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 Nr de inreg 152/15.02.2018 

 
 
 
 
 

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 Municipiul Cluj Napoca, Str. 
Macului, Nr. 19-21, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj 
sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de D-l. Barna 
Erik în calitate de Director General și Administrator Unic, vă transmite alăturat 
Raportul Curent, privind rezultatele financiare anuale preliminare aferente 
exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, cu scopul 
informării actualilor și potențialilor investitori cu privire la poziția financiară, 
respectiv performanța financiară a societății. 

 
 
 
 
 
  

Cu stimă,  
LIFE IS HARD S.A.  
Dl. Barna Erik  
Director General & Administrator Unic 
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RAPORT CURENT, 

privind  Rezultatele Financiare Anuale PRELIMINARE 
aferente exercițiului financiar încheiat la  

31.12.2017 

LIFE IS HARD S.A. 
Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO – administrat de  

Bursa de Valori București S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitentul LIFE IS HARD S.A. informează părțile interesate cu privire la rezultatele financiare preliminare 
ale societății la 31 decembrie 2017. 

Data raportului: 15.02.2018 

Denumirea societății: LIFE IS HARD S.A. 

Sediul social: Str. Macului Nr. 19-21, Cluj-Napoca 

Număr de telefon/fax: T: +40 364 404 454, F: +40 378 107 275 

Cod unic de înregistrare: RO 16336490 

Număr de ordine în registrul comerțului: J12/1403/2004 

Capitalul social subscris și vărsat: 1.680.000 LEI 

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO ATS 
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1.SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
 
1.1.ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori ai poziției financiare  

(Valorile sunt exprimate în lei) 

01 Ianuarie 
2017 

31 Decembrie   
2017 

Variație (+/-)    
(lei) 

Variație (+/-)    
(%) 

Active imobilizate  1.758.080                  2.241.761 483.681           27,51           

      Imobilizări necorporale 1.228.553 1.736.446 507.893              41,34             

      Imobilizări corporale 247.960 223.486 (24.474)                        (9,87)  

      Imobilizări financiare 281.567 281.829 262 0,09 

Active circulante 991.976 2.219.681 1.227.705 123,76 

      Stocuri 65.054 72.410 7.356  11,31        

      Creanțe 661.063 2.133.792 1.472.729 222,78 

      Casa și conturi la bănci 265.859 13.479 (252.380) (94,93) 

Cheltuieli în avans 3.894 3.710 (184)            (4,73)        

Total active 2.753.950 4.465.152 1.711.202                 62,14 

Indicatori ai poziției financiare  01 Ianuarie 
2017 

31 Decembrie   
2017 

Variație 
(+/-)    (lei) 

Variație 
(+/-)    (%) (Valorile sunt exprimate în lei) 

Datorii curente 519.999 812.329 292.330 56,22 

      Datorii comerciale 330.641 198.988 (131.653) (39,82) 

      Datorii față de personal și asimilate 35.812 87.803 51.991 145,18 

      Datorii fiscale 2.934 66.582 63.648 2.169,33 

      Credite bancare pe termen scurt 134.666 231.093 96.427 71,60 

      Alte datorii 15.946 227.863 211.917 1.328,97 

Venituri în avans 0 959.304 n.a n.a 

Datorii noncurente 181.644  121.315 (60.329) (33,21) 

Capitaluri proprii 2.052.307  2.572.204 519.897 25,33 

      Capital social 1,400.000 1.680.000 280.000 20,00 

      Rezerve 71.064 104.026 32.962 46,38 

      Acţiuni proprii - (21.086) n.a n.a 

      Rezultatul reportat 111.362 301.243 189.881 170,51 

      Rezultatul exercițiului 501.005 540.983 n.a n.a 

      Repartizarea profitului (31.124) (32.962) n.a n.a 

Total capitaluri și datorii 2.753.950  4.465.152 1.711.202 62,14 

ACTIVELE EMITENTULUI 

 Comparativ cu începutul perioadei de 
raportare, se constată o majorare cu 62,14% a 
valorii activelor, acestea înregistrând o creștere 
cu 1.711.202 lei. 

 Majorarea cu 27,51% a activelor imobilizate se 
datorează în principal creșterii valorii 
imobilizărilor necorporale (+41,34%), ca urmare 
a producției de asemenea active. De asemenea 
imobilizările corporale au cunoscut o diminuare 
cu 9,87%, ca urmare a înregistrării 
amortismentelor. 

 Dublarea valorii creanțelor Societății, respectiv 
creşterea acestora cu suma de 1.472.729 lei, a  
influenţat în mod direct majorarea activelor 
circulante (+123,76%).  

 Diminuarea disponibilităților bănești cu suma 
de 252.380 lei, pe fondul achitării unei părți din 
datoriile comerciale și datoriile față de 
instituțiile de credit.  

 Creşterea valorii stocurilor cu 11,31%, pe seama 
achiziţiilor de astfel de active. 
 

CAPITALURI ȘI DATORII 

 Comparativ cu începutul perioadei de 
raportare datoriile pe termen scurt au 
înregistrat o creștere cu 56,22%, ca 
urmare a contractării de către Societate 
a unui nou credit bancar.  

 Datoriile pe termen lung au cunoscut o 
scădere cu 33,21%, pe fondul diminuării 
mai accentuate a creditelor bancare ca 
urmare a rambursării acestora, 
comparativ cu cea a datoriilor din 
leasing financiar.  

 La 31.12.2017, societatea a inregistrat 
venituri în avans în sumă de 959.304 lei . 

 Ca urmare a creșterii datoriilor curente, 
se constată o majorare  a datoriilor 
totale ale societății (+169,79%), ceea ce 
comportă o influență nefavorabilă 
asupra solvabilității. 

 Datoriile noncurente sunt formate  în 
proporție de 96,08% din alte 
împrumuturi și datorii asimilate. 

 În perioada de raportare Emitentul a 
inregistrat capitaluri proprii în creștere 
cu 25,33%, ca urmare a majorării 
capitalului social (+20%), a rezervelor 
(+46,38%) și a rezultatului reportat 
(+171%). 
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1.2.ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE 

Indicatori ai performanței financiare 
La 

31.12.2016 
La 

31.12.2017 

Evoluție 
2017/2016    

(lei) 

Evoluție 
2017/2016  

(%) 

Venituri din activitatea operațională 4.873.327 4.676.575 (196.752) (4,04) 

      Cifra de afaceri netă 4.639.907 3.854.446 (785.461) (16,93) 

      Alte venituri din exploatare 233.420 822.129 588.709 252,21 

Cheltuieli ale activității operaționale 4.259.012 4.072.184 (186.828) (4,39) 

 64.024 79.463 15.439 24,11       Cheltuieli materiale 

      Cheltuieli privind mărfurile 989.854 61.583 (928.271) (93,78) 

      Cheltuieli cu energia și apa 7.880 9.029 1.149 14,58 

      Cheltuieli cu personalul 430.575 655.661 225.086 52,28 

      Cheltuieli cu amortizarea 132.152 202.174 70.022 52,99 

      Alte cheltuieli de exploatare 2.634.527 3.064.274 429.747 16,31 

Rezultatul operational – Profit 614.315 604.391 (9.924) (1,62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire indicatori 
La 
31.12.2016 

La 
31.12.2017 

Evolutie 
(+/-) (lei) 

Evoluti
e (+/-) 

(%) 

Cifra de afaceri 4.639.907 3.854.446 (785.461) (16,93) 

Venituri din exploatare 4.873.327 4.676.575 (196.752) (4,04) 

CheltuieIi din exploatare 4.259.012 4.072.184 (186.828) (4,39) 

REZULTAT DIN EXPLOATARE 614.315 604.391 (9.924) (1,62) 

Venituri financiare 4.017 1.690 (2.327) (57,93) 

Cheltuieli financiare 52.413 23.747 (28.666) (54,69) 

REZULTAT FINANCIAR (48.396) (22.057) (26.339) (54,42) 

REZULTAT BRUT 565.919 582.334 16.415 2,90 

Impozit pe profit 64.914 41.351 (23.563) (36,30) 

REZULTAT NET 501.005 540.983 39.978 7,98 

 
  

  

 Cifra de afaceri netă  a scăzut cu 785.461 lei 
respectiv cu 16,93%, fapt datorat în principal 
reducerii mai accentuate a veniturilor din vânzarea 
mărfurilor (-93,51%), comparativ cu creşterea 
veniturilor din producția vândută (+4,96%).  

 În perioada analizată valoarea altor venituri din 
exploatare înregistrate de societatea a crescut de 
aproximativ trei ori, în principal ca urmare a  
creșterii veniturilor din producția de active 
necorporale (software) (260%). 

 În acest context, veniturile operaționale totale s-au 
diminuat cu 4,04%, comparativ cu perioada 
precedentă.  

 În cazul cheltuielilor din activitatea operațională a 
fost înregistrat un trend în scădere, acestea 
diminuându-se cu 4,39%,  evoluție cauzată în 
principal de reducerea cheltuielilor privind 
mărfurile (-93,78%). 

 Dinamica veniturilor și cheltuielilor operaționale s-
a concretizat într-un profit operațional în valoare 
de 604.391 lei, cu 1,62% mai mic  comparativ cu 
perioada precedentă. 

 Rezultatul financiar la 31.12.2017 s-a concretizat într-o pierdere 
în sumă de 22.057 lei, care s-a diminuat comparativ cu perioada 
de referință cu 54,42%, pe fondul reducerii atât a veniturilor 
financiare (-57,93%) cât şi a cheltuielilor financiare (-54,69%). 
 

 Diminuarea rezultatului financiar, a avut consecințe directe 
asupra rezultatului brut al perioadei, care s-a concretizat într-un 
profit în sumă de 582.334 lei , în creştere cu 2,9% comparativ cu 
valoarea înregistrată în perioada de referință (565.919 lei). 

 
 După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (41.351 lei), în 

perioada curentă, entitatea a obținut un profit net în sumă de 
540.983 lei, în creştere cu 7,98% comparativ cu perioada de 
referință. 
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2.ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI 

 Indicatori de lichiditate și de solvabilitate 

Denumire indicator Formula de calcul 
01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

Evoluție 
(+/-)  

Lichiditatea generală(Lg) AC/Datorii curente 1,91 2,73 0,82 

Lichiditatea intermediară(Lr) (AC-Stocuri)/Datorii curente 1,78 2,64 0,86 

Lichiditatea imediată(Li) Disponibilitati/Datorii curente 0,51 0,02 (0,49) 

Solvabilitatea generală(Sg) TA/TD 3,93 2,36 (1,57) 

Solvabilitatea patrimonială(Sp) Cap.Proprii/(Cap.Proprii+TD) 0,75 0,58 (0,17) 

 

 

 Indicatori de profitabilitate și rate de marjă 

Denumire indcator 
(Valorile sunt exprimate în procente) Formula de calcul 

31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

Evoluție 
(+/-)(pct. 

Proc.) 

Marja rezultatului din exploatare (RE/CA)*100 13,24 15,68 2,44 

Marja rezultatului brut (RB/CA)*100 12,20 15,11 2,91 

Marja rezultatului net (RN/CA)*100 10,80 14,04 3,24 

Marja rentabilitati financiare (RN/Cap. Prop.)*100 24,41 21,03 (3,38) 

Rentabilitatea capitalului angajat (RN/D>1an+Cap.Prop.)*100 22,43 20,08 (2,35) 

  Indicatori de risc 

Denumire indicator Formula de calcul 
01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

Evoluție 
(+/-)(pct. 

Proc.) 

Rata de îndatorare (DT / TA)*100 25,48 42,39 16,91 

 

 

 

 

3.EVENIMENTE IMPORTANTE  

La data prezentului raport, programul de răscumparare a propriilor acțiuni de către societatea LIFE IS HARD 
S.A., în calitate de Emitent, aprobat în  AGEA din data de 15 februarie 2017 este în derulare. Prin acest program, 
Emitentul vizează răscumpărarea propriilor acțiuni având drept scop alocarea acestora către angajații și conducerea 

 Indicatorii de lichiditate Lg și Lr au înregistrat o 
evoluție favorabilă, consolidând capacitatea 
entității de a-și acoperi datoriile curente pe 
seama activelor circulante (Lg), a creanțelor și 
disponibilităților (Lr). Acest trend nu a fost 
menținut și la nivelul indicatorului Li, acesta 
înregistrând o corecție în perioada de raportare, 
afectând capacitatea Emitentului de a-și acoperi 
datoriile curente pe seama disponibilităților 
bănești (Li). De asemenea, Li s-a situat sub 
valoarea minimă recomandată de 0,25.  

 În ceea ce privește indicatorii de solvabilitate, la 
nivelul acestora s-a constatat o ușoară 
depreciere, pe fondul creșterii datoriilor totale cu 
169,79%. Cu toate acestea, Sg a înregistrat valori 
peste pragul unitar. De asemenea, Sp depășește 
pragul minim recomandat (0,3). 

 La data raportării (31.12.2017) marjele de 
rentabilitate comercială au înregistrat evoluţii 
favorabile pe seama creşterii uşoare a 
rezultatelor societăţii. Referitor la marja de 
rentabilitate financiară respectiv cea a 
capitalului angajat, evoluţia nefavorabilă 
marcată la nivelul acestora este rezultatul 
creşterii mai accentuate a capitalurilor si 
datoriilor necurente comparativ cu creşterea  
rezultatului net. 

 Majorarea gradului de îndatorare reflectă creșterea 
riscului financiar la care este expusă Societatea. Cu 
toate acestea, valoarea indicatorului nu a depășit 
plafonul maxim recomandat de 50%. 
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societății, cu titlu de bonificație. Plata acțiunilor răscumpărate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele 
disponibile ale societății, înscrisă în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Numărul 
maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate este de 28.000 acțiuni (ecivalentul a 2% din capitalul social al 
societății), în valoare maximă de 252.000 lei, la un preț cuprins între 1leu/actiune (preț minim) și  9 lei/actiune (preț 
maxim).  Programul de răscumpărare se va finaliza în data de 27.02.2018.  

 

Potrivit Hotărârii AGOA nr. 4 din 24.04.2017, suma de 280.000 lei din profitul net de repartizat, aferent 
perioadei de raportare încheiată la 31.12.2016, a fost utilizată pentru majorarea capitalului social. Operațiunea de 
majorare a capitalului social s-a realizat prin emisiunea unui număr de 280.000 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 1 
leu/acțiune, în acord cu Hotărârea AGEA nr. 1 din 24.04.2017. Acțiunile au fost distribuite gratuit acționarilor de la 
data de înregistrare (04.08.2017) iar data plății la care Depozitarul Central a procesat alocarea noilor acțiuni a fost 
07.08.2017. La data prezentului raport, procedura de majorare a capitalului social este finalizată, valoarea capitalului 
social după majorare fiind în sumă de 1.680.000 lei. Diferența rămasă după deducerea din profitul net distribuibil, 
aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2016, a sumei cu care se majorează capitalul social (280.000 lei), 
rămâne la dispoziția Societății sub forma profitului nerepartizat. 

 

Începând cu 02.08.2017, societatea beneficiază de o finanțare Europeană prin Programul Operațional de 
Competivitate, pentru dezvoltarea unui nou produs 24Auction, un portal de licitații B2B pentru lichidări de stocuri. 
Valoarea totală a contractului este de 1.905.884, 98 LEI, după cum urmeaza:  

Valoare Totala Valoare totala 
eligibila 

Valoare eligibila 
nereambursabila 
din FEDR 

Valoare eligibila 
nerambursabila 
din bugetul 
national 

Valoarea 
cofinantarii 
eligibile a 
Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibila 
inclusiv TVA 

1.905.884,98 1.761.272,96 998.501,30 176.206,11 586.565,55 144.612,02 

Partea de cofinanțare în valoare de 586.565,55 Lei va fi asigurată de companie din surse proprii și din 
contractarea unor credite bancare. 

Totodată, în această perioadă, Emitentul a declarat că a contractat  un produs de creditare bancară, care 
constă într-o facilitate de credit overdraft, în limita a 450.000 lei, aprobată de instituția de credit Raiffeisen Bank SA, 
fiind scadentă la data de 30.11.2018. Astfel pentru contractarea produsului au fost utilizate drept garanții următoarele: 
Ipoteca mobiliară de prim rang având ca obiect conturile Emitentului deschise la instituția de credit Raiffeisen Bank 
SA; Garanția personală a garantului fideiusor Barna Erik, Administrator unic și Director General al Emitentului; Ipoteca 
mobiliară asupra creanțelor ce se vor încasa prin conturile Emitentului deschise la Raiffeisen Bank SA; Ipoteca 
mobiliară de prim rang constituită asupra sumelor din contul special de garanție; și Garanția financiară acordată de 
Fondul European de garantare (FEI) de 50% din valoarea prezentului credit.  

 

Societatea a lansat în data de 23 noiembrie, la Alba Iulia,  suita de produse pentru Smart City în cadrul 
programului Alba-Iulia Smart City, care a cuprins: 

 Donez450.ro - este un proiect online, național, care își propune să faciliteze procesul de donare de sânge 
prin intermedierea comunicării dintre centrele de transfuzie de sânge din România și potențialii donator; 

 PediTel - Call Center pediatric pentru părinți; 

 CityHealth - platforma prin care cetățenii pot sesiza autorităților locale probleme din Oraș și în același timp 
să primească informări de la autoritățile locale; 

 CityParking - platforma pentru managementul inteligent al locurilor de parcare; 

 OKEY.ro - platforma pentru administrarea eficientă a afacerilor; 



 

 

pagina 7 din 10 

 

 

     

 
Astfel LIFE IS HARD S.A. a semnat un Protocol de colaborare cu primăria Alba-Iulia prin intermediul cluster-ului 
CLUJ-IT, cluster în care Life Is Hard este membră din 2014. 

 

Spre finalul anului 2017, societatea şi-a prelungit linia de credit cu ALPHA BANK, valoarea acestuia 
rămânând nemodificată (450.000 lei), noua scadenţă fiind stabilită pentru data de 05.12.2018, garanţiile aduse fiind 
următoarele: Garanție generală asupra sumelor din conturile Companiei deschise la instituția de credit ALPHA BANK 
S.A., Contract de fidejusiune (garanție personală) din partea Directorului General & Administratorului Unic al 
Companiei – dl. Barna Erik și a acționarului majoritar al Companiei – dl. Cătălin Chis., şi respectiv Bilet la ordin emis 
de Companie și avalizat de Directorul General & Administratorul Unic al Companiei – dl. Barna Erik și acționarul 
majoritar al Companiei – dl. Catalin Chis. 

 

SITUAȚIILE FINANCIARE ÎN BAZA CĂRORA S-A ÎNTOCMIT ACEST RAPORT NU SUNT AUDITATE. 

 

Administrator unic, 

           Dl. ERIK BARNA 

                                   [semnătura]                   L.S 

 

Cluj Napoca la,  
15.02.2018 
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Bilanț (toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se precizează altfel) 
01.01.2017 31.12.2017 

ACTIVE IMOBILIZATE, din care 1.758.080 2.241.761 

IMOBILIZARI NECORPORALE 1.228.553 1.736.446 

IMOBILIZARI CORPORALE 247.960 223.486 

IMOBILIZARI FINANCIARE 281.567 281.829 

ACTIVE CIRCULANTE, din care 991.976 2.219.681 

STOCURI 65.054 72.410 

CREANTE  661.063 2.133.792 

CASA SI CONTURI LA BANCI 265.859 13.479 

CHELTUIELI IN AVANS 3.894 3.710 

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 519.999 812.329 

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 475.871 1.411.062 

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 2.233.951 3.652.823 

DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 181.644 121.315 

VENITURI IN AVANS - 959.304 

CAPITAL ŞI REZERVRE 

CAPITAL 1.400.000 1.680.000 

REZERVE 71.064 104.026 

Actiuni proprii - 21.086 

PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)                                                                                                                                                                      

SOLD C 
111.362 301.243 

PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR  

SOLD C 
501.005 540.983 

Repartizarea profitului 31.124 32.962 

CAPITALURI PROPRII - TOTALAL 2.052.307 2.572.204 
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Contul de profit şi pierdere (toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se precizează 

altfel) 
 

31.12.2016 31.12.2017 

1. Cifra de afaceri netă 4.639.907 3.854.446 

Productia vândută 3.608.354 3.787.512 

Venituri din vânzarea mărfurilor 1.031.625 66.934 

Reduceri comerciale acordate 72 - 

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 168.421 606.444 

6. Venituri din subventii de exploatare - 215.403 

7. Alte venituri din exploatare 64.999 282 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 4.873.327 4.676.575 

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 32.092 39.864 

Alte cheltuieli materiale 31.932 39.599 

b) Alte cheltuieli externe 7.880 9.029 

c) Cheltuieli privind mărfurile 989.854 61.583 

9. Cheltuieli cu personalul 430.575 655.661 

a) Salarii şi indemnizatii 355.957 537.502 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protectia socială 74.618 118.159 

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 132.152 202.174 

11. Alte cheltuieli de exploatare 2.634.527 3.064.274 

11.1. Cheltuieli privind 
prestatiile externe 

2.592.644 3.028.651 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi 
contributii datorate în baza unor acte normative speciale 

13.260 2.264 

11.6. Alte cheltuieli 28.623 33.359 

Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitătile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasing  

  

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 4.259.012 4.072.184 
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PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: Profit 614.315 604.391 

15. Alte venituri financiare 4.008 1.676 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL 4.017 1.690 

17. Cheltuieli privind dobânzile 21.766 19.567 

Alte cheltuieli financiare 30.647 4.180 

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 52.413 23.747 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): Pierdere 48.396 22.057 

VENITURI TOTALE 4.877.344 4.678.265 

CHELTUIELI TOTALE 4.311.425 4.095.931 

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): Profit 565.919 582.334 

19. Impozitul pe profit 64.914 41.351 

21.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: profit 501.005 540.983 

 


