
Rezultate financiare
anuale preliminare 
2021 

Dragi parteneri și investitori,
2021 este primul an de creștere accelerată 
pentru LIFE IS HARD (LIH) și ne bucurăm să vă 
informăm că acesta a adus rezultate foarte 
bune și îmbunătățiri majore la capitolul 
Performanță financiară pentru LIFE IS HARD.

Astfel, cifra de afaceri LIH a ajuns la 21,5 
milioane lei (cu 198,87% mai mare față de 
aceeași perioadă a anului 2020), iar profitul 
net se ridică la 3,4 milioane lei, însemnând o 
creștere cu 213,03% față de aceeași perioadă 
a anului precedent.

Rezultatul brut la finele perioadei de raportare 
s-a concretizat, de asemenea, într-un profit în
sumă de 3.845.495 lei, în creștere cu 204,82%
comparativ cu valoarea înregistrată în
perioada de referință (1.261.555 lei).

Anul 2021 este primul în care LIFE IS HARD 
încasează venituri din active financiare 
(dividende) inclusiv din compania cea mai 
recent achiziționată – Innobyte – pe lângă 
cele care provin din activitatea Performia. 
Cumulat, acestea se ridică la 1.616.231,93 lei, 
ceea ce contribuie consistent la creșterea 
profitului financiar.

De asemenea, pe lângă rezultatele LIFE IS 
HARD menționate, companiile în care LIH are 
dețineri au înregistrat, la rândul lor, 
performanțe financiare în creștere, ceea ce 
ne consolidează fundamentul și ne mărește 
capacitatea de a acționa pe piață.

Cifrele înregistrate la finele anului 2021 ne 
confirmă că investițiile noastre generează 
valoare crescută și concretă, iar partenerii cu 
care construim livrează la standardele 
necesare pentru a crește accelerat, conform 
strategiei noastre de dezvoltare. 

Vă invit să parcurgeți în continuare un scurt 
overview asupra evoluției business-ului în 
anul 2021 și a performanțelor sale pe divizii și 
dețineri.

Cătălin
        Chiș

Smart ITC&Telco

61,94% 38,06%

21,5 
mil lei 

Insurance&Digital

linia de business din 
telecomunicații și 
Smart Communities 

linia de business    
aferentă 24Broker și 
cea de Digitalizare a 
IMM-urilor

Informații detaliate despre rezultatele financiare 
anuale preliminare ale anului 2021 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

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

2021 a fost primul an de 
concretizare a strategiei de 
dezvoltare accelerată, iar 
rezultatele ne arată că 
deciziile noastre de business 
au puterea să aducă valoare 
imediată, cel puțin la nivelul 
promis, și să crească în mod 
sănătos fundamentul 
companiei, demers pe care 
îl facem pe termen lung. 

Pe lângă cifrele LIFE IS HARD, 
companiile Innobyte si 
Performia Finance, în care 
avem dețineri, au înregistrat 
de asemenea performanțe.

profit net

valoare companie număr acționari

3.402.932 lei

64.000.000 lei 1024

În 2021, Life Is Hard și-a derulat activitatea pe structura a două departamente: SMART 
ITC & TELCO și INSURANCE & DIGITAL. Cele două departamente au generat o cifră de 
afaceri de 21.507.397 lei, din care 61,94% este aferentă SMART ITC & TELCO, iar 38,06% 
este generată de INSURANCE & DIGITAL. 

Cea mai mare pondere din cifra de afaceri o are activitatea desfășurată în zona de 
telecomunicații, care a generat o cifră de afaceri de 12.658.296 lei, adică 58,86% din 
cifra de afaceri a LIH. De asemenea, o altă pondere semnificativă în cifra de afaceri o 
au veniturile generate din aplicația 24Broker.ro, deținând un procent de 30,95% din 
cifra de afaceri totală a LIH.

Ritmul de creștere a veniturilor operaționale comparativ cu cel al cheltuielilor 
operaționale a avut o influență pozitivă asupra rezultatului operațional, care s-a 
concretizat într-un profit în sumă de 2.470.439 lei, în creștere cu 88,47% față de 
perioada anterioară de raportare.

Compania și-a majorat cu peste 500% activele, iar în ceea ce privește gradul de      
îndatorare, Life Is Hard prezintă un nivel redus de expunere la risc: datoriile societății 
reprezinta 49,89% din activele societății, situându-se sub pragul recomandat de 50%.

Innobyte Solutions

Performia FinanceCreșterea cererii pe zona de 
eCommerce, respectiv consolidarea 
și creșterea pe zona de servicii tip 
devops, automatizare, IoT, 
monitorizare și intervenție au 
generat o creștere a business-ului.

Astfel, Innobyte Solutions a încheiat 
anul 2021 cu o cifră de afaceri de 
10.643.873 lei (+21,24%) și un profit 
net de 2.743.304 lei (+21,87%). 
Un alt element ce a contribuit la 
rezultatele înregistrate constă în 
atragerea de către echipa de 
management de clienți noi și 
relevanți pe zona de dezvoltare 
software. 

Rezultatele excepționale marcate la 
finele anului 2021 se datorează atât 
procesului de optimizare a 
resurselor cu referire la alocarea pe 
proiecte, cât și capacității crescute 
de mobilizare a echipei pentru a 
livra la un standard ridicat. 

Rezultatele înregistrate de Innobyte 
Solutions la final de 2021 sunt peste 
estimările realizate de management 
de 2 mil euro cifră de afaceri și 460 
mii euro EBITDA.

Din punct de vedere financiar, 
evoluția activității companiei de la 
începutul și până la finele anului 
2021 arată o creștere a business-ului 
reflectată atât în majorarea cifrei de 
afaceri cu 24,25%, care ajunge la 
2.257.374 lei, cât și în creșterea cu 
59,45% a profitului net (de la 415.068 
lei în 2020 la 661.839 lei în 2021). 

Rezultatele vin dintr-un nivel de 
retenție foarte bun în ceea ce 
privește clienții din portofoliu și, în 
paralel, a dezvoltării expertizei 
echipei pe zona de consultanță de 
business, foarte apreciată mai ales 
în contextul crizei sanitare, care a 
adus mediului de business noi 
perspective și parametri contextuali.  

Momente importante din 
ultima parte a anului 2021

01
LIFE IS HARD (LIH) a fost inclusă în 
primele cele mai relevante 20 de 
companii listate pe piața AeRO care 
alcătuiesc indicele BET AeRO. De 
menționat că, în prima săptămână, 
LIFE IS HARD a ocupat locul 2 în topul 
companiilor cu cea mai mare creștere 
din cadrul indicelui. 

Acest statut, la fel ca și evoluția 
companiei de până acum, ne face să 
fim și mai motivați în a genera 
creșterea busineess-ului LIH în 
următoarele luni și ani, oricare ar fi 
contextele de piață care vor urma.

02
A avut loc o schimbare relevantă în 
industria de telecomunicații, care 
influențează divizia noastră Telco: 
Orange a achiziționat pachetul 
majoritar din Telekom România 
Communications, companie de servicii 
fixe. 

Pe segmentul de telecomunicații, LIH 
oferă exclusiv servicii fixe clienților săi, 
iar împreună cu echipa Orange lucrăm 
astfel încât clienții noștri să poată avea 
acces în curând la întregul portofoliu 
de conectivitate. 

03
S-a luat decizia de splitare a acțiunilor
LIH, care s-a operaționalizat la 
începutul anului 2022. 
Acest demers are ca scop asigurarea 
unui portofoliu mai flexibil pentru 
acționarii noștri și posibilitatea de a 
crește mai ușor lichiditatea pe bursă.

05
Am derulat și 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.

04
Am 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”. 

Astfel, vizăm o investiție de peste 14 mil 
lei în dezvoltarea platformei 24Broker.ro. 
Finanțarea nerambursabilă primită este 
în valoare de 10.122.484,75 lei.

Finalul lui 2021 a fost, de asemenea, momentul pentru o decizie majoră de business, 
pentru care ne vom pregăti în 2022: trecerea LIFE IS HARD pe piața principală a 
Bursei de Valori București. Avem în plan ca trecerea să aibă loc la începutul anului 
2023, iar această nouă poziție pe care o vizăm ne încurajează să menținem cât mai 
sus standardul prestației noastre și rezultatele pe care vi le oferim dvs, acționarilor.

CEO Life Is Hard 
Cătălin Chiș

https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20220223181756_0-LIH-Raport-PRELIM-2021.pdf
https://www.facebook.com/LifeIsHard.ro
https://ro.linkedin.com/company/lifeishard
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