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CUM A ARĂTAT 2020
PENTRU LIFE IS HARD (LIH)

Anunțăm astăzi rezultatele auditate înregistrate de
LIFE IS HARD în 2020 și mă bucur să vă pun la curent
cu performanțele companiei și planurile noastre pe
termen scurt și mediu.
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.
Deși contextul de piață a fost unul complex, industria
IT a avut în principal creșteri, iar LIFE IS HARD și-a
crescut de asemenea vânzările cu 33.87%, ajungând
de la 5,375,343 lei în 2019 la 7,196,206 lei în 2020 performanță obținută în condițiile în care activitatea
echipei s-a desfășurat în sistem de telemuncă.
Cât privește proﬁtul, raportat la așteptările noastre
comunicate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli
pentru 2020 și ajustat cu potențialul impact generat de
pandemia COVID-19, la ﬁnalul anului raportăm un
proﬁt net de 1,087,082 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. Aceștia au
însemnat creștere constantă a valorii companiei: de la
6,37 mil lei, inițial 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, în Aprilie 2021, la o capitalizare de peste 50
mil lei, conform BVB.

erik
barna

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.

CIFRĂ DE AFACERI: 7.2 milioane Lei
Creștere cu 33.87% vs anul precedent: de la 5,375,343 lei în 2019 la 7,196,206 lei în
2020.

PROFIT: 1.1 milioane Lei
În sumă de 1,087,082 milioane lei, în scădere cu 23.49% vs 2019 când proﬁtul a
fost de 1,420,822 lei, rezultat al creșterii costurilor operaționale (+50.14%)
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 19.76% 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.

principalele evenimente
ale anului 2020
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 pe termen mediu și lung.

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

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.

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

La nivel de proiecte, în 2020 ne-am adăugat în
portofoliu un nou proiect important pe zona SMART
și am devenit furnizor pentru transformarea digitală
a Consiliului Județean Cluj – un proiect deschizător de
drumuri în România, ﬁind primul județ la nivel
național care devine Smart Territory.

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

La nivel de resurse umane, 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.

PROIECTE STRATEGICE
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

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.

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.

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.

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

Toate intervențiile și deciziile de business din
2020 s-au subsumat liniei strategice de dezvoltare
stabilite pe termen mediu pentru LIFE IS HARD:
consolidarea poziției companiei pe piața de
tehnologie, creșterea competentelor de
digitalizare și a capitalizării bursiere.

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

Demersurile noastre vor avea deja impact direct în
rezultatele companiei din 2021, astfel încât valoarea
pe care o aducem pentru clienți, angajați și investitori
să ﬁe tot mai consistentă.

ce urmeaza pentru
life is hard
DIRECȚII OPERAȚIONALE
PENTRU 2021

2021 este anul în care ne-am propus ca valoarea
companiei să se dubleze, iar cifra de afaceri să
depășească pragul de 20 mil lei – ca urmare a
demersurilor de preluare de fonduri de comerț și noi
achiziții de companii și competențe.
Ne dorim, astfel, să generăm o creștere accelerată a
business-ului, astfel încât compania să își crească
poziția pe piața de tehnologie și să devină partener cu
capabilități și relevanță majore pe zona de digitalizare
pentru companiile și comunitățile din România.
Ce ne dorim să le oferim în consecință clienților noștri:
acces la noua economie digitală, în care companiile și
administrațiile publice pot relaționa simplu și eﬁcient
cu consumatorii/cetățenii, cu un nivel ridicat de
orientare către aceștia și nevoile lor, indiferent de locul
unde se aﬂă sau distanța ﬁzică.
Aceasta este direcția în care construim, cu atenție pe
creșterea valorii LIH din toate perspectivele – ca
furnizor sau partener de business, ca dețineri pentru
investitori, ca mediu de dezvoltare pentru angajați.

1. ACHIZIȚII DE COMPANII
Creșterea pull-ului de parteneri
tehnologici, în special companii de
dezvoltare software.

Pentru a ajunge la o capitalizare bursieră de 100 mil lei
până în 2022, vom aloca pentru investiții în noi companii 10 mil euro, sumă care urmează a ﬁ atrasă prin
mecanismele oferite de piața de capital (emisiune
obligațiuni/acțiuni).

2. CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR EXISTENTE ȘI DEZVOLTAREA
DE NOI PARTENERIATE

De asemenea, pentru susținerea strategiei de
dezvoltare a asset-urilor deținute deja, în următorii doi
ani vizăm investiții de 500 mii euro în realizarea noii
versiuni a platformei 24broker.ro și respectiv 150 mii
euro în platforma DOXTAR. Platformele fac parte din
două verticale strategice pentru LIFE IS HARD - servicii
ﬁnanciare, respectiv sănătate – ambele din perspectiva
de transformare digitală.

3. CONSOLIDAREA ECHIPEI DE
VÂNZARE
Dezvoltarea unor echipe de vânzări
capabile să vândă consultativ soluții de
digitalizare complexe.
4. INTENSIFICAREA PROCESELOR DE
OFERTARE ȘI VÂNZARE

BUGETUL
2021

UNDE SUNTEM ÎN ACEST MOMENT
APRILIE 2021:

Privitor la rezultatele ce se doresc a ﬁ
marcate la nivelul anului 2021, bugetul
previzionat se prezintă după cum
urmează:

Am preluat din ianuarie statutul de partener B2B al
Telekom România și un portofoliu de peste 17.000
clienți noi din zona IMM, cărora le asigurăm servicii de
mentenanță pe segmentul de telecomunicații printr-o
echipă proprie de vânzări, formată din 58 consultanți
specializați.
În ianuarie 2021, Life Is Hard a anunțat intenția de a
achiziționa 100% din acțiunile Innobyte, achiziție
aprobată de AGEA din 24.02.2021. Momentan, ne
situăm în etapa de due diligence, în care se setează
termenii achiziției.
Ne creștem nivelul de acțiune în zona de digitalizare în
industria de asigurări, prin prelungirea și extinderea
parteneriatul cu Safety Broker pentru utilizarea
platformei 24broker.ro și dezvoltarea de noi soluții
digitale pentru acest client strategic. Parteneriatul este
valabil până în iunie 2022, cu opțiune de prelungire, și
este estimat la o valoare totală la 2.78 mil lei - valoarea
ﬁind inﬂuențată de numărul de poliție ce se vor
tranzacționa în perioada iunie 2021 - iunie 2022 de
către Safety Broker prin platformă.

ORAGANIZARE INTERNĂ
2021
Ca efect al preluării fondului de comerț
al Active Power Solutions, structura
organizațională a LIFE IS HARD a suferit
mici modiﬁcări. Astfel, Consiliul de
Administrație al LIH a adoptat noua
structură de management a companiei.
Astfel, pentru a gestiona procesul de
integrare a celor 3 companii, rolul de
Director General va ﬁ preluat de către
Cătălin Chiș, președinte al Consiliului de
Administrație LIH și acționar majoritar.
Dezvoltarea portofoliului de clienți al
companiei și consolidarea poziției LIFE
IS HARD pe cele două zone principale de
business – soluții software pentru
industria de asigurări, respectiv
telecomunicații – va ﬁ asigurată de câte
un director de divizie de business, aﬂat
în relație directă cu CEO și având echipe
dedicate în subordine.

Ne-am extins portofoliul de clienți pe zona Smart City,
astfel încât în acest moment 52 administrații publice
teritoriale au implementate soluții de relaționare la
distanță. Facem încă un pas mai departe din 2021 și îi
susținem cu modele de bună practică, astfel încât să
poată duce către comunități aceste soluții și să
încurajeze cetățenii în utilizarea aplicațiilor. Acesta va ﬁ
indicatorul real al schimbărilor pozitive pe care
digitalizarea le poate genera, cu efecte directe în viața
oamenilor.
Continuăm demersurile de a susține dezvoltarea
comunității locale din Cluj-Napoca, unde compania are
sediul central, devenind unul dintre sponsorii principali
ai Academiei CFR Cluj. Parteneriatul este menit să
susțină dezvoltarea fotbalului juvenil din Cluj-Napoca,
după ce anterior am susținut proiecte precum Biletul
de Sănătate (stații de autobuz sportive) sau proiectul
Peditel 1791, în care compania a avut rol de partener
tehnologic.

Activitatea echipei de top management
este susținută de către o echipă suport
formată din specialiști în zona de
Financiar, PR & Marketing, HR & Administrativ.

Monitorizam în continuare o serie de companii de
tehnologie cu potențial, astfel încât în 2021-2022 să
atragem alături de noi competențe complementare pe
zona de digitalizare.

Dacă la ﬁnalul anului 2020, LIFE IS HARD
a încheiat anul cu un număr de 35 de
angajați, în aprilie 2021 echipa actuală
se compune din 118 angajați și estimăm
ca la ﬁnele anului 2021, numărul
angajatilor se va apropia de 200 de
specialiști.

Ca efect al strategiei și planurilor de dezvoltare
pentru 2021, echipa de management LIFE IS HARD
previzionează o cifră de afaceri de 21 mil lei și un
proﬁt de 1,7 mil lei pentru companie la ﬁnalul
anului în curs - rezultate mult îmbunătățite față de
2020.

cultura
organizationala
Din 2021, echipa LIFE IS HARD a crescut semniﬁcativ și va continua acest demers, pe de-o parte datorită
companiilor pe care ne dorim să le aducem alături, iar pe de altă parte prin demersurile noastre de atragere
constantă de talente din piață, cu care să colaborăm.
Ca urmare, noua cultură organizațională pe care o construim din 2021 se bazează pe trei valori esențiale:
ASUMAREA rolului pe care ni-l dorim în piață. AGILITATEA în relația cu clienții și cu provocările viitorului.
DEZVOLTAREA CONTINUĂ a compețentelor și capabilităților echipelor interne.
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Mediul de lucru pe care-l îmbunătățim continuu vizează încurajarea creativității echipei, a empatiei față de
nevoile clienților și a capacității de a oferi consultanță și implementare la standarde crescute, astfel încât să
facilităm transformarea digitală a organizațiilor și procese de lucru performante.
Pentru a stimula performanța echipei interne, LIFE IS HARD derulează în 2021 programe de bonusare a
performanțelor, brand engagement & recognition și, susținut, programe de formare continuă a personalului.
Bazându-se pe modelul testat în 2020, când lucrul la distanță nu a scăzut performanța echipei interne, în
2021, modul de lucru este unul hibrid, cu prezența limitată la birou din punct de vedere al numărului
colegilor prezenți simultan, respectiv din perspectiva condițiilor de siguranță sanitară.

in ce termeni
privim catre viitor
Raportul complet LIFE IS HARD
privind rezultatele 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

Ne dorim să dezvoltăm relații pe termen lung, iar
beneﬁciile să ﬁe crescute pentru stakeholderii interni și
externi care susțin alături de noi creșterea relevanței și
performanței companiei.
Rezultatele se vor vedea deja în 2021, iar pe măsură ce
consolidăm poziția noastră pe piață, vom deschide
oportunități noi pentru investitorii LIFE IS HARD care
cunosc și ne împărtășesc viziunea de dezvoltare.
Ne bucurăm că evoluția valorii bursiere LIFE IS
HARD din primii 5 ani de prezență pe bursă ne
aduce conﬁrmarea dvs, a acționarilor, că
demersurile noastre generează interes și apreciere.
În 2021-2022 vom deschide noi oportunități pentru
investitori, astfel încât să câștigăm împreună din
creșterea pe care o generăm.
Vă mulțumim pentru încredere!

www.lifeishard.ro

