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INFORMAȚII EMITENT 
 

 

Informații despre acest raport financiar 

Tipul raportului Raport Anual 2021 

Conform Anexa 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Data publicării 19.04.2022 

Pentru exercițiul financiar 01.01.2021 – 31.12.2021 

Informații despre emitent 

Nume 2Performant Network S.A. 

Cod fiscal 26405652 

Număr înregistrare Registrul Comerțului J40/493/2010 

Sediu social 
Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea 

Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, 

Sector 3, București, România 

Informații despre valorile mobiliare 

Capital subscris și vărsat 619.963.6 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile 

mobiliare 
MTS AeRO Premium 

Număr total acțiuni 6.199.630 acțiuni 

Simbol 2P 

Detalii contact pentru investitori 

Număr de telefon +40 374 996 354 

Email investors@2performant.com 

Website www.2performant.com    

 

mailto:investors@2performant.com
http://www.2performant.com/
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SCRISOARE DE LA CEO 
 

 

Stimați acționari, 

Evenimentele din Ucraina la care asistăm în ultimele săptămâni 

reprezintă cea mai importantă schimbare din peisajul politic și 

economic global din ultimii zeci de ani. Impactul acestora va fi 

considerabil și trebuie să îl înglobăm în planurile noastre, în primul rând 

în cele pe termen scurt și mediu.  

O parte importantă a ADN-ului 2Performant este poziționarea 

permanentă în avangardă și adaptarea rapidă la provocări și 

oportunități. Nu vom face excepție nici de această dată.  

Astfel, am decis, alături de ceilalți membri din Consiliul de Administrație 

2Performant, mai multe schimbări importante în felul în care vom 

aborda activitatea companiei începând cu luna martie a acestui an.  

Pentru a deveni mai agili, cu un lanț decizional mai scurt care să ne 

permită adaptarea mai rapidă la schimbările posibile de context 

economic, am decis reorganizarea echipei într-o singură unitate de 

business. 

Din 21 martie 2022 renunțăm la organizarea sub care am operat în 2021 - cu 2 unit-uri având echipe, 

obiective și bugete separate (RO & Bg + Growth) - și vom trece la formulă compactă, care să ne permită 

flexibilitate și agilitate, în contextul schimbărilor din perioada următoare.   

În această nouă formulă eu voi coordona direct o echipă de 8 manageri, fiecare responsabil de câte o 
activitate cheie a companiei:  

 

● Client Service 

● Business Support 

● Business Development 

● Product Marketing 

● Product Development 

● Business Intelligence 

● Finance & Admin 

● HR 

 

 

Noua abordare implică încetarea colaborării cu câțiva colegi din echipa, în primul rând cu Raluca Negrea 

și Cristian Iosub - managerii celor 2 unituri de business sub care era organizată anterior echipa noastră 

operațională. Ambii sunt profesioniști remarcabili și le mulțumesc pentru contribuția pe care au adus-o 

dezvoltării 2Performant - în mod deosebit Ralucăi, care, în ultimul an a coordonat unitul de Ro & Bg, 

atingând cu succes obiectivele asumate la începutul anului trecut.  
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Obiectivele 2Performant nu se schimbă deloc, cu aceste ajustări. Dimpotrivă, suntem mai hotărâți și 

mai pregătiți ca niciodată să continuăm pe drumul dezvoltării locale și al extinderii globale, pe baza pe 

care am construit-o în ultimii ani. Schimbările sociale survenite în urma războiului vor favoriza, cel mai 

probabil, creșterea interesului pentru munca la distanță și sursele alternative de venit aduse de 

economia colaborativă, în special în rândul nativilor digitali - care reprezintă categoria principală de 

utilizatori pentru 2Performant. 

Una dintre schimbările cu impact imediat pe care le vom implementa va fi la nivelul marketingului, care 

va fi orientat preponderent către achiziția de noi utilizatori din Europa, prin automatizarea proceselor 

specifice și, mult mai puțin, către generarea de awareness. Noua formulă a echipei ne va permite să 

captăm mult mai rapid tendințele din piață și feedback-ul utilizatorilor din piața europeană de afiliere, 

care a depășit 2 miliarde de euro și pe care o considerăm principala noastră oportunitate de creștere în 

anii următori.  

Pe lângă reorganizarea echipei și schimbarea focusului echipei de marketing am facut și alte modificări 

de strategie care se traduc în reduceri sau realocări de bugete, având drept consecință revenirea 

companiei pe profit, din acest an. 

Bugetul de venituri și cheltuieli pe care îl propunem pentru 2022 este unul adaptat noii realități, pe care 

intenționăm să o abordăm cu prudență dar cu optimism, fiind pregătiți să ne adaptăm la provocările 

posibile dar și la oportunitățile pe care schimbările sociale din toată lumea le vor deschide companiilor 

din noua economie.  

Concret, BVC-ul cu care începem anul include o creștere estimată de 35% a cifrei de afaceri 2Performant 

pentru 2022 și o creștere a EBITDA de 174% față de 2021, în condițiile revenirii pe profit a companiei, 

cu un an mai devreme decât planul anterior.  

Am publicat pe site-ul BVB atât bugetul de venituri și cheltuieli cât și noua organigramă detaliată a 

companiei, alături de raportul anual pentru anul trecut, pe care vă invit să îl parcurgeți în continuare.  

2021 a fost un an foarte bun pentru noi, în care ne-am atins și chiar depășit obiectivele. 2Performant 

a continuat să crească, atât ca business și rezultate financiare, cât și ca organizație. Pe baza solidă pe 

care o aveam - tehnologie proprie, comunitatea de utilizatori, echipă cu know-how specializat, 

leadership-ul pe piața românească de marketing afiliat - am continuat să construim în 2021 pilonii 

pentru extinderea noastră internațională și pentru a deveni o companie și mai solidă, cu o creștere 

accelerată. Am dezvoltat abordări și rute noi de creștere, am îmbunătățit procese, am extins echipa și 

am obținut finanțarea de care avem nevoie pentru a ne susține creșterea. 

Această dezvoltare ne-a ajutat să obținem în 2021 o creștere de 27% a cifrei de afaceri și a construit 

contextul în care suntem astăzi, cel în care putem aborda cu încredere viitorul, oricare ar fi oportunitățile 

și provocările pe care le vom întâmpina.  

În 2021, ecosistemul 2Performant - magazinele online și afiliații care fac business în platforma noastră 

- au generat peste 1% din valoarea totală a pieței de ecommerce din România, un prag important care 

confirmă forța ecosistemului pe care l-am dezvoltat și eficiența dovedită a marketingului afiliat în 

ecommerce. Concret, afiliații din 2Performant au realizat vânzări de peste 73 milioane de euro pentru 

magazinele online din platforma noastră, într-o piață de ecommerce estimată la 6,5 miliarde de euro în 

2021.  

În același timp, creșterea de 27% a 2Performant față de 2020 se situează mult peste creșterea pieței 

de ecommerce, estimată la 15% pentru 2021 față de anul anterior.  

Dacă în 2020 am avut capacitatea tehnică și operațională de a capta creșterea fără precedent a 

industriei de ecommerce, în 2021 am reușit să obținem acest rezultat prin excelență operațională și prin 

dezvoltarea echipei și a organizației. Concret, aceste rezultate au fost obținute printr-un mix inteligent 

între consultanță, date, support, marketing, procese îmbunătățite și extinderea echipei. Este vorba 

despre consultanța oferită userilor noștri de top pentru a-și maximiza rezultatele în afiliere, despre 

colectarea și analiza de date, creșterea capacității și îmbunătățirea calității suportului oferit utilizatorilor 

noștri prin crearea unui departament de business support, susținerea financiară a unor proiecte 
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valoroase și sustenabile de afiliere și marketing pentru ecosistemul nostru în special prin competiții, 

challenge-uri și evenimente dedicate utilizatorilor. 

Acest mod de operare complex, bazat pe date, gamificare în afiliere și pe un know-how foarte 

specializat, produce performanță. Un bun exemplu este Black Friday 2021, când 2Performant a 

intermediat vânzări cu aproape 50% mai mari decât în 2020, în contextul unui Black Friday relativ slab 

în ecommerce-ul românesc. 

Am obținut aceste rezultate într-un an în care am făcut o dezvoltare de produs importantă:  echipa 

noastră de Product & Development a dezvoltat Big Bear, un upgrade tehnic pentru atribuirea 

conversiilor în platforma 2Performant. Produsul a fost dezvoltat și testat, iar acum este activ la 12 dintre 

cele mai importante magazine online din platforma noastră. Estimarea noastră este că Big Bear va 

genera o creștere de 10% a numărului de conversii captate, ceea ce va contribui din 2022 la o creștere 

a vânzărilor intermediate și implicit a veniturilor noastre. 

Tot anul trecut am creat Growth Business Unit, divizie responsabilă de extinderea companiei în alte 

piețe. Am dezvoltat o abordare pentru expansiune, am realizat un nou parteneriat cu o rețea de afiliere 

internațională și am lansat 47 branduri europene sau globale în platforma noastră. Aceste procese au 

durat mai mult decât am anticipat, ceea ce a rezultat într-o creștere moderată a veniturilor din piețe 

externe de 33%. Am început anul 2022 cu o serie de lansări de branduri internaționale și cu campanii 

de atragere de noi utilizatori din alte piețe.  

Pe scurt, în 2021 am reușit să creștem peste piață și ne-am atins obiectivele financiare adaptându-ne 

la tendințele din piață și crescând ca organizație. 

Indicatori de business 2021 

2Performant dezvoltă tehnologia care automatizează colaborările dintre magazinele online și afiliați, 

profesioniștii independenți și antreprenorii din digital marketing. Totodată, echipa noastră operează 

platforma, susține business-urile utilizatorilor noștri și dezvoltarea relațiilor de business dintre ei, prin 

intermediul platformei. 

În 2021, 3.440 de afiliați au realizat prin 2Performant 1,39 milioane de vânzări pentru 716 magazine 

online din 26 de categorii diferite. Valoarea acestor vânzări este de 73 milioane de euro, cu 44% mai 

mult decât în 2020. Pentru aceste rezultate, afiliații au obținut comisioane în valoare de 4,65 milioane 

de euro, cu 37% mai mult decât în anul precedent. 

Cele 69 de milioane de clickuri generate de afiliații 2Performant în 2021, adică o medie lunară de peste 

5,7 milioane de clickuri, confirmă 2Performant drept cea mai importantă sursă locală de trafic pentru 

ecommerce-ul românesc. De asemenea, indicele de vânzări (valoarea vânzărilor obținute de un magazin 

online la fiecare euro investit în afiliere) de 15,7 de euro, împreună cu rata de conversie medie pe 

întreaga rețea de 2% și cu valoarea medie a coșului de cumpărături de 52,6 euro arată eficiența afilierii 

în general și a 2Performant în mod particular pentru magazinele online. 

Rezultate financiare 2021 

Am încheiat 2021 cu o cifră de afaceri de 25,7 milioane de lei, cu 27% mai mult decât în 2020 și peste 

prognoza noastră. Am obținut acest rezultat în contextul în care anul trecut ne-am concentrat exclusiv 

pe produsul de marketing afiliat, în detrimentul produsului de influencer marketing. 

Rezultatele din semestrul al doilea, care este în mod tradițional o perioadă excepțională pentru comerțul 

online datorită Black Friday și a campaniilor de Crăciun, ne-au permis să ne atingem obiectivele 

financiare pe 2021, așa cum am prevăzut în prognoza noastră financiară. Astfel, cifra de afaceri în 

semestrul al doilea a fost de aproape 15 milioane de lei, cu 36% mai mult decât în aceeași perioadă a 

lui 2020, și am înregistrat un profit de 457 mii de lei în această perioadă. 

Revenind la rezultatele per total an, veniturile operaționale, calculate prin eliminarea comisioanelor pe 

care le plătim către afiliați, înregistrează o creștere de 26 de procente față de 2020, ajungând la 6,8 

milioane de lei. De asemenea, veniturile prepaid au crescut cu 51%, iar cele postpaid cu 13%. 
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Anul trecut a fost unul în care ne-am axat pe dezvoltarea activităților 2Performant. Tot capitalul și 

expertiza de care am dispus au fost investite în această direcție. Prin urmare, maturitatea pe care a 

atins-o compania noastră, alături de tendințele din industriile în care activăm ne conduc către 

următoarea etapă: scalarea 2Performant. În 2021 am realizat investiții de 2,5 milioane de lei în proiecte 

de creștere pe piața din România, expansiunea pe piețe noi și proiectul de atribuire a conversiilor în 

2Performant. Cea mai mare parte a acestor investiții, 1,9 milioane de lei, au fost realizate din cei 5,3 

milioane de lei atrași prin majorarea de capital cu aport în numerar realizată anul trecut. Aceste investiții 

au generat o pierdere de aproape 700 mii de lei în 2021, sub pierderea prognozată în BVC-ul nostru. 

Restul sumei atrase din majorarea de capital va fi utilizată în 2022, așa cum am arătat de la începutul 

operațiunii. 

Totodată, avem o îmbunătățire semnificativă a indicatorilor de lichiditate, poziție de cash și grad de 

îndatorare, care înregistrează valori foarte bune, în primul rând datorită investiției atrase prin 

intermediul Bursei de Valori București, care este doar parțial utilizată la final de 2021. 

Activitatea pe piața de capital 

2021 a fost și primul nostru an ca emitent pe Bursa de Valori București. Am fost un emitent activ: am 

realizat o majorare de capital cu aport în numerar prin care am atras investiții de 5,3 milioane de lei, 

de asemenea am acordat acțiuni gratuite acționarilor noștri. În plus, am pus mult efort în zona de relații 

cu investitorii și guvernanță corporativă, am constituit Consiliul de Administrație 2Performant, am 

deschis canale de comunicare cu acționarii și am susținut proiecte valoroase din piața de capital. Puteți 

urmări aici un clip video care sumarizează primul nostru an pe BVB. 

Vreau să mulțumesc tuturor acționarilor 2Performant pentru încrederea pe care ne-o acordați. Vă asigur 

că vom păstra o comunicare transparentă și constantă cu acționarii și cu investitorii în general și în 

2022. În această direcție, am decis să realizăm raportări financiare trimestriale. Puteți consulta aici 

calendarul nostru financiar pe 2022. 

Perspective pentru 2022 

La început de 2022 2Performant se reorganizează într-o formulă mai suplă, mai rapidă și mai flexibilă, 

păstrând însă modul de operare validat și accelerând direcția de extindere pe piețe noi.  

De-a lungul creșterii noastre echipa 2Performant a demonstrat în repetate rânduri că are agilitatea și 

competența de a se adapta cu succes la orice provocări sau oportunități.  

Vom continua proiectele începute în anii anteriori și vom demara proiecte noi, adaptate noii realități.  

În 2022 avem avantajul de a fi o companie matură dar în același timp agilă, cu un model de business 

profitabil și resurse de cash suficiente pentru dezvoltarea pe care o vizăm în următorii ani.  

În plus, profitabilitatea pe care o vom atinge din acest an ne dă toate motivele să ne uităm cu optimism 

atât la 2022, cât și la anii următori.  

În final, vreau să mulțumesc fiecărui membru al echipei 2Performant, celor 9.635 de utilizatori care au 

lucrat în platforma noastră în 2021 și celor aproape 1.300 de acționari 2P. 

Vă invit să citiți următoarele pagini ale acestui raport. Dacă aveți întrebări sau sugestii despre această 

raportare sau pe alte teme, puteți contacta echipa de Investor Relations la 

investors@2performant.com sau la numărul de telefon +40 374 996 354. De asemenea, pentru 

a fi la curent cu evoluția 2P la BVB și cu noutățile din companie, vă invit să vă abonați la newsletter-ul 

nostru pentru investitori aici. 

Spor la conversii!™ Spor la tranzacții! 

Dorin Boerescu 

https://www.youtube.com/watch?v=QD5OMr5SAgQ
https://ro.2performant.com/fincal/
https://ro.2performant.com/contact-ir/
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DESPRE 2PERFORMANT 

SCURT ISTORIC 

2Performant este liderul pieței de marketing afiliat din România și o companie de tehnologie cu un 

model de business validat și cu un potențial de creștere ridicat, fiind direct conectată la evoluția 

comerțului online, a marketingului digital și a fenomenului de gig economy. 

În 13 ani de activitate, 2Performant a intermediat, prin platforma sa tehnologică 2Performant.com, 7 

milioane de tranzacții în valoare de 314 milioane de euro pentru peste 800 de jucători din eCommerce 

din România și din regiune. Conform datelor companiei, 2Performant este cea mai mare sursă locală 

de trafic pentru magazinele online din România, aducând lunar peste 5,5 milioane de clickuri pentru cei 

aproximativ 800 de clienți, din aproape 30 de industrii, care fac parte din portofoliul 2Performant. În 

total, 2Performant a intermediat peste 506 milioane de clickuri pentru magazinele online și 21,3 

milioane de euro sub formă de comisioane pentru afiliații din platformă.  

2Performant este parte din Noua Economie, definită de digitalizare și democratizare, în care abilitățile 

digitale și noile moduri de lucru și de colaborare între oameni și organizații stau la baza unor noi modele 

de business care generează oportunități noi în întreaga lume. Viziunea este cea care condus la lansarea 

primei rețele de afiliere din România - pe atunci 2Parale, astăzi 2Performant, la formarea pieței de profil 

și la dezvoltarea afacerii până în ziua de astăzi. 

În 2008, 2Performant (la acea vreme, 2Parale) a introdus pe piața din România conceptul de marketing 

afiliat și prima rețea de acest tip. Aceasta se întâmpla la aproape 30 de ani de la conceptualizarea 

marketingului afiliat - ca referință, Amazon a lansat programul său de marketing afiliat în 1996 - și la 

puțin peste 10 ani de la lansarea primelor rețele de marketing afiliat din lume. De atunci, 2Performant 

și-a asumat rolul de lider și de formator al acestei piețe și a promovat marketingul afiliat drept unul 

dintre cele mai eficiente instrumente de promovare și vânzare, pentru branduri, și un mod simplu și 

corect de a câștiga bani, pentru talentele digitale. 

De-a lungul timpului, compania a parcurs diferite etape, de la cele de testare și îmbunătățire a 

produsului, până la dezvoltarea unui model de afaceri unic, eficient, capabil să susțină un ritm de 

creștere accelerat pe termen mediu și lung. 

De asemenea, a atras o serie de business angels de renume și a realizat investiții de peste 1 milion de 

euro în tehnologia proprie care stă la baza platformei 2Performant.com și a celor două produse 

disponibile - marketing afiliat și influencer marketing, platformă pe care o operează și din care 

generează venituri. În 2011, compania a intrat pe piața din Bulgaria și de atunci abordează mai multe 

piețe externe, direct și prin parteneriate. 

Un moment definitoriu în istoria companiei îl reprezintă perioada 2015-2016, când a dezvoltat platforma 

actuală 2Performant.com, o platformă europeană în limba engleză, cu tranzacționare în monedele RON 

și Euro. Odată cu acesta are loc rebrandingul companiei către 2Performant. 

În 2018 și 2019, 2Performant își diversifică și crește sursele de venit și își dezvoltă capabilitățile de 

Business Intelligence și de Client Service oferit utilizatorilor platformei. 

În data de 9 decembrie 2020, 2Performant a efectuat listarea tehnică pe piața AeRO a Bursei de Valori 

București, cu simbol 2P. Din octombrie 2021, acțiunile 2P sunt incluse în indicele BET-AeRO al Bursei 

de Valori București care urmărește cele mai lichide companii listate pe piața AeRO. 

În anul 2021 echipa Companiei de Product & Development a dezvoltat Big Bear, un upgrade tehnic 

pentru atribuirea conversiilor în platforma 2Performant. Produsul a fost dezvoltat și testat, iar în prezent 

este activ la 12 dintre cele mai importante magazine online din platforma 2Performant. Estimarea 

Companiei este că Big Bear va genera o creștere de 10% a numărului de conversii captate, ceea ce va 

contribui din 2022 la o creștere a vânzărilor intermediate și implicit a veniturilor. 
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De asemenea, în 2021 Compania a numit un Consiliu de Administrație și un Comitet Consultativ. 

Compania nu a fost implicată în fuziuni sau reorganizări în 2021. Nu au fost realizate achiziții și sau 

înstrăinări de active pe parcursul 2021. 2Performant Network SA nu deține filiale. 

DESCRIERE ACTIVITATE DE BAZĂ 

2Performant este o companie de tehnologie care dezvoltă, operează̆ și monetizează̆ propria platformă 

tehnologică, prin cele două produse: marketing afiliat și influencer marketing. 

Modelul de business 2Performant este axat în jurul tehnologiei pe care se bazează̆ platforma 

2Performant.com, tehnologie pe care compania o dezvoltă și îmbunătățește, o operează̆ și monetizează̆ 

prin intermediul celor două produse - marketing afiliat și influencer marketing. Concret, 2Performant 

pune la dispoziția companiilor și antreprenorilor sau specialiștilor în digital infrastructura tehnologică, 

cadrul legal și fiscal și know-how-ul pentru a putea colabora în mod eficient, corect și transparent, în 

beneficiul tuturor părților.  

În ultimii ani, diversificarea și creșterea surselor de venit și îmbunătățirea sistemului de tarifare a 

reprezentat o prioritate pentru companie, fapt care se reflectă în creșterea veniturilor în raport cu 

creșterea încasărilor. Activitatea talentelor digitale, afiliați și influenceri, în interiorul platformei 

2Performant.com, este gratuită, de la crearea unui cont și până̆ la încasarea comisioanelor.  

În cazul produsului de marketing afiliat, advertiserii - companiile și brandurile care dezvoltă programe 

de marketing afiliat în 2Performant.com, plătesc către afiliați un comision calculat ca procent din 

vânzările generate de aceștia prin platformă, procent care se situează̆, în general, intre 2% și 20% din 

valoarea vânzărilor generate. 

În ceea privește sursele de venit 2Performant din marketing afiliat, acestea sunt de trei tipuri:  

1. Comision de rețea, calculat ca procent din veniturile obținute de afiliați (intre 20% și 40%) și 

facturat separat către advertiseri. Raportat la vânzările generate prin platformă, comisionul 

companiei reprezintă̆ aproximativ 2% din vânzări.  

2. Abonament pentru utilizarea platformei, care reprezintă̆ o sumă fixă lunară. Există mai multe 

tipuri de abonamente, în funcție de accesul la funcționalitățile platformei și de nivelul de suport 

pe care echipa 2Performant îl oferă advertiserului.  

3. Suplimentar, advertiserii pot plăti taxe de promovare în rândul afiliaților, pentru a crește 

vizibilitatea advertiserilor în platformă, la evenimente offline sau în alte situații.  

În cazul produsului de influencer marketing, sursele de venit 2Performant includ: taxa de creare de 

cont, comision din bugetul de influencer marketing (20% în medie) și eventuale taxe pentru 

managementul campaniei de influencer marketing sau taxe pentru servicii suplimentare precum 

strategia de campanii cu influenceri, la cererea advertiserului.  

Platforma 2Performant permite două modalități de plată pentru companii: pre-pay, în sistem de plată 

în avans respectiv alimentare continuă a contului, modalitate care înregistrează̆ o creștere semnificativă; 

și post-pay, cu facturare săptămânală sau lunară. În acest fel, compania are un management eficient 

al veniturilor și cheltuielilor și al cash flow-ului și o predictibilitate bună a acestora.  

2Performant testează̆ de asemenea implementarea unor parteneriate strategice cu jucători 

internaționali precum rețeaua globală de afiliere Tradedoubler. În această situație, 2Performant obține 

venituri exclusiv din comisionul la vânzare, pe care îl împarte cu rețeaua-partener. Volumele implicate 

într-un asemenea parteneriat, în centrul căruia se află branduri mari din eCommerce, pot genera 

venituri considerabile exclusiv din comisionul la vânzare.  

Un alt punct forte al modelului de business îl reprezintă̆ varietatea domeniilor de activitate ale 

advertiserilor din 2Performant.com: Fashion; Cărți, filme și muzică; Produse de înfrumusețare; 

Electronice; Produse pentru copii; Produse pentru casă și grădină; Articole sportive și pentru activități 
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outdoor; Produse pentru sănătate și îngrijire personală și multe altele. În acest fel, veniturile 

2Performant nu sunt direct dependente de un anumit sector de activitate. Această distribuție a clienților 

2Performant pe sectoare de activitate aduce stabilitate companiei, în special în perioade în care anumite 

sectoare sunt afectate în mod deosebit.   

  

 

GLOSAR DE TERMENI CHEIE 

 

 

Advertiser - afacerea care se promovează online, respectiv, o companie care operează unul sau mai multe magazine 
online sau site-uri de prezentare prin care vinde un produs sau serviciu, acceptă plăți și execută comenzi online. 

Advertiserul este cel care inițiază și derulează un program de afiliere sau o campanie de influencer marketing, prin 
care pune la dispoziția afiliaților și influencerilor mai multe instrumente de promovare a produselor sau serviciilor 
sale. 
 

Afiliat - o persoană fizică sau juridică, care promovează produse și/ sau servicii ale unui advertiser în schimbul unui 
comision pentru vânzări. Poate fi publisher, blogger, specialist SEM sau orice persoană cu competențele, timpul și 
motivația de a se înscrie într-un program de afiliere cu scopul de a genera vânzări sau lead-uri în schimbul plății unor 

comisioane corelate cu rezultatele. 
 

Marketing Afiliat - un tip de marketing bazat pe performanță care descrie relația dintre un advertiser și un afiliat, 
în care cel din urmă trimite utilizatori pe site-ul advertiserului și este plătit doar atunci când utilizatorii convertesc 

acțiunile determinate (vânzare sau lead). 
 

Influencer - persoană cu autoritate informală și influență asupra unui grup țintă de consumatori care, cu condiția 
validării calității și avantajelor reale ale ofertelor companiilor partenere, promovează și încurajează experimentarea 

produselor/ serviciilor acestora. 
 

Influencer Marketing - un tip de marketing în care promovarea unei companii este realizată de către o persoană 
lider de opinie, cu influență asupra unor comunități - mai mari sau mai mici - de „urmăritori” în mediul online. 
 

Program de afiliere - un program de marketing construit de advertiser care permite afiliaților să recomande 
produsele sau serviciile de pe site-ul său, în schimbul unui comision în baza rezultatelor dorite (vânzare sau lead). 
 

Program de afiliere prepaid - un program de afiliere în care advertiserul și-a pre-încărcat contul cu o sumă de 

bani. 
 

Program de afiliere postpaid - un program de afiliere în sistem de facturare a comisioanelor generate. 

 

 

Pentru glosarul extins de termeni cheie, vă invităm să citiți Memorandumul pentru listare din 
decembrie 2020, disponibil aici. 

 

 

https://www-cdn.2performant.com/docs/2Performant_memorandum_comprimat.pdf
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DESCRIERE PRODUSE 

Platforma 2Performant.com reprezintă spațiul de întâlnire și de colaborare a magazinelor online cu 

specialiștii în digital care au competența de a genera vânzări. Prin această platformă tehnologică, 

2Performant operează și monetizează cele două produse actuale ale companiei, care reprezintă 

modalități de colaborare între utilizatorii platformei (advertiseri, afiliați și influenceri): Marketing afiliat 

și Influencer marketing. 

Marketing afiliat 

Pe scurt, marketingul afiliat presupune promovare plătită la cost pe vânzare (cost per sale). Cu alte 

cuvinte, aceasta reprezintă modalitatea de colaborare dintre un brand (în general magazin online) și 

specialiștii în digital care pot trimite potențiali clienți către magazine prin diverse forme sau proiecte de 

promovare online, primind în schimb un comision pentru vânzările generate. Pentru branduri, 

marketingul afiliat este probabil cel mai eficient instrument de promovare și vânzare, iar pentru 

specialiști, este cea mai simplă modalitate de a câștiga bani folosind timpul, banii și competențele de 

digital marketing. Platforma 2Performant.com intermediază această relație, făcând-o simplă, corectă și 

bazată pe performanță.           

În ceea ce privește calitatea de advertiser, aceasta este atribuită în general magazinelor care operează 

în mediul online, printre advertiserii activi pe platforma 2Performant numărându-se: Elefant, Decathlon, 

Libris, DyFashion, Somproduct, Answear, Kitunghii, Vivre, BestValue, FashionDays, Lensa, Nichiduta, 

Orange, Hervis, Noriel, Vivre, Cărturești, Depurtat, epantofi, Litera, Evomag, Notino, TopShop, 

Provident, F64, Esteto, Farmec, Various Brands, iHunt, Watchshop, Chicco etc. 

Afiliații, utilizatorii platformei care promovează online ofertele advertiserilor cu care au intrat în relație 

de afiliere, au ca obiectiv să genereze trafic targetat în magazinele online ale acestora, fiind remunerați 

în momentul în care un vizitator trimis de ei realizează o achiziție pentru advertiser.  

Afiliații pot fi persoane fizice sau juridice care activează pe piață sub diverse forme, cum ar fi: 

• Site-uri de conținut – generalist sau commercial (blogging, proiecte dedicate); 

• Specialiști PayPerClick (Google și Facebook ads); 

• Publisheri (ziare, televiziuni, publicații online etc.); 

• Specialiști sau firme de email marketing; 

• Proiecte de cashback și coduri de reducere (vouchere); 

• Agregatoare de produse pe o anumită industrie; 

• Comparatoare de prețuri; 

• Comunități de shopping pe rețelele de socializare. 

Previzibilitatea asociată costurilor și volumelor serviciului oferit generează o tendință de creștere a 

numărului de afiliați de la o perioadă la alta, printre aceștia putând fi menționați: Myblog.ro, 
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Lovestyle.ro, Fashion8.ro, Bookuria.info, Bonusway.ro, Andreea Balaban, Use-beez.com, Stirileprotv.ro, 

Kudika.ro, Okazii.ro, ING Bazar, Revolut, KelkooGroup, Picodi, Shopping24 etc. 

La nivel internațional, acest sistem de publicitate funcționează de aproape 30 de ani, Amazon fiind unul 

dintre brandurile cu renume care utilizează marketingul afiliat din anul 1996. În România, marketingul 

afiliat a început în 2008, concept introdus pe piață prin platforma 2Parale.ro. În prezent, aproape 800 

de branduri fac afiliere prin 2Performant. 

Utilitatea acestui produs derivă din accesul necondiționat la platformă atât pentru afiliați, cât și pentru 

companiile interesate de comerțul online. Sistemul de operare al platformei contorizează în permanență, 

și prezintă în timp real, vânzările generate prin intermediul acesteia.   

Mecanismul de tarifare este unul axat pe stimularea afiliaților, companiile remunerând prin comisionare 

doar vânzările efectiv generate prin platformă (cost per sale). Comisionul aferent serviciului de 

intermediere este calculat ca procent din veniturile obținute de afiliați (între 20% și 40% din acestea), 

respectiv, procent din vânzările realizate de companiile advertiseri prin afiliații 2Performant (aprox. 2%). 

Raportat la vânzările generate prin platforma 2Performant, comisionul companiei reprezintă aproximativ 

2% din vânzări. În baza abonamentelor pre-pay și post-pay plătite de către companii, 2Performant 

oferă acces la platformă și un nivel de suport care poate varia de la self-service și până la servicii de 

strategie și account management. 

Oferta de abonamente 2Performant pentru companii este construită astfel încât să răspundă nevoilor 

și preferințelor unei game diverse de profiluri, de la advertiseri începători și ocazionali, până la afaceri 

de dimensiuni mari sau clienți pentru care vânzările online sunt importante, care inițiază și derulează 

campanii de promovare în mod curent și/ sau de amploare: 
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Dinamica și complexitatea rețelei 2Performant.com permite operarea eficientă a managementului 

programului de afiliere. Aceasta asigură evidențe în timp real, recrutarea și fidelizarea comunității de 

afiliați și advertiseri, abordare de tip gamification și posibilitatea de a lucra simultan pe mai multe piețe 

din aceeași platformă. 

Mai mult decât atât, platforma cuantifică în permanență activitatea derulată prin intermediul acesteia 

utilizând diverși indicatori care sunt ulterior evidențiați public, asigurând relevanță și transparență. 

Acești indicatori abordează valori precum: valoarea medie a comisioanelor din vânzări, valoarea medie 

a comenzilor etc. 

Toate aceste funcționalități, împreună cu nivelul ridicat de motivare și implicare a afiliaților, reprezintă 

diferențiatori puternici ai 2Performant atât piața din România cât și pe piețele europene.  

Marketing afiliat în relația cu partenerii internaționali 

Versiunea în limba engleză a platformei și opțiunea pentru moneda euro, alături de posibilitatea de 

tranzacționare în moneda fiecărei țări deservite, au creat premisele necesare pentru extinderea 

2Performant pe piața europeană. Fie că vorbim de branduri internaționale care vând pe piața din 

România sau de branduri românești care se extind în Europa, 2Performant facilitează colaborarea 

acestora cu talentele digitale din piețele țintă. În plus, comerțul online intra-comunitar poate acționa ca 

un accelerator pentru dezvoltarea afacerii 2Performant pe piețe externe, prin platforma existentă.  

2Performant a testat cu succes implementarea unor parteneriate strategice cu diverși jucători 

internaționali precum rețeaua de marketing afiliat Tradedoubler. 

În 2021, 99% din cifra de afaceri 2Performant a fost generată de marketing afiliat pe piețe externe. 

Influencer marketing 

Produsul de Influencer Marketing reprezintă modalitatea de colaborare între talentele digitale și 

branduri. Cadrul tehnic al acestui produs este centrat pe influenceri și prezintă o serie de avantaje 

pentru aceștia, cum ar fi: oportunitatea de a alege campaniile dorite, absența clauzelor de exclusivitate 

din partea platformei, transparenta datelor, suport tehnic și comercial. 

Procesul de realizare a unui profil de influencer pe platforma 2Performant, precum și de aplicare la 

campaniile disponibile în platforma este unul rapid, eficient și simplu. 

Aportul la cifra de afaceri a companiei generat de acest serviciu constă, în esență, în taxe impuse 

circuitului integrat de setup, comisioane asociate bugetelor de influencer marketing, taxarea 

managementului campaniei de influencer marketing și alte taxe suplimentare pentru servicii conexe, 

precum strategii de campanii cu influenceri sau propuneri creative. 

PLATFORMA TEHNOLOGICĂ 2PERFORMANT.COM 

2Performant a construit și optimizează o platformă complexă, care oferă funcționalități în mai multe 

zone, una dintre cele mai importante fiind cea de descoperire de parteneri relevanți, prin accesul la 

istoricul lor cu privire la performanța lor. O alta funcționalitate esențială este cea de direcționare a 

traficului utilizatorilor și a atribuirii corecte a conversiilor către afiliatul care le-a generat, completată de: 

mesagerie internă, sistem de facturare pentru magazine și de plăți (include calculul, reținerea la sursă 

și plata impozitului) pentru afiliați, sistem de import al produselor magazinelor și export către afiliații 

acceptați. În plus, interfața programatică (API) permite accesarea datelor importante în timp real.  

În materie de Influencer Marketing, descoperirea dintre parteneri, prin intermediul platformei, este unul 
dintre beneficiile esențiale oferite de 2Performant.com. În plus, o parte importantă din procesul de 
creare, management și raportare pentru campaniile de influencer marketing a fost automatizată. 

Bugetul pentru o campanie este încărcat în platformă, iar odată ce advertiserul aprobă livrabilele 
încărcate de influencer, suma negociată de aceștia ajunge în contul acestuia din urmă. 
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SITUAȚIA CONCURENȚIALĂ 

2Performant este liderul pieței de marketing afiliat din România. Există un interes pentru abordarea 

pieței din România a unor companii cu poziție pe plan internațional, cum ar fi TradeDoubler, 

Tradetracker, Vivnetworks, Admitad, Dognet sau Awin. Cu toate acestea, accesibilitatea pieței 

marketingului afiliat nu este facilă, impunând eforturi considerabile pentru recrutarea și fidelizarea 

comunității de afiliați și advertiseri, dar și pentru actualizarea în permanență a cadrului tehnic și 

comercial prin care se realizează intermedierea. 

Având în vedere direcţiile şi proporţiile diferite în care poate fi abordată piaţa de afiliere din România, 

este dificil de cuantificat cota de piaţă a companiei. În 2021, ecosistemul 2Performant - magazinele 

online și afiliații care fac business în platforma noastră - au generat peste 1% din valoarea totală a 

pieței de ecommerce din România, un prag important care confirmă forța ecosistemului pe care l-am 

dezvoltat și eficiența dovedită a marketingului afiliat în ecommerce. Concret, afiliații din 2Performant 

au realizat vânzări de peste 73 milioane de euro pentru magazinele online din platforma noastră, într-

o piață de ecommerce estimată la 6,5 miliarde de euro în 2021.  

Pe plan local, principalul competitor este Profitshare.ro, rețea de marketing afiliat deținută de agenția 

de performance marketing Conversion, companie care este la rândul sau deținută în procent de 90% 

de Emag. Avantajele competitive ale Profitshare constau, în esență, în cota de piață dominantă a 

principalului advertiser, respectiv Emag, impulsionând semnificativ vânzările generate prin marketing 

afiliat.  

Pe când Conversion deține și o componentă puternică de agenție, 2Performant derulează cvasi-exclusiv 

un business de marketplace, astfel încât o analiză comparativă între indicatorii de rezultat și 

performanță ai celor două companii este neadecvată. 
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EVENIMENTE CHEIE ÎN 2021 
AGEA & AGOA 2PERFORMANT DIN 22.03.2021 
 
Pe 22 martie 2021, au avut loc AGEA și AGOA ale 2Performant. În cadrul AGEA, acționarii au aprobat 
majorarea capitalului social cu aport în numerar a companiei prin emiterea de 185.500 de acțiuni noi, 
aprobarea contractării de facilități de credit de până la 5 milioane de lei, precum și modificări ale Actului 

Constitutiv care reflectă modificările aprobate de AGOA. AGOA a aprobat numirea unui Consiliu de 
Administrație format din 3 membri. Acționarii l-au numit pe Dorin Boerescu în funcția de Președinte al 
Consiliului de Administrație, pe Anda Patzelt în calitate de Membru Neexecutiv al Consiliului și pe Iulian 

Cîrciumaru în calitate de membru independent al Consiliului de Administrație. 

 
MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI NUMIREA UNOR 
NOI MANAGERI 
 
În data de 6 aprilie, 2Performant a informat piața despre schimbările în structura organizatorică a 

companiei și despre numirea unor noi manageri. Începând cu aprilie 2021, activitatea 2Performant este 
organizată în două divizii de business – România și Bulgaria Business Unit și Growth Unit. România și 
Bulgaria Business Unit este condusă de Raluca Negrea, care a fost numită Country Manager pentru 

România și Bulgaria la 2Performant. Din poziția de Country Manager, Raluca Negrea se ocupă de 
consolidarea poziției 2Performant pe piețele validate din România, unde Compania este lider de piață 
pe segmentul de marketing afiliat. Growth Unit este condusă de Constantin Stanciu, care a fost numit 
Growth Manager la 2Performant. Constantin Stanciu supraveghează testarea și identificarea 

oportunităților de creștere pentru companie pe piețe noi și pe cele deja existente. 

 
AGEA & AGOA 2PERFORMANT DIN 23 ȘI 24.04.2021  
 
În zilele de 23 și 24 aprilie 2021, a avut loc AGA anuală a 2Performant. Atât AGEA, cât și AGOA au fost 
prezidate de Dorin-Cristian Boerescu, în calitatea sa de Președinte al Consiliului de Administrație. În 
cadrul AGA, acționarii au votat în favoarea aprobării: Raportului anual 2020 și situațiile financiare, 

propunerea de distribuire a dividendelor pentru profiturile din 2020 care a inclus capitalizarea profiturilor 
și distribuirea ulterioară a acțiunilor gratuite (în proporție de 4 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune 
2P), bugetul de venituri și cheltuieli 2021, precum și politica de remunerare a companiei. Acționarii au 

aprobat, de asemenea, una sau mai multe emisiuni potențiale de obligațiuni corporative, în valoare 
totală maximă de 15.000.000 lei. 

 
LIGA NAȚIONALĂ DE MARKETING ȘI OPEN WORLD 

2Performant deține o experiență de peste nouă ani în organizarea de competiții pentru afiliați. Pe 
parcursul acestei perioade, compania a propus o serie de competiții bazate pe un concept de gamificare 

profesională în marketing, în premieră în România și cu criterii specifice afilierii, precum rata de 

conversie, valoarea vânzărilor generate sau volumul de trafic trimis. Două dintre competițiile ce au la 
bază acest concept sunt Liga Națională de Marketing și Open World. 

Liga Națională de Marketing este prima competiție din România dedicată marketingului, în care afiliații 
și advertiserii lucrează în echipă. Unul dintre obiectivele competiției este setarea unui exemplu de bune 
practici pentru tot mediul de marketing afiliat și un model de colaborare în cadrul marketingului 

viitorului. În cadrul competiției încheiate în mai 2021, specialiștii în digital au format echipe cu 
magazinele online, iar timp de patru săptămâni, 12 echipe au concurat și au generat peste 9.000 de 
vânzări în valoare de peste 350.000 de euro.   

Open World este o competiție în care sunt organizate o serie de curse de marketing în care jucătorul 

virtual trebuie să treacă printr-o serie de provocări în acest domeniu. În cadrul competiției încheiate în 
decembrie 2021, 65 de afiliați de top au devenit concurenți într-o cursă de 11 săptămâni. În această 
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perioadă, au fost generate vânzări de 11,6 milioane de euro pentru magazinele online și comisioane de 
735.000 de euro. 

6 MILIOANE DE VÂNZĂRI 
 

În iunie 2021, 2Performant a depășit pragul generării a 6 milioane de vânzări de la lansarea platformei 
- în 2008, din care, 1 milion de vânzări au fost realizate doar anul trecut, număr care continuă să 
crească. Valoarea totală a acestor vânzări generate în ultimii 13 ani este egală cu aproape 260 de 
milioane de euro. 

 
PARTENERIAT CU ADMITAD ȘI LANSAREA A 35 DE PROGRAME DE 
BRANDURI INTERNAȚIONALE 
 
În data de 17 august 2021, Compania a anunțat un parteneriat cu Admitad, o rețea de afiliere prezentă 

pe piețele europene, asiatice și sud-americane care a generat vânzări de peste 5 miliarde de dolari în 
2020. Prin intrarea în acest parteneriat, 2Performant Network a obținut acces la toate cele 2.000 de 
programe de afiliere globale ale Admitad. Compania a lansat în 2021 35 de programe de afiliere ale 
unor branduri internaționale precum AliExpress, Zaful, Hawes & Curtis UK sau Lacoste Ungaria, Cehia, 

Polonia, Slovacia. 

 

SOLUȚIE DE ATRIBUIRE A CONVERSIILOR ÎN 2PERFORMANT.COM 
 
Principalul proiect al echipei de Product & Development 2Performant din această perioadă a fost 
dezvoltarea unei noi soluții de atribuire a conversiilor în cadrul platformei 2Performant.com – atribuirea 

conversiilor reprezentând una dintre funcționalitățile esențiale ale platformei.  

Ca parte a acestui proiect major de dezvoltare, echipa internă de programatori a dezvoltat o nouă 
soluție numită Big Bear. Aceasta are rolul de a crește capacitatea de a atribui conversiile realizate prin 
2Performant și, implicit, veniturile utilizatorilor și ale 2Performant. Totodată, Big Bear reflectă viziunea 

companiei despre ePrivacy și despre responsabilitatea 2Performant de a proteja confidențialitatea 
utilizatorilor într-un univers web deschis și ușor accesibil tuturor. 

Soluția a fost testată cu unii dintre cei mai importanți advertiseri 2Performant, iar la începutul lui 2022 

noua soluție a fost activată la 12 dintre cele mai importante magazine online din platformă: Otter, 
BestValue, Esteto, iHunt, Elefant, Vivre, DYFashion, Neakaisa, Cartepedia, Edenboutique, BaByliss și 
Cărturești. 

 

FINALIZARE OPERAȚIUNE MAJORARE DE CAPITAL SOCIAL 
 
În august 2021, operațiunea de majorare a capitalului social a 2Performant Network aprobată de 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 22 martie 2021 a fost finalizată. În cadrul operațiunii 
au fost subscrise un număr de 185.500 acțiuni noi, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală 
de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 18.550 lei, din care au fost subscrise un număr de 
149.099 acțiuni la prețul de 28,2644 lei pe acțiune și un număr de 36.401 acțiuni la prețul de 30,4910 

lei pe acțiune. În cadrul majorării de capital, compania a atras 5,3 milioane de lei, capital care va 
alimenta investițiile în proiectele de creștere și consolidare pentru piețele interne și externe. 

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 
23.08.2021 
 
În data de 23 august 2021 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a 
2Performant. Ședința a fost prezidată de Dorin-Cristian Boerescu, în calitatea sa de Președinte al 

Consiliului de Administrație. În cadrul AGA, acționarii au aprobat modificarea Actului Constitutiv al 
companiei. Punctul cu privire la efectuarea majorării capitalului social fără drepturile de preferință în 
vederea implementării Stock Option Plan nu a fost adoptat din cauza cvorumului insuficient. 
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FINALIZARE OPERAȚIUNE MAJORARE CAPITAL SOCIAL CU ACȚIUNI 
GRATUITE 
 

În data de 22 octombrie 2021, Compania a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară 
Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) nr. AC – 5152 – 3/22.10.2021. CIIF 
certifică înregistrarea operației de majorare a capitalului social cu 4.959.704 de acțiuni noi care au fost 

emise conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 2Performant Network S.A. nr. 
2/23.04.2021 și a Deciziei nr. 12 a Consiliului de Administrație al Companiei din data de 01.10.2021. 
Acestea reprezintă acțiuni gratuite acordate acțiunilor companiei în proporție de 4 acțiuni gratuite la 1 
deținută.  

În urma majorării, capitalul social al 2Performant Network S.A. este în valoare de 619.963 lei, divizat în 
6.199.630 de acțiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei per acțiune.  
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EVOLUȚIA 2PERFORMANT IN 2021 

VÂNZĂRILE 

În 2021, 2Performant a intermediat peste 1% din valoarea întregii pieței de eCommerce din România. 

3.440 de afiliați au generat prin platforma companiei 1,39 milioane de vânzări în valoare de 73,1 

milioane de euro pentru 716 magazine online din 26 de categorii. Printre clienții 2Performant în 2021 

se numără și branduri mari precum Auchan.ro, Decathlon.bg, Asus.ro, Dr.Max.ro, Footshop.ro, Perfect-

Tour.ro și iabilet.ro. În plus, 2Performant a extins parteneriatul cu Tradedoubler, rețea de afiliere cu 

prezență regională. Parteneriatul presupune o integrare tehnică între cele două rețele și facilitează 

colaborarea 2Performant cu brand-uri prezente pe piețele din România și Bulgaria precum epantofi.ro, 

modivo.ro, obuvki.bg și modivo.bg. 

De asemenea, tot în anul 2021 Compania a încheiat un parteneriat cu Admitad, o rețea de afiliere 

prezentă pe piețele din Europa, Asia și America de Sud, care a generat vânzări de peste 5 miliarde de 

dolari în 2020. Prin intrarea în acest parteneriat, Compania va avea acces la toate cele 2.000 de 

programe de afiliere la nivel global prezente în Admitad. 

În ce privește afiliații din platforma 2Performant.com, 3.440 de nativi digitali au câștigat 4,65 milioane 

de euro din comisioane prin intermediul 2Performant, cu 37% mai mult ca în 2020. Cu ocazia Black 

Friday 2021 – eveniment anual de referință pentru piața românească de eCommerce - 1.282 de nativi 

digitali au promovat ofertele magazinelor afiliate din platforma 2Performant.com. Per total, în 

săptămâna Black Friday (1-14 noiembrie 2021), românii care au făcut afiliere prin 2Performant au 

realizat comisioane în valoare de aproximativ 2 milioane de lei, în creștere cu 37.5% față de anul trecut. 

Vânzări intermediate 

În 2021, 2Performant a intermediat peste 1% din valoarea întregii pieței de eCommerce din România. 
3.440 de afiliați au generat prin platforma companiei 1,39 milioane de vânzări în valoare de 73,1 
milioane de euro pentru 716 magazine online din 26 de categorii. 

Principalii indicatori de business pe care compania îi urmărește, care reflectă fidel evoluția ecosistemului 
2Performant și a business-ului au înregistrat o evoluție extrem de bună anul trecut: 

● Valoare vânzări intermediate prin 2Performant.com: +44,4%; 

● Valoare comisioane din vânzările generate: +36,6%; 

● Relații productive, acele colaborări între afiliați și magazine online în care traficul trimis de un 

afiliat s-a materializat într-un client care a plasat o comandă unui magazin online: +4,9%. 

 2020 2021 %Δ  

Vânzări intermediate 1,02 mil. 1,39 mil. 36% 
Clickuri intermediate 55,8 mil. 68,7 mil. 23% 
Valoare vânzări generate (euro fără TVA) 50,6 mil. 73,1 mil. 44% 
Valoare comisioane din vânzările generate (euro) 3,4 mil. 4,65 mil. 37% 

Valoarea medie a coșului (Average Order Value - 

AOV) (euro fără TVA) 
49,7 52,6 6% 

Rată de conversie medie pe 2Performant.com 1,8% 2,0% +0,2pp 

Creșteri semnificative în S2 2021 

A doua jumătate a anului, marcată de cele mai importante evenimente de vânzări din industria 
comerțului, Black Friday și promoțiile de iarnă, a adus în 2021 creșteri semnificative pentru 2Performant. 
Compania a reușit să valorifice potențialul acestei perioade, care în mod tradițional este cea mai bună 

pentru comerțul electronic: 

● Valoare vânzări: 45,8 milioane de euro, +63,9% față de S2 2020 
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● Număr vânzări intermediate: 843.689, +58,6% față de S2 2020 

● Relații productive dintre utilizatori: 18.061, +7% față de S2 2020 

 

Relații active și productive între utilizatorii 2Performant.com 

Calitatea relațiilor dintre magazinele online și afiliații din 2Performant.com este parte din misiunea 
companiei și unul dintre cei mai importanți indicatori ai sănătății și sustenabilității ecosistemului 
2Performant. 

Pe de o parte, compania urmărește relațiile active, cele în care afiliații au lucrat pentru un advertiser 

(magazine online), generând trafic pentru acesta. Pe de altă parte, relațiile productive, cele în care 
afiliații au generat vânzări pentru magazinele online. 

În 2021, echipa operațională s-a axat pe generarea și întreținerea de relații de calitate, productive, între 

utilizatorii 2Performant.com. De asemenea, echipa 2Performant a avut capacitatea de a identifica 
utilizatorii de top din rețeaua proprie, cei care au capacitatea de a obține rezultate excepționale prin 
afiliere, și de a-i susține să colaboreze între ei pentru a obține aceste rezultate. Astfel, deși numărul de 
advertiseri cu programe de afiliere active a fost mai scăzut decât în 2020, numărul relațiilor productive 

– cu impact în rezultatele financiare – a crescut cu aproape 5%. 

 2020 2021 %Δ  

RELAȚII ACTIVE în care afiliații au generat trafic pentru magazinele online 
Advertiseri care au primit trafic de la afiliați 1.015 845 -17% 

Afiliați care au generat trafic pentru advertiseri 8.720 8.790 +1% 

Relații active 92.633 87.464 -6% 

 

RELAȚII PRODUCTIVE în care afiliații au generat vânzări pentru magazinele online 

Advertiseri care au înregistrat vânzări prin 

2Performant.com 

785 716 -9% 

Afiliați care au generat vânzări pentru advertiserii din 

2Performant.com 

3.445 3.440 0% 

Relații productive 23.720 24.884 5% 

 
Dintre advertiserii care au primit trafic prin 2Performant.com, aproape 85% au avut vânzări prin 
2Performant.com, cu 7 puncte procentuale mai mult decât în 2020. 

 

Repartizarea vânzărilor pe categorii 
 
În 2021, 716 magazine online din 26 de categorii de produse, de la Fashion, Cărți, Electronice, Farma, 

Auto și până la Servicii Financiare au înregistrat vânzări în 2Performant.com. 

Din totalul vânzărilor intermediate de 2Performant.com, distribuția pe categorii a fost următoarea: 

 

Fashion – 26,14% 

Books, Movies & Music – 24,33% 

Beauty – 10,46% 

Pharma – 10,21% 

Home & Garden – 5,76% 

Electronics IT&C – 5,75% 

Babies Kids & Toys – 5,35% 

Sports & outdoors – 3,10% 

Pet supplies – 1,71% 

Health & Personal care – 1,56% 

Jewelry – 1,17% 

Altele – 4,46% 
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ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE 
 

2021 a fost un an de creștere constantă, însă într-un ritm mai scăzut comparativ cu 2020, a comerțului 

electronic pe piața din România. GPeC evaluează piața de eCommerce din România la 6,5 miliarde de 
euro în 2021, cu o creștere de 15% față de 2020. În 2021, 2Performant a intermediat vânzări în valoare 
totală de 73,1 milioane de euro, ceea ce înseamnă că peste 1% din vânzările pe piața de eCommerce 
din România au fost generate prin intermediul platformei 2Performant.com. Mai important, dinamica 

vânzărilor generate de 2Performant s-a accelerat cu mult peste dinamica pieței, dovedind astfel 
potențialul puternic de creștere pe care platforma îl are în România. 
 

Dacă în 2020 compania a reușit să surprindă o creștere fără precedent a pieței de eCommerce 
determinată de pandemie, în 2021 a reușit să crească cu mult peste piața de eCommerce datorită 
modului în care operează, a felului în care colaborează cu utilizatorii săi și cum îi ajută să facă business 
prin intermediul platformei 2Performant. Cea mai bună dovadă în acest sens o reprezintă vânzările 

record generate prin 2Performant în timpul Black Friday 2021, care au fost peste nivelul pieței. Modul 
în care compania operează, împreună cu alte inițiative de dezvoltare care se concentrează printre altele 
pe înrolarea de noi clienți, va rămâne principalul vector al creșterii 2Performant și în 2022. 

 
Ultimul trimestru al anului reprezintă întotdeauna cea mai bună perioadă pentru business-ul 
2Performant, precum și pentru jucătorii din eCommerce la nivel global, în primul rând datorită Black 
Friday, precum și vânzărilor generate în perioada sărbătorilor. În acest context, performanța bună din 

S2 2021 a ajutat Compania să recupereze o parte din pierderea generată în prima jumătate a anului ca 
urmare a investițiilor semnificative în platforma 2performant, creșterea echipei precum și investițiile în 
inițiative de creștere. Valoarea totală a investițiilor realizate de 2Performant în 2021 a fost de 2,5 

milioane de lei, din care 1 milion a fost investit în proiecte de creștere pe produsul de marketing afiliat 
în România, peste 0,7 milioane de lei pentru extinderea în afara României și mai mult de 0,7 milioane 
de lei pentru proiectul Big Bear de atribuire a conversiilor în platformă. 
 

Așa cum a fost estimat atât în memorandumul de listare, cât și în prospectul pentru majorarea 
capitalului social, 2Performant a înregistrat o pierdere la finalul lui 2021. Așa cum este precizat în 
documentele respective, 2021 și 2022 sunt cei doi ani de activitate investițională intensă pentru 
2Performant care se vor traduce printr-o cifră de afaceri mai mare, dar fără a ajunge la profitabilitate, 

pe fondul cheltuielilor legate de proiectele de expansiune și creștere, dezvoltarea platformei precum și 
de extinderea echipei. 

ANALIZĂ P&L  

Veniturile din exploatare ale 2Performant Network au crescut cu 27% în 2021 față de 2020, ajungând 
la 27,3 milioane lei. Cifra de afaceri a fost de 25,7 milioane de lei, tot o creștere de 27% față de 2020. 

Din această sumă, performanta realizată în 2021 în România a contribuit cu 89% la cifra de afaceri, în 
timp ce 11% din cifra de afaceri a fost generată pe piața externă – similar cu ponderile înregistrate în 
2020. În ceea ce privește diferențierea pe produse, marketingul afiliat a generat 25,5 milioane de lei în 

cifra de afaceri, o creștere de 28% față de 2020, în timp ce influencer marketing a generat 0,3 milioane 
de lei, o scădere cu 38% față de 2020. Această evoluție este o consecință a deciziei strategice a 
managementului Companiei de a se concentra, în 2021 și în anii următori, exclusiv pe produsul de 
marketing afiliat, în detrimentul produsului de influencer marketing. Cu toate ca veniturile din influencer 

marketing au fost mai jos față de estimarea inițială, veniturile din marketing afiliat au compensat 
scăderea și în plus au dus la o ușoară creștere a cifrei de afaceri față de bugetul pe 2021, cu 1%. 
2Performant a încheiat anul, din punct de vedere al profitabilității, cu o pierdere mai mică cu 5% față 
de estimări. 
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LdB 2020 2021 

BUGETAT 

2021 

REALIZAT 

%Δ 2021R/ 

2020 

Affiliate Mkt  19.837.615 24.572.063 25.484.845   28% 

Influencer Mkt  426.880 1.001.304 263.037   -38% 

Alte 17.953 12.000 27.457   53% 

CA 20.282.448 25.585.367 25.775.339   27% 

 

Veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale s-au apreciat cu 35%, ajungând la 1,5 

milioane lei. Această creștere reprezintă rezultatul valorificării salariilor echipei de dezvoltare. Alte 

venituri din exploatare au menținut o pondere nesemnificativă în cifra de afaceri totală, având o valoare 

de 27 mii de lei. 

În ceea ce privește cheltuielile, acestea au crescut cu 37%, mai rapid decât veniturile, din cauza valorii 

investițiilor realizate în cursul anului 2021. În consecință, în 2021 cheltuielile de exploatare s-au ridicat 

la 27,9 milioane de lei, cea mai mare contribuție la aceste cheltuieli fiind adusă de alte cheltuieli de 

exploatare, care constau în primul rând în comisioane datorate afiliaților și influencerilor. Aceste costuri 

au crescut cu 33%, ajungând la 21,8 milioane lei pentru întregul an 2021. Cheltuielile cu personalul s-

au ridicat la 5 milioane lei, o creștere cu 54% față de 3,2 milioane lei înregistrate în 2020. Acest aspect 

a fost determinat de o creștere  a numărului de angajați, care a ajuns la 39 în 2021, pentru a susține 

activitatea celor 2 Business Units create și a extinde capacitatea operațională (business support, affiliate 

management) și de marketing în vederea creșterii. 

Cheltuielile cu materii prime, materiale și energie au scăzut cu 58%, însumând doar 26.000 de lei în 

2021, deoarece compania a trecut în întregime la modelul de lucru la distanță. Cheltuielile cu 

amortizarea și ajustările de valoare au crescut cu 66%, ajungând la 1,2 milioane lei. Creșterea este în 

conformitate cu politica companiei de amortizare a valorii activului cheie – platforma de tehnologie 

2Perfromant.com. 

În 2021, veniturile operaționale, respectiv cifra de afaceri fără comisioanele plătite afiliaților, s-au ridicat 

la 6,9 milioane lei, în creștere cu 26% față de 2020 când compania a înregistrat 5,5 milioane lei venituri 

operaționale. 

Ca urmare a investițiilor realizate pe parcursul anului 2021, 2Performant a încheiat anul 2021 cu un 

rezultat operațional negativ de -0,7 milioane lei, față de 1 milion lei înregistrat în 2020. Cheltuielile 

financiare au crescut cu 83%, ajungând la 50 mii de lei, din care cheltuielile cu dobânzile s-au ridicat 

la 20 mii de lei, iar restul reprezentând variația negativă a cursului valutar. Acest lucru a fost compensat 

de veniturile financiare care s-au ridicat la 29 mii de lei, în creștere cu 17% față de 2020, ajungând la 

un rezultat financiar de -30 mii de lei. Rezultatul net a fost o pierdere de 0,7 milioane lei, în scădere cu 

185% față de rezultatul pozitiv de 0,8 milioane lei înregistrat pentru întregul an 2020. Cu toate acestea, 

deoarece veniturile livrate au fost mai mari decât cele bugetate, profitul înregistrat a fost mai bun decât 

a cel bugetat inițial, deoarece compania a reușit să reducă pierderea. Prin urmare, rezultatele livrate în 

2021 au fost mai bune decât cele bugetate inițial, atât în ceea ce privește veniturile din exploatare, cât 

și rezultatul net. 

P&L (lei) 31.12.2020 31.12.2021 %Δ  

Venituri din exploatare 21.385.314   27.258.559   27% 

Cheltuieli din exploatare 20.415.504   27.928.661     37% 

Rezultat din exploatare  969.810    (670.102)  -169% 

EBIT  963.559    (679.644)  -171% 

EBT 959.861    (699.939)  -173% 

Profit net  818.689    (699.939)  -185% 

În ceea ce privește veniturile pe modalitate de plată, pre-paid vs. post-paid, veniturile pre-paid au 

înregistrat o creștere de 51% în 2021 față de 2020, având un impact pozitiv asupra poziției de numerar 

a companiei. Veniturile prin metoda de plată post-paid s-a apreciat cu 13% în aceeași perioadă. În 
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consecință, în 2021 veniturile pre-paid au reprezentat 48% din total venituri, o apreciere de 7 puncte 

procentuale față de 2020. 

Piață  Opțiune plată  2020  2021 

Intern 
Post-paid  10.712.930 11.593.049   

Pre-paid  6.989.009 11.041.581   

Exter 
Post-paid  1.075.629 1.700.115   

Pre-paid  1.060.048 1.150.100   

CA (afiliați) 19.837.615 25.484.845   

BILANȚ 

Activele imobilizate au crescut cu 13% și au ajuns la 3,1 milioane de lei, determinate în principal de o 

creștere cu 12% a activelor necorporale. Imobilizările corporale au continuat să aibă o pondere 

nesemnificativă în totalul activelor fixe, în valoare de 8 mii de lei. Activele circulante au crescut cu 

175%, de la 2,6 la 7,2 milioane lei, determinate de o apreciere cu 585% a numerarului și echivalentelor 

de numerar, care au ajuns la 4,9 milioane lei. Creșterea numerarului și a echivalentelor de numerar 

este rezultatul direct al majorării de capital social pe care compania a finalizat-o în august 2021. În 

2021, compania utilizat 1,9 milioane de lei din cei 5,3 milioane de lei atrași. Restul capitalului va fi 

investit în cursul anului 2022. 

Creanțele au crescut cu 24% la 2,4 milioane lei, suma avansând în S2 2021. Creșterea în S2 2021 a 

creanțelor se datorează creșterii semnificative a vânzărilor realizate de Black Friday pe modelul de plată 

post-paid. Black Friday este perioada în care volumele, precum și valoarea vânzărilor sunt cele mai mari 

din an. Aceste creanțe vor fi încasate în T1 2022, astfel vor avea un impact pozitiv asupra fluxului de 

numerar în primul trimestru al acestui an. 

Cheltuielile în avans au crescut cu 514 mii lei, ajungând la 0,8 milioane lei. În 2021, 2Performant și-a 

susținut financiar afiliații de top care au dezvoltat proiecte sustenabile și în conformitate cu tendințele 

actuale, pentru a le permite acestora să genereze rezultate și mai importante în platformă. Această 

strategie s-a dovedit un succes pentru 2Performant și a contribuit la creșterea Companiei pe piața din 

România. 

În concordanță cu evoluția de mai sus, activele totale aproape s-au dublat în 2021 față de 2020, 

ajungând la 11,1 milioane lei. 

Pe partea de pasiv, 2Performant a încheiat anul 2021 doar cu datorii curente, în valoare totală de 2,5 

milioane lei, în creștere cu 13% față de anul precedent. La finalul anului 2021, Compania nu a utilizat 

niciuna dintre liniile sale de credit disponibile, în ciuda faptului că avea la dispoziție o linie de credit IMM 

Invest de 3,7 milioane lei și 1,2 milioane lei de la ING Bank, care puteau fi utilizate în situații în care 

exista un deficit de numerar. Datoriile curente prezentate în bilanț includ în primul rând salariile datorate 

precum și sumele datorate furnizorilor, inclusiv sumele datorate afiliaților pentru facturile emise la 

sfârșitul anului. 

Provizioanele au rămas constante, în valoare de 27 mii de lei, în timp ce veniturile în avans au crescut 

cu 39%, ajungând la 2 milioane de lei, reprezentând venituri pre-paid, prin urmare, comisioane plătite 

de advertiseri în avans. Capitalurile proprii au crescut cu 229% ca urmare a majorării cu 488% a 

capitalului social subscris și vărsat, rezultate din majorarea capitalului social cu aport în numerar, 

precum și distribuirea de acțiuni gratuite și majorarea cu 738% a primei de emisiune, rezultat al 

majorării capitalului social cu aport în numerar. 
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Bilanț (lei) 31.12.2020 31.12.2021 %Δ  

Active Imobilizate 2.784.877 3.138.699 13% 
Active Circulante 2.628.289 7.232.550 175% 
Cheltuieli în avans  252.291 766.905 204% 
TOTAL ACTIV  5.665.457 11.138.154 97% 
Datorii curente 2.176.321 2.463.083 13% 
Provizioane  26.797 26.797 0% 
Venituri în avans  1.443.623 2.003.610 39% 
Capital propriu 2.018.716 6.644.663 229% 
TOTAL PASIV 5.665.457 11.138.154 97% 

 
Datorită majorării capitalului social cu aport în numerar, indicatorii precum poziția de numerar, 
lichiditatea precum și nivelul de îndatorare înregistrează valori foarte bune, întrucât până la sfârșitul 

anului 2021, Compania a realizat doar o parte din investițiile pentru care s-a realizat operațiunea de 
majorare a capitalului. Desigur, pe măsură ce capitalul atras de la investitori este investit în cursul 
anului 2022, indicatorii vor reveni la valori mai scăzute, în parametri optimi. 

ACTIVE CORPORALE  

În scopul desfășurării activităților zilnice, 2Performant deține de asemenea active precum laptopuri, 

server, licențe, imprimante multifuncționale. Toate acestea se află în folosința angajaților companiei. 

Gradul de uzură a proprietăților deținute de companie nu ridică probleme semnificative asupra 

desfășurării activității. Echipamentele IT deținute de companie au un grad de uzură fizică specific 

activității de birou - mic. Nu există potențiale probleme referitoare la dreptul de proprietate asupra 

activelor corporale deținute de companie. 

INDICATORI FINANCIARI 

Indicator  Interval Optim  2020 2021 

Lichiditate curentă (AC/DC)  >2  1,21 2,94 

Lichiditate imediată (AC-Stocuri)/Datorii curente  >1  1,21 2,94 

Lichiditate rapidă (Disponibilități/Datorii curente)  >0,5  0,32 1,97 

Solvabilitate financiară (TA/TD)  >1  2,60 4,52 

Ind. gradului de îndatorare (DTL/Cap Proprii+DTL)  <50%  0% 0% 

Rata de îndatorare (DT/TA)*100  <80%  38,4% 22,1% 

Datorii / Active < 1  0,38 0,22 



 
 

 

 

 

24 
 

EVOLUTIA 2P LA BURSA  
 
Acțiunile 2P au intrat la tranzacționare pe piața SMT-AeRO a Bursei de Valori București în data de 9 

decembrie 2020 după o listare tehnică.  

În iunie 2021, 2Performant Network a început operațiunea de majorare a capitalului social care a fost 

finalizată în august 2021. In cadrul majorării de capital social, un număr de 185.500 acțiuni noi 

nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 

18.550 RON a fost subscris, din care un număr de 149.099 acțiuni au fost subscrise la prețul de 28,2764 

RON per acțiune și un număr de 36.401 acțiuni au fost subscrise la prețul de 30,4910 RON per acțiune. 

Capitalul social 2Performant a fost astfel majorat de la valoarea nominală de 105.442,6 RON și până la 

valoarea nominală de 123.992,6 RON, prin emiterea unui număr de 185.500 acțiuni noi nominative, 

dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare nominală totală de 18.550 RON.  

Suma de 5.307.335,85 RON, reprezentând diferența dintre suma totală plătită drept preț de subscriere 

pentru toate Acțiunile Noi și valoarea nominală totală a tuturor acțiunilor noi subscrise în cadrul majorării 

de capital social, a fost contribuită la capitalul social al Societății cu titlu de primă de emisiune.  

În data de 22 octombrie 2021, Compania a primit din partea ASF CIIF care certifică înregistrarea 

operației de majorare a capitalului social cu 4.959.704 de acțiuni noi care au fost emise conform 
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 2Performant Network S.A. nr. 2/23.04.2021 și 
a Deciziei nr. 12 a Consiliului de Administrație al Companiei din data de 01.10.2021. Acestea reprezintă 
acțiuni gratuite acordate acțiunilor companiei în proporție de 4 acțiuni gratuite la 1 deținută. În urma 

majorării, capitalul social al 2Performant Network S.A. este în valoare de 619.963 lei, divizat în 
6.199.630 de acțiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei per acțiune. 

In 2021, investitorii au tranzacționat acțiuni 2P în valoare totală de 15,55 milioane lei. La 31.12.2021, 

structura acționariatului companiei era următoarea: 

Acționar  Acțiuni  Procent 

Alți acționari / Free-float 4,152,225 66.9754%  

Dorin Boerescu 2,047,405 33.0246% 

TOTAL  6,199,630 100 % 

 
Nu a avut loc nicio activitate de achiziționare a propriilor acțiuni de-a lungul anului 2021. Emitentul nu 

deține filiale. Emitentul nu a emis obligațiuni nici alte titluri de creanță datorie. 

POLITICA DE DIVIDENDE 

Consiliul de Administrație enunță următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend:  

i. Societatea recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, ca 

formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a 

remunerării capitalului investit în Societate;  

ii. În fundamentarea propunerii privind distribuirea profitului net realizat în cursul unui exercițiu 

financiar, Consiliul de Administrație va avea în vedere o distribuire echilibrată a profitului net, 

între partea cuvenită acționarilor sub formă de dividende și partea reținută la dispoziția 

Societății pentru investiții, în acord cu principiile unei administrări prudente și în scopul asigurării 

unei dezvoltări durabile a Societății, pe termen mediu și lung;  

iii. Dividendele cuvenite acționarilor Societății se vor distribui exclusiv din profitul net aferent unui 

exercițiu financiar, recunoscut pe baza reglementărilor contabile aplicabile și auditat potrivit 

legii, cu respectarea altor dispoziții legale relevante în materie (Legea societăților nr. 31/1990).  
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iv. Distribuirea dividendelor cuvenite acționarilor se poate face prin plata în numerar sau prina 

cordare de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării profiturilor nete acumulate de Societate.  

În fiecare an, propunerea privind distribuirea dividendelor din profitul realizat în exercițiile financiare 

anterioare este formulată de către Consiliul de Administrație al Societății și este adusă la cunoștința 

investitorilor cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea întrunirii Adunării Generale Anuale Ordinare 

a Acționarilor (AGOA), prin publicarea sa pe pagina de internet a Societății 2Performant Network SA, în 

cadrul secțiunii dedicate AGOA. Hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării 

Generale a Acționarilor, în condițiile legii.  

Politica de dividende a companiei poate fi găsită la următorul link. În ultimii 3 ani, compania nu a plătit 
dividende, iar profiturile au fost capitalizate pentru a susține dezvoltarea companiei. 
 

 

 

https://www-cdn.2performant.com/docs/Politica_si_practici_privind_dividendele_2Performant.pdf
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RISCURI 
 

Riscul de preț 

Riscul de comoditizare a businessului, adică riscul ca produsul sau tehnologia să devină foarte 

răspândite și foarte larg adoptate este redus, deoarece compania se bazează mult pe platforma 

tehnologică dezvoltată in-house. Platforma 2Performant.com ofertă suportul integral utilizatorilor, 

plasând 2Performant în topul pieței de afiliere din România. Există un interes pentru abordarea pieței 

din România a unor companii cu poziție pe plan internațional. Cu toate acestea, accesibilitatea pieței 

marketingului afiliat nu este facilă, impunând eforturi considerabile pentru recrutarea și fidelizarea 

comunității de afiliați și advertiseri, dar și pentru actualizarea în permanență a cadrului tehnic și 

comercial prin care se realizează intermedierea. Conducerea monitorizează activ piețele locale și 

internaționale pentru a putea oferi întotdeauna produse și servicii cu valoare adăugată și pentru a-și 

menține o poziție de lider pe piață locală. 

Riscul de credit 

Riscul de credit este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu își îndeplinească obligațiile 

conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere 

financiară. Cel mai frecvent mecanism de tranzacționare al companiei cu clienții săi este în regim prepay, 

aceștia alimentând anticipat contul de client din care se retrag secvențial comisioane, pe măsura 

înregistrării vânzărilor. Complexitatea utilizatorilor impune diversificarea pârghiilor de comisionare, 

existând un sistem de plată periodică, precedat de înregistrarea vânzării și aprobarea comisionului de 

către client. Politica de  remunerare a afiliaților și de încasare  a comisionului aferent 2Performant este 

condiționată de finalizarea plății de către advertiseri. În acest context, survine riscul de neîncasare a 

creanțelor și de imposibilitatea onorării obligației față de afiliați. 

Măsurile întreprinse împotriva acestui risc constau în rigurozitatea procedurilor de cash collection, 

permițând colectarea creanțelor facturate post-pay în proporție de 99.9% în 2021, dar și în 

condiționarea beneficiarilor abonamentelor post-pay de constituire a unui depozit colateral. Viziunea 

prudențială asumată de către 2Performant presupune constituirea de provizioane lunar, pentru facturile 

restante ce depășesc 270 de zile. 

Compania gestionează acest risc oferind și promovând opțiunea de a plăti în regim prepaid, în loc de 

post-pay. În 2021 peste 12 milioane lei în venituri au fost plătite în regim prepaid, o creștere de 51% 

față de 2020. 

Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este asociat deținerii de active imobilizate sau financiare. Activitatea companiei nu 

depinde de deținerea de active imobilizate sau financiare și de transformarea acestora în active 

lichide. Compania nu deține imobilizări financiare. Activele imobilizate ale companiei, în principal 

echipamente tehnologice, sunt folosite în activitatea curentă de prestare a serviciilor. 

Riscul de cash-flow  

Riscul de cash-flow reprezintă riscul ca societatea să nu-și poată onora obligațiile de plată la scadență. 

O politică prudentă de gestionare a riscului de cash-flow implică menținerea unui nivel suficient de 

numerar, echivalent de numerar și disponibilitate financiară prin facilități de credit contractate adecvat. 

Compania monitorizează nivelul intrărilor de numerar previzionate din încasarea creanțelor comerciale, 

precum și nivelul ieșirilor de numerar previzionate pentru plata datoriilor comerciale și a altor datorii. 

Compania gestionează acest risc oferind și promovând opțiunea de a plăti în regim pre-paid, în loc de 

post-pay. În 2021 peste 12 milioane lei în venituri au fost plătite în regim prepaid, o creștere de 51% 

față de 2020. 
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Riscuri legate de competiție 

În tandem cu dezvoltarea tehnologiei, piața marketingului afiliat din România își intensifică 

atractivitatea, ceea ce conturează premisele apariției riscului legat de competiție. Intrarea pe piața 

națională a unui jucător global sau regional va genera presiune pe activitatea 2Performant în situația 

în care resursele acestuia permit abordarea comunității de utilizatori prin condiții mai avantajoase. În 

egală măsură, implementarea mai rapidă a noilor tendințe în ofertele competitorilor autohtoni 

generează, de asemenea, acumularea presiunii în ceea ce privește pachetul de servicii 2Performant. Cu 

toate acestea, accesibilitatea pieței marketingului afiliat nu este facilă, impunând eforturi considerabile 

pentru recrutarea și fidelizarea comunității de afiliați și advertiseri, dar și pentru actualizarea în 

permanență a cadrului tehnic și comercial prin care se realizează intermedierea. 

Riscuri legate de produse și servicii  

Particularitatea acestui risc derivă din sistemul de funcționare al platformei 2Performant.com și constă 

în survenirea unor probleme tehnice, cu efecte asupra desfășurării activității operaționale a companiei. 

Impactul acestui risc este evaluat de către companie la un nivel redus, cu efecte în rândul 

colaboratorilor, iar soluția identificată de 2Performant constă în investiții succesive în tehnologia operată 

și celeritate în intervenții de remediere. 

Procesarea informațiilor într-o bază de date constituie un factor decisiv în procesul de fidelizare a 

comunității, iar orice factor care ar putea periclita sistemul centralizator de date poate constitui un risc 

inerent activității companiei, cu efecte directe asupra serviciilor oferite utilizatorilor platformei. Crearea 

automată de copii pentru datele stocate este o procedură menită a amortiza impactul acestui risc. 

Activitatea platformei poate fi compromisă de accesul neautorizat, prin atacuri cibernetice, erori sau 

omisiuni, cu impact asupra companiei și utilizatorilor. Reducerea acestui risc este asigurată prin 

intermediul polițelor de asigurare și a colaborărilor cu firme de IT ancorate în securizarea accesului la 

informații confidențiale. 

Deși piața globală de influencer marketing este în plină expansiune, proiectul de influencer marketing, 

dezvoltat de companie, are o pondere redusă în veniturile operaționale, relevând lipsa de tracțiune pe 

acest segment al pieței naționale.  

Riscuri legate de poziționare 

Acest risc derivă din evoluția rapidă a industriei IT, având asociată o lipsă de reacție în raport cu 

tendințele actuale. Concretizarea unei astfel de ipoteze are la bază absența produselor noi și a 

perspectivelor de îmbunătățire permanentă a cadrului tehnic. În egală măsură, o echipă 

subdimensionată și un management fără suportul complementar prin cunoștințele specializate 

conturează premisele apariției unui risc de poziționare în domeniul tehnologiei. 

Compania combate apariția unui astfel de risc prin absorbția promptă a tendințelor tehnologice și 

operarea propriei tehnologii. 

Riscul de piață integrează factorii de risc din mediul extern companiei, care pot influența activitatea 

2Performant. 

Riscul privind angajații/personalul cheie 

Atragerea, păstrarea și motivarea personalului calificat este un activ important pentru sistemul de 

cercetare-dezvoltare-inovare al companiei, vector de competitivitate și dezvoltare continuă a afacerii 

companiei. 

În contextul dezvoltării industriei IT, nivelul de abordare a forței de muncă și-a intensificat 

competitivitatea, intervenind riscul de pierdere a angajaților cheie. Stabilitatea platformei și, prin 

consecință, nivelul de performanță al activității companiei depinde, în mare măsură, de existența unei 

echipe tehnice specializate. Prin urmare, modificările survenite în arhitectura organizatorică a resursei 

umane poate genera efecte negative asupra activității 2Performant. 
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Pentru a asigura absorbția și retenția personalului experimentat și cu potențial, compania a implementat 

un sistem de remunerare motivant, asigură flexibilitate în programul de muncă, acces la cursuri, 

training-uri și workshop-uri de dezvoltare. De asemenea, 2Performant a propus acționarilor săi 

derularea unui program de stimulare a angajaților de tip Stock Option Plan, foarte popular în economiile 

avansate și cu precădere între companiile de tehnologie. 

Riscuri de natură operațională: asigurarea stabilității sistemelor 

Mecanismul de funcționare a platformei 2Performant.com se subordonează principiului continuității, 

asigurând accesibilitate în orice moment, iar orice întrerupere în activitatea de funcționare generează 

efecte nefavorabile asupra rezultatelor. Din perspectiva obiectivului de creștere a numărului de clienți 

și a tranzacțiilor active în platformă, este primordial ca toate componentele platformei, atât externe cât 

și interne, să funcționeze corespunzător. Există riscul ca arhitectura curentă să nu încorporeze 

redundanța, capacitatea și agilitatea necesare la nivelul tuturor dispozitivele utilizate de către companie, 

pentru a putea susține dezvoltarea sustenabilă a afacerii.  

2Performant previne apariția unui astfel de risc prin investiții constante în mentenanța serverelor, în 

adoptarea de tehnologii noi, în îmbunătățirea arhitecturii sistemelor, și respectiv, prin ajustarea 

resurselor în raport cu expansiunea ecosistemului deservit. În egală măsură, monitorizarea 

performanței și scalării, precum și celeritatea în revizuirea tehnică sunt factori care subscriu principiului 

prudenței asumat de companie. 

Riscuri de natură operațională: atribuirea conversiilor 

Rentabilitatea platformei de marketing afiliat depinde de capacitatea tehnologiei 2Performant de a 

atribui corect și exhaustiv conversiile generate de către afiliați. De asemenea, modul în care această 

tehnologie este integrată în sistemele tehnice ale clienților este un factor decisiv în măsurarea corectă 

a traficului și conversiilor, și în alocarea comisioanelor afiliaților și companiei. 

În contextul creșterii preocupărilor pentru siguranța datelor personale și pentru acordarea explicită de 

către utilizatori, către companii, a dreptului de a stoca informații despre activitatea lor, există riscul 

inactivității, totale sau parțiale, a tehnologiei utilizate de companie ca urmare a intensificării restricțiilor 

impuse de producătorii de navigatoare sau de sistemele de operare. 

Există o tendință de migrare a eCommerce-ului din browser către alte medii, precum telefoane mobile, 

prin diverse aplicații. Astfel, este necesară adaptarea tehnologiei curente pentru a permite înregistrarea 

conversiilor din aceste medii, și implicit adaptarea la produsele și necesitățile specifice acestor medii, 

aspect care solicită un efort investițional semnificativ. De asemenea, riscul de neasimilare promptă a 

modificărilor operate la nivelul tehnologiei de către clienți este inerent activității 2Performant, cu efecte 

asupra nivelului reputațional.  

2Performant asigură minimizarea acestui risc prin acțiuni de optimizare a procesului de atribuire a 

conversiilor, prin generarea unui nou mod de atribuire a conversiilor și prin scrutarea condițiilor de 

interacțiune a sistemelor de operare cu tehnologia de tracking a platformei. 

Riscul asociat cu realizarea prognozelor  

Prognozele financiare pornesc de la premisa îndeplinirii planului de dezvoltare a afacerii. Compania își 

propune să emită 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, iar politica privind prognozele este publicată pe site-ul companiei AICI. Prognozele 

sunt realizate într-o manieră prudentă, însă există riscul de neîndeplinire al acestora, prin urmare, datele 

ce urmează a fi raportate de companie pot fi semnificativ diferite de cele prognozate sau estimate, ca 

rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuți anterior sau al căror impact negativ nu a putut fi 

contracarat sau anticipat. 

 

https://www-cdn.2performant.com/docs/Politica_si_practici_privind_prognozele_2Performant.pdf
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Riscuri legate de proprietatea intelectuală 

Imobilizările necorporale, cuprinzând drepturi de proprietate asupra tehnologiei, dețin 28% din activele 

companiei, motiv pentru care riscul de dezvăluire, intenționată sau accidentală, a  datelor confidențiale, 

poate afecta activitatea companiei. 

Pentru a preveni diseminarea neautorizată a informațiilor cu caracter intern, a fost implementată o 

politică de Non-Disclosure Agreement (NDA) și de penalizare, care precedă orice colaborare cu angajații 

și cu furnizorii externi. De asemenea, sunt aplicate normele industriei privind acordarea accesului la 

date, implementarea proceselor și tehnologiilor, sporind gradul de securitate a informațiilor. Resursa 

umană este instruită și aliniată la normele etice ale domeniului. 

Risc privind protecția datelor cu caracter personal  

În cadrul derulării activității sale, compania colectează, stochează și utilizează date care sunt protejate 

de legi privind protecția datelor cu caracter personal. Cu toate că emitentul ia măsuri de precauție în 

vederea protejării datelor clienților, în conformitate cu cerințele legale privind protecția vieții private, 

mai ales în contextul implementării Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/79 și în 

România (începând cu 25 mai 2018), riscurile privind scurgerea de date nu pot fi complet eliminate. 

Compania ia în calcul acest risc și ia măsuri de precauție în vederea protejării datelor utilizatorilor, în 

conformitate cu cerințele legale în vigoare. Emitentul ia toate măsurile de precauție impuse în acest 

domeniu, însă există posibilitatea ca, având în vedere că desfășoară relații comerciale cu diverși 

parteneri contractuali, aceștia să nu respecte pe deplin termenii contractuali relevanți și toate obligațiile 

referitoare la protecția datelor impuse acestora. 

Riscul fiscal și juridic 

Cadrul legislativ în continuă dinamică, cu acte normative multiple pe diferite zone fiscale și cu 

numeroase neclarități poate crea confuzie. Procesul de consolidare și armonizare ale sistemului de 

impozitare din România cu legislația europeană permite interpretări diferite ale anumitor aspecte care 

sunt tratate în mod diferit de către autoritățile fiscale. Acest aspect poate conduce la amenzi și penalități 

suplimentare. 

Riscul asociat altor tipuri de litigii 

În contextul derulării activității sale, emitentul este supus unui risc de litigii, printre altele, ca urmare a 

modificărilor și dezvoltării legislației. Este posibil ca emitentul să fie afectat de alte pretenții contractuale, 

plângeri și litigii, inclusiv de la contrapărți cu care are relații contractuale, clienți, concurenți sau 

autorități de reglementare, precum și de orice publicitate negativă pe care o atrage un astfel de 

eveniment.  

Litigiile în care compania a fost implicată în anul 2021 sunt prezentate mai jos: 

Nr.dosar și 

Instanța 

Obiectul 

cauzei 

Calitatea 

2Performant 

Stadiu/Soluția organului sau 

instanței sesizate 

12981/300/2019 acțiune in 

răspundere 

contractuală 

Reclamant închis 07.11.2019 

14583/300/2020 încuviințare 

executare silită 

Creditor închis 29.07.2020 

15738/299/2019 cerere de 

valoare redusă 

SUMA DE 

3.273, 62 LEI 

Reclamant închis 04.09.2019 
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21664/299/2020 încuviințare 

executare silită 

Creditor închis 17.07.2020 

17644/3/2019 acțiune în 

concurență 

neloială 

Reclamant închis 12.11.2019 

17644/3/2019/a1 acțiune în 

concurență 

neloială 

RESTITUIRE 

TAXA TIMBRU 

Reclamant închis 29.09.2020 

17276/301/2018 pretenții Reclamant închis 30.07.2020 

17276/301/2018/a1 Completare/lă

murire 

dispozitiv 

Reclamant închis 05.11.2020 

13079/3/2020 cererea 

debitorului 

art.66 din 

Legea 

nr.85/2014 

Creditor in curs: 30.05.2022 

17276/301/2018/a1 obligația de a 

face apel 

împotriva 

10442/05.11.2

020 - 

completare 

dispozitiv 

Intimat Apel 

17276/301/2018 Pretenții Reclamant Fond 

 

Riscuri economice generale  

Activitățile emitentului sunt sensibile la ciclurile economice și la condițiile economice generale. Atât 

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, avea impact asupra activității companiei. Piețele financiare internaționale au resimțit 

efectele crizei financiare mondiale declanșată în anul 2008. Aceste efecte s-au resimțit și pe piața 

financiară românească sub forma lichidității scăzute a pieței de capital, precum și printr-o creștere a 

ratelor de dobânda de finanțare pe termen mediu, din cauza crizei globale de lichiditate. Pe viitor, un 

astfel de scenariu s-ar putea repeta și eventualele pierderi semnificative suferite de piața financiară 

internațională, cu implicații majore pe piața locală, ar putea afecta capacitatea Emitentului de a obține 

împrumuturi sau finanțări noi, în condiții sustenabile. 

Alte riscuri  

Investitorii ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai 

semnificative riscuri de care compania are cunoștință la momentul redactării acestui raport. Totuși, 

riscurile prezentate în această secțiune nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activității 

emitentului, iar compania nu poate garanta faptul că aceasta cuprinde toate riscurile relevante. Pot 

exista și alți factori de risc și incertitudini de care compania nu are cunoștință la momentul redactării 

raportului și care pot modifica în viitor rezultatele efective, condițiile financiare, performanțele și 
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realizările emitentului și pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor companiei. De asemenea, 

investitorii ar trebui să întreprindă verificări prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a 

oportunității investiției. 

Impact asupra mediului înconjurător 

Activitatea profesională a 2Performant nu are un impact asupra mediului înconjurător. Nu exista litigii 

și nici nu se preconizează apariția de litigii legate de protecția mediului înconjurător. 
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ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ 
 
Obiectivul 2Performant este acela de a deveni, pe termen mediu, un partener strategic pentru 

activitatea de marketing a brandurilor din eCommerce și din alte industrii cu potențial de tracțiune mare 

în mediul online, din România și din regiunea Europei Centrale și de Est. În același timp, 2Performant 

își propune să își mențină poziția de lider al pieței locale de marketing afiliat și să continue să conducă 

prin educație și responsabilitate. 

Astfel, prioritatea în următorii ani o va reprezenta produsul de marketing afiliat, produs validat, cu 

potențial de creștere ridicat, în special în contextul accelerării comerțului online la nivel global.  

În ce privește piața din România, obiectivul este acela de a capta creșterea din eCommerce și de a 

valorifica potențialul evaluat pentru această piață, în ritm cu dezvoltarea comerțului online așteptată în 

următorii ani. 

În plus, 2Performant își propune, pe termen mediu, să își crească veniturile din piețele din regiunea 

Europei Centrale și de Est, care acum se situează la aproximativ 11% din veniturile companiei. 

Totodată, echipa de management 2Performant este și va rămâne deschisă la noi oportunități. 

Sectoarele de tehnologie, marketing digital și eCommerce sunt caracterizate de dinamism și sunt printre 

primele care adoptă noi tendințe și modele. Inovarea și atitudinea de first mover sunt în ADN-ul 

companiei și al brand-ului 2Performant și reprezintă unele dintre ingredientele care au condus la 

creșterea accelerată a companiei din ultimii ani. Așadar, este esențial pentru 2Performant să 

urmărească și să monitorizeze în permanență tendințele din piețele relevante, să identifice și să 

valorifice oportunitățile majore care pot genera valoare pe termen mediul și lung. 

BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI 2022 

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 2021A BVC 2022 % 

Cifra de afaceri  25.747.882   34.866.925 35% 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și 
corporale  

1.483.220   3.773.648 154% 

Cheltuieli de exploatare  (27.928.661) (38.289.157) 37% 

EBITDA 489.256 1.341.372 174% 

Rezultat operațional  (670.102) 351.416 152% 

Rezultat financiar  (29.837) (30.000) 1% 

Rezultat brut  (699.939) 321.416 146% 

Rezultat net  (699.939) 269.989 139% 
 

Conducerea Companiei dorește să sublinieze că bugetul de mai sus diferă semnificativ față de bugetul 

care a fost publicat anterior în memorandumul de listare a acțiunilor pe piața AeRO din noiembrie 2020, 

precum și în prospectul operațiunii de majorare a capitalului social din mai 2021. Mai precis, Compania 

și-a revizuit cheltuielile în vederea reducerii costurilor pentru a genera profit net, comparativ cu 

pierderea estimată anterior. De asemenea cifra de afaceri pentru anul 2022 este cu 7% mai mare față 

de cifra de afaceri prezentată inițial în memorandumul de listare. Având în vedere contextul actual, 

conducerea Companiei rămâne atentă la felul în care se schimbă contextul economic și politic în această 

perioadă și continuă să adapteze strategia de creștere la noile realități.  
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PLANURI PENTRU 2022 

În contextul accelerării comerțului online, al marketingului digital și al fenomenului de freelancing, a 

căror creștere este așteptată să continue în următorii ani în România, în regiunea Europei Centrale și 

de Est și la nivel european în general, 2Performant a identificat o fereastră de oportunitate pentru 

dezvoltarea companiei prin produsul de marketing afiliat. 

Astfel, 2Performant va continua activitatea începută în anul anterior și în anul 2022 în două direcții 
strategice majore:  

● pe de o parte, consolidarea și creșterea pe piețele din România și Bulgaria, în baza avantajelor 
competitive existente;  

● pe de altă parte, creșterea accelerată a veniturilor din piețele externe și stabilirea bazelor 

extinderii companiei pe piețele din regiune. 
 
Majorarea capitalului social cu aport în numerar, care a fost aprobată în AGEA din 22.03.2021 și care 

s-a derulat în două etape, cea a ofertei publice urmată de plasament privat și cu tranzacționarea 

drepturilor de preferință, a avut scopul de a susține investițiile strategice pe care 2Performant le va 

realiza în perioada 2021-2022 pentru a accelera dezvoltarea companiei, pe cele două direcții 

menționate. Astfel, operațiunea de majorare a capitalului social susține următoarele trei investiții: 

1. Parteneriate strategice cu jucători importanți din comerțul online și marketingul afiliat, 
cu impact puternic în business și cu potențialul de a forma comunități de utilizatori pe 
piețe externe 

Din 2020, 2Performant a stabilit un parteneriat cu Tradedoubler, rețea de afiliere cu prezență regională. 
Parteneriatul a validat această rută de dezvoltare pentru 2Performant, prin colaborări cu brand-uri 

prezente pe piețele din România și Bulgaria precum epantofi.ro și Modivo.ro, și a fost extins în 2021 
prin colaborarea cu mai multe branduri/ magazine online din portofoliul Tradedoubler. 

În perioada 1 martie și 15 mai 2021, 42 de noi magazine online au devenit clienți 2Performant și au 
lansat un program de afiliere pe platforma de marketing afiliat și influencer marketing 2Performant.com, 
iar in perioada următoare Compania a încheiat o serie de alte parteneriate. 

Capitalul alocat, din majorarea de capital propusă spre aprobarea AGEA, pentru aceste demersuri este 

de 2 milioane lei și va fi direcționat către retribuția personalului care va derula aceste proiecte - 
specialiști cu competențe de business (business development, client service) și de programare - și către 
campanii de marketing pe piețele externe pentru achiziția de utilizatori noi pe piețele externe, în 
perioada 2021-2022. 

Acest proiect va contribui semnificativ la atingerea obiectivului de creștere a veniturilor din piețele 

externe pentru 2021 și în anii următori (ritm de creștere anuală de 65%) și la mărirea aportului piețelor 
externe în cifra de afaceri până la 30% din business în 2025, în contextul unei creșteri prognozate de 
aproape 4 ori a cifrei de afaceri în perioada 2020-2025. 

2. Proiecte de creștere pe piețele din România și Bulgaria prin produsul de marketing 
afiliat 

Pentru a capta în continuare creșterea din comerțul online din piețele din România și Bulgaria, 
2Performant va derula o serie de proiecte specifice pentru creșterea volumului de vânzări generate de 

utilizatorii existenți ai platformei 2Performant.com și pentru atragerea de noi utilizatori. 

Aceste proiecte vor contribui la susținerea unui ritm de creștere estimat de peste 20% a veniturilor de 
pe piața din România, în 2021 și în următorii ani. 

https://ro.2performant.com/
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Capitalul alocat, din majorarea de capital propusă spre aprobarea AGEA, pentru aceste proiecte este de 
1,5 milioane lei și va fi direcționat către dezvoltarea echipelor de client service, vânzări și development 

(programare) și către activități de marketing pentru achiziția de noi utilizatori și pentru intensificarea 
activității acestora în platforma 2Performant.com. 

3. Proiect de dezvoltare a unui nou mod de atribuire a conversiilor din 2Performant.com 

Rentabilitatea platformei de marketing afiliat depinde de capacitatea tehnologiei 2Performant de a 
atribui corect și complet conversiile generate de către afiliați. Producătorii de navigatoare (browsere) 
au anunțat intensificarea restricțiilor cu privire la datele personale și la acordarea explicită, de către 
utilizatori sau vizitatori ai site-urilor, a dreptului de a stoca informații despre activitatea lor. Aceste 

schimbări la nivelul navigatoarelor pot reduce capacitatea tehnologiei 2Performant de a monitoriza 
traficul, conversiile și vânzările realizate prin platformă. 

Din acest motiv, echipa de programatori 2Performant va genera o nouă soluție tehnică de atribuire a 
conversiilor care va reduce riscul descris anterior și, în plus, va crește capacitatea tehnologiei de 
2Performant de a capta conversiile din platforma 2Performant.com, ceea ce va securiza și posibil chiar 

crește veniturile utilizatorilor și ale 2Performant. 

Capitalul alocat pentru acest proiect este de 1,5 milioane lei și va fi direcționat către dezvoltarea echipei 
de Research & Development și de achiziționarea de instrumente necesare pentru dezvoltarea soluției 
tehnice. 

https://ro.2performant.com/
https://ro.2performant.com/
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ECHIPA & CONDUCEREA  

ECHIPA 

Alături de tehnologia dezvoltată, echipa 2Performant este cel mai important activ al companiei, precum 

și vectorul principal pentru implementarea strategiilor de dezvoltare și de atingere a obiectivelor.  

Pe parcursul creșterii 2Performant, structura organizațională s-a adaptat nevoilor companiei și 

schimbărilor de strategie și priorități. În acest proces de modelare continuă, s-a urmărit ca resursa 

umană valoroasă pentru 2Performant și consonantă cu cultura organizațională a companiei să își 

găsească rolul potrivit și să se dezvolte împreună cu 2Performant. 

2Performant urmărește dezvoltarea, operarea și monetizarea propriului produs. Prin urmare, o parte 

dintre funcțiile suport (partea administrativă a managementului resurselor umane, contabilitate, juridic) 

au fost externalizate. De asemenea, pentru a spori capacitatea și competențele interne, pentru 

implementarea anumitor proiecte, compania apelează la furnizori specializați în software development, 

Agile Management sau marketing și business development, cu care a dezvoltat relații de parteneriat 

solide, dar nu generatoare de dependență. Structura organizațională și lanțul scurt de decizie permit 

companiei să lucreze externalizat ori de câte ori identifică un furnizor care poate aduce un plus de 

valoare adăugată spre atingerea obiectivelor. 

În 2017, 2Performant a avut 17 angajați, în 2018, 16 angajați, în 2019, 20 de angajați, iar în 2020, 26 
de angajați.  

În 2021, 2Performant a creat un departament de Business Support, care oferă asistență tuturor 
utilizatorilor platformei, atât advertiseri și afiliați, din piața locală și din piețele externe. În acest fel, 
compania și-a extins capacitatea și calitatea asistenței oferite. 

În plus, 2Performant și-a extins echipa, care la 31 decembrie 2021 număra 39 angajați, pentru a susține 

activitatea celor 2 Business Units create și a extinde capacitatea operațională (business support, affiliate 
management) și de marketing în vederea creșterii. 

Strategiile de retenție și atragere a resursei umane (Board, management, angajați) vor include și un 

plan de stock options (SOP). Pachetul de stock options este specific companiilor de tehnologie și aliniază 

interesele acționarilor cu cele ale managementului. Un SOP a fost deja aprobat la nivelul adunării 

generale a acționarilor 2Performant, în anul 2021. 

Angajații 2Performant nu fac parte dintr-un sindicat. 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

În Adunarea Generală a Acționarilor din data de 22 martie 2021, acționarii au aprobat constituirea unui 
consiliu de administrație al Companiei, format din 3 membri. În cadrul aceleiași întâlniri, Dorin Boerescu, 
Anda Patzelt și Iulian Cîrciumaru au fost numiți membri ai Consiliului de Administrație, Iulian Cîrciumaru 

ocupând funcția de membru independent. Durata mandatelor membrilor aleși în Consiliul de 
Administrație este de doi ani de la data numirii, respectiv 22 martie 2021. 
 

Dorin Boerescu, Președinte Consiliu Administrație 

Dorin Boerescu este un reprezentant al primei generații de antreprenori și specialiști în digital marketing 

din România, cu 21 de ani de experiență în digital și tehnologie. Antreprenor în serie, a fondat și condus 

o serie de companii de advertising, iar din 2009 este acționar semnificativ și CEO al 2Performant, 

companie pe care a crescut-o de peste 200 de ori în primii 11 ani. 

Dorin Boerescu deținea la 31.12.2021 o pondere de 33,0246%  din capitalul social al companiei. În 

ultimii 5 ani, lui Dorin Boerescu nu i-a fost interzis de către o instanță de judecată să îndeplinească 
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funcția de membru al consiliului de administrație sau supervizare a unei societăți comerciale.  În ultimii 

5 ani, nu au existat cazuri de insolvență, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăți 

comerciale, din ale căror consilii de administrație sau supervizare să facă parte Dorin Boerescu. În ultimii 

5 ani nu au existat litigii sau proceduri administrative în care a fost implicat Dorin Boerescu referitoare 

la activitatea acestuia în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea lui Dorin Boerescu 

de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului. 

Anda Patzelt, Membru neexecutiv Consiliu de Administrație 

Anda Patzelt este avocat cu o experiență de 20 ani, în prezent titular al Cabinetului de Avocatură Anda 

Patzelt. De-a lungul carierei, a acordat asistență juridică pentru companii în legătură cu chestiuni 

corporative și comerciale, proiecte de fuziuni și achiziții, dreptul internetului, proprietate intelectuală 

etc. Este licențiată în drept, deținând o specializare în drept comparat obținută la International Faculty 

of Comparative Law, Strasbourg. 

Anda Patzelt deținea la 31.12.2021 o pondere de 0,121%  din capitalul social al companiei. În ultimii 5 

ani, lui Anda Patzelt nu i-a fost interzis de către o instanță de judecată să îndeplinească funcția de 

membru al consiliului de administrație sau supervizare a unei societăți comerciale.  În ultimii 5 ani, nu 

au existat cazuri de insolvență, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăți 

comerciale, din ale căror consilii de administrație sau supervizare să facă parte Anda Patzelt. În ultimii 

5 ani nu au existat litigii sau proceduri administrative în care a fost implicat Anda Patzelt referitoare la 

activitatea acestuia în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea lui Iulian Cîrciumaru 

de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului. 

Iulian Cîrciumaru, Membru independent și neexecutiv 

Iulian Cîrciumaru este Managing Partner V7 Capital, Președinte C.A. Holde Agri Invest și membru în 

Boardul consultativ GapMinder și al Ideo Ideis. A lucrat în management consulting pentru Kearney și 

PwC și este fondator 7card, companie achiziționată de Sodexo. Este investitor pe piața de capital de 

peste 15 ani, dar și în diverse startup-uri locale. Iulian a studiat economia și administrarea afacerilor la 

ASE București, Copenhagen Business School, IMD Lausanne. 

Iulian Cîrciumaru deținea la 31.12.2021 o pondere de 0,01%  din capitalul social al companiei în mod 

direct, precum si 0,68% prin intermediul companiei afiliate, SevenX Ventures SRL. În ultimii 5 ani, lui 

Iulian Cîrciumaru nu i-a fost interzis de către o instanță de judecată să îndeplinească funcția de membru 

al consiliului de administrație sau supervizare a unei societăți comerciale.  În ultimii 5 ani, nu au existat 

cazuri de insolvență, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăți comerciale, din ale 

căror consilii de administrație sau supervizare să facă parte Iulian Cîrciumaru. În ultimii 5 ani nu au 

existat litigii sau proceduri administrative în care a fost implicat Iulian Cîrciumaru referitoare la 

activitatea acestuia în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea lui Iulian Cîrciumaru 

de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului. 

CONDUCEREA EXECUTIVĂ 

Conducerea 2Performant este asigurată de Dorin Boerescu în calitate de Director General (CEO) care 

coordonează direct activitatea a opt manageri de departamente, conform procesului de reorganizare al 

companiei din martie 2022.  Echipa de conducere a fost susținută în 2021 de Boardul Consultativ, format 

din Sergiu Neguț, Vladimir Oane și Matei Pavel. 
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CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE 
 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 31.12.2020 31.12.2021 %Δ  

Venituri din exploatare, din care: 21.385.314   27.258.559   27% 

Cifra de afaceri  20.282.448   25.747.882   27% 

   Venituri din producția de imobilizări necorporale și     

corporale  
1.095.497   1.483.220   35% 

Alte venituri din exploatare  7.369   27.457   273% 

Cheltuieli din exploatare, din care: 20.415.504   27.928.661   37% 

Cheltuieli cu materii prime, materiale și energie  63.407   26.348   -58% 

Cheltuieli cu personalul  3.214.686   4.952.146   54% 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare  704.064   1.168.899   66% 

Alte cheltuieli de exploatare  16.433.347   21.781.267   33% 

Rezultat din exploatare  969.810    (670.102)  -169% 

Venituri financiare  17.458   20.445   17% 

Cheltuieli financiare, din care: 27.407   50.282   83% 

     Cheltuieli privind dobânzile  3.698   20.295   449% 

Rezultat Financiar   (9.950)   (29.837)  -200% 

Venituri totale  21.402.772   27.279.004   27% 

Cheltuieli totale  20.442.911   27.978.943   37% 

EBIT  963.559    (679.644)  -171% 

EBT  959.861    (699.939)  -173% 

Impozit  141.172   0     -100% 

Profit net  818.689    (699.939)  -185% 
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BILANȚ  
 

Bilanț (lei) 01.01.2021 31.12.2021 %Δ  

Active Imobilizate, din care:  2.784.877 3.138.699 13% 

      Imobilizări necorporale  2.783.900 3.130.698 12% 

      Imobilizări corporale  977 8.001 719% 

Active Circulante (curente), din care: 2.628.289 7.232.550 175% 

      Creanțe  1.921.163 2.387.923 24% 

      Casa și conturi la bănci  707.126 4.844.627 585% 

Cheltuieli în avans  252.291 766.905 204% 

TOTAL ACTIV  5.665.457 11.138.154 97% 

Datorii Totale  2.176.321 2.463.083 13% 

         Datorii curente (<1 an) 2.176.321 2.463.083 13% 

Provizioane  26.797 26.797 0% 

Venituri în avans  1.443.623 2.003.610 39% 

Capital propriu, din care:  2.018.716 6.644.663 229% 

         Capital social 105.443 619.963 488% 

              Prime de capital 718.673 6.026.009 738% 

         Rezerve 21.089 21.089 0% 

         Rezultatul reportat  355.911 677.542 90% 

         Rezultatul exercițiului  818.689 (699.939) -185% 

         Repartizarea profitului (1.089) 0 - 

TOTAL PASIV 5.665.457 11.138.154 97% 
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CASH-FLOW 
 

Descriere Rd. 31/12/2020 
 

31/12/2021 

+ Profit sau pierdere 1    818.689  (699.939) 

+ Amortizări și Provizioane 2  704.064  1.065.843 

- Variația stocurilor (-/+) 3                  -     - 

- Variația creanțelor (-/+) 4    (39.984)  494.731 

+ Variația datoriilor comerciale (-/+) 5  (259.975)  293.200 

+ Variația altor datoriilor (-/+) 6      (6.632)  (7.266) 

+= Flux de numerar din activitatea de exploatare 7 
    1.296.130  

 157.107 

 Investitii efectuate - total, din care: 8 
      1.096.437   

 1.419.665 

-= Flux de numerar din activitatea de investiții 9 
  (1.096.437)  

 (1.419.665) 

+ Variația sumelor datorate instituțiilor de credit (=-) total, din 10 - - 

     + Credite pe termen scurt (sub 1 an) 11                  -                      -     

     + Credite pe termen mediu și lung 12                  -                      -     

+= Flux de numerar din activitatea financiară 13                  -                      -     

- Variația altor elemente de activ (-/+) 14   242.870  485.813 

+ Variația altor elemente de pasiv (-/+) 15   401.882  5.885.872 

+= Flux de numerar din alte activități 16    159.012  5.400.059 

+ Disponibilități bănești la începutul perioadei 17  348.421  707.126 

+= Flux de numerar net 18  358.705  4.137.501 

+ Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei 19   707.126  4.844.627 
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PRINCIPII DE GUVERNANTA 
CORPORATIVA 
Declarația privind alinierea la principiile de Guvernanță Corporativă ale BVB pentru sistemul multilateral 

de tranzacționare – piața AeRO. 

COD PREVEDERI CARE TREBUIE RESPECTATE RESPECTĂ 

INTEGRAL 
NU 

RESPECTĂ  
EXPLICATII 

SECȚIUNEA A – RESPONSABILITĂȚILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (CONSILIUL) 

A1. Compania trebuie să dețină un 

regulament intern al Consiliului care să 
includă termeni de referință cu privire 

la Consiliu și la funcțiile de conducere 
cheie ale companiei. Administrarea 

conflictului de interese la nivelul 
Consiliului trebuie, de asemenea, să fie 
tratat în regulamentul Consiliului 

  

Compania deține un regulament 

intern al consiliului. 

A2. Orice alte angajamente profesionale 
ale membrilor Consiliului, inclusiv 

poziția de membru executiv sau 
neexecutiv al Consiliului în alte societăți 

(excluzând filiale ale societății) și 
instituții non-profit, vor fi aduse la 

cunoștință Consiliului înainte de numire 
și pe perioada mandatului. 

  

Emitentul respectă pe deplin 
această prevedere. Toate 

angajamentele profesionale ale 
membrilor Consiliului au fost 

dezvăluite înainte de numirea lor 
și sunt disponibile pe website-ul 

emitentului. 

A3. Fiecare membru al Consiliului va 
informa Consiliul cu privire la orice 
legătură cu un acționar care deține 

direct sau indirect acțiuni reprezentând 
nu mai puțin de 5% din numărul total 

de drepturi de vot. Această obligație 
are în vedere orice fel de legătură care 

poate afecta poziția membrului 
respectiv pe aspecte ce țin de decizii 

ale Consiliului. 

  

După caz, membrii Consiliului de 
Administrație au prezentat o 
astfel de declarație Consiliului. 

A4. Raportul anual va informa dacă a avut 

loc o evaluare a Consiliului sub 
conducerea președintelui. Raportul 
anual trebuie să conțină numărul de 

ședințe ale Consiliului. 

  

Emitentul își asumă publicarea 

acestor informații în cadrul 
raportului anual. 

A5. Procedura privind cooperarea cu 

Consultantul Autorizat pentru o 
perioadă în care această cooperare 

este aplicabilă va conține cel puțin 
următoarele: 

  

Emitentul a semnat un contract 

cu Cornerstone Communications 
S.R.L. privind prestarea de 

servicii de Consultant Autorizat, 
post-listare, pentru o perioadă de 

12 luni. 

A.5.1. Persoană de legatură cu Consultantul 

Autorizat 

   

A.5.2. Frecvența întâlnirilor cu Consultantul 
Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe 

lună și ori de câte ori evenimente sau 
informații noi implică transmiterea de 

rapoarte curente sau periodice, astfel 
încât Consultatul Autorizat să poată fi 

consultat; 

   

A.5.3. Obligația de a informa Bursa de Valori 

București cu privire la orice 
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disfuncționalitate apărută în cadrul 
cooperării cu Consultantul Autorizat, 

sau schimbarea Consultantului 
Autorizat. 

SECȚIUNEA B – CONTROLUL / AUDITUL INTERN 

B1. Consiliul va adopta o politică astfel 

încât orice tranzacție a companiei cu o 
filială reprezentând 5% sau mai mult 

din activele nete ale companiei, 
conform celei mai recente raportări 

financiare, să fie aprobată de Consiliu. 

  

Compania nu are o astfel de 

politică, deoarece nu face parte 
dintr-un grup și nu deține filiale. 

B2. Auditul intern trebuie să fie realizat de 
către o structură organizatorică 

separată (departamentul de audit 
intern) din cadrul companiei sau prin 

serviciile unei terțe părți independente, 
care va raporta Consiliului, iar, în 

cadrul companiei, îi va raporta direct 
Directorului General. 

  

În 2021, 2Performant nu a avut 
auditor intern. 

SECȚIUNEA C – RECOMPENSE ECHITABILE ȘI MOTIVARE 

C1. Compania va publica în raportul anual 

o secțiune care va include veniturile 
totale ale membrilor Consiliului și ale 
directorului general și valoarea totală a 

tuturor bonusurilor sau a oricăror 
compensații  variabile, inclusiv 

ipotezele cheie și principiile pentru 
calcularea acestora. 

  

Emitentul publica raport de 

remunerare. 

SECȚIUNEA D – CONSTRUIND VALOARE PRIN RELAŢIA CU INVESTITORII 

D1. Suplimentar față de informațiile 
prevăzute în prevederile legale, pagina 

de internet a companiei va conține o 
secțiune dedicată Relației cu 

Investitorii, atât în limba română cât și 
în limba engleză, cu toate informațiile 
relevante de interes pentru investitori, 

incluzând: 

 

 2Performant respectă toate 
regulile referitoare la funcția IR, 

așa cum este detaliat mai jos. 
Compania are o secțiune dedicată 

pentru relații cu investitorii pe 
site-ul www.2performant.com,  
care este disponibilă atât în limba 

engleză cât și în română. 

D1.1 Principalele regulamente ale 

companiei, în particular actul 
constitutiv și regulamentele interne ale 

organelor statutare 

 

 Regulamentele cheie ale 

2Performant pot fi găsite pe site-
ul emitentului. 

D1.2 CV-urile membrilor organelor statutare; 

 

 CV-urile și biografiile personalului 

din conducerea companiei pot fi 
găsite pe site-ul 2Performant 
precum și în rapoartele anuale. 

D1.3 Rapoartele curente și rapoartele 
periodice;   

Toate rapoartele curente și 
periodice ale 2Performant sunt 

disponibile pe site-ul emitentului. 

D1.4 Informații cu privire la adunările 

generale ale acționarilor: ordinea de zi 
și materialele aferente; hotărârile 

adunărilor generale; 

  

Toate informațiile legate de AGA 

2Performant sunt disponibile pe 
site-ul emitentului. 

D1.5 Informații cu privire la evenimente 

corporative precum plata dividendelor 
sau alte evenimente care au ca rezultat 
obținerea sau limitări cu privire la 

drepturile unui acționar, incluzând 

  

Dacă este cazul, aceste informații 

sunt publicate de companie pe 
site-ul 2Performant, precum și 
printr-un raport curent trimis 

către BVB. 

http://www.2performant.com/
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termenele limită și principiile unor 
astfel de operațiuni; 

D1.6 Alte informații de natură extraordinară 
care ar trebui făcute publice: anularea/ 

modificarea/ inițierea cooperării cu un 
Consultant Autorizat; semnarea/ 

reînnoirea/ terminarea unui acord cu 
un Market Maker. 

  

Dacă este cazul, aceste informații 
sunt publicate de companie pe 

site-ul 2Performant, precum și 
printr-un raport curent trimis 

către BVB. 

D1.7 Compania trebuie să aibă o funcție de 
Relații cu Investitorii și să includă în 

secțiunea dedicată acestei funcții, pe 
pagina de internet a companiei, 
numele și datele de contact ale unei 

persoane care are capacitatea de a 
furniza, la cerere, informațiile 

corespunzătoare 

  

Datele de contact pentru 
departamentul de IR al 

2Performant pot fi găsite pe site-
ul companiei, la secțiunea 
„Investitori”. 

D2. Compania trebuie să aibă adoptată o 

politică de dividend a societății, ca un 
set de direcții referitoare la 

repartizarea profitului net, pe care 
compania declară că o va respecta. 

Principiile politicii de dividend trebuie 
să fie publicate pe pagina de internet a 
companiei. 

  

Politica de dividend a societății 

este disponibilă pe site-ul 
2Performant, la secțiunea 

„Investitori”. 

D3. Compania trebuie să aibă adoptată o 
politică cu privire la prognoze și dacă 

acestea vor fi furnizate sau nu. 
Prognozele reprezintă concluziile 

cuantificate ale studiilor care vizează 
determinarea impactului total al unei 

liste de factori referitori la o perioadă 
viitoare (așa-numitele ipoteze). Politica 

trebuie să prevadă frecvența, perioada 
avută în vedere și conținutul 
prognozelor. Prognozele, dacă sunt 

publicate, vor fi parte a rapoartelor 
anuale, semestriale sau trimestriale. 

Politica cu privire la prognoze trebuie 
să fie publicată pe pagina de internet a 

societății. 

  

Politica 2Performant privind 
prognozele este disponibilă pe 

site-ul companiei, la secțiunea 
„Investitori”. 

D4. Compania trebuie să stabilească data și 

locul unei adunări generale astfel încât 
să permită participarea unui număr cât 
mai mare de acționari. 

  

2Performant organizează și va 

continua să organizeze AGA în 
zile lucrătoare, la sediul 
companiei din București precum 

și online.  

D5. Rapoartele financiare vor include 

informații atât în română cât și în 
engleză, cu privire la principalii factori 

care influențează schimbări la nivelul 
vânzărilor, profitului operațional, 

profitului net sau orice alt indicator 
financiar relevant. 

  

2Performant emite toate 

informațiile pentru investitori, 
inclusiv rapoarte financiare, în 

mod bilingv, în engleză și în 
România. 

D6. Compania va organiza cel puțin o 
întâlnire/ conferință telefonică cu 
analiști și investitori, în fiecare an. 

Informațiile prezentate cu aceste ocazii 
vor fi publicate în secțiunea relații cu 

investitorii de pe pagina de internet a 
societății, la momentul respectivei 

întâlniri/ conferințe telefonice. 

  

2Performant a organizat „Ziua 
Investitorului 2P” - eveniment 
pentru toți stakeholderii, inclusiv 

investitori, analiști și 
reprezentanți mass-media. 
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DECLARAȚIA CONDUCERII 
 

București, 19 aprilie 2022 

 

Subsemnatul Dorin Boerescu, in calitate de Președinte Consiliu de Administrație 2Performant Network 

S.A. societate cu sediul social in Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, 

(biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, declar pe proprie răspundere, cunoscând 

dispozițiile art. 326 Noul Cod Penal, cu privire la falsul in declarații, următoarele:  

− După cunoștințele mele, raportarea contabila a fost întocmita in conformitate cu standardele 

contabile aplicabile si oferă o imagine corecta si conforma cu realitatea contabila a activelor, 

obligațiilor, poziției financiare, contului de profit si pierdere ale Societății;  

− Raportul Anual aferent perioadei 01.01.2021 - 31.12.2021, transmis operatorului pieței de 

capital - BVB - precum si Autorității de Supraveghere Financiara, prezinta in mod corect si 

complet informațiile despre Societate.  

 

Dorin Boerescu 

Președinte Consiliu de Administrație 2Performant Network S.A. 
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2PERFORMANT NETWORK SA 

Note la Situatiile financiare  

pentru exercitiul financiar incheiat la 

31 decembrie 2021 
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1. Imobilizari 

 

RON 1 Ianuarie 
2021 

 Intrari   Iesiri  31 Decembrie 
2021  

Valoare bruta 

Imobilizari necorporale   5.273.556  1.484.606  0  6.758.162 

Instalatii tehnice si 
masini  48.962  22.704  45.228  26.438 

Alte instalatii , utilaje si 
mobilier 53.510  0  42.418  11.092 

Imobilizari financiare 0  0  0  0 

Total     5.376.028   1.507.310  87.646  6.795.692 

        
Amortizare si 

provizioane pentru 
depreciere 

1 Ianuarie 
2021 

 Amortizare 
anuala si 

provizioane 
pentru 

depreciere 

 Amortizarea  31 Decembrie 
2021 

 
 Aferenta 
iesirilor 

Imobilizari necorporale     2.489.656  1.137.807  0  3.627.463 

Instalatii tehnice si 
masini 48.962  30.488  61.012  18.438 

Alte instalatii , utilaje si 
mobilier 52.533  325  41.766  11.092 

Total  2.591.151  1.168.620  102.778       3.656.993 

        

Valoare neta contabila 2.784.877              3.138.699 

 

2. Provizioane 

Societatea are înregistrate provizione pentru deprecierea creantelor in suma de 225.720,68 lei. 

3. Repartizarea profitului 

In cursul exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, societatea a înregistrat 
o pierdere in valoare de 699.938,68 RON.  
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4. Analiza rezultatului din exploatare 

RON 
Indicatorul 

31 Decembrie 
2020 

 31 Decembrie 
2021 

    
1. Cifra de afaceri neta          20.282.448  25.747.882 

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor 
prestate (3+4+5) 

17.477.648 
 

23.711.537 

3. Cheltuielile activitatii de baza         16.884.982  22.758.359 

4. Cheltuielile activitatiilor auxiliare 592.637  953.178 

5. Cheltuielile indirecte de productie -   

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 
nete  (1-2) 

           2.804.830 
 

2.036.345 

7. Cheltuielile de desfacere           167.175  267.377 

8. Cheltuieli generale de administratie          2.770.710  3.951.038 

9. Alte venituri din exploatare 1.102.866  1.511.967 

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 969.811  (670.102) 

 

5. Situatia Creantelor si Datoriilor 

 

Creante       Sold la 31  

Decembrie  2020 

Suma 

Sub 1 an Peste 1 an 

0 1=2+3 2 3 

Total, din care: 1.921.164 lei 1.921.164 lei - lei 

 - Clienti         838.457 lei     838.457 lei - lei 

- Creanțe imobilizate 30.679 lei 30.679 lei - lei 

-Furnizori-debitori pentru. 
Prestări de servicii 

9.836 lei 9.836 lei - lei 

-Clienți incerti  195.117 lei 195.117 lei - lei 

-Clienți-facturi de intocmit 978.646 lei 978.646 lei - lei 

-Alte creanțe sociale 59.762 lei 59.762 lei - lei 

-TVA neexigibila  9.930 lei 9.930 lei - lei 

-Debitori diverși  7.104 lei 7.104 lei - lei 
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-Ajustări-deprecierea 
creanțelor clienți  

-208.367 lei       -208.367 lei - lei 

 

 

 

 

Creante       Sold la 31  

Decembrie        2021 

Suma 

Sub  1 an Peste 1 an 

0 1=2+3 2 3 

Total, din care: 2.387.923 lei 2.387.923 lei - lei 

 - Clienti           883.983 lei       883.983 lei - lei 

- Creanțe imobilizate 1.878 lei 1.878 lei - lei 

-Furnizori-debitori pentru. 
Prestări de servicii 

9.716 lei 9.716 lei - lei 

-Clienți incerti  210.082 lei 210.082 lei - lei 

-Clienți-facturi de intocmit 1.411.327 lei 1.411.327 lei - lei 

-Alte creanțe sociale 75.158 lei 75.158 lei - lei 

-TVA neexigibila  10.759 lei 10.759 lei - lei 

-Debitori diverși  10.741 lei 10.741 lei - lei 

-Ajustări-deprecierea 
creanțelor clienți  

-225.721 lei -225.721 - lei 

 

 

Datorii Sold la 31 Decembrie  

2020 

Suma 

Sub 1 an Peste 1 an 

0 1=2+3 2 3 

Total, din care: 2.176.321 lei 2.176.321 lei - lei 

- Salarii 173.632  lei 173.632  lei - lei 

- Impozite si contributii 
aferente salariilor, 
colaboratorilor 

127.405  lei 127.405  lei - lei 

- Furnizori 355.886  lei 355.886  lei - lei 
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- TVA de plata 247.475  lei 247.475  lei - lei 

- Asociati conturi curente -   lei -   lei - lei 

- Decontari cu asociatii -   lei -   lei - lei 

- Impozit pe profit -   lei -   lei - lei 

- Avansuri clienti 322.564 lei 322.564 lei - lei 

-Creditori diverși 45.595 lei 45.595 lei - lei 

-Credite bancare -    lei -    lei - lei 

-Furnizori – facturi nesosite 738.991 lei 738.991 lei - lei 

-Rețineri – salarii 0 lei 0 lei - lei 

-Impozite, taxe și 
vărsăminte asimilate 

48.684 lei 48.684 lei - lei 

-Impozit pe profit 116.072 lei 116.072 lei - lei 

-Decontări în curs de 
clarificare 

17 lei 17 lei - lei 

 

 

Datorii Sold la 31 Decembrie  

2021 

Suma 

Sub 1 an Peste 1 an 

0 1=2+3 2 3 

Total, din care: 2.463.083 lei 2.463.083 lei - lei 

- Salarii 291.136  lei 291.136  lei - lei 

- Impozite si contributii 
aferente salariilor, 
colaboratorilor 

223.826  lei 223.826  lei - lei 

- Furnizori 305.560  lei 305.560  lei - lei 

- TVA de plata 151.644  lei 151.644  lei - lei 

- Asociati conturi curente -   lei -   lei - lei 

- Decontari cu asociatii -   lei -   lei - lei 

- Impozit pe profit -   lei -   lei - lei 

- Avansuri clienti 344.959 lei 344.959 lei - lei 

-Creditori diverși 41.089 lei 41.089 lei - lei 

-Credite bancare -    lei -    lei - lei 
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-Furnizori – facturi nesosite 1.060.121 lei 1.060.121 lei - lei 

-Rețineri – salarii 1.656 lei 1.656 lei - lei 

-Impozite, taxe și 
vărsăminte asimilate 

43.092 lei 43.092 lei - lei 

-Impozit pe profit -    lei              -   lei - lei 

-Decontări în curs de 
clarificare 

-  lei                -  lei - lei 

 

6. Principii, politici si metode contabile 

 
Principii contabile 

 
 Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2021 este facuta in acord cu 
urmatoarele principii contabile: 
 
1. Principiul continuitatii activitatii – Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un 

viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea 
semnificativa a acesteia. 

 
2. Principiul permanentei metodelor – aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, 

inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand 
comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. 

 
3. Principiul prudentei: 
▪ s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor. 
▪ s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in 

cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior. 
 
4. Principiul independentei exercitiului  - Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile 

exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii. 
 

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - In vederea stabilirii valorii totale 
corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element 
individual de activ sau de pasiv. 

 
6. Principiul intangibilitatii - Bilantul de deschidere a exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere 

a exercitiului precedent. 
7. Principiul necompensarii: Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu 

valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile. 
8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - Informatiile prezentate in situatiile financiare 

reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica. 
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9. Principiul pragului de semnificatie - Orice element care are o valoare semnificativa este prezentat 
distinct in cadrul situatiilor financiare. 

 

Politici contabile semnificative 

a) Moneda de raportare  

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei . 

b) Bazele contabilitatii 

 La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglemetarilor 
contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 
completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 
consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMF 85/26.01.2022 - 
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi 
a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice 

 Situatiile financiare cuprind: 

▪ Bilant 

▪ Cont de profit si pierdere 

▪ Situația fluxurilor de trezorerie 

▪ Situația modificărilor capitalului propriu  

▪ Note la situatiile financiare 

c) Imobilizari corporale 

i) Active proprii 

 
Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoarea de achizitie, mai putin 

amortizarea cumulata si pierderile de valoare (a se vedea politica contabila (h)).  

 
ii) Imobilizari corporale achizitionate prin contracte de leasing financiar 
 

Contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor 
asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Echipamentele utilizate in baza 
contractelor de leasing financiar sunt prezentate la minimul dintre valoarea de piata si 
valoarea actualizata a platilor viitoare, mai putin deprecierea acumulata si deprecierile de 
valoare.  

iii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii 

 Cheltuielile cu repararea sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a 
mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, 
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in timp ce cele efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate 
pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix. 

iv) Amortizarea 

 Societatea a ales ca politica de amortizare fiscala si contabila, amortizarea liniara. Cotele de 
amortizare utilizate se bazeaza pe urmatoarele durate de viata prezentate in Nomenclatorul duratelor 
de viata. 

 

Computere si alte echipamente IT    2 ani 
Mijloace de transport      4 ani  
Mobilier si alte active corporale     6 – 15 ani 
 

d) Imobilizari necorporale 

Imobilizarile necorporale sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si 
pierderile de valoare (a se vedea politica contabila (h), "Pierderi de valoare").  

 

e) Stocuri 

 Materiile prime, materialele consumabile, marfurile, obiectele de inventar si ambalajele sunt 
evaluate la costul de achizitie. Semifabricatele si productia in curs sunt evaluate la costul de 
productie. Produsele finite sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea neta 
realizabila. Stocurile sunt evaluate utilizand metoda inventarului permanent. Metoda de evaluare a 
stocurilor este costul mediu ponderat pentru materii prime si materiale si costul standard pentru 
produse finite si semifabricate. 

 
 In cazul in care costul de achizitie este mai mare decat valoarea neta realizabila, stocurile sunt 
evidentiate la aceasta din urma prin constituirea unui provizion. Valoarea neta realizabila reprezinta 
pretul de vanzare estimat a se obtine in cursul activitatii comerciale curente, minus cheltuielile 
estimative de procesare si vanzare. 

f) Conturile de clienti si alte creante 

 Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila 
(respectiv, valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, precum si valoarea sumelor 
considerate irecuperabile, s-au scazut din totalul conturilor de clienti si alte creante). 

g) Disponibilitatile banesti si alte echivalente 

 Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, cat si disponibilul din casa. 
De asemenea sunt incluse in aceasta pozitie bilantiera depozitele in lei si avansurile curente acordate 
angajatilor. 

 Societatea detine linii de credit si conturi curente de credit, acestea fiind inregistrate pe contul 
512 „Conturi curente la banci”, observandu-se ca are soldul final creditor, fata de celelalte conturi  
curente cu sold final debitor.  Chiar daca nu sunt reprezentate pe contul 519 „Credite bancare pe 
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termen scurt”, ele reprezinta disponibilitati banesti luate sub forma credit (imprumut) de la institutii 
bancare. 

 

h) Pierderi de valoare 

Valoarea neta contabila a activelor Societatii, altele decat investitiile, stocurile si creantele privind 
impozitul amanat, este revizuita la data fiecarei inchideri a exercitiului financiar, pentru a determina 
daca exista un indiciu ca activul sa fie deteriorat. Daca se constata astfel de indicii, se estimeaza o 
valoare recuperabila a activului respectiv. Pentru imobilizarile necorporale care nu sunt inca 
utilizabile, valoarea recuperabila se estimeaza la data fiecarei inchideri a exercitiului. O pierdere din 
depreciere este recunoscuta atunci cand valoarea contabila a unui activ depaseste valoarea sa 
recuperabila. Cheltuielile cu deprecierea activelor se reflecta in contul de profit si pierdere. Valoarea 
recuperabila a activului este cea mai mare valoare dintre pretul de vanzare net si valoarea de 
folosinta. 

(i) Calculul valorii recuperabile 

Valoarea recuperabila a activelor este maximum dintre pretul de vanzare si valoarea prezenta. 
Valoarea prezenta se determina prin actualizarea fluxurilor de venituri viitoare pe baza unei rate, 
anterioara impozitarii, care reflecta perceptia curenta a pietei asupra evolutiei in timp a valorii 
banilor si riscul asociat activului.  

 Pentru un activ care nu genereaza in mod independent fluxuri de venit semnificative, valoarea 
recuperabila se determina pentru unitatea generatoare de venituri careia ii apartine activul respectiv. 

(ii) Reversarea provizionului pentru deprecierea activelor 

In cazul unor active, un provizion pentru depreciere poate fi reversat daca s-a modificat una 
dintre variabilele considerate in determinarea valorii recuperabile. 

Un astfel de provizion se va reversa in masura in care valoarea neta a activului nu depaseste 
valoarea neta care ar fi fost determinata prin deducerea amortizarii daca nu s-ar fi constituit 
provizionul. 

i) Conturile de furnizori si alte datorii 

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost. 

j) Provizioane 

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand Societatea are o obligatie legata de un 
eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care 
sa stinga aceasta obligatie. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada si ajustate pentru 
a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata. 

k) Recunoasterea veniturilor 

(i) Bunuri vandute si servicii prestate 

In cazul vanzarilor de bunuri, venitul este inregistrat in momentul in care riscurile si beneficiile 
aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proportie semnificativa asupra 
cumparatorului. Veniturile din servicii prestate sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in 
functie de stadiul de finalizare a tranzactiilor respective la sfarsitul exercitiului financiar. Veniturile 
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se recunosc atunci cand nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor 
contraprestatii datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnari ale bunurilor. 

Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si a 
cheltuielilor. 

l) Cheltuieli si venituri financiare  

Cheltuielile si veniturile financiare includ dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de 
primit pentru depozitele de disponibil. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat 
pentru recunoasterea acestor tipuri de cheltuieli si venituri. De asemenea este inclus in aceasta pozitie 
efectul diferentelor de curs din reevaluarea datoriilor si creantelor in valuta, precum si al devalorizii 
sau aprecierii monedei nationale in raport cu alte valute intre momentul platii sau incasarii si 
valoarea istorica a datoriilor sau creantelor respective. 

m) Capitalul social 

(i) Rascumpararea capitalului social 

Cand capitalul social recunoscut in capitaluri proprii este rascumparat, suma platita, care include 
costurile direct atribuibile, este recunoscuta ca o modificare a capitalurilor proprii. Actiunile 
rascumparate sunt prezentate ca titluri de valoare si se deduc din capitalul propriu. 

 

(ii) Dividendele 

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. 

n) Impozitul pe profit 

Impozitul pe profit este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizand cota de impozit in 
vigoare la data bilantului.  

o) Imprumuturi pe termen lung 

 
Imprumuturile pe termen lung sunt inregistrate initial la cost. Ulterior recunoasterii initiale, ele 

sunt evaluate la costul amortizat, orice diferenta intre cost si valoarea de rambursare fiind 
recunoscuta in contul de profit si pierdere pe perioada imprumutului, pe baza dobanzii efective.  

7. Capital social 

 

Capitalul social la 31.12.2021 este format din 6.199.630 de acțiuni  la o valoare nominala de 0.1 
RON/acțiune. 

 

Asociat Număr acțiuni Procent (%) 

BOERESCU DORIN-CRISTIAN 2.047.405 33,0246 
MINORITARI PERSOANE JURIDICE 265.500 4,2825 

MINORITARI PERSOANE FIZICE 3.886.725  62,6929 
TOTAL 6.199.630 100% 



2PERFORMANT NETWORK S.A 

Bucuresti, BLV. Corneliu Coposu, Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Biroul Resco-Working, Et. 2, Sector 3 

CUI: RO 26405652 

Nr. Reg.Com J40/493/18.01.2010 

Tel. 0372.979.295 Fax: 021 411 31 9 
 

Pagina 11 din 12 

 

8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si 
de supraveghere 

 
Numarul mediu de angajati ai Societatii in cursul anului 2021 a fost de 21. 

Salariile platite aferente anului 2021 au fost in valoare de 4.801.730  RON, iar cheltuielile cu asigurarile 

sociale au fost de 118.857 RON. 
 

10. Analiza a principalilor indicatori economico-financiari 

 

INDICATORI 

 

31.12.2020 31.12.2021 

(1) Indicatori de lichiditate   

Rata lichiditatii curente 
(capitalului circulant) 

1,21 2,94 

Rata lichiditatii rapide sau 
testul acid 

1,21 2,94 

(2) Indicatori de echilibru 
financiar 

  

Rata capitalului propriu fata de 
activele imobilizate 

72,49% 211,70% 

Rata datoriilor 38,41% 22,11 % 

(3) Indicatori de activitate   

Viteza de rotatie a mij. 
circulante  

47 zile 103 zile 

Viteza de rotatie a activului 
total  

102 zile 158 zile 

(4) Indicatori de profitabilitate   

Marja EBITDA 7,82 % -1,77 % 
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10.Alte informatii 

 
Prezentarea Societăţii  
 
Obiectul de activitate  

Societatea 2PERFORMANT NETWORK S.A., așa cum era la data de 31.12.2021  este o 
societate pe acțiuni , infiintata in anul 2010 având sediul social în Bucuresti, sector 3, 
Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Biroul Resco-Working, Et.2, 
Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J40/493/2010, având 
codul de identificare fiscală RO26405652. 

 

Principalul obiect de activitate al societătii se regăseste în codul CAEN la nr.6209 – Alte 
activități de servicii privind tehnologia informației. 

 

 

Administrarea societătii este exercitată de către Președinte Consiliu Administrație -  Dl 
Boerescu Dorin-Cristian și membrii Consiliului de Administrației: Patzelt Anda-Irina, 
Circiumaru Iulian-Florentin. 

 

 

Forma de proprietate 

2PERFORMANT NETWORK S.A. este societate cu capital privat 100%. 

Societatea este plătitoare de TVA si impozit  pe profit  de la 19.01.2010. 

 
 
 
 
Președinte,                                                  INTOCMIT, 
Boerescu Dorin-Cristian                                                        SYSCONT PROFESIONAL SRL       
Membru C.A.;                                                                           Calitatea: 
Patzelt Anda-Irina                                                                   PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE 

Membru C.A.,                                                                          MEMBRE CECCAR     
Circiumaru Iulian-Florentin                                                  Nr. de înregistrare în     
                                                         organismul profesional: 11354/2016 
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Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror 
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic 
F10 - BILANT   
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Suma de control 619.963



BILANT
F10 - pag. 1

                



F10 - pag. 2

1)



F10 - pag. 3



F10 - pag. 4



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -

F20 - pag. 1

 



F20 - pag. 2



F20 - pag. 3



DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1

 



F30 - pag. 2

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 



F30 - pag. 3



F30 - pag. 4

(din ct. 431+ din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

 ****)

          - conturi curente în  
ente



F30 - pag.5



F30 - pag.6

 

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)



F30 -  pag 7



F30 - pag.8

F30 - pag.9



 



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

F40 - pag. 2



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3





  



Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81
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