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Nr. inreg: 90/26.02.2021

Către,
Bursa de Valori București S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si
Investitii Financiare
Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Floresti, Str. Avram Iancu, Nr. 500,
jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.
J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de D-l. Barna Erik în
calitate de Director General, vă transmite alăturat Raportul periodic,
privind rezultatele financiare anuale preliminare aferente exercițiului
financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, cu scopul informării
actualilor și potențialilor investitori cu privire la poziția financiară,
respectiv performanța financiară a societății.

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik
Director General
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Raport curent conform Rulebook BVB privind piața AeRO
Data raportului:

26.02.2021

Numele Emitentului:

LIFE IS HARD S.A.

Adresa:

Str. Avram Iancu, Nr. 500, Floresti

Telefon/fax:

T: +4-0735-311.564 | F: +4-0378-107.275

Cod Unic Inregistrare:

RO 16336490

Nr Reg.Com:

J12/1403/2004

Capital subscris si varsat:

4.803.180 LEI

Piața pe
mobiliare:

care

se

tranzactioneaza

valorile

AeRO ATS

REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE LA 31.12.2020
Compania LIFE IS HARD S.A. informează părțile interesate cu privire la
rezultatele financiare anuale preliminare aferente exercițiului financiar
încheiat la 31.12.2020.

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik
Director General
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RAPORT PERIODIC,
privind Rezultatele Financiare Anuale PRELIMINARE aferente
exercițiului financiar încheiat la
31.12.2020
LIFE IS HARD S.A.
Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO – administrat de Bursa de Valori București S.A.

“ Creștere a activității LIH reflectată în majorarea Cifrei de Afaceri  ▲ +34.20 % ”

Perioada de raportare

01.01.2020-31.12.2020

Data raportului

26 Februarie 2021

Denumirea societății

LIFE IS HARD S.A.

Sediul social

Florești, Str. Avram Iancu, nr. 500, Jud. Cluj

Telefon/fax

T: +4-0735-311.564 | F: +4-0378-107.275

Cod unic de înregistrare

RO16336490

Nr. Reg. Com.

J12/1403/2004

Capital subscris și vărsat

4.803.180 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare

ATS-AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de
societatea comercială

4.803.180 de acțiuni la valoare nominală de 1 Leu

Simbol de tranzacționare

LIH

COD ISIN

ROLIHCACNOR9

Contact

investors@lifeishard.ro
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I. MESAJ DE LA CEO
CUM A ARĂTAT 2020 PENTRU LIFE IS HARD|Work Soft (LIH)
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.
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 Cifră 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%.
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 mil 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 mil 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.
Principalele evenimente ale anului 2020 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.
Astfel, 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.
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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.
CE URMEAZĂ
Ne dorim ca în 2021-2022 să investim în creștere și intenționăm să alocăm 10 milioane euro pentru
dețineri sau achiziții de 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.

CEO LIFE IS HARD,
BARNA ERIK
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II. BUSINESS OVERVIEW PENTRU INVESTITORI
CIFRA DE AFACERI
7.2 milioane Lei

Creștere cu 34.20% vs aceeași
perioadă a anului precedent;

GRAD DE ÎNDATORARE

Indicatorul indică faptul că
societatea este stabilă din
punct de vedere financiar și
că aplică o politică corectă
în privința contractarii de
credite necesare derularii
activității.

PROFIT: 1.1 mil Lei

SOLVABILITATE
Ratele de solvabilitate
patrimonială și financiară
evidențiază un echilibru
financiar bun pe termen lung;

raportat
la
așteptările
noastre comunicate prin
Bugetul de Venituri și
Cheltuieli pe 2020 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%.

CIFRA DE AFACERI Creștere cu 34.20%, de la 5,375,343 lei în 2019 la 7,213,502 lei;
PROFIT În sumă de 1,120,593 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 regăsii 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 semnifica faptul
ca 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, indicatorul indică faptul
că societatea este stabilă din punct de vedere financiar și că aplică o politică corectă în privința contractarii de
credite necesare derularii activității. Astfel, Life Is Hard prezintă un nivel mediu de expunere la risc: datoriile
societății reprezentând 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.
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III. EVENIMENTE IMPORTANTE PENTRU COMPANIE
Evenimentele anului 2020, pe scurt:
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•  FEBRUARIE:
●
●

•  APRILIE:
●
●

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.

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.
În cadrul A
 GOA 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.

•  AUGUST:
●
●
●

Life is Hard a inițiat programul de răscumpărare de acțiuni aprobat de AGEA din
29.04.2020.
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.
Life is Hard a intrat în a
 cționariatul Performia Finance.
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•  SEPTEMBRIE:
●
●

●
●

●

●

Life is Hard a semnat cu BCR Contractul de tip linie de credit în valoare de 1 mil LEI, în
cadrul programului IMM Invest.
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.
Finalizarea distribuirii de acțiuni cu titlul gratuit către angajații LIH, acțiuni răscumpărate
în cadrul programului de răscumpărare aprobat în AGEA din 30.04.2019.
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”..
Life is Hard a organizat întâlnirea cu investitorii și analiștii având ca subiect de dezbatere
rezultate companiei din primul semestru și prioritățile de pe agenda LIH până la finalul
anului în curs.
Potrivit AGOA din 29 aprilie 2020, Life is Hard a plătit acționarilor săi dividende în sumă
brută de 236.782,98 lei.

•  OCTOMBRIE:
●
●

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

•  NOIEMBRIE:
●

Life Is Hard a început demersurile legale de înregistrare la ONRC a divizării A
 PS & TREE.

•  DECEMBRIE:
●

Life Is Hard a preluat cu succes fondul de comerț al A
 ctive Power Solutions.
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IV. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ (PREZENTARE DETALIATĂ)
4.1. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A LIH
4.1.1. Activele Life Is Hard (Ce deținem?)
Indicatori ai poziției
financiare
(Valorile sunt exprimate în lei)

01 Ianuarie
2020

31 Decembrie Variație
2020 (+/-) (%)

Active imobilizate

5,416,007

7,006,315

29.36

Imobilizări necorporale

4,777,134

6,052,843

26.70

Imobilizări corporale

367,296

381,895

3.97

Imobilizări financiare

271,577

571,577

110.47

2,728,033

2,754,285

0.96

41,440

61,726

48.95

2,182,404

2,087,238

-4.36

504,189

605,322

20.06

750

11,522

1436.27

8,144,790

9,772,122

19.98

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

În cursul anului 2020, activele deținute de Life
Is Hard s-au majorat cu 19.98%, respectiv cu
suma de 1,627,332 lei. Această creștere
impactează favorabil CAPACITATEA COMPANIEI
DE A SE FINANȚA DIN ACTIVELE PROPRII, adică
de a-și acoperi datoriile totale angajate din
total active deținute.
Activele imobilizate au marcat o majorare cu
29.36% pe fondul creșterii valorii activelor
necorporale (+26.70%), a valorii activelor
corporale (+3.97%) și respectiv a valorii
activelor financiare (+110.47%).
)

Creșterea activelor necorporale se datorează dezvoltării de noi module în cadrul unor aplicații proprii din
portofoliul Life Is Hard, respectiv: 24broker, eOkey, Doxtar și SmartCity. Astfel, în cursul anului 2020, s-au
efectuat investiții în proiectele anterior menționate în sumă de 1.939.752 lei, după cum urmează: (i) în eOkey
suma de 1,547,897 lei, 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”; (ii) în 24broker suma de 296,014 lei; (iii) în DOXTAR suma de 64,179
lei și (iv) în CityParking suma de 31,662 lei.
Activele corporale au marcat o creștere cu 3.97% pe fondul achiziției unui mijloc de transport (în valoare de
28,723.60 lei), a unor echipamente tehnologice (servere) în valoare de 77,527.31 lei și respectiv a unor
elemente de mobilier și aparatură birotică în sumă de 4,018.31 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.
Activele financiare în valoare de 571,577 lei prezentate în bilanț la 31.12.2020 se referă la participațiile
deținute de Life Is Hard. Majorarea acestora se datorează achiziției a 8 părți - 40% din capitalul social al
Performia Finance - în valoare de 300.000 LEI efectuată de Life Is Hard în cursul anului 2020.
Disponibilitățile bănești au marcat o creștere cu 20.06% în contextul încasării sumelor facturate, respectiv a
creanțelor înregistrate. Majorarea stocurilor cu 48.95% se datorează achiziției de echipamente hardware &
software destinate vânzării.
Trendul descendent al creanțelor (-4.36%) este rezultatul încasării acestora cu efect în creșterea vitezei de
rotație a debitelor-clienți, respectiv în imbunatatirea cash flow-ului.
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4.1.2. Datoriile Life Is Hard (Ce datorăm?)
Denumire indicator

01
Ianuarie
2020

Pondere în
datorii
curente (%)

31
Decembrie
2020

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

Datorii comerciale
Datorii față de
personal și asimilate

199,738

15.35

332,060

24.23

151,380

11.63

293,364

21.41

93.79

Datorii fiscale
Credite bancare pe
termen scurt

280,963

21.59

605,393

44.17

115.47

639,251

49.13

112,377

8.20

(82.42)

29,915

2.30

27,320

1.99

(8.67)

1,301,247

100

1,370,514

100

5.32

Alte datorii
DATORII CURENTE

66.25

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.
Diminuarea creditelor bancare și a
altor datorii
a avut o influență
pozitivă asupra evoluției datoriilor
curente, determinând reducerea
acestora.

Datoriile comerciale - datoriile față de furnizori - au marcat o creștere cu 66.25% ca efect a achizițiilor de
echipamente și servicii efectuate de companie în vederea derulării activității.

Denumire
indicator
curente
Datorii pe termen
mediu și lung

01
Pondere
Ianuarie în total
2020
(%)
1,301,247
33.45

31
Decembrie
2020
1,370,514

Pondere
în total
Variație
(%)
(+/-) (%)
29.29
5.32

198,341

5.10

1,146,366

24.50

477.98

Venituri în avans

2,391,003

61.46

2,161,746

46.20

(9.59)

Total Datorii

3,890,591

100

4,678,626

100

20.25

Datoriile pe termen lung au marcat o
creștere cu 477.98% ca urmare a contractării
unei linii de credit în valoare de 1 mil. LEI
prin programul IMM Invest. Linia de credit a
fost contractată de la BCR (Banca
Comercială Română S.A.) în scopul finanțării
cheltuielilor destinate activității curente a
societății, respectiv dezvoltarea de noi
module în aplicațiile existente în portofoliul
LIH.

Datoriile totale au crescut cu 20.25%, având un impact ușor nefavorabil asupra solvabilității companiei.
Astfel, solvabilitatea financiară care reflectă proporția în care datoriile totale pot fi acoperite de activele
societății prezintă o ușoară tendință de scădere. Cu toate acestea, Life Is Hard înregistrează active totale
care acoperă de aproape două ori datoriile totale, ceea ce semnifica faptul ca societatea se află în zona de
echilibru financiar stabil.
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4.1.3. Capitalurile proprii (averea acționarilor)
Denumire indicator
Capital
Rezerve
Acțiuni proprii
Rezultat reportat

01 Ianuarie
2020

31 Decembrie
2020

Variație (+/-)
(%)

2,400,000

3,000,000

25.00

212,837

212,837

0.00

23,997

67,503

181.30
151.87

328,576

827,570

1,420,822

1,120,593

(21.13)

84,039

-

(100.00)

Total Capitaluri proprii

4,254,199

5,093,497

19.73

Datorii totale

3,890,591

4,678,626

20.25

TOTAL PASIVE

8,144,790

9,772,122

19.98

Rezultatul perioadei
Repartizarea profitului

Majorarea
cu
19.73%
a
capitalului propriu este un
element pozitiv pentru acționarii
companiei, 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.

Capitalului social s-a majorat cu suma de 600,000 lei, respectiv de la 2,400,000 lei la 3,000,000 lei, conform
hotărârii AGEA din 29.04.2020.
Ca efect a derulării programului de răscumpărare aprobat în AGEA din 29.04.2020, se constată majorarea
acțiunilor proprii cu 181.30%. De asemenea, în cursul anului 2020 s-au distribuit către angajații Life Is Hard un
număr de 4005 acțiuni răscumpărate în cadrul programului de răscumpărare aprobat în AGEA din 30.04.2019.
LA FINELE ANULUI 2020, SOCIETATEA A ÎNREGISTRAT UN PROFIT ÎN SUMA DE 1,120,593 LEI.

4.1.4. Performanța financiară a Life Is Hard (Unde ne situăm?)
Indicatori ai performanței
financiare

31 Decembrie 31 Decembrie Evolutie
2019
2020
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%)

Venituri operaționale

6,065,629

7,853,638 1,788,009

29.48

Cifra de afaceri netă

5,375,343

7,213,502 1,838,159

34.20

Alte venituri din exploatare
Cheltuieli operaționale

690,286
4,346,409

640,136

(50,150)

(7.27)

6,499,519 2,153,110

49.54

Cheltuieli materiale

43,523

42,841

Cheltuieli privind mărfurile

44,207

688,523

Cheltuieli cu energia și apa
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarea

(682)

(1.57)

644,316 1,457.50

68,186

43,214

(24,972)

(36.62)

1,587,106

2,315,395

728,289

45.89

593,127

764,807

171,680

28.94

Alte cheltuieli operaționale

2,010,260

2,644,740

634,480

31.56

Profit operațional

1,719,220

1,354,118 (365,102)

(21.24)

Comparativ anul 2019, cifra de
afaceri netă
a crescut cu
1,838,159 lei respectiv cu
34.20%,
fapt
datorat
în
principal creșterii veniturilor
din
producția
vândută
(+22.31%).
Evoluția veniturilor operaționale
totale
(+29.48%)
a
fost
influențată atât de majorarea
cifrei de afaceri (+34.20%) cât și
de scăderea altor venituri din
exploatare (-7.27%).
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Evoluția înregistrată la nivelul altor venituri din exploatare se datorează influenței exercitate de veniturile
generate din cele două proiecte UE derulate la nivelul societății. Astfel, în anul 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 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.
De asemenea, alte venituri din exploatare au fost influențate și de recunoașterea veniturilor generate din
dezvoltarea aplicațiilor 2
 4broker, eOkey, Doxtar și SmartCity.
Trendul crescător înregistrat la nivelul cheltuielilor operaționale (+49.54%) se datorează în primă fază creșterii
costurilor cu mărfurile, a costurilor cu personalul, a costurilor cu amortizarea și respectiv a altor cheltuieli.
Majorarea cheltuielilor cu mărfurile (+1457.50%) a fost influențată în mod semnificativ de achiziția
echipamentelor și produselor necesare pentru implementarea Soluției City Parking la nivelul Municipiului
Cluj-Napoca. Proiectul se derulează în Parteneriat cu Telekom și a fost câștigat în urma Licitației care a fost
lansată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca la finalul lunii februarie pentru achiziția unui sistem de
identificare a locurilor libere de parcare din zona 1 a orașului. Valoarea contractului este de 956.026 lei fără
TVA.
La nivelul costurilor operaționale se constată creșteri ale costurilor salariale (+45.89%) ca efect a angajării de
nou personal necesar în vederea implementării Soluției City Parking la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, proiect
derulat în Parteneriat cu Telekom, câștigat în urma Licitației care a fost lansată de Primăria Municipiului
Cluj-Napoca la finalul lunii februarie pentru achiziția unui sistem de identificare a locurilor libere de parcare din
zona 1 a orașului. Un alt element care a generat creșterea costurilor salariale constă în recrutarea de personal
specializat pentru implementarea proiectului de digitalizare a instituției Consiliului Județean Cluj în cadrul
proiectului european „Smart Territory”. De asemenea, creșterea costurilor salariale a fost influențată și de
faptul că la nivelul companiei s-a crescut forța de vânzări pentru soluțiile Smart City, care sunt o direcție
prioritară de dezvoltare pe termen lung.
Alte cheltuieli operaționale au marcat creștere (+31.56%) pe fondul achiziției de către companie de servicii în
vederea derulării activității curente, respectiv pentru implementarea Soluției City Parking la nivelul Municipiului
Cluj-Napoca și a proiectului de digitalizare a instituției Consiliului Județean Cluj în cadrul proiectului european
„Smart Territory”, precum și ca efect a participării Life Is Hard ca societate beneficiară în cadrul divizării
societăților Active Power Solutions și Tree Comm Services.
Cheltuielile cu amortizarea au marcat o majorare cu 28.94% 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. În ceea ce privește
Scăderea costurilor cu energia și apa cu 36.62% este rezultatul derulării activității Life Is Hard în condiții de
telemuncă, măsură adoptată de companie pentru protejarea angajaților în contextul pandemiei COVID19.
Ritmul de creștere al cheltuielilor operaționale, datorat în principal noilor proiecte din 2020, comparativ cu cel
al veniturilor operaționale, a influențat într-un mod negativ rezultatul operațional, care s-a concretizat într-un
profit în sumă de 1,354,118 lei, în scădere cu 21.24% față de perioada anterioară de raportare.
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Denumire indicator

31
Decembrie
2019

31
Decembrie
2020

Evolutie
(+/-) (lei)

Cifra de afaceri

5,375,343

7,213,502

1,838,159

34.20

Venituri din exploatare

6,065,629

7,853,638

1,788,009

29.48

CheltuieIi din exploatare 4,346,409
REZULTAT DIN
EXPLOATARE
1,719,220

6,499,519

2,153,110

49.54

1,354,118

(365,102)

(21.24)

Venituri financiare

11,300

2,826

(8,474)

(74.99)

Cheltuieli financiare

49,747

43,708

(6,039)

(12.14)

REZULTAT FINANCIAR

(38,447)

(40,882)

(2,435)

REZULTAT BRUT

1,680,773

1,313,237

(367,536)

(21.87)

Impozit pe profit

259,951

192,644

(67,307)

(25.89)

REZULTAT NET

1,420,822

1,120,593

(300,229)

(21.13)

Evolutie
(+/-) (%)

6.33

Rezultatul financiar la finele anului 2020 s-a
concretizat într-o pierdere în sumă de 40,882
lei, care a crescut comparativ cu perioada de
referință cu 6.33%, contribuind la diminuarea
rezultatului brut al perioadei.
Diminuarea
rezultatului
din
exploatare
(operațional) cu 21.24%, a avut consecințe
directe asupra rezultatului brut al perioadei.
Prin urmare, rezultatul brut la finele anului s-a
concretizat într-un profit în sumă de 1,313,237
lei, în scădere cu 21.87% comparativ cu
valoarea înregistrată în perioada de referință
(1,680,773 lei).

După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (192.644 lei), în perioada curentă, societatea a obținut un
profit net în sumă de 1,120,593 lei, în scădere cu 21.13% comparativ cu perioada de referință.
Scăderea profitului net de la 1,420,822 lei la 1,120,593 lei se datorează în mare parte influenței exercitate de
creșterea costurilor operaționale (+49.54%). Trendul crescător al costurilor operaționale este rezultatul
personalului specializat și respectiv a serviciilor necesare pentru implementarea Soluției City Parking la nivelul
Municipiului Cluj-Napoca și a proiectului de digitalizare a instituției Consiliului Județean Cluj în cadrul
proiectului european „Smart Territory”. Un alt factor care a contribuit la diminuarea profitului este modul de
contabilizare a veniturilor generate din cele două proiecte UE derulate la nivelul societății. Astfel, în prima
parte a anului 2019 profitul a fost influențat 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 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 profitul doar pe
măsura înregistrării amortizării aferente modulelor dezvoltate și echipamentelor achiziționate.
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4.1.5. Indicatorii cheie a Life Is Hard (cf. Reg. 5/2018)
Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc
Denumire indicator

Formula de
calcul

01 Ianuarie
2020

31 Decembrie
2020

Evoluție
(+/-)

Indicatorii de lichiditate
Lichiditatea generală (Lg)
Lichiditatea intermediară
(Lr)

AC/DC

2.096

2.010

(0.087)

(AC-S)/DC

2.065

1.901

(0.164)

Lichiditatea imediată (Li)

DB/DC

0.387

0.442

0.054

Indicatorii de solvabilitate
Solvabilitatea financiară
(Sg)
TA/TD
Solvabilitatea patrimonială
(Sp)
CPR/TP

2.093

2.089

(0.005)

0.522

0.521

(0.001)

0.478

0.479

0.001
Evoluție
(+/-)

Indicatorii de risc
Rata de îndatorare globală

DT/AT

31.12.2019
Rata de acoperire a
dobânzilor

PB/Dob

38.395

31.12.2020
41.268

2.87

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).
Evoluția indicatorilor a fost influențată de
majorarea mai accelerată a datoriilor
curente (+5.32%) (furnizori, datorii față de
personal, datorii fiscale etc) comparativ cu
cea a activelor curente lichide și exigibile
(+0.96%) (stocuri, creanțe, disponibilități).
Trendul descendent nu s-a menținut și la
nivelul
indicatorului
de lichiditate
imediată, care a înregistrat o fluctuație
favorabilă,
majorandu-se
cu 0.054
puncte.

Capacitatea de autofinanțare a societății și măsura în care aceasta poate să-și onoreze obligațiile de plată față de
terți este exprimată valoric prin indicatorii de solvabilitate. Solvabilitatea financiară care reflectă proporția în care
datoriile totale pot fi acoperite de activele societății prezintă o ușoară tendință de scădere. Cu toate acestea, Life
Is Hard înregistrează active totale care acoperă de două ori datoriile totale, ceea ce semnifica faptul ca
societatea se află în zona de echilibru financiar stabil.
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 financiară
indică un echilibru financiar stabil pe termen lung. La data raportării, valoarea indicatorului Life Is Hard este de
0.521 (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. Având în vedere valorile înregistrate la începutul și finele anului 2020, indicatorul indică faptul că
societatea este stabilă din punct de vedere financiar și că aplică o politică corectă în privința contractarii de
credite necesare derularii activității. Astfel, Life Is Hard prezintă un nivel mediu de expunere la risc: datoriile
societății reprezentând 48% din activele societății, situându-se sub pragul de 50%.
Rata de acoperire a dobânzii reflectă măsura în care o companie obține suficient profit pentru a susține
dobânzile aferente împrumuturilor. Pe fondul scăderii mai accentuate a cheltuielilor cu dobânzile (-27.30%)
comparativ cu diminuarea înregistrată la nivelul profitului brut (-21.86%), se constată o creștere a capacității de
acoperire a dobânzilor.
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Rate de marjă și indicatori de profitabilitate
Denumire indicator
(Valorile sunt exprimate în Formula de
procente)
calcul
Marja rezultatului din
exploatare
RE/CA

Evoluție
(+/-) (pct.
31.12.2019 31.12.2020
proc.)
31.98

18.77

(13.21)

Marja rezultatului brut

RB/CA

31.27

18.21

(13.06)

Marja rezultatului net
Marja rentabilității
financiare

RN/CA
RN/Capitaluri
proprii

26.43

15.53

(10.90)

33.40

22.00

(11.40)

Indicatorii
de
profitabilitate
înregistrați la finele perioadei de
raportare se află într-o tendință de
depreciere pe fondul diminuării
profiturilor înregistrate, rezultat al
creșterii
costurilor
operaționale
(+49.54%) corelată cu modul de
contabilizare a veniturilor generate
din cele două proiecte UE derulate la
nivelul societății.

4.2. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A COMPANIILOR CU DEȚINERI NOI
De la listarea pe piața AeRO, derulată în urmă cu 5 ani, Life Is Hard a avut o creștere organică, în acord cu piața.
În acest sens, conducerea a anunțat încă de la începutul lui 2020 că se vor lua o serie 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.
Printre aceste acțiuni, la nivelul anului 2020 identificăm achiziția a 40% din Performia Finance și respectiv
anunțul în ceea ce privește preluarea fondului de comerț a Active Power Solutions și Tree Comm Services.
Astfel, în august 2020, Life Is Hard a intrat oficial în acționariatul Performia Finance, timp în care demersul de
preluarea fondului de comerț a celor două companii prezintă finalitate pentru Active Power Solutions în prima
parte a anului 2021, Tree Comm Services a
 flându-se în curs de obținere a aprobărilor din perspectivă legală.

4.2.1. Activitatea financiară a Performia Finance
Performia Finance - administrată de Ciurea Bogdan - este o
companie românească cu 10 ani de prezență continuă pe
piață și un număr de 19 angajați. Compania oferă servicii de
contabilitate financiară, salarizare și personal, consultanță
fiscală, analiză și consiliere financiară - utilizate de 244 de
companii din România. Din punct de vedere financiar,
evoluția activității derulate la nivelul companiei în cursul
anului 2020 arată o creștere a business-ului reflectată în
majorarea Cifrei de Afaceri cu 19% și respectiv a Profitului
Net cu 28%.

Denumire indicator

31
Decembrie
2019

31
Decembrie
2020

Evolutie
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%)

Cifra de afaceri

1,525,579

1,816,871

291,292

19.09

Venituri din exploatare

1,525,794

1,816,871

291,078

19.08

CheltuieIi din exploatare
REZULTAT DIN
EXPLOATARE

1,180,086

1,374,968

194,883

16.51

345,708

441,903

96,195

27.83

32

-

(32)

(100.00)

Venituri financiare
Cheltuieli financiare

5,234

9,981

4,747

90.70

(5,202)

(9,981)

(4,779)

91.87

REZULTAT BRUT

340,506

431,923

91,416

26.85

Impozit pe profit

15,258

16,855

1,597

10.47

REZULTAT NET

325,248

415,068

89,819

27.62

REZULTAT FINANCIAR

Activitatea companiei derulată pe parcursul
anului 2020 a generat evolutii favorabile la
nivelul indicatorilor de performanță financiară.
Astfel, la finele anului 2020 se constată
creșterea Cifrei de Afaceri cu 291,292 lei, fapt ce
a contribuit în mod direct la realizarea profitului
companiei în sumă de 415,068 lei.
De asemenea, 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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4.2.2. Activitatea financiară a Active Power Solutions
În prima jumătate a anului 2020, Life Is Hard - dezvoltator de soft - inițiază achiziția de companii, pentru
poziționarea ca integrator IT&C de top. Ca prim pas în acest sens a anunțat preluarea fondul de comerț a Active
Power Solutions și Tree Comm Services, procedura efectivă fiind aprobată de Adunarea Generală Extraordinară
aL
 IH pe 14 Octombrie 2020.
În 31.12.2020 se finalizează, demersurile legale de înregistrare la Registrul Comerțului (ONRC) a divizării Active
Power Solutions , respectiv a participării Life Is Hard ca societate beneficiară în cadrul procesului de divizare.
Astfel, de la 1 ianuarie 2021 a început procesul de preluare a fondului de comerț al Active Power Solutions de
către Life Is Hard.
Achiziția fondului de comerț al Active Power Solutions a presupus pentru Life Is Hard creșterea valorii cu suma
de 12.720.000 lei (valoarea de piață a aportului net al APS stabilită la 31.12.2019 cf. Rapoartelor de evaluare
întocmite de Darian DRS). Astfel, ca urmare a preluării fondului de comerț al Active Power Solutions, în prezent
valoarea LIH se ridică la suma de 49,953,072.00 lei (sursa BVB 23.02.2021).
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.
Active Power Solutions (APS) a obținut la
finele anului 2020 o Cifră de Afaceri de
12,627,654 lei (creștere de 18.04% vs 2019) și
a înregistrat un Profit net în sumă de 716,346
lei, (creștere de la 5,384 lei în 2019) .

4.3. PERSPECTIVA PE 2021
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 ăn
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.
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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.
Această nouă deținere va însemna o extindere importantă a competențelor LIFE IS HARD, prin dobândirea de
expertiză pe zona de ecommerce - 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.
INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. este o companie românească de dezvoltare software specializată în eCommerce
care vizează maximizarea potențialului de business al partenerilor săi prin dezvoltarea unor platforme de
eCommerce sigure, scalabile și inovative. Pe lângă serviciile de dezvoltare și de mentenanță eCommerce oferite,
Innobyte asigură și servicii de securitate, analiză și îmbunătățirea performanței, audit și consultanță de business
pentru magazine online din 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. Echipa INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. alături de LIFE IS HARD își
dorește să își pună cât mai bine în valoare capabilitățile de digitalizare, iar rezultatele muncii să fie reflectate
direct din valoarea companiei în fața investitorilor de la bursă.
Așa cum am anunțat în 2020, LIFE IS HARD a început un proces activ de consolidare a fundamentului său de
creștere pentru anii următori, astfel încât să devină un partener cu relevanță majoră pe zona de digitalizare
pentru companiile și comunitățile din România.Ne vom menține în 2021 și 2022 focusul către creșterea valorii
LIH și ne dorim să ajungem la o capitalizare bursieră de 100 mil RON până în 2022 prin achiziția de noi
business-uri. În acest sens ne vom folosi de mecanismele oferite de piața de capital (emisiune
obligațiuni/acțiuni) pentru a atrage 10 mil EURO în vederea susținerii acestor investiții.

Informațiile financiare care au stat la baza întocmirii prezentului raport nu au fost auditate.
Director general,

Dl. ERIK BARNA
[semnătura]

Cluj Napoca la,
26.02.2021
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