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Buget Venituri si Cheltuieli 2020 

 

Prezentul buget este întemeiat în principal pe comercializarea produselor marca iHunt, atât către B2C 

cât şi către reţeaua de parteneri B2B şi nu ia in calcul posibilitatea emiterii de obligaţiuni. 

Deşi contextul Covid-19 impune previziuni reţinute, capacitatea de aprovizionare iHunt a creat avantaje 

importante, prin semnarea de noi contracte cu distribuitori puternici din România si Europa, care se 

confruntă cu dificultăti in procesul de aprovizionare.  

De asemenea, reorientarea spre echipamentele de protecţie certificate CE si FDA a deschis drumul către 

o nouă orientare permanentă si favorabilă pentru dezvoltarea companiei. 

In plus, datorită siguranţei comenzilor online, restricţiilor de circulaţie a persoanelor, comerţul 

electronic cunoaşte o creştere continuă in această perioadă.  

 

DENUMIRE  INDICATOR  
Previzionat 

2020 

I. Venituri totale, din care: 30.350.000 

1.     Cifra de afaceri netă, din care 30.000.000 

      Vanzare marfa 28.900.000 

       Venituri transport 1.000.000 

       Venituri service 100.000 

2.     Alte venituri din exploatare -vz mijoace  fixe 250.000 

3.     Venituri  financiare-dobanzi bancare,diferente curs valutar 100.000 

II. Cheltuieli totale, din care : 27.003.000 

1. Cheltuieli pentru exploatare, din care: 26.343.000 

a) Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile 11.000 

b) Cheltuieli privind mărfurile 20.000.000 

c) Cheltuieli cu personalul 1.000.000 

d) Cheltuieli privind prestațiile externe: 5.000.000 

e) Cheltuieli de promovare și publicitate  2.400.000 
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f) Cheltuieli terti 600.000 

g) Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 800.000 

h) Alte cheltuieli cu servicii terți 1.400.000 

i) Cheltuieli cu alte impozite si taxe  35.000 

j) Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele 76.500 

k) Alte cheltuieli de exploatare ( amenzi, penalitati, sponsorizari) 20.000 

 Cheltuieli cu achizții / cedări de active și alte operațiuni de capital 200.500 

2. Cheltuieli financiare din care: 660.000 

a) Cheltuieli cu dobanzile (dobanda credit) 220.000 

b) Alte cheltuieli ( curs valutar nefavorabil)  440.000 

3. Cheltuieli cu achizții de active și alte operațiuni de capital(investitii)   

III. Rezultatul brut  3.347.000 

IV. Impozit profit 535.520 

V. Rezultatul net  2.811.480 

 

 


