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1. Persoane responsabile
Pentru caracterul acurat, complet, nedistorsionat și conform cu realitatea al prezentului
document, în toate aspectele sale importante, persoana responsabilă este dl. Stroe Cezar Cătălin,
președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al IHUNT TECHNOLOGY
IMPORT EXPORT S.A., denumită, în continuare, „iHunt”, respectiv, „Societatea” sau
„Emitentul”.
Consultantul Autorizat contractat în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății este
SSIF GOLDRING S.A., reprezentată de dl. Zahan Virgil Adrian, în calitate de Director General,
care își asumă răspunderea pentru profesionalismul și calitatea prelucrării și prezentării
informației oferite de Emitent. De asemenea, declară că, după cunoștința sa și ca urmare a
verificărilor rezonabile, prezentul Memorandum oferă informații conforme cu realitatea și nu
prezintă omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.
2. Denumirea Emitentului
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
3. Domeniul de activitate
Potrivit Actului Constitutiv al Societății, domeniul principal de activitate este Comerțul cu amănuntul cu
excepția autovehiculelor și motociclete, activitate principală, Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
de comenzi sau prin Internet
4. Codul CAEN
Codul CAEN asociat activității principale a Emitentului este 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin Internet.
5. Cod fiscal / CUI
Codul de Înregistrare Fiscală: RO34184455
6. Număr de înregistrare la
Registrul Comerțului
Emitentul este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova cu numărul de
înregistrare J29/330/04.03.2015
7. Adresa
Sediul social al Emitentului este în Mun. Ploiești, str. Rudului nr. 162, jud. Prahova.
Birourile Emitentului se află în clădirea West Mall Offices, Ploiești, jud. Prahova.
8. Date de Contact
Telefon: 0722.427.213
Fax: E-mail: gabriela@ihunt.ro
Website: www.ihunt.ro
9. Numele persoanei de legătură
cu BVB
STROE CEZAR CĂTĂLIN – președinte al CA, Director General
10. Simbolul de tranzacționare
___HUNT___________
11. Codul ISIN
___RODHRTKI5XP6_______
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12. Scurt istoric al societății
iHunt, importator direct de telefoane mobile și accesorii din China cu o creștere exponențială
pe piața de profil, și-a început activitatea în anul 2015, cu doi angajați și cu un capital social de
200 lei, pentru ca, la sfârșitul anului 2018, să raporteze 25 de salariați, un capital social în valoare
de 1.410.000 lei și o cifră de afaceri de peste 24 milioane lei 1 (fig.1 a,b).
Fig.1. Evoluția principalilor indicatori de performanță și de activitate ai afacerii iHUNT
a) Cifra de afaceri, profitul net

b) Numărul total de clienți noi, numărul mediu
comenzi / lună, val. medie / comandă
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Sursa: iHunt.

Evoluții recente
și perspective

Anul de lansare al iHunt a fost urmat de o creștere de peste 5 ori a cifrei de afaceri, continuată
cu o rată de creștere mai mică, dar importantă, de 83% în 2017. Anul 2018 reprezintă punctul de
inflexiune al afacerii iHunt care marchează tranziția de la etapa de penetrare, tatonare și
cunoaștere a pieței, la propulsarea în forță, bine țintită și cu spectru de impact larg a brandului
iHunt – o decizie strategică care asigură caracterul sustenabil și competitiv al afacerii pe o piață
caracterizată de o concurență agresivă, costuri de penetrare mici și vulnerabilități multiple.
Astfel, de la o ofertă foarte diversificată difuzată prin nume populare de producători de
telefoane – de pe piața chinezească dar și vestică, strategia translatează afacerea spre inserția
propriilor modele de telefoane, a căror promovare și consolidare reprezintă primă prioritate.
Profilul înalt competitiv al acestora este conferit de raportul foarte avantajos dintre preț, pe de
o parte, și funcționalitate, calitate și performanță, pe de cealaltă parte.
Într-o primă fază, repoziționarea afacerii s-a reflectat în diminuarea ratelor de creștere a
volumului de vânzări determinată de concentrarea eforturilor manageriale și operaționale spre
consolidarea afacerii prin poziționare pe piață și prin dezvoltarea și promovarea produselor sub
brandul iHunt. În mod concret, o parte semnificativă a resurselor financiare și operaționale ale
companiei a fost direcționată către:
•
dezvoltarea serviciilor ex-post și ex-ante vânzării;
•
conturarea, individualizarea și dezvoltarea brand-ului iHunt;
•
diversificarea și intensificarea canalelor de comunicare către și dinspre consumatori,
respectiv
•
dezvoltarea dimensională a rețelei de distribuție, care cuprinde propriul magazin
online, mari parteneri de retail online (E-mag Evomag etc) dar și tot mai multe puncte de
desfacere locală prin mici magazine de specialitate, societatea acordând prioritate dezvoltării
rețelei de parteneriate B2B.
Pe de altă parte, dezvoltarea propriilor modele urmărită în paralel cu diversificarea selectivă
a furnizorilor și minimizarea riscurilor comerciale în relațiile cu aceștia au presupus focalizarea
resurselor umane și financiare cu rezultate vizibile defazate cu 6-12 luni. Prin urmare, scăderea

Toate situațiile financiare ale iHunt Technology Import Export S.A. care au stat la baza redactării prezentului document sunt neauditate. Situațiile
financiare aferente exercițiului încheiat la 31.12.2018 au fost aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 6/08.04.2019
1
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profitului net reflectă creșterea cheltuielilor cu pregătirea și promovarea noii game de produse:
cheltuielile cu promovarea online și e-marketing, care reprezintă pilonul de rezistență a unei
afaceri din sectorul IT&C, au crescut în 2018 de peste 2,5 ori, ajungând la 2,53 mil. lei. Strict
valoric, diferența dintre profitul anului anterior și profitul anului curent se regăsește în investiția
în această componentă de primă importanță strategică.
În consecință, începutul anului 2019 anunță dezvoltarea a patru linii puternice de produse
cu brand propriu iHunt: Strong, Like, Titan și Alien. Primele rezultate ale acestor eforturi s-au
evidențiat chiar din prima lună a anului 2019, când jumătate din stocul de produse noi iHunt sa vândut în faza de precomandă.
Accentul pe dezvoltarea brandului si imaginii iHunt, face parte dintr-un plan extins, pe
termen lung, care include și dezvoltarea de linii de business conexe, atunci când brandul iHunt
va avea în piață tracțiunea și traiectoria pe care acționarii și-o doresc.
Creșterea de aproape trei ori a numărului de comenzi în anul 2017 față de 2016, exprimată
printr-o rată de creștere cu peste 50% mai mare decât rata de creștere a cifrei de afaceri, indică o
tendință de atomizare a vânzărilor, de diminuare a valorii medii pe comandă în condiții de
creștere a numărului de comenzi onorate. Această evoluție, continuată în 2018, reflectă creșterea
capacității companiei de a satisface cerințele clienților săi, al căror profil este definit prin exigențe
ridicate privind raportul cost-performanță.
Dinamica ratei de fidelizare – a ratei de revenire a clienților – confirmă ipoteza de mai sus,
atingând, la finalul anului 2018, 15% pentru persoanele juridice și 10% pentru persoanele fizice
(fig. 2).
Fig. 2. Evoluția ratei de revenire a clienților (persoane fizice / persoane juridice) iHunt
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Sursa: iHunt
Relevanța acestui indicator se amplifică din anul 2018, având în vedere faptul că, potrivit unui
studiu realizat de QuickMobile în anul 2015, pentru consumatorul român de telefoane mobile cu
buget redus-mediu, durata medie de utilizare a unui aparat este de 2 ani.
2016 - 2018

Din perspectiva raportului cost-calitate, se evidențiază faptul că, în timp ce numărul de comenzi
a crescut accelerat în perioada 2015-2018, incidența intervențiilor de service în garanție, precum
și numărul de retururi au scăzut susținut (fig. 3).
Fig. 3. Evoluția incidenței intervențiilor de service în garanție și a returului vs numărul de comenzi
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Sursa: iHunt
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Ca jucător de talie mică, iHunt a pătruns și s-a poziționat pe piața românească a telefoanelor
mobile în primul rând prin delimitarea și adresarea unui segment de nișă, ca ofertant cvasiexclusiv de terminale rezistente la șocuri și la condiții extreme. În anul de debut, aceste produse
contribuiau în proporție de 70% la cifra de afaceri, restul fiind reprezentat de vânzări de telefoane
tip „smartphone” importate sub marca producătorilor din China.
Odată identificat și confirmat, potențialul nevalorificat al segmentului de piață receptiv la
alternative comparative din punct de vedere calitativ cu produsele companiilor consacrate dar la
costuri semnificativ mai mici a fost abordat prin strategii de penetrare și dezvoltare proactive și
agresive.
Treptat, ponderea vânzărilor de telefoane rezistente a scăzut în favoarea celor de tip smartphone,
care, începând cu anul 2017, au depășit 60% din valoarea totală a încasărilor.
Astfel, poziționarea inițială de nișă a fost extinsă și translatată către o strategie de avantaj
competitiv prin cost, consolidată și completată cu preocuparea managementului pentru
diferențiere suplimentară prin calitatea serviciilor conexe (pre- și post- vânzare). Vectorul acestei
strategii a fost lansarea, la începutul anului 2017, a telefoanelor mobile smartphone sub marca
proprie iHunt, produse exclusiv în China.
Ponderea telefoanelor mobile marca iHunt în volumul total al vânzărilor de telefoane
smartphone a crescut în ritm accelerat în fiecare an. Dacă, în 2018, aceasta a ajuns la 40%,
conducerea se așteaptă ca raportul dintre telefoanele smartphone vândute cu marca iHunt și,
respectiv, cele vândute pe brandurile producătorilor chinezi să se inverseze în favoarea brandului
propriu începând chiar cu anul 2019.
În prezent, telefoanele iHunt se poziționează între primele trei branduri de telefoane mobile
create de companii cu capital românesc.
Nivelul de expunere a brandului iHunt pe piață s-a amplificat prin diversificarea accelerată a
canalelor de distribuție, pe de o parte, și, pe de altă parte, prin apropierea de consumatorul țintă,
societatea aplicând strategii țintite de PR și comunicare.

Prezență pe piață
și imagine

Parteneriatul cu EMAG încheiat în 2016 a reprezentat un prim culoar important pentru
distribuția produselor oferite de iHunt care, la acel moment, asigura 70% din vânzările de
telefoane mobile, restul fiind direcționate către piață prin vânzările directe de pe site-ul propriu.
Acestuia i s-au alăturat, în 2017, contractele cu Carrefour, CEL și EVOMAG.
La finalul anului 2017, valoarea ofertei iHunt este validată și de preluarea, de către EMAG,
pe marketplace-ul propriu, a produselor iHunt. Riscul de „canibalism” este gestionat printr-un
proces de selecție a produselor oferite prin cele două canale ale aceluiași distribuitor important.
În anul 2017, mai mult de jumătate din totalul comenzilor au fost primite prin site-ul propriu,
o proporție care, în anul 2018, a ajuns la 70%, confirmând traiectoria de creștere a vizibilității și
de consolidare a imaginii proprii iHunt, precum și diminuarea dependenței de furnizori parteneri
externi.
Pe lângă magazinul online iHunt, la momentul prezent, iHunt își oferă produsele, inclusiv
telefoanele marca proprie prin eMag (eMag Furnizor Marfa, eMag Marketplace, eMag Bulgaria,
eMag Ungaria), Carrefour (furnizor marfă și Marketplace), Cel.ro, Evomag, Badabum,
MediaGalaxy, IT Galaxy, DC_Shop.ro, MarketOnline.ro, Domo.ro etc.
Evoluția companiei din punctul de vedere al performanțelor economico-financiare precum și
al poziției pe piața de profil a condus la nominalizarea iHunt pentru proiectul inițiat de Bursa de
Valori București Made-in-Romania 2017, care urmărește identificarea și promovarea companiilor
românești „de top”, „unice pentru economia românească”.
Gradul de apropiere a companiei față de consumatorul țintă, precum și imaginea pozitivă a
acesteia pe piață au atras peste 27.000 din cele 42.540 de voturi ale publicului care au urcat iHunt
pe podiumul celor 15 finaliste la Gala Made in Romania 2018, alături de Aqua Carpatica, Cramele
Recaș, Cărturești, City Grill, Musette sau Tremend.
În iulie 2018, firma a încheiat un parteneriat de colaborare cu Telekom România, un pas
important în consolidarea imaginii și poziției iHunt în sectorul de profil. De asemenea, în anul
2018, ca pas pregătitor al procesului de admitere la tranzacționare pe piața românească de capital,
se decide creșterea capitalului social de la 200 de lei la momentul înființării, la 1.400.000 lei, prin
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încorporarea rezultatelor reportate ale exercițiilor financiare 2016 și 2017. De asemenea, în luna
Ianuarie a anului 2019 a fost înregistrată o nouă majorare a capitalului social, acesta ajungând la
valoarea de 1.410.000 lei, prin aportul, în valoare de 10.000 lei, adus de către noul asociat al
societăţii domnul Stroe Cornel Liviu.
13. Descrierea activității
iHunt este printre primele companii care au abordat piața românească a telefoanelor mobile
cu o ofertă alternativă la cea a marilor branduri, importând, din China, aparate cu elemente de
performanță comparative cu modelele firmelor consacrate, dar la prețuri semnificativ mai mici.
Adresându-se consumatorilor cu bugete și exigențe medii, iHunt s-a impus, în ultimii trei ani,
prin raportul calitate/preț confirmat.
Activitatea societății constă în importul din China, urmat de comercializarea pe piața
românească în principal, de telefoane mobile, gadget-uri și accesorii, respectiv produse de tip
„smarthome”. Cu majoritatea clienților consumatori de retail, distribuirea produselor pe piață se
face preponderent prin comerț electronic sau comenzi telefonice, ceea ce asigură certitudinea și
predictibilitatea încasărilor și cashflow-ului
13.1. Modelul de afacere iHunt
Viziunea iHunt este de a asigura, cât mai multor persoane, accesul la aparate și accesorii de
telefonie mobilă dar și la alte produse de uz casnic și personal, care încorporează cele mai noi
tendințe în inovare tehnologică, la un preț accesibil pentru coșul de consum est-european.
Misiunea asumată a societății se subscrie segmentului principal al afacerii și presupune
importul și comercializarea pe scară cât mai largă de telefoane mobile chinezești, de ultimă
generație tehnologică și performanțe comparabile cu oferta marilor branduri, sub marca proprie.
Valorile care ghidează formularea strategiilor și obiectivelor strategice, dar și
operaționalizarea acestora în obiective operaționale și în desfășurarea activității curente
gravitează în jurul consumatorului, al pieței țintă: apropierea de piață, customizare, performanță,
inovare, colaborare, sinergie, responsabilitate, angajament, eficiență, cel mai bun raport
calitate/cost, echipă unită. Toate acestea modelează managementul vizionar care orientează
conducerea afacerii iHunt.
Politica companiei s-a concentrat, de la bun început, asupra satisfacției clientului, produsele
comercializate satisfăcând cerințele unui raport avantajos de calitate / performanță / cost /
servisare. Volumul crescând de comenzi onorate cu succes a adus un plus de imagine și
notorietate pe piața locală, brandul cunoscând astfel o creștere sănătoasă și o dinamică rar
întâlnită pe segmentul pieței de telefoane mobile, alimentată de înclinația spre și abilitatea de
inovare și diversificare în tandem cu cerințele consumatorilor.
Obiectivul strategic al firmei este acela de a ajunge, într-un orizont de timp de 2 ani, cel mai
mare importator direct de telefoane mobile chinezești sub marca proprie, prezente în portofoliile
marilor operatori locali (Telekom, Vodafone, Orange, RDS-RCS etc.).
Strategia fundamentală prin care conducerea abordează atingerea obiectivului strategic
presupune dezvoltarea extensivă a afacerii susținută de mai mulți piloni, și anume:
✓
pătrunderea pe piețele europene;
✓
consolidarea poziției pe piață prin promovare și prin calitatea ofertei;
✓
dezvoltarea și diversificarea portofoliului produse sub brandul iHunt;
✓
diversificarea și optimizarea serviciilor, cu accent pe servicii pre și post-vânzare;
✓
extinderea segmentului de afaceri B2B, prin ofertare customizată de soluții de
telecomunicații;
✓
alinierea la cele mai noi tehnologii pentru experiențe unice pentru clienți.
Alte obiective de natură strategică și operațională pentru următorii 2 ani, care deservesc
realizarea strategiei vizează:
➢

diversificarea și consolidarea parteneriatelor româno-chineze;
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➢
accelerarea timpului și procesului de livrare pentru cele mai multe dintre produsele
electronice și mărci din China, prin finalizarea și valorificarea proiectului de „marketplace
international”;
➢
creșterea segmentelor de afacere B2B;
➢
crearea și consolidarea de parteneriate strategice etc.
Strategiile și obiectivele strategice ale firmei urmăresc punerea în valoare a punctelor tari ale
organizației, respectiv gestionarea vulnerabilităților acesteia, pentru valorificarea oportunităților
și minimizarea riscurilor din mediul extern ei. (fig. 4)
13.2. Analiza SWOT
Fig. 4. Analiza SWOT a afacerii iHunt

13.3. Piața țintă – evoluție și previziuni
În pas cu tendințele la nivel global și european, piața românească de telefoane mobile s-a
dezvoltat accelerat în ultimii 10 ani. Deși dinamica de la an la an a descris o evoluție fluctuantă,
în anul 2017, valoarea totală a importurilor de telefoane mobile a ajuns la aproape dublul nivelului
anului 2007 (+97,6%), 859,6 mil euro, conform datelor Eurostat.
De asemenea, totalul veniturilor din vânzarea telefoanelor mobile se preconizează să ajungă,
în anul 2019, la 2,12 mld euro, respectiv, la 109 euro/locuitor conform raportului întocmit în
martie 2019 de Statista(2), de 2,5 ori valoarea încasărilor raportate în anul 2010 și cu 12% mai mult
decât în anul 2018. Același studiu apreciază o rată anuală compusă de creștere pentru perioada
2019-2023 de 1%.
Capacitatea de absorbție a pieței românești se evidențiază între statele central și est-europene,
volumul vânzărilor de telefoane mobile în România raportat la numărul de locuitori, pentru
comparabilitate, fiind printre cele mai mari (fig. 5).

2
3

Statista, martie 2019 - https://www.statista.com/outlook/15020100/148/mobile-phones/romania
Toate datele statistice care sunt exprimate în unități monetare sunt valori nominale curente, la prețurile pieței, necorectate cu rata inflației
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Fig 5. Evoluția prognozată pe piețele CEE și UK a vânzărilor de telefoane mobile
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Sursa: Statista, martie 2019
Motorul tendinței ascendente în dezvoltarea pieței de telefoane mobile a fost și rămâne
categoria de telefoane de tip „smartphone”, un vector al revoluției inovative în comunicare,
marketing și promovare, dar și un produs care se adresează unei palete largi de nevoi ale
consumatorilor – comunicare, socializare virtuală, consum de media, navigare internet,
entertainment și informare în timp real4. România se poziționează între primele 50 state din lume
și al doilea stat din regiunea central și est-europeană (după Polonia) și în ceea ce privește rata de
penetrare a telefoanelor „smart” (53,8%5). Puterea scăzută de cumpărare menține România, însă,
pe o poziție mult sub nivelurile calculate pentru alte state europene precum Olanda (79,3%),
Germania (78,8%), Suedia (78,8%) Franța (76%) sau Marea Britanie (82,2%).
Piața telefoanelor „smart” a crescut mult în ultimii ani. Profilul consumatorului denotă
preferința netă pentru telefoanele 4G - numărul de conexiuni 4G dublându-se în 2017 față de 2016
până la aproape jumătate din totalul conexiunilor mobile broadband, pentru modelele dual-sim
(trei sferturi din piața telefoanelor mobile) și cu performanțe media ridicate 6. După un an de
stagnare, prima jumătate a anului 2018 a salutat creșterea cu 40% a vânzărilor de smartphone-uri,
comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, susținută atât de creșterea numărului de unități
vândute, dar și a prețului mediu de vânzare, cu 13% mai mare decât în anul 2017. Strategia
ofertanților s-a translatat din zona smartphone de „entry level” spre segmentele de performanță
medie și ridicată.
Potrivit datelor statistice oferite de Statista, în perioada 2010-2018, numărul de telefoane mobile
a crescut de 2,25 ori iar prețul mediu pe unitate de telefon mobil vândută a crescut de la 181,4
euro în 2010, la 333 euro în 2018.
Poziția de lider al pieței este păstrată de producătorul sud-coreean Samsung, urmat de grupul
Huawei, China. Smarphone-urile Nokia au atras din nou atenția pieței, iar între ofertanții locali
s-au distins Allview, Utok și E-Boda.
Previziuni
Studiile de specialitate previzionează continuarea tendinței de creștere a pieței românești a
telefoanelor mobile, atât intensiv cât și extensiv, expresie a cererii orientate spre modele
performante, spre diversificarea și îmbunătățirea mijloacelor de socializare și comunicare
virtuală, precum și spre acces spontan la surse de informare promptă și de calitate.
După ritmuri de creștere rapide în prima parte a anilor 2010 susținute de dezvoltarea
segmentului smartphone-urilor, panta tendinței crescătoare se aplatizează în anul 2017 (+1,3%)
4

Raport Euromonitor, august 2018 - https://www.euromonitor.com/mobile-phones-in-romania/report
Cifră estimată pentru septembrie cf. raportului Global Mobila Market Report https://newzoo.com/insights/rankings/top-50-countries-bysmartphone-penetration-and-users/
6 Sursa datelor privind evoluția pieței:
International Data Corporation, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCEMA43729718,
Raportul ANCOM, 2017 Piața serviciilor de comunicații electronice din România, http://www.ancom.org.ro/en/print/mobile-internet-trafficdoubled-in-the-first-half-of-2017-year-on-year_5846
Avenir Telecom, https://www.romania-insider.com/smartphone-market-romania-h1-2018/
5
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Descrierea activității: pentru ca anul 2018 să înregistreze o rată de creștere de 0,9%. Această evoluție este parțial
Piața țintă - previziuni justificată de stagnarea volumului de vânzări de smartphone, în anul 2017, în condițiile în care

numărul de unități vândute de smartphone a scăzut cu aproape 4% față de anul 2016, la 3,1
milioane, iar prețul mediu al acestora a crescut.
Pentru următorii trei ani se preconizează o rată medie de creștere a pieței telefoanelor mobile
din România de 1,9%, numărul de unități vândute urmând să ajungă, în 2021, la 5,61 milioane.
Ritmuri moderate de creștere începând cu anul 2018 au fost prognozate și de alți specialiști
(IDC, 2018) care, de asemenea, prevăd o redinamizare a evoluției pieței odată cu pătrunderea
modelelor cu conexiune 5G în anul 2020. Un aspect de asemenea important este ponderea
importantă a vânzărilor online, rezultat al campaniilor de promovare agresive, cu reduceri
importante de preț pentru comenzile prin internet pentru modelele noi și performante. Această
pondere va ajunge, în anul 2021, la aproape de 20%.
Din punctul de vedere al factorilor economici, evoluția pieței de telefoane mobile în ultimii
zece ani a fost strâns corelată cu dinamica macroeconomică. (fig. 10) coeficientul de corelație
Pearson calculat între seriile de date pentru PIB/locuitor, respectiv, valoarea totală a vânzărilor
de telefoane mobile / locuitor pentru perioada 2007-2017, fiind pozitiv și foarte semnificativ
(+0,94).
Segmentul de piața cel mai relevant pentru iHunt este cel al telefoanelor mobile produse în
China, cu un profil de performanță comparabil cu modelele populare ale producătorilor de
renume, dar la costuri semnificativ mai mici. Un indicator relevant pentru acest sector este
valoarea importurilor de telefoane mobile din China (fig. 6)
Fig. 6. Evoluția volumului valoric al importurilor de telefoane mobile (pe locuitor) din China vs
PIB/locuitor
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Sursa: baza de date Eurostat
Din punct de vedere statistic, între evoluția importurilor de telefoane mobile din China și cea
a PIB/locuitor nu se observă o relație directă pozitivă, ceea ce sugerează un nivel mai redus de
sensibilitate și vulnerabilitate a acestui segment de piață față de evoluțiile macroeconomice. Mai
mult, efectele economice ale crizei din 2008-2009 au coincis cu creșteri semnificative ale
importurilor de telefoane mobile din China.
De asemenea, comparativ cu alte state din regiunea central și est-europeană, acest indicator
raportat la numărul de locuitori poziționează România pe penultimul loc, sugerând un potențial
sporit de creștere a acestui segment de piață.
Piața românească de telefoane mobile este o piață matură, cu costuri de penetrare relativ
ridicate prin ritmul ridicat de dezvoltare tehnologică și înnoire a produselor, prin concurența la
nivelul raportului calitate/preț pe piața românească, dar cu potențial încă nevalorificat pe
segmentul de buget redus pe care iHunt l-a abordat cu succes. Cota de piață a companiei este în
creștere, de la 0,1% în 2015, la 0,8% în 2018 și peste 1% în 2019.
13.4. Oferta iHunt
Peste 90% din cifra de afaceri a societății revine vânzărilor de telefoane mobile, care
reprezintă linia principală de afacere pentru iHunt. În cadrul acesteia, se disting alte două
categorii de produse, care se delimitează îndeosebi prin piața țintă: telefoanele mobile rezistente
și, respectiv, telefoanele mobile de tip „smartphone” care reproduc caracteristicile tehnice ale
brandurilor de top. În prezent, iHunt comercializează tot mai mult marca proprie dar și mărci ale
altor producători chinezi, mai mult sau mai puțin cunoscute: Blackview, Ulefone, AllCall,
Elephone etc., fiind distribuitor autorizat pentru aceștia, pe piața din România.
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Telefoane rezistente
Oferta de telefoane mobile rezistente la condiții dificile de mediu sau la șocuri se adresează
cu precădere persoanelor juridice sau profesioniștilor care activează în domenii precum cel al
construcțiilor, reparațiilor, producției industriale, șantierelor navale, transporturilor maritime
etc., precum și pasionaților de sporturi extreme sau de activități în condiții extreme.
iHunt vinde telefoane rezistente atât sub marca proprie (modele S10 Tank și S10 Tank 2019,
S60 Discovery și S60 Discovery 2019, iHunt i1, S90 APEX, S100 Alien APEX), cât și din portofoliul
altor producători precum Uhans, Nomu, Doogee, Mann și Blackview. Prețurile variază, pentru
brandul propriu, între 295 și 2200 lei, similare cu cele ale modelelor din alte branduri oferite de
iHunt și comparabile din punctul de vedere al performanței.
Specific telefoanelor construite pentru a fi rezistente la apă, vibrații, praf, șocuri, temperaturi
extreme, modelele din oferta iHunt prezintă un profil de performanță sub nivelul telefoanelor
smartphone, în ceea ce privește rezoluția camerelor, rezoluția ecranului, memorie, în favoarea altor
avantaje precum consumul de energie și, desigur, rezistența. Atributul de „rezistent” a fost
validat în multiple teste de stres realizate nu doar de iHunt, ci și de în testări obiective.
Smartphones
Oferta de telefoane de tip „smartphone” este integrativă. iHunt comercializează, prin
propriul magazin virtual, 31 de branduri, de la cele mai „exotice” ale unor producători din China
(precum Doogee, LeEco, Oukitel, Koolnee sau Meizu), la telefoane iHunt (13 modele) și până la
telefoanele din brandurile de top precum Samsung (10 modele), Huawei (7 modele), Nokia (2
modele) și ASUS sau Philips. De asemenea, pentru brandurile bine reprezentate în oferta
companiei, clienții pot găsi modele atât din zona de performanță joasă-medie (de exemplu gama
J a Samsung, gama Y de la Huawei sau Like 4U de la iHunt), precum și medie-ridicată (Galaxy A
de la Samsung, Lite de la Huawei sau Alien X de la iHunt).
Politica de marketing aplicată în ceea ce privește structura ofertei, strategia de preț și de
discount urmărește, în același timp, păstrarea avantajului competitiv al modelelor sub marca
iHunt, cât și optimizarea volumului vânzărilor totale – ale produselor iHunt dar și ale
producătorilor parteneri.
Telefoanele iHunt
Obiectivul strategic al iHunt este acela de a oferi pieței din România modele proprii de
telefoane mobile smartphone, ale căror configurație - o replică la produsele brandurilor de top,
să satisfacă exigențele de preț / calitate ale consumatorilor cu un avantaj de cost semnificativ față
de acestea. Brandul iHunt a fost mai întâi aplicat modelelor rezistente, apoi și celor de tip
smartphone. Până la momentul prezent, spectrul ofertei iHunt de telefoane „inteligente” –
rezistente sau nu – acoperă nivelurile de performanță de la cel de bază, la mediu-ridicat.
Congruența dintre activitatea de cercetare a pieței și cea de cunoaștere a pieței furnizorilor a
adus în oferta iHunt modele de telefoane care au în dotare componente de la producători care
deservesc marile branduri (tabel nr. 1):
Tabel nr. 1. Furnizori de componente comuni cu brandurile de top.
Nr.Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Brand
Samsung
Omnivision
Sony, LG, Sharp
Corning Gorilla Glass, Dragontrail Glass
ATL, Bak
Mediatek, Qualcomm
FocalTech

Componente comune
Camere, senzori media, RAM și ROM
Camere, senzori foto
Display
Touch-scheen
Acumulatori
SoC
Senzori amprente

Sursa: iHunt
Ultimele modele disponibile la achiziționare pentru anul 2019 aparțin de patru linii distincte prin
buget, performanță și consumator țintă: Strong, Like, Titan și Alien.
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Tabel nr. 2. Tablou comparativ modele iHunt vs modele similare populare

Clasă de performanță medie – de
bază

Categ.

Caracteristici
Model

iHunt
Like 4U

Procesor

Quad Core MT6580 1,3GHz

Sistem Operare

Android 8.1 Oreo GO

Memorie

1GB RAM – 16GB/32GB ROM

Afișaj

Clasă de performanță medie-ridicată
REZISTENTE

Galaxy J2
Samsung

–
+

+

1,1GHz
versiune MT

2018

1,4 GHz

similar

similar

–

8GB ROM

similar

5,5” IPS multitouch 960x480

–

5 inches

–

Camera

Principala: 5MP dual, senzor CMOS
Secundara: 2 MP

+/–

8MP single

+/– 8 MP single
+
5 MP

Baterie

3000 mAh

–

2280 mAh

–

Alte caracteristici

Sistem Operare
Memorie
Afișaj
Camera

289

389

Alien X
Octa-Core MediaTek Helio
MT6763V
Android 8.1 Oreo
4GB RAM, 64GB
IPS 5.85 inch HD+; 1512x720

P23

Principala: 16.0MP, senzor CMOS BSI,
Dual LED, HDR, Autofocus etc.
Secundara: 8.0MP, Mod Înfrumusețare

similar
similar
+/– 5,85”, 2280x1080

similar
similar
–
5,6”, protecție
CGG

3000 Li-Polymer, Încărcare rapidă 5V2A
Masă – 189gr., senzori / funcții: similar
1199

–

3000 mAh Li-Po

Model

Telefon mobil iHunt S90 ApeX 2019
+ CADOU Incarcator rapid Wireless
iHunt Alien UFO

Telefon mobil CAT
S60, Dual SIM,
32GB, 4G, Black

Procesor

Octa-Core MediaTek
(MT6763T)

Qualcomm
Snapdragon 617
MSM8952 Octa Core

Sistem Operare

Android 8.1 Oreo

Android v6.0
(Marshmallow)

Memorie

Memorie RAM 4GB
Memorie interna 64GB

Memorie RAM 3GB
Memorie
interna
32GB

Afișaj

1080x2160FHD+5.7

1280x720
4.7

Camera

Dual Camera 16.0+5.0 MP senzor Sony
IMX298 Exmor RS, CMOS, f/2, DUAL
LED, HDR, Panorama, 6 lentile

13 MP

9000mAh

3800 mAh

Baterie
Alte caracteristici
Preț*

Helio

P23

584
Galaxy A8
similar

16 MB secundara

Alte caracteristici
Preț*

2600 mAh

P20 Lite
similar

+

Baterie

5 inches

Funcții / senzori: similar

Preț*
Model
Procesor

TELEFOANE

Y3 2018 Huawei

+ Masă – 145 gr
1699

+
16 MB
secundara
–
3000 mAh
+ Masă – 172gr
2299

Funcții / senzori: similar
1599

2249.99

* prețul este exprimat în lei, reprezintă cea mai bună ofertă pe piață la momentul cercetării (29 aprilie 2018), și este
redat atât ca preț întreg, cât și cu eventualele reduceri
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O scurtă analiză comparativă a modelelor iHunt cu modelele comparabile ale Samsung,
respectiv, Huawei (branduri populare de smartphone cu sistem de operare Android) din punctul
de vedere al configurației și al lansării este prezentată în tabelul de mai sus (tabel nr. 2).
Succesul telefoanelor iHunt pe piață este evidențiat de creșterea ponderii acestora în totalul
cifrei de afaceri până la peste 40%, în condițiile unei rate de creștere anuale a cifrei de afaceri în
perioada 2016-2018, de 43%.
Accesorii
Modelul de afaceri al iHunt are în centru o ofertă integrată de produse și servicii care să
acopere toate nevoile consumatorilor. Aceasta presupune și o paletă variată de accesorii pentru
telefonul mobil, multe dintre ofertele iHunt fiind pachete care includ, la prețuri competitive,
accesoriile de bază, precum căști, huse etc. În 2018, vânzările de accesorii au reprezentat 1.87%
din cifra de afaceri.
Oferta iHunt de accesorii de telefoane mobile cuprinde peste 400 modele de huse, folii de
protecție, acumulatoare, suport de bord etc., compatibile cu modelele Samsung și Xiaomi (fiecare
în pondere de 17%), Huawei (16% din ofertă), cu iPhone (13%), Motorola și Nokia (aproape sub
5% din ofertă) și, respectiv, cu modele a peste alți 20 de producători. Pe acest segment de
accesorii, iHunt se diferențiază de concurență prin diversitatea produselor dar și prin raportul
competitiv calitate/preț.
Gadget-uri și dispozitive smart-home
iHunt răspunde, de asemenea, și apetitului clienților săi pentru gadget-uri electronice și
tehnologie nouă printr-o gamă largă de produse, de la sisteme de securitate și alarmă pentru casă,
aspiratoare robotizate, sisteme complexe audio, la smartwatch (cu și fără localizare), camere
video, camere video auto, videoproiectare, videomonitoare, tablete, căști audio, încărcătoare
clasice și wireless, boxe portabile wireless, modulatoare FM, și chiar jucării electronice, periuțe
de dinți, aparate de ras, brelocuri multifuncționale, lămpi de veghe, aparate portabile de aer
condiționat, decorațiuni electronice și multe alte produse de uz casnic sau personal, cu
componentă smart-IT etc.
Cele mai apreciate categorii de produse / produse sunt aspiratoarele inteligente, pentru care
numărul de comenzi depășește 250. La 31.12.2018, gadgeturile și produsele de tip smart home și
tehnologii smart portabile aduceau aproape 2% din cifra de afaceri.
13.5. Aprovizionare
Atât telefoanele sub mărci chinezești cât și cele iHunt sunt produse și asamblate integral în
China. În lanțul de aprovizionare sunt implicate peste 50 de fabrici producătoare și distribuitori
chinezi de echipamente de telefonie mobilă, smart home și tehnologii smart portabile, între care
se numără și cei mai importanți actori ai pieței chinezești de telefoane mobile, producători pentru
brandurile de top în domeniu.
În acest model de afacere iHunt, activitatea de aprovizionare reprezintă fie o sursă de riscuri
și vulnerabilitate, fie avantaj competitive cheie.
Acest aspect evidențiază rolul esențial al fiecăreia dintre componentele aprovizionării, mai
exact, al activităților de (1) selecție a furnizorilor, (2) negociere a tuturor prevederilor contractuale,
de (3) asigurare a execuției contractului cu respectarea clauzelor privind calitatea, costurile,
rebuturile și, foarte important, termenele; de (4) identificare a soluțiilor optime de logistică și
transport, respectiv de (5) asigurare a continuității relațiilor contractuale cu furnizorii.
Aceste provocări au fost transformate într-un punct forte pentru iHunt prin formarea unei
echipe iHunt stabilită permanentă în Shenzhen, China, orașul considerat unul dintre cele mai
importante centre tehnologice din lume și supranumit Noul Sillicon Valley. Reprezentantul iHunt
în China reprezintă interesele companiei în sfera de aprovizionare, având rolul de a identifica
cele mai avantajoase mijloace de producție, de a intermedia accesul la cele mai noi și atrăgătoare
tehnologii la prețuri competitive, de a asigura, prin angajații chinezi, o poziție bună în negocierile
cu partenerii chinezi, cu rezultate avantajoase pentru iHunt. Remarcăm, de asemenea, ca avantaje
derivate, flexibilitatea și capacitatea ridicată de reacție promptă la schimbările spontane din
mediul extern, respectiv capacitatea de a valorifica oportunitățile de moment precum ofertele
limitate sau lichidările de stoc foarte avantajoase, altfel imposibil de contractat.
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Decizia strategică a echipei din China asigură și continuitatea contractelor cu partenerii
chinezi de valoare, păstrarea avantajelor competitive de cost, precum și posibilitatea unui
portofoliu bogat de parteneri / furnizori care permite selecția celor mai avantajoase componente
la momentul contractării, organizarea asamblării produsului finit în China și, mai ales, un grad
redus de concentrare a furnizorilor, de dependență de aceștia.
Alt rol crucial al echipei iHunt în China privește asigurarea calității și conformității livrărilor
înaintea expediției propriu-zise. Angajații companiei au sarcina de a supraveghea și controla
fabricarea produselor sub brand propriu conform cu specificațiile contractuale, precum și de a
efectua controlul calității comenzilor înaintea expedierii în România.
De asemenea, în perspectiva obiectivului pe termen lung de pătrunderea pe piețele străine,
prin prezența reprezentanților chinezi, echipa iHunt mediază contacte în vederea încheierii de
parteneriate strategice care să faciliteze extinderea către distribuitori europeni și, ulterior, globali.
Producția telefoanelor sub brand propriu se realizează în mai multe fabrici, în funcție de
ofertele, capacitățile și serviciile acestora. Producătorii selectați se caracterizează prin eficiență,
existența unor servicii complexe de control al calității și prin capacități adecvate de producție,
adaptate pentru a satisface cererea de pe piețele europene sau globale. De cele mai multe ori,
aceștia produc componente, subansamble sau produse finite pentru cele mai renumite branduri
în domeniu.
13.6. Marketing și promovare
Alături de și împreună cu aprovizionarea, funcțiunea de marketing și promovare reprezintă
sursa majoră de avantaj competitiv în modelul de afacere iHunt, prin strategia de abordare a
pieței, respectiv, prin tehnicile de cunoaștere a pieței, de comunicare cu piața, de promovare a
brandului și a ofertelor iHunt, și, poate cel mai important, prin caracterul flexibil și prompt,
spontan al procesului de configurare a ofertei iHunt în termeni de produs / preț. Acest proces este
rezultatul corelării continue a informațiilor despre cerere – preferințe, tendințe noi etc., cu situația
stocurilor și cu dinamica de pe piața furnizorilor. De aceea, comunicarea bidirecțională susținută
și relația simbiotică dintre departamentul de aprovizionare și cel de marketing reprezintă pilonul
de rezistență al afacerii însăși.
Pentru afacerea iHunt, cunoașterea pieței „la firul ierbii”, apropierea de clientul țintă și
actualizarea permanentă a profilului său sunt obiectivul strategic de marketing, pentru atingerea
căruia sunt mobilizate cele mai multe resurse financiare și umane ale firmei. Prin aplicații de
marketing și comunicare virtuală, echipa iHunt și în primul rând managementul acesteia sunt în
mod direct conectați la trendurile preferințelor consumatorilor vizați.
Culegerea de informații privind consumatorii, precum și strategiile de comunicare și
promovare către aceștia sunt procese integral virtuale, susținute de instrumente profesionale de
marketing virtual orientate către rețelele de socializare cele mai populare pentru piața țintă,
precum Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Departamentul de IT a raportat, pentru anul
2018, un indicator de impact săptămânal mediu de 4,5 milioane utilizatori Facebook, peste 130.000
followers pe Instagram si 235.000 followers pe Facebook.
„Urmăritorii” iHunt, cu rol de noduri de comunicare către și dinspre piață, sunt informați în
avans de noile lansări, promoții și concursuri și oferă, la rândul lor, feedback, un input direct vital
pentru îmbunătățirea continuă a produselor și serviciilor iHunt. Clienții sunt încurajați să devină
„urmăritori” pe rețele media prin concursuri 7 și alte avantaje speciale.
Lansarea și promovarea noii game de produse a presupus o companie puternică de publicitate
pe toate canalele existente, contractarea de influence-ri, cu rezultate asupra comenzilor și
încasărilor viitoare, dar și cu impact asupra costurilor operaționale curente și al rezultatului net.
Cheltuielile cu publicitatea și promovarea au crescut susținut de la an la an, aproape triplânduse în anul 2017 față de 2016 și crescând de peste 2,5 ori în 2018 față de anul 2017(fig. 7). La
31.12.2018, valoarea acestora a atins 2,53 mil. lei, reprezentând 10% din cifra de afaceri, cu 6 p.p.
mai mult decât în anul anterior și 12% din cheltuielile totale de exploatare.

7
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Fig. 7. Evoluția cheltuielilor cu promovarea produselor iHunt vs Cifra de afaceri, 2016-2018
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Pagina magazinului virtual iHunt.ro este, de asemena, un canal eficient și tot mai important
de informare a pieței, având un trafic mediu de 1 milion de vizite pe lună. Pentru gradul de
popularitate a acestuia este sugestiv intensitatea accesărilor paginii de internet cu ocazia
evenimentului comercial Black Friday din weekendul 16-18 noiembrie 2018. Site-ul a fost vizitat
de 800.000 persoane iar traficul simultan a ajuns la 1.000 vizitatori. Comparativ cu același
eveniment al anului 2017, când numărul de vizitatori a fost de 650.000 și traficul simultan 450,
trendul ascendent al nivelului de popularitate este confirmat.
Publicitatea directă tipărită este redusă la banner-ul care acoperă o fațadă a clădirii de birouri
în care iHunt își desfășoară activitatea, clădire poziționată strategic pe o arteră principală a șoselei
de centură a Ploieștiului pe DN1.
Pe lângă promovarea directă a produselor, facilităților și ofertelor speciale, iHunt apelează la
tehnici și instrumente de comunicare și PR care au rolul de a familiariza piața țintă cu numele și
brandul iHunt.
În acest sens, iHunt este prezent pe unele dintre cele mai importante platforme de marketing
afiliat din România, fiind clasată pe locul al treilea8 între cele 75 de firme de la categoria
Electronics IT&C de pe platforma de marketing afiliat 2Performant, înaintea altor producători
precum CEL.ro, Badabum.ro, interlink.ro etc.
De asemenea, iHunt colaborează cu „influenceri” din sfere diferite de conținut, de la umor la
review-uri și teste ale căror publicări și postări
reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace
de promovare. Între aceștia amintim pe George
Buhnici9, Cavaleria, Marian Andrei, Flick Domnul
Rima, Mircea Bravo, Mobilissimo, Androidro,
Daniel Tripon, ITHOT etc. Proiectul de
sponsorizare a pilotului de raliu Marian Andrei
pentru participare, cu mașină branduită iHunt, la
circuite în țară a adus, pe lângă cupe de premiu 10, un efect important de PR pentru iHunt, având
în vedere profilul clientului.
În consens cu poziționarea pe piață, cu misiunea și valorile firmei, politica privind prețul
urmărește valorificarea raportului avantajos preț/calitate, prețurile produselor iHunt fiind, în
medie, cu 10%-30% mai mici decât prețurile produselor comparabile ale brandurilor de top.
Pentru a ajunge la cât mai mulți consumatori, pentru a răspunde integrat nevoilor clienților săi,
iHunt oferă și posibilitatea plății în rate, prin card.

La 05 noiembrie 2018
Materialul semnat George Buhnici : “Drop-test de iHunt de la 100 metri înălțime + excavator de 5 tone “, în care telefonul rezistent iHunt i7 a fost
aruncat din dronă de la 100m altitudine, apoi a fost călcat, în repetate rânduri, cu excavatorul și curățat în apă a strâns, în mai puțin de 10 luni de zile,
aproximativ un milion de vizualizări, devenind rapid cel de-al treilea videoclip după popularitate de pe canalul Youtube George Buhnici, la egalitate
cu review-ul pentru iPhone X, postat în aceeași perioadă - cele mai bine cotate două clipuri despre telefoane. Acest material a depășit materiale video
în care se testează produsele Samung Galaxy S8, Samsung Galaxy J5, Tesla Model S, BMW M5, Vw Golf, Dacia Duster, iPhone 6S, Samsung Galaxy
A8, iPhone 8, iPhone 7 Plus și multe altele, sugerând un interes în creștere pentru iHunt.
10 Marian Andrei, tripul campion la viteză în coastă, în 2017, și de două ori pe podium la Trofeul Teliu 2017
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13.7. Distribuție
Principalul canal de distribuție a produselor din oferta iHunt este comerțul electronic,
comenzile fiind plasate fie direct pe pagina de internet a firmei, respectiv prin intermediul
distribuitorilor de retail cunoscuți pe piața virtuală.
Pe măsură ce spectrul ofertei iHunt s-a îmbogățit cu modele, branduri și produse de varietate
tot mai mare în raport de performanță, funcționalitate și preț, atractivitatea unui parteneriat cu
iHunt a crescut rapid. Astfel, parteneriatul cu eMAG, din anul 2016, a fost urmat de contractele
încheiate cu Carrefour, CEL.ro și EVOM AG la începutul anului 2017. Spre finalul aceluiași an,
eMAG preia în oferta proprie produsele iHunt iar luna iulie a anului 2018 salută un nou partener
strategic, în planul serviciilor B2B, și anume TELEKOM. Contracte de distribuție au fost încheiate
și cu MediaGalaxy, Badabum, IT Galaxy, DC-Shop.ro, MarketOnline.ro, Domo.ro etc. Remarcăm
faptul că, prin marketplace-ul eMAG, 10% din comenzi sunt plasate pe piața din Ungaria și
Bulgaria. În anul 2018, s-a semnat, de asemenea, contractul cu Dante (e-Mag) care, deși are un
termen prelungit de plată (90 zile) crescând valoarea creanțelor, a adus vizibilitate sporită și
creșterea vânzărilor. Pe lângă comerțul online, produsele iHunt se găsesc și în rețeaua de
hipermarketuri Carrefour. În 2018, numărul de comenzi onorate prin canalul propriu a depășit
50% din totalul vânzărilor iHunt.
Dependența de distribuitori se diminuează pe măsură ce popularitatea numelui iHunt crește,
astfel că, la momentul redactării prezentului document, ponderea vânzărilor prin site-ul propriu
a ajung aproape de 70%, în timp ce, în 2016, procentele erau inversate.
O nouă abordare asupra distribuției o reprezintă crearea și dezvoltarea departamentului B2B
care dezvoltă relații cu magazine de profil din toate zonele țării – lanțuri de unități sau parteneri
mai mici, cu rezultate foarte bune. Subliniem, de asemenea, ca inițiativă promițătoare a anului
2018, prospectarea și inițierea de relații de colaborare cu parteneri din alte țări europene.
În privința distribuției, un proiect strategic cu impact major asupra poziției pe piață, și, prin
avantaje de cost și logistică, asupra marjei de profit, îl reprezintă crearea unui marketplace
internațional. O investiție apreciată la 200.000 euro, platforma, a cărei baze au fost puse la
începutul anului 2018, va fi complet operațională până la sfârșitul anului 2019 și va putea aduce
o creștere de până la 30% a cifrei de afaceri, respectiv de până la 20% a profitului, prin
comisioanele generate.
Complet revoluționară pentru piața importurilor din China de telefoane, accesorii și gadgeturi IT, platforma va putea pune în legătură directă sute de vânzători din China cu clienți din toată
Europa, cu servicii anexe noi pentru acest tip de tranzacții. Astfel, cel mai mare element de atracție
al platformei va consta în avantaje imposibile până la momentul prezent pentru achizițiile de
produse de profil din China, la aceleași cele mai bune prețuri de pe piața chineză. :
✓ livrare gratuită și rapidă (de la 24 h la 48 h) direct din stocul vânzătorilor chinezi
✓ servicii post-vânzare, garanție, post-garanție și retur contravaloare în România
Pentru clienți, aceasta va însemna acces spontan la milioane de produse cu livrare rapidă și în
siguranță, cu protecție financiară, garanție europeană și posibilitatea returului-contravaloare la
același preț practica în magazinele din China. Petru iHunt, acest proiect va conferi acces la un
număr mare de produse din stocul partenerilor străini, fără costurile tradiționale de gestiune și
manevrare, dar și acces la noi piețe de desfacere.
Proiectul de marketplace internațional va fi valorificat, de către companie, și în sensul
extinderii gamei de produse din zona gadget-urilor smart home, wearables, electrocasnice, scule
electrice, jucării și accesorii spre brandul propriu iHunt. În mod firesc, aceasta va implica
diversificarea canalelor de distribuție cu integrarea de lanțuri de magazine bricolaj, operatori
telecom sau retaileri fizici, și multiplicarea distribuitorilor.
Între avantajele competitive pe planul distribuției, pe segmentul de piață direct interesat, se
evidențiază și calitatea de distribuitor exclusiv pentru anumiți producători chinezi. Astfel, ca
urmare a poziției concurențiale, a relațiilor solide de colaborare și ca urmare a politicilor și
strategiilor de promovare, iHunt a obținut drepturi exclusive teritoriale pentru mărcile
Blackview, Allcall, AGM mobile, UmiDigi, Oukitel, Koolnee, Doopro pentru care este singurul
importator și distribuitor autorizat pe piața românească.
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Acest proiect se desfășoară în paralel cu înmulțirea și diversificarea parteneriatelor cu
producătorii chinezi care să asigure relevanța, consistența, atractivitatea și, în consecință, traficul
maxim pe platforma de marketplace.
13.8. Servicii post-vânzare
Serviciile ex și post vânzare reprezintă un element cheie pentru extinderea plajei de clienți,
determinant pentru decizia de cumpărare. Factor de diferențiere față de concurență, serviciile și
relația cu clienții pre și post vânzare adaugă la capitalul de încredere al firmei, foarte important
pentru piața țintă care se presupune că optează pentru produsul iHunt în defavoarea brandurilor
populare de top. De aceea, diversificarea și dezvoltarea serviciilor conexe reprezintă o
dimensiune importantă a strategiei fundamentale a iHunt.
În acest context, iHunt a concentrat tot mai multe resurse în zona dezvoltării serviciilor postvânzare și a relațiilor cu clienții. Firma oferă service gratuit pentru telefoanele vândute într-o
perioadă de garanție de 24 luni, service în afara clauzelor contractuale privind garanția, contra
unui cost avantajos pentru clienți, dar și servicii de creditare.
Serviciile conexe comercializării efective se caracterizează, în mod imperativ, prin
promptitudine în reacția la solicitări, celeritate în soluționare, orientare spre client și nevoile sale,
disponibilitate pentru comunicare – trăsături mai puțin frecvente într-un sector dominat de
externalizarea serviciilor de relații cu clienții.
Personalizarea relației cu clienții iHunt, adesea premergătoare fidelizării, se realizează și prin
serviciile de consultanță oferite prin intermediul unei aplicații tip messenger și a unui blog. În
perspectiva obiectivului de extindere a afacerii spre zona B2B, serviciile de consultanță vor juca
un rol crucial în customizarea soluțiilor de telecomunicații.
Investiția în segmentul serviciilor și a relațiilor cu clienții s-a materializat în disponibilitatea
permanentă a două puncte de call-center cărora, la nevoie, li se mai pot alătura două persoane
din departamentul de service, în timpul de răspuns foarte mic, în contactare directă pre-vânzare,
dar și într-un termen de service de 15 zile. Pentru situațiile de retur, clientul primește, odată cu
produsul în sine, certificatul de retur și, de la centru – direct sau prin instrucțiuni robot - toate
detaliile necesare pentru expedierea în retur. Mai mult, clientul poate solicita serviciul de pickup, prin care serviciul clienți creează foaia de parcurs și de comandă și o plasează la curier. Ratele
de retur au păstrat tendința descendentă, iar numărul de comenzi și rata de fidelizare au crescut.
Pentru lansarea cu succes a noilor produse sub brandul iHunt, societatea a acordat resurse
suplimentare îmbunătățirii serviciilor post-vânzare și a calității relațiilor cu clienți.
14. Informații cu privire la acțiuni și
structura acționariatului
Capitalul social al iHunt este de 1.410.000 lei, integral vărsat, constituit prin aport în numerar,
împărțit într-un număr de 14.100.000 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală,
emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.
La momentul redactării memorandumului, structura acționariatului se prezintă astfel (tabel 3):
Tabel nr. 3. Structura acționariatului iHunt
Nume acționar

Număr de acțiuni
deținute

Valoarea
nominală (lei)

Valoarea
deținerii (lei)

Procent
deținere

STROE Cezar Cătălin

14.029.500

0,1

1.402.950

99.5%

STROE Liviu Corneliu

70.500

0,1

7.050

0.5%

Sursa: Act Constitutiv iHunt Technology Import Export
Fiecare dintre acționarii companiei dețin drepturi de vot în aceeași proporție ca și cea a
deținerilor de acțiuni.
În urma admiterii la tranzacționare a acțiunilor societăți iHunt Technology Import Export
S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare (piața AeRO) administrat de Bursa de Valori
București și în cel mult 30 de zile de la listare, se va îndeplini condiția de listare referitoare la
vânzarea către public a unui pachet de minim 10% din capitalul social al Emitentului (1.410.000
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acțiuni comune), sau un număr de minim 30 de acționari participanți la capitalul social al
companiei.
15. Estimări privind capitalizarea
bursieră
Pentru a estima valoarea de piață a acțiunilor puse în circulație pe piața de capital de către
Emitent, s-a procedat la evaluarea companiei prin două abordări consacrate, și anume abordarea
prin venit, respectiv, abordarea prin piață
15.1. Abordarea prin venit – metoda fluxului de numerar actualizat (DCF Method)
Actualizarea fluxurilor de numerar, metodă înscrisă în abordarea prin venit, exprimă valoarea
prezentă a companiei printr-o funcție de capacitatea ei de a genera profituri în viitor. Cu alte
cuvinte, această metodă estimează valoarea prezentă a fluxurilor viitoare de numerar și
presupune
(1)
previzionarea fluxurilor viitoare de numerar pentru orizontul de timp selectat care, în
cazul iHunt este de trei ani (2019-2021), considerat un termen mediu de investiție;
(2)
determinarea valorii terminale pe baza fluxului de numerar estimat după încheierea
perioadei de previziune;
(3)
selectarea ratei de actualizare utilizată pentru a determina suma pe care un investitor ar
fi dispus să o plătească la momentul prezent pentru dreptul de a beneficia de un profit viitor
generat de societate, luând în calcul și riscurile presupuse de realizarea acestor venituri. În cazul
de față, rata de actualizare s-a determinat pe baza costului mediu ponderat al capitalului;
(4)

estimarea valorii afacerii pe baza fluxurilor nete de numerar actualizate urmată de

estimarea valorii capitalului propriu după deducerea datoriei și adăugarea numerarului
disponibil, respectiv determinarea valorii pe acțiune.
Modelul economico-matematic aplicat este cel al actualizării fluxurilor viitoare de numerar
(eng.:DCF model) care poate fi redat astfel:
EV = NPV – Debt + Cash
EV= [(∑𝑛𝑖=1

𝐶𝐹𝑖
(1+𝑟)𝑖

)+

𝑇𝑉
(1+𝑟)𝑛

] – Debt + Cash, unde EV (equity value) - valoare capitalizare, Debt –

Datorii și echivalente; Cash – disponibilități numerar și echivalente; NPV – valoarea actualizată
netă; CF – fluxuri viitoare de numerar; n – numărul de ani n=(1,2,3); TV – valoarea reziduală; r –
rata de actualizare (costul capitalului sau randamentul așteptat).
Premisele care au orientat evaluarea companiei prin metoda fluxului de numerar actualizat
de numerar sunt:
✓ estimarea fluxurilor nete de numerar pentru perioada 2018-2021 are la bază aprecierile
managementului iHunt cu privire la creșterea cifrei de afaceri, a cheltuielilor și profitului pentru
fiecare dintre acești ani, pentru fiecare dintre cele trei scenarii (pesimist, realist și optimist);
✓
aprecierea unei rate anuale constante de creștere pe perioadă nedeterminată apropiate
de evoluția pieței, și anume de 1,5% pe an, pentru determinarea valorii terminale;
✓
rata de actualizare anuală este calculată, pentru perioada 2019 – 2021, prin metoda
costului mediu ponderat al capitalului ale cărui valori sunt prezentate în tabelul de mai jos și se
determină ca o funcție de rentabilitatea aferentă unei investiții fără risc (RFR) în contextul
creșterii randamentelor la obligațiuni guvernamentale și al prognozelor la nivel global, și de o
primă de risc (PR) evaluată în raport cu riscul de țară și de sector (tabel nr. 5). Formula aplicată
pentru calculul CMPC este
CMPC = RFR + β*EP, unde RFR – rata rentabilității pe piața acțiunilor, β*EP – primă de risc
exprimată în funcție de riscul de piață și riscul de țară. În modelul aplicat pentru evaluarea iHunt,

prima de risc este apreciată la 9%, rata rentabilității fără risc este 5% pentru 2019, 5,5% pentru
2020 și 6% pentru anul 2021, iar coeficientul β =1,2. În consecință, costul mediu ponderat al
capitalului este:
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Tabel nr. 5 Costul mediu ponderat al capitalului, 2019-2021
2019

2020

2021

15,8%

16,3%

16,8%

Evaluarea afacerii prin cele trei perspective – neutră, de bază (pesimistă) și optimistă – are
ca obiectiv evitarea supraevaluării sau subevaluării afacerii precum și fundamentarea deciziei
investiționale. Estimările integrează analiza factorilor macroeconomici dar și a mediului intern
firmei, respectiv, așteptările conducerii societății referitoare la randamentul investițiilor recente,
precum platforma marketplace international, la rezultatele așteptate în urma aplicării strategiei de
repoziționare și consolidare pe piața de profil precum și de penetrare a piețelor europene.
Ipotezele celor trei scenarii s-au formulat pornind de la evoluția istorică precum și cea
previzionată a pieței, investițiile realizate în 2018 și randamentul așteptat al acestora.
Conducerea iHunt prevede primele rezultate ale investiției în marketplace-ul internațional (în
valoare de 200.000 Euro) pentru prima parte a anului 2019. În condițiile în care, cu doar 40% din
noua gamă de produse iHunt finalizată, în luna decembrie se realizează o cifră de afaceri
similară cu cea raportată pe aceeași perioadă a anului anterior, iar ponderea produselor sub
brand propriu față de alte mărci a crescut la 80% în 2018, conducerea se așteaptă ca volumul
vânzărilor pentru anul 2019 să crească cu până la 50%.
Pentru modelele noi, precum cele din gama nouă „Titan” care au cunoscut un mare succes
pe partea de vânzări, lista de așteptare a fost de câteva săptămâni, iar spre sfârșitul anului 2018,
majoritatea stocurilor sub brand propriu au fost epuizate la precomandă, înainte de a ajunge,
fizic, în depozitele iHunt. De asemenea, jumătate din marfa aprovizionată pentru prima lună a
anului 2019, cu excepția unui produs din gama mai scumpă, s-a vândut în pre-comandă.
La perspectiva creșterii vânzărilor pe piața internă se adaugă pătrunderea pe piețele
europene, obiectiv strategic pentru care s-a decis formarea unei echipe de vânzări în China care
să oferteze, începând cu anul 2019, către companiile din întreaga Europă, portofoliul de produse
iHunt.
Totodată, din cashflow-ul anului 2018 s-au finanțat proiecte de promovare și de parteneriat
strategic cu persoane publice pentru consolidarea și popularizarea brandului iHunt, cu impact
prevăzut la nivelul încasărilor în 2019. Managementul societății va continua aceeași politică
activă de canalizare a unor eforturi importante spre promovare și marketing.
În aceste condiții, anul 2019 va fi cel care va confirma potențialul, consistența, sonoritatea și
viabilitatea brandului iHunt, un obiectiv strategic intenționat încă de la inițierea afacerii dar
pentru a cărui atingere s-a urmărit, mai întâi, crearea unei platforme necesare pe seama altor
branduri din China. Rezultatele se vor reflecta la intensitate semnificativ mai mare în anul 2020,
pentru ca, după trei ani, translatarea centrului afacerii spre brandul propriu se va fi încheiat, iar
iHunt își va fi demonstrat capacitatea de a deveni un brand puternic.
Între cele trei scenarii, ipotezele se diferențiază, în principal, prin prezumpțiile privind
amplitudinea și ritmul în care noua strategie de piață și investițiile societății își materializează
efectele la nivelul indicatorilor de rezultate și performanță, precum cifra de afaceri și profitul
așteptat. Luând în considerare cele de mai sus, precum și faptul că
✓ eforturile investiționale din anul 2018 au fost orientate preponderent spre termen mediu
și lung, și mai puțin spre rezultatele anului 2018;
✓ o ipotetică criză economică, conform analizei evoluției pieței (cap. 13, fig. 10), ar avea un
impact mai redus, chiar pozitiv asupra vânzărilor iHunt, datorită specificului
segmentului de piață și a comportamentului consumatorului român de telefoane
mobile;
✓ marketplace-ul internațional deschide piețele străine, brandul iHunt pătrunde pe piețele
externe și se afirmă pe plan național;
✓ acționarii actuali ai societății intenționează menținerea procentului de 50% din
rezultatul net pentru distribuire de dividende, cele trei scenarii au la bază următoarele
ipoteze de creștere a cifrei de afaceri (tabel nr. 6, fig. 8):
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Tabel nr. 6 Premise privind evoluția cifrei de afaceri

Scenariul de Bază

15%

20%

25%

Rată medie de
creștere anuală
20%

Scenariul Neutru

20%

30%

35%

28,3%

Scenariul Optimist

25%

40%

45%

36,7%

Premise - rate de creștere anuală

2019

2020

2021

Fig. 8 Evoluția cifrei de afaceri pentru scenariile de bază, neutru și optimist
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Sursa: estimări proprii din evaluare
Scenariile propuse modelează valorile așteptate privind la capitalizarea bursieră a iHunt
și randamentul investiției în acțiunile companiei astfel (tabelul nr. 7)
Tabel nr. 7 Ipotezele și rezultatele evaluării companiei iHunt
Indicator

Scenariul
neutru

Scenariul
de bază

Scenariul
optimist

Valoare capitalizare (ron) (EV)

18.851.491

12.404.680

26.989.916

Număr de acțiuni

14.100.000

14.100.000

14.100.000

1,3370

0,8798

1,9142

0,1342

0,1342

0,1342

896%

556%

1326%

Preț țintă (lei / acțiune) 2018
Valoare contabilă
(activ net contabil / număr acțiuni)
Primă față de valoarea contabilă
(Preț țintă / valoare contabilă*100)

Sursa: estimări proprii din evaluare
Caracteristic sectorului IT&C, iHunt este o afacere de tip „growth”, a cărei valoare derivă din
evoluția viitoare a veniturilor sale și nu din valoarea activelor sale. De aceea, valoarea contabilă
a unei acțiuni, calculată ca raport între activul net (total activ – datorii) și numărul de acțiuni
rămâne semnificativ sub valoarea de piață a acestora, așa cum indică, în tabelul nr. 7, prima față
de valoarea contabilă.
15.2 Abordarea prin piață – metoda comparației
În timp ce abordarea prin venituri prezintă o valoare actuală a companiei în funcție de
capacitatea estimată a acesteia de a genera venituri viitoare într-un mediu economic incert,
metoda comparației evaluează afacerea în raport cu afaceri similare considerate drept
reprezentative pentru sectorul de referință. Metodologia aplicată presupune analiza
comparativă a valorilor unei serii de indicatori financiari obținute de companiile selectate din
același domeniu de activitate, în raport cu cele calculate pentru iHunt și corectate cu coeficienți
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de discount sau premium necesari pentru a păstra un nivel rezonabil de realism și
comparabilitate.
Indicatorii financiari care au fost luați în calcul și respectiv utilizați pentru compararea
multiplilor Emitentului obținuți din valoarea calculată conform metodei DCF cu cei ai
companiilor similare sunt următorii (tabel nr. 8):
➢ P/E – Price Earning Ratio (prețul pe acțiune / profitul net pe acțiune) – acest indicator este
utilizat pentru a stabili dacă prețul unei acțiuni este evaluat “în mod corect” față de prețul
acțiunii unei societăți din același domeniu de activitate sau un domeniu apropiat. Valoarea
indicatorului exprimă perioada (în ani) în care acționarii își pot recupera investiția
realizată prin achiziționarea acțiunilor societății respective.
➢ P/S – Price Per Sales (prețul pe acțiune / cifra de afaceri pe acțiune) – indică valoarea de
piață a unei unități monetare (1 leu) din vânzările firmei. Indicatorul este relevant doar la
compararea unor societăți din domenii de activitate similare.
➢ P/BV – Price Per Book Value (prețul pe acțiune / valoarea contabilă pe acțiune) – exprimă
valoarea pe care piața o dă capitalurilor societății sau activului său net, respectiv, cât sunt
dispuși investitorii să plătească pentru 1 leu de activ net. Cu cât valoarea acestui indicator
este mai redusă, cu atât acțiunea este mai “ieftină”.
➢ P/EBITDA – Price Per EBITDA (prețul pe acțiune / profitul operațional înainte de
amortizare pe acțiune) - măsoara prețul pe care acționarii îl plătesc pentru un anumit nivel
al veniturilor, indicând cât de „scumpă” este o acțiune a societății.
Pentru sectorul de activitate a iHunt, și anume comercializarea de telefoane mobile importate,
nu au fost identificate companii listate pe care să le putem folosi în metoda comparației. Prin
urmare, s-au selectat companii mari producătoare de telefoane mobile, puțin comparabile cu
iHunt, dar care oferă o imagine orientativă cu privire la poziționarea iHunt în industria de profil:
Apple INC, Xioami Corp, Samsung Electronics Co Ltd, Compugates Holdings Bhd, JB Hi-Fi
Ltd, JayMart PCL, COM7 PCL, HTC Corp. Comparația a avut ca obiect, pe de o parte, media
valorilor indicatorilor calculați pentru marii actori ai pieței telefoanelor mobile și, pe de cealaltă
parte, valorile indicatorilor pentru iHunt.
Rezultatele metodei comparației sunt prezentate în tabelele de mai jos (Tabel nr. 8-10)
Tabel nr. 8 Rezultatele aplicării metodei comparației - PER – Price Earnings Ratio (P/E)
Scenariul
neutru

Scenariul de
bază

Scenariul
optimist

iHunt

8,8

5,79

12,6

Media peers (industrie)

13,7

13,7

13,7

Premium(+) / Discount (-)

-35,8%

-57,7%

-8,0%

iHunt

39.1

25.72

55.96

Media peers (industrie)

12,3

12,3

12,3

Premium(+) / Discount (-)

+217,9%

+109,1%

+355%

Indicator 11

P / E (2017)

P / E (2018)

Unul dintre indicatorii (multiplii de evaluare) cei mai utilizați pentru aprecieri comparative
asupra oportunității unei investiții, P/E raportează prețul estimat aferent anului 2018 la
rezultatul net realizat. Cu cât raportul este mai mic, cu atât timpul necesar pentru recuperarea
investiției, în ipoteza în care profitul realizat ar fi distribuit integral ca dividende, este mai mic
și investiția mai rentabilă. Având în vedere specificul anului 2018, de reorientare strategică a
cursului iHunt pe piața de profil, care a presupus costuri importante pentru lansarea dar și
promovarea noilor produse - diferența dintre profitul anului anterior 2017 și profitul anului 2018
se apropie valoric de valoarea creșterii cheltuielilor cu marketing și promovare în 2018 –
considerăm acest indicator mai puțin relevant dacă este aplicat pe rezultatele anului 2018.

11

Multiplii cei mai utilizați în evaluarea companiilor listate: P/BV – preț / valoarea contabilă; P/S – preț/vânzări; P/EBITDA – preț /
rezultatul brut al exploatării; P/E (PER) – preț acțiune/profit pe acțiune; EV/EBIT – valoarea de piață a companiei / (profit din
exploatare + venituri financiare); EV/EBITDA - valoarea de piață a companiei / rezultatul brut al exploatării;
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Observăm, pentru anul 2017, care, în opinia societății, prezintă comparabilitate superioară față
de anul 2018, valori semnificativ mai mici decât media industriei internaționale dar și în raport
cu media indicatorului calculată pentru societățile ale căror acțiuni compun indicele BET al
Bursei de Valori București (9,01).
Mai mult de atât, evidențiem faptul că valoarea medie a indicatorului calculată pentru emitenții
listați pe Bursa de Valori București din sectorul ITC, cu același profil de tip growth dar cu
domenii de activitate diferite față de iHunt, este de 26,5 la data întocmirii prezentului
memorandum, mult superioară mediei BET și apropiată de valoarea așteptată a indicatorului
pentru anul 2019.
Valorile previzionate pentru acest indicator, calculate potrivit premiselor celor trei scenarii
construite și cu premisa prețului constant, sunt prezentate în tabelul nr. 9.
Tabelul nr. 9. Valorile previzionate pentru PER 2019-2021

Scenarii

2019

2020

2021

Neutru

21,77

12,62

7,71

De bază

16,84

11,76

8,12

Optimist

27,13

13,74

7,67

Începând cu anul 2019, estimările pentru PER descriu o evoluție pozitivă, valoarea acestui
indicator scăzând pentru fiecare scenariu până aproape de media calculată pentru emitenții din
sectorul ICT listați la Bursa de Valori București (26,5 la momentul întocmirii documentului).
Dinamica ulterioară descrie, de asemenea, o tendință pozitivă de scădere, valorile prognozate
pentru anul 2020 coborând sub media indicatorului pe industrie (la nivel internațional) pentru
ca cele pentru anul 2021 să ajungă sub nivelul actual al mediei PER calculată pentru indicele
BET-BVB.
În ceea ce privește ceilalți multiplii de evaluare, observăm, ecarturi pozitive sau negative între
valorile iHunt și media calculată pentru eșantionul de companii producătoare de telefoane
mobile reprezentative pentru piața internațională, astfel (tabelul 10).
Tabel nr. 10 Rezultatele aplicării metodei comparației – P/BV, P/S, P/EBITDA (2018)
Indicator 12
P/ BV

P/ S

P/
EBITDA

iHunt
Media peers (industrie)
Premium(+) / Discount (-)
iHunt
Media peers (industrie)
Premium(+) / Discount (-)
iHunt
Media peers (industrie)13
Premium(+) / Discount (-)

Scenariul
neutru
9.96
4.9
103.27%
0.76
1.2
-36.67%
15.14
9.2
64.57%

Scenariul de
bază
6.56
4.9
33.88%
0.5
1.2
-58.33%
9.97
9.2
8.37%

Scenariul
optimist
14.26
4.9
191.02%
1.09
1.2
-9.17%
21.68
9.2
135.65%

Sursa: estimări proprii
În timp ce indicatorii P/BV și P/EBITDA prezintă valori mai mari în raport cu industria celor
mai importanți producători de terminale de telefonie mobilă, multiplul P/S, care raportează prețul
la veniturile din vânzări ale companiei este semnificativ mai mic comparativ cu sectorul de
referință. Cu rezerva limitei de comparabilitate între iHunt și eșantionul ales, această diferență
reflectă o primă pentru investitorul care achiziționează la un preț / cifra de afaceri comparativ mai
ieftin.

12

Multiplii cei mai utilizați în evaluarea companiilor listate: P/BV – preț / valoarea contabilă; P/S – preț/vânzări; P/EBITDA – preț /
rezultatul brut al exploatării; P/E (PER) – preț acțiune/profit pe acțiune; EV/EBIT – valoarea de piață a companiei / (profit din
exploatare + venituri financiare); EV/EBITDA - valoarea de piață a companiei / rezultatul brut al exploatării;
13
Media pe industrie pentru anul 2017
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16. Conducerea societății
La momentul redactării prezentului memorandum, conducerea societății este asigurată de
Consiliul de Administrație (CA) format din:
- domnul Stroe Cezar Cătălin, în calitate de director general și președinte al Consiliului
de Administrație,
- domnul Stroe Liviu Corneliu, în calitate de membru al CA și consilier de risc, membru
ne-executiv
-

d-ra Dumitrescu Corina, în calitate de membru independent al CA

Conducerea executivă este asigurată de dl. Stroe Cezar Cătălin în funcție de director general,
Hristea Vlad Mihai în funcție de director general adjunct și Costache Gabriela în funcție de
manager de operatiuni.
Domnul Stroe Cezar Cătălin, director general al iHunt și președinte al CA, este economist
de profesie și antreprenor ca vocație. Pentru că identifică oportunitatea antreprenorială pe piața
telefoanelor mobile și a produselor electronice, o piață foarte dinamică, cu costuri de penetrare
relativ ridicate și provocatoare, în primăvara anului 2015 înființează firma iHunt, cu scopul de a
crea un brand românesc de top pe piața de profil.
Înainte de a înființa compania iHunt, domnul Stroe Cezar Cătălin a dezvoltat cu succes, timp
de 6 ani, o altă inițiativă antreprenorială în sectorul publicațiilor. Însă rolul de antreprenor s-a
relevat în anul 2008 când, după patru ani de activitate ca broker pe piața de capital, înființează
și conduce trei agenții de servicii de investiții financiare în Ploiești, Câmpina și Mizil pentru
următorii 4 ani și jumătate, poate cea mai dificilă și provocatoare perioadă pentru actorii pieței
de capital aflată în umbra crizei economice.
Cu o experiență de peste 9 ani atât pe piața de capital cât și ca om de afaceri, domnul Stroe
evidențiază un profil în care se întâlnesc spiritul antreprenorial, capacitatea de a intui și
valorifica ferestrele de oportunitate dar și abilitățile manageriale, pe de o parte, cu viziunea,
mentalitatea și atitudinea investitorului. Datorită acestui profil, decizia de listare a companiei
iHunt reprezintă, la momentul optim atât pentru piață cât și pentru emitent, o oportunitate
pentru investitorii care cunosc potențialul segmentului IT și cred în evoluția lui viitoare.
Domnul Stroe Liviu Corneliu, inginer de formare a acumulat o experiență considerabilă atât
ca antreprenor, cât și pe poziții manageriale provocatoare. După 7 ani de activitate cu
responsabilitate ministerială, domnul Stroe Liviu petrece următorii 25 de ani ca administrator
de societăți cu activitate în sectorul de comerț de retail. Se alătură echipei iHunt încă de la
înființarea ei, unde ocupă funcția de specialist control risc și consilier pentru dezvoltare cu
competențe pe risc.
Domnișoara Dumitrescu Corina Mihaela, absolvent de studii juridice postuniversitare, a
dezvoltat o carieră profesională care îmbină interesul pentru drept, cu vocația managerială. Cu
experiență de peste 5 ani în poziția de director general al unei unități de alimentație publică,
Dumitrescu Corina oferă afacerii iHunt orientare și perspectivă atât de natură juridică, precum
și organizatorică și strategică.

17. Resursele umane – detalii
cu privire la angajați
Pentru afacerea și managementul iHunt, echipa reprezintă cel mai valoros activ, a cărui
creștere cantitativă trebuie să fie susținută de investiții în formarea profesională și dezvoltarea
profesională individuală, dar și în spiritul de echipă, în calitatea comunicării și colaborării dintre
departamente și indivizi.
Politica de remunerare și de promovare urmăresc fidelizarea angajaților precum și întărirea
unității și eficienței echipei. Pentru că obiectivul este acela de stimulare a echipei și a cooperării,
salariile sunt fixe, fără comisionarea vânzărilor dar cu recompensarea regulată a echipei, în acord

24

Memorandum – admitere la tranzacționare
Resursele umane –
detalii cu privire la
angajați

iHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

cu realizările echipei și cu contribuția personală a fiecărui angajat la rezultate. Primele anuale
sunt direct corelate cu performanța și rezultatele individuale și colective.
Pentru că afacerea iHunt este în plină dezvoltare, echipa iHunt crește numeric de la un sezon
la altul, de la un an la altul. În politica de recrutare, de asemenea intenționată să faciliteze
formarea de personal dedicat și identificat cu firma, criteriile de selecție sunt orientate nu doar
spre profilul educației al pregătirii formale sau al experienței candidaților, ci mai ales valori
precum încrederea, dorința de dezvoltare, motivația și atașamentul.
Odată acceptat, noul angajat trece prin toate departamentele, astfel încât întreg personalul
înțelege afacerea, cunoaște fiecare segment din lanțul de activitate, își conștientizează rolul în
echipa mare și este capabil să identifice modurile în care poate contribui la maximizarea
rezultatelor și a performanței echipei. Cultura organizațională, deja puternică prin asumarea și
exemplificarea ei la nivelul conducerii, a indus, în întreaga echipă, valori precum punctualitate,
disciplină și disponibilitate.
La 31.12.2018, societatea avea un număr de 25 de angajați, numărul mediu de salariați pentru
exercițiul financiar 2018 fiind de 23. Media de vârstă este sub 30 de ani. Evoluția numărului de
angajați este prezentată în tabelul de mai jos (tabel nr. 11)
Tabel nr. 11 Evoluția personalului angajat la iHunt Technology Import Export S.A.
Resursa umana

2015

2016

2017

2018

Numar total angajati
din care:
Departament IT
Departament TESA
Departament Vanzari
Departament Service

4

15

22

25

1
1
1

2
1
5
5

3
2
8
5

3
2
8
5

Departament Relații cu clienții

1

2

4

4

Sursa: iHunt
Pentru motivarea și fidelizarea personalului, societatea a adoptat o politică sustenabilă de
majorare a salariilor corelată cu productivitatea muncii. În exercițiul financiar 2018, cheltuielile
totale cu personalul s-au ridicat la 1,55 mil. lei, salariul mediu brut la nivel de societate
înregistrând o creștere de 43,7%. Această evoluție se datorează restructurării personalului: chiar
dacă numărul efectiv de angajați nu s-a modificat semnificativ (+3 persoane față de exercițiul
precedent), societatea a urmărit atragerea de personal cu experiență, abilități și competențe
deosebite. Această strategie a atras fluctuație a personalului în cursul anului 2018 precum și
creșteri importante la nivelul cheltuielilor salariale. În anul 2017, productivitatea muncii, 119.000
lei profit realizat / angajat, cu 47% mai mică în 2017 față de 2016 în urma creșterii cheltuielilor
inerente dezvoltării afacerii, este totuși cu 42% mai mare decât cea a competitorului principal
(Allview – Visual Fan SRL) și cu 77% mai mare decât la Eboda.
Personalul nu este organizat în sindicat, raporturile între conducerea societății și angajați fiind
reglementate de legislația muncii, contractul individual de muncă și regulamentele interne.
Pe parcursul anului 2018, nu s-au înregistrat elemente de conflict care să afecteze raporturile
dintre angajator și salariați, între management și personal existând o relație bazată pe
comunicare, încredere, susinere reciprocă, respect și disciplină.
18. Cota de piață, principalii
competitori
Segmentul de piață al terminalelor de telefonie mobilă alternative la oferta brandurilor de
top, importate din, sau asamblate în China, pe care a pătruns iHunt era dominat de doi mari
competitori cu o vechime de peste 15 ani pe piață, Allview și Eboda, urmați de alte companii a
căror prezență pe această piață s-a diluat semnificativ până în 2018 (ex. Evolio, Utok etc) .
Profilurile acestor companii sunt relativ similare cu cel al iHunt, ofertele lor cuprinzând, pe
lângă telefoane mobile importate din China (produs finit sau asamblate în România), accesorii,
gadget-uri, tehnologie smart-home și alte produse de uz casnic sau personal care integrează
tehnologie modernă.
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Potrivit estimărilor societății, cota de piață a iHunt în 2018 a fost de 0,8%, iar pentru anul
2019, aceasta va depăși 1%.
Deși de dimensiuni mai mici decât ale concurenților, indicatorii de performanță calculați
pentru iHunt prezintă atât valori cât și tendințe care susțin proiecția unei evoluții promițătoare
a cotei de piață (fig.8-10).
La o cifră de afaceri de peste 6 ori mai mare decât iHunt, volumul vânzărilor pe salariat
calculat pentru Visual Fan SRL (deținătorul brandului Allview) este la aproape același nivel cu
cel realizat de iHunt. E-boda Distributions SRL (deținătorul brandului E-boda), cu vânzări de
1,75 ori mai mari decât iHunt în 2017, raportează cu 22% mai puține vânzări/salariat decât iHunt.
De asemenea, productivitatea muncii măsurată prin valoarea profitului realizat / angajat
poziționează iHunt semnificativ deasupra competitorilor săi.
Situația stocurilor, respectiv a creanțelor – elemente de vulnerabilitate specifice afacerilor care
presupun import din China și redistribuire en retail / en gros pe piața locală sugerează o
capacitate superioară a iHunt de recuperare a creanțelor față de competitori. Deși mai ridicată
decât valorile calculate pentru concurență, ponderea stocurilor în total active circulante raportată
la 31.12.2017 este cu 13 p.p. mai mică decât în anul 2016, în timp ce valoarea absolută a acestora
a scăzut cu 18% în aceeași perioadă.

19. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente
de activitate sau linii de business

Structura cifrei de afaceri pe perioada 2015 – 2018 se prezintă astfel (tabel nr. 12):
Tabel nr. 12 Structura cifrei de afaceri pe principalele tipuri de produse / activități
Distribuția CA pe principalele
linii de produse
Total CA

2015

2016

2017

2018

2.477.182

13.115.712

24.058.008

24.681.106

2.339.239

12.229.123

21.946.760

22.793.479

1.637.467

7.337.474

8.778.704

8.661.522

701.772

3.668.737

6.584.028

14.131.957

din care:
A. CA - telefoane
din care:
- dupa tipul de telefon
Telefoane rezistente
Smartphone
- dupa brand
Telefoane iHUNT

-

1.222.912

6.584.028

10.029.131

Telefoane producatori chinezi

2.339.239

1.006.211

15.362.732

12.764.348

B. CA - gadgets si accesorii

75.219

134.026

956.218

925.022

C. Prestări servicii

62.724

752.563

1.155.030

962.605

Sursa: iHunt
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Fig. 9 Evoluția marjei nete a profitului și a ratelor de creștere, iHunt vs competiție
b) rate de creștere

a) marja profitului
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sursa: calcule proprii, pe baza http://5.2.179.87/mobropub
Atât indicatorii de rentabilitate (marja netă a profitului, rata de rentabilitate a capitalului, rata de rentabilitate a
activelor) cât și rata de creștere ale iHunt sunt deasupra valorilor calculate pentru cei doi concurenți principali. (fig. 9 a)
și b))

Fig. 10 Rata de rentabilitate a capitalurilor și activelor
a) rentabilitatea capitalului
b) rentabilitatea activelor
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sursa: calcule proprii, pe baza http://5.2.179.87/mobropub
Alți indicatori economici situează iHunt , de asemenea, pe o poziție favorabilă față de cei doi competitori, astfel
(fig. 10 a și b):

Fig. 11 Indicatori de performanță / gestiune, iHunt vs concurență
a) indicatori de productivitate
b) rata stocurilor / rata creanțelor
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27

Memorandum – admitere la tranzacționare
Detalierea cifrei de
afaceri pe segmente de
activitate sau linii de
business

iHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Veniturile din vânzările de telefoane mobile reprezintă ponderea majoritară în cifra de afaceri.
Pătrunderea iHunt pe piața telefoanelor mobile prin strategia de nișă se reflectă în procentul
inițial ridicat, apoi descrescător al vânzărilor de telefoane rezistente în total vânzări de telefoane
mobile (fig. 12 a)). De asemenea, se observă creșterea ponderii vânzărilor de telefoane brand
iHunt în defavoarea modelelor aparținând producătorilor chinezi, conform cu obiectivul
strategic și strategia firmei (fig. 12 b)

Fig. 12 Evoluția structurii vânzărilor de telefoane mobile pe principalele tipuri de telefoane
a) telefoane rezistente / smartphone
b) telefoane iHunt / telefoane alți producători
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20. Clienți principali și contracte
semnificative
În perioada 2016-2018, numărul de clienți iHunt a crescut cu o rată anuală medie de 83,4%,
ajungând la 135.200 clienți înaintea lansării acțiunilor companiei pe piața AeRO-ATS
(10.06.2019). Ponderea clienților persoane juridice a crescut, față de anul anterior, de la 6,34% la
9,34%, reflectând preocuparea managementului pentru dezvoltarea segmentului B2B.
Prin natura activității de comerț de retail, portofoliul mare de clienți al iHunt reflectă un grad
de concentrare redus (tabel nr. 13):

Tabel nr. 13. Portofoliul de clienți, pe categorii
Număr Clienţi
categorii de clienți
Numar total de
clienti, din care:
A. Numar clienţi
Persoane Juridice
B. Numar clienţi
Persoane Fizice

2015

2016

2017

Variatie
2018/2017

2018

3.449

27.842

51.909

93.582

80,3%

983

2.507

3.293

8.744

65,53%

2.466

25.335

48.616

84.838

74,51%

Sursa: iHunt
Rata de dependență este relativ redusă, primii cei mai importanți 10 clienți ai iHunt absorbind
doar 40% din volumul total al vânzărilor, în anul 2018 (tabelul nr. 14 și fig. nr. 12) iar primii trei
clienți cu ponderi de peste 5% reprezintă, împreună, doar 26% din cifra de afaceri. Întrucât
aceștia sunt lanțuri de retail, cu prezență largă în țară și cu o poziție solidă pe piață, riscul asociat
nivelului de concentrare este scăzut.
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Tabelul nr.14 Clienți semnificativi, 2018

Valoare vânzări

Denumire Client
CORSAR ONLINE SRL
DANTE INTERNATIONAL SA
CARREFOUR ROMANIA SA
HAPPY PHONE SRL
BANCATU SRL
ITG ONLINE SRL
EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL
DRISAND COM SRL
ELECTRONIC WORLD SRL
CARPATIK IMPEX SRL
Altii
Total Vanzari
Sursa: iHunt

1.214.244
1.030.565
772.113
394.592
300.662
267.976
187.553
172.966
81.888
60.214
6.724.212
11.206.985

Pondere în total
vânzări
10,83%
9,20%
6,89%
3,52%
2,68%
2,39%
1,67%
1,54%
0,73%
0,54%
60,01%
100%

Fig nr. 12 Structura portofoliului de clienți, la 31.12.2018
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CARREFOUR ROMANIA SA

9,20%

HAPPY PHONE SRL
BANCATU SRL

6,89%

ITG ONLINE SRL
EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL
DRISAND COM SRL

3,52%
60,01%

2,68%
2,39%

ELECTRONIC WORLD SRL

1,67%

CARPATIK IMPEX SRL
Altii

0,54%

1,54%
0,73%

Sursa: iHunt
21. Principalii indicatori
operaționali

Pentru relevanța lor în activitatea societății, au fost selectați și prezentați în evoluția lor,
următorii indicatori, considerați reprezentativi pentru diferitele funcțiuni ale firmei :
1. Număr de clienți noi anual
2. Rata de fidelizare
3. Număr de comenzi lunar
4. Număr comenzi la evenimente (Black Friday, Crăciun, Paște)
5. Cele mai vândute produse
6. Incidența retururilor
7. Incidența service în garanție
8. Relația cu clienții – numărul de contacte telefonice zilnice
9. Trafic pe website-ul iHunt
10. Comenzi prin site-ul propriu
11. Numărul și ponderea de produse noi iHunt în oferta iHunt anuală
12. Rata de concentrare a furnizorilor
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Pentru activitatea de vânzări și distribuție, prezentăm următorii indicatori operaționali:
1. Numărul de clienți noi a crescut de la un an la altul, astfel:
2015
2016
2017
2018
Clienți noi
4531
28884
57274
68914
2.

Rata de fidelizare, exprimată prin procentul clienților care revin pentru comenzi, la iHunt confirmă
competitivitatea ofertei iHunt cât și calitatea serviciilor pre și post vânzare:
2015

Rată de fidelizare

3.

4.

2017

2018

Persoane Juridice (fără marii retail-eri)

0%

6%

10%

15%

Persoane Fizice

0%

4%

6%

10%

Evoluția numărului lunar de comenzi se prezintă astfel:
2015
2016
Numărul mediu de comenzi 279
2191
lunar
Valoarea medie pe comandă
946.19
617

2017
4157

2018
5014

596.56

542.45

Pe parcursul anului, numărul de comenzi atinge niveluri de vârf cu ocazia evenimentelor
comerciale care atrag, prin ofertele speciale, interesul clienților. În 2018, față de anul 2017,
momentele din an însoțite de creșterea generală a volumului cumpărăturilor au marcat
evoluții pozitive în privința numărului de comenzi:
Nr. comezni
Black Friday
Crăciun

5.

2016

2017
7428
5552

2018
7732
4518

Cele mai vândute produse ale iHunt pe anul 2018 :
1
2
3
4
5
6
7

Produs
iHunt P6000
iHunt Like 4U
iHunt S9 Pro Alien
iHunt S10 Tank
iHunt P11000 Pro
Casca Bluetooth iHunt V9
Casti audio iHunt Ear Beatbox
Wireless Negru

Nr. unități vândute
7500 buc
5000 buc
2000 buc
2000 buc
1800 buc
2000 buc
1000 buc

Valoarea vânzărilor
2.962.500
1.495.000
1.798.000
1.198.000
2.158.200
190.000
159.000

Pentru activitățile de servicii pre și post-vânzare, prezentăm următorii indicatori operaționali:
6.

Considerată a fi unul dintre aspectele direct afectate de calitatea relațiilor cu clienții, incidența
retururilor reflectă preocupările manageriale în direcția îmbunătățirii serviciilor și calității
produselor:
Incidențe retur
% în total comenzi

7.

2015

2016

11%

2017
8%

2018
7%

6%

Incidența intervențiilor de service în garanție precum și costurile aferente acestora oferă un
indiciu asupra calității execuției produselor, a probabilității fidelizării clienților iHunt:
Service în garanție
Incidența % în total comenzi

2015
21%

2016
16%

2017
12%

2018
7%

8. Relația cu clienții poate fi evaluată prin viteza de răspuns la apeluri telefonice / mesaje
electronice, precum și numărul de contacte telefonice / electronice realizate zilnic. Acesta din
urmă se ridică la aproximativ 300.
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Activitatea de marketing, promovare și publicitate se reflectă în gradul de vizibilitate și
popularitate a firmei și brandului iHunt. În acest sens, observăm creșterea atât a traficului pe
pagina de internet a societății precum și a ponderii comenzilor primite prin canalele proprii în
defavoarea procentului comenzilor primite prin terți distribuitori:

2016
2017
2018
120.000 360.000 750.000

9. Număr de vizitatori unici ai ihunt.ro / lună
10. Procent comenzi prin canalele proprii

45%

52%

70%

Dezvoltarea portofoliului de produse sub brandul iHunt reprezintă elementul cheie și
fundamental pentru atingerea obiectivelor strategice și a misiunii iHunt, sursa de valoare
adăugată și baza perspectivelor de creștere viitoare. Pentru acest aspect al activității companiei,
prezentăm ca indicator operațional, numărul de produse noi sub brandul iHunt din oferta
anuală:

2016
11. Ponderea brand iHunt în total produse
noi în oferta iHunt

2017

12.5%

2018

30%

2019 (est)

65%

80%

12. Gradul de concentrare al furnizorilor – dacă, înainte de formarea echipei iHunt în China,
achizițiile de mărfuri se făceau în proporție de 76,51% printr-un singur distribuitor, de pe piața
furnizorilor, la finalul anului 2018 cel mai semnificativ partener chinez furniza până la 20%din
mărfurile importate.

22. Scurtă descriere a ultimelor
rezultate financiare disponibile
Prezentăm în tabelul nr. 15 principalii indicatori de rezultate raportați de societate la 31.12.2018
comparativ cu aceeași perioada a exercițiilor anterioare.
Tabel nr.15 Rezultatele financiare ale iHunt la sfârșitul exercițiilor financiare 2016 - 2018
Denumirea Elementului
Cifra de afaceri netă, din care:
Producția vânduta
Venituri din vânzarea mărfurilor
Alte venituri din exploatare

24.681.106

Variație
2018/2017
2,59%

1.155.030

962.605

-16,66%

22.902.978

23.718.501

3,56%

31.12.2016
13.115.712

31.12.2017
24.058.008

552.563
12.563.149

199.174

13.117.924

9.677
24.067.685

1958,22%

24.880.280

3,38%

93.421

128.855

136.145

5,66%

321

6.260

11.707

87,01%

8.381.213

16.005.548

16.401.794

2,48%

277.965

1.030.434

1.548.215

50,25%

6.429

96.799

233.012

140,72%

1.817.805

3.846.480

5.537.619

43,97%

10.577.154
2.540.770

21.114.376
2.953.309

Venituri Financiare - Total

21.977

Cheltuieli financiare Total

Venituri din exploatare TOTAL
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu energia și apa
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu personalul
Ajustări de valoare
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli de exploatare Total
Rezultat din exploatare

2.212

31.12.2018

23.868.492

13,04%

1.011.788

-65,74%

185.980

207.351

11,49%

262.086

660.649

647.170

-2,04%

Rezultat financiar

(240.109)

(474.669)

(439.819)

-7,34%

Rezultat brut

2.478.640
336.642

571.969

-76,92%

Impozitul pe profit

2.300.661
289.004

89.630

-73,38%

Rezultatul net

2.011.657

2.141.998

482.339

-77,48%
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Indicatorii performanței financiare calculați pentru anul 2017 arată spre o dezvoltare
accelerată a afacerii iHunt care se reflectă în creșterea cifrei de afaceri cu 83,4% față de perioada
de referință, cât și în creșterea cheltuielilor de exploatare și financiare cu 99,62% și, respectiv,
152,07%. Anul 2018 reflectă 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. Pentru anul 2018, această translație spre brandul propriu a
însemnat aprecieri modeste ale veniturilor operaționale, creșteri accentuate la nivelul
cheltuielilor, scăderea rezultatului net și a marjei profitului net.
Creșterea veniturilor din exploatare cu 2,6% în 2018 față de 2017 a fost însoțită de creșterea
cheltuielilor de exploatare într-un ritm mai alert, cu o rată de 13% cu efect asupra rezultatului
brut din exploatare (-65,7%) și a marjei brute operaționale, care a scăzut de la 12,3% în 2017, la
4,10% în 2018.
Ponderea majoritară în totalul cheltuielilor operaționale revine cheltuielilor cu mărfurile,
care, la 31.12.2018 reprezentau 68,72% din cheltuielile de exploatare – cu 7,1 p.p. mai puțin decât
în anul 2017 și, respectiv, 66,5% din cifra de afaceri – nivel raportat și în 2017.
Al doilea element important de cost operațional este reprezentat de „alte cheltuieli de
exploatare”, în pondere de 23,2%, al căror nivel a crescut semnificativ, atât în valoare absolută
(5,54 mil. lei față de 3,85 mil. lei) dar și procentuală (23,2% din cheltuieli operaționale față de
18,22%). Este de remarcat faptul că în această categorie de cheltuieli se regăsesc, în proporție de
48%, cheltuielile cu promovarea, publicitatea și marketing, a căror valoare a crescut de la 948,6
mii lei la 2,53 mil. lei (+166,4%). De asemenea, ponderea lor în cifra de afaceri s-a mărit de la 2,5%
în 2016, la 3,9% în 2017 și la 10,2% în anul 2018. Această evoluție este inerentă strategiei de
dezvoltare urmărită de către conducerea societății, lansarea de noi produse iHunt fiind susținută
de un efort important de promovare a acestora. Societatea preconizează ca intensitatea
cheltuielilor cu marketing și publicitatea să scadă în următorii ani, dar nu în proporție ridicată,
promovarea rămânând elementul de rezistență și de suport în dezvoltarea afacerii iHunt.
Ponderea cheltuielilor cu personalul în cheltuielile de exploatare a crescut de la 4,9% la 6,49%,
pe fondul, pe de o parte, al creșterii salariului minim pe economie care a stimulat o dinamică
paralelă pentru salariile personalului iHunt, precum și, pe de altă parte, reconfigurarea
personalului prin atragerea de specialiști cu experiențe, aptitudini și competență superioară care
a antrenat creșterea costurilor cu personalul.
Fig.13 Evoluția cheltuielilor din exploatare pe elemente principale, vs evoluția veniturilor din exploatare
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Sursa: iHunt
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În consecință, la 31.12.2017, excedentul brut din exploatare este mai mare cu 23,87% față de
anul anterior, pentru ca, la 31.12.2018, valoarea acestui indicator să scadă cu 65,7% față de nivelul
din anul 2017. Rezultatul net din exploatare din anul 2017, în valoare de 2.953.309 lei, cu 16,24%
superior nivelului raportat pentru exercițiul financiar 2016 rămâne de 2,9 ori mai mare decât
profitul net raportat la finalul anului 2018.
Evoluția veniturilor și a cheltuielilor financiare pe parcursul anului 2018, deși favorabilă în
raport cu exercițiul anterior, a determinat un rezultat financiar negativ, cu menționarea faptului
că veniturile financiare au crescut cu 11,5% în timp ce cheltuielile financiare au scăzut cu 2,04%.
Majorarea veniturilor financiare se compune din creșterea cu 12,3% a veniturilor din diferențe
de curs valutar, diferențe care, de altfel, sunt și sursa principală a cheltuielilor financiare.
Cheltuielile din diferențe de curs valutar au crescut cu 43,9% . În același timp, însă cheltuielile
privind sconturile s-au înjumătățit, ajungând de la 319,3 mii lei, la 185,2 mii lei. Cheltuielile din
dobânzi se majorează cu 128%, de la 88,6 mii lei la 31.12.2017, la 201,8 mii lei la 31.12.2018
În consecință, mai ales pe fondul creșterii cheltuielilor cu promovarea și cu personalul,
valoarea Rezultatului brut aferent anului 2018, în valoare de 571.969 lei, s-a diminuat cu 77%
față de anul de referință. După deducerea cheltuielilor privind impozitul pe profit, rezultatul net
înregistrat de societate este pozitiv, în valoare de 482.339 lei, cu 77,4%% inferior celui raportat la
31.12.2017.
Un alt element de vizibilitate și impact se regăsește în sponsorizările iHunt pentru obiective cu
caracter sportiv / entertainment dar și comunitar. Astfel, în anul 2018, iHunt sponsorizează cu
peste 65.000 lei cursele pilotului campion național de viteză în coastă, Marian Andrei și
construcția unei biserici.
Principalii indicatori economico-financiari
Pe întreaga perioadă de analiză, valorile principalilor indicatori economico-financiari au
evoluat astfel (tabel 16).
Indicatorul lichidității generale reflectă capacitatea relativ ridicată a firmei de a-și achita
obligațiile financiare pe termen scurt pe seama activelor circulante. Dată fiind ponderea ridicată
a stocurilor în total active (55,5% la 31.12.2018), lichiditatea imediată – testul acid – este inferioară
limitei minim recomandate.
Tabel nr. 16. Indicatori economico-financiari
Valori
Indicatori
12.2016
12.2017
12.2018
referință
Indicatori de lichiditate
= Active curente /
Recomandat:
Lichiditate curentă
1,539
1,855
1,22
Datorii curente
„1,5”
= (Active curente –
Recomandat:
Test Acid
Stocuri) /
0,128
0,363
0,403
„1”
Datorii curente
Indicatori privind gradul de îndatorare
= Datorii pe termen
Gradul de îndatorare
lung /
0,001
0,439
0,201
Capital permanent
Recomandat:
Gradul de îndatorare
= Datorii totale /
0,5
0,5419
0,677
0,743
generală
Active totale
Risc ridicat:
„>0,8”
Indicatori de solvabilitate
Rata solvabilității
= Active totale/
Recomandat:
1,845
1,478
1,347
globale
Datorii totale
„>1,4”
Indicatori de rentabilitate
= (profit net din
Marja profitului Net
vânzări /
15,3%
8,9%
2%
Cifra de afaceri) *100
= Rezultat net /
Rentabilitatea activelor
,45,4%
24,9%
6,56%
Active totale
Rentabilitatea
= Rezultat net /
0,984
0,433
0,204
capitalului
Capital permanent
sursa: calcule proprii pe baza situațiilor financiare iHunt
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Gradul de îndatorare generală, pe o tendință ușor crescătoare în perioada de analiză datorită
creșterii mai accentuate a datoriilor față de cea a activelor, antrenează un nivel al solvabilității
ușor inferior limitei maxime tolerabile.
Deși, în ultimii ani, rata de creștere a datoriilor societății a fost mai accelerată decât cea a
capitalurilor proprii, indicatorii privind nivelul de îndatorare al companiei reflectă valori
apropiate pragului de risc
Distribuția datoriilor totale după termenul de exigibilitate relevă schimbarea politicii de
finanțare și translatarea ei către mijloace de finanțare pe termen scurt.
Dacă, la 31.12.2017, ponderea majoritară, în total datorii, revenea în proporții relativ egale,
creditelor bancare pe termen scurt (37,7%) și creditelor bancare pe termen lung (37,4%), urmate
de datoriile curente comerciale (21,6%), la 31.12.2018 datoriile pe termen lung reprezentau doar
8,7% din total datorii.
Societatea intenționează să prelungească linia de credit deschisă la ING, cu micșorarea sumei
de la 1.900.000 lei la 1.500.000 lei.

23. Declarație privitoare la politica și
practica privind prognozele
Ulterior listării pe piața AeRO, societatea va emite periodic prognoze privind evoluția
principalilor indicatori economico-financiari pentru a oferi potențialilor investitori și pieței de
capital o imagine fidelă și completă asupra situației actuale și a planurilor de viitor avute în
vedere de companie, precum și rapoarte curente cu detalierea elementelor comparative între
datele prognozate și rezultatele efective obținute. Prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale și
semestriale, iar politica privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății.
24. Declarație privitoare la politica și
practica privind dividendele, în
concordanță cu Principiile de
Guvernanță Corporativă pentru
societățile listate pe AeRO
În stabilirea politicii de dividend, emitentul va ține cont de nevoile de finanțare a companiei,
de implicarea acesteia în noi proiecte sau posibile achiziții. Se va urmări un echilibru între
politica de investiții și cea de dividend ținând cont și de așteptările investitorilor. Totuși,
acționarii actuali ai societății intenționează menținerea procentului de 50% din rezultatul net
pentru distribuire de dividende

25. Descrierea planului de dezvoltare
a afacerii
Realizarea misiunii iHunt se sprijină pe atingerea următoarelor obiective strategice pe
următorii trei ani, care constituie elementele de referință și orientare pentru planul de dezvoltare
a afacerii:
✓ Pătrunderea și consolidarea poziției pe piețele europene prin proiectul „marketplace
international”
✓ Dezvoltarea și diversificarea portofoliului de oferte sub brandul iHunt
✓ Promovare, comunicare și publicitate
✓ Lărgirea bazei de clienți B2B
✓ Diversificarea, consolidarea și optimizarea parteneriatelor cu furnizorii chinezi
Pentru anul 2019, se dezvoltă o nouă gamă proprie complexă și cuprinzătoare de telefoane
mobile. Pentru extinderea în afara României, s-au decis constituirea unei echipe de management
și vânzări în China care, începând cu anul 2019 să oferteze portofoliul de produse iHunt către
clienți business dine Uniunea Europeană și nu numai, pentru ridicarea brandului iHunt la
statutul unui brand internațional.
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Începând cu anul 2019 iHunt se așteaptă la primele rezultate ale eforturilor investite în 2018
în crearea market-place-ului internațional, în promovarea brandului, precum și în consolidarea
parteneriatelor strategice încheiate în 2018 cu 5 mari fabrici de electronice din China pentru
produse mai performante și mai accesibile
Sursele de finanțare prevăzute pentru continuarea eforturilor investiționale provin din
cashflow-ul generat de activitatea curentă, din reinvestirea unei părți importante din profitul
realizat, din capitalul atras de pe piața de capital și, pentru oportunități viitoare de dezvoltare,
dacă se va impune, din credite bancare.

26. Factori de risc
Înainte de luarea unei decizii de investiții, în scopul evaluării corecte a oportunității
investiționale, potențialii investitori ar trebui să analizeze cu atenție riscurile menționate în
această secțiune, cât și celelalte informații cu privire la emitent cuprinse în acest document și nu
numai.
Fiecare dintre categoriile de risc evidențiate mai jos ar putea avea un impact negativ
semnificativ asupra activității emitentului, poziției financiare și rezultatelor operaționale, asupra
lichidității și/sau perspectivelor, și, indirect, asupra oricărei investiții în acțiunile companiei.
Concretizarea riscurilor ar putea influența negativ cotația acțiunilor companiei și, ca rezultat,
pot atrage pierderea parțială sau chiar integrală a investiției realizate.
In aceasta sectiune, ordinea prezentării factorilor de risc este aleatorie și nu reprezintă o
prioritizare a acestora.
Principalele clase de riscuri care pot afecta activitatea și performanța Emitentului se numără:

Riscuri la nivel macroeconomic și al economiei globale
Prin natura activității sale, poziția financiară a Emitentului este sensibilă la ciclurile
economice și la condițiile economice generale. Crizele financiare internaționale cât și mediul
economic instabil pot avea efecte negative semnificative asupra activității, rezultatelor
operaționale și poziției financiare a Emitentului. Turbulențele socio-politice pot, de asemenea,
impacta activitatea companiei.
În literatura de specialitate și opiniile experților, piețele financiare internaționale și, prin
contagiune rapidă, cele locale sunt recunoscute ca fiind printre cele mai sensibile și reactive spații
economice la evoluțiile economico-financiare globale și regionale. O criză economică globală,
sau chiar o pantă negativă a creșterii economice se resimte, pe piața financiară locală, prin
scăderea lichidității pieței de capital și a cotațiilor burseire, creșterea ratelor dobânzii și acces mai
dificil la finanțare. Pentru investitorul în acțiunile Emitentului, aceasta ar putea însemna pierderi
la nivelul valorii de piață a investiției, dar și diminuarea probabilității și valorii dividendelor
acordate ca urmare a unor rezultate economice sub nivelurile prognozate și a reducerii
resurselor financiare necesare susținerii și dezvoltării activității.
Remarcăm, totuși, că, din analiza indicatorilor macroeconomici (cap. 13.3), volatilitatea
sectorului specific Emitentului este relativ inelastică și de semn contrar în raport cu evoluțiile
macroeconomice. Acest element favorabil Emitentului din punctul de vedere al atractivității
pentru investitori poate fi parțial compensat de volatilitatea ridicată față de evoluția monedei
naționale în raport cu alte monede externe, care este strâns legată de dinamica macroeconomică.
Un alt unghi de vedere interesant asupra riscurilor derivate din evoluțiile economice,
financiare și politice globale este cel al încetinirii creșterii economice a Chinei care a raportat,
pentru anul 2018, cea mai scăzută rată de creștere economică din ultimii 28 de ani (6,6%) pe
fondul conflictelor comerciale cu SUA și al scăderii cererii interne. Din această perspectivă,
selecția atentă și strategia de diversificare a furnizorilor chinezi favorizată de prezența fizică a
echipei iHunt în China minimizează potențialul impact negativ asupra afacerii iHunt.
Factorul politic poate afecta direct și semnificativ sectorul economic și activitatea
Emitentului. Instabilitatea instaurată pe scena politică românească este accentuată de un
fenomen generalizat de instabilitate politică la nivel european și global. Impredictibilitatea
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politică diminuează apetitul investițional alimentând cercul vicios al încetinirii economice. De
asemenea, modificări viitoare la nivel legilor, reglementărilor și normelor care guvernează
Emitentul din punct de vedere fiscal și juridic pot genera un imapct asupra evoluției activității
societății pe care aceasta nu îl poate gestiona anticipat și nici previziona, de la creșterea / scăderea
rezultatelor financiare, la fluctuații de personal sau litigii.
Aria specifică cu riscul politic cel mai ridicat din punctul de vedere al impactului potențial
asupra Emitentului este cea a politicilor vamale. Având în vedere, însă, apartenența României
la uniunea vamală a UE, politicile de comerț exterior sunt caracterizate de un nivel sporit de
consecvență, stabilitate și predictibilitate. Noile impozite vamale introduse recent de UE în
relațiile comerciale cu China au vizat importurile pe categoriile de mărfuri pentru care
producătorii chinezi au beneficiat de subvenții. Notăm că, în prezent, cota de impozitare pentru
importul de telefoane mobile din China este 0%.
Riscul valutar: Activitatea iHunt presupune derularea, în mod continuu, a activităților de
import – export. Acest specific expune societatea la un risc al deprecierii monedei naționale față
de valutele contractelor, in special Euro si USD (creșterea parității leu/valută). În ultimele 12 luni,
abaterea medie a variatiilor zilnice a paritatii Leu/Euro a fost de 0,13%, in timp ce in cazul
Leu/USD a fost de 0,51%.
Comparativ cu 01.02.2018, paritatea leului a crescut fata de ambele valute, respectiv cu 1,42%
fata de Euro si cu 4,22% fata de USD.
Riscul asociat surselor de finanțare și ratei dobânzii: Societatea identifică riscul ca în viitor,
variațiile ratelor dobânzii să afecteze fluxurile de numerar. De exemplu, in cazul unui
instrument de împrumut cu rata variabilă, astfel de volatilități produc schimbarea ratei
dobânzii efective a instrumentului financiar, neînsoțită de o schimbare corespondenta a valorii
sale juste. La 31.12.2018, societatea avea contractate credite bancare în valoare de 3.210.342 lei
(44,3% din valoarea activelor totale), din care 85,13 % reprezentau credite cu scadența mai mică
de un an. Societatea se așteaptă ca noile investiții și linii de dezvoltare a afacerii iHunt să
îmbunătățească cashflowul și să diminueze nevoia de finanțare prin creditare.
Riscul legat de concurență derivă din viteza cu care potențialul avans realizat de către
concurență estompează evoluția favorabilă înregistrată de indicatorii financiari ai societății. Deși
o companie relativ tânără, iHunt și-a construit avantaje competitive importante, legate de
conexiunea strânsă la piața furnizorilor, dezvoltarea canalului propriu de distribuție etc. Pe de
altă parte, iHunt urmărește pătrunderea pe noi piețe care va avea drept consecință diversificarea
și a riscului legat de concurență.
Riscul dependenței de furnizori semnificativi. Dependența de unul sau câțiva furnizori care
activează în același spațiu economico-geografic reprezintă un element de vulnerabilitate extrem
de sensibil pentru activități ca cea derulată de iHunt Technology Import Export S.A. Expunerea
furnizorilor de pe o aceeași piață la aceiași factori de risc și evenimente negative crește riscul
blocării întregii activități a societății, a pierderii irecuperabile de clienți, venituri, personal,
perspective. Pentru diminuarea acestui risc, societatea a construit un portofoliu diversificat de
furnizori, a format o echipă iHunt prezentă fizic pe piața furnizorilor și strâns conectată atât la
evoluțiile din piață, la riscurile și oportunitățile ei, dar și la evoluțiile fiecărui furnizori important.
În lumina celor de mai sus, este notabil faptul că, odată cu formarea echipei iHunt în China,
riscul de concentrare a furnizorilor s-a diminuat aproape spre nul. Dacă, înainte, 75% din
valoarea de aprovizionare era facturată de către un singur distribuitor de pe piața furnizorilor,
prezența unui reprezentant direct al iHunt în China
Riscul dependenței de clienți semnificativi. O structură concentrată a clienților poate genera
pierderi la nivelul rezultatelor precum, blocaje financiare și alte riscuri de lichiditate asociate
încetării unui contract cu un client semnificativ sau insolvabilității acestuia.
In prezent, compania urmărește o strategie de diversificare a clienților, așa încât niciunul
dintre clientii societatii sa nu dețină o pondere ridicata în veniturile realizate de către societate
și să diminueze dependența de marii clienți. La momentul actual, cea mai mare pondere deținută
de către un client în veniturile realizate de societate este de aproximativ 11%.
Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii: Compania vizează o creștere sustenabilă,
prin dezvoltarea continuă și diversificarea propriilor produse și servicii, crearea marketplace-
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ului internațional și diversificarea portofoliului de clienți, in conditiile dezvoltarii echipei si a
cresterii vizibilității și prezenței companiei pe plan național și internațional. Cu toate eforturile
depuse în acest sens, din cauze externe sau interne societății, exista riscul ca Emitentul să nu
poată duce la îndeplinire planul de dezvoltare sau părți din strategia definită.
Riscuri operaționale. Poziția pe piață a firmei, veniturile și rezultatele financiare se sprijină
pe fidelizarea clienților existenți și creșterea bazei de clienți pentru produsele iHunt. Aceasta
depinde, în mod direct, pe de o parte, de calitatea produselor în sine și, pe de cealaltă parte, de
calitatea serviciilor asociate vânzării. Calitatea produselor, timpul de livrare, serviciile de retur,
politica de garanție și timpii de servisare reprezintă, de altfel, zonele cele mai vulnerabile pentru
manifestarea riscurilor operaționale.
Printre aceste riscuri operaționale care se evidențiază pentru activitatea iHunt menționăm:
Riscuri de logistică în aprovizionare. Aprovizionarea stocului de mărfuri și onorarea
comenzilor în termenul așteptat de client depinde de transportul maritim, supus la rândul său
multiplelor riscuri de logistică, de condiții meteo etc.
Societatea gestionează acest risc prin programarea anticipată atentă a comenzilor față de
furnizori pe de o parte, precum și prin serviciul de relații directe cu clienții.
1. Riscuri de blocaje sau disfuncționalități în colaborarea dintre departamentele de
aprovizionare – stocuri – vânzări. Unul dintre elementele cheie pentru succesul afacerii iHunt este
nivelul ridicat de congruență dintre echipa de marketing – de prospectare continuă a pieței,
ehipa de gestiune a stocurilor și echipa iHunt de pe piața furnizorilor. Pentru managementul
societății, comunicarea și colaborarea de calitate și în timp real între aceste echipe dar și între
aprovizionare / marketing și piețele aferente reprezintă o prioritate permanentă.
2. Riscuri tehnice. Activitatea iHunt se desfășoară aproape în totalitate prin intermediul
mijloacelor IT. Disfuncționalități la nivelul platformelor de vânzare, de comunicare cu clienții
actuali și potențiali, a serverelor proprii, a sistemelor IT interne, precum și breșe de securitate
privind bazele de date personale pot prejudicia în mod semnificativ activitatea și rezultatele
societății.
3. Riscuri legate de resursele umane. Aceste riscuri presupun, de regulă, probabilitatea ca
societatea să înregistreze o fluctuație ridicată de personal calificat, respectiv înregistrarea unui
deficit de personal în condiții de dezvoltare a activității. În ceea ce privește iHunt, politicile de
resurse umane (recrutarea, promovarea, formarea, stimularea și salarizarea angajaților), valorile
organizaționale și stilul de conducere sunt construite astfel încât să fidelizeze angajații și să
diminueze riscul fluctuației ridicate a personalului. Riscuri mai importante derivă din
dependența potențială de persoane cheie, care ar putea deține cvasi-exclusiv cunoștințele,
competențele și instrumentele necesare mai ales în ceea ce privește cunoașterea pieței interne și
a pieței furnizorilor – riscuri abordate de către conducere prin implicarea consistentă, activă și
consecventă a managementului firmei în aceste activități, precum și prin formarea permanentă
a personalului și rotația interdepartamentală.
Riscul general al investiției în acțiuni este, în principiu, superior celui asociat cu depozitul
bancar sau cu investiția în alte instrumente financiare (obligațiuni de stat, participații la fonduri
de investiții și chiar obligațiuni corporative).Volatilitatea și evoluția puțin predictibilă a
lichidității și prețului acțiunilor – mai ales pe piața românească de capital, alături de riscul
pierderii investiției în cazul falimentului societății emitente nu recomandă investiția în acțiuni
acelor investitori cu un nivel scăzut de toleranță față de risc. De asemenea, riscul de inflație și
riscul de rată a dobânzii pot influența semnificativ evoluția cotației acțiunilor.
Alte riscuri: Investitorii potențiali trebuie să ia în considerare faptul că riscurile prezentate
anterior sunt cele considerate mai semnificative de către Emitent. Totuși, enumerarea riscurilor
din această secțiune nu este exhaustivă pentru riscurile relevante asociate investiției în acțiunile
companiei. Alți factori de risc și incertitudini de care compania nu are cunoștință în prezent și
care pot modifica în viitor rezultatele, condițiile financiare, performanțele și realizările
emitentului pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor companiei sau a dividendului acordat.
Recomandăm investitorilor să întreprindă toate diligențele necesare pentru o evaluare proprie
asupra oportunității investiției.
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27. Informații cu privire la oferte de
valori mobiliare derulate în perioada
de 12 luni anterioară listării
Anterior listării pe piața AeRO din cadrul BVB, societatea nu s-au realizat operațiuni de
vânzare – cumpărare cu acțiuni emise de societate.

28. Planuri viitoare legate de
operațiuni pe piața de capital, dacă
există
Listarea societății reprezintă, în primul rând, o pârghie de promovare, vizibilitate, de
consolidare a imaginii și încrederii partenerilor și clienților actuali și potențiali în perspectivele
afacerii iHunt. De asemenea, diversificarea surselor de finanțare în vederea dezvoltării viitoare
a companiei reprezintă un alt avantaj pe care conducerea iHunt dorește să îl valorifice prin
prezența pe piața AeRO a BVB. Pentru clienții care cred în iHunt, această decizie le va oferi
posibilitatea de a fi parte din afacere, de a beneficia de, și a contribui la creșterea ei.
În ceea ce privește operațiunile viitoare pe piața de capital (majorări de capital social, oferte
secundare, splitări, vânzări de pachete suplimentare de acțiuni etc.) vor deservi direct realizarea
misiunii și strategiei companiei, în corelație cu nivelul de lichiditate al acțiunilor și nevoile de
dezvoltare ale emitentului. În acest sens, se ia în considerare opțiunea creșterii graduale a ratei
de free-float.
29. Numele auditorilor financiari
Conform Actului Constitutiv, auditorul financiar al iHunt Technology Import Export S.A.
este doamna Ioan F. Maria, înreigstrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu
numărul de autorizație 2537/26.08.2008.
30. Societăți afiliate și procentul de
acțiuni deținute
iHunt nu face parte dintr-un grup de firme.

15.03.2019

Emitent

Consultant

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.

SSIF GOLDRING S.A.

Stroe Cezar Cătălin

Zahan Virgil Adrian

Președinte CA

Director General

____________________

____________________
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Anexa nr. 2 – Sinteza rezultatelor financiare anuale
31 Decembrie

31 Decembrie

31 Decembrie

2016

2017

2018

13.117.924

24.067.685

24.880.280

13.115.712

24.058.008

24.681.106

2.212

9.677

199.174

10.577.154

21.114.376

23.868.492

93.421

128.855

136.145

321

6.260

11.707

8.381.213

16.005.548

16.401.794

34.661

24.264

9.301

277.965

1.030.434

1.548.215

6.429

96.799

233.012

1.779.722

3.705.828

5.251.985

3.422

116.388

276.333

2.540.770

2.953.309

1.011.788

21.977

185.980

207.351

113

141

141

21.864

185.839

207.210

262.086

660.649

647.170

1.268

88.580

201.836

260.818

572.069

445.334

Profitul sau pierderea financiar(ă)

(240.109)

(474.669)

(439.819)

Profitul sau pierderea brut(ă)

2.300.661

2.478.640

571.969

289.004

336.642

89.630

2.011.657

2.141.998

482.339

Venituri din exploatare,
din care:
Cifra de Afaceri
Venituri din subvenţii și alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare,
din care:
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele
Alte cheltuieli externe (energie și apă)
Cheltuieli cu mărfurile
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsaminte asimilate
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli privind serviciile prestate de terţi
Alte cheltuieli de exploatare
Profitul sau pierderea din exploatare
Venituri financiare,
din care:
Venituri din dobânzi
Alte venituri financiare
Cheltuieli financiare,
din care:
Cheltuieli privind dobânzile
Alte cheltuieli financiare

Cheltuiala cu impozitul pe profit
Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar

Anexa nr. 3 - Poziţia Financiară Anuală
31 Decembrie 2016

31 Decembrie 2017

31 Decembrie 2018

757.140

1.810.823

1.164.898

183

2.491

1.782

Imobilizări corporale

485.696

1.049.746

692.918

Imobilizări financiare

271.261

758.586

470.198

Active curente, total din care

3.676.425

6.743.113

6.087.735

Stocuri

3.370.686

5.423.456

4.077.679

575.570

1.194.696

1.952.685

0

198

(269.831)

124.763

57.371

0

25.290

99.414

4.433.565

8.579.226

7.352.047

2.389.210

3.634.840

4.982.209

1.287.215

3.133.563

1.132.403

2.044.355

4.944.386

2.369.838

13.508

2.171.541

477.459

2.402.718

5.806.381

5.459.668

200

200

1.410.000

18.990

40

70.500

0

630.607

-

2.011.657

2.141.998

482.339

Active imobilizate, total din care
Imobilizări necorporale

Creanţe
Investiţii financiare pe termen
scurt
Casa și conturi la Bănci
Cheltuieli în avans
TOTAL ACTIVE
Datorii curente, total din care
Active circulante nete/Datorii
curente nete
Total active minus Datorii curente
Datorii non - curente, total din
care
TOTAL DATORII
Capital social subscris și vărsat
Rezerve
Rezultat reportat, din care
Rezultatul perioadei

70.460

Repartizarea profitului
TOTAL CAPITALURI PROPRII
TOTAL DATORII ȘI
CAPITALURI PROPRII

-

2.030.847

2.772.845

1.892.379

4.433.565

8.579.226

7.352.047

Anexa nr. 4 - Bugetul de Venituri şi Cheltuieli
31 Decembrie

31 Decembrie

31 Decembrie

2019

2020

2021

Cifra de Afaceri

29.600.000

38.500.000

52.000.000

Total venituri din exploatare

29.600.000

38.500.000

52.000.000

154.979

185,975

241,768

12.878

14.165

15.582

Cheltuieli cu mărfurile

20.732.129

26.951.768

36.384.886

Cheltuieli cu personalul

1.702.757

1.873.033

2.060.336

Cheltuieli privind serviciile prestate de terţi

4.738.772

6.160.404

8.316.545

Indicatori de rezultat

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele
Alte cheltuieli externe (energie și apa)

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsaminte asimilate

26.690

29.359

32.295

Cheltuieli cu amortizarea

260.975

277.218

374.245

Alte cheltuieli de exploatare

331.600

397.920

477.503

27,960,780

35.889.843

47.903.161

1.639.220

2.610.157

4.096.839

0

0

0

Alte venituri financiare

186.489

167.840

151.056

Total venituri financiare

186.489

167.840

151.056

Cheltuieli privind dobânzile

322.434

413.912

551.559

Alte cheltuieli financiare

489.867

587.841

764.193

Total cheltuieli financiare

812.301

1.001.752

1.315.752

Profitul sau pierderea financiar(ă)

(625.812)

(833.912)

(1.164.696)

Profitul sau pierderea brut(ă)

1.013.408

1.776.245

2.932.143

Cheltuiala cu impozitul pe profit

162.145

284.199

469.143

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar

851.263

1.492.046

2.463.000

Total cheltuieli de exploatare
Profitul sau pierderea din exploatare
Venituri din dobânzi

