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ACHIZIȚII

Preluarea a 40% din 
acționariatul Performia 
Finance, companie cu cifră 
de afaceri și profit în 
creștere în 2020

Preluarea fondului de 
comerț Active Power 
Solutions, companie cu 
statut de partener Telekom, 
care a permis intrarea LIFE 
IS HARD pe piața telecom ca 
jucător relevant pe zona de 
distribuție de soluții B2B

Inițierea preluării fondului 
de comerț TreeComm, 
companie cu rezultate 
financiare pozitive în 2020

DEMERSURI CORPORATE

Primul an în care LIH a 
realizat distribuirea de 
dividende către acționari

Majorarea capitalului 
social la 3.000.000 lei, 
respectiv emiterea de noi 
acțiuni și distribuirea lor 
gratuită către acționari.

principalele evenimente 
ale anului 2020

cronologia 
evenimentelor

Principalele evenimente au fost legate de demersuri 
pentru dețineri de acțiuni în noi companii, respectiv 
de noi proiecte care să ne consolideze direcția de 
digitalizare pe care vrem să punem accent inclusiv pe 
termen mediu și lung.

Am preluat 40% din pachetul de acțiuni al Performia       
Finance – companie care a încheiat anul 2020 cu            
indicatori financiari în creștere (cifră de afaceri și 
profit), respectiv am preluat fondul de comerț al 
Active Power Solutions – companie care în 2020 și-a 
crescut de asemenea vânzările și profitul net,        
comparativ cu anul precedent.

La nivel de proiecte, am devenit în 2020 furnizor 
pentru cel mai mare proiect de digitalizare din 
portofoliul LIFE IS HARD – transformarea digitală a 
Consiliului Județean Cluj – un proiect deschizător de 
drumuri în România, fiind primul județ la nivel 
național care devine smart territory.

Ne-am consolidat atât echipele tehnice, cât și pe cele 
de vânzări, astfel încât să intensificăm activitatea de 
sales pe zona smart, atât către companii, cât și către 
mediul instituțional.

Ca urmare a acestor demersuri, în 2020 cheltuielile       
operaționale ale LIFE IS HARD au fost în creștere, 
ceea ce se reflectă la capitolul profitabilitate.

Considerăm că acest context de conștientizare a 
pieței privind nevoia de digitalizare a întregii 
economii este o oportunitate de a ne crește cota de 
piață și relevanța pe aceasta zonă și abordăm      
oportunitatea în consecință, privind la valoarea 
crescută pe care o vom crea, astfel, pe termen mediu 
și lung, în detrimentul câștigurilor punctuale, pe 
termen scurt.

Ne accelerăm, în paralel, volumul vânzărilor – care în 
2020 a dus la creșterea cifrei de afaceri cu peste 30% 
și a contribuit la stabilitatea companiei.

Pentru a ne susține planul de construcție, am scăzut 
nivelul datoriilor pe termen scurt ale companiei și 
le-am crescut pe cele pe termen lung – în condițiile în 
care solvabilitatea LIFE IS HARD este bună: societatea 
se află în zona de echilibru financiar stabil și poate 
asigura acoperirea datoriilor din activul net, respectiv 
datoriile pe termen lung din capitalul propriu. 

Semnarea contractului 
pentru transformarea 
digitală a Consiliului Județean 
Cluj, un proiect cu durată de 
4 ani și primul de acest fel 
din România, care devine cel 
mai mare proiect de 
digitalizare din portofoliul 
LIFE IS HARD

Semnarea contractului cu 
BNP PARIBAS PERSONAL 
FINANCE Bulgaria, care 
permite extinderea unei 
arii-cheie pentru LIFE IS 
HARD: zona de fintech

Semnarea parteneriatului 
strategic cu MOBALY (PTY) 
LTD din Pretoria (Africa de 
Sud) pentru distribuirea 
soluției CITY HEALTH pe 
continentul African, care 
înseamnă deschiderea primei 
piețe noi internaționale 
pentru soluțiile SmartCity din 
portofoliul propriu al LIFE IS 
HARD.

PROIECTE STRATEGICE

februarie

iunie

august

octombrie

decembrie

LIFE IS HARD a semnat contractul strategic cu BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE Bulgaria. 

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.

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.

Distribuirea unui număr de 3.005 acțiuni cu titlul gratuit către            
angajații LIH, acțiuni răscumpărate în cadrul programului de 
răscumpărare aprobat în AGEA din 30.04.2019.

Potrivit AGEA din 29 aprilie 2020, LIFE IS HARD a derulat și              
finalizat 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. Capitalul social după majorare este de 
3.000.000 lei.

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.

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.

În cadrul AGOA din 29 aprilie 2020 s-a decis acordarea de 
dividende către acționari.

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. 

Capitalul social după majorare este de 3.000.000 lei.

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.

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..

aprilie

iulie

septembrie

noiembrie

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

LIFE IS HARD a inițiat programul de răscumpărare de acțiuni        
aprobat de AGEA din 29.04.2020.

LIFE IS HARD a intrat în acționariatul Performia Finance.

Life is Hard a semnat cu BCR Contractul de tip linie de credit în 
valoare de 1 mil LEI, în cadrul programului IMM Invest.

Finalizarea distribuirii de acțiuni cu titlul gratuit către angajații          
LIH, acțiuni răscumpărate în cadrul programului de                 
răscumpărare aprobat în AGEA din 30.04.2019.

LIFE IS HARD a organizat întâlnirea cu investitorii și analiștii        
având ca subiect de dezbatere rezultatele companiei din primul 
semestru și prioritățile de pe agenda LIH până la finalul anului        
2020. 

Potrivit AGOA din 14 Octombrie 2020 în Consiliul LIH intră doi        
membri, Barna Erik & Tomoiagă Bogdan.

LIFE IS HARD a început demersurile legale de înregistrare la                  
ONRC a divizării APS & TREE.

Asocierea Life Is Hard, Cloud Soft, Nordlogic Software și EfectRO a 
semnat cu Consiliul Județean Cluj contractul pentru digitalizarea 
instituției în cadrul proiectului european „Smart Territory”.

Potrivit AGOA din 29 aprilie 2020, LIFE IS HARD a plătit acționarilor 
săi dividende în sumă brută de 236.782,98 lei.

AGEA LIH din 14 Octombrie 2020 a aprobat participarea              
LIFE IS HARD ca societate beneficiară în cadrul divizării societăților 
Active Power Solutions și Tree Comm Services.

LIFE IS HARD a preluat cu succes fondul de comerț al Active 
Power Solutions.
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Astăzi LIFE IS HARD a anunțat rezultatele anului 2020 
înainte de auditare și ne bucurăm să redăm mai jos o 
analiză a activității noastre, completată de imaginea de 
ansamblu a dezvoltării companiei în următorii 2 ani.

Deși contextul de piață a fost unul complex în cursul 
anului 2020, industria IT a avut în principal creșteri, iar 
LIFE IS HARD și-a crescut de asemenea vânzările cu 
34.20%, performanță obținută în condițiile în care 
activitatea echipei s-a desfășurat în sistem de           
telemuncă. 

REZULTATELE FINANCIARE
Anul 2020 a fost unul tensionat pentru tot mediul de 
afaceri din România, în condițiile în care criza sanitară 
a venit cu limitări în toată țara. Cu toate acestea 
vânzările realizate pe parcursul anului 2020 ne duc 
la atingerea obiectivului setat la nivel de Cifra de 
afaceri în proporție de peste 100%. Cât privește 
profitul, raportat la așteptările noastre comunicate 
prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli comunicat pentru 
2020 și ajustat cu potențialul impact generat de 
pandemia COVID-19, la finalul anului raportăm un 
profit net de 1,120,593 lei, ceea ce ne duce la o 
execuție bugetară de peste 100%.

VALOAREA COMPANIEI 
2020 a marcat, de asemenea, primii 5 ani de prezență 
pe bursă pentru LIFE IS HARD, care au însemnat 
creștere constantă a valorii companiei: dacă valoarea 
inițială era de 6,37 milioane lei, am ajuns la finalul 
anului 2019 la o valoare de 16,9 milioane lei (cf. 
Raportului de evaluare întocmit de Darian DRS), iar 
decizia noastră strategică de creștere accelerată în anii 
care urmează ne situează, la 23 februarie 2021, la                       
o capitalizare de peste 49 milioane lei, conform BVB.

În ceea ce privește evoluția acțiunilor LIH, acestea au 
atins în 2020 două puncte maxime – 10.5 lei/acțiune, 
respectiv 10.38 lei/acțiune ca urmare a demersurilor și 
rezultatelor de business anunțate de LIFE IS HARD.

Numărul acționarilor LIH a avut de asemenea evoluții 
pozitive: dacă la finalul anului 2019 acționariatul 
cuprindea 272 de membri, sfârșitul anului 2020 a 
însemnat un număr de 536 de acționari – mult peste 
ritmul de creștere al investitorilor pe BVB în general.

Ne bucurăm să avem, astfel, confirmarea dvs, a     
acționarilor, că demersurile noastre sunt de natură să 
genereze interes și valoare.

CIFRĂ DE AFACERI: 7.2 milioane Lei

Creștere cu 34.20% vs anul precedent: de la 5,375,343 lei în 2019 la 7,213,502 lei în 
2020.

PROFIT: 1.1 milioane Lei

În sumă de 1,120,593 milioane lei, în scădere cu 21.13% vs 2019 când profitul a 
fost de 1,420,822 lei, rezultat al creșterii costurilor operaționale (+49.54%) 
corelată cu modul de contabilizare a veniturilor generate din cele două proiecte 
UE derulate la nivelul societății. Profitul a fost impactat de achizițiile făcute 
pentru implementarea celor două proiecte majore pe care le derulează în acest 
moment compania: Sistemul de Parcări Inteligente a municipiului Cluj și Smart 
Territory Cluj (Ghișeu Unic, Arhiva, Atlass). Rezultatele acestor achiziții se vor 
regăsi progresiv în activitatea companiei și Q1,Q2 al 2021. 

SOLVABILITATE: 

Majorarea cu 19.98% a activelor societății, impactează în mod favorabil             
capacitatea de autofinanțare a LIFE IS HARD, acestea acoperind de două ori 
datoriile totale angajate, ceea ce semnifică faptul că societatea se află în zona 
de echilibru financiar stabil. Ratele de solvabilitate patrimonială și financiară 
evidențiază un echilibru financiar bun pe termen lung, care permite acoperirea 
datoriilor din activul net și a datoriilor pe termen lung din capitalul propriu. 

GRADUL DE ÎNDATORARE: 

Valorile înregistrate la începutul și finele anului 2020, indică faptul că societatea 
este stabilă din punct de vedere financiar și că aplică o politică corectă în 
privința contractării de credite necesare derulării activității. Astfel, LIFE IS HARD 
prezintă un nivel mediu de expunere la risc: datoriile societății reprezintă 48% 
din activele societății, situându-se sub pragul de 50%.

LICHIDITATE: 

Deși evoluția indicatorilor de lichiditate este ușor nefavorabilă, nivelul acestora 
ne indică faptul că LIFE IS HARD prezintă stabilitate din perspectiva capacității 
de a-și acoperi datoriile curente pe seama activelor curente (Lg), respectiv a 
creanțelor și disponibilităților (Lr).

DATORII:  

Creditele bancare pe termen scurt, reprezentând liniile de credit deținute la 
Raiffeisen Bank și Alpha Bank, au marcat o scădere cu 82.42% pe fondul 
rambursării acestora. De asemenea, nivelul și evoluția ratei de acoperire a 
dobânzii ne indică o creștere a capacității companiei de a-și acoperii dobânzile 
din profitul obținut.

ce urmeaza pentru  
life is hard

Demersurile din 2020 au stabilit premisele pentru 
dezvoltarea accelerată a companiei.

Pe 14 Octombrie 2020, Adunarea Generală                      
Extraordinară a LIH a aprobat preluarea fondul de 
comerț a Active Power Solutions și Tree Comm 
Services. Astfel, la 31.12.2020 s-a finalizat                          
înregistrarea la Registrul Comerțului (ONRC) a           
divizării Active Power Solutions, respectiv a                
participării Life Is Hard ca societate beneficiară în 
cadrul procesului de divizare, iar de la 1 ianuarie 
2021 a început procesul de preluare a fondului de 
comerț al Active Power Solutions de către Life Is 
Hard.

Astfel, am intrat pe o piață nouă - telecomunicații 
- care se află de asemenea în creștere - și ne vom 
consolida statutul de partener Telekom astfel 
dobândit prin preluarea fondului de comerț 
TreeComm, un jucător activ în aceeași industrie, 
care a înregistrat în 2020 evoluții financiare 
pozitive.

În aceeași direcție de construcție, se apropie, de 
asemenea, etapa finală și în ceea ce privește achiziția 
fondului de comerț al Tree Comm Services, unde 
momentan ne situăm în faza de aprobare a dosarului 
pentru înregistrarea divizării Tree Comm Services la 
Registrul Comerțului, care a fost transmis la              
Tribunalul Specializat Brăila pentru soluționare.
 
Inițiativele 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, continuă și la nivelul anului 2021. 

În acest sens, în Ianuarie 2021, Life Is Hard a 
anunțat intenția de a achiziționa 100% din         
acțiunile Innobyte, achiziție aprobată de AGEA din 
24.02.2021. Urmează etapa de due diligence, în 
care vom seta termenii achiziției.

INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. 
este o companie românească de 
dezvoltare software specializată 
în eCommerce care vizează 
maximizarea potențialului de 
business al partenerilor săi prin 
dezvoltarea unor platforme de 
eCommerce sigure, scalabile și 
inovative. Pe lângă serviciile de 
dezvoltare și de mentenanță 
eCommerce oferite, Innobyte 
asigură și servicii de securitate, 
analiză și îmbunătățirea perfor-
manței, audit și consultanță de 
business pentru magazine online 
din întreaga lume. Compania este 
un business 100% românesc, 
fondat în 2006, de către              
antreprenorul Cătălin Șomfălean. 
INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. are 
o echipa de excepție, iar             
performanțele de business sunt 
constant în creștere în ultimii ani.
 
Această nouă deținere va 
însemna o extindere                  
importantă a competențelor 
LIFE IS HARD, prin dobândirea 
de expertiză pe zona de     
e-commerce - care                       
înregistrează creșteri                
accelerate încă din 2020, în 
contextul pandemiei și a nevoii 
tuturor jucătorilor din piața de 
business de a-și dezvolta în cel 
mai bun mod prezența digitală 
și apropierea de consumatori în 
mediul online.

unde si cum  
vrem sa ajungem

Ne vom menține focusul către creșterea valorii LIH si 
ne-am propus ca în 2021-2022 să investim în aceasta 
direcție, astfel încât 2022 să însemne pentru LIFE IS 
HARD o capitalizare bursieră de 100 mil lei.

Pentru a ne atinge acest obiectiv, intenționăm să 
alocăm 10 milioane euro pentru dețineri în companii 
noi, cu competențe complementare în zona de         
digitalizare. 

Investiția o vom finanța prin mai multe mecanisme 
financiare, inclusiv emiterea de obligațiuni, astfel încât 
să putem oferi acționarilor actuali posibilitatea de a 
participa în mod preferențial la aceste demersuri, iar 
beneficiile pe termen mediu și lung să fie o              
oportunitate pentru toți acționarii noștri.

www.lifeishard.ro

Raportul complet LIFE IS HARD 
privind rezultatele preliminarii 2020 
poate fi consultat aici.

Vă stăm la dispoziție pentru            
întrebări și ni le puteți transmite, ca 
și până acum, la adresa                    
investors@lifeishard.ro

ERIK BARNA
FONDATOR & CEO 
LIFE IS HARD

https://www.bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210225183934_0-LIH-Raport-PRELIM-2020.pdf

