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Nr. înreg: 746/02.11.2021

Către,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Florești, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de
Cătălin Chiș în calitate de Director General, vă transmite alăturat Raportul Curent, referitor la:

CORECTARE EROARE DE EXPRIMARE RAPORT TRIMESTRUL 3 2021

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Chiș Cătălin

Director General
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Raport curent conform codului BVB Operator de sistem, privind piata AeRO
Data raportului:

02 NOIEMBRIE 2021

Numele Emitentului:

LIFE IS HARD S.A.

Adresa:

Floresti, strada Avram Iancu, nr. 500, judet Cluj

Telefon/fax:

F: +40 378 107 275

Cod Unic Inregistrare:

RO 16336490

Nr Reg.Com:

J12/1403/2004

Capital subscris si varsat:

6.855.496 LEI

Piața pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

AeRO ATS

Corecție eroare de exprimare Raport trimestrul 3 2021
LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile
interesate cu privire la identificarea unei erori de exprimare în cuprinsul Raportului
trimestrului 3 al anului 2021, publicat în data de 29.10.2021 orele 08.00.
Având în vedere faptul că potrivit cadrului de raportare aplicabil (OMFP 1802/2014) Life Is Hard
întocmește situații financiare individuale, dintr-o eroare de exprimare s-a utilizat expresia
“consolidare orientativă” în loc de “cumulare orientativă”.
Prin urmare, expresia “consolidare orientativă” regăsită în cuprinsul Raportului trimestrului 3 al
anului 2021, la pagina 5 (paragraful 6), pagina 8 (paragraful 4) și pagina 22 (secțiunea 5.2.3. Situația
financiară consolidată orientativ a LIH și companiilor în care are dețineri) se înlocuiește cu expresia
“cumulare orientativă”.
Astfel, la pagina 22 din cuprins Raportului trimestrului 3 al anului 2021 s-au prezentat sub forma
tabelară rezultatele cumulate ale celor 3 companii (Life Is Hard, Innobyte Solutions și Performia
Finance), cu referire la:
●

●

●

Cifra de afaceri cumulată în sumă de 24.251.243 lei se compune din cifra de afaceri individuală a
Life Is Hard (15.976.388 lei) la care s-a adăugat 40% din cifra de afaceri individuală a Performia
Finance (663.460 lei) și 100% din cifra de afaceri individuală a Innobyte Solutions (7.611.395 lei);
Profitul brut cumulat în sumă de 5.315.244 lei se compune din profitul brut individual a Life Is
Hard (3.025.735 lei) la care s-a adăugat 40% din profitul brut individual a Performia Finance
(221.681 lei) și 100% din profitul brut individual a Innobyte Solutions (2.067.828 lei);
Profitul net cumulat în sumă de 4.774.656 lei se compune din profitul net individual a Life Is
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Hard (2.798.464 lei) la care s-a adăugat 40% din profitul net individual a Performia Finance
(215.047 lei) și 100% din profitul net individual a Innobyte Solutions (1.761.145 lei);
Cât privește dividendele în sumă de 1.616.231,93 lei încasate de Life Is Hard de la Performia Finance
și Innobyte Solutions, acestea au fost distribuite din profitul net distribuibil aferent perioadei de
raportare încheiată la 31 decembrie 2020.

Cu stimă,
LIFE IS HARD S.A.
Chiș Cătălin
Director General

