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I. MESAJ DE LA CEO

STRATEGIE & POZIȚIONARE DE BUSINESS

După un 2020 cu tensiune accentuată pentru economia românească, prima jumătate a anului 2021 a însemnat
pentru LIFE IS HARD începutul unei etape de creștere accelerată, reflectată atât în volumul de business și
competențele deținute, cât și în capacitatea de acțiune pe piața de tehnologie. Astfel, la finalul semestrului 1
anunțăm o cifră de afaceri la nivel consolidat - LIFE IS HARD împreună cu deținerile LIH - de 15.7
milioane lei și un profit net de 1.8 milioane lei.

De asemenea, ca efect al preluării fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services, activele
deținute de Life Is Hard s-au majorat cu 305.16%, respectiv cu suma de 29,765,111 lei. Această creștere
impactează favorabil capacitatea companiei de a se finanța din activele proprii - adică de a-și acoperi datoriile
totale angajate din totalul activelor deținute. Disponibilitățile bănești au marcat și ele o creștere semnificativă în
primul semestru, de 122.81%, în contextul încasării sumelor facturate, respectiv a creanțelor înregistrate.
Pe zona de competențe, suntem lideri pe segmentul de digitalizare în insurance, suntem performanți pe
zona de telecom, care a generat peste 50% din veniturile LIH pe primul semestru 2021 și am început o
serie de investiții detaliate mai jos, care ne vor consolida asset-urile pe care le deținem.

Avem acoperire națională și ne creștem capacitatea de a livra soluții integrate de business pentru transformarea
digitală a companiilor și comunităților, iar în acest sens am dobândit în primul semestru dreptul de proprietate
pentru 100% din pachetul de acțiuni Innobyte, ceea ce ne va conferi o importantă licență de operare pe zona de
ecommerce, unde LIFE IS HARD nu deținea competențe.

Monitorizăm în continuare evoluția unor jucători cu competențe complementare, cu care vizăm
parteneriate strategice, și ne concentrăm în următorul semestru pe creșterea vânzărilor și pe atingerea
obiectivelor de business pe care le-am anunțat la începutul acestui an.

REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE

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. Astfel, la finalul semestrului 1 la nivelul companiei Life Is Hard anunțăm o cifră de afaceri
de 10.3 mil lei, în creștere cu 280.78%. Cât privește profitul, la finalul primului semestru al anului 2021
raportăm un profit brut de 453,657 lei.

Acțiunile LIH au atins în primul semestru al lui 2021, două puncte maxime – 13.8 lei/acțiune, respectiv 13.15
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 2020 acționariatul cuprindea 536 de membri,
sfârșitul semestrului 1 al anului 2021 a însemnat un număr de 729 acționari.

Life Is Hard activează pe piața Tehnologiei Informației, având până în 2020 activitatea concentrată pe oferirea de
produse software și soluții IT&C proprii și personalizate.
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Începând cu anul 2020, Life Is Hard a început un demers de creștere accelerată a businessului care a presupus
diversificarea ariei de servicii prin achizițiile derulate, respectiv:

1. Achiziția a 40% din Performia Finance - administrată de Ciurea Bogdan - 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 - servicii utilizate de
peste 244 de companii din România. Din punct de vedere financiar, evoluția activității derulate la
nivelul societății în cursul semestrului 1 al anului 2021 arată o creștere a business-ului reflectată atât
în majorarea Cifrei de Afaceri cu 21.63% (de la 880,484 lei în S12020 la 1,070,958 lei în S12021) cât în
creșterea Profitului Brut cu 78.92%  (de la 197,222 lei în S12020 la 352,880 lei în S12021).

2. Preluarea fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services, procedură aprobată în
AGEA din 14.10.2020. Astfel, compania a devenit partener Telekom și distribuitor de soluții telecom
pentru piața de business din România, dezvoltând, astfel, o competență nouă, cu produse și soluții
adresate aceluiași target principal - IMM-urile, într-un domeniu care și-a demonstrat relevanța și
impactul pozitiv inclusiv în recentul context pandemic, prin evidențierea necesității utilizării tehnologiei
pentru a asigura continuitatea în business și pe toate componentele sociale, administrative, educative și
comunitare. Linia de business Telco, transferată ca urmare a preluării fondului de comerț al Active
Power Solutions și Tree Comm Services, a generat o cifră de afaceri de 5.9 mil lei, reprezentând 58% din
cifra de afaceri a LIH.

3. Achiziția a 100% din Innobyte Solutions S.R.L., drept de proprietate care a fost dobândit efectiv la
30.06.2021. Innobyte Solutions S.R.L. este o companie românească de dezvoltare software specializată
în eCommerce și 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 a încheiat S12021
cu o cifra de afaceri de 5,003,392 lei (+42.09% vs 2020) și un profit brut de 1,261,229 lei (+24.18% vs.
2020). La nivel de 2021, managementul companiei estimează că Innobyte Solutions S.R.L. va depăși
pragul de 2 milioane de euro cifră de afaceri, iar EBITDA va ajunge la 460.000 de euro.

Strategia noastră de acțiune, respectiv achizițiile derulate începând cu anul 2020, au generat creșterea valorii
Life Is Hard de la 16.9 mil lei în 2019 (cf. Raportului de evaluare întocmit de Darian DRS) la peste 58 mil lei în
August 2021, conform BVB. Pentru a ajunge la o capitalizare bursieră de 100 mil RON 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).

Prin achizițiile pe care le vizăm ne dorim să creștem poziția companiei pe piața de tehnologie și să devenim un
partener cu capabilitati și relevanță majore în digitalizare pentru companiile și comunitățile din România. Pe
lângă achizițiile realizate deja, monitorizam în continuare o serie de companii cu potențial de creștere și
complementaritate față de competențele din portofoliul actual LIH.

În ceea ce privește strategia de dezvoltare a asset-urilor deținute deja, vizăm în următorii doi ani investiții de 500
mii euro în realizarea noii versiuni a platformei 24broker.ro, respectiv 150 mii euro în dezvoltarea DOXTAR.
Platformele fac parte din două verticale strategice pentru zona de transformare digitală - servicii financiare
respectiv sănătate - iar investițiile au fost pornite deja în prima jumătate  a anului.

În cursul semestrului 1 al anului 2021 ne-am extins portofoliul de clienți pe zona Smart City, astfel încât în acest
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moment 44 de administrații publice teritoriale au implementate soluții de relaționare la distanță. Facem un pas
mai departe din 2021 și îi susținem cu modele de bună practică, astfel încât să poată duce efectiv către
comunități soluțiile 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 și un start pentru ceea ce
numim community engagement.

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.

Ne dorim ca efectele și beneficiile tuturor demersurilor noastre de business să fie crescute pentru stakeholderii
LIFE IS HARD - angajați, actionari, clienți și parteneri de business, astfel încât prezența LIFE IS HARD pe piața să
însemne o amprentă pozitivă pentru oameni, comunități și companii.

CEO Life Is Hard
Cătălin Chiș
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II. REZULTATELE PE SCURT

CIFRA DE AFACERI
10.3 milioane Lei

Creștere cu 280.78% vs
aceeași perioadă a anului

precedent.

SOLVABILITATE
Ratele de solvabilitate

patrimoniala si financiara
evidențiază un echilibru
financiar bun pe termen

lung.

GRAD DE ÎNDATORARE
Indicatorul 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.

PROFIT: 453 mii Lei
Scădere cu 8% vs aceeași
perioadă a anului
precedent.

CIFRA DE AFACERI Creștere cu 280.78%, de la 2,696,922 lei în S12020 la 10,269,229 lei în S12021.

PROFIT BRUT În sumă de 453,657 lei, în scădere cu 8% vs S12020 când profitul a fost de 493,600 lei.
Diminuarea se datorează în mare parte influenței exercitate de creșterea cheltuielilor operaționale
(+369.37%). Trendul crescător al cheltuielilor operaționale este atât rezultatul achiziției de către companie de
servicii în vederea derulării activității curente, respectiv pentru implementarea proiectelor derulate la nivelul
companiei cu referire la proiectul de digitalizare a instituției Consiliului Județean Cluj în cadrul proiectului
european „Smart Territory” cât și al investițiilor efectuate de companie în dezvoltarea noi platforme a
24broker. O altă influență asupra creșterii costurilor operaționale o reprezintă preluarea liniilor de activitate
de la Active Power Solutions și Tree Comm Services.

SOLVABILITATE Majorarea cu 305.16% 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 perioadei de raportare indică faptul
că societatea este stabilă din punct de vedere financiar și că aplică o politică corectă în privința contractării de
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credite necesare derulării activității. Astfel, Life Is Hard prezintă un nivel redus de expunere la risc: datoriile
societății reprezentand 44% din activele societății, situându-se sub pragul recomandat de 50%.

LICHIDITATE Evoluția indicatorilor de lichiditate este una descendentă, nivelul acestora ne indică faptul că
Life Is Hard prezintă instabilitate din perspectiva capacității de a-și acoperi datoriile curente pe seama
activelor curente, respectiv a creanțelor și disponibilităților. Evoluția indicatorilor a fost influențată de
majorarea mai accelerată a datoriilor curente (+916.81%) (furnizori, datorii față de personal, datorii fiscale
etc) comparativ cu cea a activelor curente lichide și exigibile (+128.18%) (stocuri, creanțe, disponibilități).
Evoluția înregistrată la nivelul activelor și datoriilor curente se datorează atât preluării fondului de comerț al
Active Power Solutions și Tree Comm Service, cât și implementării proiectelor contractate în 2020, respectiv
achiziției a 100% din Innobyte Solutions.

Rezultatele pe scurt ale companiilor în care avem dețineri

În cursul anului 2020 Life Is Hard a achiziționat 40% din Performia Finance, iar în semestrul 1 al anului 2021
Life Is Hard a semnat contractul pentru achiziția a 100% din Innobyte Solutions S.R.L., drept de proprietate
care a fost dobândit efectiv la 30.06.2021.

Din punct de vedere financiar, evoluția activității derulate la nivelul celor două societăți în cursul semestrului
1 al anului 2021 arată o creștere a business-ului reflectată atât în majorarea Cifrei de Afaceri cât în creșterea
Profitului. Astfel, Performia Finance a generat o Cifră de Afaceri de 1,070,958 lei (+21.63% vs S12020) și
respectiv un profit brut de 352,880 lei (+78.92% vs S12020). În ceea ce privește Innobyte Solutions,
compania a încheiat S12021 cu o Cifra de Afaceri de 5,003,392 lei (+42.09% vs 2020) și un profit brut de
1,261,229 lei (+24.18% vs. 2020).

La nivel consolidat, business-ul LIFE IS HARD a generat la finele semestrului 1 al anului 2021 o cifră de
afaceri de 15,701,005 lei și un profit brut de 1,856,038 lei. Consolidarea cifrelor a presupus preluarea din
rezultatele individuale ale celor două companii doar a părții ce revine Life Is Hard (40% în cazul Performia Finance
și 100% în cazul Innobyte Solutions).
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III. EVENIMENTE IMPORTANTE PENTRU COMPANIE
Evenimentele semestrului 1 2021, pe scurt:
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• IANUARIE:
● Life Is Hard a preluat cu succes fondul de comerț al Active Power Solutions.
● Life Is Hard a anunțat intenția de achiziție a 100% din acțiunile Innobyte.

• FEBRUARIE:
● Active Power Solutions a intrat în acționariatul LIFE IS HARD.
● În cadrul AGEA din 24 februarie 2021 s-a decis dobândirea de către LIFE IS HARD a tuturor

părților sociale (100%) ale societății Innobyte.

• MARTIE:
● Consiliul de Administrație al LIH a convocat AGOA pentru a aproba Rezultatele aferente anului

2020, Planul de investiții și bugetul pentru următorii doi ani, respectiv modalitatea de repartizare
a profitului obținut la finalul anului 2020.

● Pentru a gestiona procesul de integrare a APS, TREE & LIH, Consiliul de Administrație a predat
rolul de Director General către Cătălin Chiș, președinte al Consiliului de Administrație LIH și
acționar majoritar.

• APRILIE:
● LIFE IS HARD a anunțat prelungirea parteneriatului cu Safety Broker în ceea ce privește utilizarea

platformei 24broker.ro și extinderea colaborării pentru soluții de digitalizare.
● AGOA LIH din 28.04.2021 a aprobat Rezultatele aferente anului 2020, Planul de investiții și

bugetul pentru următorii doi ani, respectiv modalitatea de repartizare a profitului obținut la
finalul anului 2020.

• MAI:
● LIFE IS HARD a anunțat Rezultatele trimestrului 1 al anului 2021.
● LIFE IS HARD a anunțat semnarea contractului pentru achiziția a 100% din acțiunile Innobyte.
● Consiliul de Administrație al LIH a convocat AGA pentru a aproba majorarea capitalului social cu

acordarea de acțiuni gratuite acționarilor LIH, mecanismul de achiziție a 100% din acțiunile
Innobyte, programul de răscumpărare a propriilor acțiuni, planul de incentivare a persoanelor
cheie, deschiderea punctelor de lucru ca efect al preluării fondului de comerț al APS și Tree și
respectiv efectuarea unei investiții într-o altă companie în valoare maximă de 1 mil LEI.

● LIFE IS HARD a anunțat majorarea liniei de credit overdraft cu RAIFFEISEN BANK.

• IUNIE:
● Life Is Hard a preluat cu succes fondul de comerț al Tree Comm Services.
● LIFE IS HARD a anunțat închiderea liniilor de credit cu ALPHA și VISTA BANK.
● AGA LIH din 30.06.2021 a aprobat majorarea capitalului social cu acordarea de acțiuni gratuite

acționarilor LIH, mecanismul de achiziție a 100% din acțiunile Innobyte, programul de
răscumpărare a propriilor acțiuni, planul de incentivare a persoanelor cheie, deschiderea
punctelor de lucru ca efect al preluării fondului de comerț al APS și Tree și respectiv efectuarea
unei investiții într-o altă companie în valoare maximă de 1 mil LEI.

https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210112182528_4-Raport-curent-STADIU-achiz-FC-APS-TREE.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210119080955_6-Raport-curent-convocare-AGEA-24-02-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210204161323_14-Raport-curent-OBTINERE-CIVM.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210224173952_16-Raport-curent-Hotarare-AGEA-24-02-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210224173952_16-Raport-curent-Hotarare-AGEA-24-02-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210326074532_22-Raport-curent-convocare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210326074532_22-Raport-curent-convocare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210326074532_22-Raport-curent-convocare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210326074532_22-Raport-curent-convocare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210326074532_22-Raport-curent-convocare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210326074532_22-Raport-curent-convocare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210422163041_24-Raport-curent-parteneriat-SAFETY.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210422163041_24-Raport-curent-parteneriat-SAFETY.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210428163506_25-Raport-curent-Hotarare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210428163506_25-Raport-curent-Hotarare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210428163506_25-Raport-curent-Hotarare-AGOA-28-04-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210514123844_0-LIH-Raport-Q1-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210517190830_28-Raport-curent-Achizitie-Innobyte-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210528135457_31-Raport-curent-convocare-AGA-30-06-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210528135457_31-Raport-curent-convocare-AGA-30-06-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210528135457_31-Raport-curent-convocare-AGA-30-06-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210528135457_31-Raport-curent-convocare-AGA-30-06-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210528135457_31-Raport-curent-convocare-AGA-30-06-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210528145308_32-Raport-curent-MAJORARE-LC-RFZ-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210602181746_34-Raport-curent-STADIU-achiz-FC-APS-TREE.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210611162106_37-Raport-curent-INCHIDERE-LC-ALPHA-VISTA-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210528135457_31-Raport-curent-convocare-AGA-30-06-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210528135457_31-Raport-curent-convocare-AGA-30-06-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210528135457_31-Raport-curent-convocare-AGA-30-06-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210528135457_31-Raport-curent-convocare-AGA-30-06-2021.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20210528135457_31-Raport-curent-convocare-AGA-30-06-2021.pdf
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IV. ACȚIUNILE COMPANIEI
Acțiunile LIH 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:

Acțiunile LIH au atins în primul semestru al lui 2021, două puncte maxime – 13.8 lei/acțiune, respectiv 13.15
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 2020 acționariatul cuprindea 536 de membri,
sfârșitul semestrului 1 al anului 2021 a însemnat un număr de 729 acționari.

Cât privește evoluția valorii companiei, dacă la finalul anului 2019 LIH avea o valoare de 16,9 milioane lei (cf.
Raport evaluare întocmit de Darian DRS), deciziile noastre strategice de creștere accelerată a business-ului ne
situează, în August 2021, la o capitalizare de peste 58 mil lei, conform BVB.
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V.SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ (PREZENTARE DETALIATĂ)

5.1. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A LIH
5.1.1. Activele Life Is Hard (Ce deținem?)

Indicatori ai poziției
financiare
(Valorile sunt exprimate în lei)

01 Ianuarie
2021 30 Iunie 2021

Variație
(+/-) (%)

)

În cursul semestrului 1 al anului 2021, ca efect
al preluării fondului de comerț al Active Power
Solutions și Tree Comm Services, activele
deținute de Life Is Hard s-au majorat cu
305.16%, respectiv cu suma de 29,765,111 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
374.17% pe fondul creșterii valorii activelor
necorporale (+261.75%), a valorii activelor
corporale (+324.81%) și respectiv a valorii
activelor financiare (+1,597.68%).

Active imobilizate 7,006,121 33,221,254 374.17
Imobilizări necorporale 6,052,648 21,895,330 261.75
Imobilizări corporale 381,896 1,622,347 324.81
Imobilizări financiare 571,577 9,703,577 1,597.68
Active circulante 2,736,406 6,244,068 128.18
Stocuri 146,731 842,982 474.51
Creanțe 2,007,492 4,103,901 104.43
Casa și conturi la bănci 582,183 1,297,185 122.81
Cheltuieli în avans 11,522 53,838 367.27

TOTAL ACTIVE
9,754,049 39,519,160 305.16

Creșterea activelor necorporale se datorează în principal preluării fondului comercial al Active Power
Solutions și Tree Comm Services, procedură aprobată în AGEA din 14 Octombrie 2020. Astfel, activele
necorporale au fost impactate cu suma de 15,973,482.07 lei, reprezentând fondul comercial pozitiv în sumă
de 15,972,501 lei și respectiv licențe în sumă de 981.07 lei. De asemenea, activele necorporale au fost
influențate și de capitalizarea unor cheltuieli în sumă de 215,428 lei aferente dezvoltării noi platforme a
24broker și respectiv de recunoașterea altor active necorporale în sumă de 1,168.30 lei.

Ca efect al preluării fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services activele corporale
s-au majorat cu 324.81%, fapt datorat preluării unor active din categoria clădirilor în sumă de 1,111,431.43
lei, a unor echipamente de lucru și mobilier în sumă de 21,710.27 lei și a unor mașini în sumă de 89,755.56
lei. În procesul de preluare a fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services au fost
transferate și alte active de natura mijloacelor de transport, echipamente de lucru și mobilier la valoarea
contabilă 0 lei. De asemenea, majorarea valorii activelor corporale a fost influențată și de achiziția unei
mașini în leasing în sumă de 101,435.58 lei, respectiv de achiziția unor echipamente de lucru și mobilier în
sumă de  3,634.13 lei.

Evoluția activelor a fost influențată și de recunoașterea amortismentelor aferente activelor deținute în
portofoliul Life Is Hard.

Majorarea activelor financiare se datorează achiziției a 100% din Innobyte Solutions S.R.L., drept de
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proprietate care a fost dobândit efectiv la 30.06.2021. Achiziția a fost aprobată în AGEA din 24.02.2021, iar în
mai 2021 s-a semnat contractul de cesiune de părți sociale pentru achiziționarea unui număr de 1.000 părți
sociale (100% din capitalul social al Innobyte Solutions), în valoare estimată de 9.132.000 LEI. Prețul a fost
estimat în baza EBITDA obținut la nivelul anilor 2018-2020 și 2021 estimat. Conform acordului, prețul final al
părților sociale va fi determinat în anul 2022 în baza EBITDA efectiv realizat la nivelul anului 2021.

Disponibilitățile bănești au marcat o creștere cu 122.81% în contextul încasării sumelor facturate, respectiv a
creanțelor înregistrate. Majorarea stocurilor cu 474.51% se datorează recunoașterii la cost de producție a
serviciilor în curs de execuție aferente proiectului de digitalizare a instituției Consiliului Județean Cluj în cadrul
proiectului european „Smart Territory”.

Trendul ascendent al creanțelor (+104.43%) este rezultatul transferului contractelor cu clienții în procesul de
preluare a fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services. Impactul principal în ceea ce
privește majorarea creanțelor îl are acordul cu Telekom, acesta implicând un termen de încasare a sumelor
facturate de 30 zile, a cărui valoare în sold la finele semestrului este de 1,23 mil lei.

Active care reprezintă cel puțin 10% din total active

Denumire indicator
01 Ianuarie

2021

Pondere în
total active
(%)

30 Iunie
2021

Pondere în
total active
(%)

Variație
(+/-)(%)

La finele primului semestru al
anului 2021, ponderea cea mai
mare în totalul activelor o dețin
activele necorporale (55.40%),
activele financiare (24.55%) și
creanțele (10.82%).

Imobilizări necorporale 6,052,648 62.05 21,895,330 55.40 261.75
Imobilizări financiare 571,577 5.86 9,703,577 24.55 1,597.68
Creanțe 2,007,492 20.58 4,103,901 10.38 104.43

Total active 9,754,049 88.49 39,519,160 90.34 305.16
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5.1.2. Datoriile Life Is Hard (Ce datorăm?)

Denumire indicator

01
Ianuarie

2021

Pondere în
datorii

curente (%)
30 Iunie

2021

Pondere în
datorii
curente (%)

Variație
(+/-) (%)

Preluarea fondului de comerț al
Active Power Solutions și Tree Comm
Services a impactat și datoriile
companiei. Astfel, datoriile față de
personal, au marcat o majorare cu
729,005 lei. Evoluția datoriilor
bancare se datorează majorării la 2
mil LEI a liniei de credit overdraft cu
Raiffeisen Bank. Cât privește liniile
de credit deținute la Alpha Bank și
Vista Bank, acestea au fost închise
în cursul semestrului 1.

Datorii comerciale 343,003 24.77 1,512,905 10.75 341.08
Datorii față de
personal și asimilate 293,364 21.19 1,022,369 7.26 248.50
Datorii fiscale 582,594 42.08 448,540 3.19 (23.01)
Credite bancare pe
termen scurt 112,377 8.12 1,919,396 13.63 1,608.00
Alte datorii 53,226 3.84 9,175,184 65.17 17,138.16

DATORII CURENTE 1,384,564 100 14,078,394 100 916.81

Datoriile comerciale - datoriile față de furnizori - au marcat o creștere cu 341.08% ca efect a achizițiilor de
echipamente și servicii efectuate de companie în vederea derulării activității, respectiv pentru implementarea
proiectelor derulate la nivelul companiei cu referire la proiectul de digitalizare a instituției Consiliului Județean
Cluj în cadrul proiectului european „Smart Territory”, precum și ca efect al preluării fondului de comerț al
Active Power Solutions și Tree Comm Services.

Referitor la alte datorii, majorarea acestora se datorează în principal achiziției a 100% din Innobyte Solutions
S.R.L., drept de proprietate care a fost dobândit efectiv la 30.06.2021. Achiziția a fost aprobată în AGEA din
24.02.2021, iar în mai 2021 s-a semnat contractul de cesiune de părți sociale pentru achiziționarea unui
număr de 1.000 părți sociale (100% din capitalul social al Innobyte Solutions), în valoare estimată de 9.132.000
LEI. Prețul a fost estimat în baza EBITDA obținut la nivelul anilor 2018-2020 și 2021 estimat. Conform
acordului, prețul final al părților sociale va fi determinat în anul 2022 în baza EBITDA efectiv realizat la nivelul
anului 2021.
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Denumire
indicator

01
Ianuarie

2021

Pondere
în total

(%)
30 Iunie

2021

Pondere
în total
(%)

Variație
(+/-) (%)

Datoriile pe termen lung au marcat o
creștere cu 5.60% ca urmare a preluării
leasingului financiar în sumă de 21,275.77
lei în procesul de preluare a fondului de
comerț al Active Power Solutions. De
asemenea, majorarea datoriilor pe termen
lung se datorează și achiziției unei mașini în
leasing în sumă de 101,435.58 lei.

Datorii curente 1,384,564 29.50 14,078,394 81.22 916.81
Datorii pe termen
mediu și lung 1,152,530 24.55 1,217,066 7.02 5.60
Venituri în avans 2,156,969 45.95 2,038,313 11.76 (5.50)

Total Datorii 4,694,063 100 17,333,773 100 269.27

Datoriile totale au crescut cu 269.27%, având un impact ușor nefavorabil asupra solvabilității companiei. Cu
toate acestea, solvabilitatea financiară care reflectă proporția în care datoriile totale pot fi acoperite de
activele societății prezintă o tendință de creștere. Astfel, Life Is Hard înregistrează active totale care acoperă
de două ori datoriile totale, ceea ce semnifică faptul că societatea se află în zona de echilibru financiar
stabil.

5.1.3. Capitalurile proprii (averea acționarilor)

Denumire indicator
01 Ianuarie

2021 30 Iunie 2021
Variație (+/-)
(%)

Majorarea cu 305.16% 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.

Capital 3,000,000 6,395,740 113.19
Prime de capital - 14,504,260 n/a
Rezerve 275,915 275,915 n/a
Acțiuni proprii 67,503 100,080 48.26
Rezultat reportat 827,570 742,389 (10.29)
Rezultatul perioadei 1,087,082 367,163 n/a
Repartizarea profitului 63,078 - n/a
Total Capitaluri proprii 5,059,986 22,185,387 338.45
Datorii totale 4,694,063 17,333,773 269.27
TOTAL PASIVE 9,754,049 39,519,160 305.16

Preluarea fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services, procedură aprobată în AGEA
din 14 Octombrie 2020, a impactat capitalurile proprii din perspectiva majorării capitalului social și a
recunoașterii unor prime de fuziune. Astfel, capitalului social s-a majorat cu suma de 2,395,740 lei, respectiv
de la 3,000,000 lei la 5,395,740 lei, sumă ce le revine Active Power Solutions (1,803,180 lei) și Sbirnea
Florentina - administrator Tree Comm Services (592,560 lei) în schimbul liniei de activitate transferată către
Life Is Hard. În ceea ce privește prima de fuziune, valoarea acesteia este de 14,504,260 lei și reprezintă
diferența rezultată între aportul net de divizare a societăților Active Power Solutions și Tree Com Services în
sumă totală de 16,900,000 lei (cf. Rapoarte evaluare Darian DRS) și valoarea cu care s-a realizat creșterea de
capital social la societatea beneficiară LIFE IS HARD S.A. în sumă de 2,395,740 lei.

Potrivit Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2021 și a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor din data de 30.06.2021, suma de 1,000,000 lei din profitul net de repartizat
aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2020, 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 stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Prin urmare, majorarea capitalului social s-a



pagina 15 din 29

realizat prin încorporarea unei cote-părți din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată
la 31.12.2020, în cuantum de 1,000,000 lei, prin emisiunea a 1,000,000 de noi acțiuni cu valoarea nominală de
1 leu/acțiune. La data prezentului raport, procedura de înregistrare a majorării capitalului social ONRC, ASF
și Depozitarul Central se află în curs de derulare. Valoarea capitalului social după înregistrarea majorări la
cele trei instituții va fi  în sumă de 6,395,740 lei.

Ca efect a derulării programului de răscumpărare aprobat în AGEA din 29.04.2020, se constată majorarea
acțiunilor proprii cu 48.26%. În ceea ce privește diminuarea rezultatului reportat, acest fapt se datorează
utilizării sumei de 1,000,000 lei din profitul net de repartizat aferent perioadei de raportare încheiată la
31.12.2020, 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. O altă influență asupra rezultatului reportat a avut-o preluarea fondului de comerț al Active
Power Solutions și Tree Comm Services.

LA FINELE SEMESTRULUI 1 AL ANULUI 2021, SOCIETATEA A ÎNREGISTRAT UN PROFIT ÎN SUMA DE 367,163 LEI.

5.1.4. Performanța financiară a Life Is Hard (Unde ne situăm?)
Indicatori ai performanței
financiare 30 Iunie 2020 30 Iunie 2021

Evolutie
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%)

Comparativ cu semestrul 1 al
anului 2020, cifra de afaceri
netă a crescut cu 7,572,307 lei
respectiv cu 280.78%, fapt
datorat în principal creșterii
veniturilor din producția
vândută (+279.21%). Evoluția
Cifrei de Afaceri a fost
influențată atât de preluarea
liniei de activitate de la Active
Power Solutions și Tree Comm
Services (58% din CA) cât și de
activitatea de dezvoltare de
soft derulată în Life Is Hard
(42% din CA).

Venituri operaționale 2,838,237 11,388,671 8,550,434 301.26
Cifra de afaceri netă 2,696,922 10,269,229 7,572,307 280.78
Alte venituri din exploatare 141,315 1,119,441 978,126 692.16
Cheltuieli operaționale 2,324,043 10,908,263 8,584,220 369.37
Cheltuieli materiale 19,864 167,725 147,861 744.36
Cheltuieli privind mărfurile 12,371 95,424 83,053 671.35
Cheltuieli cu energia și apa 26,025 43,333 17,308 66.51
Cheltuieli cu personalul 989,275 4,435,887 3,446,612 348.40
Cheltuieli cu amortizarea 357,228 434,912 77,684 21.75
Alte cheltuieli operaționale 919,280 5,730,983 4,811,703 523.42

Profit operațional 514,194 480,408 (33,786) (6.57)

Evoluția veniturilor operaționale totale (+301.26%) a fost influențată atât de majorarea cifrei de afaceri
(+280.78%) cât și de creșterea altor venituri din exploatare (+692.16%).

Evoluția înregistrată la nivelul altor venituri din exploatare se datorează influenței exercitate de veniturile
aferente costului producției în curs de execuție generate din derularea proiectului de digitalizare a instituției
Consiliului Județean Cluj în cadrul proiectului european „Smart Territory”. De asemenea, alte venituri din
exploatare au mai fost influențate și de dezvoltarea noi platforme a 24broker în sumă de 215,428 lei.

Investițiile efectuate în noua platformă a 24broker, respectiv necesitatea achiziției de către companie de
servicii în vederea derulării activității curente, respectiv pentru implementarea proiectelor derulate la nivelul
companiei cu referire la proiectul de digitalizare a instituției Consiliului Județean Cluj în cadrul proiectului
european „Smart Territory”, au impactat costurile operaționale, care marchează un trendul crescător

https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200918080612_49-Raport-curent-Semnare-contract-concurs-2020.pdf
https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20200918080612_49-Raport-curent-Semnare-contract-concurs-2020.pdf
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(+369.37%). Un alt impact asupra evoluției costurilor operaționale o reprezintă și preluarea liniilor de activitate
de la Active Power Solutions și Tree Comm Services. Astfel, observăm o corelație directă între veniturile
înregistrate și costurile suportate în vederea realizării veniturilor.

Majorarea cheltuielilor materiale cu 744.36% se datorează recunoașterii costurilor cu combustibilul în sumă
de 86,166.77 lei aferente flotei auto și respectiv costurilor cu obiectele de inventar și materialele nestocate în
sumă de 81,557.78 lei, necesare derulării activității la nivelul celor două linii de business - soluții software
pentru industria de asigurări și respectiv telecomunicațiile.

Cheltuielile cu mărfurile s-au majorat cu 83,053 lei pe fondul achiziției și vânzării de echipamente hardware și
software. În ceea ce privește cheltuielile cu energia și apa, creșterea acestora cu 66.51% este rezultatul
transferului contractelor aferente liniilor de business preluate.

La nivelul costurilor operaționale se constată creșteri ale costurilor salariale (+348.40%) ca efect al transferului
angajaților în procesul de preluare a fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services.

Cheltuielile cu amortizarea au marcat o majorare cu 21.75% pe seama înregistrării amortizării aferentă
activelor corporale și necorporale aflate în portofoliul Life Is Hard.

Creșterea altor cheltuieli operaționale cu 4,811,703 lei se datorează atât transferului liniilor de business pe
fondul preluării fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services, cât și ca efect al achiziției
de către companie de servicii în vederea derulării activității curente, respectiv pentru implementarea
proiectelor derulate la nivelul companiei cu referire la proiectul de digitalizare a instituției Consiliului Județean
Cluj în cadrul proiectului european „Smart Territory”.

Ritmul de creștere a cheltuielilor operaționale comparativ cu cel al veniturilor operaționale, datorat atât
investițiilor efectuate în noua platformă a 24broker și implementării proiectelor contractate în 2020 cât și
preluării fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Service, a influențat ușor negativ
rezultatul operațional, care s-a concretizat într-un profit în sumă de 480,408 lei, în ușoară scădere cu 6.57%
față de perioada anterioară de raportare.
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Denumire indicator
30 Iunie
2020

30 Iunie
2021

Evolutie
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%) Rezultatul financiar la finele semestrului 1 al

anului 2021 s-a concretizat într-o pierdere în
sumă de 26,751 lei, care a crescut comparativ
cu perioada de referință cu 29.90%.

Diminuarea rezultatului din exploatare
(operațional) cu 6.57%, 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 453,657 lei, în scădere ușoară cu
8.09% comparativ cu valoarea înregistrată în
perioada de referință (493,600 lei).

Cifra de afaceri 2,696,922 10,269,229 7,572,307 280.78
Venituri din exploatare 2,838,237 11,388,671 8,550,434 301.26
CheltuieIi din exploatare 2,324,043 10,908,263 8,584,220 369.37
REZULTAT DIN
EXPLOATARE 514,194 480,408 (33,786) (6.57)
Venituri financiare 1,900 2,336 436 22.94
Cheltuieli financiare 22,494 29,087 6,593 29.31
REZULTAT FINANCIAR (20,594) (26,751) (6,157) 29.90
REZULTAT BRUT 493,600 453,657 (39,943) (8.09)
Impozit pe profit 64,147 86,494 22,347 34.84

REZULTAT NET 429,453 367,163 (62,290) (14.50)

După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (86,494 lei), în perioada curentă, societatea a obținut un
profit net în sumă de 367,163 lei, în scădere ușoară cu 14.50% comparativ cu perioada de referință.

Diminuarea profitului net de la 429,453 lei la 367,163 lei se datorează în mare parte influenței exercitate de
creșterea cheltuielilor operaționale (+369.37%). Trendul crescător al cheltuielilor operaționale este atât
rezultatul achiziției de către companie de servicii în vederea derulării activității curente, respectiv pentru
implementarea proiectelor derulate la nivelul companiei cu referire la proiectul de digitalizare a instituției
Consiliului Județean Cluj în cadrul proiectului european „Smart Territory” cât și al investițiilor efectuate de
companie în dezvoltarea noi platforme a 24broker. O altă influență asupra creșterii costurilor operaționale o
reprezintă preluarea liniilor de activitate de la Active Power Solutions și Tree Comm Services.

Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute

Denumire indicatori
30 Iunie
2020

30 Iunie
2021

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 7,572,307 lei, respectiv cu 280.78%.

În ceea ce privește veniturile brute, acestea s-au
majorat cu 8,550,434 lei, mai exact cu 301.26%.

Vânzări nete 2,696,922 10,269,229 7,572,307 280.78
Venituri brute 2,838,237 11,388,671 8,550,434 301.26

Venituri totale 2,840,137 11,391,006 8,550,869 301.07

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

Denumire indicatori
30 Iunie
2020

Pondere
în
vânzări
nete (%)

30 Iunie
2021

Pondere
în
vânzări
nete(%)

Variație
(+/-) (lei)

Variație
(+/-) (%)

Elementele de cheltuieli care
dețin ponderi peste nivelul de
20% la data raportării
(30.06.2021) sunt cheltuielile
privind prestațiile externe și

Cheltuieli materiale 19,864 0.74 167,725 1.63 147,861 744.36

Cheltuieli privind mărfurile 12,371 0.46 95,424 0.93 83,053 671.35
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cheltuielile cu personalul.

Creșterea costurilor salariale
(+348.40%) se datorează
transferului angajaților în
procesul de preluare a fondului
de comerț al Active Power
Solutions și Tree Comm Services.

Cheltuieli cu energia și apa 26,025 0.96 43,333 0.42 17,308 66.51
Cheltuieli cu personalul 989,275 36.68 4,435,887 43.20 3,446,612 348.40
Cheltuieli cu amortizarea 357,228 13.25 434,912 4.24 77,684 21.75
Cheltuieli privind prestațiile
externe 894,716 33.18 5,566,269 54.20 4,671,553 522.13
Alte cheltuieli de exploatare 24,564 0.91 164,714 1.60 140,150 570.55

Vânzări nete 2,696,922 -
10,269,22

9 - 7,572,307 280.78
Prag de semnificație (20%) 539,384 2,053,846

Creșterea costurilor cu prestațiile externe (+522.13%) se datorează serviciilor achiziționate în vederea
dezvoltării noi platforme a 24broker și respectiv pentru implementarea proiectelor derulate la nivelul
companiei cu referire la proiectul de digitalizare a instituției Consiliului Județean Cluj în cadrul proiectului
european „Smart Territory”. O ușoară influență a fost generată și de preluarea liniilor de activitate de la Active
Power Solutions și Tree Comm Services.

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 2021. 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.

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 2021. 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 582,183 lei (
01 Ianuarie 2021) la 1,297,185 lei (30.06.2021), în contextul încasării sumelor facturate, respectiv a creanțelor
înregistrate. În condițiile în care, la data raportării 30.06.2021, datoriile curente au înregistrat o creștere
(+916.81%) mai accelerată ca cea a disponibilităților companiei (+122.81%), comparativ cu începutul anului,
indicatorul de lichiditate imediată a înregistrat o fluctuație nefavorabilă, diminuându-se cu 0.1328 puncte.
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5.1.5. Performanța financiară a departamentelor  Life Is Hard

Indicator 30 Iunie 2021
Pondere în

total (%)

În primul semestru al anului 2021
activitatea Life Is Hard a fost derulată
prin intermediul a două departamente,
respectiv:
1.SMART ITC & TELCO, care cuprinde
linia de business Telco, zona de ITC și
SMART;
2.INSURANCE & DIGITALGROUP, care
cuprinde linia de business aferentă
24broker precum și linia de business pe
zona de Digitalizare a IMM-urilor.

În cursul primului semestru al anului
2021, cele două departamente au
generat împreună o cifră de afaceri de
10,269,229 lei, din care 59.66% este
aferentă SMART ITC & TELCO, iar
40.34% este aferentă INSURANCE&
DIGITALG. Cât privește linia de
business Telco, transferată ca urmare
a preluării fondului de comerț al Active
Power Soluțions și Tree Comm Services,
aceasta a generat o cifră de afaceri de
5,933,177 lei, reprezentând 58% din
cifra de afaceri a LIH.

Din perspectiva performanței
financiare, cele două departamente au
realizat un profit brut total de 453,657
lei, sumă din care SMART ITC & TELCO a
generat un profit de 509,510 lei timp în
care INSURANCE & DIGITAL a generat o
pierdere de 55,854 lei. Pierderea
înregistrată la nivelul INSURANCE &
DIGITAL se datorează atât investițiilor
efectuate în noua platformă a 24broker
cât și implementării proiectelor
contractate (altele decât 24broker) cu
referire la proiectul de digitalizare a
instituției Consiliului Județean Cluj în
cadrul proiectului european „Smart
Territory”. Veniturile aferente
proiectelor derulate se vor vedea în
semestrul 2 al anului 2021.

Cifra de Afaceri LIH 10,269,229 100.00
- Dep. SMART ITC & TELCO 6,126,705 59.66
- Dep. INSURANCE&DIGITALGROUP 4,142,524 40.34

Alte venituri exploatare LIH 1,119,441 100.00
- Dep. SMART ITC & TELCO 10,653 0.95
- Dep. INSURANCE&DIGITALGROUP 1,108,788 99.05

Venituri financiare LIH 2,336 100.00
- Dep. SMART ITC & TELCO 1,579 67.59
- Dep. INSURANCE&DIGITALGROUP 757 32.41

VENITURI TOTALE LIH 11,391,006 100.00
- Dep. SMART ITC & TELCO 6,138,937 53.89
- Dep. INSURANCE&DIGITALGROUP 5,252,069 46.11

Cheltuieli din exploatare LIH 10,908,263 100.00
- Dep. SMART ITC & TELCO 5,610,064 51.43
- Dep. INSURANCE&DIGITALGROUP 5,298,199 48.57

Cheltuieli financiare LIH 29,087 100.00
- Dep. SMART ITC & TELCO 19,363 66.57
- Dep. INSURANCE&DIGITALGROUP 9,724 33.43

CHELTUIELI TOTALE LIH 10,937,350 100.00
- Dep. SMART ITC & TELCO 5,629,427 51.47

- Dep. INSURANCE&DIGITALGROUP 5,307,923 48.53

PROFIT BRUT LIH 453,657 100.00
- Dep. SMART ITC & TELCO 509,510 112.31
- Dep. INSURANCE&DIGITALGROUP -55,854 -12.31

Ch cu impozitul pe profit 86,494 n/a

PROFIT NET LIH 367,163 n/a
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5.1.6. Indicatorii cheie a Life Is Hard (cf. Reg. 5/2018)

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc

Denumire indicator
Formula
de calcul

01 Ianuarie
2021 30 Iunie 2021

Evoluție
(+/-)

Evoluția indicatorilor de lichiditate este
una descendentă, nivelul acestora ne
indică faptul că Life Is Hard prezintă
instabilitate din perspectiva capacității de
a-și acoperi datoriile curente pe seama
activelor curente, respectiv a creanțelor și
disponibilităților. Evoluția indicatorilor a
fost influențată de majorarea mai
accelerată a datoriilor curente
(+916.81%) (furnizori, datorii față de
personal, datorii fiscale etc) comparativ
cu cea a activelor curente lichide și
exigibile (+128.18%) (stocuri, creanțe,
disponibilități). Evoluția înregistrată la
nivelul activelor și datoriilor curente se
datorează atât preluării fondului de
comerț al Active Power Solutions și Tree
Comm Service, cât și implementării
proiectelor contractate în 2020, respectiv
achiziției a 100% din Innobyte Solutions.

Indicatorii de lichiditate
Lichiditatea generală (Lg) AC/DC 1.976 0.444 (1.533)
Lichiditatea intermediară (Lr) (AC-S)/DC 1.870 0.384 (1.487)
Lichiditatea imediată (Li) DB/DC 0.420 0.092 (0.328)

Indicatorii de solvabilitate
Solvabilitatea financiară (Sg) TA/TD 2.078 2.280 0.202
Solvabilitatea patrimonială
(Sp) CPR/TP 0.519 0.561 0.043

Indicatorii de risc
Rata de îndatorare globală DT/AT 0.481 0.439 (0.043)

30.06.2020 30.06.2021
Evoluție

(+/-)
Rata de acoperire a
dobânzilor PB/Dob 24.582 19.644 (4.94)

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 tendință de creștere. Astfel, Life Is Hard
înregistrează 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 solvabilitate patrimonială exprimă capacitatea de autofinanțare a entității, precum și măsura în care
poate face față obligațiilor 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
0.561 (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 perioadei de raportare, indicatorul arată
faptul că societatea este stabilă din punct de vedere financiar și că aplică o politică corectă în privința contractării
de credite necesare derularii activității. Astfel, Life Is Hard prezintă un nivel redus de expunere la risc:
datoriile societății reprezentand 44% din activele societății, situându-se sub pragul de 50%.
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Rata de acoperire a dobânzii reflectă măsura în care o companie obține suficient profit pentru a susține
dobânzile aferente împrumuturilor. Pe fondul creșterii cheltuielilor cu dobânzile (+15%) comparativ cu
diminuarea înregistrată la nivelul profitului brut (-8%), se constată o ușoară scădere a capacității de acoperire a
dobânzilor, dar fără a prezenta un element de risc.

Rate de marjă și indicatori de profitabilitate
Denumire indicator
(Valorile sunt exprimate în
procente)

Formula de
calcul 30.06.2020 30.06.2021

Evoluție
(+/-) (pct.
proc.)

Indicatorii de profitabilitate înregistrați
la finele perioadei de raportare se află
într-o tendință de depreciere pe fondul
diminuării profiturilor înregistrate.
Evoluția profiturilor înregistrate este
rezultatul majorării costurilor
operaționale, care se datorează atât
investițiilor efectuate în noua platformă
a 24broker cât și necesității achiziției de
către companie de servicii pentru

Marja rezultatului din
exploatare RE/CA 19.07 4.68 (14.39)
Marja rezultatului brut RB/CA 18.30 4.42 (13.88)
Marja rezultatului net RN/CA 15.92 3.58 (12.35)

Marja rentabilității
financiare

RN/Capitaluri
proprii 9.17 1.65 (7.51)

implementarea proiectelor derulate la nivelul companiei cu referire la proiectul de digitalizare a instituției
Consiliului Județean Cluj în cadrul proiectului european „Smart Territory”. O ușoară influență asupra creșterii
costurilor operaționale o reprezintă preluarea liniilor de activitate de la Active Power Solutions și Tree Comm
Services.

5.2. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A COMPANIILOR ÎN CARE AVEM DEȚINERI
5.2.1. Activitatea financiară a Performia Finance
La nivelul anului 2020 Life Is Hard a achiziționat 40% din Performia Finance. Astfel, în august 2020, Life Is Hard
a intrat oficial în acționariatul 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 - servicii
utilizate de 244 de companii din România.
Din punct de vedere financiar, evoluția
activității derulate la nivelul companiei în
cursul semestrului 1 al anului 2021 arată o
creștere a business-ului reflectată atât în
majorarea Cifrei de Afaceri cu 21.63% (de
la 880,484 lei în S12020 la 1,070,958 lei în
S12021), cât și în creșterea Profitului Net
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cu 80.76%  (de la 189,297 lei în S12020 la 342,171 lei în S12021).

Denumire indicator
30 Iunie
2020

30 Iunie
2021

Evolutie
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%)

Activitatea companiei derulată pe parcursul
semestrului 1 al anului 2021 a generat evoluții
favorabile la nivelul indicatorilor de
performanță financiară. Astfel, la finele
semestrului 1 a anului 2021 se constată
creșterea Cifrei de Afaceri cu 190,474 lei, fapt ce
a contribuit în mod direct la realizarea profitului
companiei în sumă de  342,171 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.

Cifra de afaceri 880,484 1,070,958 190,474 21.63
Venituri din exploatare 880,484 1,070,958 190,474 21.63
CheltuieIi din exploatare 677,266 717,901 40,635 6.00
REZULTAT DIN
EXPLOATARE 203,218 353,057 149,839 73.73
Venituri financiare - - - -
Cheltuieli financiare 5,996 177 (5,818) (97.04)
REZULTAT FINANCIAR (5,996) (177) 5,818 (97.04)
REZULTAT BRUT 197,222 352,880 155,657 78.92
Impozit pe profit 7,925 10,709 2,784 35.13

REZULTAT NET 189,297 342,171 152,873 80.76

5.2.2. Activitatea financiară a Innobyte Solutions
În cursul semestrului 1 al anului 2021 Life Is Hard a semnat contractul pentru achiziția a 100% din Innobyte
Solutions S.R.L., drept de proprietate care a fost dobândit efectiv la 30.06.2021. Achiziția a fost aprobată în AGEA
din 24.02.2021, iar în mai 2021 s-a semnat contractul de cesiune de părți sociale pentru achiziționarea unui
număr de 1.000 părți sociale (100% din capitalul social al Innobyte Solutions), în valoare estimată de 9.132.000
LEI. Prețul a fost estimat în baza EBITDA obținut la nivelul anilor 2018-2020 și 2021 estimat. Conform acordului,
prețul final al părților sociale va fi determinat în anul 2022 în baza EBITDA efectiv realizat la nivelul anului 2021.

Cât privește plata prețului părților sociale achiziționate, aceasta se va realiza în două tranșe, respectiv:
1) tranșa 1, reprezentând 50% din prețul estimat al părților sociale, scadentă la 26.05.2021;
2) tranșa 2, reprezentând diferența dintre prețul final și tranșa 1, scadentă la 30.04.2022;

Stingerea obligației Life Is Hard de plată a ambelor tranșe din prețul părților sociale se va face prin conversia
creanței deținute de către Cedenți (asociații actuali ai Innobyte Solutions) cu titlu de preț în acțiuni emise de Life
Is Hard. Astfel, Life Is Hard își va majora capitalul social prin conversia creanței. În acest sens, Consiliul de
Administrație al Life Is Hard va solicita AGEA aprobarea efectivă a mecanismului în ceea ce privește plata
prețului părților sociale.

După realizarea tranzactiei, actualii asociați ai Innobyte Solutions S.R.L. urmează să dețină acțiuni în cadrul LIFE
IS HARD, iar echipa de management va rămâne în continuare implicată în dezvoltarea afacerii ecommerce, în rol
operațional.

În acest moment, compania Innobyte Solutions S.R.L. este condusă de către Cătălin Șomfălean și Cătălin Bordei,
ambii fiind asociați și deținând funcția de Managing Partners.

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
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pentru magazine online din întreaga lume.

Compania a încheiat S12021 cu o cifra de
afaceri de 5,003,392 lei (+42.09% vs 2020) și
un profit net de 1,054,879 lei (+20.21% vs.
2020).

La nivel de 2021, managementul companiei
estimează că Innobyte Solutions S.R.L. va
depăși pragul de 2 milioane de euro cifră
de afaceri, iar EBITDA va ajunge la 460.000
de euro.

Denumire indicator
30 Iunie
2020

30 Iunie
2021

Evolutie
(+/-) (lei)

Evolutie
(+/-) (%)

Activitatea companiei derulată pe
parcursul semestrului 1 a anului 2021 a generat
evoluții favorabile la nivelul indicatorilor de
performanță financiară. Astfel, la finele
semestrului 1 a anului 2021 se constată
creșterea Cifrei de Afaceri cu 1,482,164 lei, fapt
ce a contribuit în mod direct la realizarea
profitului companiei în sumă de 1,054,879 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.

Cifra de afaceri 3,521,228 5,003,392 1,482,164 42.09
Venituri din exploatare 3,521,228 5,008,177 1,486,949 42.23
CheltuieIi din exploatare 2,505,950 3,769,993 1,264,043 50.44
REZULTAT DIN
EXPLOATARE 1,015,278 1,238,184 222,906 21.96
Venituri financiare 13,168 617,370 604,202 4,588.41
Cheltuieli financiare 12,778 594,325 581,547 4,551.16
REZULTAT FINANCIAR 390 23,045 22,655 5,808.97
REZULTAT BRUT 1,015,668 1,261,229 245,561 24.18
Impozit pe profit 138,123 206,350 68,227 49.40

REZULTAT NET 877,545 1,054,879 177,334 20.21

5.2.3. Situația financiară consolidată a LIH și companiilor în care are dețineri
Ca urmare a deținerilor pe care Life Is Hard le are în societățile Performia Finance (40%) și Innobyte Solutions
(100%), conform procentului deținut, s-a procedat la o consolidare a performanței financiare celor trei companii
pentru a prezenta orientativ realizările LIH la nivelul semestrul 1 al anului 2021. Consolidarea cifrelor a presupus
preluarea din rezultatele individuale ale celor două companii doar a părții ce revine Life Is Hard (40% in cazul
Performia Finance si 100% in cazul Innobyte Solutions).

La nivel consolidat, business-ul LIH a generat la finele semestrului 1 a anului 2021 o cifră de afaceri de
15,701,005 lei și un profit net de 1,558,910 lei.

În continuare redăm cifrele consolidate:

Denumire indicator

30 Iunie 2021
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Life Is Hard
Performia Finance

40%
Innobyte Solutions

(100%) TOTAL consolidat
Cifra de afaceri 10,269,229 428,383 5,003,392 15,701,005

Venituri din exploatare 11,388,671 428,383 5,008,177 16,825,231

CheltuieIi din exploatare 10,908,263 287,160 3,769,993 14,965,417

REZULTAT DIN EXPLOATARE 480,408 141,223 1,238,184 1,859,814
Venituri financiare 2,336 - 617,370 619,706

Cheltuieli financiare 29,087 71 594,325 623,483

REZULTAT FINANCIAR (26,751) (71) 23,045 (3,777)
REZULTAT BRUT 453,657 141,152 1,261,229 1,856,038
Impozit pe profit 86,494 4,284 206,350 297,128

REZULTAT NET 367,163 136,868 1,054,879 1,558,910

VI. ANALIZA ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE A 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, sintetizând 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 și 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
adăugată și competitivă la nivelul companiilor care integrează aceste soluții.

Încă de la începutul anului 2020 conducerea LIFE IS HARD a anunțat noua strategie, care vizează o creștere
accelerată a business-ului prin achiziția de noi companii sau de participații semnificative în firme care pot să
contribuie la viziunea LIH.

Prin preluarea fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Services, compania LIFE IS HARD și-a
extins capabilitățile de sales, deținând o echipă proprie de consultanți în vânzări cu competențe pe zona de B2B
și capacitatea de a formula soluții potrivite pentru companii din perspectiva digitalizării.

De asemenea, tot datorită preluării fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm Service,
compania a devenit partener Telekom și distribuitor de soluții telco pentru piața de business din România,
dezvoltând, astfel, o competență nouă, cu produse și soluții adresate aceluiași target principal - IMM-urile,
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într-un domeniu care și-a demonstrat relevanța și impactul pozitiv prin evidențierea necesității utilizării
tehnologiei pentru a asigura continuitatea în business și pe toate componentele sociale, administrative,
educative și comunitare.

Principalele linii de business ale companiei au fost structurate la nivelul a două departamente:

1. INSURANCE & DIGITAL respectiv: oferirea de produse software proprii și soluții IT&C personalizate
pentru următoarele industrii:

A. Asigurări (24Broker.ro)
B. Business Software Solutions (24Routier.ro, Okey.ro, soluții custom)

2. SMART ITC & TELCO, respectiv partener Telekom și distribuitor de soluții telco pentru piața de business
din România, dezvoltând, astfel, o competență nouă, cu produse și soluții adresate aceluiași target
principal - IMM-urile, precum și oferirea de produse software și soluții IT&C personalizate pentru
următoarele industrii:

A. Sănătate (MedXline.ro, Doxtar.ro)
B. Smart Solutions (suita de produse Smart City)

Structura CIFREI DE AFACERI a Semestrului 1 2021 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 2021, societatea nu a înregistrat cheltuieli de capital de natură să
afecteze semnificativ poziția și performanțele financiare. În primul semestru al anului 2021, conform bugetului
de investiții aprobat in AGOA din 28.04.2021, s-au efectuat investiții în noua platformă 24broker în sumă de
215,428 lei. În cel de-al doilea semestru al anului 2021 vor continua dezvoltările în cadrul noi platforme
24broker, conform bugetului de investiții aprobat.

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

Denumire indicatori
La
30.06.2020

La
30.06.2021

Evoluție
(+/-)

Evoluție
(+/-) (%)

Comparativ cu perioada
anterioară de raportare
similară, numărul efectiv de
salariați a înregistrat o creștere
cu 455.56%, generând majorarea
costurilor salariale (+348.40%) ca
efect al transferului angajaților în
procesul de preluare a fondului de
comerț al Active Power Solutions și
Tree Comm Services.

Numărul mediu de
salariați 26 107 81 311.54

Numărul efectiv de
salariați 27 150 123 455.56

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 vânzarea
produselor aflate în portofoliu.
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Începând cu anul 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 a achiziționat 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.

Un alt pas important făcut în scopul dezvoltării accelerate a companiei este preluarea fondul de comerț a două
companii: Active Power Solutions și Tree Comm Services, procedură aprobată în AGEA din 14 Octombrie 2020.
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.

În aceeași ordine de idei, în cursul Semestrului 1 al anului 2021 Life Is Hard a semnat contractul pentru achiziția
a 100% din Innobyte Solutions S.R.L., drept de proprietate care a fost dobândit efectiv la 30.06.2021.

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

01.01.2021 Intrări (vânzări) Sold la 30.06.2021
Pondere vanzari în
CA la 30.06.2021(%)

ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L. 792.67 -6,143.55 -5,350.88 n/a
BARANDI SOLUTIONS S.R.L. 0.00 - 0.00 n/a
MOBILE TECHNOLOGIES S.R.L. 0.00 - 0.00 n/a
RT SOLUTIONS S.R.L. 24,658.00 - 24,658.00 n/a
GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L. 26,527.20 205,758.75 26,527.20 2.00
NOAH WATCHES SRL 12,440.36 664.30 13,104.66 0.01
SUMA POZITIVA SRL 0.00 - 0.00 n/a
MOCAPP DIGITAL SRL 136,333.58 79,594.73 191,480.20 0.78
ACTIVE LEAD SRL 0.00 - 0.00 n/a
TOTAL INVOLVE SRL 0.00 - 0.00 n/a
PERFORMIA FINANCE 0.00 - 0.00 n/a
TOTAL 200,751.81 279,874.23 250,419.18 2.79

În perioada analizată, compania a derulat tranzacții de vânzare cu părțile afiliate în valoare totală de 279,874.23
lei. Astfel, tranzacțiile de vânzare cu părțile afiliate dețin o pondere de 2.79% în cifra de afaceri obținută de
societate. În primul semestru al anului 2021, ponderea cea mai mare din tranzacțiile de vânzare efectuate de
companie cu părțile afiliate o reprezintă vânzările către Graffiti (2%).

- Tranzacții de cumpărare cu părțile afiliate:

https://performia.ro/
https://www.aps.ro/
http://www.treecomm.ro/


pagina 28 din 29

Parte afiliată Sold la 01.01.2021 Intrări (cumpărări) Sold la 30.06.2021
ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L. 19,795.51 49,018.09 7,854.00
BARANDI SOLUTIONS S.R.L. - - -
MOBILE TECHNOLOGIES S.R.L. - - -
RT SOLUTIONS S.R.L. - - -
GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L. 4,712.20 6,836.66 0.00
NOAH WATCHES SRL - 4,760.00 4,760.00
SUMA POZITIVA SRL - - -
MOCAPP DIGITAL SRL 2,591.82 - 2,591.92
ACTIVE LEAD SRL - - -
TOTAL INVOLVE SRL - - -
PERFORMIA FINANCE SRL 5,093.20 42,126.00 8,330.00
TOTAL 32,192.73 102,740.75 23,535.92

În primul semestru al anului 2021, compania a efectuat tranzacții de cumpărare cu părțile afiliate în valoare
totală de 102,740.75 lei, ponderea cea mai mare din total fiind deținută de achizițiile efectuate de la Active
Power Solutions (47.71%). Comparativ cu începutul perioadei de raportare (01.01.2021) se constată o diminuare
a tranzacțiilor de cumpărare efectuate cu părțile afiliate (-26.89%).

VIII.GRADUL DE REALIZARE A ȚINTELOR PENTRU 2021

Nr. Crt. Denumire indicator Previzionat 2021 Realizat 2021
d1 (%) Grad de

realizare

1 Cifra de afaceri 21,144,148 10,269,229 48.57%

2 Venituri din exploatare 23,102,060 11,388,671 49.30%

3 Cheltuieli din exploatare 20,950,675 10,908,263 52.07%

4 Rezultat din exploatare 2,151,385 480,408 22.33%

5 Venituri financiare 5,866 2,336 39.82%

6 Cheltuieli financiare 56,850 29,087 51.16%

7 Rezultat financiar -50,984 -26,751 52.47%

8 Venituri totale 23,107,926 11,391,006 49.29%

9 Cheltuieli totale 21,007,525 10,937,350 52.06%

10 Rezultat brut 2,100,401 453,656 21.60%

11 Impozit pe profit 336,064 86,494 25.74%

12 Rezultat net 1,764,337 367,162 20.81%
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13 Număr acțiuni 3,000,000 6,395,740* n/a

14 Rezultat net/acțiune 0.59 0.06
*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 30.06.2021.

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 2021, societatea nu a fost pusă în situația de a fi în imposibilitatea de a-și
respecta obligațiile financiare.

9.2.DESCRIEREA ORICĂROR MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE
VALORI MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE
Pe parcursul semestrului I din 2021 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 2021 nu
au fost auditate. Auditorul independent a emis un raport de revizuire asupra acestor informații.

Cluj Napoca la,
19.08.2021

Președintele Consiliului de Administrație,

Dl. Chis Catalin

[semnătura] L.S
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Situații financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 - pentru S12021

LIFE IS HARD S.A.

SITUAȚII FINANCIARE SEMESTRIALE
pentru perioada de raportare încheiată la

30 iunie 2021

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
OMFP 1802/2014
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Situații financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 - pentru S12021

1. Entitatea raportoare

LIFE IS HARD S.A. (“Societatea”) este persoană juridică română, organizată sub forma juridică de societate pe
acţiuni. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române, cu reglementările specifice
domeniului de activitate, inclusiv cele incidente pieței de capital şi cu prevederile Actului Constitutiv. Sediul
Societății este în România, Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, judeţul Cluj, cod postal 407280.

Obiectul principal de activitate al Societății constă în realizarea softului la comandă. Activitatea principală este
“Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat pe client)” (Cod CAEN 6201).

Capitalul social subscris si varsat la 30.06.2021 este de 6.395.740 lei, divizat în 6.395.740 acțiuni la o valoare
nominală de 1 leu/acțiune. În cursul semestrului 1 al anului 2021, preluarea fondului de comerț al Active Power
Solutions și Tree Comm Services, procedură aprobată în AGEA din 14 Octombrie 2020, a impactat capitalul
social din perspectiva majorării acestuia. Astfel, capitalului social s-a majorat cu suma de 2.395.740 lei, respectiv
de la 3.000.000 lei la 5.395.740 lei, sumă ce-i revine Active Power Solutions și Tree Comm Services în schimbul
liniei de activitate transferată către Life Is Hard. De asemenea, potrivit Hotărârii AGEA din data de 30.06.2021,
capitalul social al LIFE IS HARD a suferit modificări, la nivelul Societății derulandu-se majorarea capitalului
social, prin emiterea de noi acțiuni și distribuirea gratuită acționarilor, cu suma de 1.000.000 lei. Suma care a stat
la baza majorării capitalului social provine din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la
31 decembrie 2020. Majorarea capitalului social a presupus emisiunea a 1.000.000 de acțiuni la valoarea
nominală de 1 leu/acțiune. Ca urmare a majorării, capitalului social, se situează la valoarea de 6.395.740 lei,
fiind împărțit în 6.395.740 acțiuni având valoarea nominală de 1 leu/acțiune.

La data de 30.06.2021, procedura de majorare a capitalului social este în curs de derulare, fiind finalizat doar
procesul de înregistrare a majorării în contabilitate. Pentru finalizarea majorării capitalului social urmează a fi
derulat procesul de înregistrare a majorării la ONRC, ASF și Depozitarul Central.

Structura actionariatului conform majorării de capital:
Acționari Număr Acțiuni Procent deținere

CHIȘ IOAN-CĂTĂLIN 2.234.202 34,9327%

ACTIVE POWER SOLUTIONS SRL 2.137.366 33,4186%

Sbirnea Florentina 702.380 10,9820%

Persoane fizice 1.144.835 17,9000%

Persoane juridice 176.958 2,7668%

TOTAL 6.395.740,00 100,0000%
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Situații financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 - pentru S12021

2. Rezumatul politicilor contabile semnificative
2.1. Declarația de conformitate

Situațiile financiare semestriale ale LIFE IS HARD au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitatii nr.
82/1991, cu modificările și completarile ulterioare, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate, cu politicile contabile semnificative precum și cu bazele de evaluare în vigoare la
data de raportare 30 iunie 2021.

Pentru perioada precedenta de raportare, încheiată la 30 iunie 2020 au fost aplicate politici contabile și baze de
evaluare consecvente cu prevederile Ordinul  Ministrului Finanțelor  Publice  nr. 1802/2014.

Situațiile financiare semestriale ale LIFE IS HARD reflectă o imagine corecta si conforma cu realitatea
activelor, obligatiilor, a pozitiei financiare și a performanțelor financiare ale Societății.

Administratorii își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare individuale și confirma că:
(i) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu

reglementările contabile aplicabile;
(ii) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a

celorlalte informații referitoare la activitatea desfăşurată;
(iii) Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

2.2. Bazele intocmirii situatiilor financiare individuale

Situațiile financiare ale Societății sunt întocmite în conformitate cu principiile de recunoaștere și măsurare
prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate în vigoare la
data de raportare, respectiv 30 iunie 2021, fiind disponibile la sediul societății din Florești, str. Avram Iancu,
nr.50, Jud. Cluj.

2.3.Prezentarea situațiilor financiare individuale

Societatea nu este afiliata niciunui grup si prezinta situatii financiare individuale, care cuprind:

● Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
● Contul de profit și pierdere;
● Datele informative;
● Situația modificărilor capitalurilor proprii
● Situația fluxurilor de trezorerie
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● Notele explicative.

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale individuale sunt recunoscute şi evaluate în conformitate cu
principiile generale prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale
consolidate în vigoare la data de raportare.

2.3.1. Moneda funcțională și prezentarea

Moneda functionala este leul românesc. In consecinta, elementele incluse în situațiile financiare sunt masurate in
lei romanesti (LEI), care reprezinta moneda de circulatie in mediul economic principal unde Societatea își
desfășoară activitatea. De asemenea, leul românesc este moneda pe care conducerea Societății a determinat-o ca
moneda de prezentare.

2.3.2. Principiul continuității activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul
ca Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii,
conducerea Societății a analizat previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Societatea a întocmit
bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 tinând cont de situatia actuala de piata. Pe baza analizelor
efectuate, conducerea considera ca Societatea va putea să-și continue activitatea și în viitorul previzibil și prin
urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificata. Cu toate
acestea, există o preocupare întemeiată cu privire la o posibila intrare în recesiune a economiei naționale, ca
urmare a consecințelor financiare negative asociate pandemiei COVID-19 în context global. La data prezentării
situațiilor financiare, conducerea Societății și persoanele responsabile cu guvernanța nu sunt în masura sa
cuantifice un eventual impact asupra performanțelor financiare previzibile într-un orizont de 12 luni de la data
bilanțului, dar scenariile elaborării bugetului de venituri și cheltuieli au fost prudent selectate.

2.3.3. Politici și metode contabile semnificative

Politicile contabile adoptate de Societate pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale, se aplica incepand
cu data de 29.12.2014, data intrării în vigoare a noului cadru de raportare financiara, respectiv, Ordinul
Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Politicile contabile adoptate de Societate pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale au fost aplicate și
situațiilor financiare semestriale întocmite pentru perioada de raportare încheiată la 30.06.2021.

2.3.4. Tranzactii si solduri in valuta
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Operațiunile și tranzacțiile exprimate în monedă străină sunt convertite în moneda funcțională folosind cursurile
oficial de schimb valutar de la data tranzactiei sau data evaluării, în cazul în care elementele monetare sunt
reevaluate. Activele și datoriile monetare înregistrate în devize la data intocmirii bilantului contabil sunt
transformate în moneda funcțională la cursul din ziua respectivă. Castigurile sau pierderile din schimbul valutar,
rezultate în urma efectuării acestor operațiuni și tranzacții sau din conversia la cursurile de schimb valutar de la
sfarsitul perioadei de raportare, aferente activelor și datoriilor monetare exprimate in monede străine, sunt
recunoscute în profitul sau pierderea exercițiului, respectiv în Contul de Profit și Pierdere.

Operațiunile și tranzacțiile Societății denominate în valută au fost efectuate in moneda unica europeana (Euro).
Cursurile de schimb ale monedei straine Euro utilizata in tranzacțiile Societății din perioadele de raportare
încheiate la 30 iunie 2020 și 2021 au fost:

Moneda 30/06/2020 30/06/2021

Euro (EUR) 4,8423 4,9267

2.3.5. Imobilizari necorporale

Imobilizările necorporale includ valoarea programelor informatice și a licențelor pentru sistemele de operare.
Imobilizările necorporale sunt recunoscute la costul la costul de achiziţie.

După recunoașterea inițială, imobilizările necorporale sunt înregistrate la cost mai puțin amortizarea cumulată și
orice pierderi acumulate din deprecieri.

Durata de viață a imobilizărilor necorporale este evaluată ca determinată sau nedeterminată. Societatea are
imobilizări necorporale cu durată de viață determinată. Imobilizările necorporale cu durata de viață determinată
sunt amortizate pe parcursul duratei de viață economice. Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale
cu durate de viață determinată sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la categoria cheltuielilor, în
concordanță cu funcția respectivei imobilizari necorporale.

Amortizarea este calculată folosind metoda liniară, pentru diminuarea costului imobilizarilor necorporale la
valoarea lor reziduala pe durata de viață estimată, după cum urmează:

● Programe informatice și licențe utilizate în activitate – 1-3 ani
● Programe informatice și licențe dezvoltate de societate - 10 ani

2.3.6. Imobilizari corporale
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Imobilizarile corporale recunoscute ca active sunt evaluate inițial la cost de către Societate. Costul unui element
de imobilizari corporale este format din pretul de cumparare, inclusiv taxele nerecuperabile, după deducerea
oricăror reduceri de preț de natura comercială și oricăror costuri care pot fi atribuibile direct aducerii activului la
locația și în condițiile necesare pentru ca acesta să poată fi utilizat în scopul dorit de conducere, cum ar fi:
costurile inițiale de livrare și manipulare, costurile de instalare și ambalare, onorariile profesionale.

Imobilizarile corporale sunt clasificate de către Societate în următoarele clase de active de aceeași natura și cu
utilizări similare:

- Echipamente tehnologice
- Mijloace de transport;
- Mobilier, aparatura birotica și alte imobilizari corporale.

Toate aceste imobilizari corporale sunt prezentate la cost istoric minus amortizarea. Costul istoric include
cheltuiala care este atribuibila direct achizitiei bunurilor.

Costurile ulterioare sunt incluse în valoarea contabilă a activului sau recunoscute ca activ separat, după caz,
numai atunci cand este probabil ca Societatea să înregistreze beneficii economice viitoare asociate elementului și
cand costul elementului respectiv poate sa fie masurat în mod credibil. Valoarea contabilă a pieselor înlocuite
este derecunoscuta. Toate celelalte costuri de reparație și întreținere sunt recunoscute în profitul sau pierderea
perioadei de raportare în care au fost suportate.

Amortizarea este calculata folosindu-se metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimată a activelor,
după cum urmează:

Imobilizări corporale Durata
(ani)

Echipamente tehnologice 2-3

Mijloace de transport 4-6

Mobilier, aparatura birotica, alte imobilizari corporale 2-3

Imobilizarile corporale care sunt casate sau înstrăinate/cedate sunt eliminate din Situația Poziției Financiare
împreuna cu amortizarea cumulata corespunzătoare. Castigurile si pierderile din instrainari/cedări sunt
determinate prin compararea încasărilor cu valoarea contabilă și sunt recunoscute în profitul sau pierderea
perioadei de raportare.

2.3.7. Deprecierea activelor nefinanciare
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Activele care se supun amortizarii sunt analizate din punct de vedere al deprecierii ori de cate ori survin
evenimente sau modificări de circumstanțe care indica faptul ca valoarea contabilă nu ar fi recuperabila. O
pierdere din depreciere este recunoscută ca suma cu care valoarea contabilă a unui activ depășește valoarea sa
recuperabila. Valoarea recuperabila reprezinta cea mai mare valoare dintre valoarea justă a activului minus
costurile generate de vânzare și valoarea sa de utilizare. În scopul evaluării deprecierii, activele sunt grupate la
nivelurile cele mai scăzute pentru care exista fluxuri de numerar identificabile în mod distinct (unități
generatoare de numerar). Activele nefinanciare care au suferit depreciere sunt revizuite pentru o posibila reluarea
deprecierii la fiecare data de raportare.

2.3.8. Active financiare

Societatea clasifica activele financiare în categoria actiunilor detinute la entități afiliate.

2.3.9. Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost și la valoarea realizabilă netă. Costul de producție
al bunurilor finite constau din costuri cu materii prime, mana de lucru directă, alte costuri directe și cheltuielile
generale de productie alocate in raport cu capacitatea normala de exploatare. Valoarea realizabilă netă este prețul
de vânzare estimat în cursul normal al activității, mai puțin cheltuielile de vanzare aferente.

2.3.10. Creante comerciale

Creanțele comerciale sunt sume datorate de clienți pentru mărfurile sau produsele finite vândute în cursul normal
al activității. Dacă se estimează ca vor fi colectate în termen de un an sau mai puțin de un an (sau ciclul normal
de exploatare), acestea vor fi clasificate ca active circulante. În caz contrar, aceste active sunt prezentate ca active
imobilizate. Sumele datorate de clienți dar nefacturate la finalul perioadei de raportare sunt prezentate net de
avansurile plătite acelor clienți, cand sunt îndeplinite condițiile de compensare a acestor sume. Creanțele
comerciale sunt recunoscute inițial la valoarea justă și ulterior evaluate la costul amortizat, utilizand metoda
dobanzii efective, minus ajustarea pentru depreciere.

2.3.11. Numerar și echivalente de numerar

În situația fluxurilor de numerar, numerarul și echivalentele de numerar includ numerarul din casierie,
disponibilitățile bancare la vedere, depozitele la termen deținute la banca, alte investiții pe termen scurt cu
lichiditate ridicată și cu scadențe inițiale de trei luni sau mai puțin, și descoperitul de cont. Descoperitul de cont
este prezentat la împrumuturi, în cadrul datoriilor curente.

2.3.12. Datorii comerciale
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Datoriile comerciale sunt obligațiile de plata pentru bunuri sau servicii care au fost achiziționate în cursul normal
al activității de la furnizori. Datoriile comerciale sunt clasificate ca datorii curente dacă plata se face în termen de
un an sau mai puțin (sau în ciclul normal de exploatare al Societății, dacă durează mai mult). În caz contrar,
datoriile comerciale sunt prezentate ca datorii pe termen lung. Sumele referitoare la facturile neprimite de la
furnizori la finalul anului sunt prezentate la o valoare ajustată cu avansurile încasate de la aceeași furnizori, dacă
condițiile de compensare sunt îndeplinite. Datoriile comerciale sunt recunoscute inițial la valoarea justă și
ulterior evaluate la costul amortizat folosind metoda dobânzii efective.

2.3.13. Provizioane

Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanțului este
probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor
apărea

Societatea va proceda la recunoașterea unor provizioane numai în momentul în care:
● are o obligație curentă generată de un eveniment ulterior;
● este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația respectivă;
● poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligației.

Provizioanele se revizuiesc la data fiecărui bilanț şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În
cazul în care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul se anulează prin
reluare la venituri. Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost inițial recunoscute. Prin
urmare, numai cheltuielile aferente provizionului inițial pot fi acoperite din provizion. Provizioanele se
evaluează înaintea determinării impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de
legislația fiscală.

2.3.14. Impozitul pe profit curent
Impozitul curent reprezinta impozitul care se asteapta sa fie plătit sau primit pentru venitul impozabil sau
pierderea deductibila realizata în anii precedenti, utilizând cote de impozitare adoptate sau în mare masura
adoptate la data raportării, precum și orice ajustare privind obligațiile de plata a impozitului pe profit aferente
anilor precedenti.

Impozitul este recunoscut în contul de profit sau pierdere, cu excepția cazului în care este recunoscut în alte
elemente ale rezultatului global sau direct în capitalurile proprii pentru ca se referă la tranzacții care sunt, la
randul lor, recunoscute în aceeași perioada sau în alta perioada, în alte elemente ale rezultatului global sau direct
în capitalurile proprii.

Pentru perioada de raportare încheiate la 30 iunie 2021 rata impozitului pe profit a fost de 3,58%.
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2.3.15. Dividende de distribuit

Dividendele sunt tratate ca o distribuire a capitalurilor proprii către deținătorii de acțiuni de la data de
înregistrare, în perioada în care au fost declarate și aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
Distribuirea dividendelor catre actionarii Societății este recunoscută ca datorie, în perioada în care dividendele
sunt aprobate de acționari. Profitul disponibil pentru repartizare este profitul net al perioadei de raportare.

2.3.16. Capitaluri proprii

La nivelul Societății, capitalurile proprii sunt reprezentate de aporturile de capital, rezervele, rezultatul reportat,
rezultatul exercitiului financiar, precum și alte elemente de capitaluri proprii.

Capitalul social
Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actului constitutiv al Societății
şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital. Societatea recunoaște modificările la capitalul
social în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a
Actionarilor si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului.

Rezerve
Rezervele legale se constituie anual din profitul entitătii, în cotele și limitele prevăzute de lege, si din alte surse
prevăzute de lege. Rezervele legale sunt utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.

Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul determinat după deducerea impozitului pe
profit (profitul net) al entitătii, conform prevederilor din actul constitutiv.

Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut sunt constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea
pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor.

Rezultatul reportat
La nivelul Societății, în conturile de rezultat reportat se inregistreaza rezultatul reportat provenit din preluarea la
începutul exercitiului financiar curent a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercitiului financiar
precedent,.

Rezultatul exercitiului, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile
La nivelul Societății, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Rezultatul
exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului. Rezultatul definitiv al
exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.

Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale
de către organul statutar competent (Adunarea Generală a Acționarilor). Repartizarea profitului se efectuează în
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conformitate cu prevederile legale în vigoare. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se
efectuează după aprobarea situațiilor financiare anuale, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende
cuvenite acţionarilor, majorări de rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.

Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar curent, după aprobarea situaţiilor
financiare anuale conform legii, şi cel reportat aferent exerciţiilor financiare precedente, din rezerve, prime de
capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea
prevederilor legale.

2.3.17. Recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Venituri
Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a
beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii.
Recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor.
Veniturile societății sunt clasificate în venituri operaționale și venituri financiare.

Venituri operaționale sunt reprezentate, în principal din venituri aferente cifrei de afaceri, venituri aferente
costului producției în curs de execuție, venituri din producția de imobilizări și venituri din subvenții de
exploatare, alte venituri.

Veniturile financiare ale Societății cuprind:
a) venituri din diferenţe de curs valutar;
b) venituri din dobânzi
c) alte venituri financiare

Dobânzile încasate, aferente depozitelor bancare purtătoare de dobânzi constituite în exerciţiului financiar în
curs, se înregistrează la venituri financiare. dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura
generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente. Diferenţele de curs valutar rezultate în urma
tranzacțiilor efectuate de Societate in alta moneda decat cea de raportare sunt evaluate la cursul de schimb al
pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii - se recunosc în
contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz

Cheltuieli
Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o
diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creştere a valorii
unei datorii. Recunoaşterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaşterea creşterii valorii datoriilor sau reducerii
valorii activelor. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:

Cheltuielile operaționale care  cuprind:
- cheltuielile privind stocurile;
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- cheltuielile cu serviciile executate de terți;
- cheltuielile cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (altele decât impozitul pe profit);
- cheltuielile cu personalul;
- cheltuielile privind asigurările și protecția socială;
- cheltuielile cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare;
- cheltuielile cu impozitul pe profit.

Cheltuieli financiare, care cuprind:
- diferenţele nefavorabile de curs valutar;
- dobânzile privind exerciţiul financiar în curs.

3. Managementul riscurilor semnificative
3.1. Categorii de riscuri

LIFE IS HARD prin complexitatea activității pe care o desfășoară este supusă unor diverse riscuri, respectiv:

❖ Riscul de lichiditate

Societatea își monitorizează riscul de a se confruntă cu o lipsa de fonduri folosind un instrument recurent de
planificare a lichiditatilor. Societatea își planifica și monitorizează atent fluxurile de numerar pentru a preveni
acest risc, și are de asemenea acces la finanțare din partea principalelor bănci partenere. Riscul de lichiditate este
asociat deținerii de active imobilizate sau financiare și de transformare a acestora în active lichide. Activele
societății (echipamente tehnologice) sunt folosite în activitatea curentă (prestări de servicii și dezvoltare de
software). Din acest punct de vedere riscurile mai importante pentru companie sunt riscul de cash flow și cel de
credit.

❖ Riscul valutar

Riscul valutar este riscul ca valoarea justă sau viitoarele fluxuri de trezorerie ale unui instrument financiar să
fluctueze din cauza modificarilor cursurilor de schimb valutar. Societatea urmărește să fie neutră în ceea ce
privește riscul de fluctuație a cursului valutar prin implementarea următoarelor practici:

● În toate ofertele prețurile sunt exprimate in valuta, cu facturare în lei la cursul de schimb din ziua
plății;

● Nu lucram cu oferte de tip cross-curency / multivaluta.

❖ Riscul de dobanda

Riscul fluxului de lichiditati determinat de dobânzii este riscul variației cheltuielilor cu dobanzi și veniturilor din
dobânzi datorită ratelor de dobanda variabile. Societatea are împrumuturi care sunt purtătoare de dobânzi la o
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rata variabila, expunand societatea riscului fluxului de lichiditati.

❖ Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca o contrapartida sa nu își îndeplinească obligațiile conform unui instrument
financiar sau conform unui contract de client, ducand astfel la o pierdere financiara. Societatea este expusă
riscului de credit din activitățile sale de exploatare (în principal pentru creante comerciale) și din activitățile sale
financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente
financiare.

Totodată compania este expusă riscului de credit, ca urmare:

● a produsului de credit overdraft contractat de la Raiffeisen Bank S.A. în limita a 2.000.000 lei
● a produsului de credit contractat de la Banca Comercială Română în limita a 1.000.000 lei

Pentru minimizarea riscului compania analizează și monitorizează permanent clienții prin site-uri specializate de
analiza a bonitatii lor și implementează o politica stricta privind livrarea de bunuri și servicii către clienți. Totuși
nu s-a identificat o modalitate de eliminare completa a acestui risc.

❖ Riscul de pret

Riscul de pret reprezinta riscul ca pretul de piata al produselor și serviciilor vandute de companie sa oscileze în
așa masura incat sa faca nerentabile contractele existente. Pentru a limita acest risc compania aplica următoarele
proceduri:

● Se limitează contractele de tip “fix price” pe perioade lungi de timp;

● Compania nu operează cu stocuri, astfel incat fiecare comanda plasată la furnizor are în prealabil
confirmarea comenzii de la client;

● În cazul variației costului forței de munca, variația se transpune în prețurile de listă aplicate
clienților, cu o anumită latenta impusă de contractele pe rol, latenta care are ca efect într-o prima
faza asumarea unor posibile pierderi.

❖ Riscul de cash-flow

Reprezinta riscul ca societatea sa nu-si poata onora obligațiile de plata la scadenta. Riscul este destul de scăzut,
dat fiind ca societatea are venituri recurente din serviciile prestate. Totuși exista un astfel de risc. Pentru a limita
riscul societatea aplica următoarele principii:

● Principiul sincronizării scadentelor: termenul de încasare de la client sa fie mai mic decat
termenul de încasare de la furnizori;



pagina 13 din 29

Situații financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 - pentru S12021

● Informarea clienților care achizitioneaza soluții complexe către soluții de finanțare alternative
(leasing);

❖ Riscul asociat cu persoane cheie

Succesul companiei depinde în mare masura de calitatea profesională a angajaților, de capacitatea companiei de
a atrage și motiva angajații, de capacitatea de a creea un mediu propice dezvoltării profesionale a angajatilor.

Este una dintre cele mai mari provocări ale companiilor din IT. Fluctuatia de personal este generata în speță de
intrarea multinaționalelor pe piața din România dar și prin deschiderea pieței de munca pe IT în Europa de Vest.

LIFE IS HARD s-a confruntat și se confruntă cu acest risc, dar pentru a diminua riscul compania implementează
o serie de practici și programe menite sa motiveze si sa atraga angajații, cum ar fi:

● Acordarea de bonusuri de proiect
● Acordarea de facilități și reduceri pentru activități recreative
● Acordarea de beneficii angajatilor sub forma de acțiuni
● Acordarea unor pachete de beneficii cum ar fi: analize medicale gratuite, decontul abonamentului de
transport în comun
● Crearea unui mediu de lucru plăcut, prietenos, în acord cu tendintele din industrie Fiind o piață așa
dinamică, suntem nevoiți să apelăm la tehnici de recrutare continuă și de a subcontracta activități către
subcontractori independenței.

Activitățile de PR prin care ne facem cunoscuți ca angajatori sunt de asemenea benefice în procesul de recrutare.
Listarea la Bursa de Valori București a crescut nivelul de încredere al actualilor angajați și al potențialilor noi
angajați. Faptul că LIFE IS HARD este printre puținele companii românești cu produse software proprii in
portofoliu reprezinta de asemenea un avantaj competitiv în atragerea de noi colegi.

❖ Riscul asociat cu clienți semnificativi

Structura portofoliului de clienți este una diversă, balansata, neexistand riscul de concentrare a veniturilor doar în
prestările către un anumit client.

❖ Riscul asociat cu drepturile asupra unor mărci înregistrate.
În acest moment compania deține următoarele marci-inregistrate:

● 24Broker.ro
● eOKEY
● Life Is Hard
● 24Routier.ro

Pentru a reduce riscurile înregistrării unor mărci similare sau a pierderii dreptului de marca, aceste marci sunt
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atent monitorizare prin intermediul unor colaboratori externi, pentru a putea depune opozabilitate atunci cand
este cazul.

La nivelul Societății există implementat un Sistem de management al riscurilor care vizează derularea cu
suficientă regularitate a unor activități de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor astfel încât să nu
afecteze derularea activității curente a companiei. În acest sens există implementate proceduri de identificare,
evaluare și aprecierea a riscurilor pentru asigurarea unui control global al riscurilor la nivelul LIFE IS HARD
S.A., care să permită menţinerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc.

❖ Riscul economic și financiar

Economia românească prezinta 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.

4. Imobilizari necorporale

 

Cheltuieli de
constituire

Cheltuieli de
dezvoltare

Concesiuni,
brevete,

licenţe, mărci
comerciale,
drepturi şi

active
similare

Alte imobilizari
necorporale TOTAL

Valoarea contabilă netă la 01 ianuarie 2021

Cost sau evaluare - - - 7.453.891 7.453.891

Amortizare cumulata - - - 1.401.243 1.401.243

Valoarea contabilă netă - - - 6.052.648 6.052.648

Exercițiul financiar încheiat la 30.06.2021

Valoarea contabilă netă
de deschidere

- - - 6.052.648 6.052.648
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Cresteri din reevaluare cu
efect in capitalurile proprii

- - - - -

Scaderi din reevaluare cu
efect in capitalurile proprii

- - - - -

Scaderi din reevaluare cu
efect in contul de profit si
pierdere ( Nota 25 )

- - - - -

Intrări - - - 16.190.078 16.190.078

Transferuri - - - - -

Ieșiri - - - - -

Cheltuială cu amortizarea - - - 347.396 347.396

Valoarea contabilă netă
de inchidere la 30 iunie
2021

- - - 21.895.330 21.895.330

Cost sau evaluare - - - 23.643.969 23.643.969

Amortizare cumulata - - - 1.748.639 1.748.639

Valoarea contabilă netă - - - 21.895.330 21.895.330

5. Imobilizari corporale

Terenuri si
amenajari de

terenuri
Cladiri

Instalatii
tehnice si

masini

Alte
instalatii,
utilaje si
mobilier

Alte
imobilizari TOTAL

Valoarea contabilă netă la 01 ianuarie 2021

Cost sau evaluare - - 518.295 199.258 0 717.553

Amortizare cumulata - - 230.523 105.134 0 335.657
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Valoarea contabilă
netă

- - 287.772 94.124 0 381.896

Exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2021

Valoarea contabilă
netă de deschidere

- - 287.772 94.124 0 381.896

Cresteri din
reevaluare cu efect in
capitalurile proprii

- - - - - -

Scaderi din
reevaluare cu efect in
capitalurile proprii

- - - - - -

Scaderi din
reevaluare cu efect in
contul de profit si
pierdere

- - - - - -

Intrări - 1.111.432 205.919 10.616 0 1.327.966

Transferuri - - - - - -

Ieșiri - - - - - -

Cheltuială cu
amortizarea

- 14.624 62.539 10.353 0 87.516

Valoarea contabilă
netă de inchidere la
30 iunie 2020

- 1.096.808 431.152 94.387 0 1.622.347

Cost sau evaluare - 1.111.432 724.214 209.874 0 2.045.520

Amortizare cumulata - 14.624 293.062 115.487 0 423.173

Valoarea contabilă
netă

- 1.096.808 431.152 94.387 0 1.622.347

În primul semestru al anului 2021 s-au efectuat investiții în imobilizări corporale în valoare totală de 1.327.966
lei. De asemenea în semestrul 1 al anului 2021 s-au casat sau înstrăinat imobilizari corporale în valoare netă de 0
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lei.

6. Stocuri

01 Ianuarie 2021 Cost Ajustări Valoarea netă

1.Mărfuri 29.791 0 29.791

2. Avansuri stocuri 116.940 0 116.940

3. Servicii in curs de executie 0 0 0

Total 146.731 0 146.731

30 Iunie 2021 Cost Ajustări Valoarea netă

1.Mărfuri 43.887 0 43.887

2. Avansuri stocuri 29.211 0 29.211

3. Servicii in curs de executie 769.884 0 769.884

Total 842.982 0 842.982

Principalele categorii de stocuri sunt mărfurile si serviciile in curs de executie.
Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției precum și alte costuri suportate pentru a aduce
stocurile în forma și în locul în care se găsesc. La ieșirea din gestiune stocurile se evaluează pe baza prețului de
gestiune stabilit în contractele comerciale încheiate cu furnizorii respectiv beneficiarii.

La data de 30.06.2021 societatea nu înregistra ajustări pentru deprecierea stocurilor.

7. Creante comerciale și alte creante

Creanțele sunt înregistrate la valoarea nominală și sunt evidențiate în contabilitatea analitică pe fiecare persoana
fizica sau juridica.
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Creante
Sold la

01.01.2021
Sold la

30.06.2021

1 Creante comerciale - terți 2.029.707 3.878.917

2 Ajustări pentru deprecierea
creanțelor comerciale -64.428 -64.428

3 Creante comerciale, net 1.965.279 3.814.489

4 Alte creante 42.213 289.412

Clienți incerti sau in litigii aveau la 30.06.2021 o valoarea brută de 64.428 lei.

În categoria altor creante s-au luat în considerare creditele fata de bugetul statului pentru concediile medicale
nedecontate, TVA neexigibil, împrumuturi acordate entităților afiliate.

b) Ajustări de depreciere pentru creante comerciale şi alte creanţe

Evoluţia ajustărilor pentru depreciere se prezintă astfel:

01 Ianuarie 2021 30 Iunie 2021

La începutul perioadei 24.911 64.428

Creşteri/ (reluări) 39.517 0

Diminuări 0 0

La sfarsitul perioadei 64.428 64.428

Conform politicilor firmei, sumele înregistrate în contul de ajustări pentru depreciere – reprezentând creanțe
neîncasate de la clienți asupra cărora s-a declanșat procedura insolventei, procedura falimentului sau sunt mai
mari de 365 zile - sunt trecute pe cheltuieli deductibile limitat, în procent de 30% din valoarea lor, urmând ca la
recuperarea acestora, parțială sau totala,  tratamentul contabil și fiscal aplicat să respecte raționamentul inițial.
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8. Numerar și echivalente de numerar

La data de 30.06.2021 numerarul și echivalentele de numerar sunt în valoare de 1.297.185 lei, în creștere față de
valorile înregistrate la 01.01.2021 respectiv  582.183 lei.

Sold la
01 Ianuarie 2021

Sold la
30 iunie 2021

Numerar în casierie 54 143

Depozite și disponibil in banca 582.129 1.297.042

TOTAL 582.183 1.297.185

La data de 30.06.2021 societatea are Depozite și disponibil în bancă în valoare de 1.297.042 lei.

9. Datorii

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală și sunt evidențiate în contabilitatea analitică pe fiecare persoana
fizica sau juridica. Datoriile in valuta au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar în vigoare la sfarsitul
exercitiului, iar diferențele de curs au fost recunoscute ca venituri sau cheltuieli ale perioadei. Situația datoriilor
curente raportate de Societate la sfârșitul perioadelor de raportare, se prezinta astfel:

Datorii pe termen scurt

Specificație / indicator 01.01.2021 30.06.2021

Datorii comerciale 389.422 1.542.462

Sume datorate angajatilor 134.353 409.792

Asigurari sociale si alte taxe 741.605 1.061.117

Sume datorate instituțiilor de credit 112.377 1.919.396

Alte datorii 6.807 9.145.627
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Total datorii comerciale și alte datorii 1.384.564 14.078.394

Datorii pe termen lung

Specificație / indicator Sold la
01 ianuarie 2021

Sold la
30 iunie 2021

 Credite bancare 1.000.000 999.493

Leasing 152.530 217.573

Total datorii 1.152.530 1.217.066

10. Provizioane

La finele primului semestru al anului 2021, LIFE IS HARD S.A. nu are constituite provizioane.

11. Capitalul social

Numărul total autorizat de acțiuni ordinare emise la 01 ianuarie 2021 este de 3.000.000 acțiuni respectiv de
6.395.740 acțiuni la 30 iunie 2021, cu o valoare nominală de 1 LEU pe acțiune. Toate acțiunile emise sunt plătite
integral.

Specificație / indicator Sold la
01 ianuarie 2021

Sold la
30 iunie 2021

 

Capital subscris vărsat 3.000.000 6.395.740

Capital subscris nevărsat 0 0

Total capital social 3.000.000 6.395.740

În cursul semestrului 1 al anului 2021, preluarea fondului de comerț al Active Power Solutions și Tree Comm
Services, procedură aprobată în AGEA din 14 Octombrie 2020, a impactat capitalul social din perspectiva
majorării acestuia. Astfel, capitalului social s-a majorat cu suma de 2.395.740 lei, respectiv de la 3.000.000 lei la
5.395.740 lei, sumă ce-i revine Active Power Solutions și Tree Comm Services în schimbul liniei de activitate
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transferată către Life Is Hard. De asemenea, potrivit Hotărârii AGEA din data de 30.06.2021, capitalul social al
LIFE IS HARD a suferit modificări, la nivelul Societății derulandu-se majorarea capitalului social, prin emiterea
de noi acțiuni și distribuirea gratuită acționarilor, cu suma de 1.000.000 lei. Suma care a stat la baza majorării
capitalului social provine din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la 31 decembrie
2020. Majorarea capitalului social a presupus emisiunea a 1.000.000 de acțiuni la valoarea nominală de 1
leu/acțiune. Ca urmare a majorării, capitalului social, se situează la valoarea de 6.395.740 lei, fiind împărțit în
6.395.740 acțiuni având valoarea nominală de 1 leu/acțiune.

La data de 30.06.2021, procedura de majorare a capitalului social este în curs de derulare, fiind finalizat doar
procesul de înregistrare a majorării în contabilitate. Pentru finalizarea majorării capitalului social urmează a fi
derulat procesul de înregistrare a majorării la ONRC, ASF și Depozitarul Central.

12. Rezerve

Rezerve din reevaluare

30.06.2021

La începutul perioadei 0

Creşteri/ (reluări) 0

Diminuări 0

La sfarsitul perioadei 0

Rezerve legale

30.06.2021

La începutul perioadei 274.256

Creşteri/ (reluări) 0

Diminuări 0

La sfarsitul perioadei 274.256

Alte rezerve
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30.06.2021

La începutul perioadei 1.659

Creşteri/ (reluări) 0

Diminuări 0

La sfarsitul perioadei 1.659

13. Acțiuni proprii

30.06.2021

La începutul perioadei 67.503

Creşteri/ (reluări) 32.577

Diminuări 0

La sfarsitul perioadei 100.080

14. Rezultatul reportat

Rezultatul reportat include următoarele componente:

Sold la
01 Ianuarie 2021

Sold la
30 iunie 2021

Rezultat reportat din anii precedenti 827.570 742.389

Total 827.570 742.389

15. Repartizarea profitului

Pentru anul 2020 AGA din 28.04.2021 a aprobat repartizarea profitului după cum urmează:
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Repartizarea profitului
Exercițiu financiar

încheiat la
31 decembrie 2020

Profit net de repartizat 1.087.082

- rezerva legala 63.078

- acoperirea pierderii din
modificarea politicii contabile 0

- dividende 0

- alte rezerve 0

- majorare CS 1.000.000

-profit nerepartizat 24.004

16. Venituri operaționale

30.06.2020 30.06.2021

Produse finite vandute 2.683.502 10.175.997

Marfuri vandute 13.920 101.176

Reduceri comerciale -500 -7.944

Venituri din producția de imobilizari 0 215.428

Venituri din subvenții de exploatare 0 -

Alte venituri 130.670 904.013

Total 2.838.237 11.388.670

17. Cheltuieli operaționale
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Cheltuieli 30.06.2020 30.06.2021

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 19.864 167.725

Cheltuieli cu energia si apa 26.025 43.333

Cheltuieli cu marfa 12.371 95.429

Reduceri comerciale - -5

Total cost materiale 58.260 306.482

Salarii si indemnizatii 962.924 4.334.624

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 26.351 101.262

Total cheltuieli cu personalul 989.275 4.435.886

Amortizare 357.228 434.912

Ajustari privind provizioanele - -

Ajustari de valoare privind activele circulante - -

Total amortizare si depreciere 357.228 434.912

Cheltuieli privind prestatiile externe 894.716 5.566.268

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate 6.155 57.160

Alte cheltuieli 18.409 107.554

Total alte cheltuieli de exploatare 919.280 5.730.982

Total 2.324.043 10.908.262

18. Venituri și cheltuieli financiare

30.06.2020 30.06.2021
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Cheltuieli cu dobanda 20.080 23.094

Imprumuturi bancare 16.642 18.842

Datorii cu leasing-ul financiar 3.438 4.252

Alte cheltuieli 0 0

Cheltuieli cu diferentele de curs valutar din activitatile de
finantare

2.414 5.993

Cheltuieli financiare total 22.494 29.087

Venituri financiare

Venituri din dobanzi 29 30

Venituri din diferentele de curs valutar din activitatile de
finantare

1.871 2.306

Alte venituri financiare - -

Venituri financiare total 1.900 2.336

19. Cheltuieli cu impozitul pe profit

 Sume Sume

Indicatori 30.06.2020 30.06.2021

Venituri din exploatare 2.838.237 11.388.670

Cheltuieli din exploatare 2.324.043 10.908.262

Rezultatul din exploatare 514.194 480.408

Venituri financiare 1.900 2.336

Cheltuieli financiare 22.494 29.087
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Rezultatul financiar -20.594 -26.751

Rezultatul brut 493.600 453.657

Elemente similare veniturilor, din care : - -

- elemente  similare  veniturilor  din  alte retratari - -

- elemente   similare   cheltuielilor   din alte retratari - -

Amortizarea fiscala 354.907 430.751

Rezerva legala deductibila 0 0

Alte sume deductibile 0

Total  deduceri 354.907 430.751

Alte venituri neimpozabile 0 0

Cheltuieli cu impozitul pe profit 64.147 55.659

Amenzi, penalitati nedeductibile 43 12.810

Cheltuieli de protocol nedeductibile 0 15.223

Cheltuieli cu sponsorizarile 18.068 94.141

Cheltuieli cu amortizarea contabila 357.228 434.912

Alte cheltuieli nedeductibile 14.941 95.738

Total cheltuieli nedeductibile 454.427 708.483

Total profit impozabil 528.972 675.730

Total impozit pe profit 84.636 108.117

Bonificație 3.562 0

Sume reprezentand  sponsorizare in limite prev. de lege 16.927 21.623

Impozit pe profit semestrial 64.147 86.494
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Impozit pe profit declarat pentru perioada de raportare
prin formularul 100 64.147 55.659

Diferenţa de impozit pe profit datorat 0 30.835

20. Beneficiile angajatilor

Beneficiile angajatilor sunt reprezentate în principal de salariile și contribuțiile la fondurile de pensii ale statului
român, fondurile de asigurari sociale, concediile anuale plătite, concediile medicale și alte bonusuri.

La 30.06.2021  numărul mediu de salariati este de 107, iar cel efectiv este de 150 angajați.
La 30.06.2020  numărul mediu de salariati este de 26, iar cel efectiv este de 27 angajați.

Cheltuielile societății cu beneficiile angajatilor:

Indicatori Pentru anul încheiat la:

30.06.2020 30.06.2021

Salarii și indemnizații 962.924 4.334.624

Taxe si contributii 26.351 101.262

TOTAL 989.275 4.435.886

Societatea este condusă în sistem unitar, în înțelesul Legii 31/1990 privind Societățile Comerciale, conducerea
societății fiind asigurata de Consiliul de Administrație.

21. Angajamente si contingente

a) Litigii
La finele perioadei de raportare, 30.06.2021, Societatea nu are litigii.

b) Impozitare
Sistemul de impozitare din România a suferit multiple modificări în ultimii ani și este într-o faza de adaptare la
jurisprudența Uniunii Europene. Ca urmare, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite
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situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite și taxe
suplimentare și a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente.

c) Garanții
La 30 iunie 2021, Societatea are constituită o garanție de bună execuție în valoare de 1.860 euro conform
prevederilor contractuale aferente contractului TKR/7090/230920 din data de 23.09.2020 încheiat între LIFE IS
HARD S.A. și TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATION S.A.

22. Tranzactii cu parti afiliate

În perioada analizată, compania a derulat tranzacții de vânzare și cumpărare cu părțile afiliate, după cum
urmează:

1) tranzacții de vânzare cu părțile afiliate:

Parte afiliată Sold la 01.01.2021 Intrări (vânzări) Sold la 30.06.2021
ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L. 792,67 -6.143,55 -5.350,88
BARANDI SOLUTIONS S.R.L. 0.00 - 0.00
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. 26.527,20 205.758,75 26.527,20
NOAH WATCHES SRL 12.440,36 664,30 13.104,66
SUMA POZITIVA SRL 0.00 - 0.00
MOCAPP DIGITAL SRL 136.333,58 79.594,73 191.480,20
ACTIVE LEAD SRL 0.00 - 0.00
TOTAL INVOLVE SRL 0.00 - 0.00
PERFORMIA FINANCE 0.00 - 0.00
TOTAL 200.751,81 279.874,23 250.419,18

2) tranzacții de cumpărare cu părțile afiliate:

Parte afiliată Sold la 01.01.2020 Intrări (cumpărări) Sold la 30.06.2020
ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L. 19.795,51 49.018,09 7.854,00
BARANDI SOLUTIONS S.R.L. - - -
MOBILE TECHNOLOGIES S.R.L. - - -
RT SOLUTIONS S.R.L. - - -
GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L. 4.712,20 6.836,66 0,00
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NOAH WATCHES SRL - 4.760,00 4.760,00
SUMA POZITIVA SRL - - -
MOCAPP DIGITAL SRL 2.591,82 - 2.591,92
ACTIVE LEAD SRL - - -
TOTAL INVOLVE SRL - - -
PERFORMIA FINANCE SRL 5.093,20 42.126,00 8.330,00
TOTAL 32.192,73 102.740,75 23.535,92

23. Evenimente ulterioare datei de raportare

De la încheierea perioadei de raportare, și până în prezent nu au fost evenimente semnificative care sa
influențeze bilantul încheiat la 30.06.2021.

24. Auditarea situațiilor financiare

Situațiile financiare întocmite pentru perioada de raportare încheiată la 30.06.2021 au fost revizuite de societatea
de audit financiar AMNIS AUDITEVAL SRL, înregistrată în Registrul Public Electronic cu nr. FA1334.

25. Autorizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale

Situațiile financiare semestriale aferente perioadei de raportare încheiată la 30.06.2021 au fost aprobate de
Consiliul de Administrație întrunit în data de 19 August 2021. Situațiile financiare semestriale au fost transmise
autorității fiscale în conformitate cu legislatia aplicabila.

Președintele Consiliului de Administrație, Director economic,

Chis Cătălin
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NR. INREG: 574/19.08.2021

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta declaraţie, se certifică faptul că Raportările contabile semestriale ale entității
raportoare Life is Hard S.A. (LIH) întocmite pentru data de raportare 30 Iunie 2021,
compuse din: Bilanț (Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii), Contul de profit sau
pierdere, Date informative și Note explicative,

(i) au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile financiare anuale consolidate; și
(ii) reflectă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei
financiare şi performanţelor financiare ale entității raportoare.

Directorul general al entității raportoare Life is Hard S.A. își asumă răspunderea pentru
întocmirea Raportărilor contabile semestriale, menționate anterior şi confirmă că:
(i)   politicile contabile utilizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
(ii) raportările contabile semestriale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare,
performanţei financiare şi a celorlaltor informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
(iii) entitatea raportoare îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Raportul semestrial al Consiliului de Administrație prezintă în mod corect şi complet
informaţiile despre entitatea raportoare şi realizează o descriere a principalelor riscuri şi
incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Președintele Consiliului de Administrație,
Dl. Chis Catalin
Cluj Napoca la,
19.08.2021






