarea fluxurilor financiare la dispoziţia investitorilor pe o perioadă explicită 

Fluxurile financiare la dispoziţia investitorilor (CFI) sunt compuse ca şi părţi principale din Fluxurile 
din exploatare şi Fluxurile din investiţii. În cadrul CFI (Cash-flow la dispoziţia investitorilor) nu se ţine 
seama de fluxurile aferente activităţii de finanţare. 

Fluxurile din exploatare au ca şi intrare profitul brut din exploatare şi ca ieşire, impozitul pe profit şi variaţia 
capitalului de lucru. Profitul brut din exploatare şi impozitul pe profit au fost preluate din cadrul bugetului 
previzionat. Modificările în structura capitalului de lucru au fost estimate conform prevederilor din 
subcapitolul următor. 
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Fluxurile din investiţii au ca şi intrări cheltuieli cu amortizarea, iar ca ieşiri, investiţii ce au rolul de a susţine 
previziunile privind evoluţia cifrei de afaceri. Aceste investiții fac referire și la aplicația EOkey (unde sunt 
estimate alocări de 1.547.897 lei în primul an) și urmăresc încadrarea indicatorului CAPEX în total venituri 
la un nivel de 5% (verificat cu datele istorice). 

Amortizarea contabilă a fost ajustată cu nivelul net al investițiilor prezentate mai sus. 

Variaţia necesarului de fond de rulment, respectiv a valorii stocurilor, creanţelor şi a datoriilor curente s-
a estimat având în vedere ponderea sa în cifra de afaceri generată. În cadrul procesului de evaluare s-a 
considerat o medie de 15%, echivalent cu media ultimilor 4 ani. Nivelul estimat este verificat prin prisma 
necesarului minim de disponibilități pentru plata salarilor, utilităților și a chiriei pentru 3 luni (echivalent cu 
durata medie de rotație a creanțelor).  

Pornind de la cele prezentate până în acest punct, prezentăm mai jos CFI: 
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3.1.3 Estimarea valorii terminale (reziduale) 
O componentă importantă a valorii prin metoda DCF o constituie valoarea reziduală (terminală) care 
reprezintă valoarea afacerii aferentă perioadei de previziune non explicite. Având în vedere continuitatea 
activităţii, am estimat valoarea reziduală prin capitalizarea cash-flow-ului net aferent primului an al 
perioadei de previziune non explicite, ţinând seama de rata anuală de creştere perpetuă g – estimată la 
cca. 5,0%. 

 

3.1.4 Rezultatul evaluării prin metoda DCF 

 

Pentru a estima valoarea capitalurilor proprii, din valoarea companiei au fost deduse datoriile nete. 
Acestea sunt reprezentate de datoriile financiare (purtătoare de cost) neacoperite din valoarea realizabila 
neta a activelor în afara exploatării (cash, active curente neincluse in capitalul de lucru previzionat, 
participații deținute în capitalul altor societăți, aplicații dezvoltate aflate în faza de start-up și pentru care 
nu există un plan de monetizare), după cum urmează: 

Datorii purtatoare de cost 837.592 
Cash 505.867 
Active curente neincluse in WK 230.000 
Participatii financiare 15.749 
     - Mobile Tehnologies 15.749 
     - Barandi Solutions 0 
Aplicatii in exces: 1.117.407 
     - Pachet SmartCity 361.043 

U.M.
Valoarea companiei
Total fluxuri financiare actualizate 2,321 mii lei

Valoare Terminală 47,163 mii lei
Factor de actualizare 0.29

Valoare Terminală Actualizată 13,583 mii lei
% Valoarea companiei 85%

Valoare companie 15,905 mii lei
Minus: Total capitaluri împrumutate 838 mii lei
Plus: activ in exces 1,867 mii lei

Valoarea capitalului acţionarilor, pachet de control 16,930 mii lei
Numar de actiuni 2,400,000
Valoare actiune 7.1 lei/actiune
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     - Doxtar 500.165 
     - 24 Auction 256.199 
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4 ABORDAREA PRIN PIAȚĂ 

În vederea evaluării companiei Life is Hard (LIH), a fost aplicată metoda comparației cu tranzacții de 
acțiuni ale unor societăți listate, datorită faptului că informațiile privind societățile comparabile listate sunt 
mai transparente decât în cazul preluărilor și combinărilor de întreprinderi, astfel de informații conducând 
la rezultate mai relevante ale abordării prin piață. 

În esență, metoda comparației cu tranzacții de acțiuni ale unor companii, luate ca bază de comparație, 
face parte din acele metode care folosesc informații furnizate de bursă, pe care evaluatorul le prelucrează 
și le adaptează în vederea stabilirii valorii de piață a acestor firme. Companiile listate la bursă sunt 
evaluate zilnic, prin mecanismul cerere - ofertă, coroborat cu nivelul cotației acțiunilor. 

Aplicarea metodologiei de evaluare prin comparaţii bursiere presupune parcurgerea următorilor paşi:  
- selectarea firmelor bază de comparaţie; 
- ajustări asupra informaţiilor financiare şi alegerea unor parametrii de activitate sau de randament; 
- analiza financiară comparativă; 
- identificarea multiplicatorilor de piaţă; 
- prelucrarea şi ajustarea multiplicatorilor de piaţă; 
- stabilirea valorii afacerii evaluate; 
- aplicarea de prime de control sau discounturi la valoarea finală estimată.  

 
Mențiuni privind aplicarea metodei: 
O observație care se cere a fi făcută este legată de aplicabilitatea acestei metode și anume de faptul că 
ea este convingătoare numai atunci când sunt disponibile suficiente informații de piață.  

Având în vedere faptul că deși au fost identificate suficiente companii listate la Bursa de Valori București 
care au ca obiect de activitate similar, acestea nu îndeplinesc în totalitate criteriile de similaritate și 
relevanță, astfel în selecția comparabilelor ne-am orientat și către piețe de capital externe. 

S-a urmărit în primul rând alegerea de companii din același sector – IT, întrucât acestea sunt influențate 
de aproximativ aceleași reglementări sau factori economici.  

Este foarte importantă asigurarea unei baze de comparație corespunzătoare, deoarece de calitatea 
eșantionului depinde calitatea evaluării și relevanța rezultatului obținut. Pentru aceasta, în urma analizei 
pieței specifice, au fost reținute câteva criterii esențiale, pentru ca întreprinderile selectate să asigure 
cerințele “similaritate” și “relevanță”, societăți cu un portofoliu de activități cât mai orientat spre sectorul 
IT. Pentru selectarea companiilor comparabile s-a folosit baza de date Infinancials. 
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4.1.1 Selectarea companiilor comparabile 

Sursa folosită pentru constituirea eșantionului de comparabile a fost baza de date Infinancials, aici 
regăsindu-se majoritatea companiilor de talie ,indiferent de talie, reprezentative pentru domeniul specific 
de activitate din fiecare țară. Având în vedere că peer group-ul a fost restrâns doar la comparabilele cu 
activitate din domeniul IT din Europa Centrală și de Est (menționăm faptul că doar Polonia are companii 
listate ce au putut fi utilizate în analiza noastră – având date referitoare la multiplii). 

În aceste condiții, valoarea indicată în această metodă este una orientativă, folosită doar ca o cheie de 
verificare a rezultatelor obținute în urma aplicării abordării prin venit. 

Companiile selectate pentru a forma eșantionul – bază de comparație pentru LIH sunt: 

Asseco Poland SA 
Comarch S.A. 
Asseco South Eastern Europe S.... 
Asseco Business Solutions SA 
Livechat Software SA 
Macrologic SA 
PGS Software S.A. 
Atende SA 
Synektik SA 
OPTeam S.A. 
Sygnity S.A. 
LSI Software S.A. 
Talex S.A. 
Simple S.A. 
Betacom SA 
PROCAD SA 
CUBE.ITG S.A. 

Dintre acestea, nu toate au estimări cu privire la principalii multiplii, motiv pentru care au fost eliminate 
iar în eșantionul final au fost incluse doar următoarele companii: 

Asseco Poland SA 
Comarch S.A. 
Asseco South Eastern Europe S.... 
Asseco Business Solutions SA 
Livechat Software SA 
PGS Software S.A. 
Synektik SA 

Companiile selectate îndeplinesc următoarele criterii: 

 Situații financiare disponibile la date cât mai apropiate de data evaluării; 
 EBITDA >0 
 Portfoliul de activități include în pondere majoritară activități din domeniul IT. 
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4.1.2 Ajustări ale elementelor bilanțiere și din contul de profit și pierdere 
Nu a fost necesară ajustarea elementelor din bilanţ sau cont de profit şi pierdere, întrucât variabilele 
financiare sunt preluate din baza de date Infinancials şi sunt aferente unor companii ce aplică standardele 
IFRS în raportarea financiară, astfel că există o bază comună de comparaţie. 

4.1.3 Selectarea multiplicatorilor de piață 

Multiplicatorii de piaţă sau ratele de evaluare reprezintă raportul dintre preţuri (cursuri bursiere) valabile 
la data evaluării şi diferite variabile financiare ale societăţilor analizate. Multiplicatorii sunt calculaţi pe 
baza unor tranzacţii derulate deja pe piaţă şi se aplică la aceleaşi variabile financiare ale companiei 
subiect, care au stat la baza determinării lor, pentru a obţine valoarea afacerii evaluate.  

Cei mai uzuali multiplicatori EV, construiţi pornind de la variabile financiare previzionate (întrucât 
acţionarii minoritari ai unei companii sunt interesaţi în special de performanţele aşteptate) sunt: 

- EV/CA 
- EV/EBITDA 
- EV/EBIT 
- Preț/Valoare contabilă capitaluri proprii 
- Preț/Cash-flow 

 

În cazul de față s-au aplicat multiplii EV/Net Sales și EV/EBITDA, acestia fiind considerți cei mai 
reprezentativi pentru activitatea societății. Ceilalti multiplii nu au fost considerați relevanți întrucât nu 
surprind în mod adecvat principalii vectori ce aduc valoare companiei (aplicațiile și potențialul său). 

4.1.4 Prelucrarea și ajustarea multiplicatorilor 

Atunci când valorile multiplicatorilor de piață calculați pentru firme care acționează în aceeași ramură 
industrială sunt foarte apropiate, aceasta înseamnă că acei multiplicatori sunt cei mai frecvent folosiți și 
cei mai apreciați în evaluarea firmelor din sectorul respectiv. Altfel spus, numitorul multiplicatorului îl 
constituie o variabilă financiară care joacă un rol esențial sau este un determinant în formarea valorii de 
piață. Așadar, multiplicatorilor care au valori foarte apropiate pentru firme diferite, li se vor acorda ponderi 
mai mari față de alți multiplicatori care se abat semnificativ de la media sectorului.  

Sorin Stan și Anghel Ion3 consideră că lipsa informațiilor și a tranzacțiilor de piață, determină utilizarea 
unor variabile de referință (în acest caz, a unor multiplicatori și a unor întreprinderi comparabile) din țări 
dezvoltate. În acest caz, aceste variabile ar trebui ajustate cel puțin pentru riscul de țară, în caz contrar, 
utilizarea lor fiind irelevantă. Aceeași părere este împărtășită și de Luis Pereiro. Acesta consideră că 
ajustările multiplilor sunt obligatorii, întrucât companii similiare pot fi evaluate diferit în funcție de zona 
geografică în care activează. Diferențele se manifestă între politicile de raportare financiară din diferite 
țări și totodată între piețele de capital din acestea, mediul economic si politic etc. Aceste piețe de capital 
diferă din cauza diferențialului de risc de țară perceput pe diferite piețe economice sau datorită faptului 
că piețele pot valorifica diferit aceleași caracteristici ale unei companii4. 
  

 
3 Stan, S. A. (2013). Evaluarea întreprinderii - Ediția a cincea revizuită. București: Iroval 
4 Pereiro, L. E. (2006, April). The Practice of Investment Valuation in Emerging Markets : Evidence from Argentina. Journal 
of Multination Financial Management, 16(2), 160-183 
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Conform celor descrise mai sus, am procedat la ajustarea multiplilor pentru a ține cont de riscul de țară 
specific Romaniei versus cel a Poloniei (nivelul ajustării are la bază prima de risc de țară conform studiilor 
Duff&Phelps). 

Mai jos prezentăm multiplii înainte și după ajustările realizate: 

 

 

Observam ca din esantionul selectat, cele doua companii Asseco Business Solutions si Livechat 
Software au valori cu mult mai mari decat restul companiilor, fiind astfel eliminate din analiza. Restul 
esantionului, prezinta indicatori statistici care indica o relevanta crescuta a valorilor medii ale multiplilor, 
cu coeficienti de variatie de sub 30%. Coeficientii de variatie ai multiplicatorului EV/EBITDA sunt mai mici 
decat cei ai multiplicatorului EV/Net Sales, astfel s-au luat in calcul cu ponderi diferite si anume: 25% 
multiplicatorul EV/Net Sales și 75% multiplicatorul EV/EBITDA.  

Întrucât previziunile noastre surprind o perioadă de creștere accelerată datorită evoluției aplicațiilor 
precum Eokey și 24 Broker, considerăm adecvat să extrapolăm media multiplicatorilor din perioada 
2020(e) – 2022(e) asupra intregii perioade de previziune explicite. Astfel au fost calculate si utilizate  
valorile medii ale variabilelor financiare din intreaga perioada de previziune explicita.  

Avem următoarele rezultate: 
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Multplii considerați pentru scenariu min și max sunt: quartile 2 (pentru scenariul min) și quartile 3 (pentru 
scenariul max). 

În concluzie, rezultatul abordării prin piață este curprins între 15.830.000 – 16.970.000 lei. 
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5 ANEXE 

În vederea estimării valorii de piață a participațiilor financiare respectiv a aplicațiilor în exces am utilizat 
abordarea prin cost întrucât: 

a) În cazul imobilizarilor financiare de natura participațiilor, companiile in cauza nu au la momentul 
evaluarii activitate, fiind discuții pentru lichidarea lor. Astfel cea mai relevantă abordare în acest 
caz am considerat că este abordarea pe bază de active, la nivelul activului net corectat. 

b) În cazul aplicațiilor din Pachetul SmartCity, Doxtar și 24 Auction, întrucât nu există la data 
evaluării un plan de monetizare ce va genera beneficii economice pentru companie, ele fiind 
dezvoltate relativ recent (ultimii ani), considerăm abordarea prin cost ca fiind cea mai relevantă. 
Analiza/procesul de evaluare are la baza costul mediu din piață de dezvoltare de aplicatii și 
numărul estimativ de zile necesar replicării acestora. 

5.1 Estimarea valorii realizabile nete a participațiilor financiare 
În cele ce urmează prezentăm Activul Net Contabil și valoarea de piață, respectiv realizabilă netă a participatiilor. 
Nu au fost necesare ajutări întrucât toate activele și datoriile sunt reflectate la valoarea lor de piață. 

Mobile Tehnologies: 
Descriere 2019 Ajustari Valori corectate 
ACTIVE IMOBILIZATE 0 0 0 
Terenuri şi construcţii 0 0 0 
Echipamente de lucru si mobilier 0 0 0 
Imobilizări in curs 0 0 0 
Imobilizări financiare 0 0 0 
Imobilizări necorporale 0 0 0 
STOCURI 0 0 0 
Materii prime si materiale 0 0 0 
Producţie in curs 0 0 0 
Produse finite si mărfuri 0 0 0 
Avansuri pentru cumpăraturi de 
stocuri 0 0 0 
CREANŢE 39.395 0 39.395 
Creanţe comerciale 39.395 0 39.395 
Alte creanţe 0 0 0 
TITLURI DE PLASAMENT 0 0 0 
DISPONIBIL 44.027 0 44.027 
CONTURI DE REGULARIZARE 0 0 0 
TOTAL ACTIV 83.422 0 83.422 
     
CAPITAL PROPRIU 24.569   24.569 
Capital social 400 0 400 
Rezerve 80 0 80 
Prime legate de capital 0 0 0 
Diferenţe din reevaluare 0 0 0 
Rezultatul exerciţiului 97.371 0 97.371 
Repartizare profit 0 0 0 
Rezultat reportat -73.282 0 -73.282 
        
PATRIMONIUL PUBLIC 0 0 0 
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Descriere 2019 Ajustari Valori corectate 
        
SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII 0 0 0 
        
PROVIZIOANE  0 0 0 
        
DATORII 58.853 0 58.853 
Împrumuturi si datorii asimilate 0 0 0 
Furnizori 296 0 296 
Clienţi creditori 0 0 0 
Alte datorii 58.557 0 58.557 
CONTURI DE REGULARIZARE 0 0 0 
TOTAL PASIV 83.422 0 83.422 
     
Activ net contabil               24.569  lei  
Activ net corectat               24.569  lei  

Barandi Solutions 
Descriere 2019 Ajustari Valori corectate 
ACTIVE IMOBILIZATE 8.920 0 8.920 
Terenuri şi construcţii 0 0 0 
Echipamente de lucru si mobilier 0 0 0 
Imobilizări in curs 0 0 0 
Imobilizări financiare 8.920 0 8.920 
Imobilizări necorporale 0 0 0 
STOCURI 0 0 0 
Materii prime si materiale 0 0 0 
Producţie in curs 0 0 0 
Produse finite si mărfuri 0 0 0 
Avansuri pentru cumpăraturi de 
stocuri 0 0 0 
CREANŢE 55.825 0 55.825 
Creanţe comerciale 55.487 0 55.487 
Alte creanţe 338 0 338 
TITLURI DE PLASAMENT 0 0 0 
DISPONIBIL 172 0 172 
CONTURI DE REGULARIZARE 0 0 0 
TOTAL ACTIV 64.918 0 64.918 
     
CAPITAL PROPRIU -100.259   -100.259 
Capital social 510 0 510 
Rezerve 102 0 102 
Prime legate de capital 0 0 0 
Diferenţe din reevaluare 0 0 0 
Rezultatul exerciţiului -66.427 0 -66.427 
Repartizare profit 0 0 0 
Rezultat reportat -34.443 0 -34.443 
        
PATRIMONIUL PUBLIC 0 0 0 
        
SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII 0 0 0 
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Descriere 2019 Ajustari Valori corectate 
PROVIZIOANE  0 0 0 
        
DATORII 165.176 0 165.176 
Împrumuturi si datorii asimilate 0 0 0 
Furnizori 30.662 0 30.662 
Clienţi creditori 0 0 0 
Alte datorii 134.515 0 134.515 
CONTURI DE REGULARIZARE 0 0 0 
TOTAL PASIV 64.918 0 64.918 
     
Activ net contabil  (100.259) lei  
Activ net corectat  (100.259) lei  

Întrucât Barandi are valoarea activului net corectat 0, considerăm valoarea de piață ca fiind 0 lei. 

În cazul Mobile Tehnologies am avut în vedere faptul că nu este listată este necesara ajustarea pentru lipsa 
de lichiditate a capitalului propriu prin considerarea unui discount de lichiditate (DLOM), acesta fiind la 
un nivel de 24% in sectorul serviciilor, conform datelor de piață din sursa BVR Resources: 

  

În concluzie, prezentăm mai jos valoare de piață și valoarea realizabilă netă: 
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5.2 Estimarea valorii realizabile nete ale aplicațiilor în exces 
În cadrul prezentului proces de evaluare metoda de evaluare utilizată este cea a costului de înlocuire net (CIN), 
fiind o metodă înscrisă în abordarea prin cost care indică valoarea prin calcularea costului de înlocuire curent al 
unui activ din care se scad deprecierile identificate (fizică, funcțională, economică). 

Astfel, datele de intrare pentru evaluare, care sunt necesare pentru aplicarea abordării prin cost, sunt următoarele: 
 Costul de înlocuire brut este costul estimat pentru a genera sau achiziționa, la data evaluării, un activ 

modern echivalent (activ identic/similar sau activ cu potențial de servicii similar sau cu utilitate similară). 
 Orice ajustări aplicate asupra costului necesar generării sau cumpărării, pentru a reflecta caracteristicile 

specifice ale activului subiect, cum ar fi: deprecierea economică sau cea funcțională. 
 Orice cost de oportunitate suportat de dezvoltatorul activului. 

În cazul activului subiect, etapele de dezvoltare care au condus la configurația și arhitectura actuală a software-
ului, în caz de recreare, s-ar realiza în același mod întrucât condițiile de piață/tehnologiile nu au suferit modificări 
notabile între data evaluării și data dezvoltării lui. Astfel, determinarea costului de înlocuire brut a avut la bază:  

 ofertele / estimările de preț solicitate de la diferiți dezvoltatori de programe software. 
 numărul de ore/zile alocate de proprietar pentru dezvoltarea codului sursă aferent software-ului. 

Datele colectate de noi de la diferiți furnizori de soluții IT (dezvoltarea de software) ne indică un onorariu cuprins 
între 250 – 330 euro/zi/om, unde limita inferioară este specifică companiilor de dimensiuni relativ mici cu un grad 
de expertiză limitat, în timp ce limita superioară este specifică companiilor de talie medie și mare cu o gamă 
versatilă de experți ce acoperă o gamă largă de tehnologii.  

În concluzie, având în vedere gradul mediu spre ridicat de complexitate în ceea ce privește realizarea software-
ului analizat (observat prin dispunerea relativ egala a nivelului de expertiză: Developer MID și Senior Developer) 
considerăm în cadrul procesului de analiză un onorariu mediu de 300 euro/zi. 

Astfel, având în vedere onorariul mediu regăsit în piață și devizul ce sintetizează durata de dezvoltare a fiecarei 
aplicații (conform datelor furnizate de societate), putem estima valoarea la:  

Aplicatii in exces: 
Numar de zile 

necesare dezvoltarii 
Valoare activ 

(lei) 
VNC (lei) 

Valoare 
realizabila neta 

(lei) 
     - Pachet SmartCity 291 420.000 51.518 361.043 
     - Doxtar 398 570.000 133.531 500.165 
     - 24 Auction 148 210.000 498.745 256.199 

Referitor la eventualele ajustări aplicabile, nu au fost identificate deprecieri fizice, funcționale sau economice. 
Având în vedere că o astfel de aplicație necesită upgrade-uri în mod constant pentru a ține pasul cu piața de 
servicii specifice, cu cerințele clienților și cu evoluția tehnicii (sisteme de operare, adaptare la motoare de căutare 
etc), iar la data evaluării aplicațiile subiect, conform informațiilor primite de la reprezentanții clientului sunt 
actualizate în acest sens, putem considera că nu sunt aplicabile deprecieri. Mai mult, dezvoltarea unor aplicații 
similare se poate realiza pe durata a aprox. 8 - 12 luni, așadar costul de oportunitate suportat de dezvoltator este 
nesemnificativ. Cât despre deprecierea economică, având în vedere potențialul de creștere al pieței de soluții 
smart la nivel local dar și pe piata externa, nu considerăm necesare deprecieri economice. 


