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SCRISOARE DE LA CEO 
 

 

Dragi acționari, 

Acesta este primul nostru raport anual ca emitent pe piața de 

capital, pe care îl publicăm la câteva luni de la listarea 

2Performant pe piața AeRO a Bursei de Valori București. 

Vă mulțumesc pentru încrederea pe care o acordați companiei 

noastre încă de la începutul drumului nostru pe Bursă. Sunteți 

parte dintr-o companie condusă de o viziune puternică - 

aceea că economia colaborativă va schimba marketingul și 

publicitatea la nivel global. Am fost printre primii care au 

înțeles această tendință, iar echipa noastră a demonstrat o 

foarte bună capacitate de inovație și execuție, care ne-a 

ajutat să ajungem astăzi aici, și care ne deschide foarte multe 

oportunități în anii ce vin. 

Ca acționari 2Performant, contribuiți la povestea de succes a uneia dintre puținele companii de 

tehnologie românești care dezvoltă și operează un produs propriu - platforma 2Performant.com, în care 

sunt disponibile produsele de marketing afiliat și influencer marketing. 

2020 a fost de departe cel mai bun an din istoria 2Performant. Digitalizarea și accelerarea din comerțul 

online și din marketingul digital - cele două domenii la care 2Performant este conectat direct - ne-au 

propulsat business-ul. Nu a fost însă o întâmplare. În 2020 a venit viitorul pe care îl așteptăm de mult 

timp și pentru care ne-am pregătit: avem o poziție puternică pe piața de marketing afiliat din România, 

un model de business validat, o tehnologie proprie pregătită să scaleze și o echipă experimentată. Cu 

toate aceste avantaje am putut să valorificăm oportunitățile anului 2020, să captăm în afacerea noastră 

creșterea din eCommerce și astfel să ne îndeplinim și chiar depășim obiectivele stabilite. Pentru anii 

următori, estimările arată că piața de comerț online va continua să crească la nivel global și în special 

în România și în regiunea Europei Centrale și de Est, care înregistrează un decalaj semnificativ față de 

piețele din Vest. 

Am închis anul 2020 cu o cifră de afaceri de 20,28 milioane de lei, în creștere cu 31% față de 2019, și 

cu un profit net de 818 mii de lei, cu 17% mai mare decât în anul anterior. Creșterea cifrei de afaceri 

înregistrată în 2020 se datorează produsului de marketing afiliat, care a avut o creștere de 32% pe 

piața internă și de 25% pe piețele externe. Astfel, am confirmat potențialul de creștere al 2Performant, 

inclusiv pe piețe externe, care reprezintă o prioritate pentru noi în următorii ani.  

Clienții și utilizatorii noștri au obținut și ei rezultate remarcabile anul trecut: peste 1 milion de vânzări 

online au fost realizate în 2020 prin intermediul platformei noastre, iar 3.400 de afiliați au câștigat peste 

3,4 milioane de euro colaborând cu 785 de magazine care au primit vânzări de peste 50 milioane de 

euro. 

Totodată, avem o afacere tot mai solidă și un model de business pregătit de scalare: au crescut 

semnificativ veniturile operaționale (+44%) și veniturile pre-paid (+86%), prin plata în avans din partea 

clienților, iar indicatorii de solvabilitate, lichiditate și rata de îndatorare au fost îmbunătățiți. 

Suntem bucuroși pentru rezultatele pe care le-am obținut în 2020, pentru impactul pozitiv pe care îl 

avem în afacerile și viețile utilizatorilor noștri și pentru valoarea pe care o aducem acționarilor noștri. 

În același timp, avem toate premisele pentru a continua să dezvoltăm cu succes business-ul 

2Performant. 

Pentru 2021 ne-am propus o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 26%, ajungând astfel la o 

valoare de peste 25,5 milioane de lei. Urmărim două direcții strategice majore de dezvoltare: pe de o 
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parte, consolidarea și creșterea pe piețele din România și Bulgaria; pe de altă parte, creșterea accelerată 

a veniturilor din piețele externe și stabilirea bazelor pentru extinderea pe piețele din regiune. 

2Performant are un potențial de creștere remarcabil, pe care îmi doresc să îl realizăm împreună. Avem 

un business solid, pregătit să capteze oportunitățile din piețe și să scaleze. 

Concret, în 2021 ne concentrăm pe trei proiecte majore. 

În primul rând, dezvoltăm parteneriate strategice cu branduri puternice în eCommerce, cu prezență 

globală sau europeană, pe care le aducem în platforma noastră, 2Performant.com. De asemenea, 

extindem sau dezvoltăm noi parteneriate cu rețele de afiliere regionale sau globale care ne facilitează 

accesul la branduri cu tracțiune mare în comerțul online. 

Un astfel de parteneriat este cel realizat în 2020 cu Tradedoubler, rețea de afiliere cu prezență regională, 

prin care colaborăm cu brand-uri prezente pe piețele din România și Bulgaria precum epantofi.ro și 

Modivo.ro. Rezultatele parteneriatului cu Tradedoubler au validat această rută de dezvoltare pentru 

2Performant. Anul acesta am început extinderea parteneriatului prin colaborarea cu mai multe magazine 

online din portofoliul Tradedoubler. În acest fel am adăugat brandul de încălțăminte CCC în portofoliul 

2Performant în luna februarie a acestui an. 

Ne așteptăm ca astfel de parteneriate să aibă un impact puternic în business, crescând veniturile 

companiei din piețe externe, și să deschidă, în timp, piețe noi pentru 2Performant. 

În al doilea rând, am inițiat o serie de proiecte de creștere pentru piețele din România și Bulgaria prin 

produsul de marketing afiliat. Acestea vizează creșterea volumului de vânzări generate de utilizatorii 

existenți ai platformei 2Performant.com și atragerea de noi utilizatori. Aceste inițiative 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. 

În al treilea rând, echipa noastră lucrează la dezvoltarea unui nou mod de atribuire a conversiilor din 

2Performant.com, pentru a pregăti platforma noastră tehnologică pentru intensificarea restricțiilor cu 

privire la cookies, anunțate de browsere. În acest fel securizăm și posibil chiar creștem veniturile 

utilizatorilor și ale 2Performant. 

Majorarea de capital social prin aport de numerar pe care am propus-o acționarilor noștri, prin care ne 

dorim să obținem o finanțare de 5 milioane de lei, va alimenta aceste trei investiții strategice. Inițiativele 

sunt deja demarate în compania noastră și reprezintă prioritățile noastre în business în 2021. 

În plus, am propus acționarilor opțiunea de a emite, în perioada 2021-2022, obligațiuni în valoare de 

15 milioane de lei. În acest fel vom putea profita de oportunitățile semnificative de investiții care există 

în piețele în care activăm. 

În ce privește prezența noastră pe piața de capital și relația cu acționarii 2P, ne dorim să adoptăm cele 

mai bune practici ale pieței de capital. În acest sens, am propus acționarilor noștri să realizăm tranziția 

de la un administrator unic la un Consiliu de Administrație format din trei membri.  

În plus, în baza profitului obținut în 2020, vom recompensa acționarii prin distribuirea dividendelor sub 

formă de acțiuni gratuite și intenționăm să facem asta și în anii următori.  

Acordarea de acțiuni gratuite a fost unul dintre punctele de vot pe agenda AGA anuală 2P care a avut 

loc pe 23 aprilie. Acționarii noștri vor primi 4 acțiuni gratuite la fiecare acțiune deținută. 

De asemenea, vom derula un program de tip stock option plan pentru echipa, Consiliul de Administrație 

și Boardul Consultativ 2Performant. Activăm într-un sector extrem de competitiv pe piața muncii, cel de 

tehnologie, iar un astfel de program ne va permite să recrutăm, motivăm și să păstrăm în companie 

talentele de top care pot dezvolta mai departe produsul și business-ul 2Performant. Programele de 

stock option plan sunt, de altfel, o practică des întâlnită în rândul companiilor de tehnologie la nivel 

global. Am propus acționarilor noștri, pentru AGA anuală, un program de stock options plan pe 2 ani 

de zile, prin care vom acorda maxim 5% pe an din acțiunile companiei angajaților, membrilor Consiliului 

de Administrație și ai Boardului Consultativ. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

În concluzie, am avut un an 2020 foarte bun și avem planuri ambițioase pentru 2021 și pentru anii 

următori. Drumul nostru pe Bursă abia a început și îmi doresc să rămâneți alături de noi în această 

călătorie extraordinară, în care scalăm business-ul și adresăm piețele externe. Vă asigur că relația cu 

acționarii este o prioritate pentru noi: vom avea în continuare o comunicare deschisă și transparentă 

cu acționarii și implementăm bune practici din piața de capital.  

Vă invit să parcurgeți rezultatele noastre financiare anuale, în paginile ce urmează. Dacă aveți întrebări 

sau sugestii despre această raportare sau pe alte teme, vă rog să contactați echipa de Investor Relations 

la investors@2performant.com sau pe mine direct la dorin.boerescu@2performant.com. De 

asemenea, pentru a fi la curent cu evoluția 2P la BVB și cu noutățile din companie, vă puteți abona la 

newsletter-ul nostru pentru investitori aici. 

 

 

Dorin Boerescu 

 

mailto:investors@2performant.com
mailto:dorin.boerescu@2performant.com
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 12 ani de activitate, 2Performant a intermediat, prin platforma sa tehnologică 2Performant.com, 5,7 

milioane de tranzacții în valoare de 242 milioane de euro pentru aproape 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 4,5 milioane de clickuri pentru cei 

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

2Performant a adus peste 440 milioane de clickuri pentru magazinele online și a plătit 16,5 milioane de 

euro sub formă de comisioane către 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 moneda euro. 

Odată cu acesta are loc rebrandingul companiei către 2Performant. 

În 2018 și 2019, 2Performant își perfecționează și definitivează modelul de afaceri, lansând un nou 

produs - de influencer marketing - în cadrul aceleiași platforme tehnologice 2Performant.com. Totodată, 

își diversifică și crește sursele de venit și își dezvoltă capabilitățile de Business Intelligence și de Client 

Service oferit utilizatorilor platformei. 

Astfel, 2Performant a intrat în anul 2020 și în perioada de pandemie COVID-19 fiind perfect pregătită 

să capteze accelerarea din eCommerce care a avut loc în România și la nivel global. În același an, pe 9 

decembrie 2020, 2Performant a efectuat listarea tehnică pe piața AeRO a Bursei de Valori București. 

Compania nu a fost implicată în fuziuni sau reorganizări semnificative în 2020. Nu au fost realizate 

achiziții și sau înstrăinări de active pe parcursul anului 2020. 2Performant Network SA nu deține filiale. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

8 

DESCRIERE ACTIVITATE DE BAZĂ 

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 situează, în general, între 2% și 20% din 

valoarea vânzărilor generate. 

În ce 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 reprezintă 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 înregistrează 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 testează 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 reprezintă 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.  
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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 

 

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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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, 

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.   
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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:  

 

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. 
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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 2020, 11% din cifra de afaceri 2Performant a fost generată de marketing afiliat pe piețe externe. 

Influencer marketing 

Produsul de Influencer Marketing reprezintă o nouă modalitate de colaborare între talentele digitale și 

branduri și, pentru 2Performant, o nouă direcție de valorificare a platformei tehnologice cu 

funcționalitățile sale deja existente. 

Deși în faze incipiente, produsul de influencer marketing a fost utilizat de branduri cu prezență pe piața 

locală, precum: Elefant.ro, Decathlon, Pampers, Otter, Fashion House, Litera, Engie, Librex, PlayStation, 

Tschibo, Smartbill, Zarea, Wella, Cărturești, Esteto, Vivre, Lay’s, ING, Orange, Old Spice etc. 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. 

Pentru detalii despre platforma 2Performant.com, invităm acționarii să citească Memorandumul, 
disponibil AICI, paginile 14-16. 

https://www-cdn.2performant.com/docs/2Performant_memorandum_comprimat.pdf
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SITUAȚIA CONCURENȚIALĂ 

La momentul redactării acestui raport, nu am identificat date financiare disponibile pentru anul 2020 

despre performanța concurenților cheie ai 2Performant. 

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 acest context, se consideră oportună o prezentare 

de ansamblu a evoluţiei 2Performant faţă de principalii competitori din România. 

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. 

Profitshare reprezintă o linie de business a Conversion, o companie care a înregistrat scăderi ale 

veniturilor în 2018 și 2019.   

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. 

Totuși, remarcăm o cifră de afaceri a 2Performant peste Conversion, în timp ce diferența la nivelul 

marjei de profit este datorată, cel mai probabil, diversității liniilor de business generatoare de venituri 

la nivelul companiei care deține Profitshare.  

Mai relevante decât comparația la nivelul indicatorilor economici, statisticile Google relevă poziția net 

favorită a 2Performant, în raport cu Profitshare, pentru utilizatori: 
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EVOLUȚIA 2PERFORMANT IN 2020 

VÂNZĂRILE 

În 2020, 2Performant a intermediat peste 1 milion de vânzări, în valoare de peste 50 de milioane de 

euro, pentru magazinele online din platformă. Numărul efectiv al magazinelor online care au înregistrat 

vânzări prin intermediul 2Performant (advertiseri) a crescut în 2020 cu 2,3% față de anul anterior, 

ajungând la 785. Printre clienții noi ai 2Performant în 2020 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 stabilit un parteneriat 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. 

În ce privește afiliații din platforma 2Performant.com, 3.445 de nativi digitali au câștigat 3,4 milioane 

de euro din comisioane prin intermediul 2Performant, cu 26,8% mai mult ca în 2019. Cu ocazia Black 

Friday 2020 – eveniment anual de referință pentru piața românească de eCommerce - 1.225 de nativi 

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

săptămâna Black Friday (9-15 noiembrie 2020), românii care au făcut afiliere prin 2Performant au 

realizat comisioane în valoare de 1,17 milioane de lei, în creștere cu 15,25% față de anul trecut. 

ADAPTARE LA COVID-19  

2020 a fost cel mai bun an din istoria 2Performant. În 2019 2Performant și-a perfecționat și definitivat 

modelul de afaceri, și-a diversificat și crescut sursele de venit și și-a dezvoltat capabilitățile de business 

intelligence și client service oferit utilizatorilor platformei 2Performant.com.  

Contextul COVID-19 a favorizat piața de eCommerce din România și Europa Centrală și de Est. Întrucât 

compania era pregătită să scaleze rapid, a beneficiat doar în aprilie 2020, pe fondul accelerării din 

comerțul online, de o creștere de 100% a vânzărilor generate comparativ cu 2019. În perioada stării 

de urgență (16 martie – 14 mai 2020), afiliații 2Performant.com au generat vânzări în valoare de 10,5 

milioane de euro (TVA inclus) pentru magazinele online.  

La nivelul echipei, trecerea la lucrul la distanță a fost ușoară și rapidă - echipa 2Performant fiind 

obișnuită cu sistemul de lucru remote încă dinainte de pandemie, astfel că, pe trendul general de work 

from home atenția a fost mai degrabă pusă pe îmbunătățirea metodelor de lucru la distanță și grija 

pentru echipă. Totodată, în această perioadă a fost extinsă echipa de suport și s-au realizat recrutări 

pentru poziții cheie în companie. 

ACTIVITĂȚI DE SUSȚINERE ȘI DEZVOLTARE A COMUNITĂȚII DE 
UTILIZATORI 

2Performant acționează ca lider și formator al pieței de marketing afiliat – astfel, compania a derulat 

acțiuni pentru utilizatorii platformei 2Performant.com și pentru promovarea marketingului afiliat:  

• „TU ești Performant”, planul de măsuri 2Performant pentru adaptarea industriei de online la 

noua realitate, a fost lansat de companie la începutul pandemiei pentru a sprijini clienții să facă 

performanță în acest context și să colaboreze mai ușor cu partenerii din platformă, oferind 

gratuități și suport pentru lansarea de programe de afiliere pentru clienții noi, dar și suplimentări 

de funcționalități pentru clienții existenți și reduceri consistente la abonamente pentru plăți 

rapide. 

https://ro.2performant.com/
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• Compania a făcut investiții importante și în comunitatea de utilizatori, conținut și educație. 

Grupul de Facebook „Primii Pași în Afiliere”, ajuns la 5.800 de membri, a oferit celor care doresc 

să învețe afiliere sprijin și conținut de calitate precum live-urile cu nume cunoscute din industrie, 

cum sunt Cosmin Dărăban, Raluca Radu sau Cristian China-Birta.  

• Cursul „Cum să câștigi bani ca afiliat 2Performant” lansat pe udemy.com de CEO-ul companiei, 

Dorin Boerescu, pentru a ajuta cât mai mulți români să dobândească abilități digitale, are peste 

1.600 de cursanți și este cel mai apreciat din categoria sa. 

CLIENȚI SEMNIFICATIVI 

În activitatea de marketing afiliat și marketing prin influenceri, atât business-urile online cât și 

persoanele care promovează ofertele acestora – afiliați sau influenceri – au calitatea de utilizatori ai 

platformei. Numărul mare de advertiseri și afiliați utilizatori ai platformei 2Performant determină un 

nivel de concentrare foarte scăzut al relațiilor cu partenerii și un grad de dependență redus de aceștia. 

Dintre cei 785 advertiseri activi (pentru care a fost emisă cel puțin o factură) în anului 2020, cele mai 

importante 10 companii către care 2Performant a emis facturi au contribuit cu 31% din totalul valorii 

facturate în această perioadă. Ponderea celui mai semnificativ advertiser raportat la valoarea total 

facturată este de 5%, următorii 3 reprezentând, fiecare, doar 4%.  

Dintre afiliații 2Performant, 25% sunt persoane juridice, aceștia contribuind cu 74,9% la valoarea totală 

a comisioanelor facturate către advertiseri în anului 2020. Gradul de concentrare a afiliaților persoane 

juridice este, de asemenea, relativ scăzut: comisioanele achitate către primii 10 dintre afiliații persoane 

juridice însumând 47,5% din valoarea totală a comisioanelor achitate către toți afiliații persoane juridice, 

în timp ce cel mai semnificativ afiliat persoană juridică a încasat 8% din aceasta.  

De asemenea, între afiliații 2Performant persoane fizice, primii zece cei mai semnificativi din punctul de 

vedere al comisioanelor realizate, au încasat, în anului 2020, 24% din valoarea totală a comisioanelor 

plătite către afiliații persoane fizice, celui mai semnificativ afiliat persoană fizică revenindu-i 5% din 

aceasta.  

La capitolul categorii de produse, se observă distribuția categoriilor în total vânzări: 27,5% Fashion, 

25,7% Books, Movies & Music, 13,7% Beauty, 7,1% Electronics IT&C, 6,8% Babies Kids & Toys, 5,4% 

Home & Garden. 

În consecință, prin natura afacerii și a pieței deservite, 2Performant prezintă un grad redus de 

dependență în raport cu anumite sectoare de activitate, anumiți clienți sau parteneriate. 

CERCETARE & DEZVOLTARE  

După ce în ultimii ani a investit peste 1 milion de euro în propria tehnologie și îmbunătățirea experienței 

utilizatorului, în 2020, 2Performant a continuat politica de rafinare a tool-urilor folosite: au fost realizate 

optimizări pentru a ușura începerea colaborărilor între advertiseri și afiliați, dashboard-ul a fost 

îmbunătățit, a crescut transparența în selectarea afiliaților, a fost introdusă automatizarea în mesagerie, 

aplicarea la programe cu auto-aprobare pentru afiliați și altele.  

În 2020, așa cum se vede și în bilanț, 2Performant a continuat dezvoltările în platforma tehnologică 
proprie, iar activele necorporale au înregistrat o creștere de 16,51%, de la 2,4 până la 2,8 milioane 
lei. Investițiile reflectă dezvoltarea continuă a platformei tehnologice. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

16 

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 

De numele 2Performant se leagă și inițiativa AjutorSpitale, lansată în plină stare de urgență, prima 

platformă din România care a adus împreună mediul de business și resursele sale cu medicii, spitalele 

și nevoile acestora în pandemie. Peste 300.000 de euro au fost donați prin intermediul AjutorSpitale și 

mai bine de 350.000 de echipamente de protecție au fost livrate către spitale, într-un demers unic de 

implicare antreprenorială în comunitate. 
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ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE 
 

2020 a fost un an definitoriu pentru jucătorii de eCommerce la nivel mondial, regional și local. În 

contextul pandemiei de COVID-19, piața de eCommerce a cunoscut o accelerare semnificativă în 

întreaga lume, inclusiv în regiunea Europei Centrale și de Est. În România, care încă păstrează un 

decalaj mare în comparație cu piața occidentală, sectorul de eCommerce a depășit în 2020 pragul de 5 

miliarde de euro, față de 4,3 miliarde euro în 2019 (date conform ARMO - Asociația Română a 

Magazinelor Online). 

Cifra de afaceri 2Performant s-a apreciat cu 31% în 2020, ajungând la 20,28 milioane de lei, iar profitul 

net a crescut cu 17%, de la 0,7 milioane lei în 2019 la 0,82 milioane lei în 2020. Veniturile operaționale, 

calculate prin eliminarea comisioanelor pe care 2Performant le plătește către afiliații din platformă, au 

crescut în 2020 cu 44%, ajungând la valoarea de 5,5 milioane de lei, un important indicator de creștere 

și performanță a business-ului. Rezultatele din 2020 au arătat potențialul 2Performant, în special în 

contextul reorientării globale către eCommerce, ca urmare a schimbării comportamentului 

consumatorilor. Mai important, rezultatele din 2020 sunt în linie sau, în unele cazuri, chiar depășesc 

previziunile și promisiunile făcute investitorilor la momentul listării. 

ANALIZĂ P&L  

P&L (lei) 31/12/2019 31/12/2020 %Δ  

Venituri din exploatare 16.483.210   21.385.314   29,7% 

Cheltuieli din exploatare 15.617.553   20.415.504   30,7% 

Rezultat din exploatare  865.657   969.810   12% 

EBT  808.525   959.861   18,7% 

EBIT  848.606   963.559   13,5% 

EBITDA  1.312.202   1.667.623   27,1% 

Profit Brut       808.525   959.861   18,7% 

Profit net       701.453   818.689   16,7% 
 

 

Veniturile generate în 2020 de 

linia de business de marketing 

afiliat au adus 98% din cifra de 

afaceri totală, în valoare de 19,84 

milioane de lei, în creștere cu 

32% față de 2019. Concentrarea 

pe produsul de marketing afiliat a 

adus rezultate pozitive, atât pe piața din România, cât și pe cea externă.  

Astfel, performanța pe piața românească a crescut cu 32% față de 2019, conform cu previziunile inițiale, 

în timp ce pe piețele externe 2Performant a crescut cu 25%, depășind estimările inițiale de creștere de 

20% de la an la an. 

 

Aproximativ 2% din cifra de afaceri a fost generată 

de linia de influencer marketing lansată în 2018, 

care a crescut cu 11% față de anul anterior  (sub 

prognozele inițiale care estimau o creștere de 26% 

în 2020), ca rezultat direct al pandemiei de COVID-

Ritm de creștere  

  2019  2020E  2020 realizat 

Piața internă – affiliate marketing 25% 32% 32% 

Piața externă – affiliate marketing 35% 20% 25% 

Influencer marketing  0% 26% 11% 

Medie  20% 29%  31% 

LdB 2019  2020 %Δ  

Mkt. Afiliat  15.041.837 19.837.615   32% 

Influencer Mkt  386.086     426.880 11% 

Alte 100.198    17.953   -82% 

CA  15.528.121 20.282.448   31% 
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19 care a avut un impact negativ asupra domeniului. 

Veniturile din producția de active fixe au crescut cu 15% față de 2019, ajungând la 1,1 milioane lei. 

Dinamica reflectă investiția continuă în dezvoltarea platformei 2Performant.com. În consecință, 

2Performant a încheiat anul 2020 cu un venit operațional de 21,4 milioane de lei, o creștere de 30%  

comparativ cu 2019. 

 

În ciuda unui context dificil, în 2020 peste 8 milioane lei în venituri au fost plătite în regim prepaid, o 

creștere de 86% față de 2019. În același timp, veniturile postpaid au crescut cu 10%. Creșterea 

veniturilor postpaid este legată în principal de creșterea cifrei de afaceri a advertiserilor existenți, în 

timp ce veniturile prepaid reprezintă un mix între creșterea advertiserilor existenți și intrarea pe 

platforma 2Performant a altora noi.  

Veniturile plătite în avans au un impact pozitiv semnificativ asupra fluxului de numerar al companiei și 

au condus la creșterea indicatorului de lichiditate al companiei de la 0,95 înregistrat în 2019 la 1,21 în 

2020. Creșterea sumelor plătite în avans a avut, de asemenea, un efect pozitiv asupra poziției de cash 

a companiei, care a crescut cu 103%, ajungând la 0,71 milioane lei la sfârșitul anului 2020. 

Piață  Opțiune plată  2019  2020 

intern 
postpaid  9.855.935       10.712.930 

prepaid  3.475.125         6.989.009 

extern 
postpaid  857.786         1.075.629   

prepaid  852.991         1.060.048 

Cifra de afaceri (affiliates) 15.041.837       19.837.615   
 

 

 

 

 

În ceea ce privește cheltuielile, acestea au crescut în linie cu cifra de afaceri - ajungând la 20,42 milioane 

de lei în 2020, o creștere de 31% față de 2019. Cheltuielile cu personalul au crescut cu 37% comparativ 

cu anul precedent, ajungând la 3,21 milioane lei ca urmare a dezvoltării neîntrerupte a companiei. 

2Performant a continuat să-și extindă echipa în cursul anului 2020 pentru a capta creșterea din piața 

de comerț online și pentru a susține dezvoltarea companiei, inclusiv listarea la Bursa de Valori București. 

Astfel, au fost realizate recrutări în departamentele de Client Service, Financiar, Business Intelligence 

și Marketing. Creșterea cheltuielilor cu personalul reprezintă, de asemenea, un rezultat al strategiei 

companiei privind păstrarea și motivarea angajaților pe o piață a muncii competitivă. Per ansamblu, 

cheltuielile cu personalul au rămas sub 16% din totalul cheltuielilor, în linie cu previziunile inițiale pentru 

2020. 

Cheltuielile cu amortizarea au crescut cu 56%, ajungând la 0,7 milioane lei în 2020. Această creștere 

este în conformitate cu politica 2Performant privind deprecierea activului cheie - platforma tehnologică 

2Performant.com. Alte cheltuieli de funcționare, care constau în principal din comisioane datorate 

afiliaților și influencerilor, au crescut concomitent cu creșterea cifrei de afaceri, apreciindu-se cu 29% 

comparativ cu 2019 și ajungând la un total de 16,43 milioane lei. 

Prin urmare, 2Performant a încheiat anul 2020 cu un rezultat operațional de aproximativ 1 milion lei, o 

creștere de 12% față de 2019. Cheltuielile financiare, inclusiv dobânzile datorate, au scăzut semnificativ 

și au dus la creșterea rezultatului financiar cu 83%. 

EBITDA a crescut de la 1,31 milioane lei la 1,67 milioane lei, înregistrând o creștere de 27%.  

Sinteza ritmului de creștere bazat pe opțiunea de plata 
 

Affiliate Marketing 2019  2020 

Postpaid 16% 10% 

Prepaid 69% 86% 
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PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI  

Rezultatul brut pentru 2020 a fost de 0,96 milioane lei, în creștere cu 19%. Cu o creștere de la an la 

an de 32% a taxelor datorate, de la 0,11 la 0,14 milioane de lei, 2Performant a încheiat anul 2020 cu 

un profit net de 0,82 milioane lei, o creștere de 17% față de rezultatul din 2019. Propunerea conducerii 

este de a capitaliza parțial profiturile și de a distribui acțiuni gratuite acționarilor contribuind, pe de o 

parte, la continuarea investițiilor în dezvoltarea companiei și, pe de altă parte, la recompensarea 

investitorilor pentru încrederea în afacerea 2Performant. 

Pentru distribuirea profitului, conducerea a propus acționarilor o capitalizare a sumei maxime de 
495.970,4 lei profit net. Prin urmare, acționarii vor fi recompensați cu acțiuni gratuite. Având în vedere 
că majorarea de capital pe care acționarii companiei au aprobat-o în data de 22.03.2021 este una de 
succes, compania intenționează să acorde acționarilor 4 acțiuni gratuite pentru fiecare 1 acțiune 

deținută. 

BILANȚ 

În bilanț, activele necorporale, tehnologia dezvoltată și asimilată in-house, au înregistrat o creștere de 

16,51%, reflectând dezvoltarea continuă a platformei tehnologice. Creanțele au scăzut ușor, cu 2%,  

față de 2019. S-a înregistrat o îmbunătățire semnificativă a poziției cash, care s-a dublat față de 2019, 

ajungând la 0,71 milioane lei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce privește activele, a existat o creștere semnificativă (în procente) a cheltuielilor în avans, 

crescând de la 0,01 la 0,25 milioane lei. Acesta a fost rezultatul unui nou proiect inițiat în 2020 care 

prevede finanțarea unora dintre afiliații de top din platforma 2Performant.com pentru a-i sprijini în 

generarea unui număr mai mare de vânzări. Această inițiativă se reflectă în creșterea cheltuielilor în 

avans, dar aduce o contribuție semnificativă la creșterea indicatorilor operaționali cheie, precum și la 

creșterea veniturilor prin marketing afiliat. 

Datoriile totale ale companiei au scăzut cu 11% în 2020, ajungând la 2,18 milioane lei, influențând 

pozitiv atât solvabilitatea, cât și lichiditatea 2Performant. În consecință, rata de îndatorare a scăzut, de 

la 52% în 2019, la 38% în 2020, confortabil sub intervalul optim. În 2020 compania nu a avut datorii 

pe termen lung. 

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 

Bilanț (lei) 31/12/2019 31/12/2020 %Δ  

Active Imobilizate 2.392.504 2.784.877 16,4% 
Active Circulante 2.309.569 2.628.289 13,8% 
Cheltuieli în avans  9.421 252.291 2578% 
TOTAL ACTIV  4.711.494 5.665.457 20,3% 

Datorii curente 2.442.928 2.176.321 -10,9% 
Provizioane  26.797 26.797 0 
Venituri în avans  1.112.608 1.443.623 29,8% 
Capital propriu 1.129.161 2.018.716 78,8% 
TOTAL PASIV 4.711.494 5.665.457 20,3% 
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activității de birou - mic. Nu există potențiale probleme referitoare la dreptul de proprietate asupra 

activelor corporale deținute de companie. 

INDICATORI FINANCIARI 

Indicator  Interval Optim  2019  2020 

Lichiditate curentă (AC/DC)  >2  0,95 1,21 

Lichiditate imediată (AC-Stocuri)/Datorii curente  >1  0,95 1,21 

Lichiditate rapidă (Disponibilități/Datorii curente)  >0,5  0,14 0,32 

Solvabilitate financiară (TA/TD)  >1  1,93 2,60 

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

Rata de îndatorare (DT/TA)*100  <80%  51,9% 38,4% 

Datorii / Active < 1  0,52 0,38 
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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. De la debut și până în ultima zi de tranzacționare din 2020 

(30.12.2020), au fost tranzacționate de către investitori acțiuni în valoare totală de 4,4 milioane lei, cu 

o activitate record de tranzacționare în prima zi de 3 milioane lei. Prin urmare, compania a avut o 

lichiditate bună de la listare - în medie de 0,3 milioane lei pe zi. 

În data de 22 martie 2021, Adunarea Generală a Acționarilor 2Performant Network SA a aprobat 

operațiunea de majorare a capitalului prin care compania va emite 185.500 de acțiuni noi cu o valoare 

nominală de 0,1 lei per acțiune. Mai multe detalii pot fi consultate la următorul link.  

La 31.12.2020, acționariatul companiei arăta după cum urmează: 

Acționar  Acțiuni  Procent 

Alți acționari / Free-float 539.226 51,1393% 

Dorin Boerescu 408.600 38,7509% 

Radu Ioan Spineanu 106.600 10,1098% 

TOTAL  1.054.426 100% 

 
Nu a avut loc nicio activitate de achiziționare a propriilor acțiuni de-a lungul anului 2020. Emitentul nu 

deține filiale. 

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://ro.2performant.com/aga/
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 2020, 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 2020 peste 8 milioane lei în venituri au fost plătite în regim prepaid, o creștere de 86% 

față de 2019. 

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 2020 peste 8 milioane lei în venituri au fost plătite în regim pre-paid, o creștere de 86% 

față de 2019. 
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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 49% 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.  

În anii 2019-2020, 2Performant nu a fost parte intimată sau pârâtă în niciun proces. Litigiile în care 

compania a fost implicată în anul 2020 sunt prezentate mai jos: 

Nr.dosar și 
Instanța 

Obiectul 
cauzei 

Calitatea 
2Performant 

Stadiu/Soluția organului sau instanței sesizate 

21664/299/2020 
încuviinţare 
executare silită 

Creditor 

Fond - instanța admite cererea de încuviinţare a 
executării silite împotriva debitorului SHOES 
DISTRIBUTION SRL în vederea executării obligaţiilor 

care rezultă din titlul executoriu reprezentat de 
Sentinţa civilă nr. 4926/04.09.2019 pronunţată de 
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 

15738/299/2019, la care se vor adăuga cheltuielile de 
executare silită.  
Fără cale de atac. 
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 

de către Grefa Instanţei, astăzi 17 iulie 2020. 
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14583/300/2020 
încuviinţare 
executare silită 

Creditor 

Fond - instanța admite cererea de încuviinţare a 
executării silite, în temeiul titlului executoriu, prin toate 

modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan 
sau succesiv, până la realizarea dreptului rezultat din 
titlul executoriu, precum şi a cheltuielilor de executare.  

Fără cale de atac.  
Pronunţată azi, 29.07.2020, prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. 

17276/301/2018 pretentii Reclamant 

Fond – instanța admite cererea și obligă pârâta la plata 

către reclamantă a sumei de 14.133,66 lei, 
reprezentând contravaloare facturi, precum și la plata 
dobânzii legale calculată de la data scadenței fiecărei 

facturi până la achitarea integrală debitului.  
Obligă pârâtul la plata către reclamantă a cheltuielilor 
de judecată în cuantum de 9736,04 lei.  
Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. 

Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 3 
București.  
Pronunţată la data de 30.07.2020, prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 
instanţei. 

17644/3/2019/a1 

acţiune în 

concurenţa 
neloială 
RESTITUIRE 
TAXA TIMBRU 

Reclamant 

Fond -  Încheiere – instanța admite cererea de 
restituire a taxei judiciare de timbru. Dispune 

restituirea sumei de 9.630,34 lei.  
Cu drept de apel în de 30 de zile de la comunicare, 
cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul 
Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă.  

Pronunţată în şedinţa publică de la 29.09.2020. 

13079/3/2020 

cererea 
debitorului 

art.66 din 
Legea 
nr.85/2014 

Creditor 
Fond – instanța amână cauza - pentru continuarea 

procedurii 

17276/301/2018/
a1 

completare/ 

lămurire 
dispozitiv 

Reclamant Fond - Nu există informaţii. 

 

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 activitatății 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 
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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 

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 10% 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. 

PLANURI PENTRU 2021 

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 urmări în 2021 și în următorii ani 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 

se va derula în două etape, cea a ofertei publice urmată de plasament privat și cu tranzacționarea 

drepturilor de preferință, are 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, care se așteaptă să se finalizeze în al treilea 

trimestru al anului 2021, va 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 
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prezente pe piețele din România și Bulgaria precum epantofi.ro și Modivo.ro, și va fi extins în 2021 prin 
colaborarea cu mai multe branduri/ magazine online din portofoliul Tradedoubler. 

În plus, în 2021 2Performant va demara o serie de parteneriate noi, care se vor concretiza în integrări 

tehnice între platforma 2Performant și platformele unor parteneri precum: branduri cu prezență globală 
sau europeană și cu tracțiune în comerțul online, rețele de afiliere care facilitează accesul la branduri 
puternice în eCommerce sau alții. 

După validarea unor astfel de parteneriate, 2Performant intenționează să deruleze campanii de atragere 
de utilizatori noi din piețele vizate. 

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. 

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 mitiga 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/
https://ro.2performant.com/


 
 

 

 

 

 

 

 
 

30 

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. 

Compania este organizată în 4 departamente principale, fiecare dintre ele ramificându-se în alte 

funcționalități ce deservesc: departamentul Financiar, departamentul de Research & Development, cel 

de Client Service & Sales și departamentul de Marketing, fiecare cu o funcție strategică și bine definită. 

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, iar în 2019, 20 de angajați. În 2020, 

2Performant a avut 26 de angajați. În prezent, dintre cei 28 de angajați 2Performant, 6 sunt responsabili 

de cercetare și dezvoltare de produs, 13 persoane sunt implicate în client service și sales, 3 fac parte 

din departamentul de marketing, 2 aparțin departamentului financiar și operațional și 4 fac parte din 

echipa de management. 

Echipa 2Performant este tânără, 35% fiind persoane cu vârsta de până la 29 ani. Din punct de vedere 

al calității profesionale, compania atrage și reține persoane potrivite cu direcția și cultura 2Performant, 

cu dorința de a schimba status quo-ul, având competențe dovedite prin experiență și, mai ales, prin 

rezultate. 76% din angajați sunt absolvenți de studii universitare și postuniversitare. 

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. 

Angajații 2Performant nu fac parte dintr-un sindicat. 

CONDUCEREA EXECUTIVĂ 

În 2020, conducerea companiei a fost asigurată de Dorin Boerescu, în calitate de administrator unic. 

Mandatul lui Dorin ca administrator al societății a avut o durată de 4 ani, până în martie 2021. Contractul 

său ca administrator unic nu a fost prelungit deoarece compania a adoptat un Consiliu de Administrație 

în cadrul AGA din 22 martie 2021. 

Conducerea executivă este reprezentată de Bogdan Aron, având funcția de director economic (Chief 

Financial Officer), Irina Dumitrașcu, director tehnic (Chief Technology Officer), și de Constantin Stanciu, 

director vânzări și relații clienți (Business Development Director). Echipa executivă – Bogdan Aron, Irina 

Dumitrascu si Costantin Stanciu – nu are contract de mandat, iar contractul acestora este pe perioadă 

nedeterminată.  
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Echipa de conducere a fost susținută în 2020 de Boardul Consultativ, format din Sergiu Neguț (acționar 

cu 7,018% din capitalul social la 31.12.2020), Vladimir Oane (acționar cu 1,883% din capitalul social la 

31.12.2020) și Matei Pavel (acționar cu 0,898% din capitalul social la 31.12.2020). 

 

Dorin Boerescu, administrator unic 2Performant 

Dorin Boerescu, administrator unic 2Performant, este unul dintre reprezentații primei generații de 

antreprenori și specialiști în digital marketing din România, cu o experiență de 21 de ani în digital și 

tehnologie. 

Antreprenor în serie, Dorin Boerescu este un susținător activ al companiilor antreprenoriale din 

România. Este membru în Consiliul de Administrație al iHunt Technology, companie listată la Bursa de 

Valori București din 2019. În plus, în 2018 a fost nominalizat la titlul de Entrepreneur of the Year în 

cadrul competiției EY Entrepreneur of the Year organizată de Ernst & Young. 

Dorin Boerescu a fondat și condus diverse companii de advertising de pe piața locală, precum Speed 

Promotion (actualmente Godmother), Agrafa (tipografie digitală), Hyperactive (achiziționată de 

Initiative Media). Pasiunea pentru digital și viziunea sa cu privire la digitalizarea companiei și în special 

a marketingului l-au determinat să se concentreze pe afaceri din aceste domenii. Astfel, a dezvoltat și 

investit în idei și modele de afaceri inovatoare, așa cum a fost și cazul 2Parale (fostul nume 

2Performant). 

În anul 2009, Dorin Boerescu se alătură comunității 2Parale.ro în calitate de afiliat și vede potențialul 

extraordinar al acestui business. Astfel devine în scurt timp acționar majoritar și director general al 

companiei. Sub conducerea sa, cifra de afaceri a companiei a crescut de 33 ori în 10 ani, de la 0,46 mil. 

lei în 2010, la 15,5 mil. lei în 2019. 

De atunci, numele său este sinonim cu marketingul afiliat în România. Este unul dintre cei mai importanți 

promotori ai acestui domeniu, fiind speaker la zeci de evenimente de marketing și eCommerce din 

România, Polonia, Marea Britanie, Bulgaria și Croația și este autorul unui curs despre afiliere pe Udemy, 

best-seller în categoria de marketing. 

Dorin Boerescu are o viziune proprie de uberizare a marketingului în contextul sharing economy și crede 

cu tărie în performanță și transparență, considerând că această formă de democratizare a serviciilor de 

marketing este viitorul la care toate brandurile se vor alinia. 

Dorin Boerescu deținea la 31.12.2020 o pondere de 38,7509% 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 

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. 

 

Bogdan Aron, director economic 2Performant  

Bogdan Aron, CFO 2Performant, își începe activitatea în companie în anul 2012, având rolul de 

Marketing Manager. 

Are o experiență de 14 ani în mediul online, în companii antreprenoriale în care a fost de cele mai multe 

ori partener.   

De la un start-up de eCommerce de livrare a cumpărăturilor lansat în perioada facultății, până la 

înființarea propriei agenții de marketing online care lucra pentru branduri precum Flanco sau Flamingo 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

32 

și până la poziția de Marketing Manager la trafic.ro în perioada 2009-2012, Bogdan Aron și-a construit 

o experiență solidă în digital, tehnologie și antreprenoriat. 

În 2012, se alătură companiei 2Performant, unde ocupă de-a lungul timpului mai multe roluri și 

contribuie la dezvoltarea business-ului, fiind totodată unul dintre acționari. Astăzi, Bogdan Aron este 

Chief Financial Officer 2Performant. 

Din 2010 este membru în board-ul AtelierulTau.ro, business la a cărui creștere până la aproximativ 4,5 

milioane de euro (estimare pentru 2020) a contribuit. 

Bogdan Aron este prezent în catalogul 100 Tineri Manageri de Top 2020 realizat de publicația Business 

Magazin, proiect care nominalizează managerii și antreprenorii care fac performanță și care reprezintă 

adevărate modele pentru tineri. De asemenea, de numele său se leagă numeroase traininguri, 

prezentări și articole despre eCommerce, digital și marketing afiliat. 

Este absolvent al facultății de Automatică a Universității Politehnice București. Totodată, este unul dintre 

cei mai tineri absolvenți de MBA din România, având un MBA de la Maastricht School of Management 

Romania (2013-2015). 

Bogdan Aron deținea la 31.12.2020 o pondere de 6,639% din capitalul social al companiei. Nu există 

niciun acord, înțelegere sau legătură̆ de familie între Bogdan Aron și o altă persoană datorită căreia a 

fost numit ca membru al conducerii executive. În ultimi 5 ani nu au existat litigii sau proceduri 

administrative în care a fost implicat Bogdan Aron referitoare la activitatea acestuia în cadrul 

emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea lui Bogdan Aron de a-și îndeplini atribuțiile în 

cadrul emitentului. 

 

Irina Dumitrașcu, director tehnic 2Performant 

Irina Dumitrașcu, CTO 2Performant, s-a alăturat companiei în anul 2015. 

Irina Dumitrașcu are un masterat în Computer Programming la Universitatea Politehnica din București, 

ale cărei studii universitare le-a absolvit. Lucrează în industria IT de 15 ani, având roluri precum director 

tehnic, inginer software sau consultant IT. Stăpânește un repertoriu larg de tehnologii și limbaje de 

programare precum Ruby, Javascript, Docker, AWS, OOP și bune practici de arhitectură a codului și a 

sistemelor informatice. 

La 2Performant, Irina Dumitrașcu conduce departamentul Research & Development, care a dezvoltat 

și continuă să îmbunătățească platforma tehnologică 2Performant.com. 

De-a lungul timpului, Irina Dumitrașcu s-a implicat ca voluntar în inițiative dedicate educației și 

dezvoltării în domeniul IT, din România și de peste hotare. 

Irina Dumitrașcu deținea la 31.12.2020 o pondere de 0,504% din capitalul social al companiei. Nu există 

niciun acord, înțelegere sau legătură̆ de familie între Irina Dumitrașcu și o altă persoană datorită căreia 

a fost numită ca membru al conducerii executive. În ultimi 5 ani nu au existat litigii sau proceduri 

administrative în care a fost implicată Irina Dumitrașcu referitoare la activitatea acesteia în cadrul 

emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea Irinei Dumitrașcu de a-și îndeplini atribuțiile în 

cadrul emitentului. 

 

Constantin Stanciu, director vânzări și relații clienți 2Performant 

Constantin Stanciu, Business Development Director 2Performant, face parte din echipa 2Performant de 

peste 2 ani. 

Are o experiență bogată în domeniul vânzărilor și al relației cu clienții, în care activează de 13 ani. Este 

co-fondator al comunității de afaceri Upgrader și fondator WeContent, cea mai importantă conferință 
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de content marketing din România, concept achiziționat între timp de o companie care îl operează și în 

prezent cu succes. 

S-a alăturat echipei 2Performant în 2018 ca Business Development Manager pentru Divizia de Influencer 

Marketing, devenind ulterior Business Development Director pentru ambele produse ale companiei - 

marketing afiliat și influencer marketing. Astăzi, Constantin Stanciu coordonează departamentul Client 

Service & Sales al 2Performant, care include echipele care oferă sprijin și consultanță utilizatorilor, la 

diferite niveluri de suport, și care generează vânzările în rândul clienților din platformă.  

Constantin Stanciu deținea la 31.12.2020 o pondere de 0,285% din capitalul social al companiei. Nu 

există niciun acord, înțelegere sau legătură̆ de familie între Constantin Stanciu și o altă persoană datorită 

căreia a fost numit ca membru al conducerii executive. În ultimi 5 ani nu au existat litigii sau proceduri 

administrative în care a fost implicat Constantin Stanciu referitoare la activitatea acestuia în cadrul 

emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea lui Constantin Stanciu de a-și îndeplini atribuțiile 

în cadrul emitentului. 

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. 
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CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE 
 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 31/12/2019 31/12/2020 
%Δ  

2020/2019 

Venituri din exploatare, din care: 16.483.210   21.385.314   29,7% 

Cifra de afaceri  15.528.123   20.282.448   30,6% 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și     
corporale  955.055   1.095.497   14,7% 

Alte venituri din exploatare  32 7.369   22927,1% 

Cheltuieli din exploatare, din care: 15.617.553   20.415.504   30,7% 

Cheltuieli cu materii prime, materiale și energie         77.805   63.407   -18,5% 

Cheltuieli cu personalul    2.346.559   3.214.686   37% 

Cheltuieli cu amortizarea şi ajustările de valoare       452.393   704.064   55,6% 

Alte cheltuieli de exploatare  12.740.796   16.433.347   29% 

Rezultat din exploatare  865.657   969.810   12% 

Venituri financiare  13.624   17.458   28,1% 

Cheltuieli financiare, din care: 70.756   27.407   -61,3% 

     Cheltuieli privind dobânzile  40.081   3.698   -90,8% 

Rezultat Financiar   (57.132)   (9.950)  82,6% 

Venituri totale  16.496.834   21.402.772   29,7% 

Cheltuieli totale  15.688.309   20.442.911   30,3% 

EBT  808.525   959.861   18,7% 

EBIT  848.606   963.559   13,5% 

EBITDA  1.312.202   1.667.623   27,1% 

Profit Brut       808.525   959.861   18,7% 

Impozit      107.072   141.172   31,8% 

Profit net       701.453   818.689   16,7% 

Marja EBITDA  8,1% 7,8%   

Marja netă  4,5% 4%  
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BILANȚ  
 

Bilanț (lei) 31/12/2019 31/12/2020 
%Δ  

2020/2019 

Active Imobilizate, din care:  2.392.504 2.784.877 16,4% 

      Imobilizări necorporale  2.389.312 2.783.900 16,5% 
      Imobilizări corporale  3.192 977 -69,4% 
Active Circulante (curente), din care: 2.309.569 2.628.289 13,8% 
      Creanțe  1.961.148 1.921.163 -2% 
      Casa și conturi la bănci  348.421 707.126 103% 
Cheltuieli în avans  9.421 252.291 2578% 
TOTAL ACTIV  4.711.494 5.665.457 20,3% 
Datorii Totale  2.442.928 2.176.321 -10,9% 
         Datorii curente (<1 an) 2.442.928 2.176.321 -10,9% 

         Datorii pe termen lung (>1 an) - - - 

Provizioane  26.797 26.797 - 
Venituri în avans  1.112.608 1.443.623 29,8% 
Capital propriu, din care:  1.129.161 2.018.716 78,8% 
         Capital social 100.000 105.443 5,4% 
              Prime de capital 653.250 718.673 10% 
         Rezerve 20.000 21.089 5,4% 

         Rezultatul reportat  (345.542) 355.911 203%  

         Rezultatul exercițiului  701.453 818.689 16,7% 

         Repartizarea profitului - (1.089) - 
TOTAL PASIV 4.711.494 5.665.457 20,3% 
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CASH-FLOW 
 

Descriere Rd. 31/12/2019 31/12/2020 

+ Profit sau pierdere 1         701.453     818.689  

+ Amortizări și Provizioane 2         463.596   704.064  

- Variația stocurilor (-/+) 3               (516)                   -     

- Variația creanțelor (-/+) 4        450.779     (39.984)  

+ Variația datoriilor comerciale (-/+) 5          187.192   (259.975)  

+ Variația altor datoriilor (-/+) 6        (239.734)       (6.632)  

+= Flux de numerar din activitatea de exploatare 7        662.244      1.296.130   

 Investitii efectuate - total, din care: 8         955.056        1.096.437    

-= Flux de numerar din activitatea de investiții 9      (955.056)    (1.096.437)   

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

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

     + Credite pe termen mediu și lung 12          (41.975)                   -     

+= Flux de numerar din activitatea financiară 13         (41.975)                   -     

- Variația altor elemente de activ (-/+) 14          (25.226)    242.870  

+ Variația altor elemente de pasiv (-/+) 15        509.309    401.882  

+= Flux de numerar din alte activități 16        534.535     159.012  

+ Disponibilități bănești la începutul perioadei 17        148.673   348.421  

+= Flux de numerar net 18        199.748   358.705  

+ Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei 19        348.421    707.126  
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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. Societatea trebuie să dețină un 
regulament intern al consiliului 
(regulament de guvernanță) care 

include termenii de 
referință/responsabilitățile consiliului și 

funcțiile cheie de conducere ale 
societății. Administrarea conflictului de 

interese la nivelul consiliului trebuie să 
fie prevăzută în acest regulament. 

Regulamentul va defini o politică clară 
cu privire la delegarea de competențe, 

care va include o listă formală de 
aspecte rezervate deciziei consiliului și 
o separare clară a responsabilităților 

între consiliu și conducerea executivă.  

  

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 cunoștința 
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 trebuie să 
prezinte consiliului informații privind 

orice raport/relație cu un acționar care 
deține direct sau indirect acțiuni 

reprezentând peste 5% din toate 
drepturile de vot. Această obligație se 

referă la orice fel de raport/relație care 
poate afecta poziția membrului cu 

privire la chestiuni decise de  consiliu. 

  

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 de asemenea 

numărul de ședințe ale consiliului. 

  

Nu se aplică - Compania a fost 
administrată pe tot parcursul 

anului 2020 de către 
Administratorul Unic. 

SECȚIUNEA B – CONTROLUL / AUDITUL INTERN 

B1. Consiliul va adopta o politică prin care 
să se asigure că orice tranzacție a 

societății cu oricare dintre societățile cu 
care are relații strânse (părți 

afiliate/legate), a cărei valoare este 
egală cu sau mai mare de 5% din 
activele nete ale societății (conform 

  

Compania nu are o astfel de 
politică, deoarece nu face parte 

dintr-un grup și nu deține filiale. 
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celei mai recente raportări financiare) 

este aprobată de consiliu. 

B2. Auditul intern trebuie  efectuat  de 

către o divizie distinctă din punct de 
vedere al structurii organizatorice 
(departamentul de audit intern) din 

cadrul societății sau prin contractarea 
serviciilor furnizate de o entitate 

independentă (firmă de audit). 
Departamentul de audit intern sau 

firma de audit va raporta direct 
directorului general și, după caz, 

consiliului.  

  

În 2020, 2Performant nu a avut 

auditor intern. 

SECȚIUNEA C – RECOMPENSE ECHITABILE ȘI MOTIVARE 

C1. Societatea 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.  

  

Raportul de remunerare al 
administratorului unic și 
directorului executiv pentru 2020 

este disponibil pe website-ul 
emitentului. 

SECȚIUNEA D – CONSTRUIND VALOARE PRIN RELAŢIA CU INVESTITORII 

D1. Societatea trebuie să organizeze un 

serviciu de relații cu investitorii făcut 
cunoscut publicului larg prin persoana 

responsabilă. Suplimentar față de 
informațiile impuse de prevederile 
legale, societatea trebuie să includă pe 

pagina sa de internet o secțiune 
dedicată relațiilor cu investitorii, în 

limbile română și engleză, care să 
prezinte toate informațiile relevante de 

interes pentru investitori, inclusiv: 

 

 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 societății, 

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 Rapoarte curente și rapoarte 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 
termenele limită și principiile unor astfel 

de operațiuni; 

  

Dacă este cazul, aceste informații 
sunt publicate de companie pe 

site-ul 2Performant, precum și 
printr-un raport curent trimis 

către BVB. 

D1.6 Alte informații de natură extraordinară 

care ar trebui făcute publice: anularea, 
  

Dacă este cazul, aceste informații 

sunt publicate de companie pe 

http://www.2performant.com/
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modificarea, inițierea cooperării cu un 

consultant autorizat; sau semnarea, 
reînnoirea sau terminarea unui acord cu 

un market marker. 

site-ul 2Performant, precum și 

printr-un raport curent trimis 
către BVB. 

D1.7 Societatea trebuie să aibă o funcție de 
relații cu investitorii și să includă în 

secțiunea dedicată acestei funcții, pe 
pagina de internet a societății, numele 

și datele de contact ale unei persoane 
care are  capacitatea de a furniza, la 

cerere, informații corespunzătoare. 

  

Datele de contact pentru 
departamentul de IR al 

2Performant pot fi găsite pe site-
ul companiei, la secțiunea 

„Investitori”. 

D2. Societatea trebuie să adopte o politică 

de dividend ca un set de 
direcții/principii  referitoare la 

repartizarea profitului net. Politica de 
dividend trebuie publicată pe pagina de 
internet a societății. 

  

Politica de dividend a societății 

este disponibilă pe site-ul 
2Performant, la secțiunea 

„Investitori”. 

D3. Societatea trebuie să adopte o politică 
cu privire la prognoze, indicând dacă 

acestea vor fi furnizate sau nu. 
Prognozele reprezintă concluzii 

cuantificate ale studiilor care vizează 
determinarea impactului total al unei 

liste de factori referitori la o perioadă 
viitoare (ipoteze). Politica trebuie să 

prevadă frecvența, perioada avută în 
vedere și conținutul prognozei. Dacă 
sunt publicate, prognozele vor fi parte a 

rapoartelor anuale, semestriale sau 
trimestriale. Politica privind prognozele 

va fi publicată pe pagina de internet a 
societății. 

  

Politica 2Performant privind 
prognozele este disponibilă pe 

site-ul companiei, la secțiunea 
„Investitori”. 

D4. Societatea 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 trebuie să includă 

informații atât în limba română cât și în 
engleză, cu privire la principalii factori 

care influențează schimbări la nivelul 
vânzărilor, profitului operațional, 

profitului net sau orice alt indicator 
relevant. 

  

2Performant emite toate 

informațiile pentru investitori, 
inclusiv rapoarte financiare, în 

mod bilingv, în engleză și în 
România. 

D6. Societatea trebuie să organizeze 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 va organiza cel puțin 
o data pe an „Ziua Investitorului 

2P” - eveniment la care vor fi 
invitați toți stakeholderii, inclusiv 
investitori, analiști și reprezentanți 

mass-media. 
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DECLARAȚIA CONDUCERII 
 

București, 26 aprilie 2021 

 

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

S.A. societate cu sediul social in București, str. Vulturilor, nr. 98, et. 10, 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 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 01.01.2020 - 31.12.2020, 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. 

  



  Entitatea 2PERFORMANT NETWORK S.A.

Tip situaţie financiară : BS

Localitate  
Bucuresti

Bloc  Ap.              Telefon

0372979295

Scara  Nr.  
98

Strada  
VULTURULUI

Judeţ 

Bucuresti

Sector  

Sector 3

  Număr din registrul comerţului J40/493/15.01.2010   Cod unic de inregistrare 2 6 4 0 5 6 5 2

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

A
dr

es
a

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 SucursalaBifati numai 
dacă  

este cazul :
 Anul 2020

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) 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 PRESCURTAT 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

  Numele si prenumele

SYSCONT PROFESIONAL SRL

  Numele si prenumele

BOERESCU DORIN CRISTIAN

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

?

  Capitaluri - total 2.018.717

  Profit/ pierdere 818.689

  Capital subscris 105.443

Indicatori :
Instrucţiuni

VALIDARE
DEBLOCARE

ANULARE
LISTARE

Corelatii

Import   'balanta.txt'

Import   fisier XML creat cu alte aplicaţii

Import   fisier XML - F10,F20 an precedent

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

  3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European

   Semnătura _________________________

   Semnătura __________________________________

  Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

  Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS   CIF/ CUI

  Nr.de inregistrare in organismul profesional

11354/2016

  CIF/ CUI membru CECCAR

3 6 0 6 1 5 7 2

Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 105.443

?
DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

Atenţie !Versiuni

11.02.2021S1003_A1.0.0

AUDITOR
  Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

Precizări MFP



BILANT PRESCURTAT

la data de  31.12.2020Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 
nr.58/ 
2021

rd.
01.01.2020 31.12.2020

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 
     +208-280-290 - 4904)                

01 01 2.389.312 2.783.900

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

02 02 3.192 977

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )     03 03

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 2.392.504 2.784.877

B. ACTIVE CIRCULANTE 
 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332
+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)

05 05

 II.CREANŢE  
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**
+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

06 06a 
(301) 1.961.148 1.921.164

 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului  
financiar (ct. 463)

07 06b 
(302)

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 1.961.148 1.921.164

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

09 07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)     10 08 348.421 707.126

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 2.309.569 2.628.290

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   12 10 9.421 252.291

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13 11 7.685 251.837
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) 14 12 1.736 454

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 
LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457
+4581+462+4661+473***+509+5186+519)        

15 13 2.442.928 2.176.321

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE  
(rd.09+11-13-20-23-26)

16 14 -1.238.282 -739.817

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 1.155.958 2.045.514
 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581
+462+4661+473***+509+5186+519) 

18 16

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      19 17 26.797 26.797

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 1.112.608 1.443.623

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 22 20

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 24 22 1.112.608 1.443.623
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         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 25 23 1.112.608 1.443.623

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 26 24

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27)

27 25

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 28 26

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 100.000 105.443

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 100.000 105.443

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 33 31

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35 653.250 718.673

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36

     IV. REZERVE (ct.106) 39 37 20.000 21.089

     Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 43 41 0 355.911

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 44 42 345.542 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 45 43 701.453 818.689

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 46 44 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    47 45 1.088
     CAPITALURI PROPRII - TOTAL 
 (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48 46 1.129.161 2.018.717

     Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) 50 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 1.129.161 2.018.717

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea 
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor 
reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

BOERESCU DORIN CRISTIAN

  Numele si prenumele

SYSCONT PROFESIONAL SRL

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11354/2016

Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  31.12.2020

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 

nr.58/ 
2021

rd.

2019 2020

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 15.528.123 20.282.448

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 15.528.123 20.282.448

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general 
si care mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 06 07

           Sold D 07 08

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale   
        (ct.721+ 722)

08 09 955.055 1.095.497

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11

  6.  Venituri din subvenții de exploatare  
        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 32 7.369

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14

      -din care, venituri din fondul comercial negativ  (ct.7815) 14 15

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     15 16 16.483.210 21.385.314

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 5.012 1.600

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 8.144 14.382

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 64.649 47.425

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 2.346.559 3.214.686

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 2.291.155 3.128.506

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 55.404 86.180

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale  
            (rd. 26 - 27)

24 25 463.596 704.064

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 463.596 704.064

      a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        27 28 -11.203 0
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 5.808 0

       b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 17.011 0

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 12.740.796 16.433.346

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    

31 32 12.721.726 16.403.776

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor 
               acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32 33 11.665 185

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 7.405 29.385

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      37 39

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40

          - Venituri (ct.7812) 39 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 
                    (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40 42 15.617.553 20.415.503

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 865.657 969.811

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 265

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 13.624 17.192

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 13.624 17.457

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54

             - Venituri (ct.786) 53 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 40.081 3.698

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             55 57

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 30.675 23.709

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 70.756 27.407

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 58 60 0 0

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 57.132 9.950
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 16.496.834 21.402.771

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 15.688.309 20.442.910

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 808.525 959.861

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 0 0

 20.  Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 107.072 141.172

 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65 67

 22.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68

 23.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        67 69 701.453 818.689

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 0 0

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 
contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
        La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative 
speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal.

  Numele si prenumele

BOERESCU DORIN CRISTIAN

  Numele si prenumele

SYSCONT PROFESIONAL SRL

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11354/2016

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1
la data de  31.12.2020

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMF 
nr.58/ 
2021

Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 818.689

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit,  nici pierdere 03 03

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05

      - peste 30 de zile 06 06

      - peste 90 de zile 07 07

      - peste 1 an 08 08

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – 
total(rd.10 la 14)

09 09

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

10 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  

11 11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

     - alte datorii sociale 14 14
  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 

15 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

  Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit  
la bugetul de stat, din care:

17 17

               - contributia asiguratorie pentru munca  18 17a 
(301)

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 17 22

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie

21 20 20 28

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
        subvenţii   încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite în concesiune, din care:

22 21

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26 124.469

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27 19.915

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care:

29 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33

                                  - subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35 33a 
(316)

                                  - subvenţii pentru combustibili fosili 36 33b 
(317)

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

37 34

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36

 V. Tichete acordate salariaților Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37

  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41 37a 
(302)

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare **)

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi  
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43 38a 
(318)

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 0

         - din fonduri publice 45 40

         - din fonduri private 46 41

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 47 42 0 0

         - cheltuieli curente 48 43

         - cheltuieli de capital 49 44

 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 50 45

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi 
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

51 45a 
(319)

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094),  din care:

52 46

        - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

53 46a 
(303)
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        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094)

54 46b 
(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   
(ct. 4093),  din care:

55 47

  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

56 47a 
(305)

  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

57 47b 
(306)

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   58 48 30.679 30.679
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

59 49

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50

         - părţi sociale emise de rezidenti 61 51

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52

                    - detineri de cel putin 10% 63 52a 
(307)

          - obligatiuni emise de nerezidenti 64 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   65 54 30.679 30.679

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

66 55 30.679 30.679

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 56

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

68 57 2.104.048 2.022.056

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69 58 110.677 61.655

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

70 58a 
(308)

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

71 59

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      

72 60

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

73 61 16.177 69.692

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382)

74 62 7.100 59.762

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului  
(ct.436+441+4424+4428+444+446)

75 63 9.077 9.930

         - subventii de incasat(ct.445) 76 64

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451),  din care:

79 67

          - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente  
         (din ct. 451), din care:

80 68



F30 - pag. 4
               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451)

81 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului neîncasate la termenul stabilit (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)

82 70

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
din care:

83 71 28.033 259.395

       - decontari privind interesele de participare ,decontari cu 
actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

84 72

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

85 73 27.544 259.191

      - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 
şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

86 74 489 204

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    87 75

            - de la nerezidenti 88 76

 Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 

4538)
89 76a 

(313)

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  
economici ****) 90 77

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), din care:

91 78

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79

         - părţi sociale emise de rezidenti 93 80

         - actiuni emise de nerezidenti 94 81

         - obligatiuni emise de nerezidenti 95 82

         - dețineri de obligațiuni verzi 96 82a 
(320)

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         97 83
 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 98 84 109.740 108.097

          - în lei (ct. 5311) 99 85 109.740 108.097

          - în valută (ct. 5314) 100 86

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 238.681 599.029

        - în lei (ct. 5121), din care: 102 88 142.711 532.395

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 104 90 95.970 66.634

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

105 91 56.913 66.634

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de 
încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)        

107 93

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 
ct. 5125 + 5414)

108 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 
116 + 119 + 122 + 128)

109 95 3.555.536 3.619.944

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an)  
(din ct. 519), (rd .97+98) 

110 96
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                - în lei 111 97

                - în valută 112 98
 Credite bancare externe pe termen lung  (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd.100+101) 

113 99

                  - în lei 114 100

                  - în valută   115 101
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682)

116 102

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105)

117 103

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face 
in functie de cursul  unei valute 

118 104

                   - în valută 119 105

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107

                  - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate 122 107a 
(321)

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 
408 + 419),  din care:

123 108 1.677.415 1.417.441

 - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați 
nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație 
cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124 109 120.010 118.562

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi 
asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct. 419)

125 109a 
(309)

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 
423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

126 110 124.517 173.632

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

127 111 554.622 539.636

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381)

128 112 79.347 109.312

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
(ct.436+441+4423+4428+444+446)

129 113 477.409 430.324

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447)

130 114

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115 -2.134

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),   
din care:

132 116

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 
           (din ct. 451), din care:

133 117

              - cu scadența inițială mai mare de un an 134 118

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadență (din ct. 451)

135 118a 
(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 119

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509), din care:

139 122 1.198.982 1.489.235

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, decontari 
din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

140 123 66.154

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 3) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

141 124 1.132.828 1.489.235

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 
si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509)

143 126

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
144 127

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 145 128

            - către nerezidenți 146 128a 
(311)

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

      (din ct. 4518 + din ct. 4538)
147 128b 

(314)

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici ****)

148 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130 100.000 105.443

           - acţiuni cotate 4) 150 131

           - acţiuni necotate 5) 151 132 100.000 105.443

           - părţi sociale 152 133

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134

 Brevete si licente (din ct.205) 154 135

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136 426.178 592.893

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

156 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

157 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea 
privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP 
nr. 668/2014

Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 159 140

 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 31.12.2019 31.12.2020

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

  Capital social vărsat (ct. 1012) 7),  
    (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

160 141 100.000 X 105.443 X
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  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 161 142

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 162 143

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 163 144

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 164 145

       - cu capital integral de stat 165 146

       - cu capital majoritar de stat 166 147

       - cu capital minoritar de stat 167 148

  - deţinut de regii autonome 168 149

  - deţinut de societăţi cu capital privat 169 150 2.670   2,67 6.000   5,69

  - deţinut de persoane fizice 170 151 92.330  92,33 99.443  94,31

  - deţinut de alte entităţi 171 152 5.000   5,00

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar 
de către companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care:

172 153

- către instituţii publice centrale; 173 154

- către instituţii publice locale; 174 155

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 

175 156

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local si virate în perioada de raportare din profitul 
reportat al companiilor naţionale, societăţilor 
naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

176 157

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate:

177 158

        - către instituţii publice centrale 178 159

        - către instituţii publice locale 179 160

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

180 161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate:

181 162

        - către instituţii publice centrale 182 163

        - către instituţii publice locale 183 164

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora

184 165

XV. Dividende distribuite actionarilor/ 
asociatilor din profitul reportat

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de 
raportare din profitul reportat

185 165a 
(312)
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XVI. Repartizări interimare de dividende 
potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 2019 2020

               - dividendele interimare repartizate  8) 186 165b 
(315)

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la 
persoane juridice *****)

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 
valoarea nominală), din care:

187 166

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

188 167

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la 
cost de achiziţie), din care:

189 168

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

190 169

XVIII. Venituri obţinute din activităţi  agricole 
******)  

Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020

Venituri obţinute din activităţi agricole 191 170

XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente 
similare (ct. 6587), din care:

192 170a  
(322)

     - inundații 193 170b 
(323)

     - secetă 194 170c 
(324)

     - alunecări de teren 195 170d 
(325)

INTOCMIT,

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11354/2016

   Semnatura _________________________________ 

   Semnatura _________________________________ 

  Numele si prenumele

SYSCONT PROFESIONAL SRL

  Numele si prenumele

BOERESCU DORIN CRISTIAN

ADMINISTRATOR,

Formular 
VALIDAT

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
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 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. 
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 ******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
   
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 
 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială 
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'. 
 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.  
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.  
 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.  
 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 160. 
 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.



la data de  31.12.2020

Elemente de  
imobilizari 

 Nr. 
rd.

Valori brute

Sold  
initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

Sold final  
(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  
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 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 4.177.119 1.096.437 X 5.273.556

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 4.177.119 1.096.437 X 5.273.556

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 X

Constructii 07

Instalatii tehnice si masini 08 48.962 48.962

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 53.510 53.510

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 
executie 13

Investitii imobiliare in curs de 
executie 14

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 102.472 102.472

III.Imobilizari financiare 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 4.279.591 1.096.437 5.376.028



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul anului 
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20 1.787.807 701.849 2.489.656

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 1.787.807 701.849 2.489.656

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24

Instalatii tehnice si masini 25 48.962 48.962

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 50.318 2.215 52.533

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 99.280 2.215 101.495

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 1.887.087 704.064 2.591.151



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3

 - lei - 

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Ajustari constituite 

in cursul anului
Ajustari 

 reluate la venituri
Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si  
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de 
executie 43

Investitii  imobiliare in curs de 
executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47

INTOCMIT,

  Numele si prenumele

BOERESCU DORIN CRISTIAN

  Numele si prenumele

SYSCONT PROFESIONAL SRL

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11354/2016

Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR



  
  
ATENTIE ! 
 Conform prevederilor pct.  1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului 

financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formã electronicã, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima 
paginã din situațiile financiare anuale listatã cu ajutorul programului de asistențã elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnatã si scanatã alb-negru, lizibil".  

  
              Prevederi  referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea   
                          raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității 
  
A. Întocmire raportări anuale 
  
1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității: 
 ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; 
  
2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității: 
 ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic; 
 ● entități care depun raportări contabile anuale: 
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,  
  cu modificările și completările ulterioare; 
 - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic; 
 - subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European; 
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic. 
  
 Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale: 
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,  
  cu modificările și completările ulterioare; și 
 - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. 
  
3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul 
exerciţiului financiar de raportare: 
 ● termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar 
  
B. Corectarea de erori cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor 
cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin 
OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
  
  
Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării 
acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate. 
  
  
C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea 
contabilității 
  
Ori de câte ori entitatea îşi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind 
modificarea şi completarea unor reglementări contabile. 
  
În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens. 
  
Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea îşi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel 
încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate începând cu următorul exerciţiu financiar 1)  încheiat se referă la 
data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent 2), respectiv exerciţiului financiar 
precedent celui de raportare. 
  
De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, 
aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează: 
 - pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale; 
 - pentru 31 decembrie 2021–situații financiare anuale. 
  
  
D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”. 
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entităţile afiliate”. 
------------- 
 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic. 
  
 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic. 
  
Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se referă la data de 
1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent (2021), respectiv exerciţiului 
financiar precedent celui de raportare (2020). 
  
 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la 
dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/ asociaţi - 
conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curente”). 
  
 

Precizari MFP     (înapoi) LISTARE



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

  (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2
Conturi entitati mici 1011 SC(+)F10S.R31

Sterge date incarcate

Atentie !   Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt
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2PERFORMANT NETWORK SA 

Note la Situatiile financiare  

pentru exercitiul financiar incheiat la 

31 decembrie 2020 
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1. Imobilizari 

 

RON 1 Ianuarie 
2020 

 Intrari   Iesiri  31 Decembrie 
2020  

Valoare bruta 

Imobilizari necorporale 4.177.119  1.096.437  0  5.273.556 

Instalatii tehnice si 
masini  48.962  0  0  48.962 

Alte instalatii , utilaje si 
mobilier 53.510  0  0  53.510 

Imobilizari financiare 0  0  0  0 

Total 4.279.591  1.096.437  0  5.376.028 

        
Amortizare si 

provizioane pentru 
depreciere 

1 Ianuarie 
2020 

 Amortizare 
anuala si 

provizioane 
pentru 

depreciere 

 Amortizarea  31 Decembrie 
2020  Aferenta 

iesirilor 

Imobilizari necorporale 1.787.807  701.849  0  2.489.656 

Instalatii tehnice si 
masini 48.962  0  0  48.962 

Alte instalatii , utilaje si 
mobilier 50.318  2.215  0  52.533 

Total  1.887.087  704.064  0  2.591.151 

        

Valoare neta contabila 2.392.504      2.784.877 

 

2. Provizioane 

Societatea are înregistrat din anii precedenți un provizion pentru deprecierea creantelor in 
suma de 208.367,16 lei .  

3. Repartizarea profitului 

In cursul exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, societatea a inregistrat 
un profit  in valoare de 818.689,09 RON.  
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4. Analiza rezultatului din exploatare 

RON 
Indicatorul 

31 Decembrie 
2019 

 31 Decembrie 
2020 

    
1. Cifra de afaceri neta 15.528.123  20.282.448 

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor 
prestate (3+4+5) 

13.295.658 
 

17.436.156 

3. Cheltuielile activitatii de baza 12.925.177  16.868.610 

4. Cheltuielile activitatiilor auxiliare 370.481  567.546 

5. Cheltuielile indirecte de productie -  - 

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 
nete  (3-4-5) 

2.232.465 
 

2.846.292 

7. Cheltuielile de desfacere 223.835  167.175 

8. Cheltuieli generale de administratie 1.454.463  2.119.757 

9. Alte venituri din exploatare 311.489  311.489 

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 865.657  870.849 

 

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 

    - Alte Creante 1.026.836 lei 1.082.707lei - 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 3.278.140 lei -    lei 

- Impozite si contributii aferente 
salariilor, colaboratorilor 

176.089   lei 176089    lei -    lei 

- Furnizori 355.886   lei 355.886    lei -    lei 

- TVA de plata 247.475   lei 247.475    lei -    lei 
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- Asociati conturi curente -    lei -    lei -    lei 

- Decontari cu asociatii -   lei -   lei -   lei 

- Impozit pe profit 116.072    lei 116.072   lei -    lei 

- Avansuri clienti 322.846    lei 322.846    lei -    lei 

-Creditori diverși 45.595   lei 45.595   lei -    lei 

-Credite bancare -    lei -    lei -    lei 

-Alte datorii 738.726   lei 721.408   lei -   lei 

 

6. Principii, politici si metode contabile 

 
Principii contabile 

 
 Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020 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 OMFP 3781/2019 - 
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 

 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 31.12.2020 este format din 1.054.426 de acțiuni  la o valoare nominala de 0.1 
RON/acțiune  

 

Asociat Număr acțiuni Procent (%) 

BOERESCU 

DORIN-CRISTIAN 
408,450 38.74% 

SPINEANU RADU 

IOAN 
106,600 10.11% 
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NEGUŢ SERGIU 

MĂDĂLIN 
74,000 7.02% 

DELTA ASSET 

INVEST SRL 
60,000 5.69% 

ATANASIU RADU-

CONSTANTIN 
32,200 3.05% 

IGNAT CRISTIAN 30,600 2.90% 

DĂNILĂ BOGDAN 

MIHAI 
29,600 2.81% 

KOCSOLÁDÉ 

ISTVÁN 
29,600 2.81% 

ANASTASIU 

VICTOR-ADRIAN 
26,700 2.53% 

CLAUDIU 

EDUARD 

NEGRIŞAN 

30,000 2.85% 

IONUŢ MARIUS 

MUNTEANU 
25,000 2.37% 

OANE VLADIMIR 19,850 1.88% 

MARCU LAVINIUS 

RAZVAN 
16,600 1.57% 

CIMPOEŞU 

ANDREEA-

NADIANA 

15,750 1.49% 

GABRIEL FELIX 

DOCUZ 
15,000 1.42% 

STĂNILĂ VLAD-

DANIEL 
12,500 1.19% 

ARON BOGDAN 70,000 6.64% 

PAVEL MATEI-

MIHAIL 
9,464 0.90% 

LUPU 

ALEXANDRU-

EMIL 

4,500 0.43% 

COSTACHE 

OCTAVIAN 
4,336 0.41% 

DUMITRASCU 

IRINA 
5,312 0.50% 

SAVA VIRTOSU 1,000 0.09% 

TIBERIU 

ANGHELINA 
2,094 0.20% 

TUDOR MIHAI 

SANDU 
2,625 0.25% 

POPESCU VASILE 2,562 0.24% 
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ALAIN CHRISTIAN 

GAVRILUTIU 
2,000 0.19% 

BUZATU ELENA 

CARMEN 
500 0.05% 

STANCIU 

CONSTANTIN 

VALENTIN 

3,000 0.28% 

BOTEA OANA-

CRISTINA 
500 0.05% 

CADELCU 

COSTIN-GABRIEL 
1,000 0.09% 

CONSTANTIN 

SILVIU-GABRIEL 
1,500 0.14% 

COPACI TUDOR-

DANIEL 
1,500 0.14% 

OLARU HELENE-

BIANCA 
250 0.02% 

DRAGUTESCU 

CONSTANTIN-

CATALIN 
1,000 0.09% 

BUZDUGAN 

TIBERIU 
1,000 0.09% 

UNGUREANU 

EUGENIU 
2,000 0.19% 

PETROV ELENA 500 0.05% 

BOTIS ROXANA 

ELENA 
1,000 0.09% 

ILINCA CATALIN 1,458 0.14% 

MARUSTER 

ELENA CATALINA 
375 0.04% 

MOTOHAN 

NICOLETA 
500 0.05% 

PATZELT ANDA 1,500 0.14% 

NASTASA COSMIN 250 0.02% 

FULEA CRISTINA 250 0.02% 

Total 1,054,426 100.00% 

 

8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si 
de supraveghere 

Numarul mediu de angajati ai Societatii in cursul anului 2020 a fost de 21. 
Salariile platite aferente anului 2020 au fost in valoare de 3.114.179  RON, iar cheltuielile cu asigurarile 

sociale au fost de 76.780 RON. 
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9. Analiza a principalilor indicatori economico-financiari 

  
 31 Decembrie 

2020 

 

 

(1) Indicatori de lichiditate  

Rata lichiditatii curente (capitalului circulant)      1.21 
Rata lichiditatii rapide sau testul acid       1.21 
 
  

(2) Indicatori de echilibru financiar  

Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate     72.49% 
Rata datoriilor           38.41% 
 

(3) Indicatori de activitate  

Viteza de rotatie a mij. circulante                   47 zile  
Viteza de rotatie a activului total                   102 zile   
 
 

(4) Indicatori de profitabilitate  

 
Marja EBITDA           7.82 % 

 

 

 

 

 

 

 

10.Alte informatii 

 
Prezentarea Societăţii  
 
Obiectul de activitate  
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Societatea 2PERFORMANT NETWORK S.A., așa cum era la data de 31.12.2020  este o 
societate pe acțiuni , infiintata in anul 2010 având sediul social în Bucuresti, sector 3, str. 
Vulturilor nr 98A, Etaj 1, Spațiu Comercial E1 ,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 în baza Actului Constitutiv de către Dl Boerescu 
Dorin Cristian - cetătean român, nascut in Bucuresti la data de 24 martie 1973 domiciliat in 
Bucuresti Str.Porumbacu nr.72 bloc 89 sc A ap 28 sector 6 identificat cu CI seria RR , CNP 
1730324460014. 

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. 

 
 
 
 
ADMINISTRATOR,                                    INTOCMIT, 
Numele si prenumele:                            Numele si prenumele: 
Boerescu Dorin-Cristian                              SYSCONT PROFESIONAL SRL   
                                              Calitatea: 
Semnătura       PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE,  

MEMBRE CECCAR 

                                             Nr.de inregistrare in   
                                             organismul profesional: 11354/2016 
                                                   Semnatura 
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