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Mesajul CEO al iHunt Technology Import Export S.A.
Stimați Acționari,
Primul raport interimar al anului 2020 vine într-o perioadă tulbure, de provocări grele pentru cele mai
multe afaceri românești confruntate cu blocaje în activitate într-un mediu de profundă incertitudine.
Criza COVID-19 reprezintă un test critic al capacității de adaptare, de reziliență, de flexibilitate și
dinamism, pe care iHunt, construită ca afacere on-line și puternic conectată, în timp real, la piața
furnizorilor din China, l-a trecut cu notă maximă.
iHunt a ieșit din primul trimestru mai puternică decât oricând, dovedindu-și nu doar agilitatea de a
gestiona factorii de mediu și versatilitatea, ci și fundamentul solid al evoluției de până în prezent și buna
orientare strategică.
Faptul că profitul net raportat la 31.03.2020 este aproape cât întregul profit al anului 2019, în
condițiile creșterii cifrei de afaceri cu 37,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, a unei EBITDA de
725,1 mii lei, demonstrează eficacitatea și eficiența eforturilor depuse în prima parte a anului 2019.
iHunt va continua să investească în consolidarea poziției pe piața de profil, fiind pregătită să deservească
cu succes o piață – internă și externă – în care, pe fondul diminuării puterii de cumpărare, cererea de
terminale de telefonie mobilă cu un raport performanță / preț competitiv va fi în creștere.
Deși, la nivel operațional, provocările nu vor fi mici, avem încredere că anul 2020 va fi cel mai profitabil
din istoria companiei, aducând profituri record și randamente care să recompenseze – și mai generos
decât anul acesta – investiția acționarilor noștri.
Mulțumim pentru încrederea de până acum și dorim să vă rămânem aproape, oricând deschiși
întrebărilor și sugestiilor dumneavoastră cu privire la raportările noastre sau la comunicarea cu
dumneavoastră. Vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail gabriela@ihunt.ro

Cezar Cătălin Stroe
Director General și Președinte al Consiliului de administrație
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I.

Indicatori economico-financiari

Indicatori

Formula de calcul

31.03.2019

31.03.2020

Intervale de
referință

Indicatori de lichiditate și solvabilitate
Lichiditatea curentă
Lichiditatea imediată
Solvabilitatea generală
Solvabilitatea patrimonială

Active curente /
Datorii curente
Active curente - Stocuri /
Datorii curente
Active totale /
Datorii totale
Capitaluri proprii /
Capital permanent*100

1,07

1,43

>1,5

0,35

0,45

>1

1,28

1,44

>1

100%

87,7%

0%

14%

>50%

Indicatori ai gradului de îndatorare
Indicatori ai gradului de îndatorare

Rata de îndatorare globală

Capital împrumutat /
Capital propriu*100
Capital împrumutat /
Capital angajat*100
Datorii totale /
Active totale*100

<50%
0%

12,3%

77,9%

69,6%

Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienți /
Cifra de afaceri*90

33,48

30,12

Viteza de rotație a activelor
imobilizate

Cifra de afaceri /
Active imobilizate

4,26

9,88

<80%

>1

Indicatorii de lichiditate, care reflectă capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile financiare pe
termen scurt pe seama activelor sale curente, au continuat tendința ascendentă, ritmul de creștere al
datoriilor curente în perioada de raportare față de cea de referință (+18,8%) fiind depășit de cel al
activelor curente (+59,5%). La 31.03.2020, indicatorul lichidității curente prezintă valori apropiate de
pragul minim de confort, în timp ce valoarea lichidității imediate a crescut cu 28,6%. Având în vedere
specificul activității de comerț en detail de produse importate din China, care este susținută de stocuri
corespunzătoare de marfă și de termene decalate de încasare / plată a facturilor, gradul de acoperire a
datoriilor curente pe seama activelor celor mai lichide (creanțe și disponibilități bănești) rămâne sub
nivelul considerat de referință. Politica privind disponibilitățile bănești a conducerii iHunt care urmărește
o viteză de rotație ridicată a numerarului și cicluri scurte de numerar explică, de asemenea, nivelul
constant scăzut al trezoreriei în raport cu datoriile curente.
Nivelul de solvabilitate, care arată cât de pregătită este o companie să facă față tuturor obligațiilor de
plată, rămâne deasupra pragului minim de referință și pe trend favorabil. La finalul perioadei de
raportare, activele totale ale iHunt acoperă de 1,44 ori datoriile totale , iar capitalurile proprii, deși în
2
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scădere față de perioada de referință având în vedere contractarea unui credit bancar pe termen lung în
anul 2019, reprezintă 87,7% din sursele de finanțare pe termen lung ale activității societății.
La 31.03.2020, indicatorii gradului de îndatorare, o expresie directă a nivelului de risc asociat afacerii,
reflectă un nivel redus de risc financiar, o capacitate ridicată a emitentului de onorare a angajamentelor
asumate și un management corespunzător al riscului de credit. În timp ce datoriile non-curente își
păstrează o pondere redusă în totalul surselor de finanțare pe termen lung, măsura în care activul total
este finanțat din alte surse decât cele proprii prezintă valori sub nivelul maxim de confort și în scădere.
Aceasta reflectă atât echilibrul activității economice, precum și accesul facil al societății la finanțare din
surse externe.
Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi, indicator care evaluează capacitatea societății de încasare a
creanțelor prin numărul mediu de zile necesar pentru încasarea creanței, prezintă o tendință favorabilă
precum și un nivel confortabil pentru activitatea iHunt (30 zile).
Viteza de rotație a activelor imobilizate care constau, în proporție de 77,3%, în garanții față de terți și
15,7% mijloace de transport, prezintă relevanță limitată pentru particularitățile afacerii emitentului.

II.

Evenimente importante în perioada de raportare

Primul trimestru al anului 2020 a anunțat lansarea a 8 noi produse marca iHunt, precum și continuarea
dezvoltării segmentului de vânzări în zona off-line prin rețeaua de magazine partenere iHunt, care a
stagnat odată cu instalarea pandemiei COVID-19.
Cele 8 modele noi de telefoane iHunt se remarcă prin adresabilitatea largă, acoperind o paletă variată
de prețuri și caracteristici competitive:
 iHunt Alien X Lite Pro 2020 - un terminal „smartphone” extrem de accesibil, cu design modern și
display de tip “Waterdrop”;
 iHunt Like 7 acoperă toate cerințele actuale la un pret de numai 245 lei;
 iHunt S10 Tank 2020 valorifică experiența și cercetarea echipei iHunt segmental de telefoane
rezistente, oferind un maxim de rezistență și performanță la primul preț în piață;
 iHunt S10 Tank Pro 2020 completează gama profesională de telefoane smart rezistente iHunt;
 iHunt S60 Discovery Pro 2020 se remarcă prin soluții constructive premium și un raport calitatepreț excelent, fiind destinat atât clienților B2C, cât și companiilor din domenii de producție,
construcții, forestiere etc., unde nevoia de a avea un mijloc de comunicare inteligent, cu
autonomie ridicată și rezistenț la lovituri, intemperii și praf este una imperioasă;
 iHunt i4, cel mai ieftin telefon iHunt din toate timpurile, se evidențiază prin rolul de vector al
afacerii din segment off-line;
 iHunt Alien X ApeX rezultatul unor eforturi importante extinse pentru dezvoltare, depuse alături
de echipa iHunt din China, răspunde tuturor cerințelor de performanță ridicată specifice
smartphone
3
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Conform obiectivului strategic de extindere a rețelei de magazine „iHunt Partner”, în luna februarie a
anului curent, numărul magazinelor a ajuns la 63 de unități.
Încă de la bun început, politica de dezvoltare a societății a avut în vedere detectarea și satisfacerea
nevoilor potențialilor clienți, motiv pentru care, în contextul actual generat de pandemia de
coronaviroză (COVID- 19) iHunt a decis importul și comercializarea de echipament de protecție. Pentru
luna aprilie planul de aprovizionare a inclus un număr de un million de măști de protecție (certificate CE
și FDA), comercializate atât B2B, cât și clienților finali, primele stocuri fiind deja epuizate.

III. Poziția financiară și performanța emitentului în perioada de raportare
1. Analiza poziției financiare

Poziții bilanțiere

31 martie
2019

01 ianuarie
2020

31 martie
2020

Variație
relativă
(trim I 2020 /
trim I 2019)

Pondere în Total
Activ / Pasiv
2020

1.113.682

833.628

637.770

-42,7%

6,2%

1.657

534

137

-91,7%

0,02%

Imobilizări Corporale

641.828

340.232

144.771

-77,4%

22,70%

Imobilizări Financiare

470.197

492.862

492.862

+4,8%

77,28%

Active Circulante

6.021.613

8.511.944

9.604.220

+59,5%

93,69%

Stocuri

4.061.981

5.753.806

6.603.994

+62,6%

68,76%

Creanțe

1.879.278

2.649.683

2.591.668

+37,9%

26,98%

80.354

108.455

408.558

+408,4%

4,25%

106.283

36.394

9.372

-91,2%

0,09%

TOTAL ACTIV

7.241.578

9.381.966

10.251.362

+42%

100%

Datorii pe termen scurt

5.640.207

6.091.372

6.702.757

+19%

65,38%

Datorii pe termen lung

0

764.706

435.113

-

4,24%

Total Datorii

5.640.207

6.856.078

7.137.870

+27%

69,63%

Capital social

1.410.000

1.410.000

1.410.000

-

-

Rezerve

70.500

107.647

107.498

-

-

Rezultatul reportat

411879

411.879

1.005.782

+144,2%

-

-291.008

633.509

590.212

-

-

-

-

Active Imobilizate
Imobilizări Necorporale

Casa și conturi la bănci
Cheltuieli in avans

Rezultatul perioadei

37.147

Repartizarea profitului
Total Capitaluri Proprii

1.601.371

2.525.888

3.113.492

94,43%

30,37%

TOTAL PASIV

7.241.578

9.381.966

10.251.362

41,56%

100%
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Activele circulante reprezintă principala categorie de activ, având o pondere de 93,69% în activul total al
societății, din care stocurile reprezintă 64,42%, creanțele reprezintă 25,28%, iar disponibilitățile bănești
3,99%. Valoarea stocurilor și a creanțelor cu 62,6% și, respectiv, cu 37,9% mai mari la 31.03.2020 față de
aceeași perioada a anului anterior reflectă orientarea strategică spre dezvoltarea segmentului offline
care impune stocuri mai mari de produse, precum și termene de încasare favorabile pentru partenerii
iHunt. Observăm că, față de începutul perioadei de raportare (01.01.2020), stocurile s-au majorat cu
doar 14,8%, iar creanțele au scăzut cu 2,1%. La 31.03.2020, creanțele comerciale reprezentau 87% din
valoarea totală a creanțelor.
Nivelul disponibilităților bănești care, la finalul perioadei de raportare, era de 5 ori valoarea aferentă
perioadei de referință, reflectă rezultatul net pozitiv al exercițiului anterior, înaintea distribuirii de
dividende. Rezultatul reportat, la 31.03.2020 este de 2,4 ori mai mare decât cel înregistrat la 31.03.2019.
Activele imobilizate, cu o pondere de 6,2% în total active, au înregistrat o scădere de 42,73% față de
perioada de referință, în principal ca urmare a vânzării de active corporale, respectiv, teren, în
conformitate cu hotărârea AGEA nr. 17/03.12.2019.
Variația cu +41,6% a surselor de finanțare a activității societății la finalul primului trimestru al
exercițiului curent în raport cu aceeași perioadă a exercițiului anterior se datorează augmentării atât a
datoriilor societății (+26,6%) care reprezintă 69,6% din total pasiv, cât și a capitalurilor proprii a căror
valoare aproape s-a dublat. Diferența pozitivă de 1.512 mii lei înregistrată în creptul capitalurilor proprii
provine atât din creșterea valorii rezultatului reportat (+144,2%), cât și a rezultatului perioadei care, din
pierdere de 291 mii lei, a devenit profit de 590,2 mii lei.
La 31.03.2020, datoriile curente, în proporție de 65,4% din total pasiv și 93,9% din total datorii,
însumează datorii bancare cu exigibilitate sub 1 an (42,2%), datorii față de acționari (21,4%), datorii
comerciale (23,4%) și alte datorii față de creditori diverși (13,1%). Majorarea datoriilor pe termen scurt
cu +1.062,6 mii lei se datorează în proporție de 75,1% sumelor în decontare asociate activității de export
(TVA extern, taxe vamale etc.), fapt ce reflectă dezvoltarea acesteia și locul pe care îl ocupă în noua
orientare strategică a conducerii emitentului.
Datoriile non-curente se referă preponderent la sumele de plată aferente creditului bancar contractat în
cursul anului 2019 cu termen de exigibilitate mai mare de un an.
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2. Analiza performanței financiare
Contul de Profit și Pierdere
(valorile sunt exprimate în lei)

31 martie
2019

31 martie
2020

Venituri din exploatare
Cifra de afaceri netă, din care:
Producția vândută
Venituri din vânzarea
mărfurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare

4.754.566
4.747.774
212.413

6.522.983
6.298.791
315.075

37,19%
32,67%
48,33%

Pondere în
categoria
relevantă
(31.03.2020)
100%%
96,6%
4,83%

4.535.361

5.983.716

31,93%

91,7%

6.792
4.963.244

224.192
5.792.890

3200,82%
16,72%

3,4%
100%%

Cheltuieli materiale și utilități

16.326

22.792

39,61%

0,39%

3.354.123
249.473
51.515

4.020.281
247.916
39.490

19,86%
-0,62%
-23,34%

69,4%
4,28%
0,68%

1.291.807
-208.678
21.682
104.012
-82.330
4.776.248
5.067.256
-291.008
-291.008
-244.767
-

1.462.411
730.093
59.094
109.720
-50.626
6.582.077
5.902.610
679.467
89.255
590.212
725.060
11,51%
9,4%

13,21%
172,55%
5,49%
37,81%
16,49%
-

25,2%
1%
2%
100%
100%
-

Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu personalul
Ajustări de valoare active imobilizate
Ajustări de valoare active circulante
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut
Impozitul pe profit
REZULTATUL NET
EBITDA
Marja rezultatului operațional
Marja profitului net.

Variație (%)
2020/2019

Primele trei luni ale anului 2020 au generat venituri în creștere cu 37,2% față de aceeași perioadă a
anului trecut, un rezultat din exploatare de 730 mii lei și profit net în valoare de 590,2 mii lei.
Dinamica de majorare a cheltuielilor de exploatare (+16,7%) a fost semnificativ inferioară celei de
creștere a veniturilor din exploatare (+37,2%), determinând o marjă brută operațională de 11,5%.
Cheltuielile privind mărfurile, care reprezintă 70,6% din totalul cheltuielilor de exploatare, au crescut cu
19,9%, un ritm semnificativ mai lent decât cel al veniturilor din vânzarea mărfurilor (+31,9%), ceea ce
reflectă o bună valorificare a stocurilor anterioare, respectiv, un management bun al aprovizionării.
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Din categoria „altor cheltuieli de exploatare” (25,2% din total cheltuieli operaționale), cheltuielile pentru
reclamă și promovare s-au redus cu 33,8%, ponderea lor diminuându-se, de asemenea, de la 50,1% din
totalul acestei categorii de cheltuială, la 29,8%. Totuși, valoarea acestora, de 435,2 mii lei rămâne
semnificativă, atrăgând 24,6% din cheltuielile operaționale altele decât cele privind mărfurile. Alte
cheltuieli cu servicii prestate de terți, cu transportul de bunuri – direct legat de activitatea de vânzare
online, cu colaboratori etc. au evoluat în același sens cu creșterea activității.
Diferențele de performanță dintre cele două perioade reflectă implementarea noii orientări strategice
anunțate de acționarii fondatori încă de la admiterea la tranzacționare a acțiunilor emitentului.
Prima parte a anului 2019 a fost marcată de cheltuieli importante asociate schimbării strategiei de
creștere în sensul dezvoltării segmentului de vânzări offline și la export și al diversificării ofertei de
produse de marcă proprie iHunt. Acestea au impus, pe de o parte, regândirea politicii și activității de
aprovizionare și desfacere, respectiv achiziții de stocuri, investiții în promovare și marketing dar și
cheltuieli cu dezvoltarea intensivă de produse noi. În consecință, rezultatul din exploatare la 31.03.2019
a fost negativ, iar rezultatul net, o pierdere de 291 mii lei.
Eforturile intense depuse în prima parte a anului 2019 au determinat efecte pozitive încă din a doua
parte a anului 2019, care s-au amplificat accelerat în primul trimestru al exercițiului curent. La o cifră
de afaceri de 6.523 mii lei care reprezintă 26,2% din cifra de afaceri pe întregul exercițiu anterior,
rezultatul net la 31.03.2020 a atins 93,7% din profitul raportat la 31.12.2019, iar marja netă a
profitului, 9,4%, un nivel de 4 ori mai mare decât marja profitului net pe exercițiul 2019.
SITUAȚIILE FINANCIARE ÎN BAZA CĂRORA S-A ÎNTOCMIT ACEST RAPORT NU SUNT AUDITATE.

Stroe Cezar Cătălin
Președinte Consiliu de Administrație
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