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Mesajul CEO către Acționarii  iHunt Technology Import Export S.A. 

Stimați Acționari, 

Suntem încântați să raportăm, cât de repede ne-a fost cu putință, rezultatele preliminare pentru anul 

2020, un an deosebit de profitabil pentru iHunt Technology Import Export S.A. 

Intensificarea comerțului online, dezvoltarea segmentului B2B si a altor canale de vanzari, interesul 

crescând în piața țintă pentru brandul iHunt și pentru electronice cu raport calitate/preț avantajos, dar și 

avantajul competitiv al sistemului logistic și al relațiilor solide cu furnizorii din China construite de-a 

lungul anilor -  diferențiator net în raport cu concurența – au permis iHunt să raporteze, la 31.12.2020, 

un profit brut record de 7,3 mil lei, respectiv un profit net de 6,15 mil. lei,  care depășesc valoarea 

cumulată a profitului iHunt pe ultimii 5 ani (2015-2019) și ajung la un nivel aproape de 10 ori profitul din 

anul 2019. 

De asemenea, volumul vânzărilor în anul 2020 atinge 42,6 mil. lei, cu 71% mai mare decât în 2019. 

Putem, astfel, aprecia faptul că rezultatele excelente angajate și livrate de iHunt susțin și întăresc 

evoluția accelerat pozitivă a cotației acțiunilor HUNT la Bursa de Valori București, acestea putând fi 

asimilate noii generații a acțiunilor românești de tip growth.  

         Indicator 01.02.2021 30.12.2020 30.12.2019 
Evoluție 

2020/2019 

Cifra de afaceri 
(mil. LEI) 

- 42,6 24,9 71% 

Rezultatul brut 
(mil. LEI) 

- 7,31 0,739 889% 

Rezultatul net 
(mil. LEI) 

- 6,15 0,63 876% 

Marja 
operațională  

- 17,15% 2,97% 478% 

Marja netă - 14,43% 2,53% 470% 

Preț/acțiune 
(lei/acțiune) 

5,04 3,5 0,79  

EPS 0,4368 0,4368 0,0447  

PER 11,5391 8,0132 17,655  

P/S 1,6656 1,1567 0,4468  

 

Pe piața AeRO, unde acțiunea HUNT evoluează, dinamica cotației acesteia evidențiază nu doar tendința 

accentuat pozitivă, cât și creșteri importante în lichiditate, care, în unele ședințe de tranzacționare, a 
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contribuit semnificativ la lichiditatea totală a pieței. Mai mult, în cursul mai multor sesiuni de 

tranzacționare, acțiunea HUNT s-a clasat între primele trei simboluri după numărul de tranzacții, în ton 

cu creșterea interesului și preferințelor investitorilor de pe BVB pentru acțiunile listate pe SMT - AeRO.  

De asemenea, din punctul de vedere al randmanetului acțiunii, în anul 2020, HUNT a avut o evolutie 

spectaculoasă, fiind printre primele companii de pe BVB, după randamentul oferit. Această tendință s-a 

păstrat și la începutul anului 2021, confirmând încrederea investitorilor în companie și în planurile sale 

de viitor.  

În cursul anului 2020, iHunt a valorificat la maximum oportunitățile de finanțare pe care piața de capital 

le deschide societăților listate la bursă. Planurile investiționale și necesarul de capital de lucru au fost 

finanțate, cu succes maxim, prin două runde de emisiuni de obligațiuni finalizate la sfârșitul anului 2020, 

respectiv începutul anului 2021.  

Apetitul investitorilor pentru valori mobiliare purtătoare de dobândă fixă într-un mediu economic incert 

și, mai ales, interesul și încrederea vizavi de compania iHunt Technology Import Export s-au manifestat 

prin suprasubscrierea ambelor emisiuni încă din prima zi. Ambele runde de obligațiuni  urmaresc listarea 

la tranzactionare, HUNT23 și HUNT25, au scadența de 3 și, respectiv, 4 ani, cu dobânda de 8,75% și 

valoare de 7 mil. lei fiecare, HUNT23 a fost admisă la tranzacționare pe SMT  vineri 12 februarie, urmând 

ca HUNT25 sa fie admisă la tranzacționare pe SMT în următoarele luni.  

De partea sa, capitalul accesat a permis iHunt satisfacerea de comenzi mult mai mari decât în trecut, 

pentru noile serii de produse, precum și accelerarea diversificării ofertei de electronice prin inaugurarea 

de noi game de produse și dezvoltarea pe sectoare conexe. Asigurarea stocurilor și a necesarului de 

finanțare a proiectelor noi permite iHunt să sa fie cu un pas inaintea pietei de profil, cu stocuri „tampon ” 

pentru perioade de 6 luni. Aceasta înseamnă și un avantaj strategic semnificativ mai solid, comparativ cu 

anul 2019, când stocurile acopereau necesarul pentru 2-4 saptamani. Mai mult, capitalul atras a permis 

optimizarea costurilor cu transportul si evitarea perioadelor aglomerate cu impact pozitiv asupra 

prețurilor la componente, produse și proiecte noi. 

În același sens, politica actuală privind stocurile reflectă așteptarea conducerii privind intensificarea 

activității în următoarea perioadă, în consonanță cu cercetarea de piață și specificul procesului de 

aprovizionare. 

Dialogul și interacțiunea pe piața de capital între iHunt și investitori reflectate în succesul ambelor 

emisiunii de obligațiuni și evoluția cotației acțiunii ne asigură de încrederea investitorilor în strategia 

iHunt de creștere profitabilă și sustenabilă. Această încredere ne onorează și, în același timp, ne obligă la 

performanță și dezvoltare rapidă a brandului iHunt.  

În orizontul mediu de timp, cu suportul capitalului pe care investitorii ni-l vor încredința în operațiunea de 

majorare de capital social cu aport în numerar aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor întrunită la 

19.01.2021, ne propunem să continuăm diversificarea ofertei sub brandul iHunt, în cheia acelorași valori, 

și anume tehnologie nouă, inovație, calitate și preț bun; finalizarea proiectului platformei Marketplace; și 

lansarea site-ului iHunt internațional. Toate aceste direcții strategice asigură sustenabilitatea ritmului de 

creștere a afacerii iHunt și menținerea ei în categoria business-ului de tip growth. Pe termen lung, 

acestea pregătesc atingerea obiectivului de a transforma iHunt într-un brand european de referință în 

sectorul produselor electronice.  



iHunt Technology Import Export S.A.                         Rezultatele Financiare Anuale Preliminare  

Pe termen scurt, ne concentrăm pe evoluția și rezultatele fiecărui trimestru. Desigur, pentru primul 

trimestru, ne propunem să depășim „cu brio” cifrele anului trecut, principalul competitor al nostru, în 

fiecare zi, fiind „iHunt Q1 2020” . 

În fiecare moment decizional, avem ca obiectiv să găsim și să aplicăm cea mai bună strategie pentru 

valorificarea profitului pentru anul 2020 precum și capitalul încredințat de investitorii iHunt, pentru a 

aduce cat mai multă valoare acționarilor noștri și pentru  creșterea sustenabilă și sănătoasă a 

companiei.  

Începem anul 2021 cu un plan bine pus la punct atât pentru dezvoltarea brandului iHunt, cât și pentru 

împlinirea și depășirea așteptărilor investitorilor și actionarilor HUNT, susținute de direcții de creștere 

atât intensivă cât și extensivă. 

iHunt trebuie perceput și proiectat ca un brand de electronice în creștere puternică, cu oportunități 

viitoare pe mai multe sectoare de business, nu doar pe cel a telefoanelor mobile, și care, la momentul 

prezentului raport, este singurul reprezentant al sectorului de vânzări online la Bursa de Valori București. 

Multumim investitorilor în obligațiunile și acțiunile iHunt, atât celor care ne-au descoperit recent și, mai 

ales, celor care au fost de la început cu noi și au crezut în noi, și vă asigur că voi face tot ce îmi stă în 

putință ca, alături de extraordinara echipă iHunt, să obținem rezultate tot mai bune, generând valoare în 

beneficiul direct al acționarilor noștri, al clienților și partenerilor noștri. 

Ploiești, 15.02.2021, 

Cezar Cătălin Stroe 

________________  
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I. Privire de ansamblu asupra activității iHunt în 2020 

Cifrele care descriu parcursul iHunt în exercițiul financiar 2020 reflectă implementarea treptată a 

strategiei de dezvoltare a afacerii inițiată în anul 2019, care a antrenat rate record de creștere a tuturor 

indicatorilor de performanță în perioada de raportare 2020. În consecință, strategia iHunt de creștere 

profitabilă și sustenabilă, materializează, la 31.12.2020, un profit 

brut record de 7,31 mil lei, respectiv un profit net de 6,15 mil. lei,  

depășind valoarea cumulată a profitului iHunt pe ultimii 5 ani 

(2015-2019) și atingând un nivel de aproape 10 ori profitul din 

anul 2019.  

Într-un context deosebit de dificil pentru mediul de afaceri și 

întreaga societatea românească, cu provocări multiple pentru care 

afacerea iHunt s-a dovedit extrem de pregătită să răspundă, 

diversificarea continuă a portofoliului de produse, abordarea de noi 

canale de distribuție, consolidarea notorietății și prezenței 

brandului iHunt pe piața țintă au contribuit la evoluția accelerat 

pozitivă a cifrei de afaceri, volumul vânzărilor în anul 2020 

ajungând la 42,6 mil. lei, cu 71% mai mare față de 2019.  Pe lângă 

creșterea vânzărilor, conducerea iHunt a urmărit optimizarea 

structurii operaționale și creșterea profitabilității afacerii, marja 

brută din exploatare aferentă anului 2020 fiind de 17,15%, 

depășind de aproape 6 ori nivelul înregistrat în exercițiul financiar 

precedent. Chiar și în contextul dificil antrenat de pandemia 

COVID19, avantajul strategic al iHunt privind procesul logistic și 

economic al aprovizionării a creat avantaje derivate importante, 

prin semnarea de contracte cu distribuitori puternici din România și Europa care se confruntă cu 

dificultăți de aprovizionare. De asemenea, în această perioadă iHunt a mizat pe avantajul experienței și a 

poziției deja câștigate în comercializarea online a produselor sale. 

Raportat la previziunile construite pentru anul 2020 în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în AGOA 

din 28.04.2020, în perioada de raportare, profitul net realizat se situează cu 119% peste nivelul bugetat 

la începutul exercițiului, în timp ce cifra de afaceri cu 41,3%.  

Evoluția favorabilă a societății se imprimă și in trendul cotației acțiunilor iHUNT, valoarea de piață a 

iHunt Technology Import Export S.A., la data elaborării raportului, este de 74.730 mii lei, de peste 7 ori 

nivelul de la începutul anului 2020. 

În consonanță cu un management vizionar, iHunt a valorificat în cursul anului 2020 oportunitățile de 

finanțare pe care piața de capital le oferă societăților listate, alimentând inițiative strategice ale 

conducerii de dezvoltare extensivă si intensivă a companiei, și antrenând forța motrice a capitalului de 

lucru. Compania a derulat două runde succesive de emisiuni de obligațiuni la sfârșitul anului 2020, și, 

respectiv, la începutul anului 2021. Atât HUNT23 cât și HUNT 25, cu scadența de 3 și, respectiv,  4 ani, cu 

dobânda de 8,75% și în valoare de 7 mil. lei fiecare.  HUNT23 a fost admisă la tranzacționare pe SMT  

vineri 12 februarie, urmând ca HUNT25 să fie admisă la tranzacționare pe SMT în următoarele luni. 

Ambele emisiuni de obligațiuni fiind suprasubscrise chiar din prima zi. 
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Pentru continuarea procesului de dezvoltare asumat de către conducerea companiei, Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor iHunt Technology Import Export S.A. întrunită la 19.01.2021 a 

aprobat operațiunea de majorare de capital cu aport în numerar. Operațiunea vizează oferirea spre 

subscriere a  4.700.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,1 lei/actiune. 

În viziunea iHunt, diversificarea ofertei de produse se subscrie principiului continuității, anul 2020 

constituind cadrul de lansare pentru 20 de instrumente tehnologice care poartă amprenta inovativității 

și accesibilității: 

 iHunt S20 Ultra ApeX 2021 - Oferit clienților spre validare în primele zile ale anului 2021, noul 

produs iHunt întâmpină piața cu cele mai performante tehnologii și cea mai nouă versiune de 

sistem de operare licenţiat Google, Android 10, într-un produs în care inovația și accesibilitatea 

constituie un tot unitar. 

 iHunt S30 Ultra Apex 2021 - Acest model reprezintă materializarea parteneriatelor startegice  

încheiate cu furnizori importanţi de subansamble, fiind un produs definitoriu pentru traiectoria 

viziunii iHunt: performanță la primul preț din piață. 

 iHunt Alien X PRO 4G 2021 - Produsul a fost dezvoltat  ca răspuns pentru nevoile actuale de 

comunicare, astfel încât posesorii acestui model au acces la cele mai moderne mijloacele de 

comunicare, informare, educare si divertisment. Dezvoltarea modelului unic Alien X PRO 4G 2021 

este rezultatul experienţei și a prezenţei stabile și influente iHunt în Shenzhen, cel mai important 

centru global în industria TECH. 

 iHunt Watch ME Temp 2021 -  Produs care oferă o nouă experiență în tandem cu nevoile actuale 

ale clienților, respectiv un ceas inteligent cu termometru și funcții de monitorizare a principalilor 

indicatori de sănătate cum ar fi temperatura, saturaţia oxigenului din sânge, ritmul cardiac si 

tensiune arterială. 

 iHunt Like 8 2021 – Cel mai vândut iHunt, acum la a 8-a generație, atrage cotă de piaţă oferind 

funcționalitățile aflate în plină avangardă la cele mai mici preţuri din piaţa. 

 iHunt Note 20 Apex 2021 - Instrument accesibil, special conceput pentru a satisfice eficient nevoile 

generate de noul tip de educaţie online, la distanţă. 

 iHunt S10 Tank 2021 - Gamă accesibilă cu caracteristici de rezistenţă ridicată la apă, praf si şocuri, 

oferind un mijloc de comunicare inteligent, cu autonomie ridicată. 

 iHunt S20 Plus ApeX 2021 – Terminal modern foarte accesibil cu funcționalități performante. 

 iHunt Titan P11000 PRO 2021 - Soluţia pentru companiile şi persoanele care operează in medii de 

lucru dificile, având nevoie de terminale cu rezistență ridicată la zile de exploatare intensă. 

 iHunt Titan P8000 PRO 2021 – Smartphone cu autonomie ridicată, rezistent la medii de lucru 

extreme. 

 iHunt S20 Ultra ApeX 2021 - pentru care precomenzile au început la sfârșitul lunii Iunie 2020; 

 iHunt S60 Discovery Plus 2021 - reprezintă primul produs din gama 2021 iHunt; 

 iHunt Alien X ApeX - subscrie cerințelor exigente de performanță specifice smartphone 

 iHunt i4 - cel mai accesibil telefon , destinat segmentului off-line; 

 iHunt S60 Discovery Pro 2020 - remarcat prin rezistența ridicată la lovituri, intemperii și praf; 

 iHunt S10 Tank Pro 2020 - completează gama profesională de telefoane smart rezistente iHunt; 

 iHunt Like 7 - oferă cel mai bun raport preț-calitate; 

 iHunt Alien X Lite Pro 2020 - designul modern și display-ul de tip “Waterdrop” se subsumează 

tendințelor actuale 
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II. Situația economico-financiară  

2.1. Analiza performanței financiare 

Consolidarea poziției pe piață, avantajul competitiv al sistemului logistic, accelerarea comerțului online 

determinată atât de cursul firesc al comportamentului de consum orientat tot mai mult spre 

digital, cât și de contextul epidemiologic, dar și consolidarea segmentului B2B și abordarea de 

noi canale de distribuție se imprimă în variația indicatorilor de performanță ai societății, în 

perioada de raportare. (tabelul nr. 3) 

Tabel nr. 1 Contul de profit și pierdere (lei) 

Indicatori  

(valorile sunt exprimate în lei) 
31.12.2019 31.12.2020 

Variație (%) 

2020/2019 

Pondere în 

categoria 

relevantă 

(31.12.2020) 

Venituri din exploatare 25.392.882 42.890.266 +68,91% 100,00% 

Cifra de afaceri netă, din care: 24.930.417 42.665.382 +71,14% 99,48% 

Producția vândută 1.112.269 1.687.376 +51,71% 3,95% 

Venituri din vânzarea 

mărfurilor 
23.818.148 40.978.006 +72,05% 96,05% 

Alte venituri din exploatare 462.465 224.884 -51,37% 0,52% 

Cheltuieli de exploatare 24.156.624 34.914.921 +44,54% 100,00% 

Cheltuieli materiale și utilități 109.443 88.652 -19,00% 0,25% 

Cheltuieli privind mărfurile 17.409.969 27.711.880 +59,17% 79,37% 

Cheltuieli cu personalul 946.420 1.077.367 +13,84% 3,09% 

Ajustări active imobilizate 194.585 109.568 -43,69% 0,31% 

Ajustări active circulante 30.453 295.006 +868,73% 0,84% 

Alte cheltuieli de exploatare 5.465.554 5.632.448 +3,05% 16,13% 

Rezultatul din exploatare 1.236.258 7.975.345 +545,12% - 

Venituri financiare 131.748 373.310 +183,35%  

Cheltuieli financiare 628.045 1.031.484 +64,24% - 

Rezultatul financiar (496.297) (658.174 )  - 

Venituri totale 25.524.630 43.263.576 +69,50%  

Cheltuieli totale 24.784.669 35.946.405 +45,03% - 

Rezultatul brut 739.961 7.317.171 +888,86% - 

Impozitul pe profit 109.060 1.158.610  - 

REZULTATUL NET 630.901 6.158.561 876,15% - 

 

La finele perioadei de raportare a anului 2020, cifra de afaceri a companiei înregistrează o majorare cu 

71,14% comparativ cu aceeaşi perioadă a exerciţiului precedent, imprimând o creştere de 68,91% a 

veniturilor din exploatare. Având în vedere specificul activității de desfacere care presupune 

comecializarea de produse importate, aportul cel mai semnificativ la fluctuaţia cifrei de afaceri a fost 

reprezentat de variația veniturilor obţinute din vânzarea mărfurilor (+72,05%). În acest context, 
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„producția vândută” se referă doar la veniturile din serviciile de servisare prestate în afara garanției 

pentru clienții iHunt, justificându-se astfel ponderea scăzută în valoarea totală a vânzărilor(3,95%). Alte 

venituri din exploatare, în scădere cu 51,37%, cuprind venituri din cedarea de active și venituri din 

despăgubiri, amenzi și penalități. 

Accelerarea diversificării ofertei de electronice prin inaugurarea de noi game de produse și 

dezvoltarea pe sectoare conexe în acord cu politica actuală privind asigurarea necesarului de stocuri 

se reflectă în evoluția în dinamică și structură a cheltuielilor operaționale. Oscilația valorică a 

cheltuielilor de exploatare (+44,54%) a fost semnificativ inferioară celei de creștere a veniturilor din 

exploatare (+68,91%), concretizând un rezultat din exploatare pozitiv în valoare de 7.975 mii lei, de 6,5  

ori mai mare față de aceeași perioadă a exercițiului anterior, și o marjă brută operațională de 18,69%, 

de aproape 4 ori nivelul aferent perioadei de referință. 

Principala categorie de cheltuieli operaționale este reprezentată de cheltuielile privind mărfurile. În 

pondere de 79,37% din total cheltuieli de exploatare la 31.12.2020, aceste cheltuieli au crescut cu 

59,17%, într-un ritm semnificativ mai mic decât cel al veniturilor din vânzarea mărfurilor (+71,14%).   

Cea de a doua clasă de cheltuieli ca importanță în totalul cheltuielilor emitentului, și anume „Alte 

cheltuieli de exploatare”, s-a majorat cu 3,05% față de perioada de referință, ponderea sa în cheltuielile 

operaționale diminuându-se de la 22,63% la 16,13%.  

Cheltuielile cu reclama și publicitatea, prin natura acestora încadrate în categoria „cheltuielilor privind 

prestațiile externe”, deși în scădere cu 24%, rămân cea mai importantă subcategorie de cheltuieli (32% 

din alte cheltuieli de exploatare). Acestea sunt urmate de alte cheltuieli cu servicii prestate de terți (în 

pondere de 29,4% din alte cheltuieli de exploatare) și  cheltuielile cu transportul (23,5), care se 

majorează în ritmuri de asemenea inferioare creșterii veniturilor. 

Cheltuielile cu personalul se majorează cu 14%, o variație care reflectă orientarea politicilor de recrutare 

și retenție a personalului spre asigurarea necesarului de resurse umane, atât din punct de vedere 

cantitativ cât și calitativ. 

Majorarea cheltuielilor privind ajustările de valoare aferente activelor circulante este consecința directă 

a suplimentării nivelului aprovizionării cu stocuri, sub politica managementului de asigurare a 

necesarului de capital de lucru pe o perioadă mai extinsă. Astfel, este asigurată optimizarea costurilor cu 

transportul și evitarea perioadelor aglomerate cu impact favorabil asupra prețurilor la componente, 

produse și proiecte noi. 

Veniturile financiare cresc de peste 2 ori în anul 2020 comparativ cu 2019, fiind constituite, în principal, 

din diferențe favorabile de curs valutar. Cheltuielile de natură financiară sunt generate în proporție de 

75% de cheltuielile privind diferențele nefavorabile de curs valutar, la care se adaugă cheltuielile cu 

dobânzile. Nivelul mai ridicat al cheltuielilor financiare, în asociere cu o creștere de 64,24% a acestora în 

2020 față de 2019, determină un rezultat negativ al activității financiare. 

Rezultatul operațional pozitiv, ajustat cu pierderea din activitatea financiară, generează, la sfârșitul 

exercițiului financiar al anului 2020, un profit brut de 7.317,17 mii lei. Marja netă a profitului raportat 

de iHUNT la 31.12.2020 a fost de 14,43%, de aproape 6 ori nivelul aferent anului 2019. 
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2.2. Analiza poziției financiare 

La sfârșitul perioadei de raportare a exercițiului financiar 2020, activele circulante – categoria cu 

ponderea cea mai ridicată în activul total - înregistrează o creștere de 143% față de sfârșitul anului 

2019.(tabel nr. 1) 

Tabel nr. 2. Indicatori de bilanț (lei) 

Poziții bilanțiere  31.12.2019 31.12.2020 
Variație relativă 

(2020/2019) 

Pondere în Total 

Activ, 31.12.2020 

Active Imobilizate 833.334 704.679 -15,44% 3,299% 

Imobilizări Necorporale 239 217.671 +90976% 1,019% 

Imobilizări Corporale 340.232 91.258 -73% 0,427% 

Imobilizări Financiare 492.863 395.750 -20% 1,853% 

Active Circulante 8.508.265 20.655.245 +143% 96,700% 

Stocuri 5.752.531 14.855.183 +158% 69,546% 

Creanțe 2.647.279 5.473.315 +107% 25,624% 

Casa și conturi la bănci 108.455 326.747 +201% 1,530% 

Cheltuieli în avans 36.688 212 -99% 0,001% 

Total Active 9.378.287 21.360.136 +128% 100% 

 

Creșterea valorică a activelor circulante este determinată de variația în același sens atât a stocurilor, cât 

și a creanțelor.  

Majorarea valorii stocurilor cu  9,102 mii lei, respectiv cu 158% față de începutul anului curent, este 

consecința accelerării activității de aprovizionare cu mărfuri, a căror valoare a crescut de 3,4 ori, 

respectiv cu 6.552 mii lei, în perioada de raportare. Creșterea semnificativă a volumului aprovizionării se 

subscrie strategiei conducerii privind conservarea avantajului logistic in contextul pandemiei, marcat de 

decalaje semnificative ale procesului de aprovizionare a companiilor. În consecință, la finalul perioadei 

de raportare, ponderea stocurilor în active circulante era de 71,92% și de 69,54% în total active, cu 4,31 

p.p, respectiv cu 8,21 p.p. mai mult decât la sfârșitul exercițiului aferent anului 2019. 

Raportată la 31.12.2019, valoarea creanțelor la 31.12.2020 a crescut cu 107%, respectiv cu 2.826 mii lei, 

din care, însă, 58,5%, respectiv 1.653,5 mii lei reprezentă creșterea valorii creanțelor față de bugetul 

statului și a altor creanțe sociale.  

Creanțele față de clienți s-au majorat cu 68%, în același sens dar într-un ritm inferior vânzărilor, 

reflectând îmbunătățirea vitezei de rotație a creanțelor din activitatea de comercializare, ca urmare a 

intensificării comerțului online și abordării de noi canale de distribuție. În consecință și ponderea 

acestora în total creanțe s-a diminuat semnificativ, de la 79,2%, în 2019, la 64,3% în 2020.  

 

Volumul de 3 ori mai ridicat al disponibilităților bănești în perioada de raportare 2020 față de anul 2019 

reflectă preocuparea conducerii pentru accelerarea cursivității fluxurilor de trezorerie și cicluri scurte de 

numerar, precum și intensificarea activității comerciale. 

 

În ceea ce privește valoarea activelor imobilizate, aceasta se diminuează cu 15,44% pe fondul ajustării 

acesteia cu amortizarea aferentă perioadei de raportare, dar și a cedării de active. Consolidarea 
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notorietății și prezenței brandului iHunt pe piață au contribuit la variația pozitivă a imobilizărilor 

necorporale, ponderea acestora în clasa activelor imobilizate crescând cu 30,86 p.p. față de aceeași 

perioadă de raportare a anului 2019. Imobilizările financiare, care reprezintă garanții la credite, își 

mențin poziția dominantă în totalul activelor imobilizate (56,16%), în scădere cu 3 p.p. față de finele 

anului 2019. 

În perioada de raportare, dublarea valorii activelor circulante, categoria cu ponderea cea mai ridicată în 

total active (96,70%), coroborată cu valoarea în scădere a imobilizărilor (-15,44%) determină o creștere a 

activului total cu 11.981 mii lei, respectiv de 2,2 ori față de exercițiul financiar 2019. 

Tabel nr. 3. Evoluția și structura pasivului bilanțier (lei) 

Poziții bilanțiere  31.12.2019 31.12.2020 
Variație relativă 

(2020/2019) 

Pondere în 

Total Pasiv, 

31.12.2020 

Datorii pe termen scurt 6.443.242 5.365.447 -17% 25,119% 

Datorii pe termen lung 411.765 7.606.026 +1747% 35,609% 

Total Datorii 6.855.007 12.971.473 +89,23% 60,727% 

Capital social 1.410.000 1.410.000 - - 

Rezerve 107.498 282.000 - - 

Rezultatul reportat 411.879 708.836 +72%  

Rezultatul perioadei 630.901 6.158.561 +876% - 

Repartizarea profitului 36.998 174.502 - - 

Total Capitaluri Proprii 2.523.280 8.384.895 +232%  

 

Datoriile rămân principala sursă de finanțare a activului, reprezentând 60,72% din pasivul total. 

Majorarea cu 89% a valorii acestora în raport cu exercițiul financiar 2019 se datorează creșterii datoriilor 

cu exigibilitate de peste 1 an, în timp ce datoriile pe termen scurt se diminuează cu 17%. Majorarea cu 

7.194 mii lei a datoriilor pe termen lung reflectă orientarea managementului spre oportunitățile de 

finanțare oferite de piața de capital. Emisiunea de obligațiuni realizată la sfârșitul lunii Octombrie 2020, 

conform hotărârii AGEA Nr. 25 / 27.08.2020, reprezintă principala pârghie de finanțare a planurilor 

investiționale și a capitalului de lucru. Atragerea unui capital de 7 milioane Lei prin emisiunea unui 

număr de 70.000 de obligațiuni, cu dobânda fixă de 8,75%  și scadență de 3 ani a fost  favorizată de 

creșterea accelerată a activității și de valorificarea noilor oportunități strategice de dezvoltare. 

Datoriile pe termen scurt asigură finanțarea activității în proporție de  25,11%, în scădere cu 44p.p față 

de exercițiul financiar aferent anului 2019. Cele mai reprezentative elemente de structură sunt, în 

esență, creditele bancare pe termen scurt (20,35%) în valoare de 1.091 mii lei, creditori diverși (26,71%) 

în cuantum de 1.433 mii lei și datoriile comerciale (22.21%), totalizând 1.191 mii lei. Scăderea cu 1.077 

mii lei a datoriilor curente se datorează rambursărilor aferente creditelor bancare contractate (-51,89%), 

dar și a îmbunătățirii poziției companiei în raport cu furnizorii. 

Majorarea valorii capitalurilor proprii cu 232%, respectiv cu 5.861 mii lei, materializează rezultatele 

favorabile ale activității desfășurate de către companie, reflectate în creșterea rezultatului reportat și al 

rezultatului perioadei de raportare. 
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 Pentru continuarea procesului de dezvoltare asumat de către conducerea companiei, Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor iHunt Technology Import Export S.A. întrunită la 19.01.2021 a 

aprobat operațiunea de majorare de capital cu aport în numerar, operațiunea vizând oferirea spre 

subscriere a  4.700.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,1 lei/actiune și un preț de emisiune care 

se va calcula ca o medie a ultimelor 30 de zile anterioare depunerii prospectului la Autoritatea de 

Supraveghere Financiară pentru aprobare. 

2.3 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 de lichiditate, solvabilitate și risc 
INTERVAL 

OPTIM 2019 2020 
Evoluție % 

(2020/2019) 

Lichiditate curenta (AC/DC) >2 1,32 3,85 191,53% 

Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii 

curente 
>1 0,43 1,08 152,75% 

Solvabilitate financiara (TA/TD) >1 1,37 1,65 20,36% 

Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ 

Cap. Proprii +TD) 
>30% 26,91% 39,26% 45,92% 

Ind. Gradului de indatorare (DTL/Cap 

Proprii+DTL) 
<50% 14,03% 47,56% 239,04% 

Rata de indatorare (DT/TA)*100 <80% 73,09% 60,73% -16,92% 

 

Indicatorul lichidității curente, care reflectă capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile financiare 

pe termen scurt pe seama activelor sale curente, înregistrează o dinamică favorabilă în anul 2020 

comparativ cu 2019. Consolidarea bonității pe termen scurt cu 192% în anul 2020 față de anul 2019 a 

fost determinată de evoluția accentuat ascendentă a valorii activelor circulante (+128%), în timp ce 

finanțarea externă pe termen scurt a acestora se situează pe o pantă descendentă (-17%). În linie cu 

dezvoltarea activității, indicatorul lichidității imediate se poziționează în intervalul de referință 

considerat optim la sfârșitul perioadei de raportare 2020.  

Capacitatea societății de a face față tuturor obligațiilor de plată, exprimată prin indicatorul solvabilității 

financiare, se situează cu 0,65 p.p peste pragul minim de referință, activele totale ale iHunt acoperind 

nivelul datoriilor totale de 1,65 ori. Creșterea de peste 3 ori a capitalurilor proprii în anul 2020 

comparativ cu anul 2019 imprimă un trend ascendent indicatorului solvabilității patrimoniale, în aceeași 

perioadă. Creșterea gradului de îndatorare în raport cu anul 2019 este consecința atragerii de capital 

prin emisiunea de obligațiuni. Deși caracterizat de un amplu proces de expansiune, exercițiul financiar 

2020 marchează la finele perioadei de raportare o rată de îndatorare situată în limitele intervalului 

considerat optim. 
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Indicatori de rentabilitate Formula de calcul 31.12.2019 31.12.2020 
Evoluție 

2020/2019 

Marja rezultatului din 
exploatare 

Rezultat operațional/ Cifra 
de afaceri*100 

2,97% 17,15% +478% 

Marja profitului net Profit net/ Cifra de 
afaceri*100 

2,53% 14,43% +470% 

Rentabilitatea financiară Profit net/ Capitaluri 
proprii*100 

25,00% 73,45% +194% 

Rentabilitatea capitalului 
permanent 

Profit net/ Capital 
permanent*100 

21,50% 38,51% +79% 

 

În perioada de raportare, iHunt a maximizat avantajele competitive nete și ale experienței sale, aspect 

reflectat în evoluția favorabilă a indicatorilor de profitabilitate. Alături de eficientizarea intensivă a 

activității reflectată în creșteri de aproape 6 ori ale marjelor de profit, dublarea valorii marjei de 

rentabilitate financiară relevă eficiența valorificării capitalurilor proprii companiei. În același timp, 

creșterea valorii cu aproape 80% a indicatorului rentabilității capitalului permanent consolidează 

autonomia financiară chiar și în plin proces de expansiune. 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Cezar Cătălin Stroe 


