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I. Evenimente importante 

Primele șase luni ale anului 2019 marchează începutul unei noi etape în procesul de dezvoltare al Ihunt 

Technology Import Export S.A. (iHunt) odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața 

AeRO-ATS a Bursei de Valori București sub simbolul HUNT. iHunt atinge pragul asumat de free-float pentru 

acțiunile emise încă din prima zi de tranzacționare și devine primul producător român de telefoane mobile 

listat la bursă. 

Decizia de listare completează tranziția către noua strategie de piață și de produs a societății inițiată în cursul 

exercițiului anterior prin care iHunt urmărește să devină, dintr-o companie care comercializează produse sub 

marcă chinezească, cel mai mare importator direct de telefoane mobile sub marca proprie, cu o poziție 

consolidată pe piața de profil, un brand de încredere și atractivitate pentru investitori, parteneri strategici și 

consumatori. 

Activitatea societății în primul semestru al exercițiului curent este caracterizată de continuarea eforturilor 

privind restructurarea ofertei, la care produsele sub marca iHunt ajung să contribuie în proporție de 95%, 

promovarea agresivă a brandului prin amplificarea segmentului de piață țintă, dezvoltarea segmentului B2B 

off-line (contracte cu mari distribuitori), consolidarea poziției competitive pe piața existentă, precum și 

optimizarea procesului logistic și a colaborării cu furnizorii chinezi. 

Minimizarea și chiar eliminarea prezenței brandurilor chinezești din oferta de telefoane iHunt a adus societății 

provocarea de a reîntregi portofoliul de clienți diminuat în urma implementării noii viziuni strategice. 

Abordarea conducerii a implicat creșterea cheltuielilor de marketing și publicitate, diversificarea ofertei și 

extinderea acesteia spre mai mult produse de tip smart-home atractive și accesibile prin raportul preț-calitate, 

precum și parteneriate cu mari distribuitori offline. După ce cheltuielile de promovare-publicitate au crescut 

de peste 2,5 ori în anul 2018 față de 2017, în prima jumătate a anului 2019 acestea ating valoarea de 1,32 mil. 

lei, cu 40,3% mai mari decât în semestrul I al exercițiului anterior și aproape 14% din cifra de afaceri netă 

realizată în aceeași perioadă. Conducerea societății previzionează că, începând cu a doua parte a anului curent, 

strategia pe termen mediu de creștere a brandului iHunt se va materializa în profit și rentabilitate. 

II. Situația economico-financiară 

În contextul prezentat mai sus, în rezultatele financiare raportate la 30.06.2019 se reflectă dinamica de tranziție 

cu impact atât la nivelul veniturilor cât și al costurilor, rezultatul perioadei fiind, pentru prima dată în istoria 

companiei, negativ. La rândul său, tabloul poziției financiare evidențiază modificări semnificative la nivelul 

creanțelor și datoriilor. 

2.1. Analiza poziției financiare 

În primul semestru al exercițiului financiar 2019, activele circulante – categoria cu ponderea cea mai ridicată 

în activul total - înregistrează o creștere procentuală de 6,6% față de începutul anului (tabel nr. 1). 

Tabel nr. 1. Indicatori de bilanț (lei) 

 
Pozitii bilantiere 

 
01.01.2019 

 
30.06.2019 

 

Variație relativă 

(30.06 / 01.01.2019) 

 

Pondere în Total 

Activ, 30.06.2019 

Active Imobilizate 1.164.898 1.055.631 -9,38% 13,9% 

Imobilizari Necorporale 1.782 1.175 -34,1% 0,02% 

Imobilizari Corporale 692.918 584.258 -15,7% 7,72% 

Imobilizări Financiare 470.198 470.198 - 6,21% 

Active Circulante 6.087.735 6.489.423 +6,6% 85,7% 

Stocuri 4.077.679 5.045.937 +23,8% 66,7% 

Creanțe 1.952.685 1.350.459 -30,8% 17,8% 

Casa și conturi la bănci 57.371 93.027 +62,2% 1,23% 

Cheltuieli in avans 99.414 26.877 -73% 0,35% 

Total Active 7.352.047 7.571.931 +2,99% 100% 
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Deși dinamica activelor circulante în perioada de raportare este relativ minoră atât în valoare absolută cât și 

ca poziție în total activ, structura acestora se modifică pe fondul evoluției opuse a valorii creanțelor cu cea a 

stocurilor. 

Variația stocurilor cu +968,3 mii lei (+23,7%) față de începutul exercițiului curent se datorează în primul rând 

creșterii stocurilor de mărfuri cu 1,13 mil. lei, respectiv cu o rată de 40,8%. Având în vedere reducerea 

volumului vânzărilor în aceeași perioadă, această evoluție este justificată cu precădere prin schimbarea 

politicii de produs și a strategiei de piață. În prima parte a anului 2019, societatea a abordat cu prioritate 

segmentul de business B2B offline, în care partenerii vizați sunt lanțuri de magazine și distribuitori mari. Acest 

segment impune existența stocurilor necesare onorării de comenzi mari în timp scurt. Prin urmare, la 

30.06.2019, ponderea stocurilor în active circulante era de 66,7% și de 77,8% în total active, cu 11,2 p.p, respectiv 

cu 10,8 p.p. mai mult decât la începutul exercițiului. 

Valoarea creanțelor a variat în același sens cu cifra de afaceri, dar într-un ritm mai accentuat decât aceasta, 

indicând o îmbunătățire a capacității societății de recuperare a creanțelor. Raportate la cifra de afaceri, 

creanțele reprezintă, la 30.06.2019, 11,5%, semnificativ mai puțin decât la finalul anului trecut (16,7%). 

Diminuarea creanțelor cu 602,2 mii lei (+30,8%) față de 01.01.2019 coroborată cu creșterea valorii stocurilor 

reduce ponderea acestora în active circulante de la 32,1% la 20,8%. De asemenea, la 30.06.2019, creanțele 

reprezintă 17,8% din total activ, cu 8,7 p.p. mai puțin decât la începutul perioadei de analiză. 

Deși în ușoară apreciere valorică (+35,7 mii lei), disponibilitățile bănești își mențin ponderea redusă în activele 

circulante (1,43%) și în total activ (1,23%), cu efecte asupra lichidității rapide (cash ratio). 

La nivelul activelor imobilizate se înregistrează o rată de scădere de 9,4%, indusă de evoluția imobilizărilor 

corporale. Imobilizările corporale rămân cea mai bine reprezentată categorie în total imobilizări (55,4%), 

diminuarea valorii acestora cu 25,7% fiind consecința amortizării. Imobilizările financiare (garanții la credite), 

care reprezintă 44,5% din total imobilizări, își păstrează valoarea constantă. 

Aprecierea cu 6,6% a activelor circulante coroborată cu valoarea în scădere a imobilizărilor (-9,4%) determină 

o ușoară creștere a activului total, în perioada de raportare, de 219,9 mii lei, respectiv 2,99%. 

Datoriile rămân principala sursă de finanțare a activului, reprezentând 83,1% din pasivul total. Creșterea 

acestora cu 15,3% (834,1 mii lei) se compune atât din creșterea cu 370,4 mii lei (+7,4%) a datoriilor curente, cât 

și din majorarea cu 463,7 mii lei a datoriilor cu termen de exigibilitate de peste 1 an (tabel nr. 2). 

Tabel nr. 2. Evoluția și structura pasivului bilanțier (lei) 
 

 
Pozitii bilanțiere 

 
01.01.2019 

 
30.06.2019 

Variație relativă 

(30.06 / 

01.01.2019) 

Pondere în 

Total Pasive, 

30.06.2019 

Datorii pe termen scurt 4.982.209 5.352.571 +7,43% 70,7% 

Datorii pe termen lung 477.459 941.177 +97,1% 12,4% 

Total Datorii 5.459.668 6.293.748 +15,3% 83,12% 

Capital social 1.410.000 1.410.000 - - 

Rezerve 70.500 70.500 - - 

Rezultatul reportat  411.879 - - 

Rezultatul perioadei 482.339 (614.196) - - 

Repartizarea profitului 70.460 - - - 

Total Capitaluri Proprii 1.892.379 1.278.183 -32,5% 16,9% 
 

Datoriile pe termen scurt, care compun 70,7% din pasivul total, sunt reprezentate de împrumuturi bancare 

(50,5%) în valoare de 2,7 mil. lei, datorii față de furnizori (25,3%) a căror valoare de 1,35 mil. lei la 30.06.2019 

este de 2,3 ori mai mare decât la începutul exercițiului, datorii față de acționari (19,8%) în valoare de 1,1 mil. 

lei și alte datorii. Dublarea datoriilor non-curente (+463,7 mii lei), care reprezintă 15% din datoriile totale 

reflectă contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung. 

Diminuarea capitalurilor proprii cu 32,5% în perioada de raportare (-614,2 mii lei) urmează evoluția 

nefavorabile a rezultatului perioadei de raportare. 
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2.2. Analiza performanței financiare 
Schimbarea de strategie de piață care a reorientat resursele și eforturile manageriale, operaționale și financiare 

spre dezvoltarea produselor sub brand iHunt și promovarea lor pe piața de profil a menținut rezultatele 

financiare pe tendința nefavorabilă înregistrată și în exercițiul financiar anterior. Translația spre brandul 

propriu și extinderea pe segmentul B2B-offline a afectat veniturile operaționale, cheltuielile de exploatare 

precum și rezultatul net (tabelul nr. 3) 

Tabel nr.3 Contul de profit și pierdere (lei) 
 

 

Indicatori 

(valorile sunt exprimate în lei) 

 
30 iunie 2018 

 
30 iunie 2019 

 

Variație (%) 

2019/2018 

Pondere în 

categoria 

relevantă 

(30.06.2019) 

Venituri din exploatare 11.214.792 9.761.771 -13% 100% 

Cifra de afaceri netă, din care: 11.206.985 9.660.730 -13,8% 99% 

Producția vândută 418.179 438.062 +4,75% 4,53% 

Venituri din vânzarea 

mărfurilor 
10.788.806 9.222.668 -14,5% 95,5% 

Alte venituri din exploatare 7.807 101.041 +1194,2% 1,05% 

Cheltuieli de exploatare 10.834.739 10.168.078 +10,8% 100% 

Cheltuieli materiale și utilități 76.607 41.242 -46,2% 0,41% 

Cheltuieli privind mărfurile 7.451.508 6.889.382 -7,54% 67,8% 

Cheltuieli cu personalul 721.193 678.060 -5,9% 6,67% 

Ajustări active imobilizate 114.980 100.035 -13% 0,98% 

Alte cheltuieli de exploatare 2.471.094 2.459.359 -0,5% 24,2% 

Rezultatul din exploatare 380.053 (406.307) - - 

Venituri financiare 114.730 52.104 -54,6% - 

Cheltuieli financiare 332.130 259.993 -21,7% - 

Rezultatul financiar (217.400) (207.889) - - 

Venituri totale 11.329.522 9.813.875 -13,4% - 

Cheltuieli totale 11.166.869 10.428.071 -6,6% - 

Rezultatul brut 162.653 (614.196) - - 

Impozitul pe profit 37.800 - - - 

REZULTATUL NET 124.853 (614.196) - - 

 

Cifra de afaceri raportată la 30.06.2019 a fost cu 13,8% sub nivelul aceleiași perioade a exercițiului anterior, 

determinând venituri din exploatare cu 13% mai mici decât în perioada de referință. Menționăm că, potrivit 

specificului activității, toate produsele comercializate de iHunt sunt clasificate drept mărfuri, întrucât chiar și 

construcția produselor cu marca iHunt al căror design este creat de echipa din România este realizată în China 

de către diferiți furnizori, cu atenta colaborare a echipei iHunt rezidentă acolo. Din acest motiv „producția 

vândută” se referă doar la serviciile de service în afara garanției prestate pentru clienții iHunt și nu la 

produsele iHunt. 

Prin urmare, categoria de cheltuieli cea mai reprezentată în total cheltuieli de exploatare sunt cheltuielile 

privind mărfurile (67,8%). Având în vedere preponderența produselor sub marca proprie în oferta iHunt, ale 

căror costuri integrează cheltuieli mai mari inerente execuției lor, reducerea vânzărilor nu a fost urmată de o 

reducere echivalentă a cheltuielilor cu mărfurile. Acestea au scăzut cu 7,5% în perioada de raportare, iar 

ponderea lor în total venituri din vânzarea mărfurilor a crescut de la 69,1% la 30.06.2018, la 74,7%. 

Societatea a realizat economii la cheltuielile cu materiale și utilități de 46,2%, cheltuielile cu resursa umană (- 

6%), cheltuieli cu chirii (-26,5%), cu transportul (-20,4%) și alte servicii executate de terți (-31,47%), dar 

importanța lor relativă redusă în total cheltuieli au făcut ca efectul asupra rezultatului din exploatare să fie 

nesemnificativ. Pe de altă parte, în ciuda constrângerilor de lichiditate, conducerea societății a intensificat 

acțiunile de promovare, publicitate și marketing care, împreună cu cheltuielile cu colaboratorii ajung la 1,53 

mil. lei. Cheltuielile de promovare efectuate în primele șase luni ale anului 2019 echivalează aproape 14% din 
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cifra de afaceri netă și cu 40,3% mai mult față de primul semestru al exercițiului anterior, iar societatea se 

așteaptă ca, mai ales datorită acestei campanii intensive, ultimele 6 luni din anul 2019 să se încheie cu un 

rezultat net pozitiv și creștere a cotei de piață. 

Având în vedere, pe de o parte, marja comercială mai redusă a noului portofoliu de produse și, deci, cheltuieli 

cu mărfurile vândute mai mari în raport cu valoarea încasărilor din vânzarea acestora, precum și majorarea 

eforturilor financiare  pentru susținerea campaniilor de promovare pe de cealaltă parte, cheltuielile de 

exploatare din perioada de analiză se diminuează cu doar 6,15%, determinând un rezultat din exploatare 

negativ, respectiv o pierdere din exploatare de 406,3 mii lei. 

Din activitatea financiară, veniturile cu 54,6% mai mici decât în aceeași perioadă a exercițiului anterior provin 

în proporție de 95,6% din diferențe de curs valutar. Cheltuielile financiare aferente perioadei de raportare sunt 

cu 21,7% mai mici decât în perioada de referință, însumând cheltuieli din diferențe de curs valutar (61,9% din 

cheltuieli financiare) și cheltuieli privind dobânzile (38,1%). 

Pierderea financiară, mai mică cu 9,5 mii decât în primul semestru al anului 2018, se adaugă la pierderea din 

exploatare, astfel încât rezultatul brut / net al perioadei de raportare este negativ (-614,2 mii lei). 

2.3. Analiza fluxurilor de numerar 
Potrivit reglementărilor contabile aplicabile, această situație financiară este opțională, urmând ca entitatea să 

o prezinte doar la nivelul întregului an fiscal. La sfârșitul primului semestru al exercițiului financiar 2019, se 

constată un sold al trezoreriei de 93 mii lei, cu 35,7 mii lei mai mare decât la începutul exercițiului și cu 16,7 

mii lei superior celui de la 30.06.2018. 

2.4. Principalii indicatori economico-financiari 
Situația și dinamica lichidității, a solvabilității și a nivelului de risc asociate cu activitatea societății iHunt 

Technology Import Export S.A. este redată în tabelul nr. 4. 

Tabel nr. 4 Evoluția indicatorilor economico-financiari 
 

INDICATORI 
Formula de 

calcul1
 

2018 

30 iunie 

2018 

31 decembrie 

2019 

30 iunie 

Interval de 

confort 

Indicatori de lichiditate 

Indicatorul lichidității curente AC / DC 1,214 1,222 1,212 >2 

Indicatorul lichidității imediate (AC-stocuri)/DC 0,265 0,403 0,270 >1 

Indicatorul lichidității rapide Disponibilități / DC 0,013 0,012 0,017  

Indicatori de solvabilitate 

Solvabilitatea generală TA/TD 1,272 1,347 1,203 >1 

Solvabilitatea patrimonială CP/(CP+DTL)*100 62,2% 79,9% 57,6% >30% 

Indicatori de risc 

Indicatorul gradului de îndatorare DTL/(CP+DTL)*100 37,8% 20,2% 42,4% <50% 

Rata de îndatorare TD/TA*100 78,6% 74,3% 83,1% <80% 

Evoluția relativ paralelă a activelor curente (+6,6%) și datoriilor curente (+7,4%) din perioada de raportare a 

menținut relativ constant indicatorul lichidității curente, dar semnificativ sub pragul minim de confort. 

Caracterul de „activitate de comerț” al afacerii iHunt explică, mai ales la acest moment, raportul nefavorabil 

dintre activele circulante și datoriile cu exigibilitate sub 1 an, care rămâne, totuși, supraunitar. Capacitatea 

societății de a-și acoperi obligațiile financiare curente pe seama activelor circulante considerate mai ușor 

lichide, exprimată valoric prin indicatorul lichidității imediate descrie o tendință negativă accentuată, pe 

fondul creșterii  ponderii stocurilor în total active circulante.  Politica privind disponibilitățile bănești a 

conducerii iHunt care urmărește o viteză de rotație ridicată a numerarului și cicluri scurte de numerar explică 

nivelul constant scăzut al trezoreriei în raport cu datoriile curente. 

 

 
 

1 AC – active circulante; DC – datorii pe termen scurt; CP – capitaluri proprii; DTL – datorii pe termen lung; TA – total active; TD – 

total datorii 
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În timp ce societatea se confruntă cu lichiditate scăzută, nivelul de solvabilitate este favorabil, iar ponderea 

relativ redusă a datoriilor pe termen lung în capitalul permanent (42,4%) păstrează atât solvabilitatea 

patrimonială cât și indicatorul gradului de îndatorare în intervalul de confort. 

Remarcăm însă că rata de îndatorare a depășit ușor nivelul de risc considerat ridicat (80%) pe fondul creșterii 

datoriilor totale mai accentuate decât valoarea de majorare a activului total. 

 

III. Analiza activității emitentului 
Ihunt Technology Import Export S.A., importator direct de telefoane mobile, accesorii și alte produse de tip 

smart-home și smart-living din China a ajuns, în doar trei ani, la o cifră de afaceri anuală de peste 24 mil. lei, 

un capital social de 1.410.000 lei și un număr de 25 de angajați (la 31.12.2018). Anul 2018 a fost un an de 

translație a afacerii iHunt dinspre etapa de penetrare, tatonare și cunoaștere a pieței, la cea de comercializare 

și promovare intensivă a telefoanelor mobile sub marca proprie – o strategie considerată vitală pentru 

sustenabilitatea afacerii pe termen lung. Aceasta a presupus redirecționarea resurselor umane și financiare 

spre dezvoltarea și promovarea noii game de produse,  care implică cheltuieli ridicate  de publicitate, 

marketing și promovare, cheltuieli mai mari pe piața furnizorilor și cu echipa iHunt din China, precum și 

venituri mai mici. Conducerea societății se așteaptă însă ca eforturile depuse să se materializeze în rezultate 

economico-financiare începând cu a doua parte a anului curent. 

În cursul primelor șase luni ale anului 2019, echipa iHunt a dezvoltat o nouă generație de telefoane mobile 

iHunt, dar a și completat oferta cu diverse produse smart-home și smart-living, precum roboți autonomi de 

curățenie, produse inteligente pentru igienă personală, purificatoare de aer și apă, dispozitive portabile de 

aer condiționat etc. Ponderea produselor iHunt în totalul vânzărilor din semestrul I a ajuns la 95%. 

În zona serviciilor pre și post vânzare se evidențiază perfecționarea sistemului de creditare a clienților 100% 

online, care înseamnă un avantaj competitiv important pentru companie. În zona funcțiunilor de suport 

vânzări și contabilitate-gestiune, iHunt a realizat optimizarea programului de facturare care permite 

generarea automată a AWB și a facturii în momentul finalizării comenzii, precum și implementarea unui nou 

program de contabilitate care integrează informațiile din platforma de vânzări/facturare, permițând 

conducerii accesul în timp real la informații cheie privind evoluția activității și vânzărilor. 
 

3.1. Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact 

semnificativ asupra lichidității și veniturilor emitentului. 

Cel mai important eveniment cu impact semnificativ asupra evoluției viitoare a activității este pătrunderea pe 

piața offline. Prin parteneriatele încheiate, s-au deschis „centre de dezvoltare iHunt” (puncte de vânzare cu 

brandul iHunt în rețelele partenerilor (distribuitori și lanțuri de magazine). Acest element împreună cu 

resursele investite în promovare vor aduce rezultate pozitive începând cu semestrul al doilea al anului 2019. 

În mediul extern, conducerea societății nu a identificat tendințe sau factori de incertitudine cu impact 

semnificativ asupra lichidității și veniturilor emitentului. 

3.2.  Cheltuieli de capital. 
Eforturile societății au fost concentrate pe zona de dezvoltare de produs și de promovare a brandului și 

produselor proprii. În perioada de raportare nu au fost înregistrate cheltuieli de capital semnificative și nu se 

previzionează investiții majore în perioada următoare. 

 

IV. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului 
Pe parcursul perioadei de raportare, societatea și-a îndeplinit în mare măsură obligațiile de plată atât către 

furnizori de bunuri și servicii, către personal, creditori diverși și față de stat, în termenele prevăzute. Excepțiile 

implică datorii comerciale pe termen scurt care au înregistrat întârzieri peste 90 de zile (în valoare de 444,6 mii 

lei) și, respectiv, restanțe care au depășit termenul de scadență cu peste 30 de zile 381,7 mii lei. Menționăm că 

aceste întârzieri au fost agreate împreună cu furnizorii creditori. 



6 

iHunt Technology Export S.A. - raport semestrial - 
 

 

 

În primele șase luni ale anului 2019 nu s-au înregistrat modificări privind drepturile deținătorilor de valori 

mobiliare emise de către emitent. 

 

V. Tranzacții semnificative 
Așa cum se preciza și în prima secțiune a prezentului raport, emitentul iHunt Technology Import Export S.A. 

nu a derulat tranzacții cu părți afiliate în perioada de raportare. 
 

Situațiile financiare interimare întocmite la 30 iunie 2019 care au stat la baza întocmirii prezentului raport 

semestrial nu au fost auditate. 

 

 

Stroe Cezar Cătălin 

Președinte Consiliu de Administrație 
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COMUNICAT 

Societatea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A, cu sediul social în Ploiești, Str. Rudului, Nr. 162, 

Judeţul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Prahova sub nr. J29/330/04.03.2015 şi având 

codul de identificare fiscală RO34184455 

informăm investitorii și publicul interesat cu privire la disponibilitatea raportului semestrial al societăţii în 

conformitate cu calendarul financiar asumat și potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF 5/2008 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață,  

începând cu data de 30.08.2019, pe pagina de internet a Bursei de Valori București S.A. în calitate de operator 

de piață AeRO-ATS, simbol HUNT, pe pagina de internet a societății,  https://www.ihunt.ro/investitori precum 

și pe suport de hârtie, la cerere. 

Informaţii suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0722.427.213 

 

Director general 

Stroe Cezar Cătălin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.ihunt.ro/investitori
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DECLARAŢIE  
 

Prin prezenta, subsemnatul STROE Cezar Cătălin, în calitate de Președinte al Consiliului de 

Administrație al societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. și în numele acestuia declar că, 

după cunoștințele mele, situaţiile financiare semestriale ale societăţii Ihunt Technology Import Export S.A, 

întocmite la 30.06.2019 în conformitate cu standardele contabile aplicate reflectă o imagine corectă şi conformă 

cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor şi cheltuielilor societăţii, iar raportul 

Consiliului de Administraţie publicat la data de 30.08.2019 conform calendarului financiar asumat prezintă în 

mod corect şi complet informaţiile despre emitent în aspectele sale esențiale. 

 

 

Data 30.08.2019 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

al societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A, 

 

STROE CEZAR CĂTĂLIN 

____________________ 

 
































