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Mesajul CEO al iHunt Technology Import Export S.A. 

 

 

 

  Stimați acționari, 

 

Într-un context de piață care devine din ce în ce mai dificil de anticipat, iHunt demonstrează 

fermitatea ascensiunii afacerii. Inflația în creștere, instabilitatea cursului valutar și creșterea 

costurilor cu transportul și energia sunt doar câteva din provocările anului 2022 care pun 

presiune pe mediul economic, în general, dar și pe sectorul în care noi activăm. Totuși, privind 

traiectoria iHunt, vedem o afacere sănătoasă, cu mult potențial de creștere în viitor. Reflectat 

printr-o cifră de afaceri de 24,3 mil lei pentru anul în curs, în creștere față de aceeași perioadă a 

anului precedent, când am atins un nou record propriu de 20,6 mil lei, iHunt se bucură de un 

trend crescător al vânzărilor de la an la an.  

Rezultatele livrate de iHunt în S1 2022 sunt cu atât mai valoroase cu cât piața de referință, atât 

online cât și offline, înregistrează scăderi semnificative și se confruntă, în continuare, cu unele 

dintre cele mai serioase dificultăți privind logistica de transport. Managementul atent al 

necesarului de aprovizionare și consecvența în aplicarea unei politici de stocuri pliată pe 

specificul activității iHunt oferă societății un puternic avantaj strategic, preîntâmpinând 

problemele de natură logistică și fundamentând potențialul de desfacere. 

În același timp, dezvoltăm intensiv gama de telefoane rezistente, segment de piață unde iHunt 

performează, și țintim creșterea semnificativă a cotei de piață cu o strategie de desfacere care 

articulează factorul diferențiator al societății, cel mai bun raport preț calitate. 

Implementată începând cu T1 2022, strategia menținerii primului preț în piață, chiar și în 

condițiile actuale, urmărește lărgirea și fidelizarea bazei de clienți iHunt, avantaj strategic pe 

termen mediu și lung. De aceea, deși cheltuielile de aprovizionare s-au majorat semnificativ în perioada 

de raportare, am decis ca această creștere să nu o transferăm integral către piață, către consumator.   

În același timp, asigurarea stocului necesar în condiții de fragilitate a sistemului de logistică și transport 

a absorbit din profitul potențial al perioadei. În consecință, vânzările societății au crescut cu 18% in S1 

2022 față de S1 2021, dar cu asumarea unui nivel al profitabilității în afara tendințelor cu care 

iHunt a obișnuit acționarii, pentru consolidarea ecosistemului iHunt și a poziției pe piața de 

profil.  
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Având în vedere strategia de preț dar și contextul pieței în 2022, provocator de altfel, pentru toate 

domeniile de activitate, iHunt a încheiat un nou semestru cu un rezultat frumos, un profit net de 

1,9 milioane lei, la o marjă de 7,8%. 

Indicator S1 2019 S1 2020 S1 2021 S1 2022 

Cifra de afaceri 9.660.730 14.727.627       20.619.108        24.393.300 

Profit net -614.196        1.882.362         2.671.056         1.892.296 

 

Perspectiva noastră pentru perioada următoare este, în continuare, pozitivă, rămânând 

concentrați pe consolidarea poziției pe piață și dezvoltarea afacerii.  

Aparentele provocări sunt transformate, prin prisma unui management vizionar, în noi 

oportunități de creștere. Mizăm, în continuare, pe dezvoltarea de noi produse pentru aplicația 

iHunt Home ca pilon important de creștere pentru afacerea iHunt, în timp ce noul magazin online 

iHunt Mall, lansat și integrat în aplicație în stadiu beta, este funcțional și va oferi utilizatorilor 

modalităţi de recompensare şi fidelizare. 

Dorim, de asemenea, să extindem gama de dispozitive rezistente sub brand iHunt, unde 

suntem lideri pe piața locală și unde urmărim să creștem marja de profit, cererea pentru astfel 

de dispozitive fiind din ce în ce mai mare în ultimul timp. 

Pe măsură ce brandul iHunt capătă notorietate și în alte țări vecine, deschiderea pieței din 

Ucraina în 2022 este privită ca o importantă posibilitate de extindere pe o piață de desfacere cu 

potențial, în special pentru gama de dispozitive rezistente iHunt. 

Planul pe termen lung, asumat încă de la începutul anului 2021, a fost acela de a asigura stocuri 

considerabile, tocmai pentru a combate provocările multidimensionale cu care ne confruntăm 

astăzi. În continuare avem stocuri consistente, iar acest lucru nu poate decât să ne mențină 

încrezători în perioada care urmează. 

Ne-am pregătit de la început pentru scenarii pesimiste, așa că acum putem să ne concentrăm 

pe oportunitățile care apar în acest mediu nesigur și care pune la încercare orice afacere. În 

această perioadă instabilă, putem spune că suntem cu atât mai avantajați în ceea ce privește relația 

noastră cu China, cu cât relațiile noastre cu producătorii chinezi se întăresc mai ales acum în 

contextul în care se confruntă cu o cerere contractată. Mai mult, echilibrul financiar și operațional 

ne permit să identificăm și valorificăm noile oportunități. 

Astfel, suntem deschiși spre noi linii de business pentru care există interes în piață, printre care 

se numără și energia verde, robotica și noi gadget-uri integrate în aplicația iHunt Home. În 

momentul de față există fabrici care sunt interesate de un parteneriat iHunt pentru exploatarea 
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de noi proiecte. Temperați, pe fondul contextului actual îndoielnic, rămân de analizat riscurile 

implicate și toleranța noastră față de acestea pentru anul 2022. Nu vom evita nicio oportunitate 

care ne iese în cale, în timp ce ne realizăm planul bine articulat pentru următorul semestru. 

Le mulțumesc acționarilor iHunt care sunt alături de noi în drumul nostru spre atingerea 

obiectivelor propuse, le mulțumesc pentru încrederea acordată și îi asigur de faptul că, precum 

și în anii anteriori, toate eforturile noastre sunt îndreptate spre obținerea celor mai bune rezultate.  

Privim spre viitor cu nerăbdare! 

 

 

Cezar Cătălin Stroe 

Director General și Președinte al Consiliului de administrație 
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Evenimente importante  

 

Cu agilitatea unui jucător versatil pe o piață deja 

cunoscută, iHunt Technology Import Export S.A. 

continuă procesul de expansiune prin 

diversificarea gamei de produse și abordarea de 

noi segmente de piață, păstrând, chiar și în 

contextul economic actual, coordonatele 

activității de vânzare pe linie ascendentă. După 

primele șase luni ale anului 2022, societatea 

înregistrează o cifră de afaceri în creștere cu 

18,30% față de aceeași perioadă a anului 2021. 

Abordarea proactivă a tendințelor manifestate pe piață, în consonanță cu o strategie de dezvoltare 

bine definită, fundamentează capacitatea logistică a societății pentru satisfacerea promptă a 

cererii, confirmată cu precădere de rezultatul net al perioadei, în valoare de 1,89 mil. lei. 

Presiunile asociate creșterii inflației și a costurilor cu transportul și energia, deși monitorizate  cu 

prudență de către conducerea companiei, sunt absorbite la nivelul cheltuielilor operaționale. 

Întrucât strategia de creștere a cotei de piață și de susținere a consumatorului a determinat decizia 

managementului de a nu transfera integral majorarea costurilor la nivel de prețuri, pe termen 

scurt, profitabilitatea afacerii este afectată. Astfel, primele 6 luni ale anului înregistrează o marjă 

brută a profitului de 8,98%, cu 5,96 p.p sub valoarea aferentă primului semestru 2021. 

 iHunt Technology Import Export S.A. urmărește continuarea implementării unor soluții de 

conectivitate și procesare rapide. Facilitarea accesului clienților la mijloace de comunicare, 

educare și recreere performante prin oferirea unei game de dispozitive cu design premium, 

arhitectură, configurație și execuție rămâne unul dintre principalele obiective ale companiei. 

 

+ +18,30%  
      vs S1 2021 

 8,98% 

Profit net CA Marja brută 

1,89 mil. lei 

Iunie  2022 
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Pentru primele 6 luni ale anului 2022, dar și pentru cea de-a doua jumătate a anului 2022, 

conducerea Societății vizează consolidarea și majorarea cotei de piață și implicit sporirea 

notorietății, într-o piață constrânsă de provocările contextului actual. Acest demers este susținut 

prin continuarea procesului de diversificare al portofoliului de produse, prin suplimentarea 

gamei de dispozitive rezistente, dar și lansarea de noi dispozitive aliniate la tendințele actuale și 

la cerințele clienților. De asemenea, Societatea urmărește să valorifice oportunități de colaborare 

cu noi parteneri. 

În primul semestru  al anului 2022, iHunt Technology Import Export S.A. a lansat: 

 iHunt LIKE 12 2022 – a douăsprezecea generație din gama “LIKE”; 

 iHunt LIKE 12 PRO 4G 2022 – îmbunătățiri substanțiale, conexiune 4G și ecran 6”; 

 iHunt S22 Plus 4G 2022 - chipset MTK special optimizat; 

 iHunt i10 4G – telefon clasic cu 4G; 

 iHunt S22 ULTRA 4G 2022 - 32GB memorie internă de stocare, conexiune rapida 4G și 

ultima variantă Android licențiată Google, oferă performanțe excelente pentru cele mai 

populare obiceiuri de utilizare. 

 

Până la data raportului, iHunt Technology Import Export S.A. a lansat: 

 iHunt Note Ultra 4G – cel mai mare display din oferta iHunt, tehnologia Incell Punch 

Screen; 

 iHunt Titan P13000 – 2022 – autonomie ridicată, rezistență la abuz, componentă a gamei 

specializate iHunt Rugged Phones; 

 iHunt Smart AC Controller – managementul confortului termic; 

 iHunt Cyber Wolf 4G – atuurile unuia din cele mai de succes telefoane rezistente;    

 iHunt Smart Window Robot 3 PRO – controlat prin aplicația iHunt Home                  
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Situația financiar-contabilă 

Analiza performanței financiare 

iHunt Technology Import Export S.A. a înregistrat la finalul primului semestru al anului 2022 

venituri în creștere cu 17,19% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, un rezultat din 

exploatare de 2,9 mil. lei și un profit net în valoare de 1,89 mil. lei. Primele 6 luni ale anului 

înregistrează o marjă netă a profitului de 7,76%. 

Contul de profit și pierdere 30.06.2021 30.06.2022 
Δ S1 2022/ 

S1 2021 

Ponderea în 

categoria 

relevantă 

(30.06.2022) 

Cifra de afaceri netă  20.619.108 24.393.300 18,30% 99,97% 

Producția vândută  828.716 838.443 1,17% 3,44% 

Venituri din vânzarea mărfurilor  19.790.392 23.556.358 19,03% 96,54% 

Reduceri comerciale acordate  0 1.501 - 0,01% 

Alte venituri din exploatare  140.064 6.538 -95,33% 0,03% 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL  20.759.172 24.399.838 17,54% 100,00% 

Cheltuieli cu materiile prime și materialele 

consumabile    
32.324 15.213 -52,94% 0,07% 

Alte cheltuieli materiale  20.315 13.877 -31,69% 0,06% 

Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 12.605 14.467 14,77% 0,07% 

 Cheltuieli privind mărfurile  13.450.436 17.118.359 27,27% 79,76% 

Cheltuieli cu personalul  544.043 592.298 8,87% 2,76% 

Salarii și indemnizații  527.783 574.941 8,94% 2,68% 

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială  16.260 17.357 6,75% 0,08% 

Ajustări de valoare privind imobilizările 

corporale și necorporale   
94.662 84.257 -10,99% 0,39% 

Ajustări de valoare privind activele circulante        850 0 - 0,00% 

Alte cheltuieli de exploatare  3.078.965 3.622.739 17,66% 16,88% 

     Cheltuieli privind prestațiile externe  2.879.925 3.366.058 16,88% 15,68% 

     Cheltuieli cu alte impozite, taxe și 

vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând 

transferuri și contribuții datorate în baza unor 

acte normative speciale 

41.431 5.788 -86,03% 0,03% 

     Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător  43.063 102.954 139,08% 0,48% 

      Alte cheltuieli  114.546 147.939 29,15% 0,69% 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE  17.234.200 21.461.210 24,53% 100,00% 

REZULTATUL DIN EXPLOATARE 3.524.972 2.938.628 -16,63%   

Venituri din dobânzi  98 32 -67,35%   

Alte venituri financiare  519.942 536.201 3,13%   
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VENITURI FINANCIARE 520.040 536.233 3,11%   

Cheltuieli privind dobânzile  599.523 657.641 9,69%   

Alte cheltuieli financiare  364.795 626.737 71,81%   

CHELTUIELI FINANCIARE  964.318 1.284.378 33,19%   

REZULTATUL FINANCIAR -444.278 -748.145 -68,40%   

VENITURI TOTALE  21.279.212 24.936.071 17,19%   

CHELTUIELI TOTALE  18.198.518 22.745.588 24,99%   

REZULTATUL BRUT 3.080.694 2.190.483 -28,90%   

Impozitul pe profit  409.638 298.187 -27,21%   

REZULTATUL NET 2.671.056 1.892.296 -29,16%   

 

Deși sub presiunea mediului economic actual, iHunt Technology Import Export S.A mizează pe 

articularea factorului diferențiator, cel mai bun raport preț-calitate, ca pârghie de consolidare a 

poziției pe piață, avantaj strategic pe termen lung. La finalul primelor 6 luni ale anului 2022, 

societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 24,4 milioane lei, în creștere cu 18,3% față de aceeași 

perioadă a anului precedent.  

În acord cu specificul activității desfășurate de către societate, veniturile operaționale din 

comercializarea de mărfuri reprezintă 96,57% din cuantumul cifrei de afaceri și au înregistrat la 

finalul primului semestru o evoluție pozitivă de 19% față de perioada de referință. 

Veniturile din producția vândută reprezintă 3,44% din totalul veniturilor operaționale și reflectă 

veniturile generate de către societate prin intermediul serviciilor oferite clienților în afara 

garanției. Acestea se mențin constante față de perioada similară a anului precedent, cu o variație 

de sub 2%. Categoria altor venituri de exploatare contabilizează venituri provenite din despăgubiri, 

amenzi și penalități și înregistrează la finalul semestrului o scădere de aproape 96%. 

În rândul cheltuitelor operaționale, cele mai reprezentative categorii se referă la cheltuielile privind 

mărfurile (80%), care s-au majorat cu peste 27% față de aceeași perioadă a anului 2021, respectiv 

la cheltuielile privind prestațiile externe (16%) care au înregistrat o creștere procentuală de 17%.  

Structural, Cheltuielile privind prestațiile externe subsumează cheltuieli cu serviciile executate de terți 

(46,04%), cheltuieli cu transportul de bunuri și personal (22,58%), cheltuieli cu reclama și publicitate 

(21,31%) și cheltuieli cu colaboratorii (6,22%). 

Dinamica rezultatului din exploatare, pusă pe seama majorării cheltuielilor din exploatare (+25%) 

într-un ritm accelerat, în condițiile actuale ale pieței (produsele noi înglobează costuri mai mari 

de transport decât în mod normal), față de ritmul de creștere al veniturilor din exploatare (+18%) 

determină un rezultat operațional de 2,9 milioane lei, cu 16,63% mai redus față de primele 6 luni 

ale anului anterior.  
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În pofida costurilor în creștere determinate de trendul ascendent al inflației la nivel global, 

Societatea a optat, încă de la începutul anului, pentru menținerea prețurilor la un nivel similar 

cu cele practicate în anii precedenți. Cu toate că această abordare are repercusiuni asupra 

profitabilității, conducerea Societății urmărește prin această strategie creșterea cotei de piață 

și a notorietății brandului iHunt, avantaje importante pe termen mediu și lung. La finalul 

perioadei de raportare, 30.06.2022, Societatea înregistrează o marjă din exploatare de 12,05%. 

Veniturile financiare însumează în proporție de 68,28% venituri din diferențe favorabile de curs 

valutar și 31,17% câștiguri din investiții financiare pe termen scurt. Valoarea acestora a înregistrat 

în perioada de raportare o creștere de 3,11%. Pe de altă parte, cheltuielile financiare marchează o 

majorare de 33,19%, provenind în proporție de 51,2% din cheltuieli privind dobânzile și 38,4% 

din diferențe nefavorabile de curs valutar. Astfel, activitatea financiară a Societății, înregistrează 

la 30.06.2022 o pierdere de 748 mii lei.  

Reflexie directă a condițiilor macroeconomice curente și a strategiei de preț, profitul net al 

Societății, în cuantum de 1,89 milioane lei, se poziționează cu 29,16% sub valoarea aferentă 

aceleiași perioade a anului precedent. 

Conducerea Societății nu preconizează investiții semnificative pe termen scurt și mediu, inițiativa 

și eforturile Societății fiind îndreptate, pe viitor, în dezvoltarea de game noi de produse inovative 

și adaptabile tuturor claselor de clienți iHunt.  

Analiza poziției financiare 

Perspectiva de ansamblu asupra poziției financiare a iHunt Technology Import Export S.A.  la 

30.06.2022 nuanțează strategia de consolidare și de maximizare a potențialului de ofertare 

însușită de societate și ghidată de o viziune antreprenorială anticipativă și puternic ancorată 

în tendințele pieței.  

Poziții bilanțiere 30.06.2021 01.01.2022 30.06.2022 
Δ S1 2022/ 

01 ian 2022 

Pondere 

Total Activ 

30.06.2022 

Imobilizări necorporale        380.862        326.999        258.373  -20,99% 0,45% 

Imobilizări corporale          49.370         84.050         76.410  -9,09% 0,13% 

Imobilizări financiare        395.750        125.750        132.180  5,11% 0,23% 

ACTIVE IMOBILIZATE        825.982        536.799        466.963  -13,01% 0,82% 

Stocuri  21.759.212   39.233.137   41.741.435  6,39% 73,22% 

Creanțe    7.653.286   14.508.991  12.741.232     -12,18% 22,35% 

Investiții pe termen scurt     6.112.039     2.463.098     1.751.041  -28,91% 3,07% 

Casa si conturi la bănci       254.093     4.071.087        304.059  -92,53% 0,53% 

ACTIVE CIRCULANTE    35.778.630   60.276.313   56.537.767  -6,20% 99,18% 

Cheltuieli in avans               171              130                89  -31,54% 0,00% 

TOTAL ACTIVE  36.604.783   60.813.242   57.004.819  -6,26% 100,00% 
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Datorii pe termen scurt  11.136.693   23.296.068   21.327.600  -8,45% 37,41% 

Datorii pe termen lung  14.412.951   17.277.167   17.009.949  -1,55% 29,84% 

TOTAL DATORII  25.549.644   40.573.235   38.337.549  -5,51% 67,25% 

Capital, din care:    7.050.000     7.520.000     7.520.000  0,00% 13,19% 

Capital subscris vărsat     7.050.000     7.108.015     7.520.000  5,80% 13,19% 

Capital subscris nevărsat                 -          411.985                -    - - 

Prime de capital                -       3.939.540     3.986.200  1,18% 6,99% 

Rezerve din reevaluare                 -                  -                  -    - - 

Rezerve        282.000        704.998        704.998  0,00% 1,24% 

Rezultatul reportat    1.052.083     1.052.083     4.563.776  333,78% 8,01% 

Rezultatul exercițiului 

financiar   
   2.671.056     7.446.384     1.892.296  -74,59% 3,32% 

Repartizarea profitului                 -          422.998                -    - - 

CAPITALURI PROPRII   11.055.139   20.240.007   18.667.270  -7,77% 32,75% 

 

Menținerea focusului pe valorificarea oportunităților de finanțare, motorul inițiativelor de 

creștere a iHunt Technology Import Export S.A., poziționează activele circulante ale societății la 

30.06.2022 cu 58% peste valoarea înregistrată în primul semestru al anului 2021. Comparativ cu 

începutul anului, activele curente marchează o dinamică negativă pe măsură ce aportul de capital 

de lucru este antrenat în fluxul operațional, iar procesul de vânzare și încasare se îmbunătățește. 

Întrucât coordonatele contextului macroeconomic actual accentuează dificultățile de 

aprovizionare potențiale, valoarea stocurilor din gestiunea societății se menține pe un trend 

ascendent la sfârșitul semestrului I al anului curent (+6,39%).  Alcătuită în proporție de 75% din 

mărfuri și de 25% din avansuri pentru mărfuri, structura stocurilor justifică specificul activității 

iHunt și fundamentează logistic potențialul de desfacere al afacerii. 

Creșterea cifrei de afaceri cu 18% în  S1 2022 față de S1 2021 este translatată la nivel bilanțier 

printr-o majorare a creanțelor cu 67% în aceeași perioadă. Față de începutul anului curent, 

evoluția după primele șase luni a creanțelor (-12,18%) reconfirmă direcția strategică de dezvoltare 

a companiei, prin eficientizarea procesului de management al creanțelor și asigurarea necesarului 

disponibil pentru accelerarea fluxului operațional curent.  

Structural, la 30.06.2022, valoarea agregată a creanțelor contabilizează evoluția creanțelor 

comerciale (-18,82%), în proporție de 43%, și a creanțelor față de bugetul statului (tva de 

recuperat), în proporție de 56%, indicând un plus de 3.346 mii lei față de începutul exercițiului 

financiar 2022. 

Rulajul capitalului de lucru ca instrument strategic de conservare a avantajului logistic justifică 

evoluția trezoreriei la 30.06.2022. 

La sfârșitul primului semestru al exercițiului financiar 2022, valoarea activelor imobilizate 

înregistrează o diminuare cu  13% față de începutul anului, pe fondul amortizării. 
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Dinamica activelor circulante, deținând ponderea cea mai semnificativă în patrimoniul total al 

societății (99,18%), imprimă o diminuare cu 6,26% a activului total în perioada de raportare. 

La 30.06.2022, sursele externe de finanțare provin în proporție de 55,63% din datorii pe termen 

scurt, care înregistrează o reducere de 8,45% față de începutul anului curent, cu precădere pe 

seama restrângerii împrumuturilor acordate de acționari pentru acoperirea necesarului de capital 

de lucru (-31%). Datoriile curente față de acționari, în valoare de 11.300 mii lei, reprezentau 53% 

din totalul datoriilor cu exigibilitate sub 1 an, în timp ce 12,74% din datoriile pe termen scurt erau 

constituite din datorii bancare, în cuantum de 2.717 mii lei, și 4% din datorii comerciale (853 mii 

lei).  

Datoriile pe termen lung, alcătuite în proporție de 82,30% din împrumut obligatar și 17,70% din 

credite bancare pe termen lung, se mențin la o valoare relativ constantă în perioada de raportare 

(-1,55%). 

Variația valorii capitalurilor proprii după primele șase luni ale exercițiului financiar reflectă 

efectele capitalizării rezultatului perioadei. 

Analiza fluxurilor de numerar 

Principalii indicatori economico-financiari 

INDICATOR 
Interval 

optim 
30.06.2021 01.01.2022 30.06.2022 

Δ S1 2022/ 

01 ian 2022 

Lichiditate curenta (AC/DC) >2 3,212 2,587 2,651 2,45% 

Lichiditate imediata (AC-

Stocuri)/Datorii curente 
>1 1,258 0,903 0,693 -23,20% 

Lichiditate rapida 

(Disponibilități/Datorii curente) 
>0,5 0,023 0,174 0,0142 -91,84% 

Solvabilitate financiara (TA/TD) >1 1,433 1,498 1,486 -0,80% 

Solvabilitate patrimoniala (Cap. 

Proprii/ Cap. Proprii +TD) 
>30% 30,20% 33,28% 32,75% -1,61% 

Ind. Gradului de îndatorare 

(DTL/Cap Proprii+DTL) 
<50% 56,59% 46,05% 47,68% 3,53% 

Rata de îndatorare (DT/TA)*100 <80% 69,80% 66,72% 67,25% 0,80% 

 

Referința bonității pe termen scurt a societății se menține în intervalul considerat optim la 

30.06.2022. Indicatorul lichidității curente înregistrează o îmbunătățire față de începutul anului 

pe măsură ce gradul de îndatorare pe termen scurt se reduce într-un ritm mai alert decât cel de 

reducere al activelor circulante. 

Diminuarea valorii creanțelor și a investițiilor pe termen scurt în perioada de raportare imprimă 

o evoluție descendentă indicatorului exponent al capacității activelor de natura trezoreriei de a 
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asigura onorarea datoriilor exigibile în perioada imediat următoare (-23,20%). În egală măsură, 

ecartul față de intervalul de confort asociat indicatorului lichidității rapide se subordonează 

politicii conducerii, care urmărește accelerarea cursivității fluxurilor de trezorerie și cicluri scurte 

de numerar. 

În perioada de raportare, deși dinamica activelor totale ale companiei imprimă o evoluție ușor 

descendentă indicatorului solvabilității financiare, indicatorii de îndatorare se mențin la o valoare 

constantă și în parametrii tabloului de referințe al indicatorilor. 

Analiza activității emitentului 

Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ 

asupra lichidității și veniturilor emitentului 

După o scurtă revenire înregistrată în anul 2021, la nivel global, piața a cunoscut în anul 2022 o 

nouă scădere pe fondul condițiilor economice defavorabile generate de prezența pandemiei de 

COVID-19 (blocaje prelungite la nivelul Chinei), tensiunile geopolitice, amenințările inflației și 

volatilitatea cursului de schimb valutar. 

În contextul unui mediu de afaceri instabil, printre principalii factorii de incertitudine cu impact 

potențial semnificativ asupra evoluțiilor viitoare ale Societății se numără creșterea costurilor cu 

transportul, întreruperile de aprovizionare și scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor, 

care ar putea determina o diminuare însemnată a cererii pentru smartphone-uri și produse 

neesențiale. 

Pentru a contracara conjunctura nefavorabilă și multiplele provocări iminente, iHunt Technology 

Import Export S.A. se concentrează pe extinderea și valorificarea potențialului portofoliul de 

produse iHunt pentru anul 2022, urmărind totodată strategia pe termen lung, respectiv 

consolidarea poziției pe piață prin calitatea ofertei și alinierea la cele mai noi tehnologii. În 

întâmpinarea trendului descrescător de la nivelul vânzărilor al pieței de referință, înregistrat la 

nivel global, iHunt Technology Import Export S.A. urmărește  o politică de prețuri care să susțină și 

să atragă interesul consumatorilor spre produsele iHunt.  

Societatea este pregătită pentru a reacționa rapid și eficient în fața oportunităților și a riscurilor 

viitoare, demonstrând, până în prezent, anduranță în fața multiplelor evoluții și fluctuații ale 

mediului macroeconomic.  

Cheltuieli de capital 

În perioada de raportare nu au fost înregistrate cheltuieli de capital semnificative.  
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Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului 

În data de 11 ianuarie 2022, iHunt Technology Import Export S.A. a încheiat cu succes operațiunea 

de majorare a capitalului social, atrăgând sume în valoare totală de 4.456.199,91 lei, din care 

470.000 lei reprezintă valoarea nominală totală, iar 3.986.199,91 reprezintă prima de emisiune. 

În urma înregistrării majorării de capital social al Societății iHunt Technology Import Export S.A., 

structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare care dețin cel puțin 10% 

din capitalul social la data de 30.06.2022 este următoarea: 

Denumire acționar Număr de acțiuni Procent 

Stroe Cezar Cătălin 38.400.000 51,0638 % 

Alți acționari 36.800.000  48,9362 % 

TOTAL 75.200.000 100 % 
   Sursa: BVB 

La data de 28.04.2022, componența Consiliului de administrație al Societății s-a modificat prin 

numirea domnului Onacă Marius Grigore pentru poziția de membru independent, rămasă 

vacantă în urma demisiei domnului Dorin Boerescu. Mandatul domnului Onacă acoperă 

perioada rămasă până la expirarea mandatului celorlalți administratori, respectiv până la data de 

19.01.2025. 

Tranzacții semnificative  

Emitentul iHunt Technology Import Export S.A. nu a derulat tranzacții cu părți afiliate în perioada 

de raportare. 

Situațiile financiare interimare întocmite la 30.06.2022 care au stat la baza întocmirii 

prezentului raport semestrial nu au fost auditate. 

 

 

Stroe Cezar Cătălin 

Președinte Consiliu de Administrație 

 

































 
 
 
 

DECLARAŢIE  
 

Prin prezenta, subsemnatul STROE Cezar Cătălin, în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație al societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. și în numele acestuia declar 
că, după cunoștințele mele, situaţiile financiare semestriale ale societăţii Ihunt Technology Import 
Export S.A, întocmite la 30.06.2022 în conformitate cu standardele contabile aplicate reflectă o imagine 
corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor şi cheltuielilor 
societăţii, iar raportul Consiliului de Administraţie publicat la data de 29.08.2022 conform calendarului 
financiar asumat prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre emitent în aspectele sale esențiale. 

 

 
Data 29.08.2022 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

al societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A, 

 

STROE CEZAR CĂTĂLIN 
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