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Nr. inreg: 630/31.10.2018 

 
Catre, 

 
Bursa de Valori Bucuresti S.A.,  

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii         
Financiare 

 
Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Floresti, Str. Avram Inacu, Nr. 500, jud. Cluj,                
înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F.          
RO16336490, reprezentată legal de D-l. Barna Erik în calitate de Director General, va             
transmite alaturat Raportul Curent, privind rezultatele financiare aferente        
trimestrului III al anului 2018. 

 
 

Cu stima, 
 

LIFE IS HARD S.A.  
 

Dl. Barna Erik 
 

Director General  
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Raport curent conform Rulebook BVB privind piata AeRO 
 

Data raportului: 31.10. 2018 

Numele Emitentului: LIFE IS HARD S.A. 

Adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 500, Floresti 

Telefon/fax:  T: +4-0735-311.564 | F: +4-0378-107.275 

Cod Unic Inregistrare: RO 16336490 

Nr Reg.Com: J12/1403/2004 

Capital subscris si varsat: 2.100.000 LEI  

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO ATS 
 

 

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRU III 2018 
 

Compania LIFE IS HARD S.A. informeaza partile interesate cu privire la rezultatele            
financiare aferente trimestrului 3 al anului 2018. 

 
 
 
 
 

Cu stima, 
 

LIFE IS HARD S.A.  
 

Dl. Barna Erik 
 

Director General  
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RAPORT TRIMESTRULUI III 

2018 
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 PRIVIND EMITENȚII DE INSTRUMENTE 

FINANCIARE ȘI OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ 

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

 

 

Creșștere a activităățții Life Is Hard reflectatăă în majorarea Cifrei de Afaceri  (+50.93%)  
& majorarea Profitului (+93.10%)” 

 

Raport semestrial conform Art. 130 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Perioada de raportare 01.01.2018-30.09.2018 

Data raportului 31.10.2018 

Denumirea societății LIFE IS HARD S.A. 

Sediul social Florești, Str. Avram Iancu, nr. 500, Jud. Cluj 

Telefon/fax T: +4-0735-311.564 | F: +4-0378-107.275 

Cod unic de înregistrare RO16336490 

Nr. Reg. Com. J12/1403/2004 

Capital subscris și vărsat 2.100.000 RON 

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ATS-AeRO 

Simbol de tranzacționare LIH 
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I.SITUAȚȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂĂ 

1.1.ANALIZA POZIȚȚIEI FINANCIARE 

1.1.1.ANALIZA POZIȚȚIEI FINANCIARE 
 

Indicatori ai pozițției financiare 
(Valorile sunt exprimate în lei) 

01 Ianuarie 

2018 

30 Sept. 

2018 

Variațție 

(+/-) (lei) 

Variațție 

(+/-) (%) 

) 

Comparativ cu începutul perioadei de raportare, se       

constatăă o majorare cu 4.51% a valorii activelor, acestea         

înregistrând o creșștere cu 197,916  lei.  

Majorarea cu 32.17% a activelor imobilizate rezultat al        

creșșterii valorii activelor corporale (+62.43%), pe seama       

achizițției de astfel de active, şşi a valorii activelor         

necorporale (+33.50%), ca urmare a investițțiilor      

efectuate în 24broker șși eOkey. 

Diminuarea activelor circulante (-33.11%) a fost      

influenţţatăă de scăăderea creanțțelor societăățții cu 37.18%,       

respectiv cu suma de 778,486 lei.  

Creșșterea disponibilităățților băăneșști de aproximativ 4 ori       

șși respectiv majorarea stocurilor cu suma de 28,824 lei. 

Active imobilizate 2,241,761 2,963,032 721,271 32.17 

Imobilizări necorporale 1,736,446 2,318,186 581,740 33.50 

Imobilizări corporale 223,487 363,017 139,530 62.43 

Imobilizări financiare 281,828 281,828 0 0.00 

Active circulante 2,146,756 1,436,052 (710,704) -33.11 

Stocuri 39,266 68,090 28,824 73.41 

Creanțe 2,094,010 1,315,524 (778,486) -37.18 

Casa și conturi la bănci 13,480 52,437 38,957 289.00 

Cheltuieli în avans 3,710 191,060 187,350 5049.85 

TOTAL ACTIVE 4,392,227 4,590,143 197,916 4.51 

 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 

2018 

Pondere în 

total (%) 

30 Sept. 

2018 

Pondere în 

total (%) 

Variațție 

(+/-) (lei) 

Variațție 

(+/-) (%) 

 

În perioada curentăă, datoriile fațțăă de      
personal au marcat o creșștere cu 104.54%       
pe fondul creșșterii număărului de angajațți. 
Ponderea cea mai mare este dețținutăă de       
creditele bancare (25.35%), care au     
crescut cu 9.48%. 
Datoriile comerciale au marcat o creșștere      
cu 7.48%, ponderea acestora în datorii      
curente fiind de 22.94%. 
Majorarea datoriilor fiscale (+120.41%) șși     
respectiv diminuarea altor datorii    
(-9.92%). 

Datorii comerciale 213,029 26.05 228,953 22.94 15,924 7.48 

Datorii fata de personal 

si asimilate 87,876 10.74 179,738 18.01 91,862 104.54 

Datorii fiscale 60,354 7.38 133,023 13.33 72,669 120.41 

Credite bancare pe 

termen scurt (CBTS) 231,093 28.25 253,000 25.35 21,907 9.48 

Alte datorii 225,563 27.58 203,176 20.36 (22,387) (9.92) 

DATORII CURENTE 817,916 100 997,890 100 179,975 22.00 

 



 

 

pagina 5 din 8 

 

 

  

 

 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 

2018 

Pondere în 

total (%) 

30 Sept. 

2018 

Pondere în 

total (%) 

Variațție 

(+/-) (lei) 

Variațție 

(+/-) (%) 

 

Ca urmare a diminuăării datoriilor pe      

termen lung (-44.69%), pe fondul achităării      

ratelor de leasing financiar, șși a veniturilor       

în avans cu (-32.35%) se constatăă scăăderea       

datoriilor totale cu 9.80%, cu impact      

favorabil asupra solvabilităățții companiei. 

 

Datorii curente 817,916 42.99 997,891 58.14 179,975 22.00 

Datorii pe termen 

mediu și lung 125,480 6.59 69,398 4.04 (56,082) (44.69) 

Venituri în avans 959,304 50.42 648,967 37.81 (310,337) (32.35) 

Total Datorii 1,902,700 100 1,716,256 100 (186,444) (9.80) 

 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 

2018 

30 Sept. 

2018 

Variațție 

(+/-) (lei) 

Variațție 

(+/-) (%) 

 

Creșștere cu 15.44% înregistratăă la nivelul capitalurilor proprii        

pe seama majorăării capitalului social (+25%), precum șși a         

rezultatului reportat (+2.97%). 

 

Majorarea capitalului social cu suma de 420,000 lei, respectiv         

de la 1,680,000 lei la 2,100,000 lei. 

 

La finele trimestrului trei al anului 2018, societatea a obțținut          

un profit în sumăă de 384,360 lei. 

 

Capital 1,680,000 2,100,000 420,000 25.00 

Rezerve 100,433 100,433 - - 

Acțiuni proprii 21,086 21,086 - - 

Rezultat reportat 301,243 310,180 8,937 2.97 

Rezultatul perioadei 458,306 384,360 n.a. n.a. 

Repartizarea profitului 29,369 - n.a. n.a. 

Total Capitaluri proprii 2,489,527 2,873,887 384,360 15.44 

Datorii totale 1,902,700 1,716,256 (186,444) (9.80) 

TOTAL PASIVE 4,392,227 4,590,143 197,916 4,51 

 

1.1.2.ANALIZA PERFORMANȚȚEI FINANCIARE 

Indicatori ai performanțței financiare 

La 30 Sept. 

2017 

La 30 Sept. 

2018 

Evolutie 

(+/-) (lei) 

Evolutie 

(+/-) (%) 

 

Cifra de afaceri netăă a crescut cu 1,275,281 lei         
respectiv cu 50.93%, fapt datorat în principal       
creșșterii veniturilor din vânzarea măărfurilor     
(creșștere de aproximativ 20 de ori) șși a        
veniturilor din producțția vândutăă (+10.14%).  
 

Venituri din activitatea operațționalăă 2,979,394 4,813,977 1,834,583 61.58 

Cifra de afaceri netă 2,504,027 3,779,308 1,275,281 50.93 

Alte venituri din exploatare 475,367 1,034,669 559,302 117.66 
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Cheltuieli ale activităățții operațționale 2,757,357 4,322,287 1,564,930 56.75 Majorarea veniturilor operațționale totale cu     

121.45% se datoreazăă creșșterii cifrei de afaceri       
șși a faptului căă, în perioada analizatăă entitatea        
a realizat venituri semnificative din vânzarea      
măărfurilor (1,079,506 lei), comparativ cu     
perioada precedentăă. 
 
Un trend crescăător a fost înregistrat șși în cazul         
cheltuielilor din activitatea operațționalăă, care     
s-au majorat cu 56.75%.  
 

 
 
 

Cheltuieli materiale 58,504 101,939 43,435 74.24 

Cheltuieli privind mărfurile 44,910 996,349 951,439 2,118.55 

Cheltuieli cu energia și apa 6,714 5,568 (1,146) (17.07) 

Cheltuieli cu personalul 374,968 1,018,446 643,478 171.61 

Cheltuieli cu amortizarea 142,292 293,377 151,085 106.18 

Alte cheltuieli operaționale 2,129,969 1,906,608 (223,361) (10.49) 

Rezultatul operational – profit 222,037 491,690 269,653 121.45 

Ritmul de creșștere al veniturilor operațționale comparativ cu cel al cheltuielilor           
operațționale, a influențțat într-un mod pozitiv rezultatul operațțional, care s-a          
concretizat într-un profit în sumăă de 491,690 lei. 

 

 

Denumire indicator 

La 30 Sept. 

2017 

La 30 Sept. 

2018 

Evoluțție 

(+/-) (lei) 

Evoluțție 

(+/-) (%) 

 

Rezultatul financiar la 30.09.2018 s-a concretizat într-o       
pierdere în sumăă de 34,011 lei, care a crescut comparativ          
cu perioada de referințțăă de aproximativ 3 ori, pe fondul          
majorăării mai accelerate a cheltuielilor financiare      
(+114.11%%) comparativ cu creșșterea veniturilor financiare      
(+88.56%), contribuind la diminuarea rezultatului brut al       
perioadei. 

Majorarea rezultatului din exploatare cu 121.45%, a avut        

consecințțe directe asupra rezultatului brut al perioadei. Prin        
urmare rezultatul brut la finele primului semestru s-a        
concretizat într-un profit de 457,679 lei, în creșștere cu         
121.88% comparativ cu valoarea înregistratăă în perioada de        
referințțăă (206,271 lei). 

Dupăă deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (73,319        

lei), în perioada curentăă, societatea a obțținut un profit net          
de 384,360 lei, în creșștere cu 93.10% comparativ cu         
perioada de referințțăă. 

 
 

Cifra de afaceri 2,504,027 3,779,308 1,275,281 50.93 

Venituri din exploatare 2,979,394 4,813,977 1,834,583 61.58 

CheltuieIi din exploatare 2,757,357 4,322,287 1,564,930 56.75 

REZULTAT DIN EXPLOATARE 222,037 491,690 269,653 121.45 

Venituri financiare 994 1,874 880 88.56 

Cheltuieli financiare 16,760 35,885 19,125 114.11 

REZULTAT FINANCIAR (15,766) (34,011) (18,245) 115.72 

REZULTAT BRUT 206,271 457,679 251,408 121.88 

Impozit pe profit 7,220 73,319 66,099 915.50 

REZULTAT NET 199,051 384,360 185,309 93.10 
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1.1.3.ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI 

➢➢ Indicatori de lichiditate, de solvabilitate șși de risc 

Denumire indicator Formula de calcul 

01 Ianuarie 

2018 

30 Sept. 

2018 

Evoluțție 

(+/-) 

 

Indicatorii de lichiditate au înregistrat o evoluțție       
nefavorabilăă, reducând capacitatea entităățții de a-șși      
acoperi datoriile curente pe seama activelor curente       
(Lg), respectiv a creanțțelor șși disponibilităățților (Lr).       
Trendul de scăădere nu a fost mențținut șși la nivelul          
indicatorului “lichiditatea imediatăă” (+0.04 puncte). 
 
În ceea ce priveșște indicatorii de solvabilitate, la        
nivelul acestora s-a constatat o evoluțție favorabilăă,       
pe fondul diminuăării datoriilor totale cu 9.8%. Astfel,        
Sg a înregistrat valori cu mult peste pragul unitar,         
timp în ce Sp depăășșeșște de douăă ori pragul minim          
recomandat  de 0.3. 
 
Diminuarea ratelor de îndatorare globalăă șși de       
autonomie financiarăă reflectăă scăăderea riscului     
financiar la care este expusăă entitatea.  
 
Rata de acoperire a dobanzii reflectăă măăsura în care         
o companie obțține suficient profit pentru a susțține        
dobânzile aferente împrumuturilor. Pe fondul     
creșșterii mai accentuate a profitului brut (+121.88%)       
comparativ cu majorarea înregistratăă la nivelul      
cheltuielilor cu dobânzile (+88.86%), se constatăă o       
creșștere cu 2.673 puncte procentuale a ratei de        
acoperire a dobânzilor. 
 

 

Indicatorii de lichiditate 

Lichiditatea generală (Lg) AC/DC 2.625 1.439 (1.19) 

Lichiditatea intermediară (Lr) (AC-S)/DC 2.577 1.371 (1.21) 

Lichiditatea imediată (Li) DB/DC 0.016 0.053 0.04 

Indicatorii de solvabilitate 

Solvabilitatea financiară (Sg) TA/TD 2.308 2.675 0.366 

Solvabilitatea patrimonială (Sp) CPR/TP 0.567 0.626 0.059 

Indicatorii de risc 

Rata de îndatorare globală DT/AT 0.433 0.374 (0.06) 

Rata autonomiei financiare DT/CP 0.764 0.597 (0.17) 

 30.09.2017 30.09.2018 

Evoluțție 

(+/-) 

Rata de acoperire a dobânzilor PB/Dob 15.288 17.962 2.673 

 

➢➢ Rate de marjăă șși indicatori de profitabilitate 
Denumire indicator 
(Valorile sunt expprimate în 

procente) Formula de calcul 30.09.2017 30.09.2018 

Evoluțție 

(+/-) (pct. 

proc.) 

 

Pe fondul majorăării profitului din exploatare      
(+121.45%), a profitului brut (+121.88%), respectiv a       
profitului net al perioade (+93.10%), la data       
raportăării 30.09.2018 indicatorii de profitabilitate au      
înregistrat evoluțții favorabile, comparativ cu     
perioada anterioarăă de referințțăă. 

 

Marja rezultatului din exploatare RE/CA 8.87 13.01 4.14 

Marja rezultatului brut RB/CA 8.24 12.11 3.87 

Marja rezultatului net RN/CA 7.95 10.17 2.22 

Marja rentabilitati financiare 

RN/Capitaluri 

proprii 7.40 13.37 5.97 

Rentabilitatea capitalului angajat RN/(DTL+CPR) 6.89 13.06 6.17 

 

 

II. EVENIMENTE IMPORTANTE  
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Compania a anunțat semnarea contractului de finanțare europeanăă nerambursabilăă aferent proiectului “Creșșterea            

competitivităățții companiei LIFE IS HARD S.A. prin achizițția șși integrarea de module software pentru optimizarea portalului de                 
afaceri OKEY”.  

Contractul de finanțare UE semnat recent de către LIFE IS HARD S.A. pentru dezvoltarea platformei OKEY.ro are valoare                  
totală de de 5,058,597.14 lei, fiind structurat astfel: 

Sume exprimate în LEI 

Val. totalăă 

Val. totalăă 

eligibilăă 

Val. finanțțare 

nerambursabilăă 

Val. eligibilăă 

nerambursabilăă 

din FEDR 

Val. eligibilăă 

nerambursabilăă din 

bug. națț. 

Val. cofinanțțăării 

eligibile a 

beneficiarului 

Val. 

neeligibilăă 

inclusiv TVA 

5,058,597.14 4,073,327.54 2,443,996.51 2,077,397.03 366,599.48 1,629,331.03 985,269.60 
 

De asemenea, se vizează investirea a 5 mil lei în dezvoltarea OKEY.ro, platformă de management al afacerii dedicată                  
IMM-urilor din România, suma provenită atat din finanțare europeană cat si din investitie proprie. În acest sens, investiția și                   
dezvoltarea platformei OKEY.ro va permite companiei dezvoltare a 17 noi module pentru aplicațție șși triplarea număărului de                 
utilizatori ai platformei. 

Potrivit Hotărârii AGA din data de 24.04.2018, compania a demarat și respectiv finalizat majorarea capitalului social,                
prin emiterea de noi acțiuni și distribuirea gratuită acționarilor, cu suma de 420,000 lei. Suma care a stat la baza majorării                     
capitalului social provine din profitul net distribuibil aferent perioadei de raportare încheiată la 31 decembrie 2017. 

 

Informațțiile financiare care au stat la baza întocmirii prezentului raport nu au fost auditate.  

 

 

 

Director general, 

           Dl. ERIK BARNA 

                                   [semnătura]                   L.S 

 
 
 
 

Cluj Napoca la, 
31.10.2018 

 


