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Catre, 

Bursa de Valori Bucuresti S.A., 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

  

  

Subscrisa iHunt Technology Import Export S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Rudului, Nr.162, Judetul Prahova, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Prahova sub 
nr. J29/330/2015, CUI 34184455, reprezentata legal de Dl. Cezar Catalin Stroe in calitate de Director 
General, va transmite alaturat Raportul periodic privind rezultatele financiare ale societatii aferente 
Trimestrului I al anului 2021, cu scopul informarii actualilor si potentialilor investitori cu privire la 
pozitia financiara, respectiv performanta financiara a societatii. 

Raportul poate fi accesat pe pagina societatii la adresa www.ihunt.ro, precum si la linkul de mai jos. 

  

Cu stima, 

  

iHunt Technology Import Export S.A. 

Dl. Cezar Catalin Stroe 

Director General 
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Mesajul CEO al iHunt Technology Import Export S.A. 

 

Stimați Acționari,  

După anul 2020, în care iHunt a performat comparativ cu 2019, creșterile înregistrate în primele 3 luni ale 

anului 2021 reflectă nivelul de maturitate și sustenabilitate a trendului afacerii iHunt. La 31.03.2021, cifra 

de afaceri a depășit 10 mil. lei, cu 65% deasupra nivelului primului trimestru al anului 2020, în timp ce 

profitul net a atins 1,1 mil. lei, cu 80% mai mare decât profitul de 590.000 lei realizat la 31.03.2020. 

 

Indicator 
Q1 

2019 
Q1 

2020 
Q1 

2021 

Evoluție 
q1 

2021/2020 
Cifra de afaceri 4.747.774 6.298.791 10.395.907 +65,05% 

Profit brut -291.008 679.467 1.277.240 +87,98% 

Profit net -291.008 590.212 1.100.517 +86,46% 

 

Trebuie să ținem cont, însă, că aceste creșteri semnificative nu încorporează, în primul trimestru, noile linii 

de business care sunt în faza de implementare și dezvoltare, cum este iHunt Marketplace. 

Începem, deci, anul în forță, cu optimismul generat de cifrele în creștere la început de 2021, și entuziasmați  

pentru  viitorul iHunt, unde ne vom dezvolta pe noi linii de business îndreptate către categoria SmartHome. 

În acest sens, doresc să anunț lansarea oficială a aplicației “iHunt Home“, care este ready-to-use și 

disponibilă gratuit pentru download de către toți utilizatorii de iOS și Android începând cu 12 Mai 2021.  

Aplicația noastră “iHunt Home” reprezintă software-ul iHunt prin care ne putem conecta, sub o singură 

aplicație, toate dispozitivele SMART Home viitoare pe care le vom lansa sub brandul iHunt. 

Aplicație și ecosistem în același timp, „iHunt Home” este conceput în colaborare cu compania TUYA, 

companie proaspăt listată la NY Stock Exchange unde este evaluată la aproximativ 11 miliarde de dolari. 

Acest parteneriat va deschide, pentru iHunt, accesul la peste 10.000 mii fabrici partenere prin care vom 

putea extinde gama iHunt de produse Smart, exponențial în raport cu capitalul deținut. 

În acest moment, avem mai multe produse în curs de producție și ne așteptăm ca primele dispozitive smart 

sub brandul iHunt, controlabile din aplicația iHunt Home, să ajungă în stoc în lunile următoare.  

Cred cu tărie ca această nouă linie de business va fi una importantă pentru compania iHunt și va genera 

rezultate pozitive în perioada următoare, cu precădere, în 2022. 

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

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

fiecare zi, fiind „iHunt S1 2020” . 
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Începem anul 2021 cu un plan bine pus la punct, atât pentru dezvoltarea brandului iHunt, cât și pentru 

împlinirea și depășirea așteptărilor investitorilor și acţionarilor HUNT, susținute de direcții de creștere atât 

intensivă cât și extensive. 

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

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

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

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

 

Cezar Cătălin Stroe 

Director General și Președinte al Consiliului de administrație 
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Evenimente importante în perioada de raportare 

Ca direcție strategică de dezvoltare echipa iHunt se concentrează pe dezvoltarea de noi generații 

de telefoane mobile iHunt, dar și pe completarea gamei de ofertă cu diverse produse smart-home 

și smartliving. În acest sens, primul trimestru al anului 2021 reprezintă cadrul de lansare a 

platformei iHUNT Marketplace, precum și a  aplicației “iHunt Home”,  în tandem cu alte  4 modele 

noi de telefoane. 

Noile telefoane iHunt se remarcă prin adresabilitatea largă, acoperind o paletă variată de prețuri 

și caracteristici competitive: 

 iHunt S21 Plus Apex 2021- Graţie parteneriatului strategic cu producătorul de chipseturi 

Unisoc, S21 Plus Apex foloseşte cea mai nouă versiune a sistemului de operare Android, cu 

serviciile Google licenţiate, într-o versiune optimizată ce oferă clientului o experienţă de 

utilizare rapidă si stabilă. 

 iHunt S21 Ultra ApeX 2021 -smartphone 4G modern, performant, cu design premium. 

 iHunt Titan P4000 PRO 2021 - reprezintă o noua etapă de rafinare a liniei Titan și o 

completează, ca și cel mai accesibil din această gamă, fiind încă o piesă din oferta actuală a 

companiei și totodată confirmând atuurile reţetei de succes iHunt, de a dezvolta produse, 

fabricare și logistică într-o perioadă ce a pus la încercare toată industria de tehnologie. 

 iHunt Like Hi 10 2021 -Modelul Like Hi 10 performă în clasa sa adoptând un design 

emblematic pentru 2021 și reprezintă evoluția generației anterioare iHunt Like 8. 

Încrederea investitorilor și colaboratorilor iHunt se reflectă și în faptul că, în primele luni ale 

anului 2021, iHUNT anunță admiterea la tranzacționare, pe Sistemul Multilateral de 

Tranzacționare (SMT) al BVB, a două runde succesive de emisiuni de obligațiuni. Atât HUNT23 

cât și HUNT25, cu scadența de 3 și, respectiv, 4 ani, cu dobânda de 8,75% și în valoare de 7 mil. 

lei fiecare au fost suprasubscrise chiar din prima zi.  HUNT23 a fost admisă la tranzacționare pe 

SMT vineri 12 februarie 2021, iar  HUNT25 în prima zi a lunii Aprilie. 

Plata primului cupon aferent emisiunii de obligaţiuni corporative,  tranzacţionată pe piaţa Bonds-

SMT administrată de BVB, sub simbolul HUNT23 a fost efectuată în data de 04.05.2021. 

Aplicația “iHunt Home”, recent lansată, reprezintă un software care oferă posibilitatea  conectării 

sub o singură aplicație  a tuturor dispozitivelor SMART Home pe care iHUNT le lansează. 

Concepută în colaborare cu compania TUYA, proaspăt listată la NY Stock Exchange și evaluată 

la aproximativ 11 miliarde de dolari, aplicația concretizează un parteneriat care va deschide, 

pentru iHunt, accesul la peste 10.000 mii fabrici partenere prin care va putea extinde gama iHunt 

de produse Smart. 

În aceeași perioadă, iHunt Technology Import Export S.A. informează investitorii cu privire la 

inițierea celei de-a doua linii de business prin lansarea platformei iHunt Marketplace, 

operaţională deja  în versiunea beta. Acest proiect a fost în dezvoltare înca de la listarea iHunt pe 

piaţa AERO şi menţionat în memorandum.  Prin aducerea acestuia în varianta beta, perfect 
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funcţională, iHUNT se află cu un pas înainte spre conversia traficului a peste 500.000 accesări 

unice lunare ale site-ului iHunt.ro într-un nou business pentru companie. 

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 iHunt Marketplace. 

Pentru continuarea procesului de dezvoltare asumat de către conducerea companiei, Adunarea 

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

19.01.2021 a aprobat operațiunea de majorare de capital cu aport în numerar, operațiunea vizând 

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

de emisiune care se va calcula ca o medie a ultimelor 30 de zile anterioare depunerii prospectului 

la Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru aprobare. 

 

Performanța financiară 

Primele trei luni ale anului 2021 au generat venituri în creștere cu 59,38% față de aceeași 

perioadă a anului trecut, un rezultat din exploatare de 1,5 mil. lei și profit net în valoare de 1,1 

mil. lei. 

Contul de Profit și Pierdere  
(valorile sunt exprimate în lei) 

31 Martie 
2020 

31 Martie 
2021 

Variație (%) 
2021/2020 

Pondere în 
categoria 
relevantă 

(31.03.2020) 

Cifra de afaceri  6.298.791 10.395.907 +65,05% 99,99% 

 Producţia vândută  315.075 402.538 +27,76% 3,87% 

 Venituri din vânzarea mărfurilor  5.983.716 9.993.369 +67,01% 96,13% 

Alte venituri din exploatare  224.192 530 -99,76% 0,01% 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL  6.522.983 10.396.437 +59,38% 100,00% 

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 
consumabile  

12.126 22.884 +88,72% 
0,26% 

Alte cheltuieli materiale  6.464 12.483 +93,12% 0,14% 

Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)  4.202 6.303 +50,00% 0,07% 

Cheltuieli privind mărfurile  4.020.281 6.948.088 +72,83% 78,17% 

Cheltuieli cu personalul 247.916 276.471 +11,52% 3,11% 

Ajustări de valoare privind imobilizările 
corporale şi necorporale 

39.490 48.700 +23,32% 
0,55% 

Alte cheltuieli de exploatare, din care: 1.462.411 1.573.831 +7,62% 17,71% 

Cheltuieli privind prestaţiile externe  1.254.465 1.452.985 +15,83% 16,35% 

Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte 
asimilate  

6.148 7.826 +27,29% 
0,09% 

Cheltuieli cu protecţia mediului 
înconjurător  

1.250 10.700  
+756,00% 

0,12% 

Alte cheltuieli 200.548 102.320 -48,98% 1,15% 
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CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL  5.792.890 8.888.760 +53,44% 100,00% 

Profitul Sau Pierderea Din Exploatare: 730.093    1.507.677  +106,50%  

Venituri din dobânzi  34 51 +50,00% 0% 

Alte venituri financiare  59.060 246.662 +317,65% 100% 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL  59.094 246.713 +317,49% 100% 

Cheltuieli privind dobânzile  45.593 267.772 +487,31% 56,12% 

Alte cheltuieli financiare  64.127 209.378 +226,51% 43,88% 

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL  109.720 477.150 +334,88% 100,00% 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): -50.626 -230.437    

VENITURI TOTALE  6.582.077 10.643.150 +61,70%   

CHELTUIELI TOTALE  5.902.610 9.365.910 +58,67%   

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 679.467    1.277.240  +87,98%   

Impozitul pe profit 89.255 176.723 +98,00%   

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A 
PERIOADEI DE RAPORTARE: 

     590.212     1.100.517  +86,46%   

 

Eforturile depuse pe întreg anul 2020 privind dezvoltarea pe sectoare conexe, abordarea de noi 

canale de distribuție și consolidarea segmentului B2B au antrenat o creștere cu 65,05% a cifrei de 

afaceri în primul trimestru al anului curent. 

Oscilația valorică a cheltuielilor de exploatare (+53,44%) a fost inferioară celei de creștere a 

veniturilor din exploatare (+59,38%), concretizând un rezultat din exploatare pozitiv în valoare 

de 1,5 mil. lei și o marjă brută operațională de 14,5%. 

Sub specificul activității, principala categorie de cheltuieli operaționale este reprezentată de 

cheltuielile privind mărfurile. În pondere de 78,17% din total cheltuieli de exploatare la 

31.03.2021, aceste cheltuieli au crescut cu 72,83% în perioada de raportare. 

Din categoria „altor cheltuieli de exploatare” (17,71% din total cheltuieli operaționale), cheltuielile 

pentru reclamă și promovare s-au redus cu 3,88%, ponderea lor diminuându-se, de asemenea, de 

la 29,8% din totalul acestei categorii de cheltuieli, la 26,58%. Totuși, valoarea acestora, de 418 mii 

lei rămâne semnificativă, atrăgând 4,71% din cheltuielile operaționale. Alte cheltuieli cu servicii 

prestate de terți, cu transportul de bunuri – direct legat de activitatea de vânzare online, cu 

colaboratori etc. au evoluat în același sens cu creșterea activității. 

Veniturile financiare cresc de peste 4 ori în trimestru I 2021 comparativ cu aceeași perioadă a 

anului 2020, fiind constituite, în principal, din diferențe favorabile de curs valutar. Cheltuielile de 

natură financiară sunt generate în proporție de 43,88% de cheltuielile privind diferențele 

nefavorabile de curs valutar, la care se adaugă cheltuielile cu dobânzile. Atragerea de capital prin 

împrumut obligatar imprimă o creștere de 4,3 ori a cheltuielilor financiare în  Q1 2021 față de Q1 

2020, determinând un rezultat negativ al activității financiare la sfârșitul perioadei de raportare. 
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Strategia iHunt de creștere profitabilă și sustenabilă materializează, la 31.03.2021, un profit brut 

de 1,27 mil. lei, respectiv un profit net de 1,1 mil. lei, depășind valoarea aferentă primului 

trimestru al anului 2020 cu  86,46%. 

 

Poziția financiară 

La 31.03.2021, poziția financiară a companiei reflectă efectele infuziei de capital de lucru în urma 

celor două emisiuni de obligațiuni succesive derulate la sfârșitul anului 2020, respectiv începutul 

anului 2021. 

Poziții bilanțiere 31 Martie 
2020 

01 Ianuarie 
2021 

31 Martie 
2021 

Variaţie 
relativă 

(trim I 2020 / 
trim I 2019) 

Pondere în 
Total 

Activ / Pasiv 
2020 

ACTIVE IMOBILIZATE, din care: 637.770 704.679 879.851 +38% 2,66% 

Imobilizări Necorporale 137 217.671 413.534 301750% 1,25% 

Imobilizări Corporale 144.771 91.258 70.567 -51% 0,21% 

Imobilizări Financiare 492.862 395.750 395.750 -20% 1,19% 

ACTIVE CIRCULANTE, din care: 9.604.220 20.648.716 32.243.341 +236% 97,34% 

Stocuri 6.603.994 14.849.528 20.939.901 +217% 63,22% 

Creanţe 2.591.668 5.473.001 7.005.230 +170% 21,15% 

Investiţii Pe Termen Scurt - - 2.635.526  7,96% 

Casa Şi Conturi La Banci 408.558 326.187 1.662.684 +307% 5,02% 

CHELTUIELI ÎN AVANS 9.372 212 192 -98% 0,00% 

TOTAL ACTIV 10.251.362 21.353.607 33.123.384 +223% 100% 

Datorii pe termen scurt 6.702.757 5.363.499 9.129.222 +36% 27,56% 

Datorii pe termen lung 435.113 7.606.026 14.509.562 +3235% 43,80% 

TOTAL DATORII 7.137.870 12.969.525 23.638.784 +231% 71,37% 

Capital social 1.410.000 1.410.000 1.410.000 0% 4,26% 

Rezerve  107.498 282.000 282.000 +162% 0,85% 

Profitul Sau Pierderea Reportat 1.005.782 708.836 6.692.083 +565% 20,20% 

Profitul Sau Pierderea Exerciţiului 
Financiar 

590.212 6.457.748 1.100.517 +86% 3,32% 

Repartizarea profitului - 174.502    

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 3.113.492 8.684.082 9.484.600 +205% 28.63% 
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La sfârșitul primului trimestru al anului 2021, activele circulante – categoria cu ponderea cea mai 

ridicată în activul total - înregistrează o creștere de 236% față de aceeași perioadă a anului 

precedent. Creșterea valorică a activelor curente este determinată de evoluția în același sens atât 

a stocurilor, cât și a creanțelor în perioada de raportare.  

Accelerarea activităţii de aprovizionare cu mărfuri, antrenată de atragerea de capital de lucru 

prin împrumut obligatar, imprimă o creștere cu 14.335 mii lei a stocurilor în perioada de raportare 

comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, și cu 6.090 mii lei față de finele anului 2020. 

Creșterea semnificativă a volumului aprovizionării, principala direcție a fondurilor atrase prin 

emisiunea de obligațiuni, se subscrie strategiei conducerii privind conservarea avantajului 

logistic într-un context de creștere accelerată a activității. În consecință, la finalul perioadei de 

raportare, ponderea stocurilor în active circulante era de 64,94% și de 63,22% în total active. 

Nivelul creanțelor, reprezentând în cea mai mare masură creanțe comerciale (62,07%), a crescut 

cu 170% în primul trimestru comparativ cu perioada similară a anului precedent, pe fondul 

intensificării absorbției pieței și abordării de noi canale de distribuție, cifra de afaceri înregistrând 

o majorare cu 65% în aceeași perioadă. La 31.03.2021, 36,74% din valoarea agregată a creanțelor 

reprezintă creanțe față de bugetul statului și alte creanțe sociale. 

Disponibilitățile din Casa și Conturile la bănci, în cuantum de 1.662 mii lei, reflectă fondurile 

atrase din emisiunea de obligațiuni, derulată în luna ianuarie a anului curent, care nu au fost încă 

antrenate în activitatea operațională. Investițiile pe termen scurt, în valoare de 2.635,5 mii lei, 

reprezintă plasamente pe termen scurt în acțiuni ale unor societăți listate, reflectând preocuparea 

conducerii pentru o bună valorificare a surplusului de disponibilități. 

În urma implementării direcților strategice de dezvoltare, precum lansarea platformei 

,,iHUNTmarketplace”, valoarea imobilizărilor necorporale se modifică în consecință (+413 mii lei), 

ponderea acestora în clasa activelor imobilizate majorându-se cu 46,98 pp față de primul 

trimestru 2020, și cu 16,11 p.p față de finele anului 2020. 

Valoarea imobilizărilor corporale se diminuează cu 51% pe fondul ajustării acesteia cu 

amortizarea aferentă perioadei de raportare, dar și a cedării de active, iar valoarea imobilizărilor 

financiare, reprezentând garanții la credite, se reduce cu 20% în aceeași perioadă. 

La 31.03.2021, majorarea cu 236% a valorii activelor circulante, categoria cu ponderea cea mai 

ridicată în total active (97,34%), coroborată cu valoarea în creștere a imobilizărilor (+38%) 

determină o majorare a activului total cu 22.872 mii lei, respectiv de 3,2 ori față de primele trei 

luni ale anului 2020. 

Capitalul împrumutat rămâne principala pârghie de finanțare a activului, datoriile cumulând 

71,37% din pasivul total, la 31.03.2021. Majorarea cu 231% a valorii acestora în raport cu primele 

trei luni ale anului 2020 se datorează, în principal, creșterii datoriilor cu exigibilitate de peste 1 

an. Amplificarea nivelului îndatorării pe termen lung  cu 14.074 mii lei reflectă orientarea 
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managementului spre oportunitățile de finanțare oferite de piața de capital. Compania a derulat 

două runde succesive de emisiuni de obligațiuni la sfârșitul anului 2020, și, respectiv, la începutul 

anului 2021, alimentând inițiativele strategice ale conducerii de dezvoltare extensivă si intensivă 

a companiei, și antrenând forța motrice a capitalului de lucru. Atât HUNT23 cât și HUNT 25, cu 

scadență de 3 și, respectiv, 4 ani, cu dobândă de 8,75% și în valoare de 7 mil. lei fiecare au fost 

suprasubscrise chiar din prima zi. 

Datoriile pe termen scurt, în creștere cu 36%, asigură finanțarea activității în proporție de  27,56% 

în perioada de raportare. Cele mai reprezentative elemente de structură sunt, în esență, creditele 

bancare pe termen scurt (28,87%) în valoare de 2.635 mii lei, creditori diverși (20,8%) în cuantum 

de 1.898 mii lei, datorii față de acționari (21,91%) și datoriile comerciale (11,90%), totalizând 1.085 

mii lei.  

Majorarea valorii capitalurilor proprii cu 205%, respectiv cu 6.371 mii lei, capitalizează rezultatele 

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

(+565%) și al rezultatului perioadei de raportare (+86%). 

Indicatori economico-financiari 

 

Indicatori De Lichiditate, Solvabilitate Și De Risc 
INTERVAL 

OPTIM 
31 Martie 

2020 

01 
Ianuarie 

2021 

31 Martie 
2021 

Lichiditate curenta (AC/DC) >2          1,433     3,850       3,532  

Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii 
curente 

>1          0,448    1,081      1,238  

Lichiditate rapida (Disponibilitati/Datorii 
curente) 

>0,5          0,061    0,061      0,182  

Solvabilitate financiara (TA/TD) >1      1,436    1,646       1,401  

Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. 
Proprii +TD) 

>30% 30,37% 39,26% 28,63% 

Ind. Gradului de indatorare (DTL/Cap 
Proprii+DTL) 

<50% 12,26% 46,69% 60,47% 

Rata de indatorare (DT/TA)*100 <80% 69,63% 60,74% 71,37% 

 

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

financiare pe termen scurt pe seama activelor sale curente, își menține trendul ascendent și în 

primele trei luni ale anului 2021. Consolidarea bonității pe termen scurt cu 146,49% în Q1 2021 

față de Q1 2020 a fost determinată de evoluția accentuat pozitivă a valorii activelor circulante  

(+236%), în timp ce finanțarea externă pe termen scurt a acestora antrenează o rată de creștere 

semnificativ mai lentă (+36%). În linie cu dezvoltarea activității, indicatorul lichidității imediate 

se poziționează în intervalul de referință considerat optim la sfârșitul perioadei de raportare. 
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Capacitatea societății de a face față tuturor obligațiilor de plată, exprimată prin indicatorul 

solvabilității financiare, se situează cu 0,4 p.p peste pragul minim de referință, activele totale ale 

iHunt acoperind nivelul datoriilor totale de 1,4 ori. Creșterea  semnificativă a datoriilor pe termen 

lung în trimestrul I 2021 comparativ cu perioada similară a anului 2020 imprimă un trend ușor 

descendent indicatorului solvabilității patrimoniale, în aceeași perioadă (-5,72%) 

Creșterea gradului de îndatorare în raport cu Q1 2020 este consecința atragerii de capital prin 

emisiunea de obligațiuni. Deși caracterizat de un amplu proces de expansiune, primul trimestru 

al anului curent marchează la finele perioadei de raportare o rată de îndatorare situată în limitele 

intervalului considerat optim. 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație 

Cezar Cătălin STROE 
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