
 

 
 

 

 

 

 

MEMORANDUM 
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 STANLEYBET CAPITAL S.A  

în cadrul SMT 

(Document de prezentare) 
 

 

Data întocmirii documentului: 20.01.2022 

Potențialii investitori trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la faptul că Sistemul Multilateral de 
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Notă pentru investitori  

Emitentul declară că, după cunoștința sa, prezentul Memorandum (Document, Document de 

Prezentare) cuprinde toate informațiile semnificative cu privire la Emitent și instrumentele care 

fac obiectul admiterii la tranzacționare, că informațiile cuprinse în acest Document sau la care 

acesta face referire sunt conforme cu realitatea sub toate aspectele importante și nu conțin omisiuni 

de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia, iar opiniile și intențiile exprimate în 

prezentul Document sunt declarate în mod onest.   

Estimările, previziunile și planurile Emitentului prezentate în acest document sunt oferite cu bună 

credință și nu pot fi considerate ca angajamente din partea Emitentului. Prezentul Document nu 

reprezintă un prospect în sensul prevederilor Regulamentului (UE) 1129/2017 sau ale legii privind 

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, iar informația cuprinsă în Memorandum 

poate fi supusă completărilor și modificărilor ulterioare, fără o notificare prealabilă.   

Nimic din conținutul prezentului Document nu reprezintă și nu face parte din nicio ofertă sau 

recomandare de a cumpăra valorile mobiliare la care se face referire în cadrul acestuia.  
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1. Persoane responsabile din partea Emitentului și CA 

Pentru caracterul fidel, complet, nedistorsionat și conform cu realitatea al prezentului document 

în toate aspectele sale importante, persoana responsabilă este dl. Csaba Tanko, în calitate de 

Director General al STANLEYBET CAPITAL S.A., denumită în continuare ,,STANLEYBET, 

respectiv ,,Societatea” sau Emitentul”. Emitentul și CA se vor asigura că toate informațiile 

relevante sunt incluse în Memorandum. 

Consultantul Autorizat contractat în vederea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor Societății 

este SSIF GOLDRING S.A., reprezentată de dl. Zahan Virgil Adrian, în calitate de Director General, 

care își asumă răspunderea pentru profesionalismul și calitatea prelucrării și prezentării 

informației oferite de Emitent. De asemenea, Consultantul declară că, după cunoștința sa și ca 

urmare a verificărilor rezonabile, prezentul Memorandum oferă informații conforme cu realitatea 

și nu prezintă omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia. Totodată, declară că 

nu a făcut o verificare independentă a informațiilor puse la dispoziție de către Emitent și nu acordă 

nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea sau completitudinea 

acestor informații. Nimic din conținutul prezentului document nu este și nu va fi considerat a fi o 

promisiune sau o garanție a Consultantului în nicio privință și acesta declină orice răspundere în 

legătură cu acest Memorandum și cu performanțele viitoare ale Emitentului.  

2. Informații generale despre Emitent 

Denumire emitent: STANLEYBET CAPITAL S.A.  

Număr înregistrare la Registrul Comerțului: J40/16739/2020. 

Cod CAEN: 6420 ,,Activități ale holdingurilor”.   

Alte activități conexe, înregistrate drept activități secundare la Registrul Comerțului sunt 

reprezentate de: ,,7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării” și 

7022 ,,Activități de consultanță pentru afaceri și management”.   

Domeniu de activitate: activități ale holdingurilor privind jocurilor de noroc și pariurile sportive.  

CUI: 43412218. 

Cod LEI: 787200FIR3CM9XTAZI75. 

Sediu social: București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 29A, Afi Tech Park 1, etaj.5  
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Telefon: 0799.201.960 

E-mail: mstanescu@stanleybet.ro  

Adresa paginii web: www.stanleybet.ro  

3. Informații despre instrumentul financiar (IF) al Emitentului pentru care se solicită admiterea la 

tranzacționare 

Simbolul de tranzacționare: SBET24 

Cod ISIN:  ROBJ9O1B1127  

Cod FISN: STANLEYBET/10 BD 20240810 JR  

Cod CFI: DBFQFR  

Număr total IF: 200.000 obligațiuni 

Valoare nominală: 100 lei/obligațiune 

Valoare emisiune: 20.000.000 lei 

Rata dobândă: 10% 

Data emisiune: 10.08.2021 

Data maturitate: 10.08.2024 

Număr deținători IF: 127 

4. Informații cu privire la oferta de IF realizată în vederea admiterii la tranzacționare  

Prezentul Memorandum întocmit în vederea admiterii la tranzacționare, în cadrul Sistemului 

Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București a obligațiunilor emise de 

Stanleybet Capital S.A. și ofertate, prin intermediul SSIF Goldring S.A., în perioada 27 iulie 2021 

– 30 august 2021, potrivit cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății 

nr. 4/07.07.2021 completată de hotărârea Consiliului de administrație privind termenii ofertei și 

caracteristicile instrumentelor financiare nr. 5/07.07.2021. Ca urmare a suprasubscrierii ofertei și 

în baza hotărârilor statutare anterior menționate, prin hotărârea Consiliului de administrație nr. 

7 din data de 05.08.2021, Oferta a fost suplimentată de la volumul inițial de 125.000 obligațiuni 

fiecare cu o valoare nominală de 100 lei, până la nivelul maxim de 200.000 obligațiuni, și a fost 

închisă anticipat, la data de 05 august 2021. Prețul de subscriere a fost de 99 lei (99% față de 

valoarea nominală) și valoarea totală a fondurilor atrase, de 19.800.000 lei.  

http://www.stanleybet.ro/
http://www.stanleybet.ro/
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Această ofertă a fost adresată unui număr de cel mult 149 de persoane fizice sau juridice, altele 

decât investitori calificați într-un stat membru al Uniunii Europene, alături de un număr nelimitat 

de investitori calificați, (în continuare denumită „Plasament privat” sau „Oferta”), fiind astfel o 

ofertă exceptată de la obligativitatea aprobării în prealabil a unui prospect conform art. 1 alin 4 

(b) din Regulamentul nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte 

publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată („Regulamentul Prospect”). La ofertă au participat 127 investitori, dintre care 10 

investitori profesionali. 

Destinația fondurilor atrase  

Fondurile atrase prin prezenta emisiune de Obligațiuni vor fi alocate pentru finanțarea strategiei 

de dezvoltare a afacerii și consolidarea poziției în industria de profil astfel:  

➢ Sume echivalente a 1.286.000 Euro vor fi alocate pentru platforma de jocuri de noroc online 

➢   310.000 Euro vor fi alocați pentru aplicațiile de mobil stanleybet.ro si gameworld.ro; 

➢   794.000 Euro vor finanța digitalizarea, tehnologizarea și modernizarea agențiilor de 

pariuri sportive și slot machines; 

➢ 760.000 Euro vor sprijini extinderea cu aprox. 50 de unități a rețelei de agenții Stanleybet; 

➢   850.000 Euro vor fi alocați pentru construcția rețelei de agenții Stanleybet Plus care va oferi 

clienților servicii de pariere sportivă și jocuri de noroc la un nivel superior de calitate a 

experienței. 

Data de emisiune: 10.08.2021  

Data Scadenței: 3 ani de la Data de Emisiune  

Plata Cuponului: semestrial. Perioada de Cupon se va derula începând cu Data de Emisiune. 

Cuponul (Dobânda) se calculează prin raportarea numărului efectiv de zile ce au trecut dintr-o 

perioadă cupon la un număr de 365 de zile reprezentând un an.  

Formula de calcul al Cuponului: VO x Rd x 
𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑎𝑛
, 

unde VO – valoarea nominală a obligațiunilor subscrise, Rd – rata anuală a cuponului (a 

dobânzii).  

 

Primul cupon va fi calculat astfel: VO x Rd x 
𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑎𝑛
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Dată Plată Cupon: Plata se va efectua semestrial către Deținătorii de Obligațiuni înregistrați în 

Registrul Deținătorilor de Obligațiuni la Datele de Referință, în termen de 10 Zile Lucrătoare de la 

Datele de Referință stabilite, până la maturitatea emisiunii, cu excepția ultimului cupon care se va 

plăti la Data Scadenței. Datele de Referință se vor stabili după Data de Emisiune.  

Tabel 1. Calendarul de plată a cuponului și principalului 

Nr. 

crt.  

Rată 

cupon  

%  

Data cupon 

precedent  

Data de referință  Data cupon 

curent  

Data ex-cupon  Valoare brută 

cupon / 

obligațiune  

 Nr. zile din 

an perioadă 

cupon  

1  10%  10 august 2021  27 ianuarie 2022  10 februarie 2022  28 ianuarie 2022  5,0411  184  

2  10%  10 februarie 2022  27 iulie 2022  10 august 2022  28 iulie 2022  4,9589  181  

3  10%  10 august 2022  27 ianuarie 2023  10 februarie 2023  30 ianuarie 2023  5,0411  184  

4  10%  10 februarie 2023  27 iulie 2023  10 august 2023  28 iulie 2023  4,9589  181  

5  10%  10 august 2023  26 ianuarie 2024  10 februarie 2024  29 ianuarie 2024  5,0411  184  

6  10%  10 februarie 2024  26 iulie 2024  10 august 2024  29 iulie 2024  4,9863  182  

 

Agent de calcul și de plată a dobânzii: Emitentul va acționa ca Agent de calcul în legătură cu 

Obligațiunile și va calcula plățile de dobânzi și de principal către deținătorii de Obligațiuni. Toate 

plățile în sarcina Emitentului se vor face prin sistemul și conform procedurilor Depozitarului 

Central S.A.  

Posibilitatea de rambursare anticipată: Nu. Pe toată durata împrumutului obligatar, Emitentul 

va putea achiziționa, în orice moment, direct de pe piața pe care se tranzacționează Obligațiunile 

și la orice preț, în limitele permise de lege, Obligațiunile emise, care vor fi anulate și nu vor putea 

fi revândute sau re-emise.  

Piața țintă: Piața țintă pentru Obligațiunile emise de STANLEYBET CAPITAL S.A. ofertate direct 

către investitori în cadrul plasamentului privat se delimitează astfel:  

(a) Categorii de clienți: clienți cu conturi administrate discreționar de către societăți autorizate și 

reglementate în acest sens, clienți consiliați de consultanți de investiții autorizați și 

reglementați în acest sens, clienți de retail și clienți profesionali.  

(b) Cunoștințe și experiență: clienți care, pe baza experienței sau cunoștințelor acumulate, înțeleg cel 

puțin conceptele de bază privind modul de funcționare a pieței de capital, caracteristicile 

obligațiunilor, drepturile și obligațiile asociate acestora și obțin acces la informații privind 

evoluția pieței și situația economico-financiară a emitentului.  

(c) Capacitatea de a suporta pierderi: clienți cu o situație financiară cel puțin stabilă, care pot suporta 

pierderi de până la 100% ale capitalului investit.  
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(d) Toleranța la risc si compatibilitatea cu profilul instrumentului: având în vedere riscurile implicate, 

clientul trebuie să aibă o capacitate de a suporta pierderi de până la 100% ale capitalului 

investit. Clientul trebuie să poată suporta, de asemenea, fluctuațiile de preț și lichiditatea 

scăzută asociate cu listarea și tranzacționarea instrumentelor financiare la Bursa de Valori 

București. Pentru determinarea tolerantei la risc se va avea in vedere, de asemenea, 

disponibilitatea investitorului de a investi în instrumente financiare similare sau cu risc mai 

ridicat decât Obligațiunile.  

(e) Nevoile si obiectivele clienților: oportunitatea investiției în Obligațiunile Emitentului 

STANLEYBET CAPITAL S.A..  

se adresează clienților cu profil investițional dar și speculativ, cu un orizont de timp al 

investiției de cel puțin 1 an, care urmăresc creșterea capitalului cu asumarea riscurilor 

implicate.   

Piața țintă negativă:   

Intermediarul consideră că acest produs NU ar trebui oferit către clienți care: 

i. doresc protecția integrală a capitalului și/sau certitudinea rambursării sumelor investite; 

ii. au o toleranță scăzuta la risc, nefiindu-le potrivite investițiile bursiere; 

iii. necesită în mod obiectiv existența unei garanții de stat sau investiții în active fără risc. 

Investitor eligibil: acel investitor care se încadrează în Piața țintă descrisă mai sus, care declară că 

a citit, înțeles și acceptat în mod necondiționat termenii și condițiile prevăzute în acest Document 

de Ofertă în întregimea sa, și garantează față de Emitent și Intermediar că este un investitor care 

poate achiziționa în mod legal Obligațiunile (fără a fi supus niciunei restricții sau limitări) în 

jurisdicția sa de reședință. În cadrul ofertei pot subscrie doar investitori eligibili.  

Regimul Obligațiunilor: Obligațiunile reprezintă titluri de datorie, obligații nesubordonate, 

negarantate și neconvertibile în acțiuni; au rang pari passu cu orice alte creanțe nesubordonate ale 

altor creditori ai Emitentului, în eventualitatea unor proceduri de insolvență sau altă formă de 

lichidare sau executare silită. Obligațiunile vor avea același rang (pari passu) între ele, fără a exista 

vreun drept de preferință între Obligațiuni. Sub rezerva excepțiilor prevăzute la momentul 

relevant de legislația română, Obligațiunile vor avea același rang de preferință cu oricare alte 

obligații negarantate si nesubordonate ale Emitentului, fie ele obligații prezente ori viitoare.  

Obligațiunile nu sunt garantate și nici nu fac obiectul unei garanții sau altor dispoziții ale prezentei 

Oferte care să crească rangul de prioritate la plată a acestora. Dispozițiile Ofertei nu dau dreptul 

la plata anticipată, răscumpărarea la inițiativa Deținătorilor de Obligațiuni sau revocarea 
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Obligațiunilor și nici nu dau dreptul la accelerarea viitoarelor plăți programate ale dobânzii sau 

ale principalului în baza Obligațiunilor.  

Legea aplicabilă: Termenii și condițiile ofertei sunt guvernate de legea română, iar în cazul unor 

litigii, vor fi competente instanțele române.  

Impozitare: Toate plățile în legătură cu Obligațiunile, fie aferente valorii nominale ori dobânzii, 

vor fi efectuate de către Emitent cu reținere la sursă sau deducere în scop fiscal, in măsura în care 

o astfel de reținere la sursă sau deducere este cerută de lege. Emitentul nu va avea obligația de a 

suporta orice sume de bani reținute la sursă sau deduse în scop fiscal si va plăți Deținătorilor de 

Obligațiuni doar sumele nete rămase după realizarea acestor operațiuni. Niciun Deținător de 

Obligațiuni nu va avea dreptul să pretindă de la Emitent nicio despăgubire sau sumă de bani în 

legătură cu orice consecințe fiscale pentru Deținătorii de Obligațiuni în mod individual, în limitele 

menționate mai sus.  

Emitentul nu reține la sursă și nu calculează sumele aferente contribuției de asigurări sociale de 

sănătate pe care investitorul le-ar putea datora în urma realizării veniturilor din investiții în 

conformitate cu Codul fiscal în vigoare.  

5. Scurt istoric al Emitentului 

Stanleybet Capital S.A a fost înființată la data de 04 decembrie 2020 ca entitate cu rol integrator 

pentru liniile de business dezvoltate, în ultimii 10 ani, de companiile din grupul Game World pe 

piața jocurilor de noroc și a pariurilor sportive din România. Astfel, Stanleybet Capital S.A. a fost 

fondată ca o structură de tip holding pentru a planifica, coordona și urmări aplicarea strategiei 

investiționale pentru fiecare dintre entitățile din grup, asigurând, totodată coerența și integrarea 

deciziilor strategice în viziunea unitară a Grupului.  

Prin participații directe la capitalul social al societăților din grup, Stanleybet Capital S.A. deține  

• Game World România SRL, Game World Invest SRL și societatea asociată Slot Partner 

Malta Ltd Triq Il-Prinjolata Sucursala București (Slot Partner) – companiile care 

coordonează rețeaua de săli de jocuri de tip slot machines și rulete electronice, precum și   

• Westgate România SRL și WAP Holdings LTD – companiile principale care operează 

rețeaua de agenții de pariuri și jocuri de noroc de tip slot-machine.  

La rândul său, Westgate România SRL este asociatul unic al Megabet International SRL – linia de 

business online. Cele șapte societăți vor fi denumite în continuare ,,Grupul”. 
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Prin înființarea holdingului, s-a urmărit:  

 Consolidarea subsidiarelor pentru scopuri de management și de raportare;  

 Crearea de structuri și implementarea de procese de guvernanță corporativă eficiente, care 

să realizeze o delimitare corectă a competențelor și atribuțiilor între diferitele structuri de 

conducere și care să asigure atât autonomie și responsabilitate la nivel executiv precum și 

centralizarea deciziilor strategice privind dezvoltarea afacerii, la nivel de grup;  

 Managementul optim al riscurilor care ar putea afecta patrimoniul tuturor liniilor de afaceri 

ale grupului;  

 Achiziționarea de participații în subsidiare;   

 Reinvestirea profiturilor direct din Stanleybet Capital S.A.;   

 Atragerea de noi investitori strategici;  

 Crearea unui vehicul investițional pentru achiziții viitoare de afaceri, pentru creșterea și 

extinderea operațiunilor pe noi piețe  

6. Descrierea activității Emitentului 

Stanleybet Capital S.A. este o societate de tip holding care integrează și coordonează strategic 

activitățile liniilor de business – rețea de agenții de pariere sportivă și slot machines, cazinouri 

electronice și pariere sportivă și jocuri de noroc în mediu online – ale entităților din grupul de 

societăți Game World, printre cele mai cu tradiție branduri din industria românească. Brandul 

Game World este prezentă în România din 1999, iar Stanleybet din 2004.  

6.1 Privire de ansamblu asupra Emitentului 

În noiembrie 2020, pe fondul dezvoltării activității și al imperativului ajustării dinamicii de grup 

care să permită o viziune strategică unitară în privința dezvoltării și comunicării, dar și un tablou 

de bord central, a fost înființată Societatea Stanleybet Capital S.A.  

Tabel 2. Structura grupului 

 

Denumire 

 

Activitate principală 

 

An înființare 

 

Dată integrare 

STANLEYBET CAPITAL SA Activități ale holdingurilor 2020 - 

GAME WORLD ROMÂNIA SRL Activități de jocuri de noroc și pariuri 2007 2022 

GAME WORLD INVEST SRL Activități de jocuri de noroc și pariuri 2017 2022 

SLOT PARTNER MALTA LTD  Comerț cu ridicata al altor mașini și 

echipamente 

2018 

 

2022 

WESTGATE ROMÂNIA SRL Activități de jocuri de noroc și pariuri 2004 2020 
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WAPHOLDING LTD LIMASSOL  Comerț cu ridicata al altor mașini și 

echipamente 

2018  

2020 

MEGABET INTERNATIONAL SRL Activități de jocuri de noroc și pariuri 2020 2020 

 

În timp ce sălile de jocuri sunt operate de Game World România SRL și Game World Invest SRL în 

participație cu Slot Partner, rețeaua de agenții de pariuri sportive  și slot machines  este gestionată 

de două companii, respectiv Westgate Romania SRL și WAP Holdings Romania SRL, iar divizia 

online, licențiată doar în martie 2021, este condusă prin Megabet International SRL, deținută la 

rândul său, în proporție de 100%, de Westgate Romania SRL.   

 

                                                   Figura 1. Structura Grupului 

 

Datorită notorietății, dar și a numărului de agenții în ceea ce privește pariurile sportive on-site, 

Stanleybet se încadrează pe a patra poziție după preferințele pariorilor, în timp ce Grupul 

Game World are cea mai îndelungată tradiție și a primit o serie de distincții ca operator de jocuri 

de noroc, prima sală de jocuri fiind inaugurată în septembrie 1999, în București.   

Într-o industrie cu numeroase provocări pe multiple planuri, de la legislativ și concurențial, la cel 

al comportamentului de consum și al percepției în societate, modelul de business al afacerii a fost 

proiectat și ajustat astfel încât, pe de o parte, să răspundă integrativ acestor provocări și, pe de altă 

parte, să demonstreze atât reziliența cât și versatilitatea necesară valorificării oportunităților în 

piață pentru dezvoltare.   

Aceste trăsături, asimilate prin viziunea fondatorilor și conducerii, au fost demonstrate în evoluția 

istorică a afacerii, dar transpar și în strategia de dezvoltare pentru următoarea perioadă, orientarea 

spre piața de capital ca sursă de finanțare, emisiunea de obligațiuni fiind un exemplu în acest sens.        

 

   Figura 2. Linii de business  

Modelul de business înglobează toate palierele din sfera industriei 

jocurilor de noroc și pariurilor sportive. 

(1) Jocuri de tip slot machines și rulete electronice, Grupul deținând 

un lanț de 7 săli de jocuri premium în București, Constanța, Alba Iulia 

și Brașov, cu un total de aproximativ 700 de posturi de joc.  

Între acestea, sala de jocuri Game World București Mall este cea mai 

mare din Sud-estul Europei și a fost recunoscută ca ,,cea mai bună 
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sală de jocuri din București”, în timp ce cea din Constanța a fost desemnată, de asemenea, „cea 

mai bună sală din jocuri din afara orașului București”. Această linie de business operează prin 

Game World România SRL, Game World Invest SRL și societatea asociată Slot Partner, cu o cifră 

de afaceri de 192 mil. lei și un profit de 37 mil. lei în anul 2019, încasări de 100 mil. lei în cele doar 

câteva luni operaționale în anul 2020 și o cifră de afaceri de peste 62 mil. lei în primul semestru al 

anului 2021.  

 

(2) Pariere sportivă și jocuri de noroc de tip slot-machines – retail on-

site, grupul deținând o rețea de 288 agenții în București și alte 70 dintre 

cele mai importante orașe din România, 

fiind pe locul 4 în topul preferințelor 

clienților pe piața de referință, potrivit 

unor studii de piață recente. Această linie 

de business este  operaționalizată prin societățile Westgate și WAP 

Holdings LTD, unde WAP deține aparatele de joc pe care le 

exploatează în comun cu Westgate România prin contract de  

asociere . Brandul sub care Westgate operează este Stanleybet. Cifra de afaceri pe această linie de 

business a depășit 175 mil. lei în 2019 și 106 mil. lei în 2020. Sub impactul pandemiei care a închis 

agențiile de pariere și slot machines pentru 6 luni din anul 2020, Westgate și WAP Holdings au 

înregistrat pierderi de 26,6 mil. lei la 31.12.2020, conducerea previzionând, pentru 2021, un rezultat 

net de asemenea negativ, dar pe tendință pozitivă, de 9,1 mil lei la 31.12.2021. Rezultatul net este 

așteptat să revină în perimetrul pozitiv în anul 2022.  

  

(3) Pariuri sportive și jocuri de casino online (internet și aplicație mobilă), o linie de business nou 

integrată în model, prin achiziția unei afaceri deja existente în piață și înființarea Megabet 

International SRL la data de 17 noiembrie 2020. Aceasta preia, în anul 2020, portofoliul de clienți 

și echipa de personal cu experiență și vechime în piața jocurilor de noroc online de la compania 

SROL. Prin dezvoltarea și integrarea diviziei online în modelul de afaceri, se creează premisele 

pentru materializarea viziunii Stanleybet Capital, respectiv construcția celei mai bune soluții omni-

channel pentru pariuri sportive și jocuri de noroc de pe piața românească. Platformele de joc 

https://www.gameworld.ro/ și https://www.stanleybet.ro/  vor fi optimizate, proces care va fi 

urmat de promovarea agresivă în mediul online. Chiar și în condiții de promovare redusă, pentru 

anul 2021, conducerea societății estimează o cifră de afaceri de  60 mil. lei și un profit de 1,6 mil. 

lei. La 30.06.2021, după doar 4 luni de activitate, veniturile sunt apreciate la 25 mil. lei și rezultatul 

net de 850 mii. lei.  

https://www.gameworld.ro/
https://www.gameworld.ro/
https://www.stanleybet.ro/
https://www.stanleybet.ro/
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Entitățile, cu tradiție și experiență în exploatarea sălilor de jocuri de noroc,  a terminalelor de joc 

slot-machine, a celor utilizate în cadrul programului video-loterie, piața pariurilor tradiționale și a 

celor desfășurate online, dar și în valorificarea aparatelor de joc deținute sunt licențiate și 

funcționează în deplină conformitate cu reglementările autorității publice în industrie, respectiv 

Oficiul Național al Jocurilor de Noroc. Game World România și Westgate sunt, de asemenea, 

membre ale Asociației Organizatorilor de Sloturi din România,  ROMSLOT.  

Prin structura Grupului, conducerea acestuia a urmărit să construiască sinergii, coerență și 

convergență în viziunea managerială, dar și minimizarea ex-ante a impactului unor riscuri 

operaționale și asigurarea continuității activității în cazul materializării acestora. În acest sens, 

societățile din Grup dețin toate licențele din zona jocurilor de noroc, iar infrastructura fizică 

(aparate de joc  etc.) este asigurată prin doua entități distincte  (Wap Holdings LTD, CY si Slot 

Partner).  

Grupul Game World a demonstrat, cu consecvență, angajamentul acționarilor și conducerii în 

sensul implicării active în proiecte dedicate comunităților cărora li se adresează. În anul 2019, au 

fost direcționate aproximativ 1,7 mil. lei către inițiative de responsabilitate socială derulate în 

România, în timp ce criza pandemică, deși cu impact important asupra veniturilor și 

profitabilității activității, a mobilizat, prin intermediul organizațiilor nonguvernamentale, 

aproximativ 500.000 lei din bugetul grupului pentru 16 spitale și trei unități teritoriale SMURD.  

6.2 Modelul de business 

Stanleybet Capital S.A, compania mamă care gestionează operațiunile între entitățile din cadrul 

Grupului, își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc și a pariurilor sportive. Aceasta 

este înființată și funcționează în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în vigoare, 

desfășurând ca singur obiect de activitate operațiuni specifice holdingurilor.  

Având în vedere gradul ridicat de supraveghere și reglementare existent în acest domeniu de 

activitate, societățile din Grup dețin următoarele licențe și autorizații, necesare desfășurării 

activității:  

• Licența de organizare a jocurilor de noroc pariuri în cotă fixă. Taxa anuală aferentă acestei 

licențe este în valoare de 25.000 euro,   
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• Licența de organizare a jocurilor de noroc de tip slot-machine. Taxa anuală aferentă licenței 

este în valoare de 20.000 euro,   

• Licența de organizare a jocurilor de noroc la distanță. Taxa anuală aferentă acestei licențe 

este în sumă de 6.000 euro,   

• Taxa de autorizație pentru pariuri sportive, 16% din valoarea veniturilor din acesta 

activitate, dar nu mai puțin de 90.000 euro,   

• Contribuții aferente organizatorilor jocurilor de noroc licențiați in valoare de 1.000 euro per 

licență pentru activitatea din locațiile fizice, respectiv de 5.000 euro pentru activitatea de 

online,    

• Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc la distanță, pentru pariuri în cotă fixă și 

cazinouri la distanță.  

Taxa anuală aferentă acestei autorizații este în valoare de 100.000 euro,   

• Licența clasa a II-a pentru desfășurarea activității de Producție, distribuție, reparație și 

întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare 

intracomunitară sau alte activități cu componente sau mijloace de joc. Taxa anuală aferentă 

acestei licențe este în sumă de 6.000 euro,  

• Taxa de autorizație de exploatare slot machine în valoare de 3.600 euro per post per an,  

• Taxa de viciu pentru jocuri de noroc pentru slot  machine în valoare de  400 euro /post 

autorizat/an,   

• Taxa de participare lunară de 2 % din totalul  taxelor de participare încasate lunar pentru 

activitatea de online.   

Principalele produse și servicii comercializate de către societățile care se află în componența 

Grupului sunt jocuri de noroc și pariuri sportive disponibile în agențiile fizice și, respectiv, 

disponibile online. Serviciile offline se desfășoară prin rețeaua de agenții „Stanleybet” și 

„Stanleybet Plus” și vor fi accesabile prin rețeaua de săli de jocuri premium  sub brandurile Game 

World și City Slot. 

În categoria produselor și serviciilor disponibile în cadrul punctelor fizice, societățile se axează pe 

produse de pariere, precum pariuri sportive, pariuri live, pariuri pe numere și pariuri virtuale, 

respectiv pe jocuri de noroc de tip slot machines și ruletă electronică care cuprind peste 1.170 

posturi de joc de la cei mai renumiți producători la nivel mondial (EGT, Novomatic, IGT, 

Ainsworth, Atronic, Baum, Alfastreet). De asemenea Jackpot-ul progresiv este o altă opțiune a 

celor care doresc să experimenteze jocurile de noroc, având conectate peste 900 de aparate de joc 

în sistemul MEGAJACKPOT.  
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Categoria produselor disponibile online cuprinde un mix complet de jocuri de noroc online: 

pariuri sportive, respectiv pariuri sportive live („SPORT”), pariuri pe numere, jocuri virtuale cu 

peste 1.000 de teme, jocuri de tip slot machines și casino live, („CASINO SLOT” și „EVOLUTION”) 

și jocuri de loterie („BETINVEST”).  

Stanleybet.ro se numără printre puținele case de pariuri online care oferă jucătorilor săi 

posibilitatea de a realiza tranzacții online, fără card bancar, prin agențiile proprii și prin 

intermediul partenerilor săi.  

Viziune  

Viziunea grupului Game World este aceea de a oferi cea mai bine tehnologizată soluție omni-

channel pe piața românească a pariurilor sportive și jocurilor de noroc, care să ofere o experiență 

unitară și integrată a consumatorului atât în mediul online cât și offline. Prin elementele de 

diferențiere față de concurență, Stanleybet va deveni prima opțiune a clienților care își doresc să 

trăiască experiențe de joc complete, captivante, inedite și unice atât in locațiile fizice, cât și prin 

intermediul platformelor online de jocuri de noroc.  

Misiune   

Derivată din viziunea asumată de conducerea grupului, misiunea Emitentului este aceea de a 

răspunde complet, în condiții de siguranță, responsabilitate, dar și maximă satisfacție cererii 

clienților săi prin oferirea celor mai bune servicii din domeniul jocurilor de noroc. În plus, maniera 

responsabilă și transparentă, precum și respectarea reglementărilor aflate în vigoare sunt elemente 

de sprijin cheie pentru dezvoltarea companiei. Implicarea activă în dezvoltarea unei comunități 

sustenabile și prospere se realizează prin implementarea unei strategii de responsabilitate socială 

proactivă bine conturată, pe direcții diversificate, urmărite consecvent de către managementul 

Societății.   

Produsele și serviciile de cea mai înaltă calitate oferite clienților sunt livrate în aliniere cu 

trendurile pieței căreia i se adresează.  

Valori  

În vederea atingerii misiunii, cultura organizațională și managerială a Emitentului, respectiv a 

Grupului în ansamblul său a asimilat valori precum:  

 Orientarea către client;  
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 Asigurarea calității serviciilor și produselor oferite, prin competența, dedicarea și 

implicarea activă a echipei;  

 Diversificarea continuă a portofoliului de servicii oferite, astfel încât serviciile grupului să 

ofere o experiență inedită și unitară tuturor clienților;  

 Digitalizare, tehnologizare și inovare – în mediul on-site și online.  

6.3 Analiza SWOT 
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6.4 Linii de business 

Rețeaua de săli de jocuri premium  Game World România &  Game World Invest și filiala Slot 

Partner  

Game World România și Game World Invest operează sălile de jocuri premium cu brandul Game 

World, care se remarcă printre cei mai mari organizatori de jocuri de noroc din Europa Centrală 

și de Est.  

Cu cea mai lungă tradiție în industria românească a sălilor de joc de tip slot machine, prima sală 

fiind inaugurată în septembrie 1999, Game World este una dintre companiile reprezentative pe 

piața centrelor de divertisment din România, având drept domeniu de activitate organizarea și 

exploatarea sălilor de jocuri de noroc.  

Răspândirea geografică a sălilor  

Rețeaua cuprinde 7 săli de jocuri premium, cu circa 700 de posturi de 

joc. Din punct de vedere al răspândirii geografice, cele șapte săli de joc 

se află în București, Constanța, Brașov și Alba Iulia.   

În februarie 2021 Game World a fost prima rețea de săli de jocuri din 

România care a obținut certificarea internațională Dekra pentru locații 

de încredere în România, pentru măsurile sanitare și de igienă 

implementate în contextul pandemiei de coronavirus.  

Game World București Mall este cea mai mare sală de jocuri din România, respectiv din regiune. 

Fiind inaugurată în luna septembrie a anului 1999, Game World București Mall este considerată a 

fi una dintre destinațiile de divertisment cu cea mai îndelungată continuitate. Pe lângă cele 300 de 

posturi de joc, în componența sălii de joc este inclusă și o agenție Stanleybet, dar și una a Loteriei 

Naționale. Începând cu anul 2014, Game World București Mall păstrează distincția de ”Cea mai 

mare sală de jocuri din România”.  

  

Game World Constanța este recunoscută ca fiind „cea mai mare sală de jocuri din România situată 

în afara Bucureștiului”, fiind relocată, renovată și extinsă în anul 2017. În prezent, sunt disponibile 

peste 150 de posturi de joc la slot machines, rulete electronice și pariuri sportive prin Stanleybet.   

Sălile de jocuri Game World sunt recunoscute pentru ambianța, stilul și eleganța lor, la standarde 

înalte de confort și siguranță. Brandul Game World mai este prezent în București, la centrele 

comerciale Sun Plaza și Liberty Center, dar și pe Calea Moșilor, în Alba Iulia, la Alba Mall și la 

Brașov, în clădirea Cobco situată între centrul vechi și cel nou al orașului.   
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În fiecare dintre ultimii 7 ani, Game World a primit distincții pentru :  

 „Cea mai bună rețea de săli de jocuri”;   

 „Cea mai bună sală de jocuri din București – Game World București Mall”;   

 „Cea mai bună sală de jocuri din afara Bucureștiului – Game World Constanța”;  

 „Cea mai bună campanie de marketing”,  „Operatorul de jocuri de noroc cel mai implicat 

în dezvoltarea programului Joc Responsabil” si  “Excelenta in management” la categoria 

CSR. 

 

Game World Invest  

 

Sub același brand Game World și desprinsă din Game World România din anul 2017, Game World 

Invest, exploatează în cele două săli de jocuri peste 200 de posturi de joc.  

Cele două societăți care exploatează sălile de jocuri Game World au aceeași conducere, aceleași 

proceduri de lucru și aceleași standarde pentru servicii, astfel încât brandul Game World să ofere 

o experiență unitară jucătorilor.  

Game World România devine sponsorul principal al echipelor de handbal feminin și masculin CSM 

București. 

 
  

  

Inaugurare Game World București Mall 

Inaugurare Game World Calea Moșilor 

Inaugurare Game World Cluj,  iu, Alba Iulia Sib 
Inaugurare Constanța, Brașov, Liberty Center - București 

, București za Pla un  Inaugurare Game World S 
Relocare Game World Sibiu  

a Rebranding  am G e  World Români 

Game World Constanța devine cea mai mare sală de  
 afara Bucureștiului jocuri din 

Game World București Mall devine cea mai mare  
ocuri din România sală de j 

Helmut Duckadam devine Brand Ambasador 

1999 

2002 

2005 

2008 

2011 

2014 

2017 

2020 
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În conducerea Game World România și Game World Invest sunt următoarele persoane:  

• Istvan Demeter – Administrator  

• Gyula Csortan - Administrator  

• Cristian Andritoiu – Director Operațional  

• Attila Török – Director Strategie  

• Denisa Ileana Domuta – Director Financiar – Contabil  

• Constantin Florin Vasiloiu – Director Resurse Umane  

• Andrei Frimescu – Director Marketing  

După o scădere a veniturilor de peste 42% la 31.12.2020 față de anul anterior, pe fondul suspendării 

activității în contextul pandemiei COVID 19, linia de business a sălilor de jocuri  Game World se 

așteaptă să recupereze în anul 2021, așa încât să genereze venituri de 141 mil lei la sfârșitul anului 

2021 și un profit net de 21 mil lei. 

Slot Partner  

Jocurile de tip slot machines și ruletele electronice care constituie activitatea principală în sălile de 

jocuri premium cu brandul Game World, sunt operate prin Game World România SRL, Game 

World Invest și filiala Slot Partner.  

Slot Partner deține proprietatea și folosința aparatelor de joc, licențele necesare pentru producție, 

distribuție furnizori de servicii de reparații și întreținere pentru mijloacele de joc, import, export, 

achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activități cu componente sau mijloace 

de joc. Obiectul contractelor încheiate cu Game World România și Game World Invest este 

reprezentat de asocierea în participațiune dintre părți pentru exploatarea în comun a aparatelor 

de joc puse la dispoziție de Slot Partner, cu personalul și spațiile puse la dispoziție de Game World 

România și Game World Invest, sub firma și prin intermediul clienților și vadului comercial al 

celor din urmă. Societății Slot Partner i se acordă astfel o participație la beneficiile și pierderile 

operațiunii de exploatare a jocurilor de noroc.  

Rețeaua de agenții de pariuri sportive și slot machines Stanleybet 

Înființată în anul 2004, Westgate România SRL are drept principal obiect de activitate, activități de 

jocuri de noroc și pariuri, exploatând mașinile electronice cu câștiguri. Acesta include exploatarea 

terminalelor de joc de tip slot machine, a celor de tip video-loterie, dar și terminalele de pariere 

tradițională. Potrivit actului constitutiv, societatea prestează activități de jocuri de noroc, având 

Licența de organizare jocuri de noroc clasa a II-a, atribuită prin Decizia ONJN nr. 2104/30.10.2017 

și  valabilă până la data de 30.10.2027.  
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Începând cu data de 1 iunie 2021, Societatea Westgate Romania SRL operează cu  o nouă platformă  

de pariere. Platforma asigură clienților companiei  un portofoliu larg  de  produse moderne de 

pariere și o vastă  paletă de ofertare . Produsele și ofertele companie sunt începând cu această dată 

la nivelul întregii piețe de jocuri de noroc. 

Wap Holdings LTD Limassol, Sucursala București, deține proprietatea aparatelor de joc. Singurul 

obiect de activitate al WAP Holdings este asocierea cu Westgate. Obiectul contractului este 

reprezentat de asocierea în participațiune dintre părți pentru exploatarea în comun a aparatelor 

de joc.  

Brandul Stanleybet s-a impus ca unul dintre cele mai cunoscute branduri de pariuri din industrie, 

cu aproximativ 300 de agenții. Al patrulea jucător, ca dimensiune, din industria jocurilor de noroc, 

desfășurând activități de jocuri de noroc, precum pariuri sportive și slot machine în săli proprii, 

Stanleybet se bucură de un nivel ridicat de notorietate, fiind o companie cu tradiție pe piața 

jocurilor de noroc din România, cu o gamă de produse de pariere de calitate în oferta sa, în 

continuă diversificare. Brandul a câștigat încredere și fidelitate în special datorită plăților rapide 

și transparente către jucători. Cel mai mare câștig înregistrat pe un singur bilet de pariere a fost de 

500.000 lei.  

Administratorii liniei de business de jocuri de noroc prin rețeaua de agenții Stanleybet sunt:  

• Csaba Tanko, președinte  

• Florian Niculae, administrator și reprezentant legal al Wap Holdings LTD  

• Attila Marton, administrator 

După ce, la finalul anului 2020, Westgate și Wap au raportat o pierdere cumulată de 26,6 mil. lei 

pe fondul suspendării activității în contextul pandemiei COVID 19, conducerea societății 

estimează diminuarea pierderii până la 9,1 mil. lei la finalul anului 2021. La finalul perioadei 

împrumutului obligatar, rețeaua de agenții de pariuri sportive și slot machines se preconizează că 

va genera venituri de peste 216 mil. lei, cu un rezultat net aferent de 19,8 mil. lei.   

În strategia de dezvoltare pe termen mediu (2021-2025), conducerea emitentului prevede investiții 

importante în tehnologizarea și digitalizarea experienței jucătorilor din agențiile de pariere 

sportivă și slot machines Stanleybet în scopul integrării acestei linii de business în strategia omni-

channel. În contextul unui profil conservator al comportamentului de consum pe piața românească 

a pariurilor sportive și jocurilor de noroc, soluția omni-channel, care presupune furnizarea unei 

experiențe unitare în mediul online precum și în agențiile fizice, se sprijină pe potențialul rețelei 

de agenții de a conferi momentum și tracțiune diviziei online.  
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Divizia online de jocuri de noroc și pariuri sportive  

Înființată la finalul anului 2020, Megabet International SRL s-a lansat în luna martie a anului 2021, 

ca urmare a autorizării de către Oficiul Național pentru jocuri de Noroc, fiind preluată prin 

transfer de portofoliu de client al companiei SROL. Transferul de business a presupus și preluarea 

resursei umane, cu experiență și vechime pe piața jocurilor de noroc.  

Prin integrarea sa în strategia de construcție a soluției omni-channel, această divizie asigură 

portarea portofoliului de jocuri de noroc din mediul fizic, on-site, în domeniul online, prin 

platformele http://www.stanleybet.ro (pariuri sportive si jocuri de tip cazino și slot-machines) și 

https://www.gameworld.ro (jocuri de noroc de tip cazino și slot-machines). Cu o interfață prietenoasă 

și ușor intuitive, aceste platforme - printre puținele care oferă jucătorilor săi posibilitatea de a 

realiza tranzacții online, fără card bancar, prin agențiile proprii și prin intermediul partenerilor săi 

- sunt într-un proces de optimizare, pentru competitivitate și aliniere la standardele și tendințele 

din sector. După finalizarea acestuia, platformele vor face obiectul unei campanii agresive de 

promovare în mediul online.   

Linia de business specializată în pariere sportivă și jocuri de noroc exclusiv în mediul online sau 

prin intermediul aplicațiilor mobile încurajează o conduită de joc responsabilă, asumându-și un 

rol pro-activ de tip educativ în această privință.   

Conducerea executivă a acestei companii este încredințată d-lui Csabo Tanko, cu experiență 

managerială importantă în industria jocurilor de noroc  

Cu o cifră de afaceri de 25,5 mil. lei la 30.06.2021, Megabet International SRL a bugetat venituri de 

60 mil. lei și un rezultat net de 1,6 mil. lei pentru 31.12.2021, în condiții de promovare limitată până 

la finalizarea procesului de optimizare. Pentru sfârșitul anului 2024, conducerea societății 

previzionează venituri de 121 mil. lei și profit între 8 mil. lei.   

6.5 Politici de marketing, de promovare și activități de prospectare a pieței 

Politica de marketing a Emitentului încorporează un set de strategii menite să contribuie la 

atingerea obiectivelor strategice, respectiv a viziunii de perspectivă a acestuia, desemnând liniile 

definitorii ale conduitei și atitudinii Societății. 

 

 

 

http://www.stanleybet.ro/
http://www.stanleybet.ro/
https://www.gameworld.ro/
https://www.gameworld.ro/
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Figura 3. Mixul de marketing  

   

Promovarea evenimentelor sportive este realizată prin diverse mijloace precum postere, plinte,    

mediu digital, promoții, dar și comunicare: 
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Tabel 3. Modul de promovare a evenimentelor sportive 

  

  

Campaniile promoționale joacă un rol important în procesul de luare al deciziilor de cumpărare 

de către jucător. Promoțiile realizate de către Emitent urmăresc următoarele direcții principale:  

 CROSS/UP SALES, care oferă clientului mai multe șanse de câștig și urmăresc creșterea 

timpului petrecut de către jucători în agenții. De asemenea, companiile de acest timp se 

realizează pe produse vector pentru perioadele selectate și vor avea drept premii pariuri 

gratuite.  

 PROMOȚII CU PREMII, credibilitatea acestor activități de marketing este generată de către 

procesul propriu-zis al acestor acțiuni. Câștigătorii sunt desemnați prin intermediul 

rezultatului meciurilor dintr-un anumit campionat.  
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   Figura 4. Promovarea realizată prin canalele de social media 

  

Brand awareness. Întrucât sporirea gradului de cunoaștere și vizibilitate a produselor și serviciile 

oferite de către Emitent se numără printre principalele obiective strategice ale acestuia, 

îndeplinirea acestuia joacă un rol esențial în desfășurarea activității.  

Marketingul prin sport  

Marketingul prin sport reflectă activitatea specialiștilor din marketingul serviciilor, al produselor 

industriale și de consum care folosesc sportul drept vehicul promoțional. Comunicarea brandului 

cu jucătorii este extrem de esențială în procesul de creștere a notorietății. În acest sens sunt 

identificate evenimentele sportive care atrag o masă mare de oameni, care provin din diferite 

sporturi, dar sunt și amatori.  

CSR  

Responsabilitatea socială corporativă ajută la creșterea încrederii, a gradului de conștientizare și 

încurajează schimbările sociale. Responsabilitatea socială corporativă este unul dintre cei mai 

importanți factori în stabilirea imaginii și reputației publice a companiei. În ultimii ani, CSR a 

devenit de interes pentru foarte multe companii cunoscute, întrucât relațiile corporative cu 

eforturi non-profit au devenit din ce în ce mai importante în ochii publicului.  
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6.6 Modelul de finanțare a activității Grupului 

Finanțarea activității societății este susținută în principal cu ajutorul surselor interne, respectiv 

prin capitalizarea rezultatelor financiare. Sursele externe de finanțare sunt reprezentate de către 

fondurile atrase direct de la investitori prin emisiunea de obligațiuni.  

Emiterea de obligațiuni reprezintă o sursă importantă de finanțare, în special pentru companiile 

de mari dimensiuni, în vederea finanțării viitoarelor proiecte de investiții.  

Structura de finanțare a afacerii reflectă un nivel de risc moderat și capacitate relativ satisfăcătoare 

de acoperire a datoriilor pe seama activelor, activitatea desfășurată fiind caracterizată de existența 

unui echilibru financiar relativ stabil pe termen mediu și lung.  

Pentru proiectele ce urmează a fi implementate în perioada următoare, Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor emitentului a hotărât asupra unui program de emisiune de 

obligațiuni în valoare totală 4 mil. euro, în vederea asigurării finanțării relansării și dezvoltării 

afacerii în sensul valorificării noilor ferestre de oportunitate semnalate pe piața românească a 

jocurilor de noroc în contextul post-pandemic.  

6.7 Proiecte de responsabilitate socială 

Conduita responsabilă de joc, educarea pieței țintă cu privire la riscul dezvoltării 

comportamentului de joc / pariere adictiv, precum și îmbunătățirea politicilor de intervenție și 

tratament pentru persoanele care întâmpină această problemă sunt câteva aspecte de 

responsabilitate socială corporativă pe care fiecare societate componentă a Grupului le 

încurajează.  

Responsabilitatea socială reprezintă, pentru fiecare societate în parte, un element de cultură 

organizațională și managerială, de asumare conștientă a rolului pe care acestea îl joacă în societate. 

Cultura de afaceri promovată de către Grup este alcătuită din etica de business, echitate socială, 

drepturile clienților, tehnologii non poluatoare, relații transparente cu autoritățile publice, 

integritatea morală, dar și investiții în comunitate. 
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                                                                                                      Figura 5. Responsabilitate socială                                          

Compania Game World România este 

membru fondator al Romslot, Asociația 

Organizatorilor de Sloturi din România, care 

la rândul ei este membru al Euromat 

(European Gaming and Amusement 

Federation). În prezent, unul dintre membrii 

Comitetul Executiv al EUROMAT este un 

reprezentant din partea Game World.  

Compania susține în mod activ programul 

“Joc Responsabil” încă de la lansarea acestui 

program în România.  În plus, începând cu 

anul 2019, Game World susține financiar desfășurarea campaniei de educare a tinerilor “Antrenat 

de Majorat” organizată de Asociația Joc Responsabil în colaborare cu Institutul de Relații Umane. 

Din cele 1,4 mil. lei reprezentând sponsorizări în anul 2019, aproape 50% au fost direcționați 

către inițiative social educative cu rol în informare, educație, asistență, consiliere a 

consumatorului țintă.   

De asemenea Game World România contribuie la susținerea activității unor asociații și ONG-uri 

care se ocupă de probleme și cauze sociale grave. Printre beneficiarii sponsorizărilor din partea 

Game World România s-au numărat Fundația Dăruiește Viață, Hospice – Casa Speranței, 

Asociația Little People, Asociația MagiCAMP sau Fundația Nadia Comăneci. Compania se implică 

și în viața comunităților în care activează, un exemplu în acest sens fiind sponsorizările oferite 

echipelor sportive CSM București, Volei Alba Blaj, HCM Dobrogea Sud sau Unirea Alba Iulia 

precum și Federației Române de Lupte, pentru organizarea la București a Campionatului 

European în anul 2019.   

Sponsorizările pentru adresarea nevoilor unor categorii sociale dezavantajate sau vulnerabile 

au absorbit 31% din bugetul pentru inițiative de responsabilitate social ale grupului în anul 2019 

(aprox. 445 mii lei), în timp ce proiectele care susțin activitățile unor ONG din sectorul sanitar 

au primit 291 mii lei, respectiv 20% din bugetul alocat.   

SPONSORIZĂRI – proiecte de tip 

CSR 

 2019 – 1,4 mil. lei 

 2020 – 550 mii lei 
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Un proiect de CSR original organizat de Game World este programul “Bursele Game World” prin 

care, începând cu anul universitar 2018 – 2019, compania oferă burse pentru studenții la 

Psihologie, la toate nivelele de studiu: licență, masterat și doctorat.  

Începând cu anul 2020, Helmut Duckadam, supranumit “Eroul Stelei” este ambasadorul 

brandului Game World, iar din anul 2021 Game World este sponsorul principal al echipelor de 

handbal feminin și masculin ale clubului CSM Bucuresti.  

În februarie 2021 Game World a fost prima rețea de săli de jocuri din România 

care a obținut certificarea internațională Dekra pentru locații de încredere în 

România, pentru măsurile sanitare și de igienă implementate în contextul 

pandemiei de coronavirus.   

Westgate  susține dezvoltarea durabilă și sustenabilă atât a societății, cât și a comunităților locale, 

prin suportul  financiar acordat  și diversitatea acțiunilor și proiectelor derulate. Societatea a 

finanțat în cursul anului 2020 acțiuni de achiziții de materiale sanitare necesare spitalelor din 

România. Acțiunile de întrajutorare ale instituțiilor medicale de la nivel național urmează a fi 

derulate pe tot parcursul anului 2021.  

  

Valoarea totală a sponsorizărilor acordate de Grup, în anul pandemic 2020, cu direcționare 

preponderent către sectorul sanitar a fost de 547.000 lei.  

Produsele și serviciile oferite nu sunt destinate minorilor, iar conținutul acestora este astfel realizat 

pentru a nu fi considerat ca fiind în mod special atractiv pentru această categorie. În acest sens, 

accesul în agenții nu este permis persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, iar utilizarea 

serviciilor de către minori este interzisă.  
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7. Informații cu privire la structura capitalului social și a acționariatului Emitentului 

Emitentul este organizat ca societate pe acțiuni, iar la momentul întocmirii Memorandumului, 

capitalul social subscris și vărsat integral al societății este de 13.566.200 lei, divizat în 1.356.620 

acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune. 

 3.000 lei reprezintă aport în numerar vărsat integral; 

 13.563.200 lei reprezintă aport în natură, respectiv părți sociale deținute de către acționarii 

fondatori ai societății WESTGATE ROMÂNIA SRL și WAP HOLDINGS LTD 

La momentul redactării Memorandumului, capitalul social este deținut de către acționari după 

cum urmează: 

Tabel 4. Structura capitalului social 

Denumire asociat  Aport în 

numerar  

Aport în natură  

Equilor Holding 

Limited  

1.000 lei  8.680.000 lei  

• 65.400 părți sociale WESTGATE ROMANIA  

• 1.000 părți sociale emise de WAP HOLDINS 

LTD  

Gameworld Brand Ltd  1.000 lei  2.441.600 lei  

 • 21.800 părți sociale WESTGATE ROMANIA  

Intenza Goldings Ltd  1.000 lei  2.441.600 lei  

 • 21.800 părți sociale WESTGATE ROMANIA  

Capitalul social se divide în 1.356.620 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, 

iar structura acestuia este următoarea:  

 Equilor Holding Limited deține 868.100 acțiuni nominative, reprezentând 64% din capitalul 

social subscris și vărsat al Societății. Beneficiarii reali ai Equilor Holding Ltd sunt Istvan 

Furjes, Tibor Kacso, Tibor Kacso jr., Henrik Ritter, Kornel Emodi, Mihaela Minghir și Karoly 

Buzas  

 Gameworld Brand Ltd deține 244.260 acțiuni nominative, reprezentând 18% din capitalul 

social subscris și vărsat al Societății. Beneficiarii reali ai Gameworld Brand Ltd sunt Karoly 

Buzas, Tibor Kacso, Tibor Kacso jr., Istvan Furjes, Henrik Ritter și Kornel Emodi.  

 Intenza Holdings Ltd deține 244.260 acțiuni nominative, reprezentând 18% din capitalul 

social subscris și vărsat al Societății. Beneficiarii reali ai Intenza Holdings Ltd sunt Csaba 

Tanko, Florian Niculae, Doina Becheru, Alexandru Barbu și Tryfonos  
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Tabel 5. Structura acționariatului 

Denumire societate 

Procent deținut 

în capitalul 

social al 

STANLEYBET 

CAPITAL S.A. 

Beneficiari reali 

EQUILOR HOLDING LTD 64% 

Cyclon Limited 20% 
Kacso Tibor 85% 

Kacso Tibor Jr. 15% 

Newstone Limited 20% Ritter Henrik 100% 

Oktavo Limited 20% Buzas Karoly 100% 

Project Point Limited 20% Furjes Istvan 100% 

Laniva Investment 

Limited 
20% 

Emodi Kornel 70% 

Minghir Mihaela 30% 

GAMEWORLD BRAND LTD 18% 

Ritter Henrik 20% 

 

Buzas Karoly 20% 

Furjes Istvan 20% 

Emodi Kornel 20% 

Kacso Tibor 18% 

Kacso Tibor Jr. 2% 

INTENZA HOLDINGS LTD 18% 

Equilor Holding Ltd 65% 

 

Niculae Florian 10% 

Barbu Alexandru 10% 

Becheru Doina 5% 

Tanko Csaba 5% 

Dinasystem Consulting 

Ltd 
5% 

 

8. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute 

Structura de grup din jurul holdingului Stanleybet Capital, cu rol integrator, și relațiile de afiliere 

dintre acestea sunt prezentate mai jos:  
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Tabel 6. Structura grupului 

Poziție Denumire CUI Activitate principală 
An 

înființare 
Acționari 

Dețineri 

acționari 

 

Societatea 

mamă 

 

STANLEYBET 

CAPITAL SA 

 

43412218 

 

6420 - Activități ale 

holdingurilor 

 

2020 

EQUILOR 

HOLDING 

LIMITED 

 

64% 

GAME WORLD 

BRAND LTD 

 

18% 

INTEZA 

HOLDINGS LTD 

 

18% 

Membru 

grup 

WAP HOLDINGS 

LTD LIMASSOL  
38874962 

4669 – Comerț cu ridicata 

al altor mașini și 

echipamente 

2018 
STANLEYBET 

CAPITAL SA  
100% 

Membru 

grup 

WESTGATE 

ROMÂNIA SRL 
17017651 

9200 – Activități de jocuri 

de noroc și pariuri 
2004 

STANLEYBET 

CAPITAL SA  
100% 

Membru 

grup 

MEGABET 

INTERNATIONAL 

SRL 

43341869 
9200 - Activități de jocuri 

de noroc și pariuri 
2020 

WESTGATE 

ROMÂNIA SRL 
100% 

Membru 

grup 

GAME WORLD 

ROMÂNIA SRL 
20899859 

9200 - Activități de jocuri 

de noroc și pariuri 
2007 

MACRATI 

HOLDINGS 

LIMITED 

80% 

 

 

 

GAME WORLD   

BRAND LTD 

20% 

 

Membru 

grup 

GAME WORLD 

INVEST SRL 
38158645 

9200 - Activități de jocuri 

de noroc și pariuri 
2017 

MACRATI 

HOLDINGS 

LIMITED 

 

80% 

 

 

 

GAME WORLD   

BRAND LTD 

20% 

 

Membru 

grup 

SLOT PARTNER 

MALTA LTD  
38927021 

4669 – Comerț cu ridicata 

al altor mașini și 

echipamente 

2018 

 

EQUILOR 

HOLDING 

LIMITED 

100% 

 

Procesul de integrare în cadrul Grupului a Societăților Game World România, Game World Invest 

și Slot Partner s-a finalizat la data de 11.01.2022 prin înregistrarea la ONRC a modificărilor 

structurii acționariatului și a actelor constitutive actualizate ale Game World România și Game 

World Invest, așa cum au fost acestea prevăzute în Hotărârea Adunării Generale a Asociaților 

Game World Romania SRL nr. 05/15.12.2021, respectiv Hotărârea Adunării Generale a Asociaților 

Game World Invest SRL nr. 03/15.12.2021. Primele situații financiare consolidate  pentru  Grupul 

în structura actuală, care să cuprindă, deci, și ultimele societăți integrate, urmează să fie încheiate 

la data de 30.06.2022. 
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La rândul lor, societățile Westgate România SRL și Megabet International SRL sunt deținute de 

Emitent de la înființarea acestuia, în luna decembrie a anului 2020. 

Modelul de business a fost construit astfel încât liniile de afaceri să fie, în principiu, bine delimitate 

și tranzacțiile între acestea să fie minime. Astfel, deși părțile afiliate sunt numeroase, tranzacțiile 

semnificative între părțile afiliate au loc exclusiv în interiorul unei linii de business, limitându-se 

la cele dintre entitățile care operează rețeaua de agenții de pariuri și jocuri de noroc de tip slot 

machines, Westgate, Wap Holdings respectiv la tranzacțiile dintre societățile care gestionează 

rețeaua de săli de jocuri Game World. 

În ceea ce privește rețeaua de agenții de pariuri sportive și jocuri de noroc de tip slot machines, 

tranzacțiile între părți afiliate au fost desfășurate în condițiile pieței, relațiile comerciale dintre 

Westgate România SRL și celelalte companii fiind din categoria serviciilor de mentenanță, chirii 

de spațiu, servicii GDPR, servicii de procesare plăți, împrumuturi și dobânzi.  

La rândul său, divizia online de jocuri de casino și pariuri sportive nu este angajată, direct sau 

indirect, în tranzacții semnificative cu nici o altă societate componentă a Grupului în derularea 

curentă a activității sale.  

În cursul anului 2020, valoarea tranzacțiilor între companiile care operează rețeaua de săli de 

jocuri, respectiv între Game World România SRL și filialele sale s-a ridicat la aproximativ 4,5 mil. 

lei, în timp ce tranzacțiile între Game World România SRL și companii din afara liniei de business 

(Westgate Romania SRL) au avut o valoare totală de 20 mii lei. Obiectul relației contractuale dintre 

societate și companiile afiliate se compune din servicii de mentenanță, chirii de spațiu, servicii 

GDPR, preluare de datorie, credite afiliate, dar și împrumuturi de la asociați.  

9. Informații cu privire la conducerea Emitentului 

Conform Actului Constitutiv al Stanleybet Capital S.A. actualizat la data prezentului Document, 

Societatea este administrată în sistem unitar, Adunarea Generală a Acționarilor fiind forul 

decizional cel mai înalt la care se raportează Consiliul de Administrație al Societății, cu rol 

fundamental în decizii privind proiectarea strategiei de dezvoltare și monitorizarea implementării 

acesteia. Acesta deleagă conducerea executivă către Directorul General care, în mandatul curent, 

este și președintele Consiliului de Administrație.  

Consiliul de Administrație acționează în ceea ce consideră în mod rezonabil că este în interesul 

prim al Societății și al acționarilor acesteia, în conformitate cu obligațiile lor conform legilor în 

vigoare, actului constitutiv și hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor.  

La momentul redactării prezentului Memorandum, membrii Consiliului de administrație sunt:  
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• Dl. CSABA TANKO — Președinte al Consiliului de administrație. Acesta deține 5% din 

societatea Intenza Holdings LTD care la rândul său deține 18% din capitalul social al 

Stanleybet Capital S.A. 

• Dl. MARTON ATILLA ISTVAN — Membru al Consiliului de administrație 

• Dl. ANDREI BENGHEA MĂLĂIEȘ— Membru neexecutiv al Consiliului de administrație. 

Administratorii Marton Istvan și Andrei Benghea Mălăieș nu dețin acțiuni în cadrul Emitentului. 

Membrii Consiliului de administrație au fost numiți la 10.11.2020, pe o perioadă de doi ani.   

 

Membrii Consiliului de administrație 
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            Experiența profesională 

✓ 2020- prezent, Director General, Megabet Internațional 

✓ 2020- prezent, Președinte al Consiliului de Administrație, Stanleybet Capital 

✓ Aprilie 2019- Octombrie 2019, Director de afaceri, Westgate România 

✓ 2015-2019, Director General, M&CO HR SERVICES 

✓ 2016-2019, Consultant Management, Marsorom/ Bioeel/ Uniprest/ Mexxem/ 

Elastoffice 

✓ 2016-2019, Consultant Management, Marsorom/ Bioeel/ Uniprest/ Mexxem/ 

Elastoffice 

✓ 2014-2015, Director Resurse Umane, Gedeon Richter Farmacia SA 

✓ 2011-2015, Director Resurse Umane, Pharmafarm SA 

✓ 2012-2014, CEO adjunct, Pharmafarm SA 

✓ Martie 2011- Iulie 2011, Partener de afaceri, E-Star România 

✓ 2007-2011, Director Resurse Umane, Materom SRL 

 

 

Educație formală 

A absolvit Facultatea de 

Drept din cadrul  

Universității Dimitrie 

Cantemir; 

Deține un master în Resurse 

Umane; 

A absolvit cursuri 

specializate în Studii 

economice în limbi străine și 

Management și 

administrarea afacerilor. 
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Educație formală 

A absolvit Facultatea de 

Administrare a Afacerilor 

din cadrul Academiei de 

Studii Economice 

Deține un master în 

Administrarea Afacerii 

(INSEAD) 

 

            Experiența profesională 

✓ Septembrie 2020-aprilie 2021, CFO Compania Națională de 

Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. 

✓ 2019-prezent, Fondator Credia Fintech 

✓ 2019-2020, Expert Termen Scurt Proiecte Consultanta Sector Public, 

Banca Mondială 

✓ 2013-2018, Partner Asociat Consultanta, Lider Sector Public, Ernst & 

Young, București (România) 

✓ 2012-2013 CEO, Președintele Comitetului Director, Membru în 

Consiliul de Administrație, Membru Comitet Investiții/Audit, 

Transelectrica 

✓ 2010-2012, Membru Consiliu Administrație, Membru Comitet 

Investiții / Audit, Transelectrica 

✓ 2010-2012 Partener, Director vânzări și business development, 

Renaissance Advisors 

✓ 2007-2009, Consultat asociat, McKinsey & Company 

✓ 2005-2007, Director de Cabinet al Ministrului de Finanțe, Consilier 

Ministru Reprezentant in Adunarea Generala a Acționarilor – 

Imprimeria Naționala si Loteria Națională, Membru în Consiliul de 

Administratie - CFR Calatori si RADEF 

✓ 2003-2005, Marketing Coordinator, 3M România 

✓ 2002-2003, Corporate Sales Trainee, Orange România 

 

 

Educație formală 

A absolvit Universitatea de Economie 

din Petroșani, din cadrul Universității 

Ecologice București 

Deține un master în Economie, din 

cadrul Universității Titu Maiorescu, 

București 

 

 

            Experiența profesională 

✓ 2020-prezent, Director, Westgate România 

✓ 2015-prezent, Director, Olimpico Bar  

✓ 2015-prezent, Director, Game World Exchange  

✓ 2001-2015, Manager de sală, Game World România 
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În structura conducerii Societății se află: 

• Dl. Csaba Tanko – Director General 

• Dl. Marton Atilla Istvan – Director 

• Dl. Marian Stănescu – Director financiar, profesionist în domeniul financiar contabil, cu 

experiență de management financiar acumulată atât în industria asigurărilor, ca și director al 

departamentului financiar-contabil al Asirom – Vienna Insurance Group, cât și în cadrul 

grupului Game World.  Nu deține acțiuni în cadrul Societății. 

10. Detalii cu privire la angajații Emitentului 

Managementul Societății consideră că resursa umană, care reprezintă pilonul principal în vederea 

implementării strategiilor de dezvoltare și atingerea obiectivelor strategice fixate este una dintre 

cele mai importante active.  De aceea de-a lungul timpului s-a urmărit ca resursa umană atrasă să 

fie reprezentată de personal cu experiență și vechime pe piața jocurilor de noroc. Cultura 

organizațională Stanleybet Capital S.A. susține un mediu de lucru care să valorifice colaborarea și 

dezvoltarea în cadrul Societății.   

Societatea emitentă – Stanleybet Capital SA 

Tabel 7. Structura personalului Stanleybet Capital la 30.06.2021 

Departament  Nr. Personal  

Management    3 

Personal administrativ și de suport     1 

Personal cu atribuții financiar-contabile și resurse umane    2 

Total      6 

 

Rețeaua de săli de jocuri premium - Game World România &  Game World Invest  

Aflată în centrul întregii activități desfășurate de către companie, resursa umană reprezintă un 

activ cheie pentru management.  

Tabel 8. Structura personalului Game World România, Game World Invest la 30.06.2021 

Departament  Nr. Personal 

Management superior 56 

Personal administrativ și de suport 329 

Personal cu atribuții financiar- contabile 16 

Total 401 
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Rețeaua de agenții de pariuri sportive și slot machines – Westgate România SRL și WAP 

Holding România  

Această linie de business mobilizează cel mai mare volum de personal, gestionând un număr de 

1.022 angajați, între care 11,32% sunt absolvenți de studii superioare, iar 77% sunt persoane de sex 

feminin.   

Tabel 9. Structura personalului Westgate România și WAP Holdings România 30.06.2021 

Departament Nr. Personal  

Management superior 46  

Personal administrativ și de suport 954  

Personal cu atribuții financiar- contabile 22  

Total 1.022  

 

Divizia online de jocuri de noroc și pariuri sportive  

Resursa umană a societății Megabet România este relativ restrânsă, având în componența sa 58 de 

angajați, desfășurându-și activitatea atât prin contact direct cu clientul, cât și la nivel administrativ. 

60,34% din angajați sunt absolvenți de studii superioare.  

 

Tabel 10. Structura personalului Megabet România 30.06.2021 

     Departament Nr. Personal 

Asistență clienți 19 

Contabilitate 4 

Management 7 

Marketing 11 

Resurse umane 4 

Risc și fraudă 13 

Total 58 

 

  

Referitor la gradul de sindicalizare al forței de muncă, angajații sunt reprezentați în relație cu 

Societatea de către un reprezentant ales din rândul personalului.  
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11. Cota de piață și principalii competitori 

11.1 Piața jocurilor de noroc și a pariurilor sportive 

Piața pariurilor sportive și a jocurilor de noroc, la nivel global, este segmentată pe lângă tipurile 

de platforme, în funcție de aplicații, tipuri și evenimente sportive:  

o aplicațiile sunt împărțite în jocuri de extragere, jocuri instante, loterie, jocuri cu numere 

și altele; o  tipurile pariurilor sportive sunt segmentate în linii de joc, pariuri fixe, 

pariuri de schimb, pariuri spread, e-sport și altele;  

o pe baza tipurilor de sport, piața pariurilor sportive este divizată în fotbal, baseball, 

hochei, cricket, tenis, golf, box, curse auto și altele.  

Această piață, evaluată la 85.047 mld dolari pentru anul 2019, se preconizează să crească cu o rată 

compusă anuală de creștere (CAGR) de 9% în perioada 2020-2024, potrivit 

http://www.researchandmarkets.com, cu intensitatea cea mai mare în țările europene cărora, de 

altfel, le revine cota cea mai mare din piața globală.  

Un studiu al pieței jocurilor de noroc online1 publicat de Research and Markets2 în mai 2021 

apreciază o creștere puternică a pieței de profil în următorii 10 ani cel puțin, estimând o rată de 

creștere anuală (CAGR) de 12,3%. Alte studii preconizează un nivel de creștere similar : un raport 

de analiză generat de Grand View Research3 estimează o rată de creștere anuală (CAGR) de 11,5% 

din 2020 până în 2027 pentru  piața jocurilor de noroc online.   

Pe plan global, Europa deține poziția dominantă în cuantumul veniturilor generate de jocurile de 

noroc online, fiind cea mai mare și mai competitivă piață (în 2018, UE a reprezentat 49,2% din 

piața totală a jocurilor de noroc). Din totalul jocurilor de noroc desfășurate pe piața europeană, 

predomină pariurile sportive (42,5%), urmate de jocurile de cazino (32,4%).   

 

Figura 6. Piața pariurilor online- cota de piață(%)                    Figura 7. Cele mai populare activități de pariuri 

online(%) din Europa  

 
1Piața jocurilor de noroc online cuprinde venituri generate de activități de jocuri la distanță prin intermediul internetului, 

folosind dispozitive desktop și mobile. Piața include unități de jocuri de noroc care dezvoltă pariuri sportive online, cazinouri, 

bingo, loterii și jocuri de poker, printre altele.  
2Sursa: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-online-gambling-market-report-2021-to-2030---covid-19-growthand-
change-301300847.html   
3 Sursa: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/online-gambling-market  

http://www.researchandmarkets.com/
http://www.researchandmarkets.com/
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-online-gambling-market-report-2021-to-2030---covid-19-growth-and-change-301300847.html
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Sursa: Asociația Europeană a Jocurilor de Noroc și Pariurilor, 21.12.2020  

Asociația Europeană a Jocurilor de Noroc și Pariurilor (AEJNP) într-un raport publicat în 

21.12.2020 prevede o  creștere de 7% pe an a veniturilor realizate din activitățile de jocuri de noroc:  

  

Grand View Research preconizează un CAGR de 11,5% pentru perioada 2021-2027, în timp ce 

Global Market Insights preconizează o rată de creștere anuală de 14% a pieței europene până în 

2026, într-un raport publicat în august 2020.  

Figura 8. Venituri din jocuri de noroc la nivel UE (miliarde euro)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 Sursa: Asociația Europeană a Jocurilor de Noroc și Pariurilor, 21.12.2020  

 

Impactul COVID asupra pieței jocurilor de noroc  

  

În 2020, pe fondul restricțiilor generate de pandemie, industria de jocurilor de noroc a pierdut 

aproape un sfert (mai precis 23%) din încasări (75.9 miliarde de euro) față de 2019 (98.6 miliarde 

de euro), potrivit datelor publicate de Asociația Europeană a Jocurilor de Noroc și Pariurilor 
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(EGBA4) : veniturile obținute de operatorii stradali au scăzut cu 33%, și anume de la 74.1 miliarde 

de euro în 2019 la 49.6 miliarde de euro în 2020, în timp ce veniturile obținute din zona online au 

înregistrat o creștere de 7%, de la 24.5 miliarde de euro în 2019, la 26.3 miliarde de euro în 2020.  

Scăderea veniturilor nu a survenit doar pe fondul instaurării lockdown-ului respectiv 

imposibilitatea accesării locațiilor fizice de către pariori, ci s-a datorat în egală măsură suspendării 

sau amânării competițiilor sportive, îndeosebi a Jocurilor Olimpice și a Campionatului European 

de Fotbal, care au frânat în mod semnificativ pariurile sportive, ceea ce a făcut ca, per ansamblu, 

creșterea din online să nu poată compensa declinul înregistrat de operatorii stradali.  

„Jocurile de noroc din Europa au fost afectate de COVID-19 în 2020, la fel ca și multe alte sectoare, 

dar trendul de creștere în online rămâne în continuare puternic” a declarat Maarten Haijer, 

secretarul general al EGBA.  Pandemia COVID-19 joacă un rol major în adoptarea jocurilor de 

noroc online pe plan mondial, inclusiv în România. Criza sanitară și restricțiile de călătorie sau 

adunări publice impuse de guvern au propulsat utilizatorii de jocuri de noroc în mediul online, ca 

singură soluție la acest mod de divertisment.  

Pandemia a influențat într-o mare măsură și creșterea exponențială a valorii acțiunilor 

înregistrare de companiile de jocuri de noroc care sunt listate la bursă. Spre exemplu, acțiunile 

celor de la Penn National Gaming au crescut de la 26 la 92 de dolari, acțiunile Kindred Group au 

crescut de la 23 la aproape 80 de dolari, iar acțiunile furnizorului de live casino Evolution Gaming 

au crescut de la 289 la peste 782 de dolari în 20205. Industria care a beneficiat cel mai mult de 

perioada pandemiei Covid-19 este cea a jocurilor de noroc online, după cum se poate vedea din 

figura de mai jos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4EGBA - European Gaming and Betting Association (Asociația Europeană a Jocurilor de Noroc și Pariurilor)  
5Sursa: https://slotv.com/ro  

  

https://slotv.com/ro
https://slotv.com/ro


MEMORANDUM ADMITERE LA TRANZACȚIONARE ÎN SMT LA BVB  

                OBLIGAȚIUNI CORPORATIVE - STANLEYBET CAPITAL S.A  

  

  

40 

 

       Figura 9. Veniturile din jocurile de noroc online au  

      crescut în timpul pandemiei COVID-19 

  

 

Sursa: The European Business Review  

  

Piața jocurilor de noroc și pariurilor sportive în România  

Piața pariurilor a câștigat tot mai multă popularitate în întreaga lume, iar România nu face 

excepție. Este o piață care oferă participanților șansa de a câștiga bani dintr-o activitate plăcută și 

pasionantă. Piața pariurilor din România crește exponențial de mai bine de un deceniu, 

dezvoltându-se foarte mult pe fondul amplorii pe care a luat-o internetul și a echipelor și 

sportivilor români care fac piața mai interesantă și mai accesibilă pentru tot mai multe persoane. 

Agențiile de pariuri au ajuns în cele mai neașteptate locuri din țară, fiind înființate chiar și în 

comune sau sate cu doar două trei-mii de locuitori. De la an la an, se adaugă mai multe sporturi, 

meciuri, campionate și oferte care contribuie la atractivitatea acestui segment. În România, cererea 

pe piața pariurilor sportive este înfloritoare, căci este tot mai simplu să pariezi în siguranță, iar 

câștigurile pot fi rapide. În 2019 întreaga industrie a depășit pragul de aproximativ 2,2 miliarde 

de euro venituri (GGR), în timp ce media zilnică a taxelor plătite, în România, din pariuri sportive 

și jocuri de noroc este de 2,45 milioane de euro, contribuind astfel la PIB-ul României cu 1%.  

În România, jocurile de noroc reprezintă o activitate de divertisment legală, riguros reglementată, 

fiind, în acest sens, de multe ori oferită drept exemplu pozitiv pe plan european.   

Primele case de pariuri au apărut în România în 1996, odată cu primele agenții deschise de câțiva 

investitori ciprioți. De atunci și până acum, pariurile sportive și-au continuat trendul ascendent, 

beneficiind de revoluția digitală, de diversificarea ofertei de pariere, dar și de performanțele 

sportivilor români. La aproape 25 de ani de la înființare, piața de pariuri din România, care 

reunește operatorii de pariuri sportive, de slot-machines, Loteria Română și cazinourile,  se ridica 
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în anul prepandemic 2019 la peste 2000 de milioane de euro, după estimările Asociației 

Patronatelor Operatorilor de Pariuri din România, Romanian Bookmakers. Aceeași sursă susține 

că piața pariurilor sportive este una dintre cele mai bine reglementate din economia românească 

deoarece legislația impune firmelor licențiate să fie conectate la un server oglindă, astfel încât toate 

pariurile sunt contorizate Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).  

ONJN asigură cadrul normativ privind jocurile de noroc și pariurile sportive și monitorizează 

operatorii licențiați pe piața românească. Acordarea dreptului de organizare și exploatare a 

activității de jocuri de noroc  se realizează pe bază de licență de organizare a jocurilor de noroc pe 

fiecare tip de activitate și autorizație de exploatare, documente nominale și limite în timp, care se 

acordă condiționat de îndeplinirea a numeroase cerințe, precum și de plata unor taxe de licență 

care variază între 5.000 euro/an și 95.000 euro/an. În acest context, deși piața jocurilor de noroc și 

a pariurilor sportive a crescut, numărul de operatorilor licențiați în România a scăzut de la 1200 

în anul 2009, la 411 în anul 2012 și până la 272 în anul 2020, favorizând un grad mai ridicat de 

concentrare și consolidarea pozițiilor concurențiale a câtorva jucători mari.  

Industria pariurilor sportive și cea a jocurilor de noroc asigură un număr considerabil de locuri de 

muncă, în România, fiind astfel un important plătitor de salarii, taxe și impozite, cu taxe directe și 

indirecte de 600 milioane de euro plătite anual la bugetul de stat cu un grad de colectare de peste 

99%.   

Conform unei analize efectuate de economica.net, în 2013, piața jocurilor de noroc a înregistrat la 

nivel național profituri de aproximativ 166 de milioane de lei, ajungând în 2018 să depășească 

această valoare de 5 ori, atingând pragul de aproximativ 838 de milioane de lei. Dinamica acestei 

piețe se reflectă, de asemenea, și în creșterea valorii brute a cheltuielilor cu personalul angajat, de 

la 90 mil. euro în 2013, la 257 mil. euro în 2019, în timp ce numărul de salariați s-a majorat de la 

17.000 în 2012, la 45.000 în 2020.  

Statisticile globale arată că 26% din populație a pariat la jocurile de noroc sau pariuri sportive. La 

mare distanță de statele cu cei mai mulți jucători, precum Australia (80% din populație) sau Marea 

Britanie (32%), în România un procent de 15% din totalul populației de peste 18 ani (limita legală) 

a jucat cel puțin o dată, în 2018, jocuri de noroc de tip loto, cazinou, pariuri sportive, jocuri de tip 

slot machines sau jocuri de cărți, potrivit unu studiu realizat de către GfK România.  Un bărbat 

român din 4 jucase cel puțin o dată în ultimul an la momentul realizării studiului, în timp ce 

procentul femeilor care au bifat această activitate a fost de 7%. Profilul clienților fideli, care joacă 

măcar o dată pe săptămână, e format din bărbați cu vârste între 18 și 24 de ani, necăsătoriți și din 

mediul urban. Nivelul lor de educație este mediu. În momentul în care au fost întrebați de ce joacă, 

ei au avut la dispoziție mai multe variante de răspuns. 87% au spus că o fac deoarece se simt bine, 
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în timp ce 74% au precizat că joacă și pentru a câștiga bani. Pe de altă parte, ponderea femeilor 

trecute de vârsta de 18 ani care au jucat jocuri de noroc este de 7%.  

În ultima perioadă, operatorii licențiați în România, între care grupul Game World se remarcă prin 

inițiative și suport, au demarat mai multe campanii de Joc Responsabil, prin care își îndeamnă 

clienții să nu facă excese. Asociația  

Organizatorilor de Sloturi (ROMSLOT) este cea care a pus bazele programului ”Joc Responsabil” 

în România și care, de asemenea, face parte din Social Responsibility Expert Group din cadrul 

Asociației Europene a jocurilor de noroc, EUROMAT. Scopul jocurilor de noroc este distracția, iar 

excesele pot fi împiedicate direct de pe platforma utilizatorilor, prin setarea unor limite de timp 

sau de sume mizate. Clienții au și posibilitatea să își închidă contul temporar sau definitiv. 

Totodată, pentru a evita ca minorii să practice jocuri de noroc, de câțiva ani s-a implementat un 

proces mult mai strict al verificării identității. Astfel, conturile ce nu sunt verificate după un timp 

de la înscriere sunt închise, iar eventualele sume aflate în balanță sunt transferate direct la bugetul 

de stat, fără posibilitatea ulterioară de a fi recuperate.  

  

Activitatea sectorului jocurilor de noroc din România a fost suspendată în totalitate pe o perioadă 

de 6 luni în anul 2020 și 3 luni în anul 2021, ducând la o scădere drastică a veniturilor în anul 

pandemic 2020. Odată cu redeschiderea locațiilor fizice, piața a cunoscut un reviriment, 

așteptându-se o creștere semnificativă a acesteia în următorii ani, conform trendului global 

prognozat de specialiști pentru următoarea decadă.  

Principalii factori de creștere a pieței jocurilor de noroc  

  

Proporțional cu creșterea prognozată pentru industria de profil, operatorii sunt obligați să facă 

demersuri pentru a preveni dependența și pentru a ajuta jucătorii care trec granița 

divertismentului. Programul de limitare și autoexcludere pe care trebuie să-l aibă orice operator 

licențiat este foarte util, întrucât le permite utilizatorilor să-și seteze limite cu privire la sumele 

virate în contul de joc sau să-și închidă definitiv contul, în cazul în care se confruntă cu probleme 

din cauza jocului.  

Factorii cheie care conduc la creșterea pieței jocurilor de noroc :  

  

 Jocurile optimizate pentru mobil și accesul tot mai facil la aplicațiile mobile. 

 Accesibilitatea îmbunătățită la internetul de mare viteză și creșterea numărului 

utilizatorilor de internet, care au astfel ocazia să experimenteze activități de jocuri de noroc 

în timp real, neîntrerupt, 24/7. 
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  O experiență de joc îmbunătățită, îndeosebi prin încorporarea inteligenței artificiale. 

Impactul inovațiilor tehnologice asupra industriei jocurilor de noroc se răsfrânge pe 

multiple planuri, într-un efect sinergic care impulsionează trendul de creștere al pieței. 

Alături de alte domenii precum e-commerce și entertainment, industria jocurilor de noroc 

crește într-un ritm accelerat datorită apariției noilor tehnologii, cum ar fi jocurile hibride 

(Hybrid Games), realitatea virtuală (VR) și realitatea augmentată (RA) care modelează 

industria jocurilor prin atractivitatea experienței indusă utilizatorilor, 

 Estetica îmbunătățită. Mulți jucători se ghidează în alegerea jocurilor, în special a 

sloturilor, după aspectul acestora. Prin urmare, dezvoltatorii de software de jocuri online 

împing constant limitele stimulării vizuale pentru a atrage atenția jucătorilor. 

 Popularitatea în continuă creștere a pariurilor și modelul freemium6 în jocurile de noroc 

online sunt oportunități estimate a contribui din ce în ce mai mult la creșterea pieței globale 

și implicit a celei românești. Jocurile de noroc online mobile oferă diverse avantaje 

jucătorilor, cum ar fi opțiuni sporite de depunere, puncte de loialitate și opțiuni de a juca 

cu alți jucători situați oriunde pe glob.  iar această formă de divertisment online este 

accesibilă oricărui posesor de smartphone, laptop sau computer care dispune de o 

conexiune la internet. 

 Anonimatul asigurat de participarea la jocurile online este un alt factor care încurajează 

cererea de astfel de produse.  

 Creșterea numărului de cazinouri online accelerează și mai mult cererea pentru piața 

jocurilor de noroc online. Evoluțiile din spațiul online sunt paralele cu creșterea anuală a 

cazinourilor online. Aceste evoluții sunt făcute pentru a obține credibilitatea dorită în zona 

de jocuri de noroc. Numeroase cazinouri online oferă o versiune de joc gratuit a unora dintre 

jocurile lor, ceea ce creează oportunități de creștere pentru piață prin stimularea apetitului 

utilizatorilor. 

 Tehnologii precum Blockchain și IoT schimbă totul în toate domeniile, inclusiv cel al 

jocurilor de noroc online, atât din punct de vedere al securității și transparenței activităților 

desfășurate cât și a unor noi experiențe de joc, precum jocurile de noroc sociale pe 

blockchain sau cazinourile tip telegramă. În plus, platformele de jocuri de noroc bazate pe 

Blockchain sunt complet descentralizate și nu sunt influențate de o terță parte. Plățile cu 

criptomonedă vor extinde accesul la jocurile de noroc anonime, indiferent de locația 

jucătorilor.  

 Ușurința plăților online este un alt vector important de creștere a pieței. Adoptarea pe 

scară largă a modalităților de plată digitale sau mobile (”experiența instant”) înlesnește 

 
6 Freemium - un model de afaceri, în special pe internet, prin care serviciile de bază sunt furnizate gratuit, în timp ce funcțiile 
mai avansate trebuie plătite 
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procedurile de participare la joc pentru beneficiari. În același timp, anonimitatea asigurată 

de facilitățile de plată online încurajează participarea persoanelor care în mod normal nu ar 

participa la astfel de jocuri.  

 Utilizarea criptomonedelor în jocurile de noroc online ca mijloace de plată oferă 

oportunități de creștere a  pieței, îndeosebi prin anonimitatea de care beneficiază utilizatorii, 

nefiind necesare datele personale de identificare precum în cazul deținerii unui cont bancar. 

 Proliferarea reclamelor la pariuri sportive pe rețelele de socializare și diverse servere cu 

trafic intens vor contribui la creșterea cererii, în opinia operatorilor de piață.  

 Sistemele interactive de jocuri.  Jocurile de noroc online elimină interacțiunea umană, 

deoarece, mai ales în cazul sloturilor, utilizatorul interacționează cu un soft, direct de pe 

dispozitivul personal 

 Fie că este vorba de cazinouri online sau reale, obiectivul operatorilor de joc va fi să ofere 

întotdeauna clienților ceea ce își doresc, prin furnizarea unui nivel ridicat de servicii pentru 

clienți 

 În prezent, tendința este aceea de a combina cele mai bune sisteme și tehnologii interactive 

de jocuri online cu farmecul tradițional al vechiului cazinou live. 

 Sisteme de siguranță avansate. Deoarece tehnologia avansată continuă să îmbunătățească 

aspecte precum divertismentul și sistemele de plată, aceasta are o influență pozitivă și 

asupra sistemelor de siguranță a datelor pentru a asigura corectitudinea în timpul jocului 

 Numărul tot mai mare de adepți sportivi din întreaga lume alimentează cererea de pariuri 

sportive. Majoritatea pariurilor sportive la nivel global sunt din domeniul box, baseball, 

fotbal și hochei, în timp ce în Europa, inclusiv în România, predomină pariurile din fotbal. 

Popularitatea în creștere a pariurilor FIFA pe întreg teritoriul Europei va fi un factor 

determinant al creșterii pieței din regiune, potrivit unui raport  al Global Market Insights 

publicat în august 2020. 

 Legislația românească în domeniul jocurilor de noroc este corectă cu piața și este luată ca 

exemplu de bună practică în alte țări. Din punct de vedere legislativ România este una 

dintre țările care oferă cele mai bune oportunități de dezvoltare în domeniu, iar ca taxare 

se situează în topul țărilor UE 

 Nu în ultimul rând, are loc o îmbunătățire și înmulțire a demersurilor care promovează 

jocul responsabil, concomitent cu creșterea pieței. La nivel european, nu mai puțin de 63% 

dintre utilizatorii operatorilor afiliați ai EGBA (Asociația Europeană a Jocurilor de Noroc și 

Pariurilor) au folosit cel puțin un instrument destinat jocului responsabil în 2020, ceea ce 

reprezintă o creștere cu 50% față de anul 2019. De asemenea, operatorii de joc europeni au 

inițiat în 2020 peste 1,2 milioane de intervenții directe cu clienții pentru a promova jocul 

responsabil, potrivit datelor furnizate de EGBA.  
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 Oferirea de servicii sociale de către operatorii de joc, atât cei offline cât și cei online. 

Operatorii de cazinouri vor oferi noi servicii de socializare pentru clienții lor sau, cu alte 

cuvinte, un cazinou s-ar transforma cu ușurință într-o rețea socială. 

În plus, factori precum legalizarea jocurilor de noroc și aprobarea culturală, sponsorizările 

corporative și aprobările din partea vedetelor contribuie, de asemenea, la creșterea pieței de profil.  

11.2 Poziția concurențială 

Caracteristicile principale ale domeniului de activitate în care își desfășoară activitatea emitentul 

sunt stabilitatea și maturitatea, atât la nivel local, cât și la nivel global.  Piața jocurilor de noroc are 

un aport din ce în ce mai mare la activitatea economică a României, contribuind cu sume 

semnificative reprezentate de taxele directe, impozitul pe profit, dar și diverse taxe și contribuții 

atrase anual. Cu toate că notorietatea agențiilor de jocuri de noroc și pariuri sportive a scăzut în 

detrimentul operatorilor care activează în mediul online, interesul oamenilor față de acest tip de 

divertisment continuă să crească.  

Principalii concurenți ai Emitentului, participanți ai segmentului de jocuri de noroc sunt 

prezentați în ordine alfabetică:  

Tabel 11. Principalii concurenți ai Emitentului 

Competitori Descriere 

 

Arminbet este o agenție de pariuri stradală, înființată în anul 2015 și 

deținută de compania ARMIN BET LIMITED SRL. Arminbet este o 

agenție de pariuri care își desfășoară activitatea doar în mediul offline 

prin intermediul agențiilor răspândite la nivel național, având peste 

600 de sucursale. 

 

Una dintre cele mai vechi agenții stradale din România, Casa 

Pariurilor activează atât în mediul offline, cât și în mediul online, prin 

intermediul site-ului www.casapariurilor.ro. 

 

Domeniul de activitate al acestei case de pariuri se restrânge doar la 

nivelul agențiilor stradale, iar oferta sa de pariere include și pariuri 

live și opțiunea de cashout. 

 

Casa de pariuri Fortuna a obținut licența pentru organizarea și 

exploatarea jocurilor online pe piața românească în anul 2015. Pe 

lângă serviciile oferite prin intermediul punctelor fizice, această casă 

de pariuri pune la dispoziția jucătorilor aplicațiile Fortuna, atât pe 

mobil, cât și pe tabletă. 
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Figura 10. Cota de piață între 

principalii 6 competitori  

 

 

Mozzart Bet este un operator de pariuri sportive și jocuri de noroc, 

care își desfășoară activitatea atât prin intermediul agențiilor, cât și 

online, prin intermediul site-ului www.mozartbet.ro. 

 

 
 

Superbet Holding România este un grup din industria pariurilor 

sportive și jocurilor de noroc din România cu sediul în București. 

Fondat în anul 2008 de Sacha Dragic, grupul operează patru branduri 

de retail - Superbet, Bet Arena, Go Bet și Magic Jackpot - și platforma 

online Superbet.ro. 

 

Considerată cea mai răspândită casă de pariuri la nivel național. 

Această casă de pariuri se diferențiază de competitorii să prin publicul 

țintă, agențiile fiind localizate la nivel rural, în zone în care concurența 

este inexistentă. Opțiunea de pariere online nu este disponibilă în 

cazul acestui jucător al segmentului, însă oferă posibilitatea plasării 

de pariuri live în agențiile fizice. 

 

Cuantumul cifrei de afaceri determinat ca sumă a tuturor cifrelor de afaceri aferente societăților 

care își desfășoară activitatea sub codul CAEN 9200 a atins, în 2020, valoarea de aproximativ 10 

miliarde de lei, aceasta reprezentând 0,59% din cifra de afaceri a României.  

Cota de piață care reflectă dimensiunea și poziția companiei, calculată în raport cu valoarea totală 

a cifrei de afaceri aferentă codului CAEN 9200 - Activități de jocuri de noroc si pariuri – se situează, 

pentru Stanleybet, în jurul valorii de 1,59%.   

Comparativ cu 6 dintre principalii concurenți ai companiei, aceasta se situează pe locul 4 după 

cota de piață:     

 

 

  

 

COTA DE PIAȚĂ 
 Superbet

 Casa Pariurilor

 Fortuna

 Stanleybet

 Total Bet

 EXCELBET

 Mozzard Bet
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Raportându-ne în mod precis la piața deservită de acești 7 cei mai importanți jucători din industria 

de profil, Stanleybet contribuie într-un procent de 11%.  

 Figura 11. Procentul de piață deservit în industria jocurilor de noroc  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Prin intermediul unei analize comparative cu cei mai importanți și relevanți competitori care dețin 

cele mai mari cote de piață, Stanleybet se poziționează pe al 4-lea loc după cifra de afaceri.  

  Figura 12. Poziția Stanleybet după cifra de afaceri  

 

 

  

40%

21%

19%

11%

3%
3% 3%

 Superbet

 Casa Pariurilor

 Fortuna

 Stanleybet

 Total Bet

 EXCELBET

 Mozzard Bet



MEMORANDUM ADMITERE LA TRANZACȚIONARE ÎN SMT LA BVB  

                OBLIGAȚIUNI CORPORATIVE - STANLEYBET CAPITAL S.A  

  

  

48 

 

12. Detalierea structurii cifrei de afaceri pe linii de business 

Cu rol integrator, Stanleybet Capital S.A. este o societate de tip holding care coordonează strategic 

activitățile liniilor de business – rețea de agenții de pariere sportivă și slot machines, cazinouri 

electronice și pariere sportivă și jocuri de noroc în mediul online – ale entităților din cadrul 

Grupului, printre cele mai cu tradiție branduri din industria românească.  

Ca societate de tip holding, Stanleybet Capital SA desfășoară ca singură activitate operațiuni 

specifice holdingurilor, fără să existe, deci, linii de business multiple. La nivel de grup, structura 

cifrei de afaceri pe segmente de activitate este prezentată mai jos (tabelul nr. 12):  

 

Tabel 12. Structura cifrei de afaceri pe segmente de activitate 

 

 

 

 

Game World România și Game World Invest operează sălile de jocuri premium cu brandul Game 

World, care se remarcă printre cei mai mari organizatori de jocuri de noroc din Europa Centrală 

și de Est. După un trend descendent conturat la sfârșitul anului 2020, pe fondul măsurilor de 

prevenire a răspândirii infectării cu virusul COVID-19, cifra de afaceri a companiilor din cadrul 

diviziei de săli de jocuri înregistrează variații pozitive după primul semestru 2021.  

Linie de 

business  

Linie 

operațională  

        CA 2018  CA 2019  CA 2020  CA S1 2020  CA S1 2021  

Rețeaua de săli 

de jocuri  

Game World 

România SRL  
125.286.893 129.395.470 69.106.632 37.842.606 45.316.395 

Game World 

Invest SRL  
34.565.719 44.410.119 26.448.736 12.252.405 13.680.921 

Slot Partner  
13.545.454 18.321.502     8.918.115 4.852.534 3.119.459 

Rețeaua de 

agenții de 

pariuri 

sportive și 

jocuri de noroc 

de tip slot 

machine  

  

Westgate  

România SRL  

 

147.591.967 

 

144.364.634 

 

89.613.188 

 

39.739.443 

 

60.749.392 

WAP  

Holdings  

România  

 

        9.384.528 

 

30.851.352 

 

17.286.351 

 

9.589.223 

 

7.197.530 

Divizia online 

de jocuri de 

casino și 

pariuri 

sportive 

  

Megabet  

International 

SRL   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

25.589.620 
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Suspendarea activității  și anularea evenimentelor sportive importante se imprimă în evoluția 

vânzărilor diviziei de agenții de pariuri, societățile WAP Holdings și Westgate Romania SRL 

marcând o scădere de 40,18%, respectiv de 37,93%  a cifrei de afaceri în anul 2020 comparativ cu 

anul 2019. În strategia de dezvoltare pe termen mediu (2021-2024), conducerea Emitentului 

prevede investiții importante în tehnologizarea și digitalizarea experienței jucătorilor din agențiile 

de pariere sportivă și slot machines. La finalul perioadei împrumutului obligatar, rețeaua de agenții 

de pariuri sportive și slot-machines se preconizează că va genera venituri de peste 216 mil. lei.  

Lansată în luna martie a anului 2021, divizia online de jocuri de noroc și pariuri sportive este 

specializată în pariere sportivă și jocuri de noroc exclusiv în mediul online sau prin intermediul 

aplicațiilor mobile. Megabet International SRL, exponenta acestei linii de business, înregistrează o 

cifră de afaceri de 25,5 mil. lei la sfârșitul primului semestru 2021, conducerea previzionând 

venituri de 121 mil. lei pentru sfârșitul anului 2024, în contextul alinierii politicilor de marketing 

la obiectivele antreprenoriale. 

13. Clienți principali 

Profil socio-demografic al utilizatorilor jocurilor de noroc  

Grupul conduce regulat studii statistice privind profilul clienților săi, atât pentru cunoașterea 

aprofundată a pieței țintă, cât și pentru atingerea scopurilor de educare a consumatorilor de jocuri 

de noroc în direcția unui comportament responsabil.  

În ceea ce privește analiza profilului socio-demografic al utilizatorilor de jocuri de noroc și pariuri 

sportive, la nivel global, s-a constatat că practica acestora se regăsește preponderent în rândul 

bărbaților mai tineri. Aceștia sunt reprezentați în proporție de 69% din clienții de bază, care au 

realizat un pariu sportiv la un cazino, online sau prin intermediul unei case de pariuri în ultimele 

12 luni, potrivit unui sondaj realizat de către American Gaming Association.   

În ceea ce privește vârsta persoanelor care sunt implicate în jocuri de noroc, 45% dintre acestea au 

vârsta cuprinsă între 23 și 34 de ani, fapt constatat în urma sondajului.  

Așa numiții pariori de bază însumează un număr de 32,8 milioane, iar pariorii ocazionali 18,8 

milioane.  

Potrivit unui studiu realizat în România, în anul 2019, pe un eșantion de 288 de persoane, referitor 

la tipologiile de pariori în funcție de frecvența cu care pariază putem definii trei tipologii:  

 pariorul fanatic, cel care pariază zilnic;  

 pariorul obișnuit, cel care pariază de 1-3 ori pe săptămână;  

 pariorul ocazional, cel care pariază la evenimente speciale.  
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Categoria pariorului fanatic include alte două tipologii, și anume, pariorul pentru care jocurile de 

noroc și pariurile sportive reprezintă principala sursă de venit și pariorul care pariază din instinct, 

urmărind să câștige o sumă de bani care să le acopere sumele de bani pe care le-a pariat de-a 

lungul timpului.  

În categoria pariorului obișnuit se încadrează cei mai mulți utilizatori. Aceștia sunt cei pasionați 

de sport și care își aleg pariurile în funcție de calcule clare pe care le efectuează înainte.  

Printre pariorii ocazionali se numără persoanele interesate de pariuri doar în momentul în care se 

desfășoară anumite evenimente mai importante: competiții sportive sau meciuri semnificative 

(campionate, echipe foarte cunoscute care joacă împreună, meciurile echipei naționale). Aceștia 

pariază de obicei împreună cu grupul de prieteni și speculează câștigul, fără a avea o strategie 

clară și bine gândită.  

Conform studiului efectuat în rândul agențiilor Stanleybet din România pe același eșantion de 288 

de pariori, s-a concluzionat următorul profil socio-demografic al pariorilor:  

 Vârsta medie: 32 de ani; 

 Angajați cu studii medii: 46%; 

 Educație medie: 60%; 

 Căsătorit/ă: 60%; 

 Media persoanelor din gospodărie: 3 persoane; 

 Venitul mediu net personal: 2.476 lei; 

 Venitul mediu net pe gospodărie: 3.970 lei. 

  

Pe baza unui alt studiu realizat de către GfK România pentru Asociația Romslot și Romanian 

Bookmakers, pe un eșantion de 988 de persoane cu vârsta peste 18 ani s-au evidențiat următoarele 

particularități socio-demografice: 
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Motivele pentru care persoanele cu vârsta peste 18 ani apelează la pariuri sportive și jocuri de 

noroc sunt foarte diverse. În general acestea joacă/pariază pentru distracție și pentru a câștiga 

bani, însă aceste motive pot fi detaliate astfel:  

 

Concluziile la care s-a ajuns în urma studiului arată faptul că, în România, incidența jocurilor de 

noroc este de 15%, respective 2,4 milioane de indivizi peste 18 ani au practicat măcar o dată pariuri 

sportive și jocuri de noroc. Cei mai mulți dintre aceștia sunt, în general, bărbați tineri, între 18 și 

24 de ani, necăsătoriți, din mediul urban. Aceștia joacă de plăcere, pentru că se simt bine și pentru 

a câștiga bani.   

49
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Joc/ Pariez pentru a castiga bani

Ma simt bine atunci cand joc/ pariez

Joc/ Pariez pentru a ma distra

Joc/ Pariez pentru a petrece timpul cu prietenii

Joc/ Pariez din dorinta de a simti adrenalina

Joc/ Pariez pentru a ma detasa de probleme

Figura 17. Motive de joc

Mi se potriveste in totalitate Mi se potriveste intr-o oarecare masura

Nu mi se potriveste deloc
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14. Furnizori importanți. Contracte semnificative 

Rata de dependență față de furnizori este relativ redusă. Întrucât grupul activează în cadrul mai 

multor segmente de activitate, se impune prezentarea distinctă a furnizorilor, în funcție de 

segmentele de activitate în care activează.  

Întrucât alegerea furnizorului de servicii de plată online și infrastructură este un aspect 

important în vederea satisfacerii atât a nevoilor clienților, cât și a managementului.  

  

Figura 18. Structura furnizorilor  

 

Piața furnizorilor deține un rol important în îndeplinirea strategiei generale a unei întreprinderi, 

în acest sens, au fost încheiate contracte comerciale cu o notorietate ridicată în domeniile în care 

realizează:   

În categoria furnizorilor de aparate de joc se înscrie Euro Games Technology (EGT), companie care 

are drept domeniu de activitate dezvoltarea, producția și distribuția unei game ample de produse 

utilizate în industria jocurilor de noroc, având drept trăsături distincte înalta calitate, fiabilitate, 

dar și prețurile competitive oferite.   
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Portofoliul de produse al acestei companii este compus din  jocuri 

video slot, aparate de joc, sisteme jackpot, rulete electronice, mese de 

Blackjack semi-electronice, stații de redare mobile și o gamă largă de 

accesorii pentru jocuri de noroc, precum și platforme de jocuri.  

  

Un alt furnizor al Emitentului, care se bucură de o notorietate ridicată în această industrie este 

Internațional  

Game Technology (IGT), o companie multinațională care produce mașini de slot și alte tehnologii 

de jocuri de noroc.  

 

Portofoliul de produse oferă jucătorilor o gamă variată de sloturi  

inovative, jocuri de masă sau jocuri de cărți, clienții operatorilor de  jocuri 

de noroc din România se pot bucura de peste 150 de sloturi  care oferă funcții unice, dar și un mod 

de joc imersiv.   

15. Principalii indicatori operaționali 

Rețeaua Game World cuprinde 7 săli de jocuri premium, cu circa 700 de posturi de joc. Din punct 

de vedere al răspândirii geografice, cele șapte săli de joc se află în București, Constanța, Brașov și 

Alba Iulia. Întrucât sunt poziționate în cadrul categoriei Premium, sălile de joc se diferențiază de 

cele ale concurenților prin ambianța, stilul și eleganța lor, alături de standardele înalte de confort 

și siguranță. În plus, sălile de joc prezintă o gamă diversificată de jocuri și oferte de divertisment 

și sunt poziționate în incinta centrelor comerciale de tip mall și shopping center.  

Tabel 13. Tipuri de activități în sălile de joc din România – Game World România & Game World Invest  

 
    POSTURI  

 SALA DE JOCURI  ACTIVITĂȚI  FACILITĂȚI  

     DE JOC  

Game Word București 

Mall  

București  

Slot machines, Rulete electronice, 

Ruleta live / studio, Pariuri sportive / 

Stanleybet, Loteria Nationala, 

Schimb valutar 

267  

Restaurant, doua baruri, doua terase, 

garderoba, parcare cu valet parking, 

doua lifturi, 5 intrari, garderoba, 

casete bagaje,  

WiFi, TV, scena pentru evenimente  

Game World Sun Plaza  

București  

Slot machines, Rulete electronice, 

Ruleta live / studio, Pariuri sportive 
68  Bar, garderoba, parcare, WiFi, TV  

  

  

  

https://www.egt-bg.ro/jocuri-colectii
https://www.egt-bg.ro/jocuri-colectii
https://www.egt-bg.ro/jocuri-colectii
https://www.egt-bg.ro/jocuri-colectii
https://www.egt-bg.ro/jocuri-colectii
https://www.egt-bg.ro/sloturi-cabinete
https://www.egt-bg.ro/sloturi-cabinete
https://www.egt-bg.ro/sloturi-cabinete
https://www.egt-bg.ro/jocuri-jackpots
https://www.egt-bg.ro/jocuri-jackpots
https://www.egt-bg.ro/jocuri-jackpots
https://www.egt-bg.ro/multiplayer
https://www.egt-bg.ro/multiplayer
https://www.egt-bg.ro/multiplayer
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/ Stanleybet 

Game World Liberty 

Center  

București  

Slot machines, Rulete electronice, 

Ruleta live / studio, Pariuri sportive 

/ Stanleybet, Schimb valutar 

67  
Bar, terasa, garderoba, parcare, WiFi, 

TV  

Game World Calea 

Moșilor  

Slot machines, Rulete electronice, 

Ruleta live / studio, Schimb valutar 
40  Bar, terasa, garderoba, WiFi, TV  

Game World City Park 

Mall  

Constanța  

Slot machines, Rulete electronice, 

Ruleta live / studio, Pariuri sportive 

/ Stanleybet, Schimb valutar 

154  

Restaurant (in curs de amenajare), 

bar, terasa, garderoba, parcare, lift, 2 

intrari, garderoba, WiFi, TV, scena 

pentru evenimente  

Game World Alba Mall 

Alba  

Iulia  

Slot machines, Rulete electronice, 

Ruleta live / studio, Pariuri sportive 

/ Stanleybet, Schimb valutar 

49  
Bar, terasa, garderoba, 2 intrari WiFi, 

TV  

Game World Cobco 

Brașov  

Slot machines, Rulete electronice, 

Ruleta live / studio, Pariuri sportive 

/ Stanleybet 

42  
Bar, terasa, garderoba, 2 intrari WiFi, 

TV  

 

Al patrulea jucător, ca dimensiune, din industria jocurilor de noroc, desfășurând activități de 

jocuri de noroc, precum pariuri sportive și slot machine în săli proprii, Stanleybet se bucură de un 

nivel ridicat de notorietate, fiind o companie cu tradiție pe piața jocurilor de noroc din România. 

Figura 19. Evoluția istorică a numărului de agenții StanleyBet – Westagte România SRL & WAP 

Holdings  

 

 
 

 

Tabel 14. Numărul aparatelor de joc pe categorii 

Tipul aparatului  Numărul aparatelor  

Multigame  722  

Singlegame  199  

Multigame  83  

Singlegame  75  

Multigame  54  

  

82 98 142 181 
237 

316 318 315 348 366 367 355 320 309 295 290 288 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Multigame  46  

Multigame  19  

Multigame  18  

Multigame  5  

Multigame  5  

Terminal Ruleta  4  

Multigame  1  

TOTAL  1231  

16.  Scurtă descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile și gradul de îndatorare al 

Emitentului 

Această secțiune descrie principalele evoluții privind performanța financiară a Emitentului, 

factorii determinanți și natura acestora.  

Situațiile financiare prezentate în prezentul Memorandum au fost preluate din situațiile anuale și 

semestriale consolidate ale Grupului, situațiile individuale anuale, respectiv situațiile individuale 

semestriale ale Westgate România SRL, Wap Holding România, Megabet International SRL, Game 

World România SRL și Game World Invest SRL, Slot Partner. Situațiile financiare ale Westgate 

Romania SRL, Game World România SRL și Game World Invest SRL– societățile pilon – fiind 

auditate la 31.12.2020 de către societatea BDO Audit SRL.  

16.1 Grupul Stanleybet Capital S.A. 

Prezentele situații consolidate întocmite la 31.12.2020 și 30.06.2021 încorporează rezultatele 

operațiunilor Societății și filialelor sale, Westgate România SRL, WAP Holdings, Megabet 

International SRL. Procesul de integrare în cadrul Grupului a Societăților Game World România, 

Game World Invest și Slot Partner s-a finalizat la data de 11.01.2022 prin înregistrarea la ONRC a 

modificărilor în structura acționariatului și ale actelor constitutive ale Game World România și 

Game World Invest așa cum au fost prevăzute în Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 

05/15.12.2021, respectiv Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 03/15.12.2021. Primele 

situații financiare consolidate  pentru  Grupul în structura actuală, care să cuprindă, deci, și 

ultimele societăți integrate, urmează să fie încheiate la data de 30.06.2022. 
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Situații financiare consolidate 

Tabel 15 

Situație economico-financiară (lei) 2020 30.06.2021 

A. Active imobilizate, din care: 75.435.230 80.202.129 

Imobilizări necorporale 48.430.169 50.187.285 

Imobilizări corporale 23.682.738 20.013.058 

Imobilizări financiare 3.322.323 10.001.786 

B. Active circulante, din care 15.073.590 25.796.803 

Stocuri 1.762.287 1.201.978 

Creanțe 2.151.944 8.608.917 

Investiții pe termen scurt 42.450 42.000 

Casa și conturi la bănci 11.116.909 15.943.908 

C. Cheltuieli înregistrate în avans 16.038.632 7.645.834 

TOTAL ACTIVE 106.547.452 113.644.766 

Datorii pe termen scurt 39.369.512 47.039.664 

Datorii pe termen lung 42.162.484 44.566.274 

TOTAL DATORII 81.531.996 91.605.938 

Provizioane 969.729 969.729 

Venituri în avans 10.511.275 9.491.092 

Capitaluri proprii, din care 13.534.453 11.578.007 

Capital subscris vărsat 13.566.200 13.566.200 

Profitul sau pierderea reportată -31.747 5.703.198 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 0 -7.691.392 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 106.547.452 113.644.766 

 

Din datele primelor 6 luni ale anului 2021 se observă un trend pozitiv al numărului de clienții 

alături de un flux de cash-flow pozitiv.  

Soldurile de numerar din conturile din casă și bancă consolidate ale Societăților din cadrul 

Grupului au fost la 30 iunie 2021  în sumă totala de 15.943.908 lei. Acest fapt arată că planul 

strategic dezvoltat de Grup la începutul anului 2021, plan pe baza căruia Grupul și-a estimat 

proiecțiile financiare, a fost unul corect, un plan care vine să consolideze viitorul companiei.  

Din cifrele raportate după redeschiderea activității, se observă că o parte din clienții tradiționali 

se întorc în agențiile companiei, ca urmare a investițiilor efectuate, clienții fiind plăcut 

impresionați de faptul că întregul lanț de agenții Stanleybet s-a schimbat pozitiv, prin apariția 

unor spații noi reamenajate total, dotate cu mobilier și aparatură nouă. 
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Tabel 16 

Performanța financiară (lei) 2020 30.06.2021 

Cifra de afaceri 0 93.539.478 

Producția vândută 0 93.539.478 

Alte venituri din exploatare 0 2.560.177 

Venituri din subvenții din exploatare 0 1.229.368 

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL 0 97.329.023 

Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile 0 862.875 

Alte cheltuieli materiale 130 2.837.841 

Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 351 1.043.510 

Reduceri comerciale primite 0 28.323 

Cheltuieli cu personalul 0 24.871.351 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale 0 9.018.681 

Alte cheltuieli de exploatare 31.266 65.599.088 

Cheltuieli privind prestațiile externe 31.266 30.610.084 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; transferuri și 

contribuții - normative speciale 0 14.826.456 

Alte cheltuieli 0 20.162.548 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 31.747 104.205.025 

PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE -31.747 -6.876.002 

Alte venituri financiare 0 240.677 

VENITURI FINANCIARE-TOTALE 0 240.677 

Cheltuieli privind dobânzile 0 425.698 

Alte cheltuieli financiare 0 409.236 

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTALE 0 834.934 

PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARĂ 0 -594.258 

VENITURI TOTALE 0 97.569.699 

CHELTUIELI TOTALE 31.747 105.039.959 

PROFIT SAU PIERDERE BRUTĂ -31.747 -7.470.260 

Impozitul pe profit 0 221.132 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI 

FINANCIAR -31.747 -7.691.392 

 

Rezultatul consolidat al societăților din cadrul Grupului, aferent  primelor  6 luni ale anului 2021  

este un rezultat negativ in valoare de  7.691.392  lei, din care 3.445.465 lei pierderi nete aferente 

fondului comercial. Rezultatul negativ consolidat al grupului, fără tranzacțiile aferente fondului 

comercial este de 4.136.927 lei. 

Rezultatul consolidat negativ, fără influența fondului comercial (4.136.927), este determinat de  

realizărilor sub bugetul de venituri al companiei Westgate Romania SRL. Acest fapt se datorează 

închiderii activității de tip slot machine  în primele 4 luni ale anului 2021 în majoritatea agențiile  

deținute de companie (o linie de venituri care asigura 70% din veniturile companiei),  cât și a 

închiderii în totalitate a altor agenții ca  urmare a măsurilor  impuse de autoritățile centrale și 
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locale pentru prevenirea pandemiei Covid, în funcție de rata de incidență cumulată calculată o 

dată la 14 zile . 

Este important de adăugat faptul că în domeniul jocurilor de noroc contribuția la bugetul de stat 

se realizează prin impozit specific, care nu este compensat, în cazul în care veniturile sunt afectate 

de situații de piață în afara controlului managementului, cum ar fi restricțiile cauzate de pandemia 

COVID 19. În acest context, mai mult de 15% din cheltuielile companiei sunt reprezentate de 

impozite, taxe si asimilate. 

16.2 Holdingul Stanleybet Capital S.A 

Societatea Stanleybet Capital a fost înființată la 04.12.2020. Situațiile financiare individuale ale 

emitentului sunt prezentate mai jos: 

Tabel 17 

Situație economico-financiară (lei)  2020  30.06.2021  

A. Active imobilizate  13.563.200  13.571.523  

Imobilizări necorporale  0  1.934  

Imobilizări corporale  0  6.389  

Imobilizări financiare  13.563.200  13.563.200  

B. Active circulante  3.000  178.170  

Casa și conturi la bănci  3.000  178.170  

C. Cheltuieli înregistrate în avans   2.535  2.915  

TOTAL ACTIVE  13.568.735  13.752.608  

Datorii pe termen scurt  34.282  23.879  

Datorii pe termen lung  0  296.752  

TOTAL DATORII  34.282  320.631  

Capitaluri proprii, din care:  13.534.453  13.431.977  

Capital subscris vărsat  13.566.200  13.566.200  

Profitul sau pierderea reportată  0  -31.747  

Profitul sau pierderea exercițiului financiar  -31.747  -102.476  

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII  13.568.735  13.752.608  

Gradul de îndatorare (DTL/Cap Proprii+DTL) - 2,16% 
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Tabel 18  

Performanța financiară (lei) 2020  30.06.2021  

Cifra de afaceri  0  0 

Alte venituri din exploatare  0  0 

Alte cheltuieli materiale  130  774 

Cheltuieli cu personalul si ajustări de valoare  0  25.202 

Alte cheltuieli de exploatare 31.267  73.128 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL  31.747  99.104 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE  -31.747  -99.104 

Venituri financiare  0  2.941 

Cheltuieli financiare  0  6.313 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA  0  -3.372 

VENITURI TOTALE  0  2.941 

CHELTUIELI TOTALE  31.747  105.417 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ  -31.747  -102.476 

PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ  -31.747  -102.476 

 

Întrucât Stanleybet Capital SA nu a înregistrat venituri pentru anul 2020 și iunie 2021, valoarea 

EBITDA nu a fost calculată.16.3 Rețeaua de săli de jocuri premium - Game World România &  

Game World Invest  

Indicatorii poziției financiare Game World România SRL  

Tabel 19 

Situație economico-financiară (lei) 2018 2019 2020 
%Δ 

2020/2019 
30.06.2021 

∆ S1  /  

31.12.2020 

A. Active imobilizate, din care: 21.365.628 22.606.320 21.960.319 -2,86% 22.900.788 104,28% 

Imobilizări necorporale 71.302 76.990 67.154 -12,78% 55.302 82,35% 

Imobilizări corporale 8.320.395 11.546.122 9.930.461 -13,99% 8.631.620 86,92% 

Imobilizări financiare 12.973.931 10.983.208 11.962.704 8,92% 14.213.866 118,82% 

B. Active circulante, din care 19.439.708 13.274.490 15.265.331 15,00% 20.037.753 131,26% 

Stocuri 1.223.570 1.214.775 976.455 -19,62% 1.052.208 107,76% 

Creanțe 8.375.053 1.787.794 3.190.510 78,46% 792.542 24,84% 

Investiții pe termen scurt - - - - 7.000.000 - 

Casa și conturi la bănci 9.841.085 10.271.921 11.098.366 8,05% 11.193.003 100,85% 

C. Cheltuieli înregistrate în avans 4.279.573 6.984.586 4.865.408 -30,34% 2.508.940 51,57% 
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TOTAL ACTIVE 45.084.909 42.865.396 42.091.058 -1,81% 45.447.481 87,36% 

Datorii pe termen scurt 10.988.819 13.212.495 32.133.635 143,21% 26.288.553 81,81% 

Datorii pe termen lung - - 3.429.158 - - - 

TOTAL DATORII 10.988.819 13.212.495 35.562.793 169,16% 26.288.553 73,92% 

Provizioane 355.614 412.260 595.417 44,43% 601.780 101,07% 

Venituri în avans - 44.334 15.511 -65,01% 11.017 71,03% 

Capitaluri proprii, din care 33.740.476 29.196.307 5.917.337 -79,73% 18.546.131 313,42% 

Capital subscris vărsat 200.000 200.000 200.000 - 200.000 - 

Rezerve 41.148 41.148 41.148 - 41.148 - 

Profitul sau pierderea reportată - - - - 5.676.189 - 

Profitul sau pierderea exercițiului 

financiar 
33.499.328 28.955.159 5.676.189 -80,40% 12.628.794 222,49% 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI 

DATORII 
45.084.909 42.865.396 42.091.058 -1,74% 45.447.481 108,01% 

  

La 31.12.2020, în cadrul activelor imobilizante deținute de Game World România, o pondere 

însemnată este reprezentată de către imobilizările financiare (37,5%). În clasa imobilizărilor 

financiare sunt înglobate împrumuturile acordate entităților din grup (84,7%), acțiunile deținute 

la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun, dar și alte scrisori de garanție bancara 

pentru spatii închiriate.  

Activele circulante se majorează cu 15% în anul 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 

trecut, pe fondul evoluției în același sens a creanțelor și disponibilului de numerar. Valoarea 

creanțelor la sfârșitul anului 2020 înregistrează o creștere de aproximativ 78,46% comparativ cu 

anul 2019, pe fondul evoluției pozitive a creanțelor care intră în componența sa, precum Sumele 

de încasat de la entitățile afiliate (42,14%) și alte creanțe, care și-au modificat semnificativ valoarea, 

crescând de până la 4 ori față de anul 2019.  Categoria altor creanțe se compune din decontările 

privind contribuția angajatorului și a personalului, plățile efectuate către organismele publice și 

decontările din operațiuni în curs de clarificare.  

Nivelul datoriilor totale ale societății a crescut semnificativ față de anul 2019 cu aproximativ 

(169,16%), pe fondul creșterii Datoriilor pe termen scurt, respectiv apariției datoriilor pe termen 

lung.  În componența Datoriilor pe termen scurt, ponderea cea mai însemnată este deținută de 

către Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (85,7%), care 

prezintă o creștere semnificativă de aproximativ 159,28% față de anul 2019.   
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Întrucât societățile care activează în această industrie nu au posibilitatea atragerii de finanțare 

externă prin intermediul instituțiilor bancare, sumele datorate acestor instituții sunt inexistente. 

În schimb, în categoria sumelor care trebuie plătite într-o perioadă îndelungată de timp, se 

încadrează sumele datorate instituțiilor din grup (9,64% din totalul datoriilor).  

Indicatorii performanței financiare Game World România SRL  

Tabel 20 

Performanța financiară (lei) 2018 2019 2020 
%Δ 

2020/2019 
30.06.2020 30.06.2021 

%Δ 

30.06.2021/ 

30.06.2020 

Cifra de afaceri 125.286.893 129.395.470 69.106.632 -46,59% 37.842.606 45.316.395 19,75% 

Producția vândută 125.238.676 129.280.536 69.106.632 -46,55% 37.842.606 45.316.395 19,75% 

Venituri din vânzarea mărfurilor 48.217 114.934 - - - - - 

Venituri aferente costului 

producției în curs de execuție 
- 133.187 211.083 58,49% 138.595 134.240 -3,14% 

Venituri din producția de 

imobilizări necorporale și 

corporale 

229.874 139.524 27.954 -79,96% 27.954 18.408 -34,15% 

Alte venituri din exploatare 16.972.234 254.708 187.208 -26,50% 127.444 45.744 -64,11% 

Venituri din subvenții din 

exploatare 
- - 3.237.368 - 1.300.719 1.255.027 -3,51% 

VENITURI DIN EXPLOATARE-

TOTAL 
142.489.001 129.922.889 72.770.245 -43,99% 39.437.318 46.769.814 18,59% 

Cheltuieli cu materii prime și 

materiale consumabile 
1.945.206 1.588.110 875.941 -44,84% 441.539 491.208 11,25% 

Cheltuieli privind mărfurile 45.450 126.476 - - - - - 

Reduceri comerciale primite 666.740 396.226 215.441 -45,63% 141.591 126.932 -10,35% 

Cheltuieli cu personalul 16.030.746 16.645.076 15.348.372 -7,79% 8.052.790 7.403.904 -8,06% 

Ajustări de valoare privind 

imobilizările corporale și 

necorporale 

6.198.886 6.046.773 5.401.853 -10,67% 2.941.571 2.111.899 -28,21% 

Alte cheltuieli de exploatare 75.359.662 68.435.798 42.074.526 -38,52% 21.401.940 22.659.250 5,87% 

Cheltuieli privind prestațiile 

externe 
32.361.964 31.099.663 19.535.679 -37,18% 10.001.771 8.938.454 -10,63% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și 

vărsăminte asimilate; transferuri 

și contribuții - normative speciale 

7.765.894 7.689.597 5.744.263 -25,30% 2.944.190 2.398.878 -18,52% 

Alte cheltuieli 35.231.804 29.646.538 16.794.584 -43,35% 8.455.979 11.321.918 33,89% 

Ajustări privind provizioanele -30.038 40.712 164.552 304,19% 111.129 6.066 -94,54% 
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CHELTUIELI DE 

EXPLOATARE-TOTAL 
101.605.169 95.031.756 65.877.816 -30,68% 34.181.206 33.432.652 -2,19% 

PROFIT SAU PIERDERE DIN 

EXPLOATARE 
40.883.832 34.891.133 6.892.429 -80,25% 5.256.112 13.337.162 153,75% 

Venituri din dobânzi 243.719 246.341 156.675 -36,40% 87.844 33.885 -61,43% 

Alte venituri financiare 231.859 431.998 314.985 -27,09% 198.474 109.884 -44,64% 

VENITURI FINANCIARE-

TOTALE 
475.578 678.339 471.660 -30,47% 286.318 143.769 -49,79% 

Cheltuieli privind dobânzile - - 20.559 - 3.423 15.492 352,59% 

Alte cheltuieli financiare 370.251 261.071 164.461 -37,01% 95.103 67.171 -29,37% 

CHELTUIELI FINANCIARE-

TOTALE 
370.251 261.071 185.020 -29,13% 98.526 82.663 -16,10% 

PROFIT SAU PIERDERE 

FINANCIARĂ 
105.327 417.268 286.640 -31,31% 187.792 61.106 -67,46% 

VENITURI TOTALE 142.964.579 130.601.228 73.241.905 -43,92% 39.723.636 46.913.583 18,10% 

CHELTUIELI TOTALE 101.975.420 95.292.827 66.062.836 -30,67% 34.279.732 33.515.315 -2,23% 

PROFIT SAU PIERDERE 

BRUTĂ 
40.989.159 35.308.401 7.179.069 -79,67% 5.443.904 13.398.268 146,12% 

Impozitul pe profit  7.489.831  6.353.242  1.502.880  -76,34%  1.032.565  769.474  -25,48%  

PROFITUL SAU PIERDEREA 

NET(Ă) A EXERCIȚIULUI 

FINANCIAR  

33.499.328  28.955.159  5.676.189  -80,40%  4.411.339  12.628.794  186,28%  

  

Pe fondul măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul COVID-19, la 31.12.2020, cifra 

de afaceri se poziționează cu 46,59% mai puțin decât nivelul înregistrat în aceeași perioadă a 

anului 2019. Cifra de afaceri, provine în întregime, în anul 2020 din producția vândută, compania 

desfășurând o activitate comercială care se bazează pe oferirea de produse și servicii unice și 

inedite consumatorilor de jocuri de noroc.  

Evoluția pozitivă a cifrei de afaceri din perioada 2018-2019 reflectă o intensificare a activităților 

desfășurate în industria jocurilor de noroc, atât online, cât și offline, în timp ce în anul 2020, ca 

urmare a implementării deciziilor administrației locale și centrale, acest domeniu de activitate a 

fost puternic afectat, reușind însă să recupereze pierderile financiare survenite prin procesul intens 

de digitalizare, oferindu-le jucătorilor posibilitatea de a avea aceeași experiență și în mediul online, 

din confortul propriei case.  
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Din categoria cheltuielilor de exploatare, în anul 2020, ponderea ce mai însemnată este deținută 

de către alte cheltuieli de exploatare, cuprinzând Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca 

sponsorizări. Cu o pondere de peste 63%, reflectă gradul de susținere a cazurilor sociale, respectiv 

gradul de implicare în viața comunităților în care activează.  

La 31.12.2020 cheltuielile cu personalul prezintă o 

scădere de aproximativ 7,8% ca urmare a reducerii 

numărului de personal, pe fondul contextului 

pandemic recent. 

 

 

Datorită specificului activității desfășurate de către companie, categoria cheltuielilor cu materii 

prime și materiale consumabile deține o pondere redusă în totalul cheltuielilor de exploatare, 

respectiv de aproximativ 1,32%.  

Din categoria veniturilor financiare, ponderea cea mai însemnată este deținută de către Alte 

venituri financiare, fiind peste 66% din totalul veniturilor financiare. Categoria veniturilor din 

dobânzi capitalizează Veniturile obținute din cadrul entităților afiliate, tranzacțiile cu părți afiliate 

fiind o componentă importantă în cadrul structurii de grup.  

 

 

Analiza principalilor indicatori economico-financiari Game World România  

Tabel 21 

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc 
Interval 

optim 
2018 2019 2020 30.06.2021 

Lichiditatea curenta(AC/DC) >2 2,16 1,53 0,63 0,86 

Lichiditatea imediata (AC-S)/DC >1 2,05 1,44 0,60 0,82 

Lichiditatea rapidă (Disponibilități/DC) >0,5 0,90 0,78 0,35 0,43 

Solvabilitatea financiară (TA/TD) >1,5 4,10 4,12 1,46 1,73 

Solvabilitatea patrimonială (Cap. proprii/Cap. proprii+TD) >0,5 0,75 0,69 0,14 0,41 

Indicele gradului de îndatorare la termen (DTL/Cap Proprii+DTL) <50% 0,00% 0,00% 36,69% 0,00% 

Rata de îndatorare (TD/PB)*100 <1/1,5 0,24 0,31 0,85 0,58 

 

 
471

511
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2018

2019

2020

Figura 20. Număr angajați 2018-2020
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Indicatorul lichidității curente, care reflectă capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile 

financiare pe termen scurt pe seama activelor sale curente, se menține sub nivelul considerat optim 

în perioada de raportare, activele circulante acoperind nivelul datoriilor curente de 0,63 ori în anul 

2020.  

Din perspectiva solvabilității, capacitatea societății de a face față tuturor scadențelor sale, atât pe 

termen scurt, cât și pe termen lung, exprimată prin indicatorul solvabilității financiare, se situează 

în intervalul optim în perioada 20182020. Cu toate că valoarea totală a datoriilor se situează la un 

nivel superior în anul 2020, societatea are capacitatea de acoperire a datoriilor pe seama activelor 

totale, în proporție de 146%.  

Indicele gradului de îndatorare la termen, în proporție de 36,69% reprezintă proporția în care 

datoriile pe termen lung sunt finanțate din alte surse decât cele proprii.  

Amplificarea ratei de îndatorare a societății este determinată de majorarea datoriilor totale de 

aproape 2 ori, concomitent cu o ușoară scădere a valorii agregate a activelor totale de aproximativ 

4,39%.  

 

Opinia auditorului  

Auditorul financiar al societății  Game World România SRL este societatea BDO Audit SRL, Str. 

Învingătorilor 24E, București, Sectorul 3, Cod unic de identificare 6546223, Număr de înregistrare 

în Registrul Comerțului J40/22485/1994, înregistrat în Registrul Public electronic al auditorilor 

financiari și firmelor de audit cu nr. AF2568.  

Raportul auditorului BDO Audit SRL aferent situațiilor financiare ale Game World Romania SRL 

încheiate pentru exercițiul financiar 2020 opinează că: În opinia noastră, cu excepția posibilului efect 

al celor menționate în paragraful Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare anexate prezintă fidel, 

sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2020, și performanța 

sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, în conformitate cu 

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare 

(”OMFP 1802/2014").  

Baza pentru opinie  

Auditorul situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019 a exprimat, în 

data de 27 martie 2020, o opinie cu rezerve cu privire la rezultatele inventarierii, existența fizică și 

integritatea fizică a activelor ca urmare a faptului că nu a putut participa la procesul de inventariere. Opinia 
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de audit asupra perioadei curente conține de asemenea o rezervă cu privire la comparabilitatea informațiilor 

financiare ale perioadei precedente și cele referitoare la perioada curentă cu privire la stocurile raportate de 

Societate.  

Game World Invest SRL este o societate asociată Game World România SRL, împreună cu care 

exploatează sălile de jocuri Game World, având aceeași conducere, aceleași proceduri de lucru și 

aceleași standarde pentru servicii, astfel încât brandul Game World să ofere o experiență unitară 

jucătorilor. 

Indicatorii poziției financiare Game World Invest SRL  

Tabel 22 

Situație economico-financiară (lei) 2018 2019 2020 
%Δ 

2020/2019 
30.06.2021 

∆ S1 2021 / 

31.12.2020 

A. Active imobilizate, din care: 6.701.139 5.693.532 4.668.509 -18,00% 4.313.831 -7,60% 

Imobilizări necorporale 7.002 12.416 14.977 20,63% 10.271 -31,42% 

Imobilizări corporale 6.418.869 5.395.936 4.354.940 -19,29% 4.004.897 -8,04% 

Imobilizări financiare 275.268 285.180 298.592 4,70% 298.663 0,02% 

B. Active circulante, din care 5.876.868 3.482.657 6.142.188 76,36% 6.961.045 13,33% 

Stocuri 196.292 446.226 266.776 -40,22% 318.912 19,54% 

Creanțe 1.201.004 125.308 302.420 141,34% 140.992 -53,38% 

Casa și conturi la bănci 4.479.572 2.911.123 5.572.992 91,44% 6.501.141 16,65% 

C. Cheltuieli înregistrate în avans 1.797.789 2.265.896 1.966.470 -13,21% 1.308.308 -33,47% 

TOTAL ACTIVE 14.375.796 11.442.085 12.777.167 11,67% 12.583.184 -1,52% 

Datorii pe termen scurt 5.578.932 6.032.317 9.794.978 62,38% 7.889.230 -19,46% 

Datorii pe termen lung - - 1.322.657 - 1.344.818 1,68% 

TOTAL DATORII 5.578.932 6.032.317 11.117.635 84,30% 9.234.048 -16,94% 

Provizioane 79.754 101.736 196.898 93,54% 196.742 -0,08% 

Capitaluri proprii, din care 8.717.110 5.308.032 1.462.634 -72,44% 3.152.394 115,53% 

Capital subscris vărsat 45.560 45.560 45.560 0,00% 45.560 0,00% 

Rezerve legale 9.112 9.112 9.112 0,00% 9.112 0,00% 

Profitul sau pierderea reportată - - - - 1.407.962 - 

Profitul sau pierderea exercițiului 

financiar 
8.662.438 5.253.360 1.407.962 -73,20% 1.689.760 20,01% 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI 

DATORII 
14.375.796 11.442.085 12.777.167 11,67% 12.583.184 -1,52% 
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Datoriile totale înregistrează în 2020 față de anul de referință 2019, creșteri considerabile în procent 

de 62,38% pe fondul creșteri semnificative a categoriei Alte datorii (datorii fiscale eșalonate la 

plată) care reprezintă cea mai mare pondere din totalul datoriilor (64,9%). 

Indicatorii performanței financiare Game World Invest SRL  

Tabel 23 

Cont de profit si pierdere (lei)  2018  2019  2020  
%Δ  

2020/2019  
30.06.2020  30.06.2021  

%Δ  

30.06.2021/  

30.06.2020  

Cifra de afaceri netă  34.565.719  44.410.119  26.448.736  -40,44%  12.252.405  13.680.921  11,66%  

Producția vândută  34.565.719  44.410.119  26.448.736  -40,44%  12.252.405  13.680.921  11,66%  

Venituri din producția de 

imobilizări necorporale și corporale  
-  31.162  -  -  -  52.406  -  

Alte venituri din exploatare  395.461  520.131     -100,00%  5.624  1.592  -71,69%  

Venituri din subvenții din 

exploatare  
-  -  1.094.173  -  449.956  438.467  -2,55%  

VENITURI DIN 

EXPLOATARETOTAL  
34.961.180  44.961.412  27.621.716  -38,57%  12.707.985  14.173.386  11,53%  

Cheltuieli cu materii prime și 

materiale consumabile  
305.725  361.548  144.798  -59,95%  61.246  38.405  -37,29%  

Reduceri comerciale primite  23.852  253.146  134.172  -47,00%  64.605  38.271  -40,76%  

Cheltuieli cu personalul  3.887.664  6.866.264  6.296.212  -8,30%  3.123.499  2.973.620  -4,80%  

Ajustări de valoare privind 

imobilizările corporale și 

necorporale  

676.467  3.313.996  2.178.906  -34,25%  1.259.765  751.496  -40,35%  

Alte cheltuieli de exploatare  18.757.921  27.263.355  16.555.605  -39,28%  8.134.401  8.278.910  1,78%  

Cheltuieli privind prestațiile 

externe  
10.209.949  14.511.279  8.562.015  -41,00%  4.271.389  4.291.471  0,47%  

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi 

vărsăminte asimilate; transferuri şi 

contribuţii - normative speciale  

2.535.262  3.888.557  2.532.411  -34,88%  1.228.008  1.095.402  -10,80%  

Alte cheltuieli  6.012.710  8.863.519  5.461.179  -38,39%  2.635.004  2.892.037  9,75%  

Ajustări privind provizioanele  44.153  19.390  87.716  352,38%  41.809  -145  -  

CHELTUIELI DE 

EXPLOATARETOTAL  
24.481.700  38.352.284  25.726.422  -32,92%  12.893.941  12.237.812  -5,09%  

PROFIT SAU PIERDERE DIN 

EXPLOATARE  
10.479.480  6.609.128  1.895.294  -71,32%  -185.956  1.935.574  -  

Venituri din dobânzi  3  -  -  -  -  -  -  
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Alte venituri financiare  8.233  13.262  21.268  60,37%  13.279  6.260  -52,86%  

VENITURI FINANCIARE-

TOTALE  
8.236  13.262  21.268  60,37%  13.279  6.260  -52,86%  

Cheltuieli privind dobânzile  6.850  -  7.911  -  1.284  6.595  413,63%  

Alte cheltuieli financiare  14.278  38.572  55.369  43,55%  42.295  17.475  -58,68%  

CHELTUIELI FINANCIARE-

TOTALE  
21.128  38.572  63.280  64,06%  43.579  24.070  -44,77%  

PROFIT SAU PIERDERE 

FINANCIARĂ  
-12.892  -25.310  -42.012  -65,99%  -30.300  -17.810  41,22%  

VENITURI TOTALE  34.969.416  44.974.674  27.642.984  -38,54%  12.721.264  14.179.646  11,46%  

CHELTUIELI TOTALE  24.502.828  38.390.856  25.789.702  -32,82%  12.937.520  12.261.882  -5,22%  

PROFIT SAU PIERDERE BRUTĂ  10.466.588  6.583.818  1.853.282  -71,85%  -216.256  1.917.764  986,80%  

Impozitul pe profit  1.774.402  1.330.458  445.320  -66,53%  81.683  228.004  179,13%  

PROFITUL SAU PIERDEREA 

NET(Ă) A EXERCIȚIULUI 

FINANCIAR  

8.662.438  5.253.360  1.407.962  -73,20%  -297.939  1.689.760  667,15%  

  

La 31.12.2020, cifra de afaceri a Societății înregistrează o scădere de 40,44% pe fondul pandemiei 

de coronavirus care a impus restricții de natură să limiteze răspândirea virusului. Limitele impuse 

au determinat o diminuare a activității specifice Societății cu până la 50%.  

Diminuarea într-un ritm superior a veniturilor din exploatare (-38,57%) față de diminuarea 

cheltuielilor din exploatare (-32,92%) corelat cu creșterea într-un procent mai mare a cheltuielilor 

financiare (+64,06%) față de veniturile financiare (+60,37%) determină la sfârșitul anului 2020 un 

profit net cu 73,2% mai mic decât în 2019. 

Opinia auditorului 

Auditorul financiar al societății Game World Invest SRL este societatea BDO Audit SRL, Str. 

Învingătorilor 24E, București, Sectorul 3, Cod unic de identificare 6546223, Număr de înregistrare 

în Registrul Comerțului J40/22485/1994, înregistrat în Registrul Public electronic al auditorilor 

financiari și firmelor de audit cu nr. AF2568. 

Raportul auditorului aferent situațiilor financiare ale Game World Invest SRL încheiate pentru 

exercițiul financiar 2020 opinează că:,,În opinia noastră, cu excepția posibilului efect al celor menționate 

în paragraful Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele 

semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2020, și performanța sa financiară și 

fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul 
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Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare 

(,,OMFP 1802/2014”).” 

Baza pentru opinia cu rezerve  

Auditorul situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019 a exprimat, în 

data de 24 aprilie 2020 o opinie cu rezerve cu privire la rezultatele inventarierii, existența fizică și 

integritatea fizică a activelor ca urmare a faptului că nu a putut participa la procesul de inventariere. Opinia 

de audit asupra perioadei curente conține de asemenea o rezervă cu privire la comparabilitatea informațiilor 

financiare ale perioadei precedente și cele referitoare la perioada curentă cu privire la stocurile raportate de 

Societate. 

Indicatorii poziției financiare Slot Partner   

Tabel 24 

Situație economico-financiară (lei) 2018 2019 2020 
%Δ 

2020/2019 
30.06.2021 

∆ S1 2021 / 

31.12.2020 

A. Active imobilizate, din care: 8.804.300 9.068.277 5.856.134 -35,42% 4.861.863 -16,98% 

Imobilizări necorporale - - - - - - 

Imobilizări corporale 8.804.300 9.068.277 5.856.134 -35,42% 4.861.863 -16,98% 

Imobilizări financiare - - - - - - 

B. Active circulante, din care 14.498.763 25.274.864 32.656.101 29,20% 36.148.028 10,69% 

Creanțe 11.400.991 25.190.820 32.322.566 28,31% 34.626.594 7,13% 

Casa și conturi la bănci 3.097.772 84.044 333.535 296,86% 1.521.434 356,15% 

C. Cheltuieli înregistrate în avans 22.939 27.187 27.715 1,94% 11.086 -60,00% 

TOTAL ACTIVE 23.326.002 34.370.328 38.539.950 12,13% 41.020.977 6,44% 

Datorii pe termen scurt 20.100.977 28.186.888 31.983.377 13,47% 34.272.415 7,16% 

TOTAL DATORII 20.100.977 28.186.888 31.983.377 13,47% 34.272.415 7,16% 

Capitaluri proprii, din care 3.225.025 6.183.440 6.556.573 6,03% 6.748.562 2,93% 

Capital subscris vărsat - - - - - - 

Rezerve legale - - - - - - 

Profitul sau pierderea reportată - 3.225.025 6.183.440 91,73% 6.556.573 6,03% 

Profitul sau pierderea exercițiului 

financiar 
3.225.025 2.958.415 373.133 -87,39% 191.989 -48,55% 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI 

DATORII 
23.326.002 34.370.328 38.539.950 12,13% 41.020.977 6,44% 
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La 31.12.2020 pe fondul creșterii valorii activelor curente ale Societății, cu 29,20%, totalul activelor 

înregistrează o majorare în procent de 12,13% față de anul precedent, 2019.   

Pe baza profitului raportat, la sfârșitul exercițiului financiar 2020, capitalurile proprii au înregistrat 

o creștere procentuală de 6,03%.  

Indicatorii performanței financiare Slot Partner  

Tabel 25 

Cont de profit și pierdere (lei) 2018 2019 2020 
%Δ 

2020/2019 
30.06.2020 30.06.2021 

%Δ 

30.06.2021/ 

30.06.2020 

Cifra de afaceri netă 13.545.454 18.321.502 8.918.115 -51,32% 4.852.534 3.119.495 -35,71% 

Producția vândută 13.545.454 18.321.502 8.918.115 -51,32% 4.852.534 3.119.495 -35,71% 

Venituri din producția de 

imobilizări necorporale și 

corporale 

21.374 -21.374 - 100,00% - - - 

Alte venituri din exploatare 4.833 71.888 28.996 -59,67% 27.865 186.324 568,67% 

Venituri din subvenții din 

exploatare 
0 0 440.683 - 191.222 131.178 -31,40% 

VENITURI DIN EXPLOATARE-

TOTAL 
13.571.661 18.372.016 9.387.794 -48,90% 5.071.621 3.436.997 -32,23% 

Cheltuieli cu materii prime și 

materiale consumabile 
183.167 183.999 73.420 -60,10% 34.193 21.732 -36,44% 

Alte cheltuieli materiale 176.431 161.245 147.033 -8,81% 105.796 26.181 -75,25% 

Alte cheltuieli externe (cu energie 

și apă) 
131.586 178.852 127.467 -28,73% 66.782 35.044 -47,52% 

Reduceri comerciale primite 50.258 70.730 33.641 -52,44% 21.056 8.497 -59,65% 

Ajustări de valoare privind 

imobilizările corporale și 

necorporale 

470.351 1.055.830 731.129 -30,75% 422.206 322.805 -23,54% 

Alte cheltuieli de exploatare 8.529.316 12.817.560 7.619.491 -40,55% 4.010.646 2.654.436 -33,82% 

Cheltuieli privind prestațiile 

externe 
5.152.429 7.394.403 4.751.505 -35,74% 2.538.177 1.672.802 -34,09% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și 

vărsăminte asimilate; transferuri și 

contribuții - normative speciale 

876.006 1.336.625 797.795 -40,31% 413.078 199.788 -51,63% 

Alte cheltuieli 2.500.881 4.086.532 2.070.191 -49,34% 1.059.391 781.846 -26,20% 

Ajustări privind provizioanele 5.763 15.460 26.051 68,51% 16.638  -100,00% 
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CHELTUIELI DE EXPLOATARE-

TOTAL 
9.446.356 14.342.216 8.690.950 -39,40% 4.635.205 3.051.701 -34,16% 

PROFIT SAU PIERDERE DIN 

EXPLOATARE 
4.125.305 4.029.800 696.844 -82,71% 436.416 385.296 -11,71% 

Venituri din dobânzi 92 27 - -100,00% - - - 

Alte venituri financiare 377 21.182 10.114 -52,25% 1.707 7.435 335,56% 

VENITURI FINANCIARE-

TOTALE 
469 21.209 10.114 -52,31% 1.707 7.435 335,56% 

Cheltuieli privind dobânzile 762 - - - - - - 

Alte cheltuieli financiare 6.869 179.562 101.122 -43,68% 66.048 34.844 -47,24% 

CHELTUIELI FINANCIARE-

TOTALE 
7.631 179.562 101.122 -43,68% 66.048 34.844 -47,24% 

PROFIT SAU PIERDERE 

FINANCIARĂ 
-7.162 -158.353 -91.008 42,53% -64.341 -27.409 -57,40% 

VENITURI TOTALE 13.572.130 18.393.225 9.397.908 -48,91% 5.073.328 3.444.432 -32,11% 

CHELTUIELI TOTALE 9.453.987 14.521.778 8.792.072 -39,46% 4.701.253 3.086.545 -34,35% 

PROFIT SAU PIERDERE 

BRUTĂ 
4.118.143 3.871.447 605.836 -84,35% 372.075 357.887 -3,81% 

Impozitul pe profit 893.118 913.032 232.703 -74,51% 147.101 165.898 12,78% 

PROFITUL SAU PIERDEREA 

NET(Ă) A EXERCIȚIULUI 

FINANCIAR 

3.225.025 2.958.415 373.133 -87,39% 224.974 191.989 -14,66% 

  

Pe fondul diminuării activității în anul 2020, din cauza restricțiilor impuse la nivel național, cifra 

de afaceri a marcat o scădere de aproximativ 50% față de anul anterior.  

Diminuarea veniturilor totale ale Societății, în anul 2020, într-un ritm asemănător cu diminuarea 

cheltuielilor totale, a determinat la sfârșitul exercițiului financiar o diminuare a profitului net cu 

78,39%. 
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16.3 Rețeaua de agenții de pariuri sportive și jocuri de noroc de tip slot machines – Westgate 

România SRL și WAP Holdings România 

Indicatorii poziției financiare Westgate România SRL  

Tabel 26 

Situația economico-financiară (lei) 2018 2019 2020 
%Δ 

2020/2019 
30.06.2021 

∆ S1 2021 / 

31.12.2020 

A. Active imobilizate. din care: 7.743.368 9.705.243 11.741.566 20,98% 9.981.095 -14,99% 

Imobilizări necorporale 137.494 1.862.412 2.470.393 32,64% 2.632.305 6,55% 

Imobilizări corporale 3.577.760 4.648.362 4.953.426 6,56% 3.922.821 -20,81% 

Imobilizări financiare 4.028.114 3.194.469 4.317.747 35,16% 3.425.969 -20,65% 

B. Active circulante. din care 26.559.946 24.617.385 14.869.348 -39,60% 18.451.347 24,09% 

Stocuri 4.023.465 3.715.248 1.762.287 -52,57% 1.200.525 -31,88% 

Creanțe 9.945.501 4.101.642 3.006.430 -26,70% 4.254.499 41,51% 

Investiții pe termen scurt 47.400 54.000 42.450 -21,39% 42.000 -1,06% 

Casa și conturi la bănci 12.543.580 16.746.495 10.058.181 -39,94% 12.954.323 28,79% 

C. Cheltuieli înregistrate în avans 8.222.515 14.115.538 16.006.925 13,40% 7.488.327 -53,22% 

TOTAL ACTIVE 42.525.829 48.438.166 42.617.839 -12,02% 35.920.769 -15,71% 

Datorii pe termen scurt 27.118.946 52.421.214 49.968.504 -4,68% 47.877.953 -4,18% 

Datorii pe termen lung - - 25.387.401 - 27.593.793 8,69% 

TOTAL DATORII 27.118.946 52.421.214 75.355.905 43,75% 75.471.746 0,15% 

Provizioane - - 969.729 - 969.729 0,00% 

Venituri în avans 43.547 32.222 39.360 22,15% 60.021 52,49% 

Capitaluri proprii, din care 15.363.336 -4.015.270 -33.747.155 -740,47% -40.580.727 -20,25% 

Capital 1.090.000 1.090.000 1.090.000 - 1.090.000 - 

Rezerve 218.000 218.000 218.000 - 218.000 - 

Profitul sau pierderea reportată 45.314 45.314 -7.847.842 - -35.055.155 -346,69% 

Profitul sau pierderea exercițiului 

financiar 
14.010.022 -5.368.584 -27.207.313 -406,79%   -6.833.572 74,88% 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI 

DATORII 
42.525.829 48.438.166 42.617.839 -12,02% 35.920.769 -15,71% 

 La data de 31.12.2020, activele imobilizate reprezintă 27,55% din totalul activelor deținute de către 

Societate, acestea fiind constituite în proporție de 42,19% din imobilizări corporale, 36,77% din 

imobilizări financiare și 21,04% din imobilizări necorporale. Structura imobilizărilor corporale 

cuprinde terenuri și construcții (59,27%), instalații tehnice și mașini (20,83%), alte instalații, utilaje 

și mobilier (16,52%). Cele mai mari creșteri se înregistrează în rândul imobilizărilor financiare care 

se majorează în 2020 cu 35,16% față de anul precedent, pe fondul acțiunilor deținute la filiale, în 

valoare de 1.000.000 lei.   
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Imobilizările necorporale marchează o majorare în procent de 32,64%. Pe baza creșterilor 

înregistrate, întreaga clasă de active imobilizate marchează o majorare în 2020 de 20,98% față de 

2019.  

La data de 31.12.2020, activele circulante reprezintă 34,89% din totalul clasei de active. Acestea 

sunt constituite în cea mai mare parte din disponibilități, în proporție de 67,64%, stocuri 11,85% și 

creanțe 20,22%. Înregistrarea cele mai mari ponderi în rândul disponibilului este justificată de 

specificul activității întreprinse de către Societate. În acord cu diminuarea activității de exploatare, 

valoarea stocurilor și a creanțelor se diminuează cu 52,57%, respectiv 26,7%. În această situație, 

întreaga clasă de active circulante înregistrează scăderi de 39,6%   

Cheltuielile înregistrate în avans, care reprezintă cea mai mare pondere din totalul activelor și care 

marchează o creștere de 13,4% la finalul anului 2020, comparativ cu anul 2019 sunt compuse, în 

cea mai mare parte, din  plăți anticipate pentru taxele privind licențele specifice industriei.  

Datoriile totale ale Societății, la 31.12.2020, însumează 75.355.905 lei, fiind reprezentate 

preponderent de datorii pe termen scurt 66,31%. Lipsa creditelor bancare determină un grad de 

îndatorare nesemnificativ, datoriile pe termen lung în pondere de 33,69% fiind reprezentate de 

sume datorate entităților din grup. Datoriile pe termen scurt, în scădere de 4,68% sunt reprezentate 

în principal de furnizorii externi la 31.12.2020. La sfârșitul anului 2020, capitaluri proprii 

înregistrează o valoare negativă, pe fondul raportării pierderii financiare a exercițiului precedent.  

 

Tabel 16. Structura datoriilor 

Datorii 
Datorii către 

acționari 

Datorii către 

entități  intra-grup 

Datorii către 

Furnizori 

Datorii către 

Salariați 

Taxe și 

impozite 
Total  

Datorii curente  -  - 1.097.104            2.174.414     9.473.675  12.745.193 

Datorii < 1 an 12.102.878 16.075.111  -  - 9.045.322 37.223.311 

Datorii >1 an  - 25.387.401  -  -  - 25.387.401 

 

Suma de 25.387.401 lei, evidențiată drept datorie cu scadență mare de 1 an de zile,  reprezintă  un 

împrumut de la fostul acționar, care a fost acordat în perioada apariției crizei COVID-19, pentru a 

preveni orice mișcare negativă care putea apărea din blocarea activității economice, ca urmare a 

măsurilor impuse de organismele statului pentru prevenirea răspândirii pandemiei. Împrumutul 

are  termen scadent de rambursare in anul  2025. 

La 30.06.2021, capitalurile proprii ale Westgate România SRL aveau o valoare negativă de -40,5 

milioane lei, pe fondul pierderilor cumulate în ultima perioadă. În perioada decembrie 2021 – 

ianuarie 2022, societatea emitentă asociat unic al Westgate Romania SRL, Stanleybet Capital S.A.,  

s-a preocupat pentru redresarea situației și îmbunătățirea echilibrului financiar. Prin Deciziile 
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Asociatului Unic al Westgate România SRL nr. 05/16.12.2021 și nr. 06/12.01.2022, s-a procedat la 

majorarea capitalului social al Societății Westgate România, de la valoarea de 1.090.000 lei la 

valoarea totală de 44.482.480 lei, prin: 

1. conversia parțială de creanțe certe lichide și exigibile ale acționarului în capital social, 

respectiv 4.139.248 părți social noi, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei și respectiv o valoare 

nominală totală de 41.392.480 lei; 

2. aport în numerar în valoare de 2.000.000 lei. 

Majorarea de capital social cu conversie de creanțe conform Deciziei Asociatului Unic a fost 

înregistrată la ONRC la data de 30.12.2021, în timp ce majorarea de capital social cu aport în 

numerar prevăzută în Decizia Asociatului Unic nr. 06/12.01.2022 a fost înregistrare la ONRC în 

18.01.2022. 

Capitalul social al Westgate România S.R.L. este compus la data prezentului Memorandum din: 

- suma de 1.090.000 lei vărsată în numerar; 

- suma de 41.392.480 lei, rezultată din compensarea cu parte din creanțele certe, lichide și 

exigibile deținute de asociatul Stanleybet Capital S.A; 

- suma de 2.000.000 rezultată din aportul în numerar al asociatului unic Stanleybet Capital 

S.A. 

Capitalul social al Societății, subscris și vărsat integral, este divizat în 4.448.248 părți sociale, având 

o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 44.482.480 lei. Acesta este 

deținut în integralitate de către Asociatul Unic, Stanleybet Capital S.A., care își asumă o cotă de 

participare la pierderi și beneficii de 100%. 
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Indicatorii performanței financiare Westgate România  

Tabel 27 

Performanța financiară (lei) 2018 2019 2020 
%Δ 

2020/2019 
30.06.2020 30.06.2021 

%Δ 

30.06.2021/ 

30.06.2020 

Cifra de afaceri 147.591.967 144.364.634 89.613.188 -37,93% 39.739.443 60.749.392 52,87% 

Producția vândută 147.591.967 144.364.634 89.613.188 -37,93% 39.739.443 60.749.392 52,87% 

Venituri aferente costului 

producției în curs de execuție 
- - 2.832 - 1.618 - - 

Venituri din producția de 

imobilizări necorporale și 

corporale 

11.052 39.690 - - - - - 

Venituri din subvenții de 

exploatare 
- - 8.173.660 - 3.587.597 1.229.368 -65,73% 

Alte venituri din exploatare 11.011.389 754.612 254.781 -66,24% 163.795 148.359 -9,42% 

VENITURI DIN 

EXPLOATARETOTAL 
158.614.408 145.158.936 98.044.461 -32,46% 43.492.453 62.127.119 42,85% 

Cheltuieli cu materii prime și 

materiale consumabile 
3.672.557 2.892.066 1.794.203 -37,96% 923.031 794.967 -13,87% 

Alte cheltuieli materiale 4.409.973 6.222.903 6.130.132 -1,49% 4.311.876 2.637.210 -38,84% 

Alte cheltuieli externe 2.925.224 2.923.290 2.416.906 -17,32% 1.020.558 1.003.087 -1,71% 

Reduceri comerciale primite - 52.424 23.376 -55,41% - 26.609 - 

Cheltuieli cu personalul 45.342.036 49.599.531 40.020.636 -19,31% 18.680.545 23.830.733 27,57% 

Salarii și indemnizații 43.812.657 47.815.338 38.754.335 -18,95% 18.167.457 22.983.930 26,51% 

Cheltuieli cu asigurările și 

protecția socială 
1.529.379 1.784.193 1.266.301 -29,03% 513.088 846.803 65,04% 

Ajustări de valoare privind 

imobilizările corporale și 

necorporale 

3.414.803 10.656.911 10.963.749 2,88% 6.289.531 3.706.551 -41,07% 

Alte cheltuieli de exploatare 82.074.072 78.026.910 62.840.034 -19,46% 28.283.557 36.629.330 29,51% 

Cheltuieli privind prestațiile 

externe 
39.485.658 41.742.377 36.309.376 -13,02% 16.683.342 19.643.402 17,74% 

Cheltuieli cu alte impozite, 

taxe și vărsăminte asimilate; 

transferuri și contribuții - 

normative speciale 

21.975.561 22.901.228 15.646.005 -31,68% 7.121.580 9.655.204 35,58% 

Alte cheltuieli 20.612.853 13.383.305 10.884.653 -18,67% 4.478.635 7.330.724 63,68% 

Ajustări privind provizioanele - - 969.729 - - - - 

CHELTUIELI DE 

EXPLOATARETOTAL 
141.838.665 150.269.187 125.112.013 -16,74% 59.509.098 68.575.269 15,23% 
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PROFIT SAU PIERDERE 

DIN EXPLOATARE 
16.775.743 -5.110.251 -27.067.552 -429,67% -16.016.645 -6.448.150 59,74% 

Venituri din dobânzi 839 - - - - 8.371 - 

Alte venituri financiare 35.609 92.022 189.324 105,74% 72.514 113.430 56,42% 

VENITURI FINANCIARE-

TOTALE 
36.448 92.022 189.324 105,74% 72.514 121.801 67,97% 

Cheltuieli privind dobânzile - - 114.973 - 22.340 133.477 497,48% 

Alte cheltuieli financiare 130.094 151.610 412.857 172,32% 215.651 373.746 73,31% 

CHELTUIELI FINANCIARE-

TOTALE 
130.094 151.610 527.830 248,15% 237.991 507.223 113,13% 

PROFIT SAU PIERDERE 

FINANCIARĂ 
-93.646 -59.588 -338.506 -468,08% -165.477 -385.422 -132,92% 

VENITURI TOTALE 158.650.856 145.250.958 98.233.785 -32,37% 43.564.967 62.248.920 42,89% 

CHELTUIELI TOTALE 141.968.759 150.420.797 125.639.843 -16,47% 59.747.089 69.082.492 15,62% 

PROFIT SAU PIERDERE 

BRUTĂ 
16.682.097 -5.169.839 -27.406.058 -430,11% -16.182.122 -6.833.572 57,77% 

Impozitul pe profit 2.672.075 198.745 -198.745 -200,00% - - - 

PROFITUL SAU 

PIERDEREA NET(Ă) A 

EXERCIȚIULUI FINANCIAR 

14.010.022 -5.368.584 -27.207.313 -406,79% -16.182.122 -6.833.572 57,77% 

 

La data de 31.12.2020, cifra de afaceri a Societății indică o valoare cu 37,93% sub nivelul înregistrat 

la sfârșitul anului 2019. Structura cifrei de afaceri scoate în evidență specificul activității pe care 

compania o întreprinde, aceasta fiind în totalitate generată de producția vândută care cuprinde 

servicii prestate și activități diverse care se referă la pariuri sportive și jocuri de noroc. Evoluția 

negativă a cifrei de afaceri în anul 2020 comparativ cu anul 2019 reflectă influența puternică a 

pandemiei de COVID19 asupra industriei pariurilor sportive și a jocurilor de noroc, pe fondul 

suspendării și anulării unui număr semnificativ de evenimente sportive importante.  

Pe seama diminuării activității de exploatare sub impactul pandemiei, veniturile din subvenții de 

exploatare înregistrează în 2020 o valoare de 8.173.660 lei, menite să sprijine activitatea curentă a 

Societății.  

Categoria altor venituri, care înregistrează în anul 2020 o scădere de 66,24% față de anul 2019 este 

compusă preponderent, pe parcursul perioadei analizate, din venituri provenite din despăgubiri, 

amenzi și penalități. În concordanță cu scăderea semnificativă a acestor venituri, dar și cu 

diminuarea valorii care privește producția vândută, din cauza situației pandemice, veniturile din 

exploatare marchează în 2020 o diminuare în procent de 32,46% față de 2019.  
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La data de 31.12.2020, cheltuielile cu materialele consumabile înregistrează  o scădere de 37,96%  

comparativ cu anul 2021, influențate în mod proporțional de diminuarea activității desfășurate.  

Pe seama scăderii semnificative a numărului de angajați, de la 977 la 638, din cauza diminuării 

volumului de activitate în anul 2020, categoria cheltuielilor cu personalul marchează o scădere de 

19,31%.  

La sfârșitul exercițiului financiar 2020, categoria altor cheltuieli de exploatare, care dețin ponderea 

cea mai semnificativă în valoarea cumulată a cheltuielilor din exploatare (50,23%), este alcătuită 

din punct de vedere structural din cheltuielile privind prestațiile externe (reprezentate în procent 

de 36,31% de cheltuielile cu chiria), cheltuieli cu impozite și taxe și alte cheltuieli care se referă la 

despăgubiri și amenzi, cotizații, sponsorizări și premii oferite. La 31.12.2020, diminuarea acestora 

față de anul 2019, determină aceeași dinamică întregii categorii, cheltuielile din exploatare 

înregistrând o scădere de 16,74%.  

Scăderea veniturilor din exploatare (-32,56%) într-un ritm mai alert față de cel aferent scăderii 

cheltuielilor din exploatare (-16,74%) generează o pierdere din exploatare de 27.067.522 lei. 

Această pierdere este pusă pe seama impactului puternic pe care anularea unor evenimente 

semnificative pentru producerea de venituri operaționale l-a avut asupra desfășurării normale a 

activităților specifice Societății.  

La finalul anul 2020, în cadrul veniturilor financiare nu se mai înregistrează venituri din dobânzi, 

însă se marchează creșteri în procent de 105,74% în ceea privește categoria altor venituri din 

exploatare constituite din venituri din dividende, diferențe favorabile de curs valutar și 

reevaluare. În ceea ce privește cheltuielile financiare, la 31.12.2021, în valoare de 114.973 lei, se 

evidențiază ieșiri monetare legate de dobânzi aferente împrumuturilor, respectiv diferențe 

nefavorabile de curs valutar și diferențe de decontare.  

Pierderea din activitatea de exploatare, corelată cu pierderea din activitatea financiară, determină 

la sfârșitul exercițiului financiar 2020, o pierdere brută în valoare de 27.406.058 lei.  
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Analiza indicatorilor financiari Westgate România SRL  

Tabel 28 

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc Interval de siguranță 2018 2019 2020 30.06.2021 

1. Lichiditatea curenta(AC/DC) >2 1,28 0,74 0,62 0,54 

2. Lichiditatea imediata (AC-S)/DC >1 1,13 0,67 0,58 0,52 

3. Lichiditatea efectiva (Disponibilități/DC) >0,5 0,46 0,32 0,20 0,27 

4. Solvabilitatea financiară (TA/TD) >1,5 1,57 0,92 0,57 0,48 

5. Solvabilitate patrimonială (Cap. Proprii/Cap. Proprii+TD) >0,5 0,36 -0,08 -0,81 -1,16 

6. Indicele gradului de îndatorare (DTL/Cap Proprii+DTL) <50% 0,00 0 -3,04      0 

7. Rata de îndatorare (DT/PB) <1/1,5 0,64 1,08 1,77 2,10 

 

Pe fondul situației pandemice care a avut loc pe parcursul anului 2020 și care a determinat o 

diminuare a activității specifice Societății s-au înregistrat valori ale indicatorilor de lichiditate sub 

nivelul considerat optim. 

Din cauza scăderilor înregistrate în rândul activelor curente într-un ritm accelerat în comparație 

cu cel aferent diminuării obligațiilor curente indicatorii lichidității curente, imediate și efective 

care indică capacitatea Societății de a-și îndeplini obligațiile financiar pe termen scurt prin 

transformarea activelor în mod cumulat și individual în disponibilități bănești marchează valori 

scăzute. 

Solvabilitatea financiară, referitoare la capacitatea societății de a-și rambursa la scadență 

obligațiile pe termen scurt înregistrează în 2020, o ușoară scădere față de anul 2019, pe seama 

înregistrării de datorii cu exigibilitate mai mare de un an, în rândul sumelor datorate entităților 

din grup. Pe baza diminuării semnificative a capitalurilor proprii, la 

31.12.2020, nivelul solvabilității patrimoniale se situează sub valoarea teoretică recomandată. 

Gradul de îndatorare înregistrează o valoare negativă, determinată de decizia Societății de a nu 

apela la credite și împrumuturi externe. 

Opinia auditorului   

Auditorul financiar al societății Westgate România SRL este societatea BDO Audit SRL, Str. 

Învingătorilor 24E, București, Sectorul 3, Cod unic de identificare 6546223, Număr de înregistrare 

în Registrul Comerțului J40/22485/1994, înregistrat în Registrul Public electronic al auditorilor 

financiari și firmelor de audit cu nr. AF2568.  

Raportul auditorului BDO Audit SRL, aferent situațiilor financiare încheiate pentru exercițiul 

financiar 2020 opinează că: în opinia noastră, cu excepția celor prezentate in paragraful Baza pentru 
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opinia cu rezerve, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția 

financiară a Societății la data de 31 decembrie 2020  și  performanța sa financiară  și fluxurilor sale de 

trezorerie aferente exercițiului la această dată, in conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014, cu modificările 

ulterioare.  

 

Baza pentru opinia cu rezerve  

Opinia cu rezerve a fost emisă ca urmare a faptului că auditorul nu a participat la procesul de 

inventariere, fiind prezentă o rezervă cu privire la comparabilitatea informațiilor financiare ale 

perioadei precedente, respectiv curente.  

De asemenea sunt prezentate incertitudini referitoare la continuare activității, în condițiile în care, 

în contextul pandemiei, societatea raporta, la 31.12.2020 capitaluri proprii negative în valoare de 

33,7 mil. lei. Totuși, în perioada de suspendare a activității, Societatea a reușit să obțină concesii 

de la furnizori, a reeșalonat datoriile fiscale, a solicitat și obținut alte asistențe guvernamentale. În 

același timp, ridicarea progresivă a restricțiilor s-a reflectat deja în redresarea afacerii și 

îmbunătățirea lichidității acesteia, conducerea sa fiind optimistă cu privire la revenirea în timp 

scurt la poziția economico-financiară pre-pandemică.  

WAP Holdings România are ca singur obiect de activitate închirierea infrastructurii și a aparatelor 

de joc către Westgate și, în cazuri excepționale, către alte companii din grup. Obiectul contractului 

este reprezentat de asocierea în participațiune dintre părți pentru exploatarea în comun a 

aparatelor de joc.   

Împreună cu Westgate, WAP operaționalizează linia de business care cuprinde jocurile de noroc 

de tip slot-machines.  
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Indicatorii poziției financiare WAP Holdings  

Tabel 29 

Situația economico-financiară 2018 2019 2020 %Δ 2020/2019 30.06.2021 
∆ S1 2021 / 

31.12.2020 

A. Active imobilizate, din care 9.988.970 30.562.853 18.760.747 -38,62% 15.955.943 -14,95% 

Imobilizări corporale 9.988.970 30.562.853 18.760.747 -38,62% 15.955.943 -14,95% 

B. Active circulante, din care 8.510.811 34.429.622 48.814.593 41,78% 54.760.138 12,18% 

Creanțe 8.409.371 34.066.929 48.774.351 43,17% 54.684.717 12,12% 

Casa și conturi la bănci 101.440 362.693 40.242 -88,90% 75.421 87,42% 

C. Cheltuieli înregistrate în avans 22.939 27.187 27.715 1,94% 11.086 -60,00% 

TOTAL ACTIVE 18.522.720 65.019.662 67.603.055 3,97% 70.727.167 4,62% 

Datorii pe termen scurt 15.382.554 53.271.577 55.252.935 3,72% 56.517.002 2,29% 

Datorii pe termen lung - - - - - - 

Capitaluri proprii 3.140.166 11.748.085 12.350.120 5,12% 14.210.165 15,06% 

Profitul sau pierderea exercițiului 

financiar 
3.140.166 8.607.919 602.035 -93,01% 1.860.045 208,96% 

Profit sau pierdere raportată 0 3.140.166 11.748.085 274,12% 12.350.120 5,12% 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI 

DATORII 
18.522.720 65.019.662 67.603.055 3,97% 70.727.167 4,62% 

  

La 31.12.2020 în cadrul activelor imobilizate reprezentate 100% de instalații tehnice și mașini se 

înregistrează o scădere în procent de 38,62%. Structura activelor circulante este alcătuită în anul 

2020, în proporție de 99,91% din alte creanțe, acestea înregistrând o creștere față de anul 2019 de 

41,78%.  

Nivelul datoriilor, compuse integral din datorii pe termen scurt a înregistrat în anul 2020 o creștere 

procentuală de 3,72%, acestea fiind alcătuite in proporție de 62,46% din alte datorii, inclusiv 

datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale, care înregistrează în 2020 o creștere de 

47,96% față de 2019.  
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Indicatorii performanței financiare WAP Holdings  

Tabel 30 

Performanța financiară 2018 2019 2020 
%Δ 

2020/2019 
30.06.2020 30.06.2021 

%Δ 

30.06.2021/ 

30.06.2020 

Cifra de afaceri 9.380.533 30.624.597 17.286.351 -43,55% 9.589.223 7.197.530 -24,94% 

Producția vândută 9.380.533 30.624.597 17.286.351 -43,55% 9.589.223 7.197.530 -24,94% 

Venituri din subvenții de 

exploatare 
0 0 1.098.506 - 721.123 66.756 -90,74% 

Alte venituri din exploatare 3.995 226.755 6.351 -97,20% 5.916 3.679 -37,81% 

Venituri din exploatare- 

TOTAL 
9.384.528 30.851.352 18.391.208 -40,39% 10.316.262 7.267.965 -29,55% 

Cheltuieli cu materiile prime și 

materiale consumabile 
135.239 400.708 375.064 -6,40% 246.679 67.237 -72,74% 

Alte cheltuieli materiale 128.340 480.969 431.224 -10,34% 330.758 109.506 -66,89% 

Alte cheltuieli externe 64.985 194.569 176.016 -9,54% 93.163 39.335 -57,78% 

Reduceri comerciale 0 4.669 3.081 -34,01% - 1.716 - 

Cheltuieli cu personalul 1.168.724 - - - - - - 

Ajustări de valoare privind 

imobilizările corporale și 

necorporale 

264.203 3.091.843 3.820.785 23,58% 2.976.713 446.953 -84,99% 

Alte cheltuieli de exploatare 3.883.402 16.176.143 12.370.485 -23,53% 7.326.013 4.152.110 -43,32% 

Cheltuieli privind prestațiile 

externe 
1.264.614 7.333.838 6.772.114 -7,66% 4.078.977 1.994.962 -51,09% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și 

vărsăminte asimilate 
1.557.625 4.537.788 2.822.267 -37,81% 1.718.674 1.059.340 -38,36% 

și contribuții - normative speciale    -   - 

Alte cheltuieli 1.061.163 4.304.517 2.776.104 -35,51% 1.528.362 1.097.808 -28,17% 

Cheltuieli din exploatare 

TOTAL 
5.644.893 20.339.563 17.170.493 -15,58% 10.973.326 4.813.425 -56,14% 

Profit sau pierdere din 

exploatare 
3.739.635 10.511.789 1.220.715 -88,39% -657.064 2.454.540 -473,56% 

Alte venituri financiare 0 70.562 63.956 -9,36% 7.170 18.683 160,57% 

Venituri financiare-TOTAL 0 70.562 63.956 -9,36% 7.170 18.683 160,57% 

Alte cheltuieli financiare 71 412.635 563.247 36,50% 323.780 281.967 -12,91% 

Cheltuieli financiare-TOTAL 71 412.635 563.247 36,50% 323.780 281.967 -12,91% 
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Profitul sau pierdere financiară -71 -342.073 -499.291 -45,96% -316.610 -263.284 16,84% 

Venituri totale 9.384.528 30.921.914 18.455.164 -40,32% 10.323.432 7.286.648 -29,42% 

Cheltuieli totale 5.644.964 20.752.198 17.733.740 -14,55% 11.297.106 5.095.392 -54,90% 

Profit sau pierdere brută 3.739.564 10.169.716 721.424 -92,91% -973.674 2.191.256 325,05% 

Impozitul pe profit 599.398 1.561.797 119.389 -92,36% - 331.211 - 

Profitul sau pierderea net(ă) a 

perioadei de raportare 
3.140.166 8.607.919 602.035 -93,01% -973.674 1.860.045 291,03% 

  

Structura cifrei de afaceri indică specificul activității pe care compania o întreprinde, fiind generată 

în totalitate de producția vândută. La sfârșitul anului 2020, WAP Holdings înregistrează o scădere 

a cifrei de afaceri de 43,55% influențată puternic de diminuarea activităților pe care societățile 

pentru care aceasta închiriază infrastructură și aparate de joc le desfășoară.  

Scăderea veniturilor din exploatare într-un ritm mai accelerat (-40,39%) față de diminuarea 

cheltuielilor din exploatare (-15,58%) conduce la sfârșitul anului 2020 la înregistrarea unei scăderi 

a profitului din exploatare cu 88,39% față de anul de referință 2019.  

Pe fondul diminuării considerabile a desfășurării activității, din cauza situației pandemice și a 

limitărilor impuse de aceasta, Societatea raportează în 2020 un profit net cu 93,01% mai mic decât 

în anul precedent.  

16.4 Divizia online de jocuri de noroc și pariuri sportive 

Indicatorii poziției financiare Megabet International 

Tabel 31 

Poziția financiară  2020  30.06.2021  

Active imobilizante  0  7.313.620 

Stocuri 0 1.453 

Creanțe 0 7.935.275 

Casa și conturi la bănci 1.000.000 2.722.821 

Active circulante  1.000.000  10.659.549 

Cheltuieli în avans  1.504  143.521 

TOTAL ACTIVE  1.001.504  18.116.690  

Datorii pe termen scurt  6.125  6.477.905 

Datorii pe termen lung  0  9.793.159 

TOTAL DATORII  6.125  16.271.064 

Capitaluri proprii, din care:  995.379  1.845.626 
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Capital subscris vărsat  1.000.000  1.000.000  

Profitul sau pierderea raportată  0  -4.621  

Profitului sau pierderea exercițiului financiar  -4.621  850.247 

Capitaluri proprii și datorii  1.001.504  18.116.690  

  

Indicatorii performanței financiare Megabet  International 

Tabel 32 

Performanța financiară 2020  30.06.2021  

Cifra de afaceri  0  25.589.620 

Alte venituri din exploatare  0  1.370.305 

Alte cheltuieli materiale  130  91.973 

Alte cheltuieli externe  139  430 

Cheltuieli cu personalul si ajustari de valoare  0  1.233.948 

Alte cheltuieli de exploatare 4.352  24.525.838 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE-TOTAL  4.621  25.852.189 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE  -4.621  1.107.736 

Venituri financiare  0  11.830 

Cheltuieli financiare  0  48.187 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA  0  -36.357 

VENITURI TOTALE  0  26.971.755 

CHELTUIELI TOTALE  4.621  25.900.376 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ  -4.621  1.071.379 

Cheltuieli cu impozitul pe profit  0  221.132 

PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ  -4.621  850.247 

  

Pentru anul 2020, activele, resursele controlate de către entitate ca rezultat al unor evenimente 

trecute și de la care se dorește generarea de beneficii economice viitoare sunt constituite exclusiv 

din active circulante, respectiv disponibilul de numerar, dar și cheltuieli în avans. Având în vedere 

înființarea recentă a companiei Megabet România, obligațiile actuale ale societății sunt inexistente, 

iar Capitalul propriu, reprezentat de către interesul rezidual al acționarilor este în valoare de 

995.379 lei la 31 decembrie 2020.  

Din perspectiva performanței obținute de către entitate pe parcursul exercițiului financiar, 

Megabet România a înregistrat pe parcursul anului 2020 cheltuieli aferente reducerilor comerciale 

primite, în valoare de 4621 lei. Această cheltuială, corelată cu lipsa prezenței cifrei de afaceri a 

generat la sfârșitul exercițiului financiar al anului 2020, un rezultat negativ al exercițiului financiar.  
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Conform prevederilor Ordinului 1802/2014, Megabet România S.R.L nu avea obligația auditării a 

situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2020. 

17. Implementarea principiilor de Guvernanță Corporativă 

Emitentul Stanleybet Capital S.A. se angajează să implementeze și să respecte principiile de 

guvernanță corporativă ale Bursei de Valori București în vederea menținerii unei relații 

transparente cu părțile interesate și consolidarea unei relații bazate pe încredere cu deținătorii de 

obligațiuni corporative. 

Aliniate la principiile recomandate de către BVB prin intermediul codului de guvernanță 

corporativă, rolul și atribuțiile Consiliului de Administrație și ale Conducerii Executive din cadrul 

societății sunt bine definite. Delimitarea responsabilităților este asigurată la nivelul fiecărei 

structuri administrative: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și 

Conducerea Executivă. Consiliului de Administrație al Emitentului, format din trei membri dintre 

care unul independent și doi neexecutivi, cu competențe, experiență și profil complementar și 

divers, se asigură că activitatea Societății este condusă astfel încât să deservească cu 

responsabilitate și echitate intereselor acționarilor societății dar și ale celorlalte părți interesate, 

precum angajați, investitori, creditori dar și clienți și comunitățile acestora.  

Atât conducerea executivă cât și cea superioară urmăresc periodic indicatorii financiari ai 

Societății și informațiile relevante din  piața pe care activează, în vederea întocmirii bugetului și 

planului de dezvoltare. Emitentul va respecta cerințele de comunicare a bugetelor votate în cadrul 

Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor și va include proiecțiile bugetare ale exercițiilor 

în curs în rapoartele anuale și semestriale. 

Repartizarea profitului este în competența Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor 

Societății care va decide asupra acordării de dividende din profitul realizat în exercițiul financiar 

respectiv. 

Planul de dezvoltare al Emitentului presupune o expansiune accelerată prin creșterea cotei de 

piață pe sectorul pe care activează, precum și consolidarea poziției grupului în sector prin 

potențarea sinergiilor dintre liniile de business și valorificarea acestora. În vederea determinării 

politicii de dividend, Emitentul va ține cont de nevoile de finanțare ale companiei, optând, până 

în prezent, pentru finanțarea dezvoltării activității.   

Emitentul nu a repartizat dividende până la momentul prezentului Memorandum.   
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18. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii aprobat de organele de conducere ale Societății 

Strategia de dezvoltare, planul de afaceri și previziunile aferente au fost constituite din perspectiva 

Grupului care începând cu anul 2022 are toate liniile de business integrate. 

Prin valorificarea oportunităților din industria de profil, accentuate, de altfel, în contextul post-

pandemic, dar și prin potențarea sinergiilor dintre liniile de business și valorificarea acestora, 

Stanleybet Capital S.A. urmărește consolidarea poziției grupului în sector. În mod concret, 

direcțiile strategice prioritare vizează, în perioada 2021-2024, materializarea viziunii grupului de 

a aduce, în industria românească a pariurilor sportive și jocurilor de noroc, cea mai bună soluție 

de tip omni-channel pentru piața de profil. Aceasta presupune dezvoltarea intensivă a diviziei 

online pe structura rețelei de agenții fizice, valorificând potențialul acesteia în contextul profilului 

conservator al consumatorului român. În același timp, pentru a asigura caracterul unitar al 

experienței în ambele medii – atât online cât și la sediile fizice – rețeaua de agenții va face obiectul 

unui program de investiții în modernizare, tehnologizare și digitalizare. În final, clientul 

Stanleybet va avea acces la același cont de pariere / joc de noroc atât în agenție cât și pe platforma 

online, putând alimenta, retrage sau utiliza sumele disponibile în contul său, dar și să-și 

monitorizeze consumul de servicii de pariuri sportive și joc de noroc.  

La nivel de acțiuni concrete, strategia de dezvoltare a Emitentului și afacerii grupului integrează:  

 dezvoltarea diviziei de jocuri de casino și pariuri sportive online, prin optimizarea și 

dezvoltarea continuă a platformelor de joc, a experienței jucătorilor dar și a aplicațiilor de 

mobil stanleybet.ro și gameworld.ro; 

 digitalizarea, modernizarea, rebranding și extinderea rețelei de agenții de pariuri sportive 

și slot machines Stanleybet  

 crearea unei rețele de agenții e sub conceptul Stanleybet Plus care vor oferi, în spații 

moderne și generoase, pariuri sportive și cel puțin 15 aparate de tip slot machine  

Acestea vor mobiliza 4 mil. euro în perioada de prognoză. În condițiile asigurării accesului la 

această finanțare, conducerea grupului previzionează evoluția indicatorilor de performanță 

pentru emitent și pentru entitățile din grup astfel:  

 
 

    

  

  

  



MEMORANDUM ADMITERE LA TRANZACȚIONARE ÎN SMT LA BVB  

                OBLIGAȚIUNI CORPORATIVE - STANLEYBET CAPITAL S.A  

  

  

85 

 

18.1 Stanleybet Capital S.A. – Emitentul obligațiunilor 

Tabel 33 

Nr.crt Indicatori 2021 2022 2023 2024 

I Total Venituri   22.173.586 48.099.741 65.076.771 79.521.635 

1 Venituri din dividende 22.123.586 47.224.741 64.201.771 78.646.635 

2 Venituri din dobânzi  50.000 875.000 875.000 875.000 

II Total cheltuieli -1.046.000 -625.000 -625.000 -625.000 

1 Cheltuieli cu chiriile -30.000 -45.000 -45.000 -45.000 

2 Costuri cu salariile -140.000 -280.000 -280.000 -280.000 

3 Alte cheltuieli administrative  -876.000 -300.000 -300.000 -300.000 

     III EBITDA  21.127.586 47.474.741 64.451.771 78.896.635 

1 Amortizare -16.667 -33.333 -50.000 -66.667 

2 Dobândă obligațiuni emise -666.667 -2.000.000 -2.000.000 -1.333.333 

     IV EBIT 20.444.253 45.441.407 62.401.771 77.496.635 

1 Impozit profit -8.000 -140.000 -140.000 -140.000 

       V Profit/Pierdere 20.436.253 45.301.407 62.261.771 77.356.635 

            

 EBIT 20.444.253 45.441.407 62.401.771 77.496.635 

 Cheltuieli Dobândă 666.667 2.000.000 2.000.000 1.333.333 

 Rata acoperirii dobânzii 3,26% 4,40% 3,21% 1,72% 

 Datorii 20.006.000 20.008.000 20.010.000 13.000 

      Capital propriu 20.736.253 66.037.660 128.299.431 205.656.066 

 Gradul de îndatorare 96% 30% 16% 0% 

 

Consolidare efectiva se va face conform reglementărilor contabile de la data integrării efective. 

Exercițiul de consolidare pentru perioada 2021-2024 a avut în vedere decizia de constituire  a 

Grupului și perspectiva finalizării procesului până la încheierea exercițiului financiar curent. 

 

Previziunile privind fluxurile de numerar confirmă capacitatea Emitentului de onorare a 

obligațiilor născute din emisiunea de obligațiuni obiect al prezentului Document de ofertă:  

Tabel 34 

  An 2021 2022 2023 2024 2025 

Cash flow operațional (din exploatare)           

Încasări de numerar  0 0 0 0 0 

Încasări de alte activități 0 0 0 0  

Plăți de numerar pentru: -1.054.000 -765.000 -765.000 -765.000 0 

Plăți cu chiriile -30.000 -45.000 -45.000 -45.000  
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Plăți cu salariile -140.000 -280.000 -280.000 -280.000  

Plăți generale de exploatare și administrative -876.000 -300.000 -300.000 -300.000  

Impozitul pe profit -8.000 -140.000 -140.000 -140.000  

Fluxul de numerar net din exploatare -1.054.000 -765.000 -765.000 -765.000 0 

Cash flow de investiții           

Plăți de numerar pentru: -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 

Achiziționarea de mijloace fixe si software  -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 

Achiziționarea de mijloace fixe si software 0 0 0 0 0 

Fluxul de numerar net din activități de investiții -50.000 -50.000 -50.000 -50.000   

Cash flow financiar           

Încasări de numerar pentru: 20.350.000 22.998.586 48.099.741 85.076.771 78.646.635 

Încasare din împrumut acționari 300.000 0 0 0 0 

Încasare dobânzi împrumut 50.000 875.000 875.000 875.000  

Dividende primite de la entități din grup 0 22.123.586 47.224.741 64.201.771 78.646.635 

Încasare emisiunii obligațiuni 20.000.000 0 0 0 0 

Încasări împrumuturi acordate    20.000.000  

Plăți de numerar pentru: -3.045.000 -18.955.000 -2.000.000 -22.000.000 0 

Împrumuturi acordate entităților din grup -3.045.000 -16.955.000    

Rambursare  emisiunii obligațiuni 0 0  -20.000.000 0 

Dobânzi plătite cupon  -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0 

Fluxul de numerar net din activităţile de finanţare 17.305.000 4.043.586 46.099.741 63.076.771 78.646.635 

Creştere netă în numerar 16.201.000 3.228.586 45.284.741 62.261.771 78.646.635 

 

  



MEMORANDUM ADMITERE LA TRANZACȚIONARE ÎN SMT LA BVB  

                OBLIGAȚIUNI CORPORATIVE - STANLEYBET CAPITAL S.A  

  

  

87 

 

18.2 Rețeaua de săli de jocuri – Game World România SRL & Game World Invest SRL & Slot 

Partner  

Tabel 35 

Indicatori 2021 2022 2023 2024 

Venituri 141.027.450 216.902.953 238.593.248 262.452.573 

Cheltuieli -104.577.974 -147.289.203 -162.018.124 -178.219.936 

Altele -7.505.718 -6.510.019 -7.161.021 -7.877.123 

Chirii -16.983.710 -26.109.500 -28.720.450 -31.592.495 

Marketing -42.370.135 -66.312.347 -72.943.582 -80.237.940 

Salarii -27.079.583 -32.771.187 -36.048.306 -39.653.136 

Taxe -10.638.829 -15.586.150 -17.144.765 -18.859.241 

EBITDA 36.449.476 69.613.749 76.575.124 84.232.637 

Amortizari si Provizioane -6.489.095 -12.711.493 -13.982.642 -15.380.906 

Impozitul pe Profit -8.347.511 -11.549.949 -12.704.944 -13.975.438 

Profit Net 21.612.870 45.352.308 49.887.538 54.876.292 

 

 

 
 

18.3 Rețeaua de agenții de pariuri sportive și jocuri de noroc de tip slot machines, Westgate 

România SRL și WAP Holdings România 

 

 

 

 

 

21.621.870

45.352.308
49.887.538

54.876.292

2021 2022 2023 2024

Figura  21 .  Rezultat  net  2021 -2024

Planul de dezvoltare al companiei,  început încă de la mijlocul anului 2019, are drept ținte 

pentru următorii ani:  

▪ Crearea unor agenții de top, care să se diferențieze de concurență; 

▪ Standardizarea tuturor agențiilor conform normelor actuale;  

▪ Dezvoltarea unei strategii multi-channel; 

▪ Încheierea unor parteneriate de dezvoltare între companiile din cadrul grupului creând 

posibilitatea clienților de a alege produsele cele mai competitive  

▪ Creșterea gradului de satisfacție a clienților prin oferirea de câștiguri clienților  

Fiind una dintre puținele societăți din 

domeniul jocurilor de noroc din România, 

cu o activitate atât de îndelungată, 

planurile de dezvoltare ale societății 

cuprind o creștere a cifrei de afaceri de 

până la 33% din anul 2021, până la finalul 

perioadei previzionate, corelată cu o 

creștere a rezultatului exercițiului 

financiar. 
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 Tabel 36 

Indicatori 2021 2022 2023 2024 

Total Venituri   126.379.440 160.500.000 199.275.000 216.477.000 

Venituri din pariuri sportive 20.879.553 42.000.000 63.000.000 69.300.000 

Venituri din sloturi  104.380.614 118.500.000 136.275.000 147.177.000 

Total cheltuieli -126.735.235 -144.176.962 -174.320.853 -186.051.109 

Cheltuieli cu chiriile -26.105.990 -28.818.934 -30.819.000 -31.819.000 

Cheltuieli cu publicitate si premiile -6.446.558 -8.729.771 -10.627.428 -11.544.818 

Costuri cu salariile -50.376.097 -54.249.167 -66.041.717 -71.041.717 

Alte cheltuieli administrative  -20.899.247 -26.190.741 -32.492.709 -36.297.574 

Cheltuieli cu taxele si impozitele  -22.907.343 -26.188.349 -34.340.000 -35.348.000 

EBITDA  -355.796 16.323.037 24.954.147 30.425.891 

Amortizare -8.483.642 -8.194.518 -8.000.518 -6.836.367 

Dobanzi -282.217 -260.000 -260.000 0 

EBIT -9.121.654 7.868.519 16.693.629 23.589.523 

Impozit profit 0 -1.258.963 -2.670.981 -3.774.324 

Profit Net -9.121.654 6.609.556 14.022.648 19.815.199 

 

18.4 Divizia online de jocuri de casino și pariuri sportive – Megabet International SRL 

Planurile de dezvoltare ale Megabet Internațional includ:  

 Implementarea unei noi platforme de pariere  

 Implementarea unor soluții IT care să asigure verificarea automata a proceselor de validare 

a clienților  

 Lansarea de noi produse prin includerea de pariuri virtuale în oferta de produse și servicii 

a companiei  

 Încheierea unor noi parteneriate cu furnizori importanți din această industrie, precum Okto 

Pay  

 Consolidarea parteneriatului cu Westgate în vederea acordării de premii în numerar 

clienților  

Principalele produse oferite clienților sunt disponibile online și includ produse de pariere precum 

pariuri sportive, pariuri live și pe numere, slot machines și Casino Live. 

Tabel 37 
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Indicatori 2021 2022 2023 2024 

Total Venituri   60.620.101 100.738.072 110.811.879 121.893.067 

Total cheltuieli -57.895.187 -95.164.998 -103.066.450 -112.154.165 

Cheltuieli cu vânzările -12.626.854 -28.369.238 -30.098.043 -31.888.916 

Cheltuieli cu publicitate si premiile -29.963.249 -36.308.363 -38.831.081 -42.714.189 

Costuri cu salariile -4.262.434 -8.016.199 -8.310.891 -9.141.980 

Alte cheltuieli administrative  -2.084.116 -4.338.345 -5.880.298 -6.468.328 

Cheltuieli cu taxele si impozitele  -8.958.534 -18.132.853 -19.946.138 -21.940.752 

EBITDA  2.724.914 5.573.074 7.745.428 9.738.902 

Amortizare -784.099 -385.044 -385.044 -102.664 

Dobânzi -19.994 0 0 0 

EBIT 1.920.821 5.188.031 7.360.385 9.636.238 

Impozit profit -245.706 -830.085 -1.177.662 -1.541.798 

Profit Net 1.675.115 4.357.946 6.182.723 8.094.440 

 

 
 

19. Factori de risc 

Atragerea atenția asupra faptului că fiecare dintre riscurile cheie evidențiate mai jos ar putea avea 

un efect advers semnificativ asupra activităților, operațiunilor, situației financiare și de 

tranzacționare și perspectivelor Emitentului, care, la rândul lor, ar putea avea un efect advers 

semnificativ asupra beneficiilor obținute de investitori de pe urma Obligațiunilor. 

19.1 Riscuri asociate instrumentelor financiare  

Tranzacționarea Obligațiunilor poate fi suspendată   

În baza prezentului Memorandum de admitere la tranzacționare întocmit conform legislației 

relevante, Investitorii trebuie sa fie conștienți de faptul că ASF este autorizată să suspende de la 

tranzacționare sau să solicite operatorului de piață/  să suspende de la tranzacționare valorile 

mobiliare, în cazul în care situația emitentului în cauză este de așa manieră încât continuarea 

4%
4%

6%
7%

Figura 22. Marja netă 2021-

2024
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tranzacționării ar afecta interesele investitorilor. Bursa de Valori București („BVB”) trebuie să 

suspende tranzacționarea valorilor mobiliare care nu îndeplinesc cerințele pieței, cu excepția 

cazului în care o astfel de acțiune ar putea afecta interesele investitorilor sau buna funcționare a 

pieței. În cazul în care BVB nu ia o astfel de măsură, ASF poate solicita suspendarea de la 

tranzacționare a valorilor mobiliare, dacă acest lucru servește la buna funcționare a pieței și nu 

afectează interesele investitorilor. De asemenea, operatorul unei piețe reglementate/sistem 

multilateral de tranzacționare are dreptul de a suspenda de la tranzacționare obligațiunile și în 

alte cazuri, în conformitate cu reglementările sale. Orice eventuală suspendare ar putea afecta 

tranzacționarea Obligațiunilor emise de Emitent.  

 

Valoarea de piață a obligațiunilor  

Valoarea Obligațiunilor depinde de o serie de factori interdependenți care includ evenimente 

economice, financiare și politice care au loc în România sau în altă parte a lumii, inclusiv factori 

care afectează piețele de capital în general și bursele de valori pe care se tranzacționează 

Obligațiunile. Prețul la care un deținător de Obligațiuni va putea să vândă Obligațiunile înainte 

de scadență poate conține o reducere din prețul de cumpărare plătit de respectivul cumpărător 

care ar putea fi substanțială.  

Riscul de neplată  

În cazul unei situații nefavorabile, Emitentul poate ajunge în incapacitatea de a efectua plățile sub 

formă de cupoane și/sau principal și astfel, Emitentul poate ajunge în imposibilitatea rambursării 

sumelor aferente emisiunii de obligațiuni prezente/viitoare.  

Riscul de rată a dobânzii  

Având în vedere că Obligațiunile vor beneficia de o dobândă fixă pe întreaga perioadă a derulării 

împrumutului obligatar, rata de dobândă (cuponul) nefiind supusă actualizării la indici de 

referință, investitorii în Obligațiunile emitentului se pot expune la riscul de fluctuație nefavorabilă 

a ratei dobânzii, pe întreaga perioadă de la data achiziției Obligațiunilor și până la data 

înstrăinarea lor, respectiv până la data de maturitate. Dacă rata generală a dobânzii pe piața 

monetară și financiară va crește până la niveluri superioare dobânzii emisiunii de obligațiuni, 

deținătorul de obligațiuni ar putea suferi un cost de oportunitate.  

19.2 Riscuri asociate emitentului   

Orice investiție în valori mobiliare implică anumite riscuri. În cazul în care oricare din riscurile 

prezentate mai jos s- ar materializa, acest fapt ar putea afecta activitatea, situația financiară, 
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rezultatele operaționale sau perspectivele Emitentului. STANLEYBET CAPITAL S.A prezintă, în 

cele ce urmează, o descriere a riscurilor și incertitudinilor pe care le consideră semnificative, fără 

însă ca enumerarea să fie exhaustivă.  

Riscul de credit și de contrapartidă  

Riscul de credit reprezintă riscul de pierdere financiară în cazul în care un client sau o contraparte 

nu își îndeplinește obligațiile contractuale. Având în vedere specificul activității de operare de 

jocuri de noroc și pariuri sportive, care presupune o clientelă formată din numeroase persoane 

fizice și plata anticipate a serviciilor solicitate, riscul de credit este apreciat ca fiind redus.  

Riscul de lichiditate  

Emitentul este expus riscului de a nu fi în măsură să își onoreze obligațiile curente prin 

valorificarea activelor disponibile. Acest risc poate să se concretizeze în raport cu onorarea 

obligațiilor fiscale, salariale sau în relația cu furnizorii, incluzând riscul incapacității de a finanța 

activele în conformitate cu obligațiile contractuale asumate precum și riscul imposibilității 

lichidării unui activ la un preț rezonabil și într-un orizont de timp satisfăcător.  

Riscuri operaționale  

Riscul operațional reprezintă riscul de pierdere determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme 

tehnologice, infrastructură și resurse umane inadecvate sau care nu și-au îndeplinit funcția în mod 

corespunzător, fie de evenimente și acțiuni externe, altele decât riscul de credit, de piață și de 

lichiditate. Acestea includ erori umane, cauze accidentale sau acțiuni intenționate, omisiuni, căderi 

de sistem, dezastre naturale, activitate frauduloasă, modificări legale și de reglementare etc.   

Riscurile operaționale se pot manifesta în legătură cu oricare dintre operațiunile Emitentului și 

pot determina efecte negative în ceea ce privește activitatea desfășurată pe piața jocurilor de noroc. 

Riscul operațional include și riscul legal ce derivă din aplicarea unor sancțiuni Emitentului precum 

amenzi și penalități, în caz de neaplicare sau aplicare defectuoasă a dispozițiilor legale sau 

contractuale, cât și din faptul că drepturile și obligațiile contractuale al Emitentului și/sau ale 

contrapartidei sale nu sunt stabilite în mod corespunzător.   

De asemenea, riscul operațional include și riscul aferent tehnologiei informației (IT) care se referă 

la riscul actual sau viitor de afectare negativă a rezultatelor și capitalului, determinat de 

inadecvarea strategiei și politicii IT și a procesării informației, cu referire la capacitatea de 

gestionare, integritatea, controlabilitatea și continuitatea acesteia, sau de utilizarea 

necorespunzătoare a tehnologiei informației inclusiv sub aspectul unor incidente de securitate la 
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nivelul sistemelor și rețelelor informatice ale Emitentului. Echipa proprie de specialiști IT are ca 

scop și diminuarea riscului precum și a impactului acestuia, odată materializat. Riscul operațional 

se poate manifesta și prin avarii sau defecțiuni la aparatele de jocuri de noroc.  

Risc reputațional  

Riscul reputațional reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a rezultatelor și 

capitalului determinat de percepția nefavorabilă asupra imaginii Emitentului de către client, 

contrapartide, acționari, investitori sau autoritatea de supraveghere.  

Principalii factori interni care pot genera riscul reputațional la nivelul Emitentului sunt următorii:  

 Lipsa conformități sau încălcarea reglementărilor interne pot conduce la aplicarea de 

sancțiuni contravenționale care, publicate în presa central și locală, pot afecta reputația 

Emitentului   

 Aplicarea de către autoritatea de reglementare a unor sancțiuni sau interdicții acționarilor 

săi   

 Comportamentul necorespunzător al angajaților în relația cu clienții Emitentului  

 Necunoașterea sau insuficienta cunoaștere a caracteristicilor produselor Emitentului din 

cadrul portofoliului de produse și cea a reglementărilor interne și/sau externe  

 Transmiterea de către Emitent a unor informații eronate/neconforme către mass-media, 

client și diferite organisme externe  

Principalii factori externi care pot genera riscul reputațional la nivelul Emitentului sunt următorii:  

 Publicitate negativă în mass-media, conformă sau nu cu realitatea, care poate viza, în 

principal Acționarii semnificativi ai Emitentului și practicile de afaceri ale Emitentului sau 

persoanele legate de acesta  

 Acțiuni deliberate ale unui individ sau grup de interese având ca scop reducerea 

credibilității Emitentului  

 Întâmpinarea de către client a unor probleme în utilizarea anumitor produse fără a avea 

suficiente informații despre acestea și fără a cunoaște procedurile de remediere a 

problemelor respective   

 Interpretarea în mod eronat de către public a anumitor informații, afectând astfel percepția 

asupra Emitentului Declanșarea unor procese în care grupul sau emitentul ar putea fi 

implicat vizând societăți sau persoane publice intens mediatizate sau apariția unor procese 

în care ar putea fi implicate angajați sau acționari ai Emitentului cercetați pentru săvârșirea 

de infracțiuni  
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 Eventualele situații de criză în urma cărora imaginea Emitentului a fost afectată negative  

 Modificări în condițiile economice, schimbările legislative sau legate de mediul 

concurențial în sectorul pariurilor și jocurilor de noroc  

  

Riscul strategic  

Riscul strategic reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a rezultatelor și capitalului 

determinat de schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri nefavorabile, de 

implementarea inadecvată a deciziilor sau de lipsa de reacție la schimbările din mediul de afaceri.   

Riscul strategic la care poate fi expus Emitentul poate fi cauzat de următorii factori:   

a) Prognozarea unor condiții și ipoteze de lucru nerealiste sau neancorate în modificările 

mediului concurențial/de afaceri/legislativ și economic în care Emitentul își desfășoară 

activitatea   

b) Determinarea incorectă/necorespunzătoare a principalilor indicatori strategici   

c) Lipsa unui echilibru între resurse și planuri investiționale   

d) Necorelarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli cu cei din alte documente de 

planificare al Emitentului  

Orice modificare a mediului de afaceri, orice decizie de afacere nefavorabilă sau implementarea 

inadecvată a unor decizii ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, situației 

financiare sau rezultatelor operaționale al Emitentului.  

Riscul de piață  

Cunoscut și sub denumirea de risc imposibil de diversificat sau risc sistematic, rezultă din evoluția 

prețului unui portofoliu sau al activelor dintr-un portofoliu, ca urmare a fluctuațiilor existente la 

nivelul întregii piețe sau la nivelul întregului segment de piață. 
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Riscul de concurență  

Companiile din cadrul Grupului activează într-un mediu intens concurențial, fiind deci expuse la 

riscul concurenței. Strategia grupului presupune adaptarea ofertei de produse și politicii de 

prețuri astfel încât acestea să susțină, în permanență, competitivitatea afacerii.  

Încetarea colaborării cu oricare dintre membrii organelor de conducere sau angajații importanți ai 

Emitentului, precum și limitările acestuia în a coopta și reține persoanele cu experiența și 

calificarea necesară, pot avea un impact negativ asupra capacității acestuia de a-și desfășura 

activitatea și implementa strategiile.  

Având în vedere specificul activității grupului care impune o bună cunoaștere, la nivelul 

conducerii, asupra mediului legislativ, practicilor în afacere, mediului concurențial etc., evoluția 

viitoare a performanțelor economico-financiare ale Emitentului și grupului de entități depinde de 

membrii organelor sale de conducere, iar încetarea relațiilor de colaborare cu aceștia ar putea avea 

un impact negativ asupra afacerii. Emitentul depinde, de asemenea, de capacitatea de a păstra în 

echipă și de a motiva angajații importanți, precum și de capacitatea acestuia de a coopta în echipă 

noi angajați calificați. Astfel, dacă Emitentul trebuie să renunțe la un membru al organelor de 

conducere sau un angajat important, există riscul imposibilității substituirii acestuia. Succesul 

Emitentului și capacitatea de a realiza inițiativele de creștere depind în mare parte de capacitatea 

acestuia de a păstra membrii organelor de conducere și de a coopta și păstra personalul auxiliar 

calificat, cu o experiență în industrie acumulată în cadrul unei companii de dimensiunea și 

complexitatea Emitentului.   

19.3 Riscuri sistemice  

Riscurile sistemice sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care 

influențează în mod obiectiv, într-un sens sau altul, întreg sistemul economic al unei unități geo-

politice. Riscul sistemic este nediferențiat și nu poate fi prevenit.   

Economia României s-a arătat a fi vulnerabilă la încetinirea creșterii economiei globale. Orice 

modificare a condițiilor economice globale și locale ar putea avea un efect negativ semnificativ 

asupra activității, situației financiare sau rezultatelor operaționale ale Emitentului. Riscul sistemic 

major, în contextul actual, îl reprezintă criza sanitară cauzată de pandemia COVID19, 

reinstaurarea restricțiilor de proximitate socială cu efecte negative importante asupra activității de 

retail (on-site) a grupului – lanțul de cazinouri și rețeaua de agenții de pariuri sportive și jocuri de 

noroc.  
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Riscul de țară  

Acest risc are in vedere posibilitatea ca la nivelul statului de rezidență al Emitentului să survină 

dificultăți în onorarea angajamentelor financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, 

cât și unele instrumente externe. Impactul acestui risc are caracter general, generând efecte 

echidistante pentru toate sectoarele și domeniile de activitate. În contextul actual intern 

caracterizat de instabilitate politică și economică, de evoluții economice și sociale divergente, 

precum și în contextul internațional marcat de dinamica neuniformă și imprevizibilă a factorilor 

și proceselor pe scena geopolitică regională și globală, de interdependențe multiple și strâns 

corelate la scară globală pe plan economic și financiar, evaluarea riscului de țară reprezintă o 

provocare pentru specialiști și investitori. Conform raportului MARSH aferent anului 2020, 

România este încadrată în categoria de risc mediu din punct de vedere al riscului de țară, 

cumulând 65,8 puncte din 100 puncte corespunzător nivelului minim de risc, cu 0,92% peste 

nivelul raportat în anul 2019, relevând o stabilizare a riscului la nivel național. Din perspectivă 

politică, pe termen lung România are un risc evaluat la 70,6 puncte, fiind încadrată în aceeași 

categorie de risc cu țări precum Italia, Spania, Belgia, Bulgaria, Croația. Potrivit clasificării Fitch16, 

la 1 Martie 2020, România are asociat un rating de BBB-, păstrându-și ratingul investițional, nivelul 

costurilor de împrumut și al atractivității pentru fluxurile investiționale de capital.  

Modificări ale cadrului legislativ  

Emitentul se află sub incidența cadrului legislativ din România și depune toate eforturile pentru 

a respecta cadrul de reglementare aplicabil. Modificările multiple aduse la nivelul legislativ și 

normativ pe plan contabil, fiscal și al resursei umane etc. pot afecta activitatea Emitentului.   

Cadrul legislativ în care operează Emitentul evoluează și este susceptibil de modificări. Asemenea 

modificări pot afecta în mod semnificativ negativ activitatea Emitentului, previziunile, condiția 

financiară, rezultatul operațiunilor, fluxul de lichidități, în măsura în care Emitentul nu este apt să 

răspundă adecvat și să se conformeze acestor modificări.   

Actualul cadru legislativ poate suporta modificări, ca urmare inclusiv a unor evoluții economice 

și/sau politice, ce pot avea caracter negativ pentru Emitent și activitatea sa. Modificările cadrului 

legislative pot, de asemenea, determina costuri adiționale asociate cu efortul de conformare față 

de noile reglementări, venituri reduse ca efect al unei impozitări majorate asupra proiectelor 

dezvoltate de Emitent.  
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Riscul de insolvență 

Investiția în acțiuni implică, în mod inerent, expunerea la riscul de insolvență al societății emitente, 

care se referă la intrarea în incapacitate de plată a datoriilor scadente și, respectiv, incapacitatea 

emitentului de a-și continua activitatea, cu impact direct asupra valorii deținerilor acționarilor 

societății în capitalul social al acesteia. În ceea ce privește societatea Stanleybet Capital S.A., ținând 

cont de previziunile privind performanța financiară pentru orizontul de timp mediu 2021-2024, 

conducerea societății consideră că nu există nicio premisă care să conducă la un risc de insolvență 

ridicat pentru perioada pentru care a fost construi bugetul de venituri și cheltuieli. Cu referire la 

opinia auditorului din cadrul raportului de audit al Westgate România SRL care evidențiază 

faptul că ,,societatea se află într-o poziție financiară dificilă, înregistrând active nete negative de 

33,7 milioane, o pierdere raportată de 7,8 milioane lei, o pierdere curentă de 27,2 milioane lei și 

active curente nete negative de 15,6 milioane lei”, conducerea entității consideră că întregul efect 

negativ este rezultat din blocarea activității economice, ca urmare a măsurilor impuse de 

organismele statului pentru prevenirea răspândirii pandemiei COVID-19. Nu exist ă riscuri de 

insolvență pentru următorii ani, societatea a analizat si a prognozat măsuri de optimizare pentru 

perioada următoare. De asemenea, societatea și-a eficientizat toate procesele operaționale, 

reducând semnificativ costurile administrative și operaționale. Societatea are în vedere în 

continuare derularea unor proiecte de investiții. Rezultatele aferente primului semestru, corelate 

cu deciziile actuale ale organismele statului cu privire la activitățile comerciale derulate de 

societățile economice, arată că estimările companiei au fost corect efectuate, pierderile din 

perioadele anterioare urmând a fi acoperite în următorii ani. 

Riscul de litigiu 

În activitatea curentă, ca urmare a modificărilor legislative, ale dinamicii in relațiile sale cu 

contrapărti (clienți, concurenți sau autorități de reglementare), Emitentul este supus riscului de 

litigiu, cu impact asupra situației financiare si asupra imagini companiei. 

Din punct de vedere al riscului legal, Emitentul nu este implicat în niciun litigiu cu impact 

semnificativ la nivelul poziției sau performanței financiare. Emitentul analizează orice litigiu care 

poate apărea în activitatea curentă și efectuează analize cu privire riscurile și cheltuielile estimate 

ca rezultat din aceste litigii. 

20. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital, dacă există 

Stanleybet Capital dorește să fie un jucător activ pe piața internă de capital prin utilizarea 

instrumentelor și capitalizarea avantajelor și oportunităților existente pentru creșterea valorii 

acțiunilor sale, pentru atragerea de capital și recompensarea investitorilor săi. 
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21. Auditorul financiar al Emitentului 

Auditorul financiar al Societății este societatea BDO Audit SRL, Str. Învingătorilor 24E, București, 

Sectorul 3, Cod unic de identificare 6546223, Număr de înregistrare în Registrul Comerțului 

J40/22485/1994, înregistrat în Registrul Public electronic al auditorilor financiari și firmelor de 

audit cu nr. AF2568.  

Societatea BDO a auditat situațiile financiare ale Westgate România SRL, Game World România SRL, 

Game World Invest SRL pentru anul 2020.  

22. Structura acționariatului Emitentului.  

Nr. 

crt. 
Denumire societate 

Procent deținut în 

capitalul social al 

STANLEYBET 

CAPITAL S.A. 

Număr de 

acțiuni 

deținute 

Beneficiari reali 

1. EQUILOR HOLDING LTD 64% 868.236 

Cyclon Limited 20% 
Kacso Tibor 85% 

Kacso Tibor Jr. 15% 

Newstone Limited 20% Ritter Henrik 100% 

Oktavo Limited 20% Buzas Karoly 100% 

Project Point Limited 20% Furjes Istvan 100% 

Laniva Investment 

Limited 
20% 

Emodi Kornel 70% 

Minghir Mihaela 30% 

2. GAMEWORLD BRAND LTD 18% 244.192 

Ritter Henrik 20% 

 

Buzas Karoly 20% 

Furjes Istvan 20% 

Emodi Kornel 20% 

Kacso Tibor 18% 

Kacso Tibor Jr. 2% 

3. INTENZA HOLDINGS LTD 18% 244.192 

Equilor Holding Ltd 65% 

 

Niculae Florian 10% 

Barbu Alexandru 10% 

Becheru Doina 5% 

Tanko Csaba 5% 

Dinasystem Consulting 

Ltd 
5% 

 

EMITENT  

STANLEYBET CAPITAL   

prin   

Csaba Tanko  

Director General  

 

CONSULTANT AUTORIZAT        

SSIF GOLDRING S.A.        

 prin  

Virgil Adrian Zahan        Director 

General  

    

________________________                 __________________________  
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Anexa 1 

Stanleybet Capital S.A. 

Performanța financiară 2020  30.06.2021  

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE  31.747  99.104 

REZULTAT OPERAȚIONAL  -31.747  -99.104 

REZULTAT FINANCIAR  0  -3.372 

REZULTAT BRUT  -31.747  -102.476 

REZULTAT NET  -31.747  -102.476 

Game World România SRL 

Cont de profit și pierdere 2018 2019 2020 30.06.2020 30.06.2021 

CIFRA DE AFACERI 125.286.893 129.395.470 69.106.632 37.842.606 45.316.395 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE 101.605.169 95.031.756 65.877.816 34.181.206 33.432.652 

REZULTAT OPERAȚIONAL 40.883.832 34.891.133 6.892.429 5.256.112 13.337.162 

REZULTAT FINANCIAR 105.327 417.268 286.640 187.792 61.106 

REZULTAT BRUT 40.989.159 35.308.401 7.179.069 5.443.904 13.398.268 

REZULTAT NET 33.499.328 28.955.159 5.676.189 4.411.339 12.628.794 

 

Game World Invest SRL 

Cont de profit si pierdere (lei) 2018 2019 2020 30.06.2020 30.06.2021 

CIFRA DE AFACERI  34.565.719 44.410.119 26.448.736 12.252.405 13.680.921 

REZULTAT OPERAȚIONAL 10.479.480 6.609.128 1.895.294 -185.956 1.935.574 

REZULTAT FINANCIAR -12.892 -25.310 -42.012 -30.300 -17.810 

REZULTAT BRUT 10.466.588 6.583.818 1.853.282 -216.256 1.917.764 

REZULTAT NET 8.662.438 5.253.360 1.407.962 -297.939 1.689.760 

 

Westgate Romania SRL 

Cont de profit și pierdere 2018 2019 2020 30.06.2020 30.06.2021 

CIFRA DE AFACERI 147.591.967 144.364.634 89.613.188 39.739.443 60.749.392 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE 141.838.665 150.269.187 125.112.013 59.509.098 68.575.269 

REZULTAT OPERAȚIONAL 16.775.743 -5.110.251 -27.067.552 -16.016.645 -6.448.150 

REZULTAT FINANCIAR -93.646 -59.588 -338.506 -165.477 -385.422 

REZULTAT BRUT 16.682.097 -5.169.839 -27.406.058 -16.182.122 -6.833.572 

REZULTAT NET 14.010.022 -5.368.584 -27.207.313 -16.182.122 -6.833.572 

WAP Holdings LTD 

Cont de profit și pierdere 2018 2019 2020 30.06.2020 30.06.2021 

CIFRA DE AFACERI 9.380.533 30.624.597 17.286.351 9.589.223 7.197.530 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 5.644.893 20.339.563 17.170.493 10.973.326 4.813.425 

REZULTAT OPERAȚIONAL 3.739.635 10.511.789 1.220.715 -657.064 2.454.540 

REZULTAT FINANCIAR -71 -342.073 -499.291 -316.610 -263.284 

REZULTAT BRUT 3.739.564 10.169.716 721.424 -973.674 2.191.256 
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REZULTAT NET 3.140.166 8.607.919 602.035 -973.674 1.860.045 

Slot Partner 

Cont de profit și pierdere 2018 2019 2020 30.06.2020 30.06.2021 

CIFRA DE AFACERI NETĂ 13.545.454 18.321.502 8.918.115 4.852.534 3.119.495 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE 9.446.356 14.342.216 8.690.950 4.635.205 3.051.701 

REZULTAT OPERAȚIONAL 4.125.305 4.029.800 696.844 436.416 385.296 

REZULTAT FINANCIAR -7.162 -158.353 -91.008 -64.341 -27.409 

REZULTAT BRUT 4.118.143 3.871.447 605.836 372.075 357.887 

REZULTAT NET 3.225.025 2.958.415 373.133 224.974 191.989 

Megabet International SRL 

Cont de profit și pierdere 2020 30.06.2021  

Cifra de afaceri 0 25.589.620 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 4.621 25.852.189 

REZULTAT OPERAȚIONAL -4.621 1.107.736 

REZULTAT FINANCIAR 0 -36.350 

REZULTAT BRUT -4.621 1.071.379 

REZULTAT NET -4.621 850.247 
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Anexa 2 

Stanleybet Capital S.A. 

Situația economico-financiară 2020 30.06.2021 

ACTIVE IMOBILIZATE 13.563.200 13.571.523 

ACTIVE CIRCULANTE 3.000 178.170 

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS 2.535 2.915 

TOTAL ACTIVE 13.568.735 13.752.609 

TOTAL DATORII 34.282 320.631 

CAPITALURI PROPRII, DIN CARE 13.534.453 13.431.977 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII- 13.568.735 13.752.609 

Game World România SRL 

Situație economico-financiară (lei) 2018 2019 2020 30.06.2021 

ACTIVE IMOBILIZATE, DIN CARE: 21.365.628 22.606.320 21.960.319 22.900.788 

ACTIVE CIRCULANTE, DIN CARE 19.439.708 13.274.490 15.265.331 20.037.753 

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS 4.279.573 6.984.586 4.865.408 2.508.940 

TOTAL ACTIVE 45.084.909 42.865.396  42.091.058 45.447.481 

TOTAL DATORII 10.988.819 13.212.495 35.562.793 26.288.553 

CAPITALURI PROPRII, DIN CARE 33.740.476 29.196.307 5.917.337 18.546.131 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 45.084.909 42.865.396  42.091.058 45.447.481 

Game World Invest SRL 

Situație economico-financiară (lei) 2018 2019 2020 30.06.2021 

ACTIVE IMOBILIZATE, DIN CARE: 6.701.139 5.693.532 4.668.509 4.313.831 

ACTIVE CIRCULANTE, DIN CARE 5.876.868 3.482.657 6.142.188 6.961.045 

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS 1.797.789 2.265.896 1.966.470 1.308.308 

TOTAL ACTIVE 14.375.796 11.442.085 12.777.167 12.583.184 

TOTAL DATORII 5.578.932 6.032.317 11.117.635 9.234.048 

CAPITALURI PROPRII, DIN CARE 8.717.110 5.308.032 1.462.634 3.152.394 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 14.375.796 11.442.085 12.777.167 12.583.184 

Slot Partner 

Situație economico-financiară (lei) 2018 2019 2020 30.06.2021 

ACTIVE IMOBILIZATE, DIN CARE: 8.804.300 9.068.277 5.856.134 4.861.863 

ACTIVE CIRCULANTE, DIN CARE 14.498.763 25.274.864 32.656.101 36.148.028 

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS 22.939 27.187 27.715 11.086 

TOTAL ACTIVE 23.326.002 34.370.328 38.539.950 41.020.977 

TOTAL DATORII 20.100.977 28.186.888 31.983.377 34.272.415 

CAPITALURI PROPRII, DIN CARE 3.225.025 6.183.440 6.556.573 6.748.562 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 23.326.002 34.370.328 38.539.950 41.020.977 

Westgate Romania SRL 

Situația economico-financiară (lei) 2018 2019 2020 30.06.2021 

ACTIVE IMOBILIZATE. DIN CARE: 7.743.368 9.705.243 11.741.566 9.981.095 

ACTIVE CIRCULANTE. DIN CARE 26.559.946 24.617.385 14.869.348 18.451.347 

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS 8.222.515 14.115.538 16.006.925 7.488.327 

TOTAL ACTIVE 42.525.829 48.438.166 42.617.839 35.920.769 

TOTAL DATORII 27.118.946 52.421.214 75.355.905 75.471.746 

CAPITALURI PROPRII, DIN CARE 15.363.336 -4.015.270 -33.747.155 -40.580.727 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 42.525.829 48.438.166 42.617.839 35.920.769 
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WAP Holdings LTD 

Situația economico-financiară 2018 2019 2020 30.06.2021 

ACTIVE IMOBILIZATE, DIN CARE 9.988.970 30.562.853 18.760.747 15.955.943 

ACTIVE CIRCULANTE, DIN CARE 8.510.811 34.429.622 48.814.593 54.760.138 

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS 22.939 27.187 27.715 11.086 

TOTAL ACTIVE 18.522.720 65.019.662 67.603.055 70.727.167 

CAPITALURI PROPRII 3.140.166 11.748.085 12.350.120 14.210.165 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 18.522.720 65.019.662 67.603.055 70.727.167 

Megabet International SRL 

Situația economico-financiară 2020 30.06.2021 

ACTIVE IMOBILIZANTE 

ACTIVE CIRCULANTE 

0 

1.000.000    

7.313.620 

10.659.549 

CHELTUIELI ÎN AVANS 1.504 143.521 

TOTAL ACTIVE 1.001.504 18.116.690 

TOTAL DATORII 1.504 16.271.064 

CAPITALURI PROPRII 995.379 1.845.626 

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 1.001.504 18.116.690 

Anexa 3 

Stanleybet Capital S.A. 

Indicatori 2021 2022 2023 2024 

Total Venituri   22.173.586 48.099.741 65.076.771 79.521.635 

Total Cheltuieli -1.046.000 -625.000 -625.000 -625.000 

Rezultat net 20.444.253 45.441.407 62.401.771 77.496.635 

Rezultat brut 20.436.253 45.301.407 62.261.771 77.356.635 

Prezentul buget a fost aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație din data de 01.11.2021.  

Anexa 4 

Nr. 

crt.  

Rată 

cupon  

%  

Data cupon 

precedent  

Data de referință  Data cupon 

curent  

Data ex-cupon  Valoare brută 

cupon / 

obligațiune  

 Nr. zile din 

an perioadă 

cupon  

1  10%  10 august 2021  27 ianuarie 2022  10 februarie 2022  28 ianuarie 2022  5,0411  184  

2  10%  10 februarie 2022  27 iulie 2022  10 august 2022  28 iulie 2022  4,9589  181  

3  10%  10 august 2022  27 ianuarie 2023  10 februarie 2023  30 ianuarie 2023  5,0411  184  

4  10%  10 februarie 2023  27 iulie 2023  10 august 2023  28 iulie 2023  4,9589  181  

5  10%  10 august 2023  26 ianuarie 2024  10 februarie 2024  29 ianuarie 2024  5,0411  184  

6  10%  10 februarie 2024  26 iulie 2024  10 august 2024  29 iulie 2024  4,9863  182  
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