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INFORMAȚII EMITENT 
 

Informații despre acest raport financiar 

Tipul raportului Rezultate financiare preliminare 

Pentru exercițiul financiar 01.01.2022 – 31.12.2022 

Data publicării 24.02.2023 

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 1.239.926 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile 

mobiliare 
SMT AeRO Premium 

Număr total acțiuni 12.399.260 

Simbol 2P 

Detalii contact pentru investitori 

Număr de telefon +40 374 996 354 

Email investors@2performant.com 

Website www.2performant.com  

Situațiile financiare preliminare simplificate la 31 decembrie 2022 prezentate în paginile următoare 

sunt neauditate. 

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

 

Stimați acționari, 

2022 a fost cel mai important an din istoria recentă 2Performant, un punct 

important de inflexiune în evoluția viitoare a companiei.  

Nu doar pentru că am avut cea mai mare creștere procentuală a cifrei de 

afaceri din ultimii 6 ani - peste 36% - ceea ce în termeni absoluți înseamnă 

aproape 10 milioane de lei, similar cu creșterea cumulată din 2020 și 

2021, ci mai ales pentru că a marcat borne importante atât pentru ceea 

ce va deveni 2Performant în următorii ani cât și pentru impactul accelerat 

pe care îl vom avea atât în business-urile partenerilor noștri, precum și în 

veniturile și profiturile generate de platforma pe care o dezvoltăm.  

 

Am selectat mai jos câteva aspecte semnificative din activitatea noastră din 2022: 

1. Am demonstrat încă o dată că investițiile în tehnologie pot fi extrem de profitabile, dacă sunt făcute 

inteligent și cu simț de răspundere: 

a. Am lansat Big Bear - upgrade-ul dezvoltat de echipa noastră tehnică pentru sistemul de atribuire 

2P, pentru care am ridicat 1,5 milioane de lei în cadrul majorării de capital din 2021 - upgrade 

care a captat până la finalul anului peste 183 mii de vânzări suplimentare generate de afiliați 

pentru magazinele din 2Performant, generând astfel 560.222 euro comisioane pentru afiliați și 

venituri directe de peste 138k euro pentru noi. În 2023, doar veniturile generate suplimentar 

pentru companie de noua noastră tehnologie vor depăși 300k euro, acoperind practic integral 

investiția inițială și generând profit semnificativ pentru companie și utilizatorii noștri pe termen 

lung. Dacă instalarea și verificarea noului sistem se făcea la început manual, în august, am 

lansat opțiunea de instalare și verificare self-service pentru toate magazinele din ecosistemul 

2Performant, ceea ce a condus la o adopție accelerată a noului sistem de atribuire - peste 270 

de magazine online au activat Big Bear până la finalul anului 2022. 

https://ro.2performant.com/blog/big-bear-disponibil-tuturor-advertiserilor-2performant/
https://ro.2performant.com/blog/big-bear-disponibil-tuturor-advertiserilor-2performant/
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b. Am lansat Direct Debit - funcționalitatea 2P prin care magazinele online își pot automatiza 

plățile bugetelor de marketing, garantând astfel continuitatea campaniilor de promovare 

indiferent de volumul de vânzări generate. Oricât de contraintuitiv ar putea să pară, anterior 

lansării acestei funcționalități, magazinele care aveau volume semnificative de vânzări prin 

2Performant în model pre-paid erau permanent sub riscul de a li se opri campaniile de 

marketing gestionate de afiliați, ratând astfel vânzări profitabile pentru toate părțile implicate 

(magazine, afiliați, și implicit 2Performant). Am lansat acest feature pe 7 noiembrie 2022, 

înainte de Black Friday, și până la finalul anului, 99 de magazine îl foloseau deja, scăzând astfel 

semnificativ situațiile în care campaniile de performance marketing derulate de afiliați erau 

oprite din lipsă de fonduri.  

c. În luna august, am gestionat un atac cibernetic DDoS de amploare, în care doar în primele 4 

ore, platforma noastră a primit peste 1 milion de request-uri de la zeci de mii de IP-uri din zeci 

de țări - China, Thailanda și USA conducând topul țărilor de proveniență. Aceste atacuri au loc 

cu recurență, frecvența acestora fiind destul de ridicată, având în vedere domeniul în care 

activăm, dar elementul de noutate a fost reprezentat de amploarea acestuia. Din fericire, 

investițiile pe care le-am realizat anterior în acest scop au făcut ca platforma noastră să aibă 

zero downtime pe serviciile de atribuire, iar echipa noastră a gestionat ireproșabil atacul, 

îmbunătățind rapid politicile de securitate, fără a compromite datele utilizatorilor și fără a pierde 

venituri pentru nici una din părțile active din ecosistemul nostru. 

2. Am lansat prima competiție de marketing descentralizat din lume - Business League - bazată pe 

colaborări directe dintre magazine online și talentele digitale din marketing - colaborări facilitate și 

automatizate de platforma 2Performant, având drept criteriu numărul de vânzări generate.   

În sezonul pilot al competiției, derulat pe parcursul a 16 săptămâni, afiliații și magazinele 

participante au generat 29,4 milioane de clickuri și peste 715.000 de vânzări online, contribuind 

decisiv la rezultatele de business ale întregului nostru ecosistem. 

2Performant activează deja la intersecția dintre industriile de eCommerce și digital marketing, peste 

care adăugăm un layer de gaming - care atrage noua generație de marketeri și profesioniști digitali 

printr-un nivel de transparență, motivație și performanță fără precedent față de alte companii sau 

modele de colaborare cu care suntem direct sau indirect competitori.  

Unul dintre principalele insight-uri pe care se bazează creșterea noastră din ultimii ani este 

similitudinea dintre mentalitatea noii generații de marketeri digitali și mentalitatea gamerilor 

profesioniști - motiv pentru care foarte multe dintre proiectele și funcționalitățile dezvoltate în ultimii 

ani de echipa 2Performant au o abordare mai apropiată de industria de gaming decât de cea de 

digital marketing sau de eCommerce. Rezultatele în creștere accelerată pe care le livrăm constant 

ne confirmă corectitudinea acestei abordări.  

Începând cu 2023 vom adăuga din ce în ce mai multe componente de gaming în platforma 

2Performant, transformându-ne astfel într-un joc de business cu un model de monetizare imbatabil 

- cu cât utilizatorii vor juca mai bine acest joc cu atât ei, cât și noi, vom câștiga mai mulți bani - 

fiecare vânzare generată prin 2Performant creând plus valoare pe tot lanțul de producție și 

distribuție din economia reală - magazine online, producători, distribuitori, companii de curierat, 

platforme de marketing digital etc.  

Această abordare mai are un avantaj semnificativ, respectiv scoaterea la suprafață a campionilor 

reali din business-urile online și crearea unui sistem meritocratic în care cei care generează valoare 

pentru parteneri devin vizibili pentru tot ecosistemul.  

Spre exemplu, afiliatul care a terminat primul sezon Business League pe locul 1 nu face parte din 

sistemul „tradițional” de marketing, nu are experiență într-o agenție sau într-un departament de 

marketing - cu toate astea a generat peste 2 milioane de click-uri doar în ultimele 4 săptămâni ale 

competiției, concretizate în peste 56.000 de vânzări online, demonstrând astfel că este un partener 

profitabil pentru orice magazin online, mai ales ținând de modelul de colaborare la Cost pe Vânzare 

https://ro.2performant.com/blog/liber-la-vanzari-debitare-directa-pentru-un-flux-de-vanzari-neintrerupt/
https://ro.2performant.com/blog/detalii-despre-atacul-ddos-asupra-platformei-2performant/
https://ro.2performant.com/blog/campionatul-business-league-si-beneficiile-top-performant/
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în care el investește bugetul propriu pentru a promova magazinele partenere și încasează venituri 

doar atunci când generează încasări. 

2Performant își propune să își consolideze statutul de platformă din „noul val” bazat pe principiile 

economiei colaborative care au disrupt deja industrii precum turismul, transporturile sau 

publishingul - iar rezultatele pe care le generăm an de an confirmă că am înțeles corect, și înaintea 

altor companii, cum va arăta viitorul digital marketingului. 

3. Toată activitatea echipei și ecosistemului 2Performant s-a concretizat în cifre operaționale și de 

business în creștere accelerată față de anii anteriori. 

a. Am depășit pentru prima oară pragul de 100 de milioane de euro vânzări online generate pentru 

magazinele partenere - dublând practic acest indicator în 2 ani. Într-o industrie de eCommerce 

care nu a reușit să profite de avântul adus de pandemie (valoarea totală a pieței locale stagnând 

în 2022 la 6,3 miliarde de euro), ponderea vânzărilor generate prin 2Performant a crescut de 

la 1% în 2021 la 1,62% în 2022. 

 

b. Numărul de relații active de colaborare (în care afiliații trimit trafic către magazinele online) pe 

care platforma noastră le automatizează a crescut de la 87.000 în 2021 la peste 100.000 în 

2022. Peste 3.500 de afiliați au generat vânzări în 2022 pentru aproape 900 de magazine, în 

cadrul a peste 26.000 de relații productive (în care au fost generate venituri - vânzări și 

comisioane) cu toți indicatorii relevanți aflați în creștere.  

 2021 2022 %Δ  
RELAȚII ACTIVE în care afiliații au generat trafic pentru magazinele online 
Advertiseri care au primit trafic de la afiliați 845 888 5% 

Afiliați care au generat trafic pentru advertiseri 8.790 11.366 29% 

Relații active 87.464 100.028 14% 

 

RELAȚII PRODUCTIVE în care afiliații au generat vânzări pentru magazinele online 

Advertiseri care au înregistrat vânzări prin 2Performant.com 716 767 7% 

Afiliați care au generat vânzări pentru advertiserii din 
2Performant.com 

3.440 3.578 4% 

Relații productive 24.884 26.098 5% 

c. Cel mai important aspect al anului 2022 este că cifra de afaceri și rezultatul financiar au fost 

mult peste promisiunile pe care le-am făcut investitorilor în memorandumul de listare din 2020. 
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Acesta este un rezultat datorat atât proiectelor menționate mai sus, cât și a reorganizării rapide 

a companiei la doar câteva săptămâni de la începutul războiului din Ucraina, echipa noastră de 

management anticipând corect și la timp impactul conflictului în economia globală. Deciziile 

rapide ne-au permis să ne ajustăm la timp strategia, mult înaintea altor jucători similari - 

inclusiv a coloșilor din industria globală de tech și digital marketing - și asta se vede în cifrele 

pe care le-am obținut. 

 
Ce am promis la 

listare 
Rezultatele 

obținute 
 

Ce am promis la 
listare 

Rezultatele 
obținute  

 Cifră de afaceri (RON) Diferență Profit brut (RON) Diferență 

2020 20.018.301 20.282.448 264.147 912.060 959.861 47.801 

2021 25.585.366 25.747.882 162.516 (752.749) (699.939) 52.810 

2022 32.723.593 35.066.199 2.342.606 (260.063) 361.110 621.173 

2023 42.187.446 N/A N/A 950.387 N/A N/A 

2024 55.656.772 N/A N/A 2.311.915 N/A N/A 

2025 75.094.931 N/A N/A 8.148.820 N/A N/A 

Am trecut pe profit, astfel, cu un an mai devreme decât estimarea inițială, fără să încetinim ritmul de 

creștere al companiei ba dimpotrivă, apăsând pedala de accelerație.  

Estimările pe care lucrăm în prezent ne arată că tendința de accelerare a creșterii 2Performant se va 

păstra în 2023, permițându-ne să livrăm rezultate operaționale și financiare cel puțin la nivelul estimat 

anterior.  

Suntem într-o poziție favorizată pe care ne-am construit-o în ultimii ani - unică în România - și printre 

foarte puținele companii din lume care au înțeles înaintea altora cum va arăta viitorul colaborărilor de 

business, în special în ceea ce privește marketingul digital. Vă promitem că vom continua să investim 

cu responsabilitate în creșterea companiei, anticipând corect tendințele și profitând de schimbarea de 

generații care se petrece în industria de digital marketing.  

Vă invit să citiți detaliile activității echipei și ecosistemului 2Performant din 2022 în paginile de mai jos. 

A fost un an plin, în care toată echipa a muncit enorm și țin să profit de această ocazie pentru a mulțumi 

fiecărui membru al echipei noastre pentru implicare și perseverență. Nu am fi obținut aceste rezultate 

fără aportul celor 41 de oameni care constituie astăzi echipa 2P.  

Vom publica mai multe detalii despre perspectivele pe care ne bazăm dezvoltarea pe 24 martie, odată 

cu bugetul anual 2023 și raportul final pe 2022, în pregătirea Adunării Generale a Acționarilor care va 

avea loc pe 24 aprilie. 

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 

CEO 2Performant.com 

https://ro.2performant.com/contact-ir/
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DESPRE 2PERFORMANT 
 

2Performant este o companie românească de tehnologie care dezvoltă, operează și monetizează propria 

platformă de marketing colaborativ 2Performant.com, prin care magazinele online colaborează cu cele 

mai performante surse de publicitate și trafic online printr-un model de cost per vânzare.  

Cu o viziune unică la nivel global despre gamificarea colaborărilor din marketing, bazată pe performanță 

și transparență, 2Performant a intermediat în 14 ani de activitate peste 9,25 milioane de vânzări online 

în valoare de 425 de milioane de euro, prin mai mult de 598 milioane de click-uri, pentru câteva mii de 

magazine online din România și din regiune, din peste 30 de industrii. 

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 produsului – marketing afiliat. 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.  

Inovarea și atitudinea de first-mover sunt în ADN-ul companiei și al brand-ului 2Performant Network 

S.A. 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. 

În august 2022, 2Performant a lansat Business League, cel mai important proiect al companiei din 

ultimii ani - o competiție de marketing descentralizat care se desfășoară pe parcursul unui an. Criteriul 

principal al campionatului este numărul de vânzări online generate, în funcție de care utilizatorii sunt 

clasificați pe cinci niveluri - de la Freelancers (cei care au sub 10 vânzări în 28 de zile) până la Unicorns. 

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

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, între 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 (între 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.  

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.  
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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.  

Compania nu a fost implicată în fuziuni sau reorganizări în 2022. Nu au fost realizate achiziții și sau 

înstrăinări de active pe parcursul 2022. 2Performant Network SA nu deține filiale. 
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EVENIMENTE CHEIE ÎN T4 2022 ȘI 
DUPĂ ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE 
RAPORTARE 
 
 

MAJORARE DE CAPITAL SOCIAL 

Consiliul de Administrație al 2Performant a aprobat, în data de 28.11.2022, modificarea Deciziei nr. 3 

din 06.06.2022 a Consiliului de Administrație prin care au fost stabilite condițiile de desfășurare a 

majorării de capital social al companiei. Astfel, Consiliul de Administrație a aprobat majorarea capitalului 

social cu suma de până la 123.992,6 RON (valoare nominală), prin emisiunea unui număr de până la 

1.239.926 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 

123.992,6 RON. Operațiunea de majorare a capitalului va fi organizată în două etape. În prima etapă, 

investitorii vor putea cumpăra acțiuni nou emise pe baza numărului de drepturi de preferință. Pentru a 

subscrie o nouă acțiune, sunt necesare 10 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr 

natural inferior. Drepturile de preferință cu simbol 2PR05, au fost încărcate în conturile acționarilor în 

data de 22.12.2022. Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționate pe piața SMT-AeRO a Bursei de 

Valori București. 

Prețul de subscriere pe acțiune a fost stabilit la 1,70 lei/acțiune și include valoarea nominală a acțiunii 

(0,1 lei) plus prima de emisiune (1,6 lei). Acțiunile care nu vor fi subscrise în prima etapă vor fi folosite 

în număr de până la 466.973 acțiuni, la prețul de subscriere de 1,70 lei/acțiune pentru compensarea 

crenatelor certe, lichide și exigibile ale beneficiarilor programului „Stock Option Plan”, de la nivelul 

Societății, aprobat prin hotărârea nr. 4/23.04.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 

Societății.  

În data de 02.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat Prospectul pentru 
majorarea capitalului social cu aport în numerar. Perioada de ofertă, în care se vor putea subscrie 
acțiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferință, se desfășoară în perioada 07.02.2023 
– 09.03.2023. Mai multe informații, inclusiv Prospectul, sunt disponibile AICI. 

AGOA 2PERFORMANT DIN 30.01.2023 

În data de 30.01.2023, a avut loc AGOA a 2Performant. În cadrul Adunării, acționarii au aprobat noua 

componență a Consiliului de Administrație al companiei, care va fi format din Dorin-Cristian Boerescu, 

Anda-Irina Patzelt și Iulian-Florentin Cîrciumaru. Durata mandatului celor trei membri este de doi ani, 

până la data de 30.01.2025. 

NUMIREA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Consiliul de Administrație a hotărât, în data de 31.01.2023, numirea lui Dorin-Cristian Boerescu în 

funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al 2Performant. Durata mandatului de Președinte 

al Consiliului de Administrație este de doi ani, până la data de 30.01.2025. 

https://ro.2performant.com/ir-majorare-capital-2023/
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ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE 
 

INDICATORI DE BUSINESS 

Vânzări intermediate 

În 2022, ecosistemul 2Performant a intermediat 1,62% din piața de eCommerce din România, a cărei 
valoare totală este aproximată la 6,3 miliarde de euro1. În această perioadă, 2Performant a generat 
vânzări în valoare de 101,9 milioane de euro, depășind pentru prima oară pragul de 100 de milioane 
de euro al valorii vânzărilor generate într-un singur an. 

Pe parcursul anului 2022, cei 24.148 utilizatori ai platformei Companiei au trimis 85,9 milioane de 
clickuri, (+25% vs. 2021) și au generat aproximativ 2 milioane de vânzări, o creștere cu 40% în 
comparație cu anul anterior. La nivelul întregului an, comisioanele afiliaților s-au ridicat la 6,2 milioane 
de euro, o creștere de 34% în comparație cu anul 2021. De asemenea, în 2022 rata de conversie a 
crescut cu 0,3pp față de 2021, până la 2,3%, în timp ce câștigul mediu al afiliaților per 100 de click-uri 
a ajuns la 7,25 euro, în urma unei creșteri de 7%, iar randamentul bugetelor de marketing afiliat pentru 
fiecare euro investit a fost de 16,3, după un avans de 4%. 

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: +43%; 

• Valoare comisioane din vânzările generate: +32%; 

• 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: +7%. 

 

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, sunt avute în vedere și relațiile 
productive, cele în care afiliații au generat vânzări pentru magazinele online. 

În 2022, focusul echipei operaționale rămas generarea și întreținerea relațiilor de calitate, productive, 
între utilizatorii 2Performant.com. De asemenea, echipa 2Performant a avut capacitatea de a identifica 
utilizatorii de top din rețeaua noastră, cei care au abilitatea de a obține rezultate excepționale prin 
afiliere, și de a-i susține să colaboreze între ei pentru a obține aceste rezultate. Astfel, numărul relațiilor 

 
1 Sursă GpeC, https://www.gpec.ro/ 

 
2021 2022 %Δ  

Vânzări intermediate 1,39 mil. 2 mil.  43% 

Clickuri intermediate 68,7 mil. 85,9 mil.  25% 

Valoare vânzări generate (euro fără TVA) 73,1 mil. 101,9 mil. 39% 

Valoare comisioane din vânzările generate (euro) 4,65 mil. 6,2 mil. 32% 

Valoarea medie a coșului (Average Order Value - 

AOV) (euro fără TVA) 
52,61 52,15  -1% 

Rată de conversie medie pe 2Performant.com 2,2% 2,5% +0,3pp 
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productive – cu impact în rezultatele financiare – a crescut cu 7%, mai mult față de creșterea 
advertiserilor activi de 5% față de 2021. 

Dintre advertiserii care au primit trafic prin 2Performant.com, aproximativ 87% au avut vânzări prin 
2Performant.com, cu 2,5pp mai mult decât în 2021. 

Repartizarea vânzărilor pe categorii 

În 2022, au fost 767 magazine online din 27 de categorii de produse, de la Fashion, Cărți, Electronice, 

Farma, Auto și până la Servicii Financiare. În anul 2022, principalele categorii de produse vândute au 

fost: Modă (27,4%), Farmaceutice (20,8%), Cărți & Filme & Muzică (18,2%), Beauty (9,4%), 

Electronice IT&C (5,6%), Jucării și Produse pentru copii (4,9%), Casă & Grădină (4,5%), Sporturi & 

Outdoors (2,3%), Sănătate & Îngrijire Personală (1,8%), Produse pentru animale de companie (1,4%) 

și bijuterii (1,1%). 

Top 10 categorii 2P Valoare 
medie 

comandă 

% Δ Rata de 
conversie 

Venituri la 100 
de clickuri 

% Δ 

Modă € 53,08  9% 2,19% € 9,25  10% 

Cărți & Filme & Muzică € 26,90  -4% 2,48% € 5,66  3% 

Farmaceutice € 24,27  -3% 3,50% € 4,49  -9% 

Beauty  € 39,26  7% 2,52% € 7,37  3% 

Casă & Grădină € 158,40  5% 1,25% € 11,41  9% 

Electronice IT&C € 158,47  14% 1,69% € 7,44  42% 

Jucării și Produse pentru copii € 53,48  3% 2,05% € 6,47  24% 

Sporturi & Outdoors € 59,25  -4% 1,92% € 7,51  4% 

Sănătate & Îngrijire Personală  € 48,23  16% 2,57% € 11,24  33% 

Telecomunicații € 126,41  -7% 0,43% € 11,53  14% 

8 categorii de produse au înregistrat fiecare vânzări de peste 2 milioane de euro prin 2Performant.com 

în 2022, trei dintre ele depășind valoarea vânzărilor de 14 milioane de euro: 

• Modă: 27,6 mil. euro, 180 de advertiseri, printre care FashionDays, Answear, ePantofi, 

Dyfashion, Otter 

• Electronice IT&C: 17,3 mil. euro, 80 de advertiseri, printre care Evomag, Flip, F64, iHunt 

• Casă & Grădină: 14 mil. euro, 131 de advertiseri, printre care NeaKaisa, Fornello, SomProduct 

 
2021 2022 %Δ  

RELAȚII ACTIVE în care afiliații au generat trafic pentru magazinele online 
Advertiseri care au primit trafic de la afiliați 845 888 5% 

Afiliați care au generat trafic pentru advertiseri 8.790 11.366 29% 

Relații active 87.464 100.028 14% 

 

RELAȚII PRODUCTIVE în care afiliații au generat vânzări pentru magazinele online 

Advertiseri care au înregistrat vânzări prin 

2Performant.com 
716 767 7% 

Afiliați care au generat vânzări pentru advertiserii din 

2Performant.com 
3.440 3.578 4% 

Relații productive 24.884 26.098 5% 
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• Farmaceutice: 9,8 mil. euro, 23 advertiseri, printre care Dr. Max, SpringPharma, Lensa, Optiblu, 

Optiplaza 

• Cărți & Filme & Muzică: 9,5 mil. euro, 37 de advertiseri, printre care Cărturești, Librarienet.ro, 

Litera, Libris, LibrăriaDelfin, Librex 

• Beauty: 7,2 mil. euro, 76 de advertiseri, printre care Notino, BestValue, Esteto, kitunghii.ro 

• Jucării și Produse pentru copii: 5,1 mil. euro, 45 de advertiseri, printre care Nichiduță, Noriel, 

Ookee, Chicco.ro 

• Sporturi & Outdoors: 2,6 mil. euro, 21 de advertiseri, printre care Decathlon România și 

Bulgaria, Hervis, FitLife 

• Automotive: 1,3 mil. euro, 25 de advertiseri, printre care Anvelope-oferte.ro, Anvelope-

autobon.ro, janta.ro 

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 43% în 2022 față de 2021, ajungând 

la 38,9 milioane lei. În contextul inflaționist general, cifra de afaceri a fost de 35,1 milioane de lei, o 

creștere cu 36% față de 2021 – este cea mai mare creștere de la an la an înregistrată de către 

2Performant în ultimii șase ani. De asemenea, cifra de afaceri este mai mare cu 1% față de bugetul 

pentru 2022 aprobat în cadrul AGA din aprilie 2022, și mai mare cu 7% față de veniturile prognozate 

în memorandumul de listare din 2020.  

Venitul din producția de imobilizări corporale și necorporale a crescut cu 135% în 2022 față de 2021, 

ajungând la 3,5 milioane de lei. Această creștere reprezintă un rezultat al dezvoltării echipei de Product 

Development și Business Intelligence, în contextul în care toate proiectele de dezvoltare ale 

2Performant sunt realizate cu resurse interne, ceea ce reprezintă o investiție atât pentru companie, cât 

și pentru ceilalți participanți ai ecosistemului. Alte venituri din exploatare au ajuns la 350 mii de lei. 

Acest venit se datorează faptului că, în mai 2022, 2Performant a închis solduri mai vechi de 3 ani ale 

clienților și furnizorilor, pentru care nu au existat tranzacții în ultimii 3 ani. Aceste operațiuni au condus 

la o creștere a veniturilor, astfel cum se poate observa la poziția alte venituri din exploatare, dar și cea 

de costuri (alte cheltuieli de exploatare). 

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 37%, ajungând la 34,9 milioane de lei, pe fondul 

unei creșteri cu 26% a utilizatorilor unici din platformă. Produsul de influencer marketing a scăzut cu 

50% în 2022 comparativ cu 2021, realizând venituri de 131 mii de lei, ca urmare a deciziei companiei 

de a nu se mai concentra pe această linie de produs. 

 

 

 

 

Din cifra de afaceri de 35,1 milioane de lei realizată în 2022, România a contribuit cu 86% la cifra de 

afaceri, în timp ce 14% din aceasta a fost generată pe piața externă, o creștere procentuală precum și 

în valoare absolută ca urmare a strategiei de a extinde compania în afara țării. Ca o comparație, în 

2021, 89% din cifra de afaceri a fost generată în România și 11% în afara țării și, prin urmare, 

2Performant a înregistrat o creștere de 33% pe piața internă și de 71% pe piața externă. 

LdB 2021 2022  %Δ 2022R/ 

2021 

Affiliate Mkt  25.484.845   34.935.110   37% 

Influencer Mkt  263.037 131.087   -50% 

CA 25.747.882 35.066.198   36% 

https://2performant.com/statistics/
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În ceea ce privește veniturile după modalitatea de plată, pre-paid vs. postpaid, această împărțire a fost 

aproape egală în 2022. Creșterea înregistrată de plata postpaid a fost de 34%, față de prepaid, care a 

fost de 40%. Se observă o încetinire a ritmului de creștere advertiserilor prepaid, și o creștere a ritmului 

celor postpaid, prin prisma creșterii maturității advertiserilor și trecerea acestora de la metoda de plată 

prepaid la postpaid, și a aprecierii semnificative a numărului advertiserilor mari lansați în platformă. 

 
 

 

 

 

 

Veniturile operaționale (cifra de afaceri minus comisioanele datorate afiliaților) au crescut cu 29%, 

ajungând la 8,8 milioane de lei în 2022, față de 6,9 milioane de lei în 2021. 

Cheltuielile au ajuns la 38,5 milioane de lei, apreciindu-se cu 38%, mai lent decât veniturile din 

exploatare. Cea mai mare contribuție a fost adusă de alte cheltuieli de exploatare, care s-au ridicat la 

29,7 milioane de lei, în creștere cu 36%. Acest cost reprezintă, în proporție de 87%, comisioanele 

datorate afiliaților, care au crescut cu 39% față de 2021, odată cu extinderea afacerii, în linie cu 

creșterea cifrei de afaceri. În paralel, au fost înregistrate, ca element extraordinar, costuri aferente 

închiderii conturilor care au fost inactive mai mult de 3 ani, operațiune efectuată în T2 2022, așa cum 

este descris mai sus. A doua cea mai mare contribuție la costuri a fost reprezentată de cheltuielile de 

personal, care au crescut cu 60%, ajungând la 7,9 milioane de lei, datorită creșterilor salariale ca 

urmare a contextului economic actual, precum și a schimbărilor de la nivelul echipei. Deși numărul de 

angajați nu a avut o variație semnificativă (crescând de la 39 la 31.12.2021 la 41 la 31.12.2022), 

structura acesteia a fost modificată. De exemplu, echipa de Product Development și Business 

Intelligence a ajuns la 15 colegi la finalul lui 2022, în comparație cu 9 în anul anterior. 

 

MNG – Management  PRODUC DEV+BI – Product Development + Business Inteligence 

AFF – Affiliate Support  BD – Business Development 

BS – Business Support  CS – Client Service 

FIN – Financial   MK – Marketing 

Piață  Opțiune 

plată  

2021  2022 %Δ  

Intern 
Post-paid  11.593.049 14.180.696  22% 

Pre-paid  11.041.581 15.869.523  44% 

Extern 
Post-paid  1.700.115 3.627.172  113% 

Pre-paid  1.150.100 1.257.719  9% 

CA (afiliați) 25.484.845 34.935.110  37% 
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Costurile cu amortizarea au scăzut cu 27% în  2022 comparativ cu  2021, datorită metodei de amortizare 

utilizată de Companie, acestea fiind de 851 de mii de lei. Cheltuielile cu materiile prime, materiale și 

energie au scăzut cu 72%, ajungând la 7 mii 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. 

Rezultatul din exploatare s-a îmbunătățit cu 162%, de la pierderea de 670 mii de lei, la profit din 
exploatare de 416 mii de lei. Cheltuielile financiare au crescut cu 291% și au înregistrat variații prin 
prisma creșterii volumelor advertiserilor externi și a variației negative a cursului valutar asociat 
tranzacțiilor cu aceștia. Din suma de 196 de mii de lei, 100 de mii de lei sunt cheltuielile cu dobânzile, 
care au înregistrat o creștere din cauza folosirii liniei de credit de la IMM Invest fiind contrabalansate 
de dobânda pentru depozitele create. Restul reprezintă efectul negativ al schimbului valutar EUR/RON. 
Efectul negativ al schimbului valutar este cauzat și de decizia companiei de a ține o parte de 
disponibilitățile de numerar in euro, acest lucru conducând la un rezultat negativ de 43 mii lei. Pe de 
altă parte, compania a înregistrat venituri financiare care au crescut cu 616%, până la 146 mii de lei. 
Prin urmare, rezultatul financiar pentru perioadă a fost unul negativ, de 50 mii de lei.  
 
EBITDA a crescut cu 164% față de anul 2021, ajungând la 1,3 milioane de lei, iar marja EBITDA a 

crescut la 3% față de 2% în 2021. Profitul brut a înregistrat o evoluție pozitivă, creștere de la o pierdere 

de 700 de mii de lei, la rezultat pozitiv de 366 mii de lei, o creștere de 152%. La nivelul profitului net, 

2Performant a închis anul 2022 cu 258 mii de lei, creștere de 137% față de pierderea înregistrată în 

2021. Comparativ cu memorandumul de listare, 2Performant a înregistrat profit încă din anul 2022, cu 

un an înaintea promisiunii inițiale, o creștere de 626 mii de lei, aproximativ 141% față de memorandum. 

P&L (lei) 31.12.2021 31.12.2022 %Δ  

Venituri din exploatare 27.258.559 38.905.526  43% 

Cheltuieli din exploatare 27.928.661  38.489.507  38% 

Rezultat din exploatare  (670.102)  416.019  162% 

EBIT  (679.644)  465.991  169% 

EBT (699.939)  365.941  152% 

Profit net  (699.939)  258.454  137% 

 

ANALIZĂ BILANȚ 

Activele totale ale 2Performant au crescut cu 22% în 2022, ca urmare a creșterii cu 84% a activelor 

imobilizate. Imobilizările au ajuns la 5,8 milioane de lei, avansul fiind determinat în principal de o 

creștere cu 83% a imobilizărilor necorporale, influențate de valoarea platformei 2Performant și de 

costurile echipei de Product Development care dezvoltă permanent platforma. În 2022, creșterea 

imobilizărilor necorporale reflectă extinderea şi dezvoltarea activității platformei, precum și susținerea 

și implementarea noilor facilități de Direct Debit și Business League. Imobilizările corporale au continuat 

să aibă o pondere nesemnificativă în totalul mijloacelor fixe, în valoare de 39 de mii de lei.  

Activele circulante au scăzut cu 1% în 2022, ajungând la 7,1 milioane de lei, datorită scăderii cu 8% a 

casei și conturilor la bănci. Cheltuielile plătite în avans au scăzut cu 15% de la începutul anului, ajungând 

la 654 de mii de lei. Pe de altă parte, creanțele au crescut cu 13%, până la 2,7 milioane de lei datorită 

sezonalității – la sfârșitul anului, compania facturează vânzările realizate în perioadele de Black Friday 

și Crăciun, care sunt apoi încasate în T1 al anului următor. Creanțele au crescut în detrimentul casei și 

conturilor la bănci, din cauza înregistrării în contabilitate a sumelor încasate de la procesatorul de plăți 

și netransferate în bancă la 31.12.2022, în contul de creanțe, schimbarea modalității de contabilizare 

fiind făcută la momentul schimbării companiei prestatoare de servicii contabile. Din punct de vedere al 

creanțelor, acestea păstrează un ritm stabil de timp de încasare, în scădere cu 4 zile comparativ cu 

2021. Creșterea creanțelor indică o creștere a volumului vânzărilor, precum și a creșterii prețului de 

vânzare a serviciilor oferite. Această creștere reflectă, de asemenea, dezvoltarea laturii comerciale a 

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

crescut cu 64%, ajungând la 4 milioane de lei, prin prisma folosirii liniei de credit. Aceasta este folosită 

pentru operațiunile curente și acoperirea cashflow-ului negativ cauzat de sezonalitatea business-ului. 

Utilizarea liniei de credit trebuie apreciată ca și favorabilă, deoarece ea determină o dezvoltare actuală 

și viitoare a firmei. 

Creșterea datoriilor comerciale față de anul anterior, se poate explica, de asemenea, prin: creșterea 

volumului de activitate al entității care implică o creștere a volumului fizic al achizițiilor de la terți și 

contractarea unor termeni contractuali cu furnizorii mai restrictivi. În plus, trebuie menționată si 

creșterea cheltuielilor de personal, de angajare și a cifrei de afaceri, aceasta reflectând taxele datorate 

la 31 decembrie 2022. Cu toate acestea, în ciuda unei ușoare creșteri, rata de îndatorare rămâne 

confortabil sub nivelul maxim recomandat, fiind de 30%. 

Provizioanele au fost șterse în T2 2022 și înregistrate ca pierderi, după ce în mai 2022, Compania a 

închis solduri la clienți și furnizori mai vechi de 3 ani, pentru care nu au existat tranzacții în ultimii 3 ani. 

Veniturile în avans au crescut cu 31%, ajungând la 2,6 milioane de lei, reprezentând venituri prepaid, 

acestea fiind comisioanele plătite de advertiseri în avans. Motivul creșterii este reprezentat de 

sezonalitatea activității și de creșterea vânzărilor în a doua jumătate a anului (atât în termeni absoluți, 

cât și relativi, în comparație cu volumele generate în perioada similară a anului trecut).  

Capitalurile proprii au crescut cu 4% ca urmare a rezultatului pozitiv înregistrat in 2022. Pe de altă 

parte, în T2 2022, în urma majorării capitalului social și distribuirii de acțiuni gratuite, a avut loc un 

transfer în valoare de aproximativ 620 de mii de lei de la prime de capital la capital social.  

 

 
 
 
 
 

INDICATORI FINANCIARI 

Indicatorii de lichiditate, solvabilitate, grad de îndatorare, rata de îndatorare și raportul datorii/active 

sunt foarte buni. Lichiditatea este în scădere, însă Compania a menționat despre acest aspect în 

rapoartele anterioare, în sensul în care a avut o valoare foarte bună la finalul anului 2021 prin prisma 

majorării de capital și a neutilizării la acel moment a unei sume mari. Toți indicatorii s-au îmbunătățit 

față de anul 2020.   

Indicator  Interval Optim  2021 2022 

Lichiditate curentă (AC/DC)  >2  2,94 1,77 

Lichiditate imediată (AC-Stocuri)/Datorii curente  >1  2,94 1,77 

Lichiditate rapidă (Disponibilități/Datorii curente)  >0,5  1,97 1,10 

Solvabilitate financiară (TA/TD)  >1  4,52 3,36 

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

Rata de îndatorare (DT/TA)*100  <80%  22,1% 29,7% 

Datorii / Active <1  0,22 0,30 

Bilanț (lei) 31.12.2021 31.12.2022 %Δ  

Active Imobilizate 3.138.699 5.772.834 84% 

Active Circulante 7.232.550 7.142.296 -1% 

Cheltuieli în avans  766.905 653.689 -15% 

TOTAL ACTIV  11.138.154 13.568.819 22% 

Datorii curente 2.463.083 4.035.371 64% 

Provizioane  26.797 0 - 

Venituri în avans  2.003.610 2.630.330 31% 

Capital propriu 6.644.663 6.903.118 4% 

TOTAL PASIV 11.138.154 13.568.819 22% 
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CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE 
 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 31.12.2021 31.12.2022 %Δ  

Venituri din exploatare, din care: 27.258.559   38.905.526 43% 

Cifra de afaceri  25.747.882   35.066.198  36% 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și 

corporale  
1.483.220   3.489.605  135% 

Alte venituri din exploatare  27.457   349.723  1.174% 

Cheltuieli din exploatare, din care: 27.928.661   38.489.507  38% 

Cheltuieli cu materii prime, materiale și energie  26.348   7.325  -72% 

Cheltuieli cu personalul  4.952.146   7.938.511  60% 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare  1.168.899   850.647  -27% 

Alte cheltuieli de exploatare  21.781.268   29.693.023  36% 

Rezultat din exploatare   (670.102)  416.019  162% 

Venituri financiare  20.445   146.369  616% 

Cheltuieli financiare, din care: 50.282   196.447  291% 

     Cheltuieli privind dobânzile  20.295   100.050  393% 

Rezultat Financiar   (29.837)  (50.078)  68% 

Venituri totale  27.279.004   39.051.895  43% 

Cheltuieli totale  27.978.943   38.685.954  38% 

EBIT   (679.644)  465.991  169% 

EBT   (699.939)  365.941  152% 

Impozit  0     107.487  - 

Profit net   (699.939)  258.454  137% 
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BILANȚ  
 

Bilanț (lei) 01.01.2022 31.12.2022 %Δ  

Active Imobilizate, din care:  3.138.699 5.772.834 84% 

Imobilizări necorporale  3.130.698 5.733.779 83% 

Imobilizări corporale  8.001 39.056 388% 

Active Circulante (curente), din care: 7.232.550 7.142.296 -1% 

Creanțe  2.387.923 2.700.906 13% 

Casa și conturi la bănci  4.844.627 4.441.389 -8% 

Cheltuieli în avans  766.905 653.689 -15% 

TOTAL ACTIV  11.138.154 13.568.819 22% 

Datorii Totale  2.463.083 4.035.371 64% 

Datorii curente (<1 an) 2.463.083 4.035.371 64% 

Provizioane  26.797 0 -  

Venituri în avans  2.003.610 2.630.330 31% 

Capital propriu, din care:  6.644.663 6.903.118 4% 

Capital social 619.963 1.239.926 100% 

Prime de capital 6.026.009 5.406.046 -10% 

Rezerve 21.089 39.386 87% 

Rezultatul reportat  677.542 (22.397) -103% 

Rezultatul exercițiului  (699.939) 258.454 137% 

Repartizarea profitului 0 (18.297) - 

TOTAL PASIV 11.138.154 13.568.819 22% 
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DECLARAȚIA CONDUCERII 
 

 

București, 24 februarie 2023 

 

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 preliminare pentru perioada financiară încheiată 

la 31 decembrie 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 financiar preliminar aferent perioadei 01.01.2022 - 31.12.2022, transmis operatorului 

pieței de capital - BVB - precum și Autorității de Supraveghere Financiară, prezintă în mod 

corect și complet informațiile despre companie.  

 

 

Dorin Boerescu 

Președinte Consiliu de Administrație 2Performant Network S.A. 
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