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INFORMAȚII EMITENT 
 

Informații despre acest raport financiar 

Tipul raportului Raport trimestrial – T1 2022 

Conform Anexa 13 la Regulamentul ASF 5/2018 

Data publicării 05.05.2022 

Pentru exercițiul financiar 01.01.2022 – 31.03.2022 

Informații despre emitent 

Nume 2Performant Network S.A. 

Cod fiscal 26405652 

Număr înregistrare Registrul Comerțului J40/493/2010 

Sediu social 
6 – 8 Corneliu Coposu Boulevard, Unirii View 

Building, Floor 2, (office) ResCo-working09, sector 

3, Bucuresti  

Informații despre valorile mobiliare 

Capital subscris și vărsat 619.963.6 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile 

mobiliare 
SMT 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  

Situațiile financiare intermediare simplificate la 31 martie 2022 prezentate în paginile următoare sunt 

neauditate. 

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

 

Dragi acționari, 

 

Suntem bucuroși să vă prezentăm primul raport trimestrial din 

istoria noastră, prezentând rezultatele înregistrate în primele trei 

luni ale anului 2022. 

În raportul anual pentru 2021, ne-am concentrat pe contextul 

geopolitic și pe impactul pe care l-a avut izbucnirea războiului din 

Ucraina asupra planurilor noastre pentru 2022. După doi ani de 

pandemie, în care 2Performant a crescut consistent, continuăm să 

ne adaptăm în timp real la schimbările de context social, economic 

și politic.  

Prin urmare, în martie 2022, împreună cu membrii Consiliului de 

Administrație am decis să ne revizuim strategia pentru anul acest, 

reorganizând echipa și accelerând trecerea pe profit a companiei. 

Astfel, începând cu 21 martie, 2Performant a trecut la o structură 

organizațională compactă care ne oferă flexibilitate și agilitate 

pentru a acționa rapid. Am renunțat la cele 2 unități 

organizaționale și ne-am revizuit bugetul pentru anul în curs pe 

baza noii strategii.   

Anul acesta ne propunem o creștere cu 35% față de rezultatul din 2021, respectiv venituri de 34,9 

milioane de lei precum și un profit net de 270 mii de lei, o majorare cu 139% față de pierderea de 

0.7 milioane de lei înregistrată anul trecut. Aș dori să subliniez că rezultatele pe care ni le propunem 

pentru acest an sunt semnificativ mai bune decât cele din memorandumul de la listarea companiei – 

atât din punct de vedere al cifrei de afaceri cât și al trecerii pe profit a companiei cu un an mai devreme 

decât ne planificasem la final de 2020. Acest lucru se datorează atât evoluției bune a companiei din 

ultimul an cât și schimbărilor din mediul de business care favorizează dezvoltarea jucătorilor din Noua 

Economie.  

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

profitabil și suficiente resurse de numerar pentru dezvoltarea pe care o urmărim în următorii ani. În 

acest context, mă bucur că am atras capital în S2 2021 și continuăm să avem o poziție de numerar 

foarte puternică, capital pe care îl vom investi în mod inteligent în 2022. În plus, profitabilitatea pe care 

o vom atinge în acest an ne oferă toate motivele să privim optimist atât în 2022, cât și în anii următori. 

În primele trei luni ale anului 2022 am atins o cifră de afaceri de 8,4 milioane de lei, în creștere cu 

53% față de T1 2021 și peste estimările noastre inițiale. Rezultatul net, pierderea înregistrată, a fost 

mai mică decât cea estimată – 1 milion de lei față de 1,7 milioane de lei, însă o parte din aceste cheltuieli 

vor fi înregistrate mai târziu în cursul anului. Rezultatele T1 2022 arată premise foarte bune pentru 

realizarea creșterii pe care am promis-o investitorilor noștri. 

Sezonalitatea business-ului nostru este un aspect foarte important de care trebuie să ținem cont în 

analiza rezultatelor 2Performant - atât din punct de vedere operațional cât și financiar. Primul trimestru 

al anului a contribuit în ultimii ani cu aproximativ 20% la cifra de afaceri anuală, generând tradițional 

pierdere datorită ciclului firesc de business care generează o inerție mai mare a costurilor aferente 

activității din T4 – tradițional cel mai bun trimestru pentru noi. Spre exemplu, anul trecut, T4 a 

reprezentat 35% din cifra de afaceri anuală, un lucru specific domeniului.  În plus, anul acesta pierderea 
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a fost accentuată de restructurarea pe care am suferit-o în T1, care a inclus și unele compensații pentru 

colegii care au părăsit echipele noastre. 

În concluzie, rezultatele pentru T1 2022 confirmă obiectivul nostru pentru acest an – creștere de 35% 

față de 2021 și trecerea la profitabilitate. Ne menținem concentrarea pe expansiunea internațională, 

iar noua structură a echipei ne va permite să surprindem tendințele pieței și feedback-ul utilizatorilor 

de pe piața europeană de marketing afiliat, care a depășit 2 miliarde de euro și este principala 

noastră oportunitate de creștere în următorii ani. Potențialul poate fi observat cu ochiul liber: în primul 

trimestru al acestui an, încasările de la clienții din România au crescut cu 49%, în vreme ce încasările 

de la clienții externi au crescut cu 78%. 

Creșterea vine ca o consecință a investițiilor și optimizărilor în platformă și în procesele interne 

făcute în 2021 și T1 2022, pe care le continuăm. În plus, noul sistem de atribuire Big Bear al platformei 

2Performant asupra căruia ne-am concentrat în 2021 și pe care vom continua să-l dezvoltăm și în acest 

an, a început deja să producă rezultate și va contribui din ce în ce mai mult la cifrele din anii următori.  

Abordarea noastră unică la nivel global, bazată pe gamificarea marketingului, ne diferențiază și ne 

ajută să creștem peste nivelul pieței – utilizatorii noștri concurează unii cu alții după criterii transparente, 

bazate pe vânzări în viața reală rezultate în urma colaborărilor derulate prin tehnologia 2Performant. 

Acest gen de competiții atrage noua generație de oameni de marketing, adaptați la economia 

colaborativă. De exemplu, afiliatul clasat pe locul 1 după două etape ale competiției MarketRing, 

TidyShopping, a generat 1.080 de vânzări în două săptămâni doar în categoriile Beauty și Fashion – o 

performanță remarcabilă a cărei vizibilitate ar fi imposibilă în celelalte modalități de colaborare dintre 

branduri și talentele digitale.   

Contextul pieței vine în sprijinul nostru – munca la distanță și căutarea după surse alternative de 

venit sunt în creștere – motiv pentru care am avut creștere a numărului de utilizatori afiliați cu 42% în 

T1 2022 – ajungând la 10.572. Un alt motiv pentru creștere sunt sprijinul financiar pe care îl acordăm 

afiliaților de top, prin facilitarea încasărilor mai rapide a comisioanelor, ceea ce le îmbunătățește 

semnificativ fluxul de numerar și capacitatea acestora de a investi în dezvoltarea proiectelor și 

generarea de trafic – acțiuni cu impact direct în rezultatele companiei noastre pe termen lung.  

Vă invit să parcurgeți în paginile următoare raportul ce prezintă rezultatele noastre din T1 2022 și 

detaliile activității 2Performant în această perioadă. Ca de obicei, 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 

 

mailto:investors@2performant.com
https://ro.2performant.com/contact-ir/
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DESPRE 2PERFORMANT 
2Performant este o companie de tehnologie care dezvoltă, operează și monetizează propria platformă 

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

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

2Performant.com, tehnologie pe care compania o dezvoltă și îmbunătățește, o operează și monetizează 

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 până 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 reprezintă 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 rețelele globale de afiliere Admitad sau 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 

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.   



 
 

 

 

 

 

 

 
 

7 

EVENIMENTE CHEIE ÎN T1 2022  

REVIZUIRE BVC PENTRU 2022 

În data de 18 martie 2022, 2Performant a informat piața despre disponibilitatea Bugetului de Venituri 

și Cheltuieli pentru anul fiscal 2022. Bugetul a fost ulterior aprobat de Adunarea Generală Ordinară 

anuală a Acționarilor, care a avut loc în data de 18.04.2022.  

Bugetul pentru 2022 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, 2Performant 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 comparativ cu cifra de afaceri prezentată inițial în 

memorandumul de listare.  

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% 

NOUA ORGANIGRAMĂ  

Începând cu 21 martie 2022, Compania a modificat organizarea sub care a operat în 2021 - cu 2 unit-

uri având echipe, obiective și bugete separate (România și Bulgaria + Growth) - și a trecut la o formulă 

compactă, care să permită flexibilitate și agilitate, în contextul schimbărilor din perioada următoare.   

În această nouă formulă directorul general, Dorin Boerescu coordonează direct o echipă de 8 manageri, 

fiecare responsabil de câte o activitate cheie a companiei. Noua organigramă a Companiei este 

disponibilă mai jos. 
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AGEA & AGOA 2PERFORMANT DIN 18.04.2022 

Pe 18 aprilie 2022, au avut loc AGEA și AGOA ale 2Performant. În cadrul AGEA, acționarii au aprobat  

majorarea de capital social al Societății cu suma de 619.963 RON, prin încorporarea a aproximativ 

11,68% din primele de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice din perioada 22 iunie 2021 

– 22 iulie 2021. în urma Majorării Capitalului Social, capitalul social 2Performant va fi de 1.239.926. 

Acțiunile noi vor fi alocate acționarilor 2Performant în proporție 1:1, adică pentru fiecare acțiune deja 

deținută va fi alocată o acțiune nouă. Acțiunile vor fi plătite in data de 21 iunie 2022 acționarilor care 

dețin acțiuni 2P la data de 20 iunie 2022. 

În plus, acționarii au aprobat majorarea capitalului social în scopul implementării programului Societății 

de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”), contractarea de fonduri nerambursabile în valoare 

totală de 200.000 EUR prin intermediul unui program de digitalizare precum și contractarea a uneia sau 

mai multor finanțări și/sau facilități de credit în valoare cumulată totală de până la 6.000.000 de lei. 

În cadrul AGOA, acționari au aprobat, printre altele, situațiile financiare aferente anului 2021 precum și 

BVC pentru 2022. Hotărârile sunt disponibile AICI.  

 

 

https://bvb.ro/info/Raportari/2P/2P_20220418195205_2P-Raport-Curent-172022-RO.pdf
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ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE 
 

2Performant a înregistrat în T1 2022, 11.926 de utilizatori unici în cadrul platformei proprii, o creștere 

cu 36% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cei aproape 12.000 de utilizatori au trimis 20,7 

milioane de clickuri către magazinele online din 2Performant, care s-au concretizat într-un număr total 

de 408 mii de vânzări online, a căror valoare s-a ridicat la 20,6 milioane de euro, excluzând TVA și au 

generat comisioane de 1,38 milioane de euro, în creștere cu 53% față de primul trimestru din 2021. 

   

Rata de conversie în T1 2022 a fost de 2,3%, în creștere cu 20,1% față de aceeași perioadă din 2021, 

în vreme ce valoarea medie a vânzării a rămas similară, fiind de 50,42 euro, fără TVA. Câștigul mediu 

al afiliaților a fost, de asemenea, pe un trend crescător, fiind de 6,62 euro la 100 de clickuri, ceea ce 

reprezintă un plus de 12,5% comparativ cu primul trimestru al anului trecut. În ceea ce privește 

randamentul bugetelor de marketing afiliat, acesta rămâne în continuare la un nivel ridicat. În momentul 

de față, fiecare 1 euro investit de magazine în comisioane aduce vânzări de 16,45 euro. Acest lucru 

este determinat de eficiența afilierii în general și a 2Performant în mod particular pentru magazinele 

online. 

Categoria principală de utilizatori în primul trimestru din 2022 a fost reprezentată de afiliați, care au 

numărat 10.572 de utilizatori, o apreciere cu 42% față de intervalul similar din 2021. Platforma 

2Performant este în continuare folosită intens de către utilizatori, aceștia generând 3.171.446 afișări 

ale platformei. Dintre acestea, interfața de afiliați reprezintă ponderea principală, cu peste 2,7 milioane 

de afișări în primele trei luni din 2022.  

Principalele categorii de produse vândute în primul trimestru din 2022 au fost: Cărți, Modă, 

Farmaceutice, Beauty, Casă & Grădină, Electronice IT&C, Jucării și Produse pentru copii, sporturi & 

outdoors, Sănătate & Îngrijire Personală și Provizii pentru animale de companie. Top 10 clienți 

2Performant după valoarea comisioanelor în primul trimestru au fost: Elefant.ro, Answear, Dr.Max, 

Orange, Somproduct, FashionDays, Carturesti, NeaKaisa, Decathlon, Nichiduta. 

Top 10 categorii 2P Valoare 

medie 
comandă 

% Δ Rata de 

conversie 

Venituri la 100 

de clickuri 

% Δ 

Cărți 27,64€ 11,8% 2,25% 5€ 18,3% 

Modă 53,08€ 17,2% 1,84% 7,53€ 5,6% 

Farmaceutice 24,27€ -6,9% 2,79% 3,22€ -44,3% 

Beauty 37,40€ 14,1% 2,50% 6,93€ 18,5% 

Casă & Grădină 151,64€ 21,5% 1,11% 10,02€ 21,9% 

Electronice IT&C 135,61€ 7,3% 1,54% 6,42€ 39,9% 

Jucării și Produse pentru copii 51,77€ 8,7% 1,77% 5,18€ 42,3% 

 
T1 2021 T1 2022 %Δ  

Utilizatori 8.650 11.926 36% 

Vânzări intermediate 258,9 mii 407,8 mii 57,5% 

Clickuri intermediate 15,3m 20,7m 35,2% 

Valoare vânzări generate (euro fără TVA) EUR 12,9m EUR 20,6m  59,1% 

Valoare comisioane din vânzările generate (euro) 897 mii 1.375 mii 53,4% 

Valoarea medie a coșului (Average Order Value - AOV) (euro fără TVA) EUR 49,91 EUR 50,42 1% 

Rată de conversie medie pe 2Performant.com  1,9% 2,3% 20,1% 
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Sporturi&outdoors 57,18€ -10,2% 1,69% 7,05€ 17,5% 

Sănătate & Îngrijire Personală 42,37€ 6,2% 2,42% 10,69€ 81,9% 

Animale de companie 38,97€ -1,2% 3,12% 5,72€ 18,4% 

 

Rezultatele generate de utilizatorii 2Performant sunt actualizate zilnic pe pagina publică 

https://2performant.com/statistics/ unde sunt afișate tendințe privind comportamentul de cumpărare 

online atât la nivel de rețea cât și defalcat pe principalele industrii.  

ANALIZĂ P&L  

Veniturile din exploatare ale 2Performant Network au crescut cu 56% în primul trimestrul al anului 2022 

comparativ cu T1 2021, ajungând la 9,1 milioane de lei. Creșterea a fost determinată de o majorare cu 

53% a cifrei de afaceri, care a ajuns la 8,4 milioane de lei în T1 2022. Venitul din producția de active 

fixe corporale și necorporale s-a dublat, ajungând la 711 mii de lei. Această creștere este un rezultat al 

valorificării salariilor echipei de dezvoltare și reflectă investițiile continue în platforma 2Performant.com.  

În ceea ce privește cifra de afaceri împărțită 

pe tip de produs, marketingul afiliat a 

contribuit aproape în totalitate la această 

cifră. Produsul a crescut cu 52% ajungând 

la 8,3 milioane de lei, pe fondul unei creșteri 

cu 36% a utilizatorilor unici din platformă. 

Produsul de influencer marketing a crescut cu 246% în T1 2022 comparativ cu T1 2021, realizând 

venituri de 54 mii de lei. 

Veniturile din exploatare (venituri minus comisioanele datorate afiliaților) au crescut cu 38%, ajungând 

la 2,1 milioane de lei în T1 2022 față de 1,5 milioane de lei în T1 2021. 

Cheltuielile au ajuns la 10,1 milioane de lei, apreciindu-se cu 49%, puțin mai rapid decât veniturile. Cea 

mai mare contribuție a fost adusă de alte cheltuieli de exploatare, care s-au ridicat la 7,9 milioane de 

lei, în creștere cu 46%. Acest cost reprezintă în primul rând comisioanele datorate afiliaților, care au 

crescut odată cu extinderea afacerii. A doua cea mai mare contribuție la costuri a fost reprezentată de 

cheltuielile de personal, care au crescut cu 86%, ajungând la 2 milioane de lei datorită creșterii 

semnificative a numărului de salariați (de la 30 la 31.03.2021 la 40 la 31.03.2022) precum și a faptului 

că în martie 2022, ca urmare a reorganizării structurii organizatorice a companiei, au fost plătite unele 

salarii compensatorii. Acesta a fost un cost unic (one off).  

Costurile cu amortizarea au fost mai mici cu 30% în T1 2022 comparativ cu T1 2021 datorită metodei 

de amortizare utilizate de Companie. Cheltuielile cu materiile prime, materiale și energie au scăzut cu 

97% ajungând la 358 de lei, datorită faptului că firma nu mai are sediu fizic și toți angajații lucrează de 

la distanță, fiind astfel eliminate orice costuri legate de energie. 

Prin urmare, pe măsură ce cheltuielile au crescut mai repede decât veniturile, 2Performant a încheiat 

primul trimestru al anului 2022 cu un rezultat din exploatare negativ, de -1 milion de lei, o scădere cu 

8% comparativ cu T1 2021 când compania a înregistrat un rezultat din exploatare de 951 mii de lei. 

Veniturile financiare s-au ridicat la 15 mii de lei (+483%) în timp ce cheltuielile financiare au fost de 12 

mii de lei (+27%), conducând la un rezultat financiar pozitiv de 3 mii de lei (față de -7 mii de lei în T1 

2021). Rezultatul net a fost o pierdere de 1 milion de lei, cu 7% mai mare decât în T1 2021, dar sub 

estimările din buget. 

 

 

LdB T1 2021 T1 2022 %Δ  

Affiliate Mkt  5.466.024 8.324.234   52% 

Influencer Mkt  15.686 54.278   246% 

CA 5.481.710 8.378.512   53% 

https://2performant.com/statistics/
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P&L (lei) T1 2021 T1 2022 %Δ  

Venituri din exploatare 5.830.748   9.090.586   56% 

Cheltuieli din exploatare 6.781.413   10.114.612   -49% 

Rezultat din exploatare   (950.665)  (1.024.026)  -8% 

Rezultat financiar (7.181)    2.694   138% 

EBT   (957.846)     (1.021.332)  -7% 

EBIT   (955.157)     (1.021.332)  -7% 

Profit Brut   (957.846)     (1.021.332)  -7% 

Profit net        (957.846)   (1.021.332)  -7% 

În ceea ce privește veniturile după modalitatea de plată, pre-paid vs. postpaid, veniturile prepaid au 

înregistrat o creștere de 39% ajungând la 3,6 milioane de lei, având un impact pozitiv semnificativ 

asupra poziției de numerar a companiei, ce a dus la creșterea lichidității companiei. Veniturile postpaid 

au crescut cu 66%, ajungând la 4,8 milioane lei. Ponderea veniturilor generate în străinătate a crescut 

cu 2 pp, de la 12% în T1 2021, la 14% în T1 2022. 

 

 

 

 

 

P&L BUGETAT VS LIVRAT T1 2022 

Față de bugetul pe 2022 aprobat in AGA anuală, compania a înregistrat o cifră de afaceri cu 1% mai 

mare și o pierdere cu 38% mai mică decât cea estimată datorită cheltuielilor mai mici cu 5%. Totuși, 

este important de menționat că scăderea cheltuielilor se datorează faptului că majoritatea cheltuielilor 

care nu au fost înregistrate în bugetul inițial, au fost mutate în trimestre ulterioare, iar diferența de 570 

mii de lei va fi vizibilă în rezultatele viitoare. 

 

Contul de profit și pierdere (lei)  
Q1 2022 

Buget 

Q1 2022 

Realizat 

%Δ  

R/B 

Cifra de afaceri  8.289.529 8.378.512 1% 

Venituri din producţia de imobilizări necorporale și corporale  734.223 711.299 -3% 

Alte venituri  - 775  - 

Cheltuieli de exploatare  10.684.189 10.114.612 5% 

Rezultat operațional  (1.660.437) (1.024.026) 38% 

Rezultat financiar   - 2.694  - 

Rezultat brut  (1.660.437) (1.021.332) 38% 

Rezultat net  (1.660.437) (1.021.332) 38% 

 

  

Piață  Opțiune plată  T1 2021  T1 2022 

Intern 
Post-paid  2.538.216 4.009.885   

Pre-paid  2.265.299 3.161.707   

Extern 
Post-paid  345.864 770.671   

Pre-paid  332.332 436.249   

CA 5.481.710   8.378.512 
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BILANȚ 

Imobilizările au crescut cu 28% și au ajuns la 3,7 milioane de lei, determinate în principal de o creștere 

cu 27% a imobilizărilor necorporale. Imobilizările corporale au continuat să aibă o pondere 

nesemnificativă în totalul mijloacelor fixe, în valoare de 33 mii de lei.  

Activele circulante au crescut cu 18%, ajungând la 6,8 milioane de lei datorită unei creșteri cu 540% a 

numerarului și echivalentelor de numerar, care au ajuns la 4,6 milioane de lei la 31 martie 2022. De la 

începutul anului, poziția casa și conturi la bănci a scăzut cu 0,3 milioane de lei, de la 4,9 milioane de 

lei. Creșterea numerarului și a echivalentelor de numerar față de 31.03.2021 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, iar în T1 2022, a utilizat 801 mii de lei. Restul capitalului 

va fi investit în cursul anului 2022. Creanțele au crescut 31%, ajungând la 2,2 milioane de lei pe fondul 

creșterii opțiunii de plată postpaid selectată de advertiseri și a cifrei de afaceri care are un impact direct 

asupra creșterii creanțelor. 

Cheltuielile plătite în avans au crescut la 31.03.2022 față de 31.03.2021 ajungând la 174 mii de lei, o 

creștere de 57%, reprezentând  în principiu finanțarea afiliaților cu volum mare. Acest lucru este în linie 

cu strategia 2P de a plăti unele comisioane aprobate înainte de a fi plătite de advertiseri. O mică parte 

a creșterii se datorează plății abonamentelor la diferite platforme care oferă 2Performant acces la 

servicii, precum HubSpot, Slack și asigurări pentru companie plătite în avans. 

În consecință, activele totale ale 2Performant s-au dublat, ajungând la 10,7 milioane de lei la 

31.03.2022 față de 5,4 milioane de lei la 31.03.2021. 

În ceea ce privește datoriile, compania nu avea nicio datorie pe termen lung. Datoriile curente au 

crescut cu 17%, ajungând la 3,4 milioane lei. Creșterea a fost naturală și este determinată de creșterea 

cheltuielilor de personal și de angajare și a cifrei de afaceri și reflectă impozitele datorate la 31 martie. 

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

cu 17%, ajungând la 1,6 milioane de lei, reprezentând venituri pre-paid, deci comisioanele plătite de 

advertiseri în avans. Capitalurile proprii au crescut cu 430% 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. 

 

 

 

 

 

 

  

Bilanț (lei) 31/03/2021 31/03/2022 %Δ  

Active Imobilizate 2.914.266 3.721.104 28% 
Active Circulante 2.372.903 6.792.463 186% 
Cheltuieli în avans  110.732 173.928 57% 
TOTAL ACTIV  5.397.901 10.687.495 98% 
Datorii curente 2.900.483 3.387.381 17% 
Provizioane  26.797 26.797 0% 
Venituri în avans  1.409.750 1.649.985 17% 
Capital propriu 1.060.871 5.623.332 430% 
TOTAL PASIV 5.397.901 10.687.495 98% 
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PRINCIPALI INDICATORI FINANCIARI 

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc  OPTIM T1 2021 T1 2022 

Lichiditate curentă (AC/DC)  >2 0,82 2,01 

Lichiditate imediată (AC-Stocuri)/Datorii curente  >1 0,82 2,01 

Lichiditate rapidă (Disponibilități/Datorii curente)  >0,5 0,25 1,37 

Solvabilitate financiară (TA/TD)  >1 1,86 3,16 

Ind. gradului de îndatorare (DTL/Cap Proprii+DTL)  <50% 0,00% 0,00% 

Rata de îndatorare (DT/TA)*100  <80% 53,73% 31,69% 

Datorii / Active < 1 0,54 0,32 
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CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE 
 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 31/03/2021 31/03/2022 
%Δ  

2022/2021 

Venituri din exploatare, din care: 5.830.748   9.090.586   56% 

Cifra de afaceri  5.481.710   8.378.512   53% 

   Venituri din producția de imobilizări necorporale și 

corporale  
   345.630      711.299   106% 

Alte venituri din exploatare    3.408   775   -77% 

Cheltuieli din exploatare, din care: 6.781.413   10.114.612   49% 

Cheltuieli cu materii prime, materiale și energie  11.755   358   -97% 

Cheltuieli cu personalul  1.089.623   2.025.959   86% 

Cheltuieli cu amortizarea şi ajustările de valoare     234.030      162.989   -30% 

Alte cheltuieli de exploatare  5.446.005   7.925.306   46% 

Rezultat din exploatare   (950.665)  (1.024.026)  -8% 

Venituri financiare    2.599   15.146   483% 

Cheltuieli financiare, din care:   9.780   12.452   27% 

Cheltuieli privind dobânzile    2.689      -     -100% 

Rezultat Financiar  (7.181)    2.694   138% 

Venituri totale  5.833.347   9.105.732   56% 

Cheltuieli totale  6.791.193      10.127.064   49% 

EBT   (957.846)     (1.021.332)  -7% 

EBIT   (955.157)     (1.021.332)  -7% 

Profit Brut   (957.846)     (1.021.332)  -7% 

Profit net        (957.846)   (1.021.332)  -7% 
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BILANȚ  
 

Bilanț (lei) 31/03/2021 31/03/2022 
%Δ  

2022/2021 

Active Imobilizate, din care:  2.914.266 3.721.104 28% 

      Imobilizări necorporale  2.898.558 3.688.006 27% 

      Imobilizări corporale  15.708 33.098 111% 

Active Circulante (curente), din care: 2.372.903 6.792.463 186% 

      Stocuri 357 - - 

      Creanțe  1.649.656 2.167.013 31% 

      Casa și conturi la bănci  722.890 4.625.450 540% 

Cheltuieli în avans  110.732 173.928 57% 

TOTAL ACTIV  5.397.901 10.687.495 98% 

Datorii Totale  2.900.483 3.387.381 17% 

         Datorii curente (<1 an) 2.900.483 3.387.381 17% 

Provizioane  26.797 26.797 0% 

Venituri în avans  1.409.750 1.649.985 17% 

Capital propriu, din care:  1.060.871 5.623.332 430% 

         Capital social 105.443 619.963 488% 

              Prime de capital 718.673 6.026.009 738% 

         Rezerve 21.089 21.089 0% 

         Rezultatul reportat  1.173.512 -22.397 -  

         Rezultatul exercițiului  -957.846 -1.021.332 7% 

TOTAL PASIV 5.397.901 10.687.495 98% 
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DECLARAȚIA CONDUCERII 
 

 

București, 5 mai 2022 

 

Subsemnatul Dorin Boerescu, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație 2Performant Network 

S.A. societate cu sediul social în București, Bd Corneliu Coposu 6-8, Unirii View Building, etaj 2 (office) 

ResCo-working09, sector 3, cod unic de înregistrare 26405652, număr de ordin la Oficiul Registrul 

Comerțului J40/493/2010, declar pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 Noul Cod Penal, 

cu privire la falsul în declarații, următoarele:  

− După cunoștințele mele, rezultatele financiare pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 

2022, au fost întocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă o imagine 

corectă și conformă cu realitatea contabilă a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului 

de profit și pierdere ale companiei;  

− Raportul trimestrial aferent perioadei 01.01.2022 - 31.03.2022, transmis operatorului pieței de 

capital - BVB - precum si Autorității de Supraveghere Financiară, prezinta în mod corect si 

complet informațiile despre companie.  

 

 

Dorin Boerescu 

Președinte Consiliu de Administrație 2Performant Network S.A. 
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