Rezultate financiare
Q1 2022
Informațiile financiare care au stat la baza
întocmirii raportului nu au fost auditate.

Dragi parteneri și investitori,
Anul 2022 este marcat de două direcții
majore pentru LIFE IS HARD: continuarea
creșterii accelerate, demers început în 2020,
respectiv consolidarea și securizare
asset-urilor pe care le-am dobândit pe
parcursul ultimelor 24 de luni.
În consecință, preocuparea noastră
principală vizează creșterea valorii pe care o
aducem stakeholderilor noștri pe termen
scurt, în paralel cu consolidarea
fundamentului, care să asigure valoare pe
termen mediu și lung pentru toate părțile
co-interesate în construcția noastră de
business.

Cătălin
Chiș

Pe parcursul anului acesta vom vedea
rezultate în creștere pe unele segmente de
business, respectiv investiții pentru
consolidare pe altele, mai exact pe zonele pe
care mizăm să genereze venituri crescute în
viitor pentru LIH.

Dacă în prima parte a anului
2021 am generat o cifră de
afaceri de 5,2 mil lei, cifra de
afaceri pe primul trimestru al
anului în curs este de 6,04
milioane lei, cu 16,28% mai
mare, timp în care compania
a generat din activitatea sa
de bază un rezultat (EBITDA)
de 772,660 lei, în creștere cu
49.99% comparativ cu
aceeași perioadă a anului
precedent.

Responsabilitatea crescută pe care o avem
față de acționarii și partenerii noștri,
potențată de contextele externe ale ultimilor
ani, ne stimulează să avem această
abordare: accelerăm pentru prezent și
consolidăm pentru viitor, chiar dacă aceste
demersuri aduc o presiune crescută pe
echipele noastre și presupun un efort susținut
din partea tuturor.
Rezultatele obținute dovedesc că avem o
strategie corectă și responsabilă și mă bucur
să vi le împărtășesc tuturor mai jos, într-o
radiografiere a celor mai semnificative
noutăți din primul trimestru al anului în curs.

Pe lângă rezultatele LIFE IS
HARD, și companiile în care
avem dețineri au înregistrat
o serie de performanțe și
creșteri. Rezultatele lor ne
consolidează fundamentul și
confirmă faptul că împreună
suntem o echipă care duce
LIFE IS HARD la următorul
nivel, așa cum ne-am
propus.

Dacă în prima parte a anului 2021 am generat
o cifră de afaceri de 5,2 mil lei, cifra de afaceri
pe primul trimestru al anului în curs este de
6,04 milioane lei, cu 16,28% mai mare, timp în
care compania a generat din activitatea sa
de bază un rezultat (EBITDA) de 772,660 lei, în
creștere cu 49.99% comparativ cu aceeași
perioadă a anului precedent.

Rezultatul brut la finele perioadei de raportare s-a concretizat într-un profit în sumă
de 420.393 lei, în creștere cu 41,22% comparativ cu valoarea înregistrată în perioada
de referință (297.685 lei). Astfel, ca urmare a deducerii cheltuielii cu impozitul,
profitul net a atins pragul de 337.963 lei, însemnând o creștere cu 39,64% față de
aceeași perioadă a anului precedent.
Pe lângă rezultatele LIFE IS HARD, și companiile în care avem dețineri au înregistrat o
serie de performanțe și creșteri. Rezultatele lor ne consolidează fundamentul și
confirmă faptul că împreună suntem o echipă care duce LIFE IS HARD la următorul
nivel, așa cum ne-am propus.
Vă invit să parcurgeți în continuare un scurt overview asupra evoluției business-ului
în primele trei luni ale acestui an și respectiv a companiilor în care avem dețineri.
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Alte proiecte 19,53%
În prima parte a anului în curs, cifra de afaceri LIFE IS HARD a ajuns la 6.040.341 lei, din
care 48,01% este aferentă ITC & TELCO, 32,46% este generată de INSURANCE
(24broker), iar 19,53% este generată de alte proiecte.
Cea mai mare pondere în cifra de afaceri o are activitatea desfășurată în zona de
telecomunicații, care a generat venituri de 2.810.057 lei, adică 46,52% din cifra de
afaceri a LIH. O altă pondere semnificativă în cifra de afaceri o au veniturile generate
de către aplicația 24Broker.ro, care au contribuit cu 32,46% la cifra de afaceri totală a
LIH în primul trimestru al acestui an.
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Ritmul de creștere a veniturilor operaționale comparativ cu cel al cheltuielilor
operaționale a avut o influență pozitivă asupra rezultatului operațional, aducând un
profit de 521.312 lei, în creștere cu 69,13% față de perioada anterioară de raportare.
Compania și-a diminuat cu peste 2% datoriile, iar în ceea ce privește gradul de
îndatorare, Life Is Hard prezintă un nivel redus de expunere la risc: datoriile societății
reprezintă 48,86% din activele societății.
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Innobyte Solutions
Performia Finance

După ce în ultimii 4 ani Innobyte
Solutions a înregistrat creșteri
semnificative ale veniturilor,
compania și-a mutat focusul pe
creșterea profitabilității, ceea ce se
vede deja în rezultatele obținute în
primul trimestru 2022.
Astfel, Innobyte a înregistrat un profit
net în sumă de 293.617 lei după
primele trei luni ale anului, mai mare
cu 46,88% față de 2021. De
asemenea, la finalul primului
trimestru al anului 2022 INNOBYTE a
generat din activitatea sa de bază
un EBITDA de 382.611 lei, în creștere
cu 66,36% comparativ cu aceeași
perioadă a anului precedent.
Nivelul EBITDA realizat a depășit
valoarea de 77.201 euro, forcastată
de management pentru finalul
primului trimestru 2022.

Din punct de vedere financiar,
evoluția companiei în primul
trimestru 2022 arată o creștere a
business-ului reflectată în majorarea
cifrei de afaceri cu 22,17% (de la
509.012 lei în 2021, la 621.867 lei în
2022).
Profitul a fost mai scăzut decât în
perioada similară de raportare,
asumat la acest nivel, astfel încât
PERFORMIA să își poată concretiza
planuri și investiții noi pentru a genera
și oferi noi servicii celor 350 de clienți
din portofoliul său.
Estimările companiei arată că
începând cu finalul anului în curs,
noile proiecte să aibă impact pozitiv
asupra rezultatelor companiei.

Demersuri în
2022
2022 este anul în care ne-am propus ca valoarea companiei să atingă pragul de 100
mil RON, iar cifra de afaceri să depășească 25 mil lei – ca urmare a demersurilor de
preluare de fonduri de comerț și noi achiziții de companii și competențe.
Aceasta este direcția în care construim, cu atenție pe creșterea valorii LIH din toate
perspectivele – ca furnizor sau partener de business, ca dețineri pentru investitori, ca
mediu de dezvoltare pentru angajați.
Pentru a ajunge la o capitalizare bursieră de 100 mil RON până la final de 2022, încă
din anul 2021 s-au alocat pentru investiții în noi companii 10 mil EURO, bani care vor fi
atrași prin mecanismele oferite de piața de capital (emisiune obligațiuni/acțiuni).
Astfel, pentru susținerea bugetului de investiții alocat, în cursul anului 2021, compania
derulat și respectiv finalizat emisiunea a 45.101 obligațiuni convertibile, negarantate,
denominate în LEI, cu o valoare totală de 4.510.100 RON, având o valoare nominală de
100 lei/obligațiune, o rată nominală a dobânzii de 8%/an plătibilă trimestrial și
scadența în anul 2025. Operațiunea a fost aprobată în AGEA din 24.02.2021 și s-a
finalizat la începutul lui 2022 cu listarea obligațiunilor pe sistemul multilateral de
tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București, Sectorul Titluri de Credit.
În ce termeni ne uităm către viitor: ne dorim să dezvoltăm relații pe termen lung, iar
beneficiile să fie crescute pentru stakeholderii interni și externi care susțin alături de
noi creșterea relevanței și performanței companiei.
Ne bazăm pe creșterea tuturor liniilor de business și avem în planul pe termen scurt
începerea demersurilor de pregătire a companiei pentru trecerea pe piata principală
a Bursei de Valori București. Avansăm constant pe toate direcțiile pe care ne-am
propus.
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În ianuarie a anului în curs am finalizat
emisiunea de obligațiuni cu listarea
obligațiunilor pe sistemul multilateral
de tranzacționare (SMT) al Bursei de
Valori București, Sectorul Titluri de
Credit (Simbol tranzactionare LIH25).

Pentru susținerea strategiei trasate pe
următorii doi ani, vizăm investirea a 1
mil euro în realizarea noii versiuni a
platformei 24broker.ro.
În acest sens, în ultima parte a anului
2021, s-a semnat contractul de
finanțare europeană nerambursabilă
aferent proiectului “Modele
computaționale bazate pe big data și
analiza predictivă a datelor pentru
optimizarea și automatizarea
distribuției de produse de asigurare
prin platforma 24Broker.ro”.
Finanțarea nerambursabilă primită
este în valoare de 10.122.484,75 lei.

Venim în sprijinul angajaților noștri
prin instituirea unei facilități de
împrumut în valoare totală de
300.000 lei. Scopul acestui demers
este de a fi aproape de salariați și de
a-i sprijini în cazul în care traversează
perioade dificile la nivel personal.
Astfel, pe parcursul a 12 luni de la data
aprobării, fiecare
angajat care are nevoie de ajutor,
poate împrumuta până la 4000 lei, cu
o dobândă de 1,6%/an.

Am finalizat divizarea valorii nominale
a acțiunilor LIH, demers care are drept
scop asigurarea unui portofoliu mai
flexibil pentru acționarii noștri și
posibilitatea de a crește mai ușor
lichiditatea pe bursă.

Continuăm inițiativele care să permită o
creștere accelerată a business-ului prin
achiziții de companii / fond de comerț
din piață. În acest sens, am anunțat
intenția de a achiziționa o nouă
companie la o valoare estimată de 2,8
mil EURO - subiect al AGEA din
28.04.2022.

Monitorizăm în continuare o serie de
companii de tehnologie cu potențial,
astfel încât să atragem alături de noi
competențe complementare pe zona
de digitalizare.
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Ne concentrăm pe a stimula
performanța echipei interne. Astfel,
vom derula și în 2022 programe de
bonusare a performanțelor, brand
engagement & recognition și,
susținut, programe de formare
continuă a personalului.

Mulțumim tuturor celor care ne urmăresc îndeaproape demersurile și rezultatele și
apreciază eforturile noastre de creștere și transparență cu care acționăm. Suntem
deschiși în continuare și vă invităm să ne scrieți pe adresa investors@lifeishard.ro
ori de câte ori aveți întrebări sau feedback.

CEO Life Is Hard
Cătălin Chiș

Informații detaliate despre rezultatele financiare
Q1 2022 puteți consulta în raportul complet
disponibil aici.
Vă stăm la dispoziție pentru întrebări și ni le puteți
transmite, ca și până acum, la adresa
investors@lifeishard.ro

