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Stimați Acționari, 

 

Optimismul cu care am început anul 2020 a fost confirmat de rezultate încă din Q1 2020, în care profitul net 
de 590.000 lei s-a ridicat la aproape nivelul întregului profit al anului 2019. Deși Q2 2020 a reprezentat o 
perioadă extrem de dificilă pentru mediul de afaceri românesc, creșterea afacerii iHunt și a profitabilității 
sale s-a accelerat și doar în următoarele trei luni (Q2), am raportat un profit de 1,5 mil lei brut (1,3 mil. lei 
net) care depășește valoarea capitalului social al iHunt. 

Indicator 
Q1 Q2 S1 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Cifra de afaceri netă 4,747,774 6,298,791 4,912,956 8,428,836 9,660,730 14,727,627 
Rezultatul brut -291,008 679,467 -323,188 1,522,739 -614,196 2,202,206 
REZULTATUL NET -291,008 590,212 -323,188 1,292,150 -614,196 1,882,362 
EPS (Profit net pe acțiune, le)  - 0.041859  - 0.0916   0.1335 

 

Concret, în S1 al anului 2020, iHunt a realizat un profit record de 2,2 mil. lei brut (1,9 mil. lei net), chiar și 
în contextul nefavorabil al crizei actuale, în care mulți parteneri/magazine offline au fost nevoiți să-și 
suspende temporar activitatea datorită restricțiilor impuse.  

Acest nivel de performanță, rar întâlnit în peisajul actual al economiei românești, confirmă capacitatea de 
adaptare la “noua normalitate”, pe care iHunt, construită si înrădăcinată puternic ca afacere on-line, îl 
demonsterază pe deplin datorită managementului dinamic al companiei.  

Mai mult, aceste rezultate nu doar confirmă continuarea activității pentru perioada următoare, ci ne permit 
chiar să ajustăm estimările anunțate prin bugetul aprobat în AGOA din 28 aprilie 2020, în sensul majorării 
rezultatului net așteptat pentru finalului anului curent, de la 2,8 mil lei, la peste 4 mil. lei.   

Deși, încă din primul an de activitate, iHunt a fost în mod continuu o companie profitabilă, fără să fi încheiat 
niciun exercițiu financiar anual cu rezultat negativ, acest semestru este cel mai bun pentru iHunt de la 
înființare și suntem mulțumiți sa vă raportăm aceste rezultate. 

Din perspectiva poziției pe piață, brandul iHunt a câștigat o cotă de piață din ce în ce mai mare în România 
și a început să capete tracțiune solidă și pe alte piețe precum Ungaria și Bulgaria, unde vânzările sunt cu 
peste 300% mai mari ca în primul semestru al anului 2019. 

In acest moment, putem afirma că iHunt este lider de piață în România pentru gama de telefoane rezistente 
și deține o cotă din ce în ce mai mare și pe sectorul de telefoane accesibile “entry-level”, unde avem – și ne 
dorim sa menținem – “primul preț în piață”, din perspectiva raportului specificații tehnice/preț. Acest lucru 
este posibil în primul rând datorită echipei iHunt din China care reușește să păstreze relații foarte strânse 
cu mai mult de 10 fabrici unde ansamblăm propriile produse și datorită căreia putem vinde profitabil în 
Europa la prețuri semnificativ mai mici decât majoritatea brandurilor de telefoane chinezești prezente pe 
aceleași piețe ca și noi. 

  

 



Hunt Technology Import Export S.A.    - raport semestrial - 

2 

Cifra de afaceri în primele șase luni ale anului 2020 a crescut puternic, cu peste 50% față de aceeași perioadă 
a anului trecut, antrenând rezultatele și profitabilitatea fără precedent ale iHunt în S1 2020. Noua gamă de 
produse lansată la începutul anului s-a dovedit a fi un real succes și credem că piața va primi la fel de bine si 
noile produsele lansate în lunile iunie-iulie, care, alături de produsele actuale, vor avea un impact pozitiv 
asupra rezultatelor financiare ale iHunt din S2 al anului 2020. 

Aș dori să subliniez, de asemenea, că iHunt trebuie înțeles ca un brand de electronice în creștere puternică, 
cu oportunități viitoare pe mai multe sectoare de business, nu doar pe cel a telefoanelor mobile, care, la 
momentul prezentului raport, este singurul reprezentant al sectorului de vânzări on-line la Bursa de 
Valori București. 

In viitorul apropiat, ne dorim să aducem sub brandul iHunt și alte game de produse electronice, atent alese 
pentru nevoile și cerințele pieței specifice perioadei actuale si viitoare, care să antreneze ritmuri și mai înalte 
de creștere în dreptul indicatorilor de profitabilitate. 

Cred cu tărie că profitabilitatea ridicata și ritmul de creștere a cifrei de afaceri reprezintă factorii care 
denotă, cel mai corect, “sănătatea” unei companii listate pe BVB. 

În acest ton, pentru următoarele șase luni ne dorim și estimăm o creștere accentuată în continuare – după 
cum am menționat și în mesajul meu cu ocazia raportului financiar din Q1 al anului 2020, cu profituri 
record, dublate de o creștere susținută a cifrei de afaceri și a brandului iHunt. 

Doresc să mulțumesc investitorilor actuali, 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. 
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I. Evenimente importante 
Prima jumătate a anului 2020 a fost marcată de un ritm alert de creștere a activității dar și a rezultatelor 
financiare, susținut de diversificarea gamei de produse prin lansarea a 11 noi 
instrumente tehnologice marca iHunt, și de consolidarea notorietății și prezenței 
brandului iHunt pe piața țintă. 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 maximizat avantajul experienței și poziției deja câștigate în comercializarea online a produselor sale. 

În consecință, eforturile depuse pe parcursul anului 2019 privind promovarea agresivă 
a brandului iHunt pe piața țintă, consolidarea poziției competitive, precum și 
optimizarea procesului logistic, concretizează rezultate 
favorabile în perioada de raportare, generând o creștere cu 
52,45% a cifrei de afaceri și un profit în valoare de 1.882,4 

mii lei, de 2,98 ori mai mare decât profitul raportat la 31.12.2019.  

Mai mult, în raport cu previziunile construite pentru anul 2020 în bugetul de 
venituri și cheltuieli aprobat în AGOA din 28.04.2020, în perioada de raportare, profitul realizat reprezintă 
67% din rezultatul net bugetat, marja brută din exploatare (15,5%) a depășit cu 3,1 p.p. marja brută calculată 
pe valorile bugetate, iar marja profitului net, de 12,8% este, de asemenea, cu 3,4 p.p. superioară celei aferente 
bugetului. 

În conformitate cu hotărârea AGEA nr.  22/28.04.2020, compania a distribuit 50% din profitul realizat în cursul 
exercițiului financiar 2019, către acționarii săi, sub formă de dividende în valoare brută de 0,02106 lei/acțiune 
și în valoare brută totală de 296.951 lei. 

Conform informațiilor furnizate de Bursa de Valori București (BVB), la data elaborării raportului, valoarea de 
capitalizare de piață a iHunt Technology Import Export S.A. este de  11.449.200 lei, cu 4,6% mai mare față de 
începutul anului 2020  

Diversificarea ofertei a constat în introducerea de  produse de tip smart-home, inovative și accesibile prin 
raportul preț-calitate, precum robotul de curățenie iHunt Robot Vacuum PRO, dar și lansarea de noi telefoane 
care cumulează, deopotriva, competitivitate și accesibilitate: 

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

- iHunt S60 Discovery Plus 2021, reprezentând primul produs din gama 2021 iHunt; 

- iHunt Alien X ApeX, subscribe cerințelor exigente de performanță specifice smartphone 

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

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

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

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

- iHunt Alien X Lite Pro 2020, designul moder și display-ul de tip “Waterdrop” se subsumează tendințelor 
actuale. 

 

+ 52,5% 
cifra de afaceri 

X 3  
profitul pe 
anul 2019 X 5  

marjă profit net 
pe anul 2019 
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Continuarea procesului amplu de dezvoltare, asumat de către conducerea companiei, necesită resurse 
financiare care să asigure cu promptitudine și eficient finanțarea sustenabilă a strategiei, motiv pentru care 
conducerea iHunt va propune AGEA convocată pentru 27 august 2020, aprobarea unui împrumut prin 
emisiunea de obligațiuni. 

II. Situația economico-financiară  
Cadrul generic prezentat anterior explică dinamica pozitivă a principalilor indicatori care redau, din punct de 
vedere valoric, performanța activității, cu impact direct favorabil asupra elementelor bilanțiere, respectiv 
asupra creanțelor, stocurilor și capitalurilor proprii. 

2.1. Analiza poziției financiare 
În primul semestru al exercițiului financiar 2020, activele circulante – categoria cu ponderea cea mai ridicată 
în activul total - înregistrează o creștere de 24,14% față de începutul anului (tabel nr. 1) și, respectiv, de 62,8% 
față de aceeași perioadă a exercițiului anterior. 

 

 Tabel nr. 1. Indicatori de bilanț (lei) 

Pozitii bilantiere  30.06.2019 01.01.2020 30.06.2020 
Variație 
procentuală  
(30.06/ 01.01.2020) 

Pondere în 
Total Activ, 
la 30.06.2020  

Active Imobilizate 1.055.631 833.334 618.095 -25.83% 5.53%  
Imobilizari Necorporale 1.175 239 109 -54.39% 0.001%  
Imobilizari Corporale 584.258 340.232 122.236 -64.07% 1.09%  
Imobilizări Financiare 470.198 492.863 495.750 0.59% 4.43%  
Active Circulante 6.489.423 8.508.265 10.562.016 24.14% 94.47%  
Stocuri 5.045.937 5.752.531 7.582.038 31.80% 67.82%  
Creanțe 1.350.459 2.647.279 2.852.021 7.73% 25.51%  
Casa și conturi la bănci 93.027 108.455 127.957 17.98% 1.14%  
Cheltuieli in avans 26.877 36.688 253 -99.31% 0.002%  
Total Active 7.571.931 9.378.287 11.180.364 19.22%   

 

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

Majorarea valorii stocurilor cu 1.829,5 mii lei, respectiv cu 31,80% față de începutul anului curent este 
consecința  accelerării activității de aprovizionare cu mărfuri, a căror valoare a crescut cu 72,34%, respectiv cu 
1.964,4 mii lei, în perioada de raportare.  

Raportată la 30.06.2019, creșterea valorii stocurilor cu 50,3% însoțește dinamica cifrei de afaceri care s-a 
majorat cu 52,5% în aceeași perioadă. De asemenea, politica privind stocurile reflectă așteptarea conducerii 
privind intensificarea activității în următoarea perioadă, în consonanță cu cercetarea de piață şi specificul 
procesului de aprovizionare. Structural, la finalul perioadei de raportare, ponderea stocurilor în active 
circulante era de 71,79% și de 67,82% în total active, cu 4,17 p.p, respectiv cu 6,48 p.p. mai mult decât la 
începutul exercițiului, dar inferioară ponderilor calculate pentru finalului primului semestru al anului 2019.  

Intensificarea activității de comercializare antrenează creșterea valorii creanțelor, ca o consecință directă a 
expansiunii anterioare a activității în zona offline, afectată, în perioada de raportare, de pandemia COVID 19. 
În acest context, valoarea creanțelor, la 30.06.2020, este cu 7,73% lei mai mare comparativ cu începutul 
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semestrului, dar de 2,1 ori valoarea raportată la 30.06.2019. În egală măsură, ponderea acestora în cifra de 
afaceri se majorează cu 5,38 p.p față de aceeași perioadă a anului trecut. 

În ceea ce privește valoarea activelor imobilizate, aceasta se diminuează cu 25,83% pe fondul ajustării acesteia 
cu amortizarea aferentă perioadei de raportare, dar și a cedării de active. Imobilizările financiare, care 
reprezintă garanții la credite, își adjudecă poziția dominantă în totalul activelor imobilizate (80,21%), în 
creștere cu 21,06 p.p. față de începutul semestrului. 

În perioada de raportare, aprecierea cu 24,14% a activelor circulante, categoria cu ponderea cea mai ridicată 
în total active, coroborată cu valoarea în scădere a imobilizărilor (25,83%) determină o creștere a activului total 
cu 1.802.077 lei, respectiv de 19,22%. 

Datoriile rămân principala sursă de finanțare a activului, reprezentând 63,25% din pasivul total. Variația 
relativ redusă de 3,89% a acestora față de începutul anului reflectă o decelerare în activitatea de finanțare, 
consolidând autonomia financiară a societății. 

 

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

Pozitii bilanțiere  30.06.2019 01.01.2020 30.06.2020 

Variație 
procentuală  
(30.06 / 
01.01.2020) 

Pondere în 
Total Pasive, 
30.06.2020 

Datorii pe termen scurt 5.352.571 6.443.242 6.636.434 3.00% 59.36% 
Datorii pe termen lung 941.177 411.765 435.234 5.70% 3.89% 
Total Datorii 6.293.748 6.855.007 7.071.668 3.16% 63.25% 
Capital social 1.410.000 1.410.000 1.410.000 - - 
Rezerve 70.500 107.498 107.498 - - 
Rezultatul reportat 411.879 411.879 708.836 72,09% - 
Rezultatul perioadei (614.196) 630.901 1.882.362 - - 
Repartizarea profitului 0 36.998 0 - - 
Total Capitaluri Proprii 1.278.183 2.523.280 4.108.696 62.83% 36.75% 

 

Datoriile pe termen scurt asigură finanțarea activității în proporție de 59,36%, cele mai reprezentative 
elemente de structură fiind, în esență, creditele bancare pe termen scurt (41.51%) în valoare de 2.754,5 mii lei, 
datoriile către acționari și asociați (20,83%) în cuantum de 1.382,7 mii lei și datoriile comerciale (15,39%), 
totalizând 1.021,3 mii lei. Creșterea datoriilor pe termen mediu şi lung cu 5,7% se datorează majorării altor 
datorii asimilate cu 23.469 lei, variația împrumuturilor bancare cu termen de exigibilitate peste un an fiind 
constantă. 

Majorarea valorii capitalurilor proprii cu 62,83% (+4.108,7 mii lei), materializează rezultatele favorabile ale 
activității desfășurate de către companie, reflectate în creșterea rezultatului reportat și al rezultatului 
perioadei de raportare (+198,36%). 

 

2.2. Analiza performanței financiare 
Eforturile intense depuse pe parcursul anului 2019 pentru dezvoltarea brandul propriu și extinderea activităţii 
de desfacere pe  segmentul B2B-offline au generat efecte favorabile asupra cifrei de afaceri şi rezultatului net, 
în perioada de raportare (tabelul nr. 3) 
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Tabel nr.3 Contul de profit și pierdere (lei) 

Indicatori  
(valorile sunt exprimate în lei) 30 iunie 2019 30 iunie 2020 

Variație (%) 
2020/2019 

Pondere în 
categoria 
relevantă 

(30.06.2020) 
Venituri din exploatare 9.761.771 14.952.032 53,17% 100,00% 

Cifra de afaceri netă, din care: 9.660.730 14.727.627 52,45% 98,50% 
Producția vândută 438.062 764.473 74,51% 5,19% 

Venituri din vânzarea 
mărfurilor 

9.222.668 
13.963.154 51,40% 

94,81% 

Alte venituri din exploatare 101.041 224.405 122,09% 1,50% 
Cheltuieli de exploatare 10.168.078 12.674.440 24,65% 100% 

Cheltuieli materiale și utilități 41.242 40.809,10 -1,05% 0,32% 

Cheltuieli privind mărfurile 6.889.382 9.396.325 36,39% 74,14% 

Cheltuieli cu personalul 
678.060 476.638 

 

-29,71% 
 

3,76% 

 

Ajustări active imobilizate 100.035 62.053 -37,97% 0,49% 

Alte cheltuieli de exploatare 2.459.359 2.698.615 9,73% 21,29% 

Rezultatul din exploatare (406.307) 2.277.592 - - 
Venituri financiare 52.104 156.414 200,20% - 

Cheltuieli financiare 259.993 231.800 -10,84% - 

Rezultatul financiar (207.889) (75.386)          -63,74% - 
Venituri totale 9.813.875 15.108.446 53,95% - 

Cheltuieli totale 10.428.071 12.906.240 23,76% - 
Rezultatul brut (614.196) 2.202.206 - - 
Impozitul pe profit -    319.844 - - 

REZULTATUL NET (614.196) 1.882.362   
 

In primele 6 luni ale anului 2020, cifra de afaceri a companiei înregistrează o majorare cu 52,45% comparativ 
cu aceeaşi perioadă a exerciţiului precedent, definitivând o creştere de 53,17% a veniturilor din exploatare.  
Având în vedere specificul activității de desfacere care presupune comecializarea de produse importate din 
China, aportul cel mai semnificativ la fluctuaţia cifrei de afaceri a fost reprezentat de variația veniturilor 
obţinute din vânzarea mărfurilor (+51,40%). În acest context,  „producția vândută” se referă doar la serviciile 
de service în afara garanției prestate pentru clienții iHunt, justificându-se astfel ponderea scăzută  în valoarea 
totală a vânzărilor. Dublarea altor venituri din expolatare a fost determinată, cu precădere, de cedarea de 
active. 

Diversificarea gamei de produse prin lansarea de noi telefoane și extinderea pieței de desfacere se 
repercutează asupra cheltuielilor de exploatare, în sensul majorării acestora. Oscilația valorică a cheltuielilor 
de exploatare (+24,65%) a fost semnificativ inferioară celei de creștere a veniturilor din exploatare (+37,2%), 
concretizând un rezultat din exploatare pozitiv și o marjă brută operațională de 15,46%. 

Cea mai reprezentativă categorie de cheltuieli aferentă activității operaționale sunt cheltuielile privind 
mărfurile (74,14%) care au crescut cu 36,39%, un ritm semnificativ mai lent decât cel al veniturilor din vânzarea 
mărfurilor (+51,40%) ceea ce reflectă o bună valorificare a stocurilor anterioare, respectiv, un management 
eficient al aprovizionării. 

Diminuarea cheltuielilor privind ajustările activelor imobilizate cu 37,97% este consecința restructurării 
deținerilor de mijloace fixe, prin cedare.  

Dinamica altor cheltuieli din exploatare a fost determinată, în principal, de cheltuielile pentru reclamă și 
promovare care s-au redus cu 35,57%, deținând în continuare cea mai semnificativă pondere în cheltuielile de 
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exploatare, după cheltuielile privind mărfurile. În egală măsură, s-au redus cheltuielile cu întreținerea și 
reparațiile, cu chiriile. 

În activitatea financiară, se remarcă venituri cu 200,2% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, 
provenite în proporție de 99% din diferențe de curs valutar. Cheltuielile financiare  asociate dobânzilor și 
diferențelor de curs valutar, care formează în proporție de 40,1% și, respectiv, 52,87% cheltuielile financiare, 
depășesc nivelul veniturilor, determinând o pierdere aferentă activității financiare în valoare de 75,4 mii lei. 

Spre deosebire de aceeași perioadă a anului precedent, când costurile asociate schimbării strategiei de piață 
au avut repercursuni negative asupra rezultatului perioadei generând pierdere financiară, la 30.06.2020, 
rezultatul net a depășit profitul pe intreg exercitiul financiar anterior, determinând o marja netă de 12,78%, 
de 5 ori peste nivelul marjei profitului net pe exercițiul 2019. 

 

2.3. Analiza fluxurilor de numerar 
Conform reglementărilor contabile aplicabile, această situație financiară este opțională, urmând ca entitatea 
să o prezinte doar la nivelul întregului an fiscal. Finele primului semestru al anului 2020, concretizează un 
sold al trezoreriei de 127.957 lei, cu 19.502 lei mai mult decât la începutul exercițiului. 

 

2.4. Principalii indicatori economico-financiari 

Valorile principalilor indicatori de lichiditate, solvabilitate și de risc prezintă un tablou favorabil societății 
asupra echilibrului său financiar pe termen scurt, mediu și lung (Tabel nr.4) 

Tabel nr. 4 Indicatori economico-financiari 

INDICATOR INTERVAL 
OPTIM 

iun.19 dec.19 iun.20 

Lichiditate curenta (AC/DC) >2 1,21 1,32 1,59 
Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente >1 0,27 0,43 0,45 
Lichiditate rapida (Disponibilitati/Datorii curente) >0,5 0,017 0,017 0,019 
Solvabilitate financiara (TA/TD) >1 1,2 1,37 1,58 
Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD) >30% 16,88% 26,91% 36,75% 
Ind. gradului de indatorare (DTL/Cap Proprii+DTL) <50% 42,41% 14,03% 9,58% 
Rata de indatorare (DT/TA)*100 <80% 83,12% 73,09% 63,25% 

 

Indicatorul lichdităţii curente, care reflectă capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile financiare pe 
termen scurt pe seama activelor sale curente, se menţine pe un trend ascendent şi în perioada de raportare, 
fiind expresia îmbunătățirii echilibrului financiar pe termen scurt, obiectiv strategic al conducerii. 
Consolidarea bonităţii pe termen scurt cu 0,27 pp în primele 6 luni ale anului 2020 a fost determinată de un 
ritm de creştere a activelor curente (+24,14%)  mai accentuat decât  cel al datoriilor care asigură finanţarea 
acestora (+3%). 

Deşi existenta stocurilor este indispensabilă pentru specificul activităţii iHunt, indicatorul lichidităţii imediate 
se apropie de intervalul de siguranţă (-0,55 p.p.), reflectând o îmbunătăţire a capacității activelor de natura 
trezoreriei și a creanțelor de a asigura onorarea datoriilor exigiblile în perioada imediat următoare. Sub 
specificul activității de comerț en detail de produse importate din China susținută pe un volum de stocuri 
corelat cu decalajele între termenele de încasare / plată a facturilor, fluctuaţia indicatorului comparativ cu 
începutul anului este minoră (+0,02 p.p). 
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Ecartul faţă de intervalul de confort asociat indicatorului lichidităţii rapide se subordonează politicii 
conducerii, care urmărește  accelerarea cursivităţii fluxurilor de trezorerie şi cicluri scurte de numerar. 

Solvabilitatea, spre deosebire de lichiditate, extinde aria temporală a analizei pe o perioada mai îndelungată, 
în vederea estimării rezilienței entității la presiunea financiară exercitată de obligațiile de plată pe termen lung. 
Dintr-o perspectivă generică, compania îşi îmbunătăţeşte poziţia financiară de la o perioadă la alta, 
conturându-se un vector ascendent la nivelul fiecărui indicator. Concret, capacitatea societăţii de a face faţă 
tuturor obligaţiilor de plată, exprimată prin indicatorul solvabilităţii financiare, se situează cu 0,58 p.p peste 
pragul minim de referinţă, activele totale ale iHunt acoperind nivelul datoriilor totale de 1,58 ori.  
Intensificarea autonomiei financiare este reflectată şi la nivelul capitalurilor proprii ale societăţii, a căror 
pondere în totalul surselor de finanţare creşte până la 36,75%, cu 9,84 p.p mai mult faţă de începutul perioadei 
şi cu 6,75 p.p peste nivelul minim recomandat.  

Evoluţia gradului de îndatorare demonstrează implementarea politicii de management axată pe consolidarea 
capacităţii de autofinanţare, dezvoltarea sustenabilă a companiei fiind asigurată în proportie tot mai redusă 
din alte surse decât cele proprii. La 30.06.2020, în contextul decelerării activităţii de finanţare, măsura în care 
activul total este finanțat din surse externe prezintă valori în intervalul de confort și în scădere. Aceasta reflectă 
atât echilibrul activității economice, precum și un nivel redus de risc financiar. 

III. Analiza activității emitentului 
Ihunt Technology Import Export S.A., producator si 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 
aproape 25   mil. lei, un capital social de 1.410.000 lei și un număr de 19 de angajați (la 31.12.2019). Anul 2019 
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. Eforturile depuse pe întregul exercițiu financiar precedent, au generat efecte pozitive, în perioada de 
raportare,  asupra cifrei de afaceri și rezultatului net, în sensul majorării acestora. 

În cursul primelor șase luni ale anului 2020, 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. Ponderea produselor iHunt în totalul vânzărilor din S1  a ajuns la 94,81%.  

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. 
În pofida evoluțiilor recente macroeconomice și sociale induse de pandemia COVID19, iHunt 
demonstrează aceeași versatilitate și adaptabilitate, reușind să se replieze la noile condiții, să valorifice 
oportunitățile deschise și să își continue ascensiunea în plan concurențial. Încetinirea activităților comerciale 
în zona offline  adresate persoanelor fizice (B2P) a fost și va fi compensată cu intensificarea vânzărilor online 
– segment de expertiză pentru iHunt, precum și de dezvoltarea relațiilor B2B. În mediul extern, conducerea 
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societății nu a identificat noi 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 
Nu este cazul. În primele șase luni ale anului 2020 nu s-au înregistrat modificări privind drepturile 
deținătorilor de valori mobiliare emise de către emitent. 

V. Tranzacții semnificative 
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 2020 care au stat la baza întocmirii prezentului raport 
semestrial nu au fost auditate. 

 

Stroe Cezar Cătălin     

Președinte Consiliu de Administrație 
 



































 
 
 
 

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 30.06.2020 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 26.08.2020 conform calendarului 

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

 

 

Data 26.08.2020 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

al societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A, 

 

STROE CEZAR CĂTĂLIN 

 


