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Mesajul CEO al iHunt Technology Import Export S.A.

Stimați acționari,

Entuziasm, optimism și încredere sunt cuvintele care definesc
începutul acestui nou mandat în calitate de Director General. Deja
în ADN-ul iHunt, după 7 ani în prima linie strategică de creștere și
dezvoltare accelerată a afacerii, sunt mai mult decât încântat să
preiau responsabilitatea coordonării ,,tabloului de bord” al
companiei care astăzi a devenit centrul unui adevărat ecosistem.
Cu un suflu nou, dezideratul pentru viitorul afacerii iHunt rămâne același: excelență și creștere
necontenită în beneficiul acționarilor, angajaților, clienților și al partenerilor.
Domnul Cezar Stroe va rămâne Președintele Consiliului de Administrație, în timp ce, la nivel
executiv, se repoziționează în funcția de Director Strategii și Dezvoltare, într-un context economic
provocator, tocmai cu scopul pe de o parte, de a putea calibra perspectivele companiei către o
mai bună limitare a expunerii la efecte similare celor generate de pandemie și de conflictul din
Ucraina, și pe de altă parte, de a accelera dezvoltarea companiei pe noi linii importante de
business.
După nouă luni ale anului 2022 în care provocările nu s-au lăsat așteptate, pot spune că iHunt
iese din trimestrul trei mai puternică, dovedindu-și nu doar agilitatea și versatilitatea, ci și
fundamentul solid al evoluției de până în prezent, alături de o bună orientare strategică.
Indicator
Cifra de afaceri
Profit brut
Profit net

9M 2019
16.439.795
-102.704
-102.704

9M 2020
26.650.099
4.564.749
3.866.353

9M 2021
34.017.116
5.874.640
5.094.992

9M 2022
37.615.718
4.217.849
3.654.624

Urmărind lărgirea și fidelizarea bazei de clienți iHunt ca avantaj semnificativ pe termen mediu și
lung, strategia menținerii primul preț în piață, chiar și în condițiile actuale, se reflectă la nivelul
profitabilității, unde creșterea cifrei de afaceri cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut are
asociată o diminuare a profitului net cu 28%. Totuși, privesc traiectoria iHunt și văd o afacere
sănătoasă care se bucură de un trend crescător al vânzărilor de la an la an, cu mult potențial de
creștere în viitor.
iHunt va continua să investească în consolidarea poziției pe piața de profil, fiind pregătită să
deservească cu succes o piață – internă și externă – în care, pe fondul diminuării puterii de
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cumpărare, numărul consumatorilor care vor migra de la branduri consacrate la soluțiile mai
eficiente cost-performanță va fi în creștere.
Winston Churchill spunea ,,There is nothing wrong with change...if it is in the right direction.”
Mulțumesc investitorilor pentru încrederea acordată și vă asigur că, alături de echipa iHunt, vom
continua sa „vânăm” toate oportunitățile care se ivesc în această perioadă, astfel încât să asigurăm
creșterea amprentei iHunt, atât ca portofoliu de produse, cât și ca prezență geografică.

Vlad Mihai Hristea
Director General
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Mesajul Președintelui Consiliului de Administrație al iHunt Technology
Import Export S.A.

Stimați acționari,

Puternic ancorat în administrarea companiei prin calitatea de Președinte a Consiliului de
Administrație, la nivel executiv, preiau cu bucurie rolul de Director Strategii şi Dezvoltare, funcție
care mapează strategia afacerii și trasează noile direcții de dezvoltare ale modelului de business.
Privesc cu multă responsabilitate îndeletnicirile care îmi revin prin noua funcție, iar contextul
actual reprezintă cea mai bună ocazie de a ne concentra pe valorile interne pentru a aduce
excelența și capacitatea maximă a performanței la nivel de standard general valabil al afacerii
iHunt. Mai mult, un echilibru financiar și operațional bine închegat ne va permite să identificăm
și să valorificăm cu promptitudine noile oportunități.
Aș dori să subliniez, din nou, că iHunt trebuie perceput ca un brand de electronice în creștere
puternică, cu oportunități viitoare pe mai multe sectoare de business, nu doar pe cel a telefoanelor
mobile.
În tot acest timp, am fost ocupați și antrenați ca astăzi să venim cu vești bune. Dezvoltăm intensiv
gama de produse iHunt și țintim ca, în 2023, să devenim tot mai importanți pe piața de profil. În
acest sens, la începutul anului 2023 vom lansa noua linie de business iHunt Solar Energy.
Primul produs va fi o baterie foarte performantă realizată în colaborare cu partenerul nostru
Narada, unul din liderii mondiali cu experiență de peste 20 de ani în producerea bateriilor de la
home-use până la backup-uri pentru orașe întregi.
Deja cu o filosofie de business dovedită, chiar și într-un context dificil, rămânem ancorați în
misiunea de a inova și de a aduce sub brandul iHunt și alte game de produse electronice, atent
alese pentru nevoile și cerințele pieței specifice perioadei actuale şi viitoare, care să antreneze
ritmuri înalte de creștere în dreptul indicatorilor de rezultate.
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Ascensiunea inflației, instabilitatea cursului valutar și creșterea costurilor cu transportul și
energia care caracterizează primele nouă luni ale anului 2022 reprezintă un nou test critic al
capacității de adaptare, de flexibilitate și dinamism, pe care iHunt, construită ca afacere on-line și
puternic conectată, în timp real, la piața de profil, îl parcurge cu succes.
Dacă ar fi să pun imaginea afacerii iHunt în rama noii realități economice, pot să spun că am
dovedit reziliență și tenacitate nativă. Rezultatele livrate sunt cu atât mai valoroase cu cât piața
de referință, online și offline, înregistrează diminuări semnificative ale comenzilor, pe fondul
unei scăderi a puterii de cumpărare, în timp ce aria de performanță a activității iHunt a fost
limitată la condițiile operaționale ale partenerilor, afectați în egală măsură de condițiile pieței.
Suntem mândri că în toată această perioadă canalul nostru principal, iHunt.ro, nu a avut de
suferit. Cu toate că vânzările noastre își păstrează trendul ascendent, rămânem temperați, pe
fondul contextului actual îndoielnic, și venim cu o perspectivă ajustată la situația din piață a
Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent sfârșitului de an. În acest ton, pentru 31.12.2022
estimăm un profit net în valoare de 5 milioane lei și o cifră de afaceri în cuantum de 52 milioane
lei.
Suntem optimiști pentru anul 2023 și ne pregătim pentru noile linii de business, încă de la
mijlocul anului 2022, în domenii precum energia verde, robotică și noi gadget-uri integrate în
aplicația iHunt Home. Nu vom evita nicio oportunitate care ne iese în cale!
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, alături de
Vlad, toate eforturile noastre sunt îndreptate spre obținerea celor mai bune rezultate.
Privim spre viitor cu nerăbdare!

Cezar Cătălin Stroe
Președinte al Consiliului de Administrație
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Evenimente importante
În primele nouă luni ale anului 2022, eforturile societății au fost
îndreptate spre continuarea și susținerea procesului de expansiune
și abordarea de noi segmente de piață. Astfel, veniturile
operaționale ale societății au înregistrat o creștere de 10%
comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, concretizând
un rezultat operațional în valoare de 5 milioane lei și un profit net
de 3,6 milioane lei.
În contextul unui mediu dificil, societatea iHunt Technology Import
Export S.A. reușește să-și mențină fermă poziția pe piață. Pentru a
veni în întâmpinarea condițiilor și factorilor exteriori care pun
presiune, de altfel, pe toate domeniile de activitate, societatea se
concentrează pe expansiune și fructificarea potențialului produselor
marca iHunt.

Profit net
3,6 mil lei
CA
+10,58%

Marja brută
9,72%

În cel de-al treilea trimestru al anului 2022, societatea a lansat gama Rugged - iHunt Cyber Shark
4G, adaptată atât pentru profesioniștii ce activează în medii dificile de lucru, cât și pasionaților
de activități în natură oferind autonomie mare, camere performante, un chipset fiabil cu
conexiune rapidă la internet și compatibilitate cu 4 dintre cele mai importante sisteme de sateliți
GPS, totul sub o identitate distinctă.
Încă din anul 2020, contextul pieței, a determinat pentru societate o cerință în continuă creștere
pentru terminalele rezistente, cu autonomie crescută. Astfel, gama rugged, o specializare a
societății iHunt, a cunoscut de-a lungul timpului o dezvoltare naturală și cuprinde în prezent 11
modele cu dotări și performanțe variate, menite să corespundă tuturor exigențelor clienților.

Evenimente semnificative după încheierea perioadei de raportare
Lansare produse marca iHunt
După încheierea celui de-al treilea trimestru al anului 2022, iHunt Technology Import Export S.A. a
lansat:



iHunt Titan P15000 4G – varianta ,,Lite” a iHunt Titan P15000 5G Pro, cele mai de succes
telefoane rezistente iHunt;
iHunt Titan P21000 PRO 256GB – noul flagship pentru gama de telefoane rugged iHunt
cu dotări de top.

Numire Director General
În data de 27.10.2022 Consiliul de Administrație al iHunt Technology Import Export S.A. l-a
numit pe domnul Vlad Mihai Hristea în funcția de Director General (CEO) al societății, în locul
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domnului Cezar Cătălin Stroe care va rămâne Președintele Consiliului de Administrație și se va
concentra asupra dezvoltării companiei.
Domnul Hristea Vlad Mihai s-a alăturat echipei iHunt încă de la înființarea ei, ocupând funcția
de Director General Adjunct, iar noua funcție a fost preluată începând cu data de 01.11.2022.
Cu capacități manageriale dovedite în cei 7 ani în prima linie executivă a societății, domnul Vlad
Mihai Hristea a contribuit într-o măsură semnificativă la dezvoltarea organică accelerată a iHunt
Technology Import Export S.A..
Domnul Cezar Stroe va ocupa, în continuare, funcția de Președinte al Consiliului de
Administrație, în timp ce, la nivel executiv, se va focaliza pe strategia de dezvoltare a afacerii și
pe managementul relațiilor cu partenerii chinezi care să asigure relevanța, consistența și
atractivitatea portofoliului de produse iHunt.
Plata dividendelor aferente anului 2021
În data de 28.10.2022, dividendele în valoare brută/acțiune de 0,046698 lei/acțiune, aferente
exercițiului financiar 2021 au fost plătite acționarilor, conform hotărârii AGOA nr. 50/28.04.2022.

Planuri și perspective de viitor
Societatea urmărește extinderea activității și consolidarea brandului iHunt, susținute atât de
direcții de creștere intensive, cât și extensive. Provocările specifice sectorului sunt atent
monitorizate, iar managementul societății este atent focusat pe valorificarea continuă a
oportunităților și alternativelor strategice. Printre planurile pe termen scurt și mediu ale
societății, care urmează să fie valorificate la începutul anului 2023 se numără:
o nouă linie de business – iHunt Solar Energy în colaborare cu Narada, lider mondial în
producerea bateriilor home-use;
sisteme de backup energetic mobile, de la soluţii mici până la soluţii pentru intreaga casă;
produse inteligente de management al consumului energetic;
extinderea ecosistemului iHunt Home, prin creşterea portofoliului de produse smart pentru
casă şi gradină.
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Situația financiar-contabilă
Analiza performanței financiare
iHunt Technology Import Export S.A. a înregistrat la finalul T3 al anului 2022 venituri totale
în creștere cu 8,37% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, un rezultat din
exploatare de 5 milioane lei și un profit net în valoare de 3,6 milioane lei. Primele 9 luni ale
anului curent înregistrează o marjă netă a profitului de 9,72%.

Contul de profit și pierdere
Cifra de afaceri netă
Producția vândută
Venituri din vânzarea mărfurilor
Reduceri comerciale acordate
Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE
Cheltuieli cu materiile prime și materialele
consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu personalul
Ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
Ajustări de valoare privind activele circulante
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli privind prestațiile externe
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
asimilate; ch. reprezentând transferuri și
contribuții datorate în baza unor acte speciale
Cheltuieli cu protecția mediului
înconjurător
Alte cheltuieli
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
Venituri din dobânzi

30.09.2021

Δ 30.09 2022/
30.09.2021

30.09.2022

34.017.116

37.615.718

10,58%

1.329.507

1.307.087

-1,69%

3,47%

32.687.609

36.312.958

11,09%

96,52%

-

4.327

-

0,01%

157.122
34.174.238

7.143
37.622.861

-95,45%
10,09%

0,02%
100,00%

41.112

24.652

-40,04%

0,08%

24.469

20.725

-15,30%

0,06%

18.908

21.695

14,74%

0,07%

22.296.064

26.263.419

17,79%

80,53%

811.449

942.298

16,13%

2,89%

139.128

126.796

-8,86%

0,39%

850

-

-100,00%

0,00%

4.852.652

5.212.821

7,42%

15,98%

4.528.145

4.939.872

9,09%

15,15%

44.570

6.008

-86,52%

0,02%

62.811

114.519

82,32%

0,35%

217.126
28.184.632

152.422
32.612.406

-29,80%
15,71%

0,47%

5.989.606

5.010.455

-16,35%

146

48

-67,12%

1.539.968
1.540.114

1.079.180
1.079.228

-29,92%
-29,93%

Cheltuieli privind dobânzile

929.784

1.051.628

13,10%

Alte cheltuieli financiare

725.296

820.206

13,09%

Alte venituri financiare
VENITURI FINANCIARE

Ponderea în
categoria
relevantă
(30.09.2022)
99,98%

100,00%
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CHELTUIELI FINANCIARE

1.655.080

1.871.834

13,10%

REZULTATUL FINANCIAR
VENITURI TOTALE

-114.966
35.714.352

-792.606
38.702.089

8,37%

CHELTUIELI TOTALE

29.839.712

34.484.240

15,56%

REZULTATUL BRUT

5.874.640

4.217.849

-28,20%

Impozitul pe profit
REZULTATUL NET

779.648
5.094.992

563.225
3.654.624

-27,76%
-28,27%

După primele 9 luni ale anului 2022, societatea înregistrează o cifră de afaceri de 37,6 milioane lei,
păstrându-și trendul ascendent în perioada de raportare. Pe seama intensificării veniturilor din
vânzarea mărfurilor, care generează, la 30 septembrie 2022, 96,54% din cuantumul cifrei de afaceri,
vânzările se majorează cu 10% chiar și în contextul în care piața de referință, atât online cât și
offline, se confruntă cu scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor.
iHunt rămâne consecventă în implementarea strategiei asumate încă de la începutul anului 2022,
urmărind creșterea cotei de piață ca avantaj strategic pe termen lung prin menținerea celui mai
bun raport preț-calitate de pe piață.
Veniturile din producția vândută, provenite din servicii oferite clienților în afara garanției reprezintă
3,47% din totalul cifrei de afaceri și înregistrează o ușoară scădere de sub 2% față de perioada de
referință. Categoria acestora însumează 7% venituri din servicii prestate și 93% venituri din
activități diverse.
Categoria altor venituri din exploatare, provenite din despăgubiri și amenzi, înregistrează o
diminuare de 95% comparativ cu al treilea trimestru al anului anterior.
Prin urmare, cea mai importantă categorie de venituri care contribuie, în primele 9 luni ale anului
curent, la majorarea veniturilor din exploatare cu un procent de 10% este reprezentată de
veniturile din vânzarea mărfurilor, fapt susținut de specificul activității desfășurate de societate.
La 30 septembrie 2022, în clasa cheltuielilor operaționale, cele mai semnificative proporții sunt
înregistrate în rândul cheltuielilor privind mărfurile (80%), care marchează o creștere de 17,8%, pe
seama majorării prețurilor mărfurilor și a costurilor cu transportul acestora, urmate de alte
cheltuieli din exploatare (15%), cu un plus de 7,4% față de primele 9 luni ale anului trecut. Categoria
altor cheltuieli din exploatare totalizează în procent de 94% cheltuieli privind prestațiile externe, 2%
cheltuieli cu protecția mediului înconjurător și 3% alte cheltuieli din exploatare.
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Cheltuielile privind prestațiile externe cumulează,
la 30.09.2022, cheltuieli cu serviciile executate
de terți (44,9%), cheltuieli cu transportul de
bunuri și personal (23%), cheltuieli de reclamă
și
publicitate
(21,5%),
cheltuieli
cu
colaboratorii (6,42%) și cheltuieli cu redevențe
și chirii (2,75%).
Pe seama augmentării cheltuielilor din
exploatare într-un ritm superior ratei de
creștere a veniturilor operaționale, la finalul trimestrului trei al anului 2022, societatea
înregistrează un rezultat din exploatare în valoare de 5 milioane de lei, în scădere cu 16% față de
perioada de referință.
Veniturile financiare, provenind din diferențe favorabile de curs valutar (80%), câștiguri din
investiții financiare pe termen scurt (15%) și alte venituri financiare (5%), însumează la finalul
perioadei vizate 1 milion de lei și înregistrează o diminuare de 30%. Pe de altă parte, cheltuielile
financiare, alcătuite, în cea mai mare parte, din cheltuieli privind dobânzile (56%) și diferențe
nefavorabile de curs valutar (35%) se majorează cu 13% și totalizează 1,8 milioane de lei. Astfel,
pe fondul încorporării efectelor nefavorabile ale instabilității cursului valutar și a majorării
cheltuielilor cu dobânzile, rezultatul financiar al societății înregistrează o pierdere de 792 mii lei.
Marja netă a profitului de 9,72% cunoaște o diminuare de 35% față de aceeași perioadă a anului
precedent, consecință directă a strategiei de a nu transfera integral către piață creșterea costurilor
privind mărfurile.
Rezultatul net al exercițiului înregistrează o valoare de 3,6 milioane lei, în scădere cu 28%, față de
aceeași perioadă a anului trecut. Pe fondul contextului actual îndoielnic, cu toate că vânzările își
mențin trendul ascendent, managementul societății păstrează o atitudine prudențială pentru
perioada imediat următoare, venind cu o perspectivă adaptată la situația din piață a Bugetului
de Venituri și Cheltuieli aferent sfârșitului de an. Prin urmare, pentru 31.12.2022 este estimat un
profit net în valoare de 5 milioane lei și o cifră de afaceri în cuantum de 52 milioane lei.
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Analiza poziției financiare
Poziții bilanțiere
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
ACTIVE IMOBILIZATE
Stocuri
Creanțe
Investiții pe termen scurt
Casa si conturi la bănci
ACTIVE CIRCULANTE
Cheltuieli in avans
TOTAL ACTIVE
Datorii pe termen scurt
Datorii pe termen lung
TOTAL DATORII
Capitaluri proprii, din care:
Capital subscris vărsat
Capital subscris neversat
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exercițiului financiar
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII ȘI
DATORII

30.09.2021

31.12.2021

30.09.2022

361.358
92.471
395.750
849.579
27.246.677
8.873.631
3.635.000
967.885
40.723.193
151
41.572.923
13.777.600
14.316.248
28.093.848
13.479.075
7.050.000
282.000
1.052.083
5.094.992
-

326.999
84.050
125.750
536.799
39.233.137
14.508.991
2.463.098
4.071.087
60.276.313
130
60.813.242
23.296.068
17.277.167
40.573.235
20.240.007
7.108.015
411.985
3.939.540
704.998
1.052.083
7.446.384
422.998

224.015
68.229
132.180
424.424
39.734.456
14.341.858
1.672.952
298.379
56.047.645
69
56.472.138
20.358.872
15.693.492
36.052.364
20.419.774
7.520.000
3.986.200
704.998
4.553.952
3.654.624
-

41.572.923

60.813.242

56.472.138

Δ 30.09.2022/
01 ian 2022
-31,49%
-18,82%
5,11%
-20,93%
1,28%
-1,15%
-32,08%
-92,67%
-7,02%
-46,92%
-7,14%
-12,61%
-9,17%
-11,14%
0,89%
5,80%

Pondere
Total Activ
0,40%
0,12%
0,23%
0,75%
70,36%
25,40%
2,96%
0,53%
99,25%

1,18%

332,85%
-50,92%
-100,00%

7,06%
0,00%
1,25%
8,06%
6,47%
0,00%

-7,14%

100,00%

100,00%
36,05%
27,79%
63,84%
36,16%
13,32%

La 30 septembrie 2022, activele imobilizate, în pondere de 0,75% din patrimoniul societății,
marchează o scădere de 21%, comparativ cu începutul perioadei de referință pe fondul
amortizării înregistrate.
Activele circulante, reprezentând cea mai semnificativă clasă din totalul activelor, înregistrează
la finalul T3 o creștere de 37,6% față de aceeași perioadă a anului precedent și o diminuare de 7%
față de începutul anului 2022. Angrenarea capitalului de lucru și a fondurilor atrase prin
majorarea de capital social în circuitul operațional al societății, cu precădere în procesul de
achiziție a stocurilor, a determinat în primele 9 luni ale anului o scădere de 92% a disponibilului
din casa și conturi la bănci.
Stocurile reprezintă pilonul de susținere al activității desfășurate de societate, deservirea pieței și
implicit onorarea la timp a comenzilor fiind interdependente de nivelul optim al acestora, cu atât
mai mult în situația actuală în care la nivelul pieței de referință, activitatea logistică reprezintă o
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provocare dificil de gestionat. Politica de asigurare a stocurilor asumată de către conducerea
iHunt încă de la finalul anului 2021, reușește să mențină societatea într-o poziție avantajoasă în
prezentele condiții de fragilitate operațională.
Stocurile reprezintă 70,8% din totalul activelor circulante și înregistrează valoarea de 39,7
milioane lei la 30.09.2022, cu o ușoară creștere de 1,28% față de începutul perioadei de referință.
Structura stocurilor cuprinde, în cea mai mare parte, mărfuri (87%) și avansuri acordate
furnizorilor pentru livrări de mărfuri (13%).
În valoare de 14,3 milioane lei, creanțele rămân relativ constante față de începutul anului curent,
subsumând evoluțiile creanțelor comerciale (-7%), în proporție de 43%, și a creanțelor față de
bugetul statului reflectate prin TVA de recuperat (+109%), în proporție de 54%.
La 30.09.2022, investițiile pe termen scurt reflectă valoarea de piață a deținerilor Societății în
capitalul social al Agroland Business System S.A., reprezentând 880.000 acțiuni, respectiv 0,99%
din capitalul social și drepturile de vot.
La finalul perioadei de raportare, sursele de finanțare externe provin din datorii pe termen scurt
56% și datorii pe termen lung 44%. Datoriile pe termen scurt reflectă datorii față de acționari
(54%), dividende de plătit (17%), datorii bancare (13%) și creditori diverși (5,5%). Cuantumul
acestora, de 20 milioane lei, a înregistrat la finalul perioadei de raportare o scădere de 12,6%.
Datoriile pe termen lung se diminuează cu 10% după nouă luni ale anului 2022, totalizând în
proporție de 90% împrumuturi obligatare și 10% credite bancare pe termen lung.
Variația valorii capitalurilor proprii la finalul trimestrului trei al exercițiului financiar reflectă
efectele capitalizării rezultatului perioadei.
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Principalii indicatori economico-financiari
Indicator
Lichiditate curenta (AC/DC)
Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente
Lichiditate rapida (Disponibilități/Datorii curente)
Solvabilitate financiara (TA/TD)
Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/Cap. Proprii
+TD)
Ind. Gradului de îndatorare (DTL/Cap Proprii+DTL)
Rata de îndatorare (DT/TA)*100

Interval
optim
>2
>1
>0,5
>1

30.09.2021

31.12.2021

30.09.2022

2,956
0,978
0,070
1,480

2,587
0,903
0,175
1,499

2,753
0,801
0,015
1,566

>30%

32,42%

33,28%

36,16%

<50%
<80%

51,51%
67,58%

46,05%
66,72%

43,46%
63,84%

Capacitatea societății de-a și onora la termen obligațiile de natură financiară pe termen scurt,
bazată pe activele curente din patrimoniul Societății, determinată prin intermediul indicatorului
de lichiditate curentă, încadrează bonitatea pe termen scurt a iHunt în referințele optime la
30.09.2022. Indicatorul înregistrează o îmbunătățire procentuală de 6% comparativ cu începutul
anului.
Pe fondul nivelului ridicat al stocurilor deținute de societate în vederea bunei desfășurări a
activității, lichiditatea imediată se situează la 30.09.2022 ușor sub intervalul de siguranță.
Justificată de politica companiei, care urmărește antrenarea fluxurilor de trezorerie în fluxul
operațional și ciclurile scurte de numerar, indicatorul lichidității rapide se situează sub nivelul de
referință.
Indicatorul solvabilității financiare se poziționează peste nivelul minim considerat de risc,
datoriile totale ale Societății fiind susținute de activele totale deținute. Echilibrul pe termen lung
al surselor de finanțare interne și externe se menține la o valoare constantă și se încadrează în
limitele de referință ale indicatorilor.

Stroe Cezar Cătălin
Președinte Consiliu de Administrație
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DECLARAȚIA CONDUCERII

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, situațiile financiare trimestriale ale societății iHunt Technology
Import Export S.A, întocmite la 30.09.2022 în conformitate cu standardele contabile aplicate
reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a
veniturilor și cheltuielilor societății, iar raportul Consiliului de Administrație publicat la data de
17.11.2022 conform calendarului financiar asumat prezintă în mod corect și complet informațiile
despre emitent în aspectele sale esențiale.

Data 17.11.2022

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
al societății IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A,
STROE CEZAR CĂTĂLIN
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