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I. MESAJ DE LA CEO 

Aceasta prima jumătate de an a fost o perioada marcată de incertitudini economice cu un impact negativ din punct                   
de vedere economic și social asupra multor sectoare din economie. 

Și pentru LIH a fost o perioadă cu multe provocări și de adaptare la noile realități generate de criza COVID.                    
Preocuparea noastră din aceasta perioadă s-a axat pe două direcții: prima - de a limita riscurile și potențialele                  
pierderi la care este expusă compania ca urmare a crizei generate de COVID; a doua direcție a însemnat găsirea și                    
valorificarea noilor oportunități oferite de piață, ca urmare a faptului că digitalizarea a devenit un subiect de interes                  
pe agenda publică. 

 

Schimbarea de strategie anunțată la început de an impreună cu comunicarea noii viziuni: 

"One stop shop pentru IMM-urile din ROMÂNIA pentru soluții și servicii de transformare digitală a afacerilor". a                 
fost una de bun augur în contextul în care criza generată de COVID a dus societatea într-un proces accelerat de                    
digitalizare și conștientizare a acestei nevoi. Criza a demonstrat cât de important este pentru o organizație - publică                  
sau privată - să dispună de unelte digitale pentru management, pentru a facilita interacțiunea cu clienții și partenerii.                  
Acest lucru ne-a încurajat în demersul da a acționa pentru creșterea accelerată a fundamentului LIH pe bursă:                 
creșterea cifrei de afaceri prin generarea de revenue stream-uri recurente, susținută de diversificarea paletei de               
produse și servicii - lucru ce poate fi atins prin achiziții sau participații în companii de tehnologie. Considerăm că                   
digitalizarea companiilor și a societății va continua și după criza COVID, pentru că transformarea digitală a unei firme                  
este un proces continuu, cu avantaje imediate și evidente după fiecare etapă parcursă.  

Prin expertiză pe care o deținem în prezent, suntem pregătiți în acest moment să oferim consultanță și soluții pentru                   
digitalizarea oricărui business. Totodată, experiența acumulată în ultimii doi ani în implementările făcute pe verticala               
de orase inteligente ne poziționează ca  jucător relevant în rândul  furnizorilor de soluții Smart City. 

 
Deși a fost o perioadă pentru adaptarea la noile realități, am reușit să ne adaptam foarte rapid și încheiem T1 pe                     
creștere, atât la nivel de CA, cât și la nivelul profitului. Rezultatele noastre înseamnă creștere cu 17.06% a CA - de la                      
2,303,868 lei în S12019 la 2,696,922 lei - iar la nivel de profit înregistrăm o creștere cu + 44.80%, de la 296,588 lei în                        
S12019 la 429,453 lei. 

 

În ceea ce privește proiectele de M&A din 2020, achiziția fondului de comerț ale ACTIVE POWER SOLUTIONS și TREE                   
COMM SERVICES vor genera premisele de dezvoltare accelerată a LIH. Estimăm ca procedura începută sa se încheie                 
la final de an și să ducă LIFE IS HARD S.A. la o capitalizare bursieră de peste 50.000.000 LEI până la finalul lui 2021. În                         
acest moment se lucrează concomitent pe mai multe planuri: definitivarea procedurilor legale, definitivarea noii              
culturi organizaționale (urmează să vină alături de echipa actuala din LIH peste 90 de noi colegi), reorganizarea                 
funcțională și operațională (urmează să avem prezență fizică în peste 14 orașe importante din România). 

 

Raportările financiare la semestru pentru cele două companii sunt pozitive, astfel că: 
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1. Active Power Solutions (APS) a obținut la finele primului semestru al anului 2020 o Cifră de Afaceri de                  

6.344.404 lei (creștere de 15.29% vs S12019) și a înregistrat un Profit net în sumă de 537.781 lei (creștere                   
de 37.75% vs. S12019),  

iar 

2. Tree Comm Services (TREE) a obținut la finele primului semestru al anului 2020 o Cifră de Afaceri de                  
1.755.738 lei (creștere de 4.35% vs S12019) și a înregistrat un Profit net în sumă de 584.243 lei (creștere de                    
1833.81% vs S12019). 

 
În luna august a acestui an am finalizat procedura de achiziție a 40% din capitalul social a Performia Finance. Prin                    
prezența în această companie ne propunem să digitalizăm serviciile de contabilitate în România. Este un foarte                
mare potențial în acest sector, chiar dacă concurența este mare și unii jucători au deja un avantaj competitiv                  
semnificativ. Performia Finance a raporta o CA de 880,484 lei (+22.57% față de S12019) și un profit de 189,297 lei                    
(+17.67% față de S12019). 

 

Totodată, anul 2020 este primul an în care acordăm acționarilor noștri dividende. În funcție de evoluția                
macroeconomică, ne dorim ca și în 2021 să continuăm această politică mixtă de recompensare a actionarilor și                 
anume acordarea de dividende împreună acțiuni gratuite. 

  
Semestrul 2 din 2020 va fi puternic influențată de evoluția crizei pandemice și de modul și rapiditatea cu care planul                    
de măsuri lansat de guvern va fi implementat. Totuși, chiar și în aceste condiții dificile, în ceea ce privește                   
promisiunea de creștere pentru anul 2020 suntem optimiști că ne vom atinge previziunile si targetele estimate (o                 
creștere a cifrei de afaceri cu 15% față de anul 2019 și o marjă a profitului de 20%). 

 
Pentru perioada imediat următoare, politica noastră de M&A are în vedere o serie de achiziții care să ne permită să                    
ne diversificam rapid, dar pe baze solide, portofoliul de servicii si soluții care susțin transformarea digitală a                 
afacerilor. În acest sens, analizăm deja o serie de potențiale achiziții și căutăm activ noi oportunități.  
 
Dintre măsurile pe care LIH urmează să le pună în practică pentru a pregăti o creștere sustenabilă pe termen lung,                     
amintim: 

● Dezvoltarea unor echipe de vânzări capabile să vândă consultativ  soluții de digitalizare complexe. 

● Creșterea pull-ului de parteneri tehnologici, în special companii de dezvoltare software. 

● Consolidarea parteneriatelor existente și dezvoltarea de noi parteneriate. 

● Intensificarea proceselor de ofertare și vânzare. 

 

CEO LIFE IS HARD, 

BARNA ERIK 

 



 

 

pagina 5 din 20 

 

II. BUSINESS OVERVIEW PENTRU INVESTITORI 

 

 PROFIT: 429 mii Lei 
Creștere cu 44.80% vs 

aceeași perioadă a anului 
precedent; 

 

 

 

 

 

 

 SOLVABILITATE  

Ratele de solvabilitate 
patrimoniala si financiara 

evidentiaza un echilibru 
financiar bun pe termen 

lung; 

 

 
 
 
 
GRAD DE 
ÎNDATORARE:   
Datoriile sunt în scadere 
cu 8.72% și  Indica o 
politică corectă a 
societății în privința 
contractării de credite 
necesare derularii 
activității; 
 
 
 
 CIFRA DE AFACERI 
 2.6 milioane Lei 
Creștere cu 17.06% vs 
aceeași perioadă a 
anului precedent; 
 
 
 

🔵 CIFRA DE AFACERI: creștere cu +17.06%, de la 2,303,868 lei în S12019 la 2,696,922 lei; 

🔵 PROFIT: creștere cu +44.80%, de la 296,588 lei în S12019 la 429,453 lei; 

🔵 DATORII: au marcat o scădere cu -8.72%, pe fondul achitării acestora. 

🔵 SOLVABILITATE: ratele de solvabilitate patrimoniala si financiara evidentiaza un echilibru financiar bun pe                          
termen lung, care permite acoperire6a datoriilor din activul net și a datoriilor pe termen lung din capitalul                                 
propriu.  

🔵 GRAD DE ÎNDATORARE: scădere cu 0.046 puncte, de la 0.478 la 0.431. Rata de îndatorare globală a                                  
înregistrat valori sub 50%, ceea ce indica o politică corectă a societății în privința contractării de credite                                 
necesare derularii activității, reprezentând un nivel mediu de expunere la risc: datoriile societății                         
reprezentând 43% din activele societății.  

🔵 PROFITABILITATE: indicatorii de profitabilitate înregistrați la finele perioadei de raportare se află într-o                          
tendință de apreciere, pe fondul majorării semnificative a profiturilor înregistrate.  
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III. EVENIMENTE IMPORTANTE  
 

Evenimentele primului semestru al anului 2020, pe scurt: 

 
 

 
 • CITY HEALTH 
Semnarea unui parteneriat strategic cu MOBALY           
(PTY) LTD din Pretoria (Africa de Sud) pentru               
distribuirea soluției CITY HEALTH pe continentul           
African. 
 
•CITY PARKING  
Life is Hard, ca subcontractant împreună cu             
Telekom, a câștigat Licitația lansată de Primăria             
Cluj-Napoca pentru achiziția unui sistem de           
identificare a locurilor libere de parcare din             
zona 1 a orașului. 
 
 • ACHIZIȚII DE COMPANII 
În 10 Iulie, Consiliul LIH a aprobat participarea               
Life is Hard ca societate beneficiară în cadrul               
divizarii societăților Active Power Solutions și           
Tree Comm Services, iar în 16 Iulie, LIH a semnat                   
contractul pentru intrarea în acționariatul         
Performia Finance. 

  
 
 •  FEBRUARIE: 

⭐Life Is Hard a semnat contractul strategic cu BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Bulgaria.  
⭐Life Is Hard a semnat un parteneriat strategic cu MOBALY (PTY) LTD din Pretoria (Africa de Sud) pentru                  

distribuirea soluției CITY HEALTH pe continentul African. 
 

 •  APRILIE: 
⭐Potrivit AGOA din 29 aprilie 2020 la nivelul societății s-a constituit un nou Consiliu format din 3 membri                  

cu un mandat de 2 ani fiecare. 

 

https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200210085754_1-Raport-curent-contract-BNP-2020-1.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200225085018_3-Raport-curent-contract-CityHealth-2020.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200225085018_3-Raport-curent-contract-CityHealth-2020.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200429155721_8-Raport-curent-Hotarari-AGA-29-04-2020.pdf
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⭐În cadrul AGOA din 29 aprilie 2020 s-a decis acordarea de dividende catre actionari. 

⭐Potrivit AGEA din 29 aprilie 2020, LIFE IS HARD a demarat majorarea capitalului social, prin emiterea de                 
noi acțiuni și distribuirea gratuită acționarilor, cu suma de 600.000 lei. Suma care stă la baza majorării                 
capitalului social provine din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la 31              
decembrie 2019. La data prezentului raport, procedura de majorare a capitalului social este în curs de                
derulare. Capitalul social după majorare este de 3.000.000 lei. 

 

 •  IUNIE: 
⭐Consiliul de Administrație al LIH a aprobat distribuirea, cu titlu de bonificație către salariații societății, a                

celor 4.005 acțiuni proprii, dobândite ca urmare a derulării programului de răscumpărare aprobat în              
AGEA din 30.04.2019. 

⭐Consiliul de Administrație al LIH a aprobat condițiile de derulare a programului de răscumpărare aprobat               
în AGEA din 29 aprilie 2020 și a numit Intermediarul responsabil cu derularea Programului - Goldring                
S.A.. 

 

 •  IULIE: 
⭐Life is Hard, ca subcontractant împreună cu Telekom, a câștigat Licitația lansată de Primăria Cluj-Napoca               

la finalul lunii februarie pentru achiziția unui sistem de identificare a locurilor libere de parcare din zona                 
1 a orașului. 

⭐Consiliul de Administrație al LIH a aprobat participarea Life is Hard ca societate beneficiară în cadrul                
divizării societăților Active Power Solutions și Tree Comm Services. 

⭐LIFE IS HARD a semnat contractul pentru intrarea în acționariatul Performia Finance. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200429155721_8-Raport-curent-Hotarari-AGA-29-04-2020.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200429155721_8-Raport-curent-Hotarari-AGA-29-04-2020.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200429155721_8-Raport-curent-Hotarari-AGA-29-04-2020.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200710163737_12-Raport-curent-Contract-Licitatie-2020.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200710163737_12-Raport-curent-Contract-Licitatie-2020.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200710163737_12-Raport-curent-Contract-Licitatie-2020.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200713134915_14-Raport-curent-HOT-CA-10IULIE-2020.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200713134915_14-Raport-curent-HOT-CA-10IULIE-2020.pdf
https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200716081117_16-Raport-curent-SEMNARE-CONTRACT-PERFORMIA.pdf
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IV. ACȚIUNILE SOCIETĂȚII 

Acțiunile societăţii se tranzacționează la BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., segment ATS, AeRo, categoria premium,               
simbol LIH.  

Graficul de mai jos (sursa www.bvb.ro) prezintă evoluția acțiunilor societății în ultimele 6 luni: 

 
Dacă la 18.03.2020 Capitalizarea LIH a fost de 13,08 mil lei echivalentul a 2,73 mil euro, în prezent (31.08.2020)                   
capitalizarea LIH este de 25,20 milioane de lei adică echivalentul a 5,20 mil euro.      
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V.SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ (PREZENTARE DETALIATĂ) 

5.1.ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE 
 
Activele societății 
 

Indicatori ai poziției financiare 
(Valorile sunt exprimate în lei) 

01 Ianuarie 

2020 

30 Iunie 

 2020 

Variație 

(+/-) (%) 

) 

Comparativ cu începutul perioadei de raportare      

(01.01.2020), se constată o ușoară majorare a valorii        

activelor (+1.11%), acestea înregistrând o creștere cu 90,213        

lei. Majorarea activelor societății, impactează în mod       

favorabil capacitatea de autofinanțare a societății, acestea       

acoperind de două ori datoriile totale deținute de entitate. 

 

Activele imobilizate au marcat o majorare cu 23.62% pe         

fondul creșterii valorii activelor necorporale (+25.93%) şi a        

valorii activelor corporale (+11.05%). Creșterea activelor      

necorporale se datorează dezvoltării de noi module în cadrul         

aplicației eOkey.ro, ca urmare a derulării proiectului UE cu         

finanțare nerambursabilă “Creșterea competitivității    

companiei LIFE IS HARD S.A. prin achiziția și integrarea de          

module software pentru optimizarea portalului de afaceri       

OKEY”. 

 

Active imobilizate 5,416,007 6,695,210 23.62 

Imobilizări necorporale 4,777,134 6,015,750 25.93 

Imobilizări corporale 367,296 407,883 11.05 

Imobilizări financiare 271,577 271,577 - 

Active circulante 2,728,033 1,520,921 -44.25 

Stocuri 41,440 41,354 -0.21 

Creanțe 2,182,404 891,054 -59.17 

Casa și conturi la bănci 504,189 588,513 16.72 

Cheltuieli în avans 750 18,872 2416.27 

TOTAL ACTIVE 
8,144,790 8,235,003 1.11 

   

    

Activele corporale au marcat o creștere cu 11.05%, pe fondul achiziției unui mijloc de transport (în valoare de 28,723.60 lei) și respectiv a                       

unor echipamente tehnologice (servere) în valoare de 45,925.03 lei. De asemenea, majorarea valorii activelor corporale a fost influențată                  

și de recunoașterea unor active corporale în curs de execuție în sumă de 89,988.08 lei. 

 
Scăderea activelor circulante cu 44.25% a fost influenţată în mod direct de diminuarea valorii creanțelor cu 59.17%. Trendul descendent al                    

creanțelor este rezultatul încasării acestora, cu efect în creșterea vitezei de rotație a debitelor-clienți, respectiv în încasarea acestora la                   

termen. Disponibilitățile bănești au marcat o creștere semnificativă (+16.72%), pe fondul încasării sumelor facturate, respectiv a creanțelor                 

înregistrate. 
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➔ Active care reprezintă cel puțin 10% din total active 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 

2020 

Pondere în 

total active  

30 Iunie 

2020 

Pondere în 

total active  

Variație 

(+/-) 

 

La finele primului semestru al anului      
2020, ponderea cea mai mare în totalul       
activelor o dețin activele necorporale     
(73.05%) și creanțele (10.82%). 
 

lei (%) lei (%) (%) 

Imobilizări necorporale 4,777,134 58.65 6,015,750 73.05 25.93 

Creanțe 2,182,404 26.80 891,054 10.82 -59.17 

Total active 8,144,790 85.45 8,235,003 83.87 1.11  
 

➔ Situația elementelor de numerar și alte disponibilități lichide 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 

2020 

Pondere în 

total active 

circulante (%) 

30 Iunie 

2020 

Pondere în 

total active 

circulante (%) 

Variație 

(+/-) (%) 

 

În primele 6 luni ale anului 2020,       
comparativ cu începutul perioadei de     
raportare, disponibilitățile bănești   
deținute de societate au marcat o      
creștere cu 16.72%, cu impact     
favorabil asupra lichidității societății. 
 

Casa și conturi la bănci în lei 410,698 15.05 459,454 30.21 11.87 

Casa și conturi la bănci în 

valută 93,492 3.43 129,059 8.49 38.04 

Alte valori - - - - - 

Total disponibil 504,189 18.48 588,513 38.69 16.72 

 
➔ Situația profiturilor reinvestite 

Potrivit Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2020, suma de 600,000 lei din                    
profitul net de repartizat aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2019, a fost utilizată pentru majorarea capitalului social și emiterea                    
de noi acțiuni ce vor fi distribuite gratuit acționarilor înscriși în registrul actionarilor societății la data de înregistrare stabilita de Adunarea                     
Generala a Actionarilor. Prin urmare majorarea capitalului social s-a realizat prin încorporarea unei cote-părți din profitul net distribuibil                  
aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2019, în cuantum de 600,000 lei, prin emisiunea a 600,000 de noi acțiuni cu valoarea                     
nominală de 1 leu/acțiune.  

La data prezentului raport, procedura de majorare a capitalului social se află în curs de derulare. Valoarea capitalului social după majorare                     
va fi  în sumă de 3,000,000 lei. 

 

Datoriile societății 

Denumire indicator 

01 

Ianuarie 

2020 

Pondere în 

datorii 

curente (%) 

30 Iunie 

 2020 

Pondere în 

datorii 

curente (%) 

Variație 

(+/-) (%) 

 

Creditele bancare pe termen scurt au marcat o        
scădere cu 22.36% pe fondul achitării unei părți a         
acestora, deținând totodată o pondere de 44.46% în        
datorii curente.  
 
În ceea ce privește datoriile fiscale, acestea au        
scăzut cu 86.53% ca urmare a stingerii de către         
societate a obligațiilor față de stat. 
 
Diminuarea creditelor bancare și a datoriilor fiscale       
a avut o influență pozitivă asupra evoluției datoriilor        
curente, determinând reducerea acestora.  
 

Datorii comerciale 199,738 15.35 323,174 28.95 61.80 

Datorii față de personal 

și asimilate 151,380 11.63 229,790 20.59 51.80 

Datorii fiscale 280,963 21.59 37,852 3.39 (86.53) 

Credite bancare pe 

termen scurt  639,251 49.13 496,295 44.46 (22.36) 

Alte datorii 29,915 2.30 29,161 2.61 (2.52) 

DATORII CURENTE 1,301,247 100 1,116,272 100 (14.22) 
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Scăderea mai lentă a datoriilor curente (-14.22%) comparativ cu cea a activelor curente (-44.25%) (stocuri, creanțe, disponibilități) a avut un                    
impact ușor nefavorabil asupra lichidității societății, generând scăderi la nivelul indicatorilor de lichiditate. 
 
Creșterea datoriile comerciale, respectiv a datoriilor față de furnizori, cu 61.80% este rezultatul achizițiilor de active corporale (mijloace de                   
transport și echipamente tehnologice) efectuate de companie, deținând totodată o pondere de 28.95% în datorii curente. De asemenea, în                   
perioada curentă au fost înregistrate creșteri la nivelul datoriilor față de personal (+51.80%), timp în care alte datorii au scăzut cu 2.52%. 
 

 
 

 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 

2020 

Pondere în 

total (%) 

30 Iunie 

 2020 

Pondere în 

total (%) 

Variație 

(+/-) (%) 

 

Datoriile pe termen lung au marcat o       
scădere cu 12.94% . 
 
Evoluția înregistrată la nivelul elementelor     
de datorii a determinat scăderea datoriilor      
totale cu 8.72%, cu impact favorabil asupra       
solvabilității companiei. 

Datorii curente 1,301,247 33.45 1,116,272 31.43 (14.22) 

Datorii pe termen 

mediu și lung 198,341 5.10 172,681 4.86 (12.94) 

Venituri în avans 2,391,003 61.46 2,262,398 63.71 (5.38) 

Total Datorii 3,890,591 100 3,551,351 100 (8.72) 

 
 
 

Capitalurile proprii (averea acționarilor) 

Denumire indicator 01 Ianuarie 2020 30 Iunie 2020 Variație (+/-) (%) 

 

Majorarea cu 10.09% a capitalului propriu      
este un element pozitiv pentru acționarii      
societății, întrucât semnifică consolidarea    
averii acestora. Averea acționarilor este     
reprezentată în fapt de valoarea     
capitalurilor proprii, exprimând suma    
rămasă din valorificarea activelor după     
plata datoriilor, sumă care li se cuvine. 
 

LA FINELE PRIMULUI SEMESTRU AL ANULUI      

2020, SOCIETATEA A ÎNREGISTRAT UN     

PROFIT ÎN SUMĂ DE 429,453 LEI. 

apital 2,400,000 3,000,000 25.00 

Rezerve 212,837 212,837 -  

Acțiuni proprii 23,997 23,997 -  

Rezultat reportat 328,576 1,065,359 224.24 

Rezultatul perioadei 1,420,822 429,453 n/a 

Repartizarea profitului 84,039 - n/a 

Total Capitaluri proprii 4,254,199 4,683,652 10.09 

Datorii totale 3,890,591 3,551,351 (8.72) 

TOTAL PASIVE 8,144,790 8,235,003 1.11 
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5.2.ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE 

Indicatori ai performanței financiare 

30 Iunie 

2019 

30 Iunie 

2020 

Evolutie 

(+/-) (lei) 

Evolutie 

(+/-) (%) 

 

Cifra de afaceri netă a crescut cu 393,054 lei,         
respectiv cu 17.06% comparativ cu semestrul 1       
al anului 2019, fapt datorat în principal       
creșterii veniturilor din producția vândută     
(+17.27%).  
 
Evoluția veniturilor operaționale totale (+7.39%)     
a fost influențată atât de majorarea cifrei de        
afaceri (+17.06%) cât și de reducerea la mai        
mult de jumătate din valoare a altor venituri din         
exploatare (-58.32%). Evoluția semnificativă    
înregistrată la nivelul altor venituri din      
exploatare se datorează modului de     
contabilizare a veniturilor generate din cele      
două proiecte UE derulate la nivelul societății.  
 

Venituri din activitatea operațională 2,642,910 2,838,237 195,327 7.39 

Cifra de afaceri netă 2,303,868 2,696,922 393,054 17.06 

Alte venituri din exploatare 339,042 141,315 (197,727) (58.32) 

Cheltuieli ale activității operaționale 2,272,249 2,324,043 51,794 2.28 

Cheltuieli materiale 19,505 19,864 359 1.84 

Cheltuieli privind mărfurile 13,037 12,371 (666) (5.11) 

Cheltuieli cu energia și apa 53,460 26,025 (27,435) (51.32) 

Cheltuieli cu personalul 749,430 989,275 239,845 32.00 

Cheltuieli cu amortizarea 243,072 357,228 114,156 46.96 

Alte cheltuieli operaționale 1,193,745 919,280 (274,465) (22.99) 

Rezultatul operațional – profit 370,661 514,194 143,533 38.72 

Astfel, la nivelul primului semestru al anului 2019 veniturile operaționale au fost influențate de veniturile generate din derularea proiectului                   
UE “Dezvoltarea platformei B2B de licitații pentru lichidarea rapidă a stocurilor de marfă - 24Auction.ro”, recunoscute ca venituri din                   
subvenții și venituri din producția de imobilizări necorporale, în condițiile în care la nivelul primului semestru al anului 2020 veniturile                    
generate din proiectul UE “Creșterea competitivității companiei LIFE IS HARD S.A. prin achiziția și integrarea de module software pentru                   
optimizarea portalului de afaceri OKEY” afectează veniturile operaționale doar pe măsura înregistrării amortizării aferente modulelor               
dezvoltate și echipamentelor achiziționate. 

➢  
Trendul crescător înregistrat la nivelul cheltuielilor operaționale (+2.28%) se datorează în primă fază creșterii costurilor cu amortizarea și                  
respectiv a costurilor salariale. Costurile cu amortizarea au marcat o majorare cu 46.96% pe seama înregistrării amortizării aferentă                  
mașinilor achiziționate, respectiv a amortizării aferentă modulelor noi dezvoltate în cadrul proiectului UE “Creșterea competitivității               
companiei LIFE IS HARD S.A. prin achiziția și integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY” și a altor active                      
necorporale. La nivelul costurilor operaționale se constată creșteri ale costurilor salariale (+32%) ca urmare a majorărilor salariale                 
înregistrate și respectiv a angajării de personal. Scăderea altor cheltuieli operaționale cu 22.99% este rezultatul diminuării costurilor cu                  
prestațiile externe, pe seama deciziei de gospodărire internă a activității fără a se apela la surse externe.  

➢  
➢Ritmul de scădere a cheltuielilor operaționale comparativ cu cel al veniturilor operaționale a influențat într-un mod pozitiv rezultatul                  

operațional, care s-a concretizat într-un profit în sumă de 514,194 lei, în creștere cu 38.72% față de perioada anterioară de raportare.  
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Denumire indicator 

30 Iunie 

2019 

30 Iunie 

2020 

Evolutie 

(+/-) (lei) 

Evolutie 

(+/-) (%) 

 

Rezultatul financiar la 30.06.2020 s-a concretizat într-o       
pierdere în sumă de 20,594 lei, care a crescut comparativ cu           
perioada de referință cu 24.01%, contribuind la diminuarea        
rezultatului brut al perioadei. 
 
Majorarea rezultatului din exploatare (operațional) cu      
38.72%, a avut consecințe directe asupra rezultatului brut al         
perioadei. Prin urmare rezultatul brut la finele perioadei de         
raportare s-a concretizat într-un profit în sumă de 493,600         
lei, în creștere cu 39.41% comparativ cu valoarea        
înregistrată în perioada de referință (354,054 lei). 
 
După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (64,147 lei),         
în perioada curentă societatea a obținut un profit net în          
sumă de 429,453 lei, în creștere cu 44.80% comparativ cu          
perioada de referință. 

Cifra de afaceri 2,303,868 2,696,922 393,054 17.06 

Venituri din exploatare 2,642,910 2,838,237 195,327 7.39 

CheltuieIi din exploatare 2,272,249 2,324,043 51,794 2.28 

REZULTAT DIN EXPLOATARE 370,661 514,194 143,533 38.72 

Venituri financiare 7,929 1,900 (6,029) (76.04) 

Cheltuieli financiare 24,536 22,494 (2,042) (8.32) 

REZULTAT FINANCIAR (16,607) (20,594) (3,987) 24.01 

REZULTAT BRUT 354,054 493,600 139,546 39.41 

Impozit pe profit 57,466 64,147 6,681 11.63 

REZULTAT NET 296,588 429,453 132,865 44.80 

 

   

Creșterea profitului net de la 296,588 lei la 429,453 lei se datorează în mare parte influenței exercitată de creșterea Cifrei de Afaceri cu                       

17.06% corelată cu ținerea sub control a costurilor operaționale (+2.28%). Un alt factor ce a contribuit la realizarea profitului o constituie                     

veniturile aferente dezvoltării proiectului UE “Creșterea competitivității companiei LIFE IS HARD S.A. prin achiziția și integrarea de module                  

software pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY” ce au fost recunoscute pe măsura înregistrării amortizării. 

 

➔ Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute 

Denumire indicatori 

30 Iunie 

2019 

30 Iunie 

2020 

Evolutie 

(+/-) (lei) 

Evolutie 

(+/-) (%) 

 

Comparativ cu perioada de referință, la nivelul veniturilor nete         
care se identifică cu cifra de afaceri, societatea a înregistrat o           
creștere în sumă de 393,054 lei, respectiv cu 17.06%. 
 
În ceea ce privește veniturile brute, acestea s-au majorat cu          
195,327 lei, mai exact cu 7.39%. 

Vânzări nete 2,303,868 2,696,922 393,054 17.06 

Venituri brute 2,642,910 2,838,237 195,327 7.39 

Venituri totale 2,650,839 2,840,137 189,298 7.14 

 

➔ Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20%+ din vânzările nete 

Denumire indicatori 

30 Iunie 

2019 

Pondere 

în vânzări 

nete (%) 

30 Iunie 

2020 

Pondere 

în vânzări 

nete(%) 

Variație 

(+/-) (lei) 

Variație 

(+/-) (%) 

 

Elementele de cheltuieli care dețin     
ponderi peste nivelul de 20% la data       
raportării (30.06.2020) sunt cheltuielile    
privind prestațiile externe și cheltuielile     
cu personalul.  
 
Creșterea costurilor salariale (+32%) se     
datorează majorărilor salariale   
înregistrate și respectiv a angajării de      
personal.  
 
Scăderea costurilor cu prestațiile externe     
(-23.53%) este rezultatul deciziei de     
gospodărire internă a activității fără a se       
apela la surse externe.  

Cheltuieli materiale 19,505 0.85 19,864 0.74 359 1.84 

Cheltuieli privind mărfurile 13,037 0.57 12,371 0.46 (666) (5.11) 

Cheltuieli cu energia și apa 53,460 2.32 26,025 0.96 (27,435) (51.32) 

Cheltuieli cu personalul 749,430 32.53 989,275 36.68 239,845 32.00 

Cheltuieli cu amortizarea 243,072 10.55 357,228 13.25 114,156 46.96 

Cheltuieli privind prestațiile 

externe 1,170,069 50.79 894,716 33.18 (275,353) (23.53) 

Alte cheltuieli de exploatare 23,676 1.03 24,564 0.91 888 3.75 

Vânzări nete 2,303,868 - 2,696,922 - 393,054 17.06 

Prag de semnificație (20%) 460,774  539,384    
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➔ Provizioane pentru riscuri și cheltuieli 

În perioada analizată, entitatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli. 

➔ Referiri la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se 
efectua în următoarele 6 luni 

Entitatea nu a fost nevoită și nu intenționează să reducă segmente de afaceri în cursul anului 2020. Conducerea entității nu a identificat alți                       
factori de risc care ar putea periclita continuitatea activității. 

➔ Dividendele declarate și plătite 

În primul semestru al anului Societatea nu a distribuit dividende în numerar către acționari. Potrivit AGA din 29.04.2020, suma de 236.782,98                     
lei din profitul aferent anului fiscal 2019 va fi distribuită sub formă de dividende acționarilor înregistrați la data de înregistrare ( 08.09.2020).                     
Astfel, acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA, vor primi un                     
dividend brut pe acțiune de 0.0987lei. Data plății dividendelor este 29.09.2020.  
 

5.3.ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR 

➔ Toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, 
nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei 

Entitatea nu a prezentat o situație a fluxurilor de numerar pentru primul semestru al anului 2020. Potrivit reglementărilor contabile aplicabile,                    
această situație financiară este opțională, urmând ca entitatea să o prezinte doar la nivelul întregului an fiscal. În urma analizei efectuate                     
asupra trezoreriei entității la finele semestrului I al anului curent, s-a constatat o majorare a numerarului și echivalentelor de numerar,                    
respectiv de la 504,189 lei ( 01 Ianuarie 2020) la 588,513 lei (30.06.2020). În esență, creșterea este corelată cu diminuarea valorii creanțelor,                      
respectiv încasarea acestora. În condițiile în care, la data raportării 30.06.2020, datoriile curente au scăzut cu 14.22%, respectiv trezoreria                   
entității a înregistrat o creștere cu 84,324 lei comparativ cu începutul anului, indicatorul de lichiditate imediată a înregistrat o fluctuație                    
favorabilă, majorandu-se cu 0.14 puncte. Lichiditatea imediată se situează peste pragul recomandat de 0.5. 
 

5.4.ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI 

Indicatori de lichiditate, de solvabilitate și de risc 

Denumire indicator Formula de calcul 

01 Ianuarie 

2020 

30 Iunie 

 2020 

Evoluție 

(+/-) 

 

Diminuarea mai accelerată a activelor curente lichide și        
exigibile (-44.25%) (stocuri, creanțe, disponibilități)     
comparativ cu cea a datoriilor curente (-14.22%)       
(furnizori, datorii față de personal, datorii fiscale etc) a         
generat evoluții nefavorabile la nivelul indicatorilor de       
lichiditate, care ne indică o ușoară depreciere a        
capacității entității de a-și acoperi datoriile curente pe        
seama activelor curente (Lg), respectiv a creanțelor și        
disponibilităților (Lr). Trendul descendent nu s-a      
menținut și la nivelul indicatorului de lichiditate       
imediată, care a înregistrat o fluctuație favorabilă,       
majorandu-se cu 0.14 puncte.  
 
Capacitatea de autofinanțare a societății și măsura în        
care aceasta poate să-și onoreze obligațiile de plată        

Indicatorii de lichiditate 

Lichiditatea generală (Lg) AC/DC 2.096 1.363 (0.73) 

Lichiditatea intermediară (Lr) (AC-S)/DC 2.065 1.325 (0.74) 

Lichiditatea imediată (Li) DB/DC 0.387 0.527 0.14 

Indicatorii de solvabilitate 

Solvabilitatea financiară (Sg) TA/TD 2.093 2.319 0.225 

Solvabilitatea patrimonială (Sp) CPR/TP 0.522 0.569 0.046 

Indicatorii de risc 

Rata de îndatorare globală DT/AT 0.478 0.431 (0.046) 
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 30.06.2019 30.06.2020 

Evoluție 

(+/-) 

față de terți este exprimată valoric prin indicatorii de         
solvabilitate. Solvabilitatea financiară care reflectă     
proporția în care datoriile totale pot fi acoperite de         
activele societății prezintă o ușoară tendință de       
creștere. Life Is Hard inregistreaza active totale care        
acoperă de două ori datoriile totale, ceea ce semnifică         
faptul că societatea se află în zona de echilibru         
financiar stabil. 

Rata de acoperire a dobânzilor PB/Dob 16.598 24.582 7.984 

     

➢Rata de solvabilitate patrimonială exprimă capacitatea de autofinantare a entității, precum și măsura în care poate face fata obligatiilor sale                    
de plată. O valoare peste 0.3 (valoarea minimală) pentru stabilitate financiara indică un echilibru financiar stabil pe termen lung. La data                     
raportării, valoarea indicatorului Life Is Hard este de 0.569 (Sp). 
 
Ratele de solvabilitate patrimonială și financiară cu valori peste limitele minime recomandate (Sg>1 și Sp >0.3) evidențiază un echilibru                   
financiar bun pe termen lung, care permite acoperirea datoriilor din activul net și a datoriilor pe termen lung din capitalul propriu.  

 
➢Rata de îndatorare globală arată în ce măsură sursele împrumutate și cele atrase participă la finanțarea activității. Situația indicatorului prezintă                    

o îmbunătățire față de începutul anului 2020 (0.478), în condițiile în care la finele semestrului 1 al anului 2020 valoarea acestuia este de 0.431.                        
Situarea indicatorului sub 50% indica o politică relativ corectă a societății în privința contractarii de credite necesare derularii activității,                   
reprezentând un nivel mediu de expunere la risc: datoriile societății reprezentând 43% din activele societății.  

➢  
➢Rata de acoperire a dobânzii reflectă măsura în care o companie obține suficient profit pentru a susține dobânzile aferente împrumuturilor. Pe                     

fondul creșterii profitului brut (+39.41%) corelată cu diminuarea înregistrată la nivelul cheltuielilor cu dobânzile (-5.86%), se constată o creștere                   
cu 7.984 puncte a capacității  de acoperire a dobânzilor. 
 
 

Rate de marjă și indicatori de profitabilitate 

Denumire indicator 
(Valorile sunt exprimate în 

procente) Formula de calcul 30.06.2019 30.06.2020 

Evoluție 

(+/-) (pct. 

proc.) 

 

Indicatorii de profitabilitate înregistrați la finele      
perioadei de raportare se află într-o tendință de        
apreciere pe fondul majorării semnificative a      
profiturilor înregistrate.  
 
Marja rentabilitatii financiare face excepție de la       
tendința de creștere, aceasta marcând o ușoară       
scădere (0.23 pct. proc.). 

Marja rezultatului din exploatare RE/CA 16.09 19.07 2.98 

Marja rezultatului brut RB/CA 15.37 18.30 2.93 

Marja rezultatului net RN/CA 12.87 15.92 3.05 

Marja rentabilitatii  financiare 

RN/Capitaluri 

proprii 9.40 9.17 (0.23) 

 

Tabloul indicatorilor economico-financiari determinați la nivelul LIFE IS HARD prezintă un nivel relativ redus de expunere la risc, un nivel                    
confortabil privind capacitatea companiei de a-și onora obligațiile financiare precum și un management eficient al resurselor societății,                 
exprimat prin rezultate pozitive și niveluri de profitabilitate crescătoare. 
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VI. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII 

6.1. DESCRIEREA  ACTIVITĂȚII DE BAZĂ 
Încă de la înființare, scopul definit al afacerii este oferirea de soluții IT complexe (aplicații din portofoliul propriu, dar și soluții personalizate)                      

clienților în vederea facilitării derulării proceselor de business și a eficientizării controlului afacerii. 

Denumirea de LIFE IS HARD - Work Soft provine de la conceptul If Life Is Hard then WORK SOFT, sintetizand ideea de eficientizare a activității                         

prin utilizarea de soluții informatice care să ducă la un management și un control mai bun al proceselor de business. 

Viziunea societății, " One stop shop pentru IMM-urile din ROMANIA pentru soluții si servicii de transformare digitală a afacerilor ", presupune                   
dezvoltarea unui portofoliu de produse proprii care să adreseze mai multe verticale ale economiei, dar și a unor competențe care să permită                      
oferirea de consultanță în ceea ce privește utilizarea și integrarea noilor tehnologii în procese de business și tehnologice care să genereze                     
valoare adaugată și competitivă la nivelu companiilor care integrează aceste soluții. 
Liniile de business principale au rămas în continuare oferirea de produse software proprii și soluții IT&C personalizate pentru următoarele                   
industrii: 

1. Asigurări (24Broker.ro, 24Claims, etc) 
2. Sănătate (MedXline.ro, Doxtar.ro) 
3. Business Software Solutions (24Routier.ro,Okey.ro, solutii custom) 
4. Smart Solutions (suita de produse Smart City) 

Structura CIFREI DE AFACERI a Semestrului 1 2020 se prezintă după cum urmează: 
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6.2.PREZENTAREA ȘI ANALIZA TENDINȚELOR, ELEMENTELOR, EVENIMENTELOR SAU FACTORILOR DE         
INCERTITUDINE CE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA SOCIETĂȚII, COMPARATIV CU ACEEAȘI            
PERIOADĂ A ANULUI TRECUT 
Lichiditatea și evoluția prețurilor pe piețele reglementate de capital din România sunt afectate în mod direct sau indirect de evoluția piețelor de                      
capital internaționale. Riscul unei instabilității regionale pe fondul conflictelor armate poate cauza de asemenea pierderi financiare                
substanțiale, care sunt greu de anticipat la data elaborării prezentului Raport.  

Economia românească prezintă caracteristicile specifice unei economii emergente și există un grad semnificativ de incertitudine privind                
dezvoltarea mediului politic, economic și social în viitor. Perspectivele economice sunt în prezent amenințate de consecințele negative asociate                  
pandemiei COVID-19, care pot afecta semnificativ inclusiv sectoare de activitate din aval sau amonte în raport cu poziția comercială a                    
Societății. Conducerea Societăţii nu poate previziona toate efectele crizei care vor avea impact asupra sectorului financiar din România și nici                    
potențialul impact al acestora asupra prezentelor situații financiare 

6.3.PREZENTAREA ȘI ANALIZA EFECTELOR ASUPRA SITUAȚIEI FINANCIARE A SOCIETĂȚII, A CHELTUIELILOR DE            
CAPITAL, CURENTE SAU ANTICIPATE, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT 

În perioada de raportare încheiată la 30 iunie 2020, societatea nu a înregistrat cheltuieli de capital de natură să afecteze semnificativ poziția și                       
performanțele financiare. În primul semestru al anului 2020, în baza Contractul de finanțare UE semnat de către LIFE IS HARD S.A. în anul 2018,                        
pentru dezvoltarea platformei OKEY.ro, s-au efectuat investiții în sumă de 1,547,896.5 lei, sumă provenită atât din finanțare europeană                  
(634,637.57 lei), cât și din investiție proprie (913,258.94 lei). În cel de-al doilea semestru al anului 2020 nu se anticipează efectuarea de către                       
societate a unor cheltuieli de capital. 

6.4.PREZENTAREA ȘI ANALIZA EVENIMENTELOR, TRANZACȚIILOR, SCHIMBĂRILOR ECONOMICE CARE AFECTEAZĂ         
SEMNIFICATIV VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ 

Denumire indicatori 
La 

30.06.2019 
La 

30.06.2020 
Evoluție 

(+/-)  
Evoluție 
(+/-) (%) 

 

Comparativ cu perioada anterioară de raportare      
similară, numărul efectiv de salariați a înregistrat o        
creștere cu 28.57%. Creșterea costurilor salariale      
(+32%) se datorează majorărilor salariale     
înregistrate și respectiv a angajării de  personal.  

Numărul mediu de salariați 21 26 5 23.81 

Numărul efectiv de salariați 21 27 6 28.57 

Ca urmare a investitiilor efectuate în anii anteriori în dezvoltarea de noi produse software și respectiv a concentrării pe vânzarea produselor                     
dezvoltate, există prezumția ca veniturile operaționale să fie influențate în mod favorabil. Astfel, la nivelul companiei concentrarea principală                  
constă în promovarea și respectiv vânzarea produselor aflate în portofoliu.  

În primul semestru al anului 2020, Societatea a început demararea unor serii de inițiative care să permită o creștere accelerată a                     
business-ului, în speță achiziții de companii / fond de comerț din piață, pentru a mări fundamentul Life Is Hard.  

Ca prim pas, Life Is Hard va prelua fondul de comerț a două companii: Active Power Solutions și Tree Comm Services . Obiectivul preluării                       
fondului de comerț (active, clienți, contracte, angajați) al acestor companii de către Life is Hard este acela de a crește fundamentul LIH prin                       
atragerea de noi clienți, noi oportunități de business și noi competențe care să aducă un plus de valoare întregii afaceri.  

Active Power Solutions (APS) , companie fondată de către antreprenorul Cătălin Chiș, acționar majoritar, este integrator IT&C și cel mai mare                    
distribuitor B2B de servicii telecom din România. Cu 20 de ani de activitate continuă, compania are în portofoliu multiple premii pentru                     
performanță în vânzări și oferă soluții integrate destinate în principal IMM-urilor din România. La finele primului semestru al anului 2020, APS                     
a obținut o Cifră de Afaceri de 6.344.404 lei (+15.29% vs S12019) și a înregistrat un Profit net în sumă de 537.781 lei (+37.75% vs S12019). 

Tree Comm Services (TREE) , având ca asociat unic pe dna. Sbirnea Florentina, este o companie cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul                         
telecom, partener de încredere pentru clienții săi și cu o echipa dedicată, fiind prezent în 14 județe ale țării. La finele primului semestru al                        
anului 2020, TREE a obținut o Cifră de Afaceri de 1.755.738 lei (+4.35% vs S12019) și a înregistrat un Profit net în sumă de 584.243 lei                          
(+1833.81% vs S12019). 

 

https://www.aps.ro/
http://www.treecomm.ro/
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Un alt pas important făcut în scopul dezvoltării accelerate a companiei este semnarea de către Life Is Hard a Contractului de achiziție a 40%                        
din Performia Finance. Achiziția a fost aprobată în AGEA din 23.12.2019, iar în iulie 2020 s-a achiziționat un număr de 8 părți (40% din                        
capitalul social al Performia Finance), în valoare de 300.000 LEI. 

 

VII. TRANZACȚII CU PĂRȚILE AFILIATE  
În perioada analizată, compania a derulat tranzacții de vânzare și cumpărare cu părțile afiliate, după cum urmează: 

➔ tranzacții de vânzare cu părțile afiliate: 

Parte afiliată 
Sold la 

01.01.2020 Intrări (vânzări) Sold la 30.06.2020 
Pondere vanzari în CA la 

30.06.2020 (%) 

ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L. 38,301.11 21,320.80 874.71 0.79 

BARANDI SOLUTIONS S.R.L. 1,440.11 - 1,440.11 - 

MOBILE TECHNOLOGIES S.R.L. 0.00 - 0.00 - 

RT SOLUTIONS S.R.L. 24,658.00 - 24,658.00 - 

GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L. 203,021.85 8,531.77 0.01 0.32 

NOAH WATCHES SRL 11,128.89 652.80 11,781.69 0.02 

SUMA POZITIVA SRL 0.00 - 0.00 - 

MOCAPP DIGITAL SRL 315,184.90 147,925.62 374,910.52 5.48 

ACTIVE LEAD SRL 0.00 - 0.00 - 

TOTAL INVOLVE SRL 0.00 - 0.00 - 

TOTAL 593,734.86 178,430.99 413,665.04 6.62 
 
În perioada analizată, compania a derulat tranzacții de vânzare cu părțile afiliate în valoare totală de 178,430.99 lei. Astfel, tranzacțiile de                     
vânzare cu părțile afiliate dețin o pondere de 6.62% în cifra de afaceri obținută de societate. În primul semestru al anului 2020, ponderea cea                        
mai mare din tranzacțiile de vânzare efectuate de companie cu părțile afiliate o reprezintă vânzările către Mocapp Digital (5.48%). 

 

➔ tranzacții de cumpărare cu părțile afiliate: 

Parte afiliată 
Sold la 

01.01.2020 
Intrări 

(cumpărări) Sold la 30.06.2020 
Evoluție 
(+/-) (%) 

ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L. 20,730.93 85,840.47 595.00 -97.13 

BARANDI SOLUTIONS S.R.L. - - - - 

MOBILE TECHNOLOGIES S.R.L. - - - - 

RT SOLUTIONS S.R.L. - - - - 

GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L. 8,217.46 36,994.52 4,712.20 -42.66 

NOAH WATCHES SRL - - - - 

SUMA POZITIVA SRL - - - - 

MOCAPP DIGITAL SRL - - - - 

ACTIVE LEAD SRL - - - - 

TOTAL INVOLVE SRL - - - - 

TOTAL 28,948.39 122,834.99 5,307.20 -139.79 
 

 

https://performia.ro/
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În primul semestru al anului 2020, compania a efectuat tranzacții de cumpărare cu părțile afiliate în valoare totală de 122,834.99 lei, ponderea                      
cea mai mare din total fiind deținută de achizițiile efectuate de la Active Power Solutions (69.88%). Comparativ cu începutul perioadei de                     
raportare (01.01.2020) se constată o diminuare semnificativă a tranzacțiilor de cumpărare efectuate cu părțile afiliate (-139.79%). 

 
VIII.GRADUL DE REALIZARE A ȚINTELOR PENTRU 2020 

Nr. Crt. Denumire indicator Previzionat 2020 Realizat S12020 Grad de realizare (%) 

1 Cifra de afaceri 5,369,974 2,696,921 50.22% 

2 Venituri din exploatare 5,594,081 2,838,236 50.74% 

3 Cheltuieli din exploatare 4,802,540 2,324,043 48.39% 

4 Rezultat din exploatare 791,541 514,193 64.96% 

5 Venituri financiare 24,373 1,900 7.80% 

6 Cheltuieli financiare 62,526 22,493 35.97% 

7 Rezultat financiar -38,153 -20,593 53.97% 

8 Venituri totale 5,618,454 2,840,136 50.55% 

9 Cheltuieli totale 4,865,066 2,346,536 48.23% 

10 Rezultat brut 753,388 493,600 65.52% 

11 Impozit pe profit 120,542 67,709 56.17% 

12 Rezultat net 632,846 425,891 67.30% 

13 Număr acțiuni 3,000,000 2,400,000* n/a 

14 Rezultat net/acțiune 0.21 0.18  

*La data redactării prezentului raport, Societatea se află în proces de înregistrare a noului capital social rezultat din operațiunea de majorare a 

capitalului social conform AGEA din 29.04.2020. 

 
 
IX.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII 

9.1.DESCRIEREA CAZURILOR ÎN CARE SOCIETATEA A FOST ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ȘI RESPECTA OBLIGAȚIILE             

FINANCIARE  
Pe parcursul semestrului I al anului 2020, societatea nu a fost pusă  în situația de a fi în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare. 
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9.2.DESCRIEREA ORICĂROR MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE           
SOCIETATE 

Pe parcursul semestrului I din 2020 nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate. 

 

X.TRANZACȚII SEMNIFICATIVE 
În perioada analizată conducerea societății nu a identificat tranzacții semnificative cu părțile afiliate. Tranzacțiile de vânzare - cumpărare                  
derulate de societate cu părțile afiliate sunt detaliate la secțiunea “IV. Tranzacții cu părțile afiliate”. 

 

XI.ALTE INFORMAȚII 
Informațiile financiare interimare prezentate în raportările contabile semestriale întocmite la 30 iunie 2020 nu au fost auditate. Auditorul                  
independent a emis un raport de revizuire asupra acestor informații.  

 

 
Cluj Napoca la, 
31.08.2020 

 

Președintele Consiliului de Administrație, 

           Dl. Chis Catalin 

                                   [semnătura]                   L.S 

 

 






























































































