
Life is Hard are o experiență de peste 10 ani în piața românească de software, cu multe produse și servicii dezvoltate pentru 
diverse domenii de activitate economică. 

Unul dintre produsele noastre de top cu un remarcabil succes de piață este o platforma specializată pentru gestionarea 
activității în domeniul asigurărilor. Această platformă, denumită 24broker*, este utilizată de peste 90 de firme de brokeraj în 
asigurări.

Considerăm că am ajuns la vârsta adolescenței în afaceri, și este timpul pentru maturizarea companiei noastre.

Astfel am decis o schimbare strategică fundamentală a companiei prin listarea acesteia pe piața secundară, AERO, a BVB.

Ne dorim această schimbare pentru a crește gradul de încredere al clienților și partenerilor noștri în companie și în 
capacitatea noastră de-a îmbunătăți mereu serviciile prezente și de-a crea soluții ingenioase și în viitor. 

Ne dorim această schimbare vrând la rândul nostru să arătăm că avem încredere în viitorul producției de software autohton, 
și totodată avem încredere în piața financiară autohtonă. 

Ne dorim această schimbare pentru a atrage investiții din partea celor interesați de piața bursieră, într-un domeniu pe care-l 
înțelegem, îl stăpânim și îl putem exploata cu beneficii substanțiale pentru toți.  

Erik Barna

Director General * www.24broker.ro 

http://www.24btoker.ro/


Istoric date financiare 2012-2015       LEI

Indicatori 2012 2013 2014 S12014 S12015
S12015/S1201

4 Modalitate de calcul
Tip

indicator
Cifra de afaceri 1,172,376.00 1,440,888.00 3,985,293.00 1,411,536.00 1,291,762.00 91.51 Venituri din vanzari Absolut
Venituri din exploatare 1,172,607.00 1,645,098.00 4,073,196.00 1,411,536.00 2,063,341.00 146.18 Venituri din activitatea curenta Absolut
Cheltuieli din exploatare 1,162,240.00 1,492,132.00 3,193,898.00 1,352,207.00 1,634,264.00 120.86 Cheltuieli din activitatea curenta Absolut
Profitul operational 10,367.00 152,966.00 879,298.00 59,329.00 429,077.00 723.22 Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare Absolut
Profitul brut 6,449.00 148,642.00 859,973.00 51,421.00 415,652.00 808.33 Venituri totale - Cheltuieli totale Absolut
Profitul net 3,574.00 126,322.00 726,533.00 42,591.00 408,069.00 958.11 Profit brut - Impozit pe profit Absolut
         
Total active 473,046.68 715,820.34 2,333,666.63 1,345,192.00 2,361,479.00 175.55 Active imobilizare + Active circulante + Cheltuieli in avans Absolut
Total datorii 469,762.00 586,213.00 1,477,526.00 1,172,994.00 1,156,794.00 98.62 Datorii pe termen scurt + Datorii pe termen lung Absolut
Activ net contabil 3,284.68 129,607.34 856,140.63 172,198.00 1,204,685.00 699.59 Total active - Total datorii Absolut
         
Marja profitului la CA 0.30% 8.77% 18.23% 3.02% 31.59% 1046.95 Profit net / Cifra de afaceri x 100 Ratie
Marja profitului la TA 0.76% 17.65% 31.13% 3.17% 17.28% 545.78 Profit net / Total active x 100 Ratie
         
Lichiditate curenta 0.64 0.81 1.06 0.80 0.77 96.50 Active circulante / Datorii totale Absolut
Grad de indatorare 99.31% 81.89% 63.31% 87.20% 48.99% 56.18 Datorii totale / Total active x 100 Ratie

În perioada 2012-2014 cifra de afaceri a societății a crescut în anul 2014 comparativ cu anul 2013 cu 2.544.405 lei, de la 1.440.888 lei în 2013 la
3.985.293 lei în 2014, marcând o creștere procentuală de 177%. Creșterea vânzărilor a fost determinată în principal de  dublarea producției
vândute care a ajuns la nivelul de 2.609.214 lei, dar și de creșterea semnificativă a veniturilor din vânzarea mărfurilor, de la 148.502 lei în 2013
la 1.376.079 lei în 2014.

Societatea a obținut profit din activitatea de expoatare în perioada 2012-2014, astfel:
- în anul 2012 profitul din activitatea de exploatare a fost în valoare de  10.367 lei, reprezentând 0,8% din cifra de afaceri realizată de

societate;
- în anul 2013 profitul din activitatea de exploatare a fost în valoare de 152.966 lei, reprezentând 10,6% din cifra de afaceri realizată de

societate;
- în anul 2014 profitul din activitatea de exploatare a fost în valoare de 879.298 lei, reprezentând 22,1% din cifra de afaceri realizată de

societate
Din analiza rezultatelor obținute pe primul semestru în perioada 2014-2015 cifra de afaceri a societății a înregistrat o diminuare cu 119.774 lei,
de la 1.411.536 lei în 2014 la 1.291.762 lei în 2015, marcând o scădere procentuală de 8%. Scăderea  vânzărilor este însă atenuată de creșterea
semnificativă a profitului operațional de la 42.591 lei în 2014 la 408.069 lei  în 2015 în principal pe fondul înregistrării  la semestru a unei
producții  de  imobilizări  necorporale  în  curs de execuție în valoare de 737.460 lei.  Pe măsura  finalizării  producției  în curs  de execuție  și  a
recepționării producției, activele societății  vor înregistra creșteri semnificative în perioada următoare.


