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1.  Analiza activității Emitentului 

 Data înființării emitentului și descrierea activității de bază 

Stanleybet Capital S.A este o companie mamă dintr-un grup de societăți care își desfășoară 

activitatea în domeniul jocurilor de noroc și a pariurilor sportive. Societatea 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 și Game World Invest SRL– companiile care coordonează 

rețeaua de săli de jocuri de tip slot machines și rulete electronice;  

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

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

 Acetech Development SRL – compania care realizează soft-uri la comandă (software 

orientat către client). 

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

de business online, iar companiile Olimpico Bar SRL și Game World Exchange SRL sunt 

deținute în mod direct de Game World România. Cele nouă societăți vor fi denumite în 

continuare ,,Grupul”. 

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. și atragerea de noi investitori. 
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               VIZIUNE  

Viziunea grupului 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;  

• 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.  
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MODELUL DE BUSINESS pe care holdingul Stanleybet Capital S.A. îl coordonează, la 

nivelul segmentului de jocuri de noroc și pariuri sportive, înglobează toate palierele din 

sfera industriei: 

(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 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, în curs de integrare în cadrul grupului. 

(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.  

(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.  
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La nivelul segmentului de jocuri de noroc și pariuri sportive, sălile de jocuri sunt operate de 

Game World România SRL și Game World Invest SRL, 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. Totodată, în structura Grupului se află Acetech Development, societate care 

realizează software orientat spre client, Olimpico Bar, societate care desfășoară activități de 

tip restaurant și Game World Exchange a cărei activitate se referă la intermedierea 

tranzacțiilor de natură financiară. 

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 
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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.  

 

BRANDURI SUB CARE OPEREAZĂ SOCIETATEA STANEYBET CAPITAL S.A. 

 Scurtă descriere a Societăților din cadrul Grupului 

Tabel 1. Structura Grupului 

 

Denumire 

 

Activitate principală 

 

An înființare 

STANLEYBET CAPITAL SA Activități ale holdingurilor 2020 

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

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

WESTGATE ROMÂNIA SRL Activități de jocuri de noroc și pariuri 2004 

WAPHOLDING LTD LIMASSOL  
Comerț cu ridicata al altor mașini și 

echipamente 
2018 

MEGABET INTERNATIONAL SRL Activități de jocuri de noroc și pariuri 2020 

ACETECH SRL 
Activități de realizare a soft-ului la 

comandă 
2020 

OLIMPICO BAR SRL Activități de tip restaurant 2015 
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GAME WORLD EXCHANGE SRL 
Activități de intermediere a 

tranzacțiilor financiare 
2015 

SLOT PARTNER MALTA LTD 

-în curs de integrare 

Comerț cu ridicata al altor mașini și 

echipamente 

2018 

 

 

 

REȚEAUA DE SĂLI DE JOCURI PREMIUM   

 

GAME WOLRD ROMÂNIA  

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. 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.   
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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.   

Game World România a finalizat anul 2021 cu un rezultat pozitiv de 12,97 milioane lei. În 

pofida condițiilor economice dificile de la nivelul anului 2021, compania a avut rezultate 

bune, acestea fiind diminuate de provizionarea unor participații indirecte deținute de 

către societate în sumă totală de 11,54 milioane lei. 

GAME WOLRD 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 Invest a înregistrat la finalul 

anului 2021 un profit în sumă de 3,55 milioane lei. 

 

 

 

 

 

 

REȚEAUA DE AGENȚII DE PARIURI SPORTIVE ȘI SLOT MACHINES  
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REȚEAUA DE AGENȚII DE PARIURI SPORTIVE ȘI SLOT MACHINES 

WESTGATE ROMÂNIA 

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. 

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. 

Societatea Westgate România SRL a fost cea mai expusă Pandemiei, având cel mai mult de 

suferit din punct de vedere economic. Pierderile înregistrate de societate s-au dublat în 

primele 3 luni ale anului 2021, înregistrând în perioada octombrie-decembrie o pierdere de 

12 milioane lei. Pierderea semnificativă vine în urma nerealizării veniturilor conform 

proiecțiilor bugetare, activitatea desfășurată fiind restrânsă din cauza impunerii restricțiilor 

de siguranță, la nivel național, pentru împiedicarea răspândirii pandemiei de COVID19. Mai 

mult decât atât, cele 5 luni în care societatea a fost capabilă să își exercite activitatea în mod 

normal, la capacitate maximă (mai-septembrie 2021) s-au suprapus cu lunile de sezonalitate, 

în care activitatea este de obicei redusă. Chiar și în aceste condiții, Westgate România a 

marcat în perioada iunie-iulie 2021 EBITDA pozitiv.  

WAP HOLDINGS  

Wap Holdings, 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. 

Aceasta a marcat la finalul anului 2021, un profit de 3,76 milioane lei. 
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DIVIZIA ONLINE 

MEGABET INTERNATIONAL 

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 

clienți al companiei SROL. Transferul de business a 

presupus și preluarea resursei umane, cu experiență și 

vechime pe piața jocurilor de noroc.  

Megabet International 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. 

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.   

Societatea Megabet International a încheiat la finalul anului 2021, primele 10 luni de 

activitate, cu un rezultat negativ de 1,4 milioane lei. Acest rezultat este pus, în primul rând, 

pe seama încercării de a atrage un portofoliu nou de clienți și investițiilor de volum 

important în noi aplicații de jocuri, noi produse pentru utilizatori, dar și a susținerii unei linii 

de marketing pentru popularizarea intensă a ofertei Grupului. 

 

 

 

 

 

http://www.stanleybet.ro/
http://www.stanleybet.ro/
https://www.gameworld.ro/
https://www.gameworld.ro/
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ACETECH DEVELOPMENT SRL   

 

AceTech Development are ca obiect principal de activitatea realizarea soft-ului la comandă. 

Societatea este un start-up care, cu ajutorul machine learning, urmărește să ofere utilizatorilor 

acces nelimitat la o întreagă serie de experiențe, folosind tehnologii provocatoare precum 

Amazon Web Services, Flutter, Angular. La finalul anului 2021, Societatea a înregistrat o cifră 

de afaceri de 1,9 milioane lei.  

 

OLIMPICO BAR SRL 

 

Olimpico Bar este o societate înființată în anul 2015 și are drept obiect principal de activitate 

activități de tip restaurant.  

 

GAME WORLD EXCHANGE SRL 

 

Societatea Game World Exchange are ca și obiect principal de activitate intermedierea 

tranzacțiilor financiare. Aceasta a înregistrat la finalul anului 2021 un rezultat pozitiv de 461 

mii lei, deschizând în noiembrie 2021, în orașul Constanța, a doua sală de jocuri din oraș a 

societății.  

SLOT PARTNER – în curs de integrare 

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

producție, distribuție, furnizori de servicii, de reparații și de 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.  
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Tabel 2. Structura acționariatului la nivel de Grup 

 

Poziție Denumire CUI Activitate principală 
An 

înființare 
Acționari 

Dețineri 

acționari 
Control 

 

Societatea 

mamă 

 

STANLEYBET 

CAPITAL SA 

 

43412218 

 

6420 - Activități ale 

holdingurilor 

 

2020 

MACRATI HOLDINGS 

LIMITED 
95,29% 

- 

EQUILOR HOLDING 

LIMITED 
3,01% 

GAME WORLD BRAND 

LTD 
0,85% 

INTEZA HOLDINGS LTD 0,85% 

Membru 

grup 

WAP HOLDINGS 

LTD LIMASSOL  
38874962 

4669 – Comerț cu 

ridicata al altor mașini și 

echipamente 

2018 STANLEYBET CAPITAL SA  100% Direct 

Membru 

grup 

WESTGATE 

ROMÂNIA SRL 
17017651 

9200 – Activități de 

jocuri de noroc și pariuri 
2004 STANLEYBET CAPITAL SA  100% Direct 

Membru 

grup 

MEGABET 

INTERNATIONAL 

SRL 

43341869 
9200 - Activități de 

jocuri de noroc și pariuri 
2020 WESTGATE ROMÂNIA SRL 100% Direct 

Membru 

grup 

GAME WORLD 

ROMÂNIA SRL 
20899859 

9200 - Activități de 

jocuri de noroc și pariuri 
2007 

STANLEYBET CAPITAL SA 80% 

Direct 

GAME WORLD   BRAND 

LTD 
20% 

Membru 

grup 

GAME WORLD 

INVEST SRL 
38158645 

9200 - Activități de 

jocuri de noroc și pariuri 
2017 

STANLEYBET CAPITAL SA 80% 

GAME WORLD   BRAND 

LTD 

20% 

 

Membru 

grup 
ACETECH SRL 43306896 

6201 – Activități de 

realizare a soft-ului la 

comandă 

2020 STANLEYBET CAPITAL SA 99,99% Direct 

Membru 

grup 

OLIMPICO BAR 

SRL 
35076966 

6820 - Închirierea și 

subînchirierea bunurilor 

imobiliare proprii sau 

închiriate 

2015 
GAMEWORLD ROMÂNIA 

SRL 
100% Indirect 

Membru 

grup 

GAME WORLD 

EXCHANGE SRL 
 

6612 - Activități de 

intermediere a 

tranzacțiilor financiare 

2015 
GAMEWORLD ROMÂNIA 

SRL 
100% Indirect 

În curs de 

integrare 

SLOT PARTNER 

MALTA LTD  
38927021 

4669 – Comerț cu ridicata 

al altor mașini și 

echipamente 

2018 

 

EQUILOR HOLDING 

LIMITED 
100%  

 

Fuziuni, achiziții și/sau înstrăinări de active, pe parcursul perioadei de analiză 

Dobândirea calității de asociat majoritar în cadrul Game World România, Game World 

Invest și Acetech Development  

La finalul anului 2021, Societatea Stanleybet Capital S.A. a devenit asociat majoritar al Game 

World România și Game World Invest în urma dobândirii a 80% din părțile sociale ale 
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acestora, respectiv asociat unic al Acetech Development SRL prin dobândirea a 99,99% din 

capitalul social al societății.  

Reorganizarea a avut loc în timpul perioadei de raportare, dar înregistrările finale au fost 

realizate în primele luni ale anului curent. Consolidarea societăților au atras după sine 

modificări semnificative la nivelul acționariatului grupului, care vor fi prezentate în capitolul 

privind Structura acționariatului. 

Conversia creanțelor certe, lichide și exigibile deținute față de Westgate România în părți 

sociale 

La data de 16.12.2021, Societatea Stanleybet Capital S.A., în calitate de asociat unic, a decis 

majorarea capitalului social al Westgate România cu valoarea de 41.392.480 lei prin conversia 

parțială de creanțe certe, lichide și exigibile în sumă de 41.392.481,72 lei compuse din: 

• 27.844.552,67 lei, reprezentând valoarea creanței, la data de 16.12.2021, pe care 

Westgate România o are de restituit către Stanleybet Capital S.A.; 

• 13.547.979,05 lei, reprezentând valoarea împrumutului datorat, la data de 

15.12.2021, de către Westgate România creditorului său Stanleybet Capital S.A. 

Elemente de evaluare generală 

Operațiunile și tranzacțiile economico-financiare desfășurate de către Societate au fost 

înregistrate în baza documentelor justificative și consemnate în registrele contabile, potrivit 

prevederilor legale în vigoare.  

Stanleybet Capital S.A., înființat la data de 04 decembrie 2020, cu rol integrator pentru liniile 

de business din cadrul Grupului, desfășoară ca singur obiect de activitate operațiuni 

specifice holdingurilor. Pe parcursul perioadei de raportare, Societatea nu a înregistrat 

venituri din activitatea de holding și nu a derulat activități operaționale sau financiare care 

să o angajeze în raporturi contractuale cu terți. Din acest motiv, considerăm că prezentarea 

indicatorilor la nivel individual nu este relevantă pentru exercițiul financiar încheiat.  

Rezultatul anului 2021 este constituit în întregime din costurile aferente emisiunii de 

obligațiuni (dobânda obligațiunilor aferentă anului 2021 și costurile de asistență pentru 

emiterea obligațiunilor). 

La nivel consolidat de Grup, nivelul de lichiditate este unul confortabil, la finalul anului 2021 

acesta evidențiază disponibilități în valoare de 45.192.600 lei. 
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Evaluarea nivelului tehnic al emitentului 

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

Grupului care 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,  

• 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,  
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• 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”, 

„Stanleybet Plus” și  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.  

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. 

Prioritatea Stanleybet Capital S.A. vizează materializarea viziunii Grupului, și anume de a 

reuși să aducă în industria jocurilor de noroc și pariurilor sportive din România, cea mai 

bună soluție omnichannel. Aceasta presupune dezvoltarea alertă a diviziunii online pe 

structura rețelei de agenți fizice. Astfel, pentru concretizarea acestei viziuni, în 2021, a fost 

lansată divizia online, Megabet International, prin intermediul căruia Grupul urmărește 

oferirea clienților o experiență unitară - atât online, cât și la sediile fizice. În contextul 

profilului conservator al consumatorului român, clientul Stanleybet va avea acces la un cont 

unic de pariere și jocuri de noroc disponibil atât în agenție, cât și în platforma online, având 
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astfel posibilitatea de a alimenta, de a retrage sau de a utiliza sumele disponibile în contul 

său, dar și de a monitoriza constant consumul propriu de servicii de pariuri sportive și jocuri 

de noroc. 

Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul 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-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.   

Tabel 3. Structura personalului Stanleybet Capital la data de 31.12.2021 

Departament  Nr. Personal  

Management    3 

Personal administrativ și de suport     1 

Personal cu atribuții financiar-contabile și resurse umane    2 

Total      6 

 

La nivel operațional, activitatea Stanleybet Capital S.A. se desfășoară la nivelul a 3 

departamente (Management, Personal administrativ și de suport, Personal cu atribuții 

financiar-contabile și resurse umane) care 

asigură desfășurarea activității la sediul social 

din București. 

Personalul Societății își derulează activitatea în 

concordanță cu sistemul integrat și clar 

delimitat de regulamentul intern, care 

urmărește să asigure un comportament 

profesional și etic în linie cu valorile și cultura 

organizațională a Stanleybet Capital S.A. 

Procedurile și politicile privind resursa umană 

stabilesc drepturile și obligațiile personalului, 

beneficiile, conduita de lucru și conduita 

profesionala. 
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Personalul emitentului Stanleybet Capital S.A. nu este organizat în sindicat. Pe parcursul 

anului 2021 nu au fost înregistrate conflicte sau accidente de muncă. 

Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra 

mediului înconjurător 

La 31 decembrie 2021, Societatea îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de 

legislația privind protecția mediului. 

Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare 

În perioada de raportare, nu au fost înregistrate active imobilizate de natură necorporale 

reprezentând cheltuieli asociate activității de cercetare-dezvoltare. 

Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului 

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.   
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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 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:  
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 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  

 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.  
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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. 

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.   

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 
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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. 

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 2022-2024, 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.  
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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. 

Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului 

Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra 

lichidității și veniturilor emitentului  

Activitatea desfășurată de societățile a căror business formează holdingul Stanleybet Capital 

S.A a fost pusă, în ultimii doi ani, în fața unor restricții fără precedent după cel de-al doilea 

Război Mondial, atât la nivel UE, cât și la nivel mondial, cu consecințe asupra cheltuielilor 

de consum, producției industriale, investițiilor comerțului, fluxurilor de capital și lanțurilor 

de aprovizionare. Pandemia de COVID19, a reprezentat un șoc major pentru toate societățile 

din cadrul Grupului, generând un declin puternic o dată cu impunerea celui mai mare 

lockdown din istoria modernă. Acest context a  impus reacții prompte din partea conducerii, 

de conservare a afacerii, păstrare a personalului și menținerea planurilor de investiții 

propuse.  

Pe parcursul anului 2021, la nivel de Grup, s-a urmărit revenirea treptată la un nivel al 

activității similar cu cel înregistrat în anul 2019, o dată cu efectele pozitive ale vaccinului 

respectiv diminuarea influenței pandemiei pe parcursul sezonului de vară. Revenirea la 

activitate, redeschiderea școlilor și reluarea evenimentelor sociale au avut însă spre sfârșitul 

anului 2021 impact negativ asupra veniturilor Grupului, toate acestea generând un nou val 

pandemic care a lăsat urme semnificative asupra activităților privind jocurilor de noroc și  

pariurile sportive. 

Astfel, deși trimestrul al treilea din anul 2021 a cunoscut reveniri pozitive, veniturile 

înregistrate în ultimul trimestru au continuat să fie semnificativ impactate de prezența 

pandemiei. În ceea ce privește măsurile de protecție și restricțiile impuse, la nivel global, 

societățile din cadrul Grupului au adoptat o politică strictă de igienă. În acest sens, au fost  

mobilizate stații de dezinfectare în locuri accesibile clienților și au fost reorganizate posturile 
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de joc astfel încât să se respecte cu strictețe normele privind 

distanțarea fizică. Procedurile amintite de securitate sanitară au fost 

auditate de către DEKRA Certification, proces care s-a concretizat 

prin obținerea certificării internaționale Trusted Location pentru 

toate sălile de jocuri Game World.  

Deși cu mari provocări pentru toate societățile din structura 

Grupului și pentru clienții lor,  respectiv cu un impact puternic resimțit asupra rezultatelor 

financiare, anul 2021 a fost un an în care poziția financiară solidă și strategia de adaptare la 

noul context de business a permis Grupului să traverseze perioada dificilă și chiar să 

continue investițiile. Prin urmare, industria jocurilor de noroc și pariurilor sportive a 

demonstrat încă o dată că este o piață matură, caracterizată de anduranță, capabilă să facă 

față provocărilor. 

Investițiile Grupului au constat în mobilizări de fonduri în direcția resurselor umane, 

tehnologiei, mijloacelor fixe – aparatură modernă pentru aparatele de joc de tip slot machines 

și în rebrandingul agențiilor prin reamenajarea totală a spațiilor plecând de la spațiul existent 

până la bunurile existente în fiecare agenție. 

Pentru Grupul Stanleybet, continuarea pandemiei pe 

parcursul anului 2021 a reprezentat totodată 

oportunitatea unei accelerări a investițiilor planificate 

anterior, în condițiile afectării unui număr mai mic de 

clienți, față de un an de maxime. În acest context, au 

fost operate modificarea sistemelor de pariere din 

agenții  (trecerea la un nou furnizor) respectiv 

accelerarea integrării omnichannel între online și retail 

fizic.  

Soluția omnichannel asigură portarea portofoliului de 

jocuri de noroc din mediul fizic, on-site, în mediul 

online, prin platformele www.stanleybet.ro și 

www.gameworld.ro. Această trecere a fost 

prioritizată, în baza presiunilor externe, însă tranziția, 

realizată mai repede decât a fost planificată inițial, 

permite anticiparea unei reveniri rapide și o dezvoltare 

solidă a activității.  Pe seama acestor procese, 

http://www.stanleybet.ro/
http://www.gameworld.ro/
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conducerea Stanleybet Capital S.A. rămâne încrezătoare în ceea ce privește o revenire 

importantă în 2022 la nivelul încasărilor din 2019. În primele luni ale anului 2022, Grupul 

înregistrează, la nivel consolidat, o cifră de afaceri de 117.000.00 lei și un profit net în 

valoare de 3.000.000 lei. 

Din cifrele raportate după redeschiderea activității, se remarcă faptul că o parte din clienții 

tradiționali au decis să se întoarcă în agențiile Stanleybet, ca urmare a investițiilor efectuate, 

aceștia fiind plăcut impresionați de schimbările pozitive și apariția unor spații nou 

amenajate, dotate cu mobilier și aparatură complet nouă.  

Holdingul Stanleybet Capital va continua să planifice și să coordoneze aplicarea strategiei 

investiționale pentru fiecare entitate din Grup, urmărind impunerea unei guvernanțe 

corporative eficientă și un management adecvat al riscurilor pentru toate liniile de business 

integrate.  

Strategia Grupului se va concentra în continuare pe aspecte precum: 

 promovarea de noi soluții de business; 

 simplificarea proceselor în desfășurare; 

 standardizarea tuturor proceselor din societate astfel încât să scadă timpul de 

așteptare al clienților; 

 continuarea optimizării proceselor interne; 

 implementarea de noi soluții tehnologice care să asigure produse moderne clienților 

companiei; 

 păstrarea clienților tradiționali și atragerea de noi clienți;  

 creșterea performanțelor de ansamblu ale societății prin realizarea indicatorilor de 

performanța, cum ar fi: încasări/slot-machines, grad de ocupare al sălilor de joc. 

2. Piața valorilor mobiliare emise de emitent 

Obligațiunile Stanleybet Capital S.A. nu au fost tranzacționate pe parcursul anului 2021. 

Obligațiunile Stanleybet Capital S.A. sunt disponibile la tranzacționare pe Piața 

reglementată a Bursei de Valori București S.A., segmentul SMT, categoria Bonds-SMT, 

începând cu 04.02.2022.    
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Politica privind dividendele  

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. Politica de dividend 

a Emitentului ține cont de nevoile de finanțare ale companiei, optând, până în prezent, 

pentru repartizarea profitului în vederea finanțării dezvoltării activității. Până în prezent, 

Emitentul nu a calculat și distribuit dividende.  

Filiale și dețineri ale acestora 

Societățile care intră în perimetrul de consolidare la data de 31.12.2021 sunt prezentate mai 

jos: 

Tabel 4. Componența Grupului 

Nr. 

Crt. 

Nume 

Companie 

Tara de 

incorporare 

Natura  

relației 

Sediu 

social 

Procent de 

deținere 

Stanleybet 

Capital  (%) 

Control 

1 
Stanleybet 

Capital SA 
Romania 

Societatea 

mama 
București n/a n/a 

2 Westgate SRL Romania Filiala București 100.00% direct 

3 
Megabet 

International Srl 
Romania Filiala București 100.00% direct 

4 
Wap Holdings 

LTD Limassol 
Cipru Filiala Limassol 100.00% direct 

5 Acetech Srl Romania Filiala 
Târgu 

Mureș 
99.99% direct 

6 
GameWorld 

Invest Srl 
Romania Filiala București 80.00% direct 
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7 
GameWorld 

Romania SRL 
Romania Filiala București 80.00% direct 

8 Olimpico Bar Srl Romania Filiala București 79.99% indirect 

9 
Game World 

Exchange Srl 
Romania Filiala București 80.00% indirect 

       

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.  

Achitarea obligațiilor față de deținătorii de obligațiuni  

Obligațiunile emise în formă dematerializată, nesubordonate, neconvertibile, negarantate cu 

scadență de 3 ani ale Stanleybet Capital S.A. și tranzacționate în cadrul Sistemului 

Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București  au o valoare 

nominală de 100 lei fiecare și o valoare totală de 20.000.000 lei. 

Plățile în ceea ce privește obligațiunile emise de Societate se efectuează la data de plată a 

cuponului prin intermediul Depozitarului Central către deținătorii de obligațiuni înregistrați 

în Registrul Deținătorilor de obligațiuni la data de referință aplicabilă emisiunii. 

Plata cuponului se efectuează semestrial către deținătorii de obligațiuni înregistrați la fiecare 

dată de referință, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data de referință.  
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Structura acționariatului 

Stanleybet Capital S.A.  este organizat ca societate pe acțiuni, iar la 31.12.2021 capitalul social 

subscris și vărsat integral al societății este de 288.369.900 lei, divizat în 28.836.990 acțiuni 

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

 3.000 lei reprezintă aport în numerar vărsat integral; 

 288.366.900 lei reprezintă aport în natură. 

La 31.12.2021, capitalul social este deținut de către acționari după cum urmează: 

 

Tabel 5. Structura capitalului social 

Denumire asociat  
Aport în 

numerar 
Aport în natură 

Macrati Holdings Limited - 274.803.700 lei 

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 28.836.990 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 

lei/acțiune, iar structura acestuia este următoarea:  

 Macrati Holdings Limited deține 27.480.370 acțiuni nominative, reprezentând 95,29% 

din capitalul social subscris și vărsat al Societății. Beneficiarul real al Macrati Holdings 

Limited este Tryfonos Tryfonas. 

 Equilor Holding Limited deține 868.100 acțiuni nominative, reprezentând 3,01% 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 0,85% 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.  
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 Intenza Holdings Ltd deține 244.260 acțiuni nominative, reprezentând 0,85% 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 

Tryfonas. 

 

Tabel 6. Structura acționariatului (beneficiari reali) 

Denumire societate 

Procent 

deținut în 

capitalul 

social al 

STANLEYBET 

CAPITAL S.A. 

Beneficiari reali 

  MACRATI HOLDINGS LTD 95,29% 

Equilor Holding Ltd 71%  

Veroservice Ltd 19% Tryfonos Tryfonas   100% 

Becheru DOINA 1.2% 

 
Constantinescu ADRIANA 2.6% 

Torok ATTILA 3.1% 

Andritoiu CRISTIAN 2.5% 

EQUILOR HOLDING LTD 3,01% 

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 0,85% 

Ritter Henrik 20% 

 

Buzas Karoly 20% 

Furjes Istvan 20% 

Emodi Kornel 20% 

Kacso Tibor 85% 

Kacso Tibor Jr. 15% 

INTENZA HOLDINGS LTD 
0,85% 

Equilor Holding Ltd 70% 

 
Niculae Florian 10% 

Barbu Alexandru 10% 

Becheru Doina  5% 

 Tanko Csaba 5%  

 

3. Conducerea emitentului  

Societatea Stanleybet Capital S.A este administrată în sistem unitar, Adunarea Generală a 

Acționarilor fiind forul decizional cel mai înalt la care se raportează Consiliului de 

Administrație al Societății, cu rol fundamental în decizii privind proiectarea strategiei de 

dezvoltare și monitorizarea implementării acesteia. Aceasta deleagă conducerea executivă 

către Directorul General care, în mandatul curent, este și președintele Consiliului de 

Administrație. 
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Consiliul de Administrație 

Potrivit Actului Constitutiv al Societății, Stanleybet Capital S.A. este format dintr-un număr 

de trei membrii, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani. 

Pe parcursul exercițiului financiar 2021, conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de 

Administrație (CA) format din: 

 

Dl. Csaba Tanko, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație  

și Director General 

 

 

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. 

Experiență 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. 

Dl. Csaba Tanko este acționar în cadrul societății Intenza Holdings LTD care deține la rândul 

său 0,85% din capitalul social al Stanleybet Capital S.A. 



                              Raport anual 2021  
 

31 

 

 

Dl. Marton Atilla Istvan, în calitate de membru al Consiliului de Administrație 

 

 

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. 

Dl. Marton Istvan nu deține acțiuni ale Stanleybet Capital S.A. Acesta și-a încheiat mandatul 

în luna februarie 2022 și va fi înlocuit de dl. Torok Atilla, Director General al Game Wold și 

acționar în cadrul Societății Macrati Holdings (3,1%) care deține la rândul său 95,29% din 

capitalul social al Stanleybet Capital. 

Experiență 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. 

 

 

Dl. Andrei Benghea Mălăieș, în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de 

Administrație. 

 

Educație formală 

 A absolvit Facultatea de Administrare a Afacerilor din cadrul Academiei de Studii 

Economice; 

 Deține un master în Administrarea Afacerii (INSEAD). 

Experiență profesională 

 Septembrie 2020 - aprilie 2021, CFO Compania Națională de Transporturi Aeriene 

Române TAROM S.A.; 
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 Decembrie 2020 – prezent, Membru în Consiliul de Administrație CERTINVEST SAI; 

 Octombrie 2020 – prezent, Membru în Consiliul de Administrație ALIVE CAPITAL 

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; 

 2002-2003, Corporate Sales Trainee, Orange România. 

Dl. Andrei Benghea Mălăieș nu deține acțiuni ale Stanleybet Capital S.A. 

Conducerea executivă 

Conducerea executivă a Societății este asigurată de către Comitetul de Management, care 

cuprinde Directorul General și Directorul financiar. 

Dl. Csaba Tanko, Director General 

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.  

Dl. Marian Stănescu nu deține acțiuni ale Stanleybet Capital S.A..  

Litigii 

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 
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care poate apărea în activitatea curentă și efectuează analize cu privire riscurile și cheltuielile 

estimate ca rezultat din aceste litigii. 

4. Situația economico-financiară 

4.1 Situația economico-financiară individuală pentru exercițiul financiar 2021 a 

Stanleybet Capital S.A. 

Situație economico-financiară (lei) 2021 

  
 

A. Active imobilizate, din care: 331.244.707  

Imobilizări necorporale 1.675  

Imobilizări corporale 4.472  

Imobilizări financiare 331.238.560  

B. Active circulante, din care 4.097.192  

Stocuri 0  

Creanțe 0  

Alte investitii pe termen scurt 0  

Casa și conturi la bănci 4.097.192  

C. Cheltuieli înregistrate în avans 2.824  

TOTAL ACTIV 335.344.723  

Datorii pe termen scurt 28.652.254  

Datorii pe termen lung 20.127.061  

TOTAL DATORII 48.779.315  

Provizioane 0  

Venituri inregistrate in avans  0  

Fond comercial negativ 0  

Capitaluri proprii, din care 286.565.408  

Capital subscris vărsat 288.369.900  

Rezerve legale 0  

Alte rezerve 0  

Profitul sau pierderea reportată -31.747  

Profitul sau pierderea exercițiului financiar -1.772.745  

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 335.344.723  
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Cont de profit si pierdere (lei)  2021 

Cifra de afaceri netă  0 

Producția vândută  0 

Alte venituri 51.947 

Cheltuieli cu personalul  56.767 

Ajustari de valoare 31.616 

Alte cheltuieli 1.736.309 

din care  1.526 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A 

EXERCIȚIULUI FINANCIAR  
-1.772.745 

4.2 Situația economico-financiară cumulată a societăților din Grup pentru exercițiul 

financiar 2021 

Structura situației economico-financiare a societăților din Grup, inclusiv a societății 

mame agregate la nivel de rezultate financiare individuale pe anul 2021 (cumularea 

bilanțurilor si a conturilor de profit si pierdere individuale) se prezintă astfel: 

Poziția financiară 

Situație economico-financiară (lei) 2021 
 

A. Active imobilizate, din care: 383.900.095  

Imobilizări necorporale 8.299.298  

Imobilizări corporale 35.641.512  

Imobilizări financiare 339.959.286  

B. Active circulante, din care 83.840.218  

Stocuri 5.409.490  

Creanțe 33.202.728  

Alte investiții pe termen scurt 35.400  

Casa și conturi la bănci 45.192.600  

C. Cheltuieli înregistrate în avans 12.357.993  

TOTAL ACTIVE 480.098.306  

Datorii pe termen scurt 85.552.326  

Datorii pe termen lung 79.184.593  

TOTAL DATORII 164.736.918  

Provizioane 1.903.976  

Venituri înregistrate in avans  147.190  

Capitaluri proprii, din care 313.310.221  

Capital subscris vărsat 346.251.281  

Rezerve legale 268.300  

Rezerve din conversie 21.176  

Profitul sau pierderea reportată -26.719.453  

Profitul sau pierderea exercițiului financiar -6.511.083  
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TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 480.098.306  

 

Performanța financiară 

Cont de profit si pierdere (lei)  2021 

Cifra de afaceri netă  366.080.706 

Producția vândută  366.080.706 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 471.982 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale  196.227 

Alte venituri din exploatare  3.884.707 

Venituri din subvenții din exploatare  2.922.862 

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL  373.556.485 

Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile  15.793.826 

Reduceri comerciale primite  538.156 

Cheltuieli cu personalul  85.276.299 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale  15.594.948 

Alte cheltuieli de exploatare    

Cheltuieli privind prestațiile externe  107.258.460 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; transferuri și 

contribuții - normative speciale  
46.502.560 

Alte cheltuieli  88.051.022 

Ajustări privind provizioanele  137.260 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL  358.076.220 

PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE  15.480.265 

Venituri din dobânzi  165.922 

Alte venituri financiare  461.671 

VENITURI FINANCIARE-TOTALE  627.593 

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile 

financiare 
11.572.995 

Cheltuieli privind dobânzile  1.309.633 

Alte cheltuieli financiare  4.551.001 

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTALE  17.433.629 

PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARĂ  -16.806.036 

VENITURI TOTALE  374.184.078 

CHELTUIELI TOTALE  375.509.849 

Impozitul pe profit  5.185.312 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI 

FINANCIAR  
-6.511.083 

 

Rezultatele individuale  obținute prin cumularea bilanțurilor și a conturilor de profit și 

pierdere individuale au fost influențate semnificativ de provizionarea participațiilor 
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directe deținute de Game World România, în suma de 11 milioane lei, in baza opiniei 

auditorului financiar.  

Fara aceste provizioane, rezultate individuale ar fi prezentat un profit de aproximativ 5 

milioane lei. 

Din punct de vedere financiar, Grupul consideră că aceste provizioane au întărit pozitia 

economica a firmei pentru a putea face față unor deprecieri, cheltuieli sau riscuri viitoare. 

 

4.3 Situația economico-financiara consolidata pentru exercițiul financiar  2021 conform   

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014  (OMFP 1802 /2014) 

Grupul Stanleybet Capital S.A. este format din societatea mamă împreună cu cele 8 filiale 

pe care aceasta le controlează în mod direct sau indirect.  

Poziția financiară 

Situație economico-financiară (lei) 2021 
   

A. Active imobilizate, din care: 342.578.495  

Imobilizări necorporale 300.313.562  

Imobilizări corporale 35.641.512  

Imobilizări financiare 6.623.422  

B. Active circulante, din care 58.707.763  

Stocuri 5.409.490  

Creanțe 8.070.273  

Alte investitii pe termen scurt 35.400  

Casa și conturi la bănci 45.192.600  

C. Cheltuieli înregistrate în avans 12.357.993  

TOTAL ACTIVE 413.644.251  

Datorii pe termen scurt 90.896.980  

Datorii pe termen lung 48.729.643  

TOTAL DATORII 139.626.623  

Provizioane 1.903.976  

Venituri inregistrate in avans  147.190  

Fond comercial negativ 8.332.103  

Capitaluri proprii, din care 258.852.025  

Capital subscris vărsat 288.369.900  

Rezerve legale 0  

Alte rezerve 21.310  

Profitul sau pierderea reportată 330.032  
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Profitul sau pierderea exercițiului financiar -29.869.217  

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 408.861.917  

Interese care nu controleaza 4.782.334  

Total  413.644.252  

 

 

Performanța financiară 

Cont de profit si pierdere (lei)  2021 

Cifra de afaceri netă  213.695.402 

Producția vândută  213.695.402 

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 194 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și 

corporale  
10.905 

Venituri din subvenții din exploatare  1.229.368 

Alte venituri din exploatare 5.424.611 

din care venituri din fondul comercial negativ 2.191.005 

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL  220.360.480 

Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile  10.532.910 

Reduceri comerciale primite  -73.483 

Cheltuieli cu personalul  57.197.686 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și 

necorporale  
18.842.841 

Alte cheltuieli de exploatare  0 

Cheltuieli privind prestațiile externe  71.160.767 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 

transferuri şi contribuţii - normative speciale  
36.183.122 

Alte cheltuieli  51.177.141 

Ajustări privind provizioanele  -23.233 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL  244.997.751 

PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE  -24.637.271 

Venituri din dobânzi  266.300 

Alte venituri financiare  0 

VENITURI FINANCIARE-TOTALE  266.300 

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 

investiţiile financiare 
27.778 

Cheltuieli privind dobânzile  1.097.579 

Alte cheltuieli financiare  4.371.379 

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTALE  5.496.736 

PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARĂ  -5.230.436 

VENITURI TOTALE  220.626.780 
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CHELTUIELI TOTALE  250.494.487 

Alte impozite  1,510 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A 

EXERCIȚIULUI FINANCIAR  
-29.869.217 

 

Grupul nu a consolidat inca toate  tranzactiile companiilor din Grup pe un an 

calendaristic in totalitate, fapt ce denatureaza partial cifrele globale, inclusiv rezultatul 

final aferent anul 2021.  

Rezultul negativ consolidat conform OMFP 1802 /2014  nu cuprinde rezultatele financiare 

ale anului 2021 aferente companiilor Game World Romania Srl , Game World Invest Srl, 

Game World Exchange Srl si Olimpico Bar Srl care au intrat in grup mult mai tarziu decat 

previzionarea initiala care a general asteptari semnificativ pozitive per rezultat de 

ansamblu al grupului. 

Intrucat aceste companii s-au alaturat Grupului la finele anului 2021, conturile de profit 

si pierdere a acestora nu au fost incluse in consolidarea veniturilor si a cheltuielilor , 

rezultatul consolidat aratand astfel o pierdere mai mare.  

In cifre consolidate au fost integrate doar tranzactiile aferente conturilor de bilant din care 

au fost eliminate soldurile  aferente  tranzactiilor comune ale companiilor din Grup. 

Pe de alta parte, rezultatul consolidat este influentat de provizioanele efectuate intra grup 

(in valoarea de 11 milioane lei) , care nu au fost eliminate prin contul de profit si pierdere 

(diminuand astfel pierderea anuala) ci  au fost eliminate prin contul 117-Piederi 

Repoartate. 

Al doilea element care afecteaza rezultatele consolidate este amortizarea fondului 

comercial in valoare de 9.300.000 lei, tot ca urmare a recomandarilor auditorului 

financiar. 

Pozitia financiara a companiei s-a imbunatit la finele anului 2021 iar masurile au 

continuat si in 2022 atat prin integrarea unor noi companii din grup, precum si prin 

prisma majorarii de capital. 

 

Grupul avea evidentiate disponibilitati in suma de 45,192,600 lei, asigurand o capacitate 

de rambursare a obligatiunilor precum si de continuare a investitiilor in expansiune si 

eficientizare a zonei de online anuntate in prospectul de listare. 

 

Rezultatele globale negative ale Grupului sunt puse pe seama blocării activității pe 

segmentul de jocuri de noroc și pariuri sportive generată de pandemie și de restricțiile 
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guvernamentale impuse privind închiderea agențiilor și sălilor de joc, respectiv limitarea 

spațiilor și a programului de lucru și impunerea certificatului verde. 

Grupul a funcționat cu agenții închise sau cu activitate redusă în prima parte a anului 

2021, activitatea fiind reluata în totalitate la începutul lunii mai 2021, pentru ca ulterior 

începând cu octombrie 2021 activitatea sa fie din nou restrânsa prin program redus de 

lucru, spatii reduse pentru clienți și impunerea certificatului verde. 

Diferențele dintre rezultatele financiare efective și cele previzionate pentru anul 2021 au 

fost determinate, pe de o parte, de pierderile importante înregistrate de către societatea 

Westgate în ultimele luni ale anului 2021, pe fondul restricțiilor impuse de autorități 

începând cu luna octombrie, însoțite de nivelurile sub așteptări ale vânzărilor înregistrate 

de Megabet International. Rezultatele sub așteptări sunt puse pe seama faptului că 

activitatea din mediul online nu a reușit să compenseze și să contracareze pe parcursul 

anului pierderile înregistrate în mediul offline. Pe de altă parte, la rezultatul anului 2021 

a contribuit, într-o măsură importantă, corecția semnificativă solicitată de auditorul 

financiar al emitentului, BDO Audit SRL, asupra rezultatului societăților Olimpico Bar 

SRL și Game World Exchange Srl , sub forma constituirii de provizioane în sumă de 11 

milioane lei.  

Cu toate că, la nivel de Grup, sfârșitul exercițiului financiar 2021 marchează un rezultat 

negativ de -30.085.153  lei, în primul trimestru al anului curent, Grupul își reia traiectoria 

de creștere înregistrând o cifră de afaceri consolidată de 117.000.000 lei  lei și un profit net 

consolidat în valoare de  3.000.000 lei. 

Rezultatele aferente primului trimestru al anului 2022 sunt afectate de condițiile 

economice și operaționale restrânse din cauza măsurilor legale emise de autoritățile 

locale sau centrale pentru evitarea răspândirii COVID19. Companiile din sectorul 

jocurilor de noroc și-au reluat activitatea în totalitate începând cu  9 martie 2022.  În acest 

context, cifra de afaceri este în creștere comparativ cu cea înregistrată în anul 2021, 

înregistrând în primul trimestru un procent de 31% din total cifrei de afaceri de anul 

trecut.  

Rezultatele preliminare aferente lunii aprilie 2022 arată o creștere a profitului net 

consolidat care se apropie de rezultatele nete ale primului trimestru, aratand ca impactul 

noului contex geopolitic si economic sunt reduse comparativ cu impactul positiv al 

eliminarii restrictiilor de activitate in urma inchierii starii de urgent covid 19. 

 



                              Raport anual 2021  
 

40 

 

 

 



NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
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Stanleybet Capital SA   
 
 

 

Note la situatii financiare individuale 2021 
 
 

 

Bilant individual 31 decembrie  2021 
Denumirea elementului  Nr.rd. 

OMF 

nr.763/ 

2021 

Nr. 

rd. 

Sold la: 

01.01.2021 31.12.2021 

A   B 1 2 

A. ACTIVE IMOBILIZATE         

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 

+208-280-290 - 4904) 

01 01  1.675 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 

+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) 

02 02  4.472 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* ) 03 03 13.563.200 331.238.560 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 13.563.200 331.244.707 

B. ACTIVE CIRCULANTE       

I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 

+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 

+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) 
05 05 

  

II.CREANŢE 

1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 

+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** 

+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) 

06 

06a 

(301) 

  

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar 

(ct. 463) 

07 06b 

(302) 

  

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

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

09 07   

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) 10 08 3.000 4.097.192 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 3.000 4.097.192 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 12 10 2.535 2.824 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) 13 11 2.535 2.824 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) 14 12   
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D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 

AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 

+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 

+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** 

+455+456***+457 

+4581+462+4661+473***+509+5186+519) 

15 13 

34.282 28.652.254 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 16 14 -28.747 -24.552.238 

 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 13.534.453 306.692.469 

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 

UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 

+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 

+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** 

+455+456***+4581 

+462+4661+473***+509+5186+519) 

18 

16  20.127.061 

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19 17   

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

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

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

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

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22   

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 25 23   

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

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 

478) 

(rd.26+27) 

27 25   

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

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

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28   

J. CAPITAL ŞI REZERVE       

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 13.566.200 288.369.900 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 13.566.200 288.369.900 

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

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32   

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

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

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

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

IV. REZERVE (ct.106) 39 37   

Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38   

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

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

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

SOLD D (ct. 117) 44 42  31.747 
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VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE       

SOLD C (ct. 121) 45 43   

SOLD D (ct. 121) 46 44 31.747 1.772.745 

Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45   

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 

(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 

48 46 13.534.453 286.565.408 

Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47   

Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) 50 48   

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 13.534.453 286.565.408 

 
 
Administrator,       Director financiar-contabil, 
 
Csaba Tanko            Stanescu  Marian 
Andrei Benghea Malaies  
Török Attila Endre 
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Cont de profit de pierdere individual  31 decembrie  2021 
 
 

  Nr.rd. 
OMF   Realizari 

aferente perioadei de         
raportare 

Denumirea 
indicatorilor 

nr.85/ 
2022 Nr. 

 
  rd.     

      01.01.2020-
31.12.2020 

01.01.2021-
31.12.2021 

A   B 1 2 

1. Cifra de afaceri netă   

1 0 0 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 
707 - 709  + 741** + 766) 

1 

- din care, cifra de afaceri netă 
corespunzătoare activității 2 

01a 
(301) 

0 0 

preponderente efectiv desfășurate 

2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 
741*** + 751 + 755 + 758 + 

  

2 0 51.947 
761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 
7815) 

3 

3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 
601 + 602 - 609*) 

4 3 0 0 

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 
644 + 645 + 646) 

5 4 0 56.767 

5. Ajustări de valoare   

5 0 31.616 (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 
- 7818 - 786) 

6 

6. Alte cheltuieli  (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 
607 + 608 - 609* + 611 + 612 +         

613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 
+ 626 + 627 + 628 + 635 + 651 

7 6 31.747 1.736.309 

+ 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 
667+ 668) 

        

- din care, cheltuieli privind consumul de 
energie (ct. 6051) 

08 
06a 

(302) 
0 1.526 

7. Impozite (ct.691 + 695 + 698) 9 7 0 0 

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

        

- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07) 10 8 0 0 

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) 11 9 31.747 1.772.745 

 
Administrator,       Director financiar-contabil, 
 
Csaba Tanko            Stanescu  Marian 
Andrei Benghea Malaies  
Török Attila Endre 
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1.  Informatii generale despre S.C. STANLEYBET CAPITAL S.A 
 
         Aceste situatii financiare individuale  sunt prezentate de S.C. STANLEYBET CAPITAL S.A 
(STANLEYBET CAPITAL  sau “Societatea”).  Aceste situatii financiare incorporeaza rezultatele 
operatiunilor Societatii. 

 
Sc Stanleybet Capital SA  persoană juridică română, organizată juridic sub forma de societate pe 
acțiuni ,  cu sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech 
Park 1, etaj.5., înregistrată la ONRC cu numărul de înregistrare J40/16739/04.12.2020 și cod de 
identificare fiscală 43412218  își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea Societăților 
nr.31/1990 și cu legislația română în vigoare. Sc Stanleybet Capital SA  , a fost înfiinţată în 2020 şi 
înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub numărul J40/16739/04.12.2020. Societatea are ca 
principal obiect de activitate - Activitati ale holdingurilor  cu sediul inregistrat al Societatii in 
Bucuresti , Bd.Tudor Vladimirescu nr.29A, Afi Tech Park 1,etaj 5, sector 5  
 
Stanleybet Capital S.A a fost înființată la data de 04 decembrie 2020 ca entitate cu rol integrator 
pentru liniile de business dezvoltate. 
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.  
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 grup. 

 
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  
 

 

 

 



NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) 

 

 

6 

 

Declaratie de conformitate 
Situatiile financiare individuale  au fost pregatite in conformitate potrivit prevederilor OMFP 
1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.  
Situatiile financiare sunt prezentate in lei si toate valorile sunt rotunjite pana la cel mai apropiat 
leu, daca nu se specifica alfel.  
Principalele politici contabile adoptate in intocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai 
jos. 
Aceste politici contabile au fost corelate cu principalele politici de intreprindere (care cuprind si 
politicile privind organizarea, analiza si prelucrarea documentelor justificative, politicile de audit 
intern, etc.) De asemenea, acolo unde a fost cazul, politicile contabile au fost corelate cu legislatia 
fiscala din Romania, in general, si cu cea din industria de profil, in special. 
 
2.  Politici contabile semnificative  
 
Politicile contabile, aplicabile  au fost structurate in urmatoarele categorii generale de abordare: 

• Politici contabile generale: referitoare la probleme de fond ale organizarii raportarii 
financiare, respectiv recunoastere, clasificare, evaluare, prag de semnificatie etc.; 

• Politici contabile specifice, aferente raportarii financiare: referitoare la particularitatile 
aferente categoriilor specifice de active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli si 
rezultate. 

Reglementari de baza 
      
Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile 
contabile generale prevazute in prezenta sectiune, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, 
efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si 
evenimentele se produc (si nu pe masura ce trezoreria sau echivalentul sau este incasat sau platit) 
si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente. 
 
Moneda si limba de prezentare 
 

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor 
efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.  Toate cifrele sunt prezentate 
in termenii puterii de cumparare a RON la 31 decembrie 2021 si sunt evaluate in lei.  
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
Conversia tranzactiilor in moneda straina 
 

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb din data tranzactiilor: 
castigurile si pierderile inregistrate din decontarea unor astfel de tranzactii si din conversia 
activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina, sunt recunoscute in contul de profit 
si pierdere. Soldurile creantelor, datoriilor si disponibilitatilor banesti in valuta la 31 decembrie 
sunt convertite in lei, la cursul de referinta al zilei publicat de Banca Nationala a Romaniei. 
 
La 31 decembrie 2021 cursul de schimb utilizat a fost: 
1 USD    =   4.3707 lei; 
1 EUR    =   4.9481 lei;  
1 GBP    =   5.8994 lei; 
1 HUF    =   0.013391 lei . 
 
La 31 decembrie 2020 cursul de schimb utilizat a fost: 
1 USD    =   3.9660 lei; 
1 EUR    =   4.8694 lei;  
1 GBP    =   5.4201 lei; 
1 HUF    =   0.013356 lei . 
 
Utilizarea estimarilor 
 
         Pregatirea situatiilor financiare presupune utilizarea de catre conducere a unor rationamente 
profesionale, estimari si ipoteze care afecteaza aplicarea politicilor contabile si valorea activelor, 
datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimarile si ipotezele care stau la baza acestora sunt reviziute 
periodic.Revizuirea estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea a fost 
revizuite si in perioadele viitoare afectate.  
 
Conventii si principii 
 

Ca si reguli generale de recunoastere a elementelor din situatiile financiare, precizam ca 
Societatea  s-a prelevat de urmatoarele conventii, principii si reguli: 
 
a) conventia continuitatii activitatii, potrivit careia activitatea generala a intreprinderii se 

deruleaza pe baza continua, fara sa existe premisa intreruperii activitatii sau intrarii in stare 
de faliment a intreprinderii; concret, evaluarea activelor se face la valoarea justa, 
determinata de cele mai multe ori pe baza valorii de piata; 
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 

b) conventia contabilitatii de angajamente, potrivit careia efectele tranzactiilor si ale altor 
evenimente sunt recunoscute (si implicit contabilizate si raportate in situatiile financiare) 
atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce trezoreria sau 
echivalentul sau este incasat sau platit). 

 
c) elementele prezentate in situatiile financiare se evaluaza in conformitate cu urmatoarele 

principii contabile: 
• Principiul continuitatii activitatii 
• Principiul permanentei metodelor 
• Principiul prudentei 
• Principiul independentei exercitiului 
• Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii 
• Principiul intangibilitatii 
• Principiul necompensarii 
• Principiul prevalentei economicului asupra juridicului 
• Principiul pragului de semnificatie 

 
d) calitatile informatiei contabile care s-au avut in vedere la elaborarea situatiilor financiare 

sunt: relevanta, credibilitatea, comparabilitatea, inteligibilitatea. 
 
Pragul de semnificatie 
Pragul de semnificatie este o limita fata de care omisiunea sau declararea eronata a informatiilor 
care au o marime situata peste acesta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate 
pe baza situatiilor financiare.  
 
In ceea ce privesc regulile de recunoastere si evaluare, STANLEYBET CAPITAL se prevaleaza de 
urmatoarele: 
 

➢ Recunoasterea activelor prezentate in situatiile financiare anuale este realizata in functie 
de utilitatea (obtinerea de beneficii economice viitoare din utilizare, respectiv vanzare) si, 
respectiv, evaluarea credibila a acestora, si se evalueaza, in general, pe baza principiului 
costului de achizitie sau a costului de productie.  

➢ Recunoasterea pasivelor/datoriilor prezentate in situatiile financiare anuale este realizata 
in functie de posibilitatea unei iesiri de resurse, purtatoare de beneficii economice si, 
respectiv, evaluarea sa se poata face in mod credibil. Pasivele/datoriile se evalueaza la 
valoarea lor istorica sau actualizata a iesirilor viitoare de numerar sau de resurse, necesare 
decontarii datoriei. 
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 

➢ Recunoasterea si evaluarea veniturilor se realizeaza in functie de:  

• cresterea de beneficii economice, prin cresterea determinata atunci cand sunt 
indeplinite cumulativ urmatoarele criterii: 
- transferul tuturor riscurilor si avantajelor aferente proprietatii bunului; 
- nu mai este detinut controlul efectiv asupra bunului vandut; 
- nu se mai poate gestiona respectivul bun. 

• evaluarea credibila 
 

➢ Recunoasterea cheltuielilor se realizeaza atunci cand se estimeaza o diminuare a 
beneficiilor economice viitoare, prin diminuarea de active sau cresterea de datorii, si sunt 
evaluate credibil.   

 
Imobilizari necorporale 
 

Evaluarea imobilizarilor necorporale se realizeaza la costul de achizitie, pentru activele care 
intra prin cumparare, la costul de productie, pentru activele care sunt produse de societate in 
regie proprie, la valoarea justa, respectiv valoarea de utilitate pentru activele care intra prin aport 
la capitalul social, prin donatie, prin subventie sau prin schimb cu alte active. In valoarea de intrare 
a imobilizarilor se capitalizeaza si cheltuielile aferente modernizarilor, imbunatatirilor si altor 
eforturi care imbunatatesc performantele/parametrii de utilizare ai respectivului activ.  Evaluarea  

 
la bilant se realizeaza la minimul dintre valoarea contabila neta si valoarea recuperabila, iar iesirea 
din gestiune se realizeaza la valoarea de intrare.  

 
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturile si activele similare 
Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare reprezentand  
aport,  achizitionate sau dobandite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari 
necorporale la valoarea de aport sau cost de achizitie, dupa caz.  In aceasta situatie valoarea de 
aport se asimileaza valorii juste. 
Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune 
stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza 
a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului. In cazul in care 
contractul prevede plata unei chirii si nu o valoare amortizabila se va reflecta cheltuiala 
reprezentand chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale. 
 
Avansuri şi alte imobilizări necorporale 
În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate 
furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau 
achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări 
necorporale. 
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
Cheltuieli ulterioare 
 
Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal majoreaza costul activului doar atunci cand 
este probabil ca aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare 
peste performanta prevazuta initial si sunt evaluate credibil. In caz contrar, ele sunt trecute pe 
cheltuiala atunci cand sunt efectuate. 
Câştigurile sau pierderile care apar o dată cu încetarea utilizării sau ieşirea unui activ necorporal 
se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, 
inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi sunt prezentate ca venit sau cheltuială, după 
caz, în contul de profit şi pierdere. 
 
Evaluarea la data bilantului 
Activele necorporale se prezinta in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de 
valoare. 
 
Imobilizari corporale  
Imobilizarile corporale sunt evidentiate la valoarea de cumparare (cost istoric), mai putin 
amortizarea cumulata si deprecierile de valoare.  
 
Cheltuieli ulterioare 
Cheltuielile ulterioare cu imbunatatirile semnificative sunt recunoscute ca o componenta a 
activului in conditiile in care acestea au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai 
acestuia si/sau conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele 
estimate initial. Obtinerea de beneficii se realizeza fie direct, prin cresterea veniturilor, fie indirect, 
prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare. Costurile de intretinere, reparatii si 
imbunatatirile minore sunt recunoscute drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. 
Cheltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor pentru finantarea constructiei si achizitionarii 
de mijloace fixe nu se capitalizeaza. 
 
Cedarea si casare 
 
Imobilizarile corporale si necorporale care sunt casate sau retrase din functiune sunt eliminate din 
bilantul contabil impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice profit sau pierdere rezultata 
dintr-o astfel de operatiune este determinata ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea 
din evidenta si valoarea neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, fiind incluse ca 
venit, respectiv cheltuiala, in contul de profit si pierdere. 
Castigurile si pierderile din vanzarea mijloacelor fixe sunt determinate pe baza valorii lor de 
vanzare si sunt luate in considerare la stabilirea profitului din exploatare. 
 
 



NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) 

 

 

11 

 

Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
Active imobilizate de natura obiectelor de inventar 
Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt trecute pe cheltuieli in momentul 
trecerii in consum si nu sunt incluse in valoarea contabila a imobilizarilor. 
In cazul in care valoarea contabila a unui activ este mai mare decat valoarea recuperabila estimata, 
valoarea sa contabila este redusa imediat la valoarea sa realizabila. 
 
Imobilizarile corporale in curs de executie 
Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie 
proprie sau in antrepriza si sunt evaluate la costul de achizitie sau de productie, dupa caz.  Ele se 
trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune 
a acestora , dupa caz.  
 
Leasing financiar 
Imobilizarile achizitionate in leasing financiar sunt capitalizate si amortizate conform duratei de 
viata estimata pe aceleasi baze ca si imobilizarile proprii.  Leasing-ul a fost clasificat ca fiind leasing 
financiar deoarece in termenii contractului de leasing se transfera in mare masura toate riscurile 
si avantajele dreptului de proprietate asupra bunului. Activele achizitionate in leasing financiar 
sunt recunoscute ca active la valoarea justa la data achizitiei sau la valoarea actualizata a platilor 
minime de leasing daca aceasta din urma este mai mica.  
Datoria corespunzatoare catre locator este inclusa in bilant ca o obligatie financiara de leasing. 
Costul de finantare, care reprezinta diferenta dintre totalul ratelor de leasing si valoarea justa a 
activelor achizitionate in regim de leasing sunt alocate in bilant de-a lungul contractului de leasing 
astfel incat sa se obtina o rata periodica constanta a dobanzii la soldul datoriei ramase in fiecare 
perioada. 
 
Amortizare 
Imobilizarile corporale si necorporale sunt amortizate prin metoda liniara, sau accelerata , pe baza 
duratelor de viata utila estimata, din momentul in care sunt puse in functiune, in asa fel incat 
costul sa se diminueze pana la valoarea reziduala estimata pe durata de functionare considerata, 
dupa cum urmeaza: 
                                                                 Ani 
Cladiri si constructii speciale                                                                                   40 – 60 
Instalatii industriale                                                                      3 – 28 
Echipamente si vehicule                                                         4 – 20 
Mobilier, aparatura birotica                                                                     2 – 15 
 
Terenurile nu se amortizeaza deoarece se presupune ca au o durata de viata nelimitata. 
 
Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate se calculeaza si se inregistreaza in 
contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate. 
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
Evaluarea la data bilantului 
Imobilizarile corporale se prezinta in bilant la valoarea de cumparare (cost istoric), mai putin 
amortizarea cumulata si deprecierile de valoare 
 
Imobilizarile financiare 
Imobilizarile financiare reprezinta participatiile pe termen lung, actiunile in societati afiliate si alte 
participatii si sunt evaluate la cost de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de achizitie 
a acestora, mai putin ajustarile cumulate pentru pierderile de valoare. 
 
Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
Imobilizarile financiare pe termen scurt sunt acele investitii de natura certificatelor de participare, 
a obligatiunilor sau altor valorilor mobiliare pentru care intentia Societatii  cu privire la durata de 
detinere este de pana la un an (12 luni de la data bilantului). 
Valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza 
la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric, 
mai putin eventualele ajustari pentru pierderi de valoare. 
 
Evaluarea la data bilantului 
Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate 
pentru pierderea de valoare. 
 
Stocuri  
Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie. 
Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si toate 
costurile suportate de societate pentru aducerea stocurilor in forma si in locul in care se gasesc.   
 
Organizarea de gestiune 
Organizarea gestiunii stocurilor se realizeaza dupa metoda cantitativ-valorica pentru materiile 
prime, materiale consumabile, produse finite si obiecte de inventar.   
 
Descarcarea de gestiune 
Metoda de descarcare din gestiune este CMP (cost mediu ponderat).   
 
Evaluarea la data bilantului 
Stocurile sunt prezentate in bilant la cea mai mica valoare dintre cost si valoare realizabila neta. 
Acolo unde este necesar, se fac ajustari pentru depreciere (stocuri defecte/deteriorate sau cu 
miscare lenta). Valoarea neta realizabila este pretul de vanzare estimat care ar putea fi obtinut pe 
parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate necesare vanzarii. 
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
Investitii pe termen scurt  
Acestea includ depozitele pe termen scurt de la banci si alte participatii pe termen scurt cu 
lichiditate mare, precum certificatele de trezorerie. 
 
Investitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de 
cumparare, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor.   
Pentru deprecierea investitiilor pe termen scurt, la sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia 
inventarierii, pe seama cheltuielilor se reflecta ajustarile pentru pierdere de valoare. Aceste 
ajustari pentru pierdere de valoare se anuleaza odata cu iesirea a investitiilor pe termen scurt. 
 
Creante  
Creantele pe termen scurt (cu scadente de pana la 12 luni) sunt evaluate la valoarea nominala, la 
data aparitiei lor, nemaifiind necesare actualizari periodice. Creantele pe termen lung sunt 
evidentiate la valoarea actualizata, functie de un curs valutar sau in functie de graficul de esalonare 
a incasarilor. 
 
Ajustari si provizioane pentru deprecierea creantelor 
Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, decontari in cadrul grupului si debitori, cu 
ocazia inventarierii la sfarsitul exercitiului financiar, se reflecta ajustari pentru depreciere. 
Recunoasterea unei cheltuieli asociate creantelor este comparabila cu situatia deprecierii 
creantelor, respectiv imposibilitatea incasarii acesteia. 
Societeatea  considera ca pentru clientii neincasati cu o vechime mai mare de 180 de zile se 
impune constituirea de provizioane.  De asemenea, toate creantele a caror vechime de neincasare 
depaseste 180 de zile sunt creante incerte si vor fi evidentiate ca atare. Exceptie de la regula se 
aplica atunci cand intre Societate  si clienti intervine un acord privind incasarea peste data 
contractuala a creantelor sau cand contractele de inchiriere s-au inchis si recuperarea creantelor 
se face pe cale judecatoreasca. 
Din punct de vedere fiscal, provizioanele pentru deprecierea creantelor se vor circumscrie 
prevederilor legale in vigoare. 
Societatea duce o politica sustinuta de incasare a creantelor la timp si diminuarea riscului de 
neincasare.  In acest sens sunt aplicate politici comerciale specifice (plati in avans, calcul de 
penalitati de intarziere la plata conform contractului, etc.), precum si trimiterea periodica de 
scrisori de confirmare a soldurilor neincasate.  Eventualele neconcordante descoperite cu ocazia 
confirmarii soldurilor sunt clarificate si inregistrate diferentele, daca este cazul, astfel incat sa se 
asigure o imagine fidela a creantelor inscrise in bilantul contabil. 
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
Compensarea creantelor 
In anumite situatii specifice, creantele comerciale pot fi compensate cu datoriile comerciale, 
realizate cu acelasi partener, dar numai cu respectarea documentatiei si prevederilor legale, 
precum si a procedurilor interne in vigoare. 
 

Diferentele de curs valutar 
 

Diferentele de curs valutar aferente creantelor in devize la finele fiecarei luni sunt recunoscute ca 
venituri sau cheltuieli financiare ale perioadei. 
 
Recunoasterea unei pierderi din creante neincasate 
 
Creantele neincasate vor antrena recunoasterea unor pierderi in situatiile financiare ale anului in 
care sunt identificate ca atare numai daca este certa imposibilitatea de a incasa respectiva suma 
si numai dupa ce Societatea  intreprins toate actiunile care se impun in aceste cazuri (urmarirea in 
justitie a respectivului rau-platnic si obtinerea unei sentinte definitive, cererea falimentului 
respectivului debitor, etc.). 
 
Evaluarea la data bilantului 
 
Creantele sunt inregistrate in situatiile financiare la valoarea estimata a fi realizata, dupa ce s-au 
constituit provizioane pentru creante incerte (ce depasesc 180 zile de la scadenta sau pana la data 
intocmirii situatiilor financiare exista informatii certe si credibile ca anumiti clienti nu-si mai  pot 
onora obligatiile contractuale). 
 
Casa si conturi la banci 
 
Disponibilitatile sunt evidentiate distinct si contabilizate pe fiecare tip de valuta in parte. 
Evidentierea contabila a disponibilitatilor in devize si a miscarii acestora se face in lei, la cursul de 
schimb de la data tranzactiei. 
La sfarsitul exercitiului financiar, soldurile in valuta sunt convertite in functie de cursul de schimb 
comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data inchiderii exercitiului financiar, iar 
diferentele de curs valutar sunt evidentiate ca si cheltuieli sau venituri financiare ale perioadei. 
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2.  Politici contabile semnificative( continuare)   
 
Deprecierea de valoare 
 
Deprecierea de valoare a elementelor cuprinse in categoria „echivalente de numerar” este 
recunoscuta atunci cand valoarea contabila a acestora este mai mare decat valoarea realizabila 
neta, data de regula de valoarea de piata. Deprecierea de valoare, daca este temporara, va antrena 
recunoasterea unui provizion de depreciere, iar daca este ireversibila va antrena recunoasterea 
unei pierderi din activitatea de exploatare. Testarea de depreciere a activelor se face la inchiderea 
exercitiului financiar. 
 
Alte valori 
Alte valori (tichete si bilete de odihna, calatorie, tratament, timbre fiscale si postale etc.) vor fi 
scoase din evidenta numai daca este certa imposibilitatea de a mai fi utilizate.  Scoaterea din 
evidenta se va face  pe baza de referat aprobat de persoanele responsabile, cu respectarea tuturor 
prevederilor legale in vigoare referitoare la proceduri, formularistica, responsabilitati. 
 

Politici specifice aferente cheltuielilor in avans 
Cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare 
urmatoare, se inregistreaza distinct, ca si cheltuieli inregistrate in avans si pot fi de natura chiriilor, 
a abonamentelor, politelor de asigurare auto si pentru constructii sau a altor cheltuieli efectuate 
anticipat.  Cheltuielile inregistrate in avans se evalueaza la costul de achizitie sau la valoarea 
stipulata prin contract. 
 
Politici specifice aferente datoriilor 
Datoriile sunt evaluate la valoarea nominala a sumelor de bani care vor fi platite sau la valoarea 
nominala a altor modalitati pentru stingerea obligatiei. Actualizarea valorii datoriilor se face in 
cazul datoriilor in valuta, nedecontate pana la sfarsitul anului, care antreneaza recunoasterea unor 
cheltuieli sau venituri din diferente de curs valutar in cadrul perioadei, sau in cazul datoriilor pe 
termen mediu si lung care trebuie indexate in functie de anumite rate (credite bancare, alte 
imprumuturi similare, etc.) 
 
Decontarile cu personalul si contributiile aferente 
Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, 
premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru 
incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii si alte drepturi in bani si/sau in 
natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata. 
Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la 
asigurari sociale, contributia la asigurari sociale de sanatate si la constituirea fondului pentru 
ajutorul de şomaj. 
Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), 
aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii in legatura cu personalul. 
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
Decontari cu bugetul statului si fondurile speciale 
In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, 
taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venituri de natura salariilor, subventiile de primit, alte 
impozite, taxe si varsaminte asimilate. 
Impozitul pe profit/venit de plata trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite. Daca 
suma platita depaseste suma datorata, surplusul trebuie recunoscut drept creanta. 
Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul 
impozitelor individuale, calculate potrivit legii. 
Datoriile la bugetul statului si fondurile speciale sunt calculate, evidentiate si virate conform 
prevederilor legale in vigoare.  
 
Decontari intre entitati din cadrul grupului 
 
Dividendele repartizate detinătorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, 
precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu sunt recunoscute ca datorie la data 
bilantului. 
 
Provizioanele 
 
Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii 
obligatiei curente la data bilantului. 
Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta. 
Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: 
- o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior; 
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva;  
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei. 
Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu va fi recunoscut un provizion. 
Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a 
costurilor necesare stingerii obligatiei curente 
Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna 
estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de 
resurse, provizionul va fi anulat prin reluare la venituri. 
Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut. 
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de 
stat, in conditiile in care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relatia cu statul. 
Provizioanele se evalueaza inaintea determinarii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al 
acestora fiind cel prevazut de legislatia fiscala. 
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
Venituri in avans 
  
Veniturile inregistrate in exercitiul curent, dar care privesc exercitiile financiare urmatoare se 
inregistreaza distinct, ca si venituri inregistrate in avans si pot fi de natura chiriilor, a 
abonamentelor sau a altor venituri aferente perioadelor sau exercitiilor urmatoare. Veniturile 
inregistrate in avans urmeaza regimul de evaluare si inregistrare al datoriilor. 
 
Capitalul social 
 
STANLEYBET CAPITAL s-a infiintat conform Legii nr 31/1990 republicata, cu completarile si 
modificarile ulterioare. Structura si forma capitalului sunt prezentate pe larg in Nota 8.  
Majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de noi actiuni, emise si subscrise la 
valoarea de piata a actiunilor, sau prin emisiuni de actiuni acordate cu titlu gratuit. 
 
Situatia modificarii capitalurilor proprii 
 
Societatea    elaboreaza si raporteaza un document de sinteza care reflecta variatiile capitalurilor 
proprii dintr-un exercitiu financiar – „Situatia modificarii capitalurilor proprii”. 
Societatea  este preocupata in permanenta de a mentine capitalul financiar si fizic de care dispune. 
STANLEYBET CAPITAL nu aplica ajustarea la inflatie a capitalurilor proprii. Se efectueaza insa 
reevaluari periodice ale activelor, precum si actualizari ale valorii datoriilor, pentru a oferi o 
imagine fidela asupra activitatii. 
 
Rezervele legale 
 
Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii, in cotele si in limitele prevazute de lege 
(la o rata de 5%, pana cand rezerva totala atinge 20% din capitalul social subscris si varsat), si din 
alte surse prevazute de lege. 
Rezervele legale pot fi utilizate numai in conditiile prevazute de lege. 
 
Alte rezerve 
 
      Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ, pe seama profitului 
net pentru acoperirea pierderilor contabile sau in alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale 
a actionarilor sau asociatiilor, cu respectarea prevederilor legale. 
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
Recunoasterea veniturilor 
 

Recunoasterea veniturilor se realizeaza in functie de urmatoarele criterii: 

• cresterea de beneficii economice viitoare, prin cresteri de active sau reduceri de datorii, 
crestere determinata atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele criterii: 
➢ transferul tuturor riscurilor si avantajelor aferente proprietatii bunului; 
➢ nu mai este detinut controlul efectiv asupra bunului vandut; 
➢ nu se mai poate gestiona respectivul bun; 

• evaluare credibila. 
 
Vanzarile care exclud TVA, accizele, alte taxe asupra vanzarilor si discounturile sunt recunoscute 
cand livrarea bunurilor si prestarea serviciilor au avut loc,  iar transferul riscurilor si a beneficiilor 
este realizat. 
 
Veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, 
al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul 
dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. 
 
Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora. 
 
Veniturile din dobanzi, redevente si dividende se recunosc astfel: 
a) dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, 
pe baza contabilitatii de angajamente; 
b) redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului; 
c) dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa. 
 
Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau 
pierdere de valoare reflectate se efectueaza prin inregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai 
justifica mentinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila. 
 
Recunoasterea cheltuielilor 
 
Recunoasterea cheltuielilor se realizeaza in functie de urmatoarele criterii: 

• diminuarea de beneficii economice viitoare, prin diminuari de active sau cresteri de datorii, 
care are ca efect micsorarea capitalurilor proprii consecinta care nu se refera la retrageri ale 
participatiilor actionarilor sau distribuiri catre fondatori. 

• evaluarea sa fie credibila. 
Pentru a evalua corect cheltuielile, acestea sunt asociate cu valoarea activelor care se diminueaza 
corespunzator sau cu valoarea datoriilor care apar odata cu aceste cheltuieli.  Prin urmare, o 
corecta evaluare a activelor la intrarea lor in gestiune si ulterior la ajustarea valorii acestora. 
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
Datorita unor cauze diverse, respectiv evaluarea corecta a datoriilor are drept consecinta 
evaluarea credibila a cheltuielilor asociate. 
 
Un aspect esential asociat cheltuielilor este momentul recunoasterii acestora. Se va utiliza aici 
rationamentul profesional, care va avea la baza contabilitatea de angajamente, precum si 
principiul conectarii cheltuielilor cu veniturile care au fost generate in respectiva perioada de timp. 
 
Cheltuielile din exploatare vor fi aferente activitatii curente . 
Cheltuielile aferente iesirilor din stoc sunt determinate conform metodei stabilite pentru 
evaluarea stocului, respectiv metoda CMP, pentru stocurile fungibile sau metoda identificarii 
specifice, pentru celelalte stocuri. 
 
Cheltuielile legate de salarii si colaboratori vor fi inregistrate in baza statelor de plata si a 
documentelor asociate. 
 
Cheltuielile aferente lucrarilor executate si serviciilor prestate de terti vor fi inregistrate pe baza 
facturilor sau documentelor justificative, in perioada asociata evenimentului generator. 
 
Cheltuielile cu amortizarea vor fi inregistrate in fiecare luna a utilizarii respectivelor active, pe baza 
planurilor de amortizare a imobilizarilor. 
 
Cheltuielile aferente subventiilor, sponsorizarilor si donatiilor acordate vor fi recunoscute in 
perioada in care activele cu care s-a realizat subventia/sponsorizarea/donatia ies din gestiune. 
Aceste cheltuieli sunt efectuate in limitele prevazute de legislatia in vigoare privind 
deductibilitatea acestora la calculul impozitului pe profit. 
 
Elementele extraordinare 
Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii 
care sunt clar diferite de activitatile curente si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-
un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale. 
 
Rezultatul contabil – Rezultatul fiscal 
La sfarsitul fiecarei perioade (luni, etc.) soldurile conturilor de venituri si cheltuieli sunt preluate 
de catre contul de profit si pierdere. Rezultatul brut contabil se ajusteaza cu cheltuielile 
nedeductibile fiscal, cu cele deductibile fiscal, precum si cu veniturile neimpozabile, pentru 
determinarea rezultatului fiscal.  
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 

Alte provizioane  
Potrivit reglementarilor contabile in vigoare , pentru contravaloarea punctelor cadou acordate 
clientilor ca parte a unei tranzactii de vanzare de bunuri, prestare de servicii sau a altor forme  
similare de stimulare, si care pot fi folosite in viitor de client pentru a obtine bunuri sau servicii 
gratuite sau la un pret redus, sub rezerva indeplinirii unor eventuale conditii suplimentare, 
entitatea inregistreaza in contabilitate un provizion. 
In situatia in care se constata ca valoarea provizioanelor constituite este insuficienta pentru 
onorarea obligatiilor existente la finele fiecarui trimestru , se procedeaza la ajustarea lor. 
 
In situatia in care se constata ca provizioanele constituite nu mai au obiect sau sunt supraevaluate, 
se procedeaza la anularea sau diminuarea lor. 
 
Rezultatul pe actiune 
Rezultatul pe actiune se calculeaza prin impartirea profitului net aferent perioadei la dispozitia 
actionarilor la media ponderata a numarului total de actiuni valabile pe parcursul perioadei. 
 
Formatul de prezentare 
Formatul de prezentare al contului de profit si pierdere este structurat „dupa natura”, iar 
rezultatul din exploatare dupa criteriul functiunilor intreprinderii (dupa destinatie). 
 
Active contingente 
Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neasteptate, care 
pot sa genereze intrari de beneficii economice in cadrul Societatii. Activele contingente nu sunt 
recunoscute in situatiile financiare, deoarece nu sunt certe, iar recunoasterea lor ar putea 
determina un venit care sa nu se realizeze niciodata. 
Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzatoare in 
situatiile financiare a modificarilor survenite. Astfel, daca intrarea de beneficii economice devine 
certa, activul si venitul corespunzator vor fi recunoscute in situatiile financiare aferente perioadei 
in care au survenit modificarile. In caz contrar, el va continua sa fie prezentat ca un activ 
contingent. 
 
Datorii contingente 
 

O datorie contingenta este: 
a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si 
a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor 
evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii;  
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
 
b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar 
care nu este recunoscuta deoarece fie nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru 
stingerea acestei datorii, fie valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil. 
Datoriile contingente sunt evaluate continuu pentru a determina daca a devenit probabila o iesire 
de resurse care incorporeaza beneficiile economice. Daca se considera ca este necesara iesirea de 
resurse, generata de un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaste, dupa 
caz, o datorie sau un provizion in situatiile financiare aferente perioadei in care a intervenit 
modificarea incadrarii evenimentului. 
 
Evenimente ulterioare datei bilantului 
Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care 
au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate spre publicare. 
 
Evenimentele ulterioare care furnizeaza informatii suplimentare fata de cele existente la data 
bilantului, in legatura cu bilantul consolidat  sau cu implicatii negative asupra continuitatii activitatii 
si care conduc la necesitatea inregistrarii in contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru 
prezentarea unei imagini fidele sunt reflectate in situatiile financiare.  
Pentru evenimentele ulterioare care nu determina ajustari,  dar sunt materiale, prezentarea 
acestora fiind necesara pentru utilizatorii de informatii,  detalierea se face  in notele la situatiile 
financiare . 
 
Erori fundamentale 

Erorile fundamentale sunt acele erori descoperite in perioada curenta, care au un asemenea efect 
semnificativ asupra situatiilor financiare aferente uneia sau mai multor perioade precedente, incat 
acele situatii financiare nu mai pot fi considerate a fi credibile la data emiterii lor. Erorile contabile 
descoperite (greseli matematice, greseli de aplicare a politicilor contabile, ignorari sau interpretari 
gresite a evenimentelor si fraudelor) se corecteaza prin ajustarea soldului de deschidere al 
rezultatului reportat, asigurandu-se comparabilitatea situatiilor financiare prezentate. 

Efectul corectiei erorilor fundamentale care are incidenta asupra impozitelor si taxelor datorate si 
platite va genera recalcularea impozitelor afectate si a sumelor de plata sau de recuperat 
rezultate. 
 
In cazul corectarii de erori care genereaza o pierdere contabila reportata, aceasta va fi acoperita 
inainte de efectuarea oricarei repartizari a profitului. 
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Politici contabile semnificative ( continuare)  
 
Modificarea politicilor contabile 
 
Modificarea politicilor contabile se va face doar daca este ceruta de lege sau are ca rezultat 
informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile Societatii. 
In cazul modificarii politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica a 
fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si 
tendinta reala a rezultatelor activitatii vor fi prezentate corespunzator. 
 
Comparativele 
Comparativele vor fi modificate pentru a asigura consistenta cu politicile contabile şi cerintele de 
prezentare pentru anul 2021 
 
Cheltuieli de mediu 
Costurile suportate pentru a rezolva probleme legate de mediu sunt trecute pe cheltuieli in 
exercitiul financiar in care apar. 
 
Societati afiliate 
Societatile sunt considerate afiliate atunci cand una dintre ele, pe baza proprietatii, a drepturilor 
contractuale, a relatiilor familiale sau altor drepturi, are abilitatea de a controla direct sau indirect 
sau de a influenta semnificativ cealalta parte. 
 
Societatile afiliate includ de asemenea persoanele care sunt actionari majoritari, manageri si 
membrii Consiliului de Administratie precum si membrii familiilor lor. 
 
Pensii si alte beneficii dupa pensionare 
 
In cursul normal al activitatii, Societatea   face plati statului roman in contul angajatilor sai. Costul 
acestor plati se inregistreaza in contul de profit si pierderi odata cu inregistrarea salariilor. 
Societatea  nu opereaza nici un alt plan de pensii sau beneficii dupa pensionare si deci nu are nici 
un alt fel de obligatii referitoare la pensii. Mai mult, Societatea  nu opereaza nici un alt plan de 
pensii sau beneficii dupa pensionare si deci nu are nici  nu este obligat sa ofere beneficii 
suplimentare angajatilor. 
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3.  Active imobilizate  
 

 

Valoare Bruta Deprecieri (amortizare şi provizioane) 

Elemente de active 

Sold la 1 

Ianuarie 

2021 

Creşteri Reduceri 

Sold la 31 

Decembrie 

2021 

Sold la 1 

Ianuarie 

2021 

Depreciere 

inregistrata 

in cursul 

exercitiului 

Reduceri 

sau 

reluari 

Sold la 31 Decembrie 

2021 

 

0 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7  

Imobilizări necorporale din 

care: 

                      

-    

              

2,320  

                    

-    

                

2,320  

                      

-    

                 

645  

                 

-    
                   645   

Imobilizari necorporale 
                      

-    
              

2,320  
                    

-    
                

2,320  
                      

-    
                 

645  
                 

-    
                   645   

Avansuri si imobilizari 

necorporale in curs 

                      

-    
                    -    

                    

-    

                      

-    

                      

-    

                    

-    

                 

-    
                      -     

Imobilizări corporale din 

care: 

                      

-    

              

7,667  

                    

-    

                

7,667  

                      

-    

              

3,195  

                 

-    
                3,195   

    Terenuri si amenajari terenuri 
                      

-    
                    -    

                    

-    

                      

-    

                      

-    

                    

-    

                 

-    
                      -     

    Constructii 
                      

-    
                    -    

                    
-    

                      
-    

                      
-    

                    
-    

                 
-    

                      -     

    Instalatii tehnice si masini 
                      

-    

              

7,667  

                    

-    

                

7,667  

                      

-    

              

3,195  

                 

-    
                3,195   

    Alte active corporale 
                      

-    
                    -    

                    
-    

                      
-    

                      
-    

                    
-    

                 
-    

                      -     

    Avansuri si imobilizari 

corporale in curs 

                      

-    
                    -    

                    

-    

                      

-    

                      

-    

                    

-    

                 

-    
                      -     

Imobilizări financiare din 

care : 

       

13,563,200  

   

317,675,360  

                    

-    

     

331,238,560  

                      

-    

                    

-    

                 

-    
                      -     

Alte creante imobilizate 
                      

-    
                    -    

                    

-    

                      

-    
                            -     

Actiuni detinute la afiliati  
       

13,563,200  
   

317,675,360  
  

     
331,238,560  

                            -     

Total active imobilizate 
       

13,563,200  

   

317,685,347  

                    

-    

     

331,248,547  

                      

-    

              

3,840  

                 

-    
                3,840   

 
Structura actiunilor detinute la afiliati este urmatoarea :  
 

Denumire  2020 
2021 

1.Titluri de participare detinute la WESTGATE 12,208,000 53,600,480 

2.Titluri de participare detinute la WAP 1,355,200 1,355,200 

3.Titluri de participare detinute la ACETECH DEVELOPMENT - 1,479,180 

4.Titluri de participare detinute la GAME WORLD ROMANIA - 207,432,000 

5.Titluri de participare detinute la GAME WORLD INVEST - 67,371,700 

Total  13,563,200 331,238,560 
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Miscarea in anul 2021 pentru actiunile detinute  de Stanleybet Capital S.A.  la afiliati este descrisa 
mai jos : 

 
1.Titluri de participare detinute la WESTGATE ( 41.392.480 lei – majorare capital social )  

 
In data de 16.12.2021 , pe baza Deciziei Asociatului Unic s-a decis majorarea capitalului social al 
Westgate Romania SRL prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile detinute de asociatul 
unic Stanleybet Capital S.A. cu un numar de 4.139.248 parti sociale noi, fiecare cu o valoare 
nominala de 10 lei si respectiv o valoare nominala totala de 41.392.480 lei . 
Partile sociale noi au fost eliberate prin compesarea cu creanta certa, lichida si exigibila in suma 
de 41.392.480 lei , compusa din :  
 

❖ 27.844.553 lei reprezentand valoarea datoriei (imprumut plus dobanda) aferenta  
Westgate Romania SRL catre Equilor si preluata de catre  creditorul său Stanleybet Capital 
S.A.la data de 15.12.2021, conform contractului de cesiune de creanta din data de 
15.12.2021; 
 

❖ 13.547.927 reprezentand suma datorata de Westgate Romania SRL creditorului sau 
Stanleybet Capital S.A. conform contractului de imprumut nr.01/01.09.2021 , precum si 
actului aditional nr.01/15.12.2021. 

 
2.Titluri de participare detinute la Acetech ( 1.479.180  lei majorare de capital social +preluare 
parti sociale  )  
 
  Preluarea companiei Acetech s-a facut in data de  06.09.2021 prin cesiune de parti sociale, iar 
majorarea capitalului social in suma de 1.479.000 lei   s a efectuat in  noiembrie 2021.  
 
3. Titluri de participare detinute la GameWorld Romania (207.432.000 lei  transfer parti sociale)  
 
4.Titluri de participare detinute la Game World Invest  ( 67,371,700 lei transfer parti sociale) 
 
            La  15  decembrie  2021 s-a finalizat intrarea in Stanleybet Capital a companiilor  Game 
World Romania si Game World Invest lucru care a generat modificari semnificative la nivelul 
actionariatului grupului. Aceasta reorganizare a avut loc in timpul exercitiului financiar , dar 
inregistrarea la registrul comertului a fost finalizata in ianuarie 2022.   
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4.  Numerar si echivalent de numerar  
 

           -LEI- 

 31 decembrie  2020 
 

31 decembrie  2021 
 

Conturi la banci in lei 3.000 3.973.490 

Conturi la banci in valuta -  132.703 

TOTAL 3.000  4.097.193 

 
5.  Datorii comerciale si alte datorii   
 

Datorii 

Sold la 31 
decembrie 2020 

Termen de exigibilitate 

sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 

1 2 3 4 

TOTAL, DIN CARE 34.282  34.282   -              -    

Furnizori  20.278    
20.278 

  
    

Datorii catre entitatile afiliate 13.874 13.874    

Creditori diversi 130 130      

Alte datorii, inclusiv fiscale - -      

 

Datorii 

Sold la 31 
decembrie 2021 

Termen de exigibilitate 

sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 

1 2 3 4 

TOTAL, DIN CARE        48,779,315  28.652.254  20.127.061              -    

Datorii legate de personal  
                    

10,500  
     10,500  -  -  

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 
            

19.827.775  
-  19.827.775   - 

Dobanzi aferente emisiunii de obligatiuni  789.041 789.041 - - 

Datorii catre entitatile afiliate 28.143.839  
              

27.844.553  
      299.286   - 

Creditori diversi 
                         

310  
          310  -   - 

Alte datorii, inclusiv fiscale 
                      

7,850  
       7,850  -   - 

 
          Datoriile legate de personal in suma de 10.500 lei reprezinta salarii, remuneratii directori si 
indemnizatii pentru membrii CA aferente lunii decembrie 2021, care vor fi achitate  in ianuarie 2022. 
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5.  Datorii comerciale si alte datorii  (continuare) 
 

Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni in valoare de 19.827.775 lei sunt compuse din :  
- valoarea nominala a obligatiunilor emise - 20.000.000 lei ; 
- prime privind rambursarea obligatiunilor (valoare neamortizata) – (172.222 lei) 

 
Datoriile  catre afiliati in valoare de 27.844.553 lei reprezinta valoarea datoriei Westgate Romania Srl  
preluata de catre  Stanleybet Capital S.A.la data de 15.12.2021, conform contractului de cesiune de creanta 
din data de 15.12.2021; 
 
           StanleyBet Capital a încheiat în august 2021,  o plasarea privată a  unor obligațiunilor, la valoarea 
maximă propusă 20 milioane lei, obligațiuni emise cu o scadență de 36 de luni și o dobândă anuală fixă de 
10%, de plătit semestrial, scadența fiind în 2024. 
În acest proces, StanleyBet Capital a fost asistat de Goldring în calitate de consultant autorizat de Bursa de 
Valori București, o companie cu o prezență pe piața financiară românească de peste 22 de ani. 
StanleyBet Capital a realizat în primul trimestru al anului 2022 listarea obligațiunilor emise la Bursa de Valori 
București, admise la tranzactionare incepand cu data de 4.02.2022. 
 
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
 

 
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 
  

https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SBET24
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SBET24
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6.  Capital Social  
 

Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de :   288.369.900 lei. 
Capitalul social se divide în acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentand în total : 
28.836.990 parti sociale. 
  
Capitalul social subscris si varsat , este compus din : 

• 3.000 lei aport in numerar 

• 288.366.900 lei aport in natura constand in partile sociale pe care actionarii fondatori ai 
societatii le detin in cadrul societatilor Westgate Romania SRL si WAP Holdings LTD , 
Game World Romania SRL, Game World Invest SRL, parti sociale ce devin proprietatea 
exclusiva a societatii si fac parte din patrimoniul sa incepand cu data Deciziei Consiliului 
de administratie. 
 

Capitalul este detinut de asociati astfel : 

• Equilor Holding Limited contribuie cu: 
o Un aport in numerar de 1000 lei si 
o Un aport in natura de 8.680.000 lei constand in: 

▪ 65.400 parti sociale emise de WESTGATE ROMANIA SRL, parti sociale 
avand o valoare nominala de 10 lei fiecare si o valoare nominala totala 
de 654.000 lei, si avand o valoare de piata de 112 lei/parte sociala si o 
valoare de piata totala de 7.324.800 lei. 

▪ 1.000 parti sociale emise de WAP HOLDINGS LTD, parti sociale avand o 
valoare nominala de 1.1 EUR (reprezentand echivalentul a 5.32 lei la un 
curs 1 EUR = 4.84 lei) fiecare si o valoare nominala totala de 1.100 EUR 
(reprezentand echivalentul a 5.323 lei la un curs 1 EUR = 4.84 lei), si 
avand o valoare de piata de 1.355,20 lei/parte sociala si o valoare de 
piata totala de 1.355.200 lei. 
 

• Gameworld Brand Ltd contribuie cu: 
o Un aport in numerar de 1000 lei si 
o Un aport in natura de 2.441.600 lei, constand in 21.800 parti sociale emise de 

WESTGATE ROMANIA SRL, parti sociale avand o valoare nominala de 10 lei fiecare 
si o valoare nominala totala de 218.000 lei, si avand o valoare de piata de 112 
lei/parte sociala si o valoare de piata totala de 2.441.600 lei,. 
 

• Inteza Holdings Ltd contribuie cu: 
o Un aport in numerar de 1000 lei si 
o Un aport in natura de 2.441.600 lei, constand in 21.800 parti sociale emise de 

WESTGATE ROMANIA SRL, parti sociale avand o valoare nominala de 10 lei fiecare 
si o valoare nominala totala de 218.000 lei, si avand o valoare de piata de 112 
lei/parte sociala si o valoare de piata totala de 2.441.600 lei. 
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6.  Capital Social (continuare) 
 

• Macrati Holdings Limited contribuie cu: 
o Un aport in natura de 207.432.000 lei, constand in 16.000 parti sociale emise de 

GAME WORLD ROMANIA SRL, parti sociale avand o valoare nominala de 10 lei 
fiecare si o valoare nominala totala de 160.000 lei, si avand o valoare de piata de 
12.964,50 lei/parte sociala si o valoare de piata totala de 207.432.000 lei. 

o Un aport in natura de 67.371.700 lei, constand in 3.645 parti sociale emise de 
GAME WORLD INVEST SRL, parti sociale avand o valoare nominala de 10 lei fiecare 
si o valoare nominala totala de 36.450 lei, si avand o valoare de piata de 18.483,32 
lei/parte sociala si o valoare de piata totala de 67.371.700 lei. 

 
Structura acţionarilor  la 31 decembrie 2021  era  următoarea: 
 

Denumire Nr. actiuni Procent (%) Valoare detinuta 

Alte persoane juridice 
nerezidente, din care: 

 28,836,990.00  100.00%   288,369,900.00  

 

Equilor Holding 
Limited 

           868,100.00  3.01%           8,681,000.00  
 

 

Gameworld Brand LTD            244,260.00  0.85%           2,442,600.00  
 

 

Inteza Holdings LTD            244,260.00  0.85%           2,442,600.00   

Macrati Holdings LTD       27,480,370.00  95.29%       274,803,700.00   

 
In baza Actului Constitutiv din data de 15.12.2021, este numit consiliul de administratie , cu 
urmatoarea componenta : 

1. Csaba Tanko – Presedinte al Consiliului de administratie 
2. Atilla-Istvan Marton – Membru al Consiliului de administratie 
3. Andrei-Gabriel Benghea-Malaies - Membru neexecutiv al Consiliului de administratie 

 
 



NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) 

 

 

29 

 

6.  Capital Social (continuare) 
In cursul anului 2021 au survenit modificari in structura capitalului social, prin majorarea acestuia 
cu suma de 274.803.700 lei reprezentand aportul in natura a noului asociat Macrati Holdings LTD, 
aport descris detaliat in paragraful precedent . 

 
7.  Cheltuieli  
 

 

31 decembrie 
2020 

31 
decembrie 
2021 

Cheltuieli privind materialele nestocate PAPETARIE                      130 63 

Cheltuieli privind consumul de energie                      350 1,526 

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile IN SALI  - 37 

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile BIROTICA-actualizari 
soft cnt+sal etc 

 - 550 

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 
PUNCTE DE LUCRU 

                    8.142 30,727 

Cheltuieli cu colaboratorii  - 128,190 

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile CONSULTANTA 
AFACERI DC deductibila 

                  20.278 11,774 

Cheltuieli privind comisioanele si onorarii notar( avocat) DC 
deductibila 

 - 200 

Cheltuieli de reclama si publicitate  - 3,514 

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate  - 1,825 

Servicii Audit  - 38,171 

Diverse servicii ocazionale DC deductibila  - 1.932 

Servicii intermediere bursiera plasament imprumut obligatiuni - 706.407 

Servicii traducere DC deductibila  - 2,512 

Serviii Reg. Com si M.O. DC ded                        244 840 

Servicii IT  - 89 

Servicii mediu  - 428 

Servicii mandat                      2.603 8,293 

Cheltuieli cu salariile personalului  - 52,696 

Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca 
corespunzatoare salariatilor 

 - 1,181 

Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca 
corespunzatoare altor persoane, decat salariatii 

 - 2,890 

Diferente  de curs valutar deductibile integral  - 2,327 

Diferente curs valutar imprumut  - 5,220 

Cheltuieli privind dobanzile aferenta imprumut  - 2,642 
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Cheltuieli privind dobanzile aferente imprumuturilor din 
emisiuni de obligatiuni 

 - 789,041 

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor  - 3,839 

Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de 
rambursare a obligatiunilor 

 - 27,778 

Total                     31.747 1,824,693 

 
8.  Salarii  
 

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE  

  

 

1 Societatea a avut în anul 2021 un număr mediu de salariaţi de:                                 
1  

  din care : 

  Tesa  1 

  Muncitori 
                               
-    

2 Fondul total de salarii                         
52,696  

  din care : 

  Tesa  
                       

52,696  

  Muncitori 
                               
-    

3 Cheltuielile cu asigurările sociale 
                         

4,071  

4 
Remuneraţia totală a directorilor Societăţii  la nivelul anului 2021 a 
fost de: 

                       
33,303  

5 
Suma totală a indemnizaţiilor ( brute) a membrilor Consiliului de 
Administraţie  (persoane fizice) - an 2021 

                       
64,130  

6 Cheltuielile cu colaboratorii     
                     

128,190  

  

  

  
  

    

La 31 decembrie 2021, Societatea nu avea obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor  
catre fosti membrii ai organelor de administratie, conducere si supraveghere. 
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9.  Afiliati  
In anul 2021, societatea a avut relatii cu urmatoarele parti afiliate : 

- Opossum Romania S.R.L.  
- Game World Romania SRL  
- Game World Invest SRL 
- Westgate Romania SRL 
- Equilor Holding Limited  
- Acetech Development SRL 

 
Prezentam detaliat activitatile intre afiliati : 
 

Nume 

firma 

Relatia  

Juridica 

Tara de 

rezidenta  

Relatia cu 

compania 

EX.:furniza

re de 

servicii, 

cumparare 

mijloace 

fixe… 

Sold la data 

de 

01.01.2021 

Sold la 

data de 

01.01.202

1 

Total 

tranzactii 

(rulaj D in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Total 

tranzactii 

(rulaj C in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Sold la data 

de 

31.12.2021 

Sold la data 

de 

31.12.2021 

WESTGAT

E 

ROMANIA 
SRL 

ACTIUNI 
DETINUTE 

IN 

WESTGATE 
ROMANIA 

SRL 

ROMANIA 
ACTIUNI 

DETINUTE 

12,208,000.0

0 
0.00 41,392,480.00 0.00 53,600,480.00 0.00 

      
DIV 

ACHIZITII  
0.00 244.00 477.00 233.00 0.00 0.00 

      TOTAL 
12,208,000.0

0 
244.00 124,177,948.47 82,785,224.47 53,600,480.00 0.00 

WAP 
HOLDING

S LTD 

ACTIUNI 

DETINUTE 
IN WAP 

HOLDINGS 

LTD 

CIPRU 
ACTIUNI 

DETINUTE 
1,355,200.00 0.00 0.00 0.00 1,355,200.00 0.00 

        1,355,200.00 0.00 0.00 0.00 1,355,200.00 0.00 

ACETECH 

DEVELOP

MENT 
SRL 

ACTIUNI 
DETINUTE 

IN 

ACETECH 
DEVELOPM

ENT SRL 

ROMANIA 
ACTIUNI 

DETINUTE 
0.00 0.00 4,437,180.00 2,958,000.00 1,479,180.00 0.00 

        0.00 0.00 4,437,180.00 2,958,000.00 1,479,180.00 0.00 

OPOSSUM 

ROMANIA 
SRL 

ACTIONARI

AT COMUN 
ROMANIA 

CHIRIE SI 

UTILITATI  
0.00 13,630.02 63,805.27 50,175.24 0.01 0.00 

      TOTAL 0.00 13,630.02 63,805.27 50,175.24 0.01 0.00 

EQUILOR 

HOLDING 
LIMITED 

ACTIONAR 

IN  

STANLEYB
ET CAPITAL 

S.A. 

MALTA 

Datorie din 
contract de 

cesiune de 

creanta 

0.00 0.00 0.00 27,844,552.67 0.00 27,844,552.67 

      DOBANDA  0.00 0.00 1,040.92 300,326.55 0.00 299,285.63 

      TOTAL 0.00 0.00 1,040.92 28,144,879.22 0.00 28,143,838.30 

Total       
13,563,200.0

0 
13,874.02 128,679,974.66 113,938,278.93 56,434,860.01 28,143,838.30 
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10.     Alte informatii  

10.1  Emisiune de obligatiuni corporative prin Bursa de Valori Bucuresti   

           In perioada 27 iulie 2021 – 30 august 2021,Stanleybet a derulat o oferta de emitere de 
obligațiuni corporative, nominative, dematerializate, negarantate, nesubordonate, neconvertibile, 
denominate în lei, cu posibilitatea închiderii anticipate a Ofertei  ,obligatiuni prin plasament privat 
prin Bursa de Valori Bucuresti  ca urmare  hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 
4/07.07.2021 și decizia Consiliului de administrație nr 5 din 07.07.2021. 

           Obiectul ofertei: 125.000 de obligațiuni corporative nominative, indivizibile, neconvertibile 
în acțiuni, negarantate, nesubordonate, liber negociabile și integral plătite, denominate în lei, în 
valoare nominală totală de 12.500.000 lei, cu valoarea nominală de 100 lei/obligațiune, cu 
scadența la 3 ani de la Data de Emisiune și cu o rată a dobânzii fixă de 10% pe an, plătibilă 
semestrial. Oferta a fost suplimentata  cu cel mult 75.000 obligațiuni până la cel mult 200.000 
obligațiuni, respectiv 20.000.000 lei 

          Moneda de emisiune: leu (RON) 

          Valoarea totală a ofertei: 12.500.000 lei valoarea nominală totală, cu posibilitatea 
suplimentării până la 20.000.000 valoare nominală totală. Valoarea fondurilor efectiv atrase la 
prețul de ofertă de 99% din valoarea nominală va fi de 12.375.000 lei, cu posibilitatea suplimentării 
până la 19.800.000 lei. 

          Număr total de Obligațiuni: 125.000, cu posibilitatea suplimentării ofertei până la 200.000 
obligațiuni.   Valoarea nominală: 100 lei/obligațiune.   Preț de ofertă: 99 lei/obligațiune (99% din 
valoarea nominală) 

          Data de emisiune: reprezintă prima Zi Lucrătoare după Data de Alocare, la care se alocă 
Obligațiunile emise fiecărui subscriitor, conform Documentului de Ofertă.  

          Data Scadenței: 3 ani de la Data de Emisiune    Rata anuală a Cuponului: 10%, fixă.  

          Plata Cuponului: 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. 

          Periodicitate plată cupon: semestrial 

          Condiția de închidere cu succes a Ofertei (Pragul de succes):  subscrierea în proporție de 
100% a Ofertei de Obligațiuni, respectiv a unui număr de cel puțin 125.000 de Obligațiuni în 
valoare nominală totală de minim 12.500.000 lei.  

           Plasamentul s-a incheiat cu succes, Stanleybet Capital a atras obligatiuni in valoare de 
20.000.000 lei . 
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10.     Alte informatii (continuare) 

  10.1  Emisiune de obligatiuni corporative prin Bursa de Valori Bucuresti  (continuare) 
 

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 Obligațiunilor și nici nu dau dreptul la accelerarea viitoarelor plăți programate ale 
dobânzii sau ale principalului în baza Obligațiunilor.  

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 

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  
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10.     Alte informatii (continuare) 

10.2 Intrarea in grup a companiilor a  Game World Romania si Game World Invest  
  

       La  15  decembrie  2022 s-a finalizat intrarea in grup a subsidiarelor Game World Romania si 
Game World Invest lucru care a generat modificari semnificative la nivelul actionariatului grupului, 
modificari reflectate mai jos. Aceasta reorganizare a avut loc in timpul exercitiului financiar , dar 
inregistrarea la registrul comertului a fost finalizata in ianuarie 2022.    
       Game World este prezenta in Romania din septembrie 1999 si este una dintre companiile 
reprezentative pe piata centrelor de divertisment din Romania, avand ca domeniu de activitate 
organizarea si exploatarea salilor de jocuri electronice. Reteaua Game World din Romania s-a 
extins continuu ajungand in prezent la un total de 7 sali de jocuri cu aproximativ 800 de posturi de 
joc si peste 400 de angajati, fiind prezenta in Bucuresti si in alte 3 orase importante din tara: 
Constanta, Brasov si Alba Iulia. Inaugurata in 1999, Game World Bucuresti Mall este cea mai mare 
sala de jocuri din sud-estul Europei, fiind in acealasi timp una dintre salile de jocuri cu cea mai 
indelungata activitate din tara. Salile de jocuri Game World sunt recunoscute pentru ambianta, 
stilul si eleganta lor, la standarde inalte de confort si siguranta. Brandul Game World mai este 
prezent in Bucuresti – in centrele comerciale Sun Plaza si Liberty Center si pe Calea Mosilor, in 
Constanta la City Park Mall, in Alba Iulia la Alba Mall si in Brasov, la parterul cladirii Cobco. 

 

11. Evenimente ulterioare    
 
11.1 Conducerea Companiei   
Dl. Marton Istvan si-a incheiat mandatul in Februarie 2022 fiind inlocuit de dl. Török Attila Endre. 
 

11.2 Majorarea capitalului  social  companiei Westgate Romania  
Prin Decizia nr.6/12.01.2022 s a majorat capitalul social al Societatii Westgate  cu suma de 
2.000.000 lei in schimbul unui aport in numerar . 
Astfel capitalul social aferent  Societatii Westgate  la inceputul anului 2022  este divizat in 
4.448.248 parti sociale, avand o valoare nominala de 10 lei si o valoare nominala de 44.482.480 
lei. 
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11.3 Conflictul din Ucraina 
In anul 2022, a izbucnit conflictul dintre Ucraina si Rusia. Chiar daca Societatea nu este direct 
afectata de acest conflict, indirect el afecteaza pozitia acesteia prin efectele asupra mediului 
economic. 
Conducerea monitorizeaza evolutiile pe piata, astfel incat sa raspunda cu promptitudine 
modificarilor aparute si pentru a proteja interesele Societatii. 

 

 

Administrator,       Director financiar-contabil, 
 
Csaba Tanko            Stanescu  Marian 
Andrei Benghea Malaies  
Török Attila Endre 
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1. Introducere și profilul companiei 

 

SC Stanleybet Capital SA 

 

SC Stanleybet Capital S.A. persoană juridică română, organizată juridic sub forma de 

societate pe acțiuni, cu sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor 

Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech Park 1, etaj.5., înregistrată la ONRC cu numărul de 

înregistrare J40/16739/04.12.2020 și cod de identificare fiscală 43412218  își desfășoară 

activitatea în conformitate cu Legea Societăților nr.31/1990 și cu legislația română în 

vigoare. Sc Stanleybet Capital SA, a fost înfiinţată în 2020 .Societatea are ca principal 

obiect de activitate - Activitati ale holdingurilor cu sediul înregistrat al Societății în 

București, Bd.Tudor Vladimirescu nr.29A, Afi Tech Park 1,etaj 5, sector 5. 

 

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

integrator pentru liniile de business dezvoltate. 

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.  

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 grup. 

 

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;  
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 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  

 

 

2. Structura acționariatului  

 

Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de: 288.369.900 lei 

Capitalul social se divide în acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,  

reprezentând în total : 28.836.990 parți sociale 

 

Capitalul social subscris si vărsat , este compus din: 

• 3.000 lei aport in numerar 

• 288.366.900 lei aport in natura constând în parțile sociale pe care acționarii 

fondatori ai societații le dețin în cadrul societăților Westgate România SRL și 

WAP Holdings LTD, Game World România SRL, Game World Invest SRL, părți 

sociale ce devin proprietatea exclusivă a societății și fac parte din patrimoniul său 

începând cu data Deciziei Consiliului de administrație. 

 

Capitalul este deținut de asociai astfel: 

 

• Equilor Holding Limited contribuie cu: 

 

o Un aport în numerar de 1000 lei și 

o Un aport în natură de 8.680.000 lei constând în: 

- 65.400 parți sociale emise de WESTGATE ROMANIA SRL, parți sociale având o 

valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 654.000 lei, și 

având o valoare de piața de 112 lei/parte socială și o valoare de piața totală de 

7.324.800 lei. 
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- 1.000 parți sociale emise de WAP HOLDINGS LTD, parți sociale având o valoare 

nominală de 1.1 EUR (reprezentând echivalentul a 5.32 lei la un curs 1 EUR = 4.84 

lei) fiecare și o valoare nominală totală de 1.100 EUR (reprezentând echivalentul a 

5.323 lei la un curs 1 EUR = 4.84 lei), și având o valoare de piața de 1.355,20 

lei/parte socială și o valoare de piața totală de 1.355.200 lei. 

 

• Gameworld Brand Ltd contribuie cu: 

 

o Un aport în numerar de 1000 lei și 

o Un aport în natură de 2.441.600 lei, constând în 21.800 parți sociale 

emise de WESTGATE ROMÂNIA SRL, parți sociale având o valoare 

nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 218.000 lei, și 

având o valoare de piața de 112 lei/parte socială și o valoare de piața 

totalâ de 2.441.600 lei. 

 

• Inteza Holdings Ltd contribuie cu: 

 

o Un aport în numerar de 1000 lei si 

o Un aport în natură de 2.441.600 lei, constând în 21.800 parți sociale emise 

de WESTGATE ROMÂNIA SRL, parți sociale având o valoare nominală 

de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 218.000 lei, și având o 

valoare de piața de 112 lei/parte socială și o valoare de piața totală de 

2.441.600 lei. 

 

• Macrati Holdings Limited contribuie cu: 

 

o Un aport în natură de 207.432.000 lei, constând în 16.000 parți sociale 

emise de GAME WORLD ROMÂNIA SRL, parți sociale având o valoare 

nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 160.000 lei, și 

având o valoare de piața de 12.964,50 lei/parte socială și o valoare de piața 

totală de 207.432.000 lei. 

o Un aport în natură de 67.371.700 lei, constând în 3.645 parți sociale emise 

de GAME WORLD INVEST SRL, parți sociale având o valoare nominală 
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de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 36.450 lei, și având o 

valoare de piața de 18.483,32 lei/parte socială și o valoare de piața totală de 

67.371.700 lei. 

 

Structura acţionarilor la 31 decembrie 2021 era următoarea: 

 

Denumire Nr. acțiuni Procent (%) Valoare deținută 

Alte persoane 

juridice 

nerezidente, din 

care: 

 28,836,990.00  100.00%   288,369,900.00  

 
Equilor Holding 

Limited 
           868,100.00  3.01%           8,681,000.00  

 

 

Gameworld Brand 

LTD 
           244,260.00  0.85%           2,442,600.00  

 

 
Inteza Holdings 

LTD 
           244,260.00  0.85%           2,442,600.00   

Macrati Holdings 

LTD 
      27,480,370.00  95.29%       274,803,700.00   

 

 

În baza Actului Constitutiv din data de 15.12.2021, este numit consiliul de 

administrație, cu urmatoarea componenta: 

Csaba Tanko – Presedinte al Consiliului de administrație; 

Atilla-Istvan Marton – Membru al Consiliului de administrație; 

Andrei-Gabriel Benghea-Malaies - Membru neexecutiv al Consiliului de 

administrație. 
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În cursul anului 2021 au survenit modificări în structura capitalului social, prin 

majorarea acestuia cu suma de 274.803.700 lei reprezentând aportul în natura a noului 

asociat Macrati Holdings LTD, aport descris detaliat în paragraful precedent . 

 

3. Conducerea Companiei   

 

 

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.  

Membrii Consiliului de administrație sunt:  

 

• Dl. CSABA TANKO — Președinte al Consiliului de administrație;  

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

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

administrație. 

 

4. Cifre cheie 

 

  Evidența operațiunilor economico-financiare s-a făcut pe baza de acte legale 

tipizate începând cu documentele de evidența primară, situațiile justificative, fisele 

analitice și sintetice, documente ce au fost contabilizate în evidența contabilă în momentul 

producerii fenomenului economic în societate. 
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La întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2021 s-au înscris date ce  corespund cu 

cele înregistrate în evidența contabila, fiind puse de acord cu situațiile reale ale elementelor  

patrimoniale stabilite pe baza de inventar, nu s-au efectuat compensări între conturile 

bilanțiere și  nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierderi. 

                                    

Evidența gestiunilor de valori materiale este organizată cantitativ și valoric cu 

ajutorul fiselor de magazie, întocmite de gestionari, a balanțelor de verificare, analitice, 

conduse de contabili.           

Lunar se efectuează punctajul între evidența gestionară și evidența contabilă. 

Soldurile din  balanțele analitice corespund cu balanța sintetică. 

 

În cursul activității desfăsurate în anul 2021, s-au avut în vedere și s-au îndeplinit 

următoarele obiective: 

➢ Organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilitații; 

➢ Respectarea principiilor noului sistem contabil; 

➢ Respectarea regulilor și metodelor contabile prevazute de reglementările în 

vigoare; 

➢ Efectuarea inventarierii la finele anului 2021 și reflectarea rezultatelor 

acesteia prin înregistrări în evidența contabilă și asigurarea, pe această bază, 

ca posturile înscrise în bilanț să corespundă cu situația reală a elementelor 

patrimoniale, 

➢ Întocmirea bilanțului contabil pe baza balanței de verificare a conturilor 

sintetice specifice activității noastre și respectarea normelor metodologice 

cu privire la întocmirea acestuia și a notelor explicative anexate; 

➢ Asigurarea reflectării fidele a veniturilor, cheltuielilor și a rezultatelor 

financiare aferente perioadei de raportare în contul de profit și pierdere; 

➢ Asigurarea că obligațiile fața de bugetul de stat și bugetele locale au fost 

corect stabilite și vărsate la termenele legale. 

 

 

 

          În  exercițiul financiar 2021 Compania a înregistrat o pierdere neta în valoare de  

1.772.746 lei. 
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           Compania nu a înregistrat venituri din dividende în cursul anului 2021, astfel încât 

rezultatul menționat mai sus, este rezultatul doar a costurilor aferente emiterii de 

obligațiuni 

             Rezultatul negativ rezultă din liniile de cheltuieli de mai jos:   

✓ costuri financiare - dobânda aferentă între perioada de raportare și perioada de 

emitere și 31.12.2021   

✓ costuri de exploatare - costurilor de emitere a obligațiunilor (costurile cu serviciile 

de brokeraj aferente emisiuni de obligatiuni). 

 

    

Structura cheltuielilor totale ( 1.824.692 lei ), realizate pe grupe mari de cheltuieli este:  

1. cheltuieli de exploatare: 997.685 RON din care:     

           -cheltuieli materiale ……………………………….........................................62 lei; 

          - cheltuieli cu energia și apa ……………………………............................1.525 lei; 

           - cheltuieli privind prestatiile externe  ....…………..…........…..............935.942 lei; 

          - alte cheltuieli......................................................…………......................60.156 lei; 

       

2. cheltuieli financiare: 827.007 RON 

 

 

5. Profilul de risc al Stanleybet Capital   

 

 Evaluarea profilului de risc se va efectua anual pe parcursul procesului de verificare 

a riscurilor. Din perspectiva Stanleybet Capital SA profilul de piața este împarțit în 

următoarele categorii de risc:  

Riscul de piața apare din nivelul volatilității prețurilor de piața ale instrumentelor 

financiare  și  cuprinde patru tipuri de riscuri: 

❖ riscul valutar: 

- este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variației cursului de 

schimb valutar; 

    riscul ratei dobanzii la valoarea justă: 
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- este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de 

piața ale dobânzii; 

 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 Companie 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. 

❖ riscul de preț: 

- este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării 

prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici 

instrumentelor individuale   sau factori care afectează toate instrumentele din piață; 

     Societatea urmărește în permanența evoluția eficienței contractelor încheiate pe baza 

analizelor prezentate de directorii executivi și acolo unde este cazul i-a hotărâri în vederea 

îmbunătățirii situației. 

❖ Riscul de lichiditate – se referă la capacitatea de a genera resurse financiare suficiente 

pentru a îndeplinii obligațiile de plată al companiei, risc generat de un potențial 

dezechilibru (volum, maturităti) între obligațiile și activele deținute de Societate. 

 

Riscul de criza financiară este riscul care se manifesta prin reducerea ritmului de 

dezvoltare a activității, caracterizată de o instabilitate pronunțată insoțită de o volatilitate 

mare și de o incertitudine în creștere având ca efect scăderea piețelor, a produsului intern 

brut, creșterea inflației, a somajului. 

Riscul operațional poate fi cauzat de procesele interne, personal sau sistemele 

necorespunzatoare. Riscul operational include si riscurile juridice. Acesta  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.   

 -nu exista concentrații semnificative de risc în Stanleybet Capital S.A. în ceea ce privește 

riscul operațional.  
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Riscul strategic derivă din evoluția nefavorabilă a societații ca urmare a unor decizii 

deficitare privind activitatea sa de business si investiții, a implementării inadecvate a 

obiectivelor stabilite sau a incapacității de reacție la modificările din mediu economonic.  

Riscul reputațional este riscul unei evoluții nefavorabile a activităților, asociate cu 

deteriorarea reputației companiei. O pierdere a reputației poate perturba încrederea în 

companie, a investitorilor sau a angajaților și poate conduce la generarea de pierdere 

financiare.  

-nu există concentrații semnificative de risc în Stanleybet Capital S.A. în ceea ce privește 

riscul reputațional.  

Riscuri asociate instrumentelor financiare  

Valoarea de piață a obligațiunilor. Valoarea Obligațiunilor depinde de o serie de factori 

interdependenți care înclud 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 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 plati anticipate a serviciilor solicitate, riscul de 

credit este apreciat ca fiind redus.  

Riscul de lichiditate  

Compania este expusă 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.  

Riscul strategic  
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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 expusă companie poate fi cauzat de următorii factori:   

Prognozarea unor condiții și ipoteze de lucru nerealiste sau neancorate în modificările 

mediului concurențial/de afaceri/legislativ și economic în care societatea își desfășoară 

activitatea;   

Determinarea incorectă/necorespunzătoare a principalilor indicatori strategici;   

Lipsa unui echilibru între resurse și planuri investiționale;   

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 ale Companiei.  

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 

companiei.   

Riscul de țară  

Acest risc are in vedere posibilitatea ca la nivelul statului de rezidență al companiei  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.  
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Modificări ale cadrului legislativ  

Societatea 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 

companiei.    

Actualul cadru legislativ poate suporta modificări, ca urmare inclusiv a unor evoluții 

economice și/sau politice, ce pot avea caracter negativ pentru societatea 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 societate.   

 

Riscul de insolvență 

Investiția în acțiuni implică, în mod inerent, expunerea la riscul de insolvență a societății, 

care se referă la intrarea în incapacitate de plată a datoriilor scadente și, respectiv, 

incapacitatea Societații de a-și continua activitatea, cu impact direct asupra valorii 

deținerilor acționarilor societății în capitalul social al acesteia. Nu există 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.  

 

6. Strategia pentru anul 2022 

 

 

           Stanleybet Capital S.A. iși propune sa fie liantul companiilor subordonate 

 creând începând cu 2021 reguli de guvernanță corporatistă eficiente. 

            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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Stanleybet Capital va urmări crearea unor structuri mai eficiente din punct de 

vedere operațional, evitarea anumitor riscuri care ar putea afecta patrimoniul tuturor 

liniilor de afaceri ale grupului, în funcție de activitățile întreprinse de către fiecare 

linie de afaceri, crearea reguli de guvernanță corporatistă eficiente care să realizeze 

transferul responsabilității aferent deciziilor luate, de la acționari, către 

managementul societăților din grup, precum și centralizarea deciziilor care ar trebui 

urmate la nivel de grup. 

         Inființarea Stanleybet Capital va oferi flexibilitate grupului în dezvoltarea unor 

 noi activități și investiții creând posibilitatea atragerii unor  surselor de finantare externe.  

 

 

7. Evenimente semnificative  

 

7.1 Emisiune Obligațiuni  

 

        Stanleybet Capital a încheiat cu succes plasarea privată a obligațiunilor în August 

2021, la valoarea maximă propusă de 20  milioane lei, obligațiuni emise cu o scadență de 

36 de luni și o dobândă anuală fixă de 10%, de plătit semestrial, scadența fiind în 2024. 

         În acest proces, Stanleybet Capital a fost asistat de Goldring în calitate de consultant 

autorizat de Bursa de Valori București, o companie cu o prezență pe piața financiară 

românească de peste 22 de ani. 

Stanleybet Capital a realizat în primul trimestru al anului 2022 listarea 

obligațiunilor emise la Bursa de Valori București, admise la tranzacționare începând cu 

data de 04.02.2022. 

 

 7.2 Informații despre instrumentul financiar  

Simbolul de tranzacționare: SBET24 

Cod ISIN:  ROBJ9O1B1127  

Cod FISN: STANLEYBET/10 BD 20240810 JR  

Cod CFI: DBFQFR  
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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 

 

 

8. Evenimente ulterioare  

 

8.1 Conducerea Companiei   

 

       Dl. Marton Istvan și-a încheiat mandatul în Februarie 2022 fiind înlocuit de dl. Torok 

Attila . 

 

8.2 Majorarea capitalului  social  companiei Westgate România  

 

Prin Decizia nr.6/12.01.2022 s-a majorat capitalul social al Societății Westgate cu 

suma de 2.000.000 lei în schimbul unui aport în numerar. 

Astfel capitalul social aferent Societății Westgate la începutul anului 2022 este 

divizat în 4.448.248 parți sociale, având o valoare nominală de 10 lei și o valoare 

nominală de 44.482.480 lei. 

 

Administrator,       Director financiar-contabil, 

  

Csaba Tanko                                                                            Stănescu Marian 

Török Attila Endre 

Andrei Gabriel Benghea-Malaies 



 

Tel:  +40-21-319 9476 
Fax: +40-21-319 9477 

www.bdo.ro 

Victory Business Center 
Str. Invingatorilor 24 

Bucuresti - 3 

Romania 030922 

 

 

1 
 

 

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

 

Către: Asociați, 

 

STANLEYBET CAPITAL SA 

Sediu social: BLVD. TUDOR VLADIMIRESCU 29A, AFI TECH PARK 1, Et. 5, SECTOR 5, București; CUI 
43412218 

 

Opinia  

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale societății Stanleybet Capital SA 
(“Societatea”), care cuprind bilanțul individual la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și 
pierdere individual și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative. 

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifică astfel: 

➢ Activ net/Total capitaluri proprii:     286.565.408 Lei 

➢ Pierderea netă a exercițiului financiar:                  1.772.745 Lei, pierdere 

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate prezintă fidel, sub toate 
aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2021, și 
performanța sa financiară 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 

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (”ISA”) 
și Legea nr. 162/2017 (”Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise 
detaliat în secțiunea ”Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din 
raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor 
Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), 
conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, 
inclusiv Legea, și ne am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform 
Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le am obținut sunt suficiente și adecvate pentru 
a furniza o bază pentru opinia noastră. 
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Aspecte cheie de audit 

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru 
profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei 
curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu 
și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste 
aspecte cheie. 
 

Aspect Cheie de audit Modul de abordare in cadrul auditului: 

  
Evaluarea participațiilor deținute 

A se vedea Nota 2 ”Politici Contabile – 
Imobilizări financiare”  

Politica de recunoaștere a titlurilor de 
participare este prezentată în Nota 2. 

Întrucât societatea este un holding, fără a 
avea activitate comerciala, am considerat 
ca element cheie de audit recunoașterea si 
evaluarea ulterioară a titlurilor de 
participare. 

Aceste titluri sunt intrat prin aport la 
capitalul social, pe baza rapoartelor de 
evaluare întocmite de un evaluator 
independent. 

 

Procedurile noastre de audit au inclus, printre 
altele: 

• evaluarea principiilor de recunoaștere a 
imobilizărilor financiare în conformitate 
cu prevederile OMFP 1802/2014; 

• testarea deținerilor în capitalurile 
societăților prin consultarea extraselor 
de la Registrul Comerțului; 

• analiza rapoartelor de evaluare și 
evaluarea rezonabilității ipotezelor de 
calcul avute în vedere de evaluator la 
determinarea valorii de aport / evaluare 
a acțiunilor aportate; 

 

Alte aspecte 

6. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost 
efectuat pentru a putea raporta acționarilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un 
raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne 
asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru 
auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată. 

Alte informații – Raportul administratorilor 

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele 
alte informații cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul 
auditorului cu privire la acestea. 

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția 
cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de 
asigurare cu privire la acestea. 

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 
2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem 
dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu 
cunoștințele pe care noi le-am dobândit în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate 
semnificativ. 
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În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în 
toate aspectele semnificative, în conformitate cu  informațiile prevăzute la punctele 489-492 din 
OMFP 1802/2014. 

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în 
opinia noastră: 

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru 
care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele 
semnificative, cu situațiile financiare; 

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în 
conformitate cu informațiile cerute de punctele 489-492 din OMFP 1802/2014. 

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, 
dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 
decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul 
administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect. 

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile 
financiare 

8. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o 
imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea 
îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări 
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea 
capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a 
aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea principiului continuității 
activității ca bază a contabilității, cu excepția cazurilor în care conducerea fie intenționează să 
lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara 
acestora. 

10. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului 
de raportare financiară al Societății. 

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare 

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care 
situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, 
fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. 
Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că 
un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, 
dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate 
semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor 
influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare. 

Ca parte a unui audit în conformitate ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem 
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

a) Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată 
fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la 
respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază 
pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de 
fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată 
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de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, 
declarații false și evitarea controlului intern; 

b) Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de 
audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra 
eficacității controlului intern al Societății; 

c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al 
estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere; 

d) Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 
contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit 
obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții 
care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua 
activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie 
să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile 
financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. 
Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului 
auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să 
nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității; 

e) Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, 
inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă 
tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă. 

12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată 
și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice 
deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

 

In numele BDO Audit S.R.L.  

Înregistrat în Registrul Public electronic al auditorilor 
financiari și firmelor de audit cu nr. FA18 

 

  

Numele partenerului: Răzvan Alexandru Cocei  

Înregistrat în Registrul Public electronic al auditorilor 
financiari și firmelor de audit cu nr. AF2568 

 

București, Romania 29 aprilie 2022 
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Bilant consolidat  31 decembrie  2021 
 

 

Denumirea elementului 
Nr. 
rd. 

Sold an curent la: 

31 decembrie 
2020 

31 decembrie 
2021 

A B 1 2 

A. 

ACTIVE IMOBILIZATE       

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE       

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) 1 - - 

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 2 - 139 

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi 
alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 -2905 - 2908) 

3 74.064 
3.474.698 

 

4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807) 4 45.959.776 
295.952.508 

 

5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 
2806 - 2906) 

5 - 
- 
 

6. Avansuri (ct. 4094) 6 2.396.328 886.215 

TOTAL (rd. 01 la 06) 7 48.430.169 300.313.562 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE     

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 -2811 - 2812 - 2911 - 2912) 8 2.935.918 13.954.173 

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 9 19.760.949 16.796.245 

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 -2814- 2914) 10 818.640 4.226.079 

4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 - - 

5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931) 12 152.436 286.222 

6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935) 13 - - 

7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 
2816 - 2916) 

14 - - 

8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917) 15 - - 

9. Avansuri (ct. 4093) 16 14.795 378.794 

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 23.682.738 35.641.512 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE     

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 - - 

2. împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 - - 

3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun 
(ct. 262 + 263 - 2962) 

20 - - 

4. împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun 
(ct. 2673 + 2674 - 2965) 

21 - - 

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22 - - 

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 
2968*) 

23 3.322.323 6.623..422 
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TOTAL (rd. 18 la 23) 24 3.322.323 6.623.422 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 75.435.230 342.578.495 

B. 

ACTIVE CIRCULANTE     

I. STOCURI     

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 
322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 

26 1.717.364 
5.111.351 

 

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 
3952) 

27 - - 

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 
357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 39473953 - 3954 - 3955 
- 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 

28 - - 

4. Avansuri (ct. 4091) 29 44.923 298.139 

TOTAL (rd. 26 la 29) 30 1.762.287 5.409.490 

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare 
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 

    

1. Creanţe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 
4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 

31 20.134 398.290 

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 32 603.636 - 

3. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 
(ct. 453** - 495*) 

33 - 113 

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din 
ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 
473** - 496 + 5187) 

34 2.337.511 7.671.870 

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 - - 

TOTAL (rd. 311a 35) 36 2.961.281 8.070.273 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT     

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37 - - 

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 
598 + 5113 + 5114) 

38 42.450 35.400 

TOTAL (rd. 37 + 38) 39 42.450 35.400 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 
+ 542) 

40 11.116.909 45.192.600 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 15.882.928 58.707.763 

C. 

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44), din care: 42 16.038.632 12.357.993 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 43 16.034.471 12.352.787 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 44 4.161 5.206 

D. 

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 
AN 

    

1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 

45 - 
789.041 
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2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 
+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 

46 - - 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47 - 22.744 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 5.864.197 8.381.923 

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49 - - 

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50 1.251.908 29.254.924 

7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 
1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) 

51 - - 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 448I + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 
5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 

52 33.062.745 
52.448.348 

 

TOTAL (rd. 45 la 52) 53 40.178.849 90.896.980 

E. 
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 
76) 

54 (8.348.922) (19.981.245) 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54) 55 67.090.470 322.602.456 

G. 

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN 
AN 

    

1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 

56 - 19.827.778 

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 
+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 

57 - - 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58 - - 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59 - - 

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 60 - - 

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61 42.162.484 27.629.498 

7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 
1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) 

62 - - 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 
5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 

63 - 
1.272.367 

 

TOTAL (rd. 56 la 63) 64 42.162.484 48.729.643 

H. 

PROVIZIOANE     

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515 + 1517) 65 - - 

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66 - - 

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67 969.729 1.903.976 

TOTAL (rd. 65 + 66 + 67) 68 969.729 1.903.976 

I. 
VENITURI ÎN AVANS     

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 70 + 71), din care: 69 - 2.586 
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Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 70 - 2.586 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 71 - - 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care: 72 96.147 144.604 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) 73 87.471 142.229 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) 74 8.676 2.375 

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 
478) (rd. 76 + 77), din care: 

75 - - 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 76 - - 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 77 - - 

Fond comercial negativ (ct. 2075) 78 10.415.128 8.332.103 

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 10.511.275 8.479.293 

J. 

CAPITAL SI REZERVE     

I. CAPITAL     

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80 13.566.200 288.369.900 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81 - - 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82 - - 

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare - dezvoltare (ct. 1018) 83 - - 

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 84 - - 

TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84) 85 13.566.200 288.369.900 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86 - - 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 - - 

IV. REZERVE     

1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 - - 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89 - - 

3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 - 21.310 

TOTAL (rd. 88 la 90) 91 - 21.310 

Acţiuni proprii (ct. 109) 92 - - 

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93 - - 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94 - - 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) 
SOLD C 95 - 330.032    

SOLD D 96 - -     

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE 
RAPORTARE (ct. 121) 

SOLD C 97 (31.747) (29.869.217) 

SOLD D 98 - 
               - 

 

Repartizarea profitului (ct. 129) 99 - - 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96 + 
97 - 98 - 99) 

100 13.534.453 258.852.025 

Patrimoniul public (ct. 1016) 101 - - 

Patrimoniu privat (ct. 1017) 102 - - 

CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102) 103 13.534.453 258.852.025 
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  Interese care nu controleaza   104 - 4,782,334              

  
- Profitul / (pierderea) exercitiului financiar aferent intereselor care nu 
controleaza 

105 - - 

  - Alte capitaluri proprii   106 - 4,782,334               

  TOTAL 107 13.534.453 263.634.360 

 
Administrator,       Director financiar-contabil, 
 
Csaba Tanko            Stanescu  Marian 
Török Attila Endre 
Andrei Benghea Malaies 
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Cont de profit de pierdere consolidat 31 decembrie  2021 

Denumirea indicatorilor 
Nr. Perioada de raportare 

rd. An precedent An curent 

A B 1 2 

1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 1 - 213,695,402 

Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 2 - 213,695,402 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 3 - - 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 4 - - 

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

5 

- - 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 6 - - 

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

Sold C 7 -     194 

Sold D 8 
- 

                        
-    

3 Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722 ) 9 - 10,905 

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

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

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

12 
- 1,229,368 

7 Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815) 13 - 5.424.611 

  - din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 14 - 2,191,005 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584) 15 - - 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16                         -    220.360..479 

8 a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602) 17 - 1,686,382 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 18 130 5,833,400 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605) 19 351 3,013,128 

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

  Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 - 73,483 

9 Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care: 22 - 57,197,686 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 23 - 55,204,456 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645) 24 - 1,993,230 

10 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 - 18,842,841 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 26 - 18,842,841 

a.2) Venituri (ct. 7813) 27 - - 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 - - 
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b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 29 - - 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 30 - - 

11 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 31,267 158,521,029 

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 6ll + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 
+ 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 

32 
31,267 71,160,767 

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

33 

- 36,183,122 

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

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

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

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 37 - 51,177,141 

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

38 
- - 

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39 - (23,233) 

- Cheltuieli (ct. 6812) 40 - - 

- Venituri (ct. 7812) 41 - 23,233 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42                 
31,747  

244.997.751 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:      

  - Profit (rd. 16 - 42) 43 - - 

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 31,747 24,637,272 

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

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46   

13 Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 - - 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48   

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

15 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 50 - 266,300 

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

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50) 52                         -    266,300 

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

53 

- 27,778 

- Cheltuieli (ct. 686) 54 - 27,778 

- Venituri (ct. 786) 55 - - 

17 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 56 - 1,097,579 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57 - - 
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Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58 - 4,371,379 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 59                         -    5,496,735 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):      

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

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 - 5,230,435 

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62                         -    220,626,779 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 31,747     250,494,486 

18 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)     

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

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 31,747 29.867.707 

19 Impozitul pe profit (ct. 691) 66 - - 

20 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 67 - 1,510 

21 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:     

- Profit (rd. 64 - 66 - 67) 68 - - 

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); (rd. 66 + 67 - 64) 69 31,747 29.869.217 

22 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE apartinand 
GRUPULUI: 

    

- Profit (rd. 64 - 66 - 67) 70 - - 

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); (rd. 66 + 67 - 64) 71 31,747 29.869.217 

23 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE apartinand 
INTERESELOR CARE NU CONTROLEAZA: 

    

- Profit (rd. 64 - 66 - 67) 72 -  

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); (rd. 66 + 67 - 64) 73 - - 

 
 
Nota – tranzactiile aferente contului de profit si pierdere de  deschidere sunt aferente situatiilor 
individuale Stanleybet Capital Sa . 
 
 
 
Administrator,       Director financiar-contabil, 
 
Csaba Tanko            Stanescu  Marian 
Török Attila Endre 
Andrei Benghea Malaies  
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1. Informatii generale despre Grup 
 
        Aceste situatii financiare consolidate sunt prezentate de S.C. STANLEYBET CAPITAL S.A 
(STANLEYBET CAPITAL  sau “Societatea”).Aceste situatii financiare incorporeaza rezultatele 
operatiunilor la Societatii si filialelor sale ( denumite impreuna ”Grupul”).  

 
Sc Stanleybet Capital SA  - societatea mamă - persoană juridică română, organizată juridic sub 
forma de societate pe acțiuni ,  cu sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor 
Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech Park 1, etaj.5., înregistrată la ONRC cu numărul de înregistrare 
J40/16739/04.12.2020 și cod de identificare fiscală 43412218  își desfășoară activitatea în 
conformitate cu Legea Societăților nr.31/1990 și cu legislația română în vigoare. Sc Stanleybet 
Capital SA  , a fost înfiinţată în 2020 şi înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub numărul 
J40/16739/04.12.2020. Societatea are ca principal obiect de activitate - Activitati ale holdingurilor 
cu sediul inregistrat al Societatii in Bucuresti , Bd.Tudor Vladimirescu nr.29A, Afi Tech Park 1,etaj 
5, sector 5 . 
 
Westgate Romania S.R.L. - infiintata in anul 2004 ,cu sediul social în București, Sectorul 5, 
Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech Park 1, etaj.5.,birou 50  înregistrată la ONRC cu 
numărul de înregistrare J40/20246/2004  și cod de identificare fiscală 17017651 are drept 
principal obiect de activitate, activități de jocuri de noroc și pariuri, exploatand  activitatea de 
jocuri de noroc traditionale tip slot machine si pariuri in cota fixa. 
 
Megabet International SRL - societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata, la finalul anului 
2020,sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech Park 1, 
etaj.5.,birou 60 înregistrată la ONRC cu numărul de înregistrare J40/15667/2020  și cod de 
identificare fiscală 43341869 are drept principal obiect de activitate, activități de jocuri de noroc 
si pariuri , specializata in activitatea de jocuri de noroc online . 
 
Wap Holdings LTD Limassol - societate comerciala infiintata in 2006 , cu numărul de 174805 cu 
Sediul social este in Cipru, Franklin Roosevelt, 140, etaj 1, apartament 1013011, Limassol, cu 
sucursala Wap Holdings Sucursala Bucuresti are in Romania drept principal obiect de activitate, 
activități de jocuri de noroc si pariuri, specializata in activitatea de exploatare a mijloacelor de joc 
tip slot machine 
 
  
Acetech Development Srl  - societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata, in anul 2020 
,sediul social în Targul Mures , Strada Calarasilor ,n.88 , judetul Mures,  înregistrată la ONRC cu 
numărul de înregistrare J26/1811/2020  și cod de identificare fiscală 43306896 are drept principal 
obiect de activitate  de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 
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Game World Invest SRL - societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata, in anul 2017 
,sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech Park 1, etaj.5 
,birou 15 înregistrată la ONRC cu numărul de înregistrare J40/15669/2017  și cod de identificare 
fiscală 38158645  are drept principal obiect de activitate  activități de jocuri de noroc specializata 
in activitatea de jocuri de de tip slot machine. 
 
 
Game World  Srl - societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata, in anul 2007 ,sediul social 
în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech Park 1, etaj.5 ,birou 2 
înregistrată la ONRC cu numărul de înregistrare J40/1866/2007  și cod de identificare fiscală 
20899859  are drept principal obiect de activitate  activități de jocuri de noroc specializata in 
activitatea de jocuri de de tip slot machine. 
 
Olimpico Bar Srl  - societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata, in anul 2015 ,sediul social 
în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech Park 1, etaj.5 ,birou 19 
înregistrată la ONRC cu numărul de înregistrare J40/11988/2015  și cod de identificare fiscală 
30576966  are drept principal obiect de activitate  activități de tip restaurant . 
 
Game World  Exchange Srl -  societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata, in anul 2015 
,sediul social în București, Sectorul 3 , Strada Branduselor , nr 2-4   înregistrată la ONRC cu numărul 
de înregistrare J40/11379/2015  și cod de identificare fiscală 35015039  are drept principal obiect 
de activitate  intermediere a tranzacţiilor financiare 
 
Entitatea care raporteza  
 
          Entitățile care intră în perimetrul de consolidare la 31.12.2021, împreună cu data la care a 
fost preluat controlul de către Stanleybet Capital SA , sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Nr. 
Crt. 

Nume Companie 
Tara de 

incorporare 
Natura 
relației 

Sediu 
social  

 Procent de 
deținere 

Stanleybet 
Capital  (%) 

Data de 
transfer al 
controlului 

Control 

1 
Stanleybet Capital 
SA 

Romania 
Societatea 
mama*) 

Bucuresti 
n/a 

n/a 
n/a 

2 Westgate SRL Romania Filiala Bucuresti 100.00% 01/Dec/2020 direct 

3 
Megabet 
International Srl 

Romania Filiala Bucuresti 100.00% 01/Mar/2021 
Indirect  

4 
Wap Holdings LTD 
Limassol  

Cipru Filiala Limassol  100.00% 01/Dec/2020 
direct 

5 Acetech Srl Romania Filiala 
Targul 
Mures 

99.999% 06/Sep/2021 
direct 
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6 
GameWorld 
Invest Srl 

Romania Filiala Bucuresti 80.00% 15/Dec/2021 
direct 

7 
GameWorld 
Romania SRL 

Romania Filiala Bucuresti 80.00% 15/Dec/2021 
direct 

8 Olimpico Bar Srl Romania Filiala Bucuresti 79.99% 15/Dec/2021 indirect 

9 
Game World 
Exchange Srl 

Romania Filiala Bucuresti 80.00% 15/Dec/2021 
indirect 

        
 
Nota :  Grupul Stanleybet Capital este format din societatea mama * si cele 8 filiale pe care le 
controleza direct sau indirect . 
 
Bazele intocmirii  
 

Acestea sunt situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 
2021 intocmite in conformitate cu: 

✓ Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2008), cu modificarile ulterioare; 
✓ Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate cu 
modificarile ulterioare („OMFP 1802/2014”).  
 

Politicile contabile adoptate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt in 
conformitate cu principiile contabile prevazute de OMFP 1802/2014.  
 
Aceste situatii financiare cuprind:  

✓ Bilant  
✓ Cont de profit si pierdere  
✓ Note explicative la situatiile financiare 

 

Situatiile financiare consolidate simplificate ale Grupului au fost pregatite in conformitate potrivit 
prevederilor OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.  
Situatiile financiare sunt prezentate in lei si toate valorile sunt rotunjite pana la cel mai apropiat 
leu, daca nu se specifica alfel.  
 
           Anul financiar al Grupului este 01.01.2021 – 31.12.2021 . Situațiile financiare consolidate se 
referă doar la Grupul Stanleybet Capital Sa  care include societatea Stanleybet Capital Sa și filialele 
sale. Situațiile financiare ale filialelor sunt întocmite la 31.12.2021, aceeași dată de raportare ca 
cea a societății-mamă. În general, controlul derivă din deținerea pachetului majoritar al drepturilor 
de vot. A se vedea si Sectiunea „Entitatea care raporteaza” de mai sus pentru mai multe detalii 
privind structura Grupului. 
Principalele politici contabile adoptate in intocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai 
jos. 
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2.   Politici contabile semnificative  
 

Informatii generale 
 
Aceste politici contabile au fost corelate cu principalele politici de intreprindere (care cuprind si 
politicile privind organizarea, analiza si prelucrarea documentelor justificative, politicile de audit 
intern, etc.) pe care le aplica Grupul. De asemenea, acolo unde a fost cazul, politicile contabile au 
fost corelate cu legislatia fiscala din Romania, in general, si cu cea din industria de profil, in special. 
 
Politicile contabile, aplicabile la Grupului au fost structurate in urmatoarele categorii generale de 
abordare: 

• Politici contabile generale: referitoare la probleme de fond ale organizarii raportarii 
financiare, respectiv recunoastere, clasificare, evaluare, prag de semnificatie etc.; 

• Politici contabile specifice, aferente raportarii financiare: referitoare la particularitatile 
aferente categoriilor specifice de active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli si 
rezultate. 

 
Reglementari de baza 

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu 
principiile contabile generale prevazute in prezenta sectiune, conform contabilitatii 
de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt 
recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce 
trezoreria sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in 
contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente. 
 
Moneda si limba de prezentare 
Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor 
efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.  Toate cifrele sunt prezentate 
in termenii puterii de cumparare a RON la 30 iunie 2021  si sunt evaluate in lei.  
 
Conversia tranzactiilor in moneda straina 
Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb din data tranzactiilor: 
castigurile si pierderile inregistrate din decontarea unor astfel de tranzactii si din conversia 
activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina, sunt recunoscute in contul de profit 
si pierdere. Soldurile creantelor, datoriilor si disponibilitatilor banesti in valuta la 30 iunie sunt 
convertite in lei, la cursul de referinta al zilei publicat de Banca Nationala a Romaniei. 
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2. Politici contabile semnificative( continuare)   
La 31 decembrie 2021 cursul de schimb utilizat a fost: 
1 USD    =   4.3707 lei; 
1 EUR    =   4.9481 lei;  
1 GBP    =   5.8994 lei; 
1 HUF    =   0.013391 lei  
 
La 31 decembrie 2020 cursul de schimb utilizat a fost: 
1 USD    =   3.9660 lei; 
1 EUR    =   4.8694 lei;  
1 GBP    =   5.4201 lei; 
1 HUF    =   0.013356 lei  
 
Utilizarea estimarilor 
Pregatirea situatiilor financiare consolidate presupune utilizarea de catre conducere a unor 
rationamente profesionale, estimari si ipoteze care afecteaza aplicarea politicilor contabile si 
valorea activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimarile si ipotezele care stau la baza 
acestora sunt reviziute periodic.Revizuirea estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in 
care estimarea a fost revizuite si in perioadele viitoare afectate.  
 
Conventii si principii 
Ca si reguli generale de recunoastere a elementelor din situatiile financiare, precizam ca Grupul s-
a prelevat de urmatoarele conventii, principii si reguli: 
a) conventia continuitatii activitatii, potrivit careia activitatea generala a intreprinderii se 

deruleaza pe baza continua, fara sa existe premisa intreruperii activitatii sau intrarii in stare 
de faliment a intreprinderii; concret, evaluarea activelor se face la valoarea justa, 
determinata de cele mai multe ori pe baza valorii de piata; 

b) conventia contabilitatii de angajamente, potrivit careia efectele tranzactiilor si ale altor 
evenimente sunt recunoscute (si implicit contabilizate si raportate in situatiile financiare) 
atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce trezoreria sau 
echivalentul sau este incasat sau platit). 

c) elementele prezentate in situatiile financiare se evaluaza in conformitate cu urmatoarele 
principii contabile: 

• Principiul continuitatii activitatii 
• Principiul permanentei metodelor 
• Principiul prudentei 
• Principiul independentei exercitiului 
• Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii 
• Principiul intangibilitatii 
• Principiul necompensarii 
• Principiul prevalentei economicului asupra juridicului1 
• Principiul pragului de semnificatie 
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2. Politici contabile semnificative( continuare)   
 
d) calitatile informatiei contabile care s-au avut in vedere la elaborarea situatiilor financiare sunt: 
relevanta, credibilitatea, comparabilitatea, inteligibilitatea. 
 
Pragul de semnificatie 
Pragul de semnificatie este o limita fata de care omisiunea sau declararea eronata a informatiilor 
care au o marime situata peste acesta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate 
pe baza situatiilor financiare.  
 
In ceea ce privesc regulile de recunoastere si evaluare, STANLEYBET CAPITAL se prevaleaza de 
urmatoarele: 
 

➢ Recunoasterea activelor prezentate in situatiile financiare anuale este realizata in functie 
de utilitatea (obtinerea de beneficii economice viitoare din utilizare, respectiv vanzare) si, 
respectiv, evaluarea credibila a acestora, si se evalueaza, in general, pe baza principiului 
costului de achizitie sau a costului de productie.  

➢ Recunoasterea pasivelor/datoriilor prezentate in situatiile financiare anuale este realizata 
in functie de posibilitatea unei iesiri de resurse, purtatoare de beneficii economice si, 
respectiv, evaluarea sa se poata face in mod credibil. Pasivele/datoriile se evalueaza la 
valoarea lor istorica sau actualizata a iesirilor viitoare de numerar sau de resurse, necesare 
decontarii datoriei. 

 
➢ Recunoasterea si evaluarea veniturilor se realizeaza in functie de:  

• cresterea de beneficii economice, prin cresterea determinata atunci cand sunt 
indeplinite cumulativ urmatoarele criterii: 
- transferul tuturor riscurilor si avantajelor aferente proprietatii bunului; 
- nu mai este detinut controlul efectiv asupra bunului vandut; 
- nu se mai poate gestiona respectivul bun. 

• evaluarea credibila 
➢ Recunoasterea cheltuielilor se realizeaza atunci cand se estimeaza o diminuare a 

beneficiilor economice viitoare, prin diminuarea de active sau cresterea de datorii, si sunt 
evaluate credibil.   
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2. Politici contabile semnificative( continuare)   
Imobilizari necorporale 
Evaluarea imobilizarilor necorporale se realizeaza la costul de achizitie, pentru activele care intra 
prin cumparare, la costul de productie, pentru activele care sunt produse de Grup  in regie proprie, 
la valoarea justa, respectiv valoarea de utilitate pentru activele care intra prin aport la capitalul 
social, prin donatie, prin subventie sau prin schimb cu alte active. In valoarea de intrare a 
imobilizarilor se capitalizeaza si cheltuielile aferente modernizarilor, imbunatatirilor si altor 
eforturi care imbunatatesc performantele/parametrii de utilizare ai respectivului activ.  Evaluarea  
 
la bilant se realizeaza la minimul dintre valoarea contabila neta si valoarea recuperabila, iar iesirea 
din gestiune se realizeaza la valoarea de intrare.  
 
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturile si activele similare 
Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare reprezentand  
aport,  achizitionate sau dobandite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari 
necorporale la valoarea de aport sau cost de achizitie, dupa caz.  In aceasta situatie valoarea de 
aport se asimileaza valorii juste. 
Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune 
stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza 
a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului. In cazul in care 
contractul prevede plata unei chirii si nu o valoare amortizabila se va reflecta cheltuiala 
reprezentand chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale. 
 
Avansuri şi alte imobilizări necorporale 
În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate 
furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau 
achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări 
necorporale. 
 
Cheltuieli ulterioare 
Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal majoreaza costul activului doar atunci cand 
este probabil ca aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare 
peste performanta prevazuta initial si sunt evaluate credibil. In caz contrar, ele sunt trecute pe 
cheltuiala atunci cand sunt efectuate. 
 
Câştigurile sau pierderile care apar o dată cu încetarea utilizării sau ieşirea unui activ necorporal 
se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, 
inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi sunt prezentate ca venit sau cheltuială, după 
caz, în contul de profit şi pierdere. 
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2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
 
Evaluarea la data bilantului 
Activele necorporale se prezinta in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de 
valoare. 
 
Imobilizari corporale  
Imobilizarile corporale sunt evidentiate la valoarea de cumparare (cost istoric), mai putin 
amortizarea cumulata si deprecierile de valoare.  
 
Cheltuieli ulterioare 
Cheltuielile ulterioare cu imbunatatirile semnificative sunt recunoscute ca o componenta a 
activului in conditiile in care acestea au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai 
acestuia si/sau conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele 
estimate initial. Obtinerea de beneficii se realizeza fie direct, prin cresterea veniturilor, fie indirect, 
prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare. Costurile de intretinere, reparatii si 
imbunatatirile minore sunt recunoscute drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. 
Cheltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor pentru finantarea constructiei si achizitionarii 
de mijloace fixe nu se capitalizeaza. 
 
Cedarea si casare 
Imobilizarile corporale si necorporale care sunt casate sau retrase din functiune sunt eliminate din 
bilantul contabil impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice profit sau pierdere rezultata 
dintr-o astfel de operatiune este determinata ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea 
din evidenta si valoarea neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, fiind incluse ca 
venit, respectiv cheltuiala, in contul de profit si pierdere. 
Castigurile si pierderile din vanzarea mijloacelor fixe sunt determinate pe baza valorii lor de 
vanzare si sunt luate in considerare la stabilirea profitului din exploatare. 
 
Active imobilizate de natura obiectelor de inventar 
Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt trecute pe cheltuieli in momentul 
trecerii in consum si nu sunt incluse in valoarea contabila a imobilizarilor. 
In cazul in care valoarea contabila a unui activ este mai mare decat valoarea recuperabila estimata, 
valoarea sa contabila este redusa imediat la valoarea sa realizabila. 
 
Imobilizarile corporale in curs de executie 
Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie 
proprie sau in antrepriza si sunt evaluate la costul de achizitie sau de productie, dupa caz.  Ele se 
trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune 
a acestora , dupa caz.  
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2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
 
Leasing financiar 
Imobilizarile achizitionate in leasing financiar sunt capitalizate si amortizate conform duratei de 
viata estimata pe aceleasi baze ca si imobilizarile proprii.  Leasing-ul a fost clasificat ca fiind leasing 
financiar deoarece in termenii contractului de leasing se transfera in mare masura toate riscurile 
si avantajele dreptului de proprietate asupra bunului. Activele achizitionate in leasing financiar 
sunt recunoscute ca active la valoarea justa la data achizitiei sau la valoarea actualizata a platilor 
minime de leasing daca aceasta din urma este mai mica.  
Datoria corespunzatoare catre locator este inclusa in bilant ca o obligatie financiara de leasing. 
Costul de finantare, care reprezinta diferenta dintre totalul ratelor de leasing si valoarea justa a 
activelor achizitionate in regim de leasing sunt alocate in bilant de-a lungul contractului de leasing  
astfel incat sa se obtina o rata periodica constanta a dobanzii la soldul datoriei ramase in fiecare 
perioada. 
 
Amortizare 
Imobilizarile corporale si necorporale sunt amortizate prin metoda liniara, sau accelerata , pe baza 
duratelor de viata utila estimata, din momentul in care sunt puse in functiune, in asa fel incat 
costul sa se diminueze pana la valoarea reziduala estimata pe durata de functionare considerata, 
dupa cum urmeaza: 
                                                                 Ani 
Cladiri si constructii speciale                                                                                   40 – 60 
Instalatii industriale                                                                      3 – 28 
Echipamente si vehicule                                                         4 – 20 
Mobilier, aparatura birotica                                                                     2 – 15 
 
Terenurile nu se amortizeaza deoarece se presupune ca au o durata de viata nelimitata. 
 
Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate se calculeaza si se inregistreaza in 
contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate. 
 
Evaluarea la data bilantului 
Imobilizarile corporale se prezinta in bilant la valoarea de cumparare (cost istoric), mai putin 
amortizarea cumulata si deprecierile de valoare 
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2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
 
Imobilizarile financiare 
Imobilizarile financiare sunt acele investitii de natura certificatelor de participare, a obligatiunilor 
sau altor valorilor pentru care intentia Grupului cu privire la durata de detinere este de peste un 
an (12 luni de la data bilantului). 
 
Evaluarea la data bilantului 
Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate 
pentru pierderea de valoare. 
 
Stocuri  
Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie. 
Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si toate costurile 
suportate de Grup pentru aducerea stocurilor in forma si in locul in care se gasesc.   
 
Organizarea de gestiune 
Organizarea gestiunii stocurilor se realizeaza dupa metoda cantitativ-valorica pentru materiile 
prime, materiale consumabile, produse finite si obiecte de inventar.   
 
Descarcarea de gestiune 
Metoda de descarcare din gestiune este CMP (cost mediu ponderat).   
 
Evaluarea la data bilantului 
Stocurile sunt prezentate in bilant la cea mai mica valoare dintre cost si valoare realizabila neta. 
Acolo unde este necesar, se fac ajustari pentru depreciere (stocuri defecte/deteriorate sau cu 
miscare lenta). Valoarea neta realizabila este pretul de vanzare estimat care ar putea fi obtinut pe 
parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate necesare vanzarii. 
 
Investitii pe termen scurt  
Acestea includ depozitele pe termen scurt de la banci si alte participatii pe termen scurt cu 
lichiditate mare, precum certificatele de trezorerie. 
 
Investitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de 
cumparare, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor.   
Pentru deprecierea investitiilor pe termen scurt, la sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia 
inventarierii, pe seama cheltuielilor se reflecta ajustarile pentru pierdere de valoare. Aceste 
ajustari pentru pierdere de valoare se anuleaza odata cu iesirea a investitiilor pe termen scurt. 
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2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
 
Creante  
Creantele pe termen scurt (cu scadente de pana la 12 luni) sunt evaluate la valoarea nominala, la 
data aparitiei lor, nemaifiind necesare actualizari periodice. Creantele pe termen lung sunt 
evidentiate la valoarea actualizata, functie de un curs valutar sau in functie de graficul de esalonare 
a incasarilor. 
 
Ajustari si provizioane pentru deprecierea creantelor 
Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti, decontari in cadrul grupului si debitori, cu 
ocazia inventarierii la sfarsitul exercitiului financiar, se reflecta ajustari pentru depreciere. 
Recunoasterea unei cheltuieli asociate creantelor este comparabila cu situatia deprecierii 
creantelor, respectiv imposibilitatea incasarii acesteia. 
Grupul   considera ca pentru clientii neincasati cu o vechime mai mare de 180 de zile se impune 
constituirea de provizioane.  De asemenea, toate creantele a caror vechime de neincasare 
depaseste 180 de zile sunt creante incerte si vor fi evidentiate ca atare. Exceptie de la regula se  
aplica atunci cand intre grupul nostru si clienti intervine un acord privind incasarea peste data 
contractuala a creantelor sau cand contractele de inchiriere s-au inchis si recuperarea creantelor 
se face pe cale judecatoreasca. 
Din punct de vedere fiscal, provizioanele pentru deprecierea creantelor se vor circumscrie 
prevederilor legale in vigoare. 
Grupul duce o politica sustinuta de incasare a creantelor la timp si diminuarea riscului de 
neincasare.  In acest sens sunt aplicate politici comerciale specifice (plati in avans, calcul de 
penalitati de intarziere la plata conform contractului, etc.), precum si trimiterea periodica de 
scrisori de confirmare a soldurilor neincasate.  Eventualele neconcordante descoperite cu ocazia 
confirmarii soldurilor sunt clarificate si inregistrate diferentele, daca este cazul, astfel incat sa se 
asigure o imagine fidela a creantelor inscrise in bilantul contabil. 
 
Compensarea creantelor 
In anumite situatii specifice, creantele comerciale pot fi compensate cu datoriile comerciale, 
realizate cu acelasi partener, dar numai cu respectarea documentatiei si prevederilor legale, 
precum si a procedurilor interne in vigoare. 
 
Diferentele de curs valutar 
 

Diferentele de curs valutar aferente creantelor in devize la finele fiecarei luni sunt recunoscute ca 
venituri sau cheltuieli financiare ale perioadei. 
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2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
 
Recunoasterea unei pierderi din creante neincasate 
 
Creantele neincasate vor antrena recunoasterea unor pierderi in situatiile financiare ale anului in 
care sunt identificate ca atare numai daca este certa imposibilitatea de a incasa respectiva suma 
si numai dupa ce Grupul  a intreprins toate actiunile care se impun in aceste cazuri (urmarirea in 
justitie a respectivului rau-platnic si obtinerea unei sentinte definitive, cererea falimentului 
respectivului debitor, etc.). 
 
Evaluarea la data bilantului 
 
Creantele sunt inregistrate in situatiile financiare la valoarea estimata a fi realizata, dupa ce s-au 
constituit provizioane pentru creante incerte (ce depasesc 180 zile de la scadenta sau pana la data 
intocmirii situatiilor financiare exista informatii certe si credibile ca anumiti clienti nu-si mai  pot 
onora obligatiile contractuale). 
 
Casa si conturi la banci 
 
Disponibilitatile sunt evidentiate distinct si contabilizate pe fiecare tip de valuta in parte. 
Evidentierea contabila a disponibilitatilor in devize si a miscarii acestora se face in lei, la cursul de 
schimb de la data tranzactiei. 
 
La sfarsitul exercitiului financiar, soldurile in valuta sunt convertite in functie de cursul de schimb 
comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data inchiderii exercitiului financiar, iar 
diferentele de curs valutar sunt evidentiate ca si cheltuieli sau venituri financiare ale perioadei. 
 
Situatia fluxului de numerar 
 
Sistemul de evidenta contabila a miscarilor din cadrul conturilor de disponibilitati este apt sa 
furnizeze informatii cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondenta cu 
destinatia (pentru plati) sau provenienta (pentru incasari) acestora. 
 
Situatia fluxului de numerar include si numerarul in casierie, depozitele la vedere, alte investitii pe 
termen scurt cu lichiditate mare, precum si descoperirile de cont. In bilant descoperirile de cont 
sunt incluse la datorii pe termen scurt (scadente sub 1 an). 
 
  



STANLEYBET CAPITAL SA 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) 

 

 22 

 

2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
 
Deprecierea de valoare 
 
Deprecierea de valoare a elementelor cuprinse in categoria „echivalente de numerar” este 
recunoscuta atunci cand valoarea contabila a acestora este mai mare decat valoarea realizabila 
neta, data de regula de valoarea de piata. Deprecierea de valoare, daca este temporara, va antrena 
recunoasterea unui provizion de depreciere, iar daca este ireversibila va antrena recunoasterea 
unei pierderi din activitatea de exploatare. Testarea de depreciere a activelor se face la inchiderea 
exercitiului financiar. 
 
Alte valori 
Alte valori (tichete si bilete de odihna, calatorie, tratament, timbre fiscale si postale etc.) vor fi 
scoase din evidenta numai daca este certa imposibilitatea de a mai fi utilizate.  Scoaterea din 
evidenta se va face  pe baza de referat aprobat de persoanele responsabile, cu respectarea tuturor 
prevederilor legale in vigoare referitoare la proceduri, formularistica, responsabilitati. 
 

Politici specifice aferente cheltuielilor in avans 
Cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare 
urmatoare, se inregistreaza distinct, ca si cheltuieli inregistrate in avans si pot fi de natura chiriilor, 
a abonamentelor, politelor de asigurare auto si pentru constructii sau a altor cheltuieli efectuate 
anticipat.  Cheltuielile inregistrate in avans se evalueaza la costul de achizitie sau la valoarea 
stipulata prin contract. 
 
Politici specifice aferente datoriilor 
Datoriile sunt evaluate la valoarea nominala a sumelor de bani care vor fi platite sau la valoarea 
nominala a altor modalitati pentru stingerea obligatiei. Actualizarea valorii datoriilor se face in 
cazul datoriilor in valuta, nedecontate pana la sfarsitul anului, care antreneaza recunoasterea unor 
cheltuieli sau venituri din diferente de curs valutar in cadrul perioadei, sau in cazul datoriilor pe 
termen mediu si lung care trebuie indexate in functie de anumite rate (credite bancare, alte 
imprumuturi similare, etc.) 
 
Decontarile cu personalul si contributiile aferente 
Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, 
premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru 
incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii si alte drepturi in bani si/sau in 
natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata. 
Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la 
asigurari sociale, contributia la asigurari sociale de sanatate si la constituirea fondului pentru 
ajutorul de şomaj. 
Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), 
aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii in legatura cu personalul. 
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2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
 
Decontari cu bugetul statului si fondurile speciale 
In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, 
taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venituri de natura salariilor, subventiile de primit, alte 
impozite, taxe si varsaminte asimilate. 
Impozitul pe profit/venit de plata trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite. Daca 
suma platita depaseste suma datorata, surplusul trebuie recunoscut drept creanta. 
Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul 
impozitelor individuale, calculate potrivit legii. 
Datoriile la bugetul statului si fondurile speciale sunt calculate, evidentiate si virate conform 
prevederilor legale in vigoare.  
 
Provizioanele 
 
Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii 
obligatiei curente la data bilantului. 
Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta. 
Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: 
- o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior; 
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva;  
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei. 
Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu va fi recunoscut un provizion. 
 
Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a 
costurilor necesare stingerii obligatiei curente 
Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna 
estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de 
resurse, provizionul va fi anulat prin reluare la venituri. 
Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut. 
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de 
stat, in conditiile in care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relatia cu statul. 
Provizioanele se evalueaza inaintea determinarii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al 
acestora fiind cel prevazut de legislatia fiscala. 
 
Venituri in avans 
  
Veniturile inregistrate in exercitiul curent, dar care privesc exercitiile financiare urmatoare se 
inregistreaza distinct, ca si venituri inregistrate in avans si pot fi de natura chiriilor, a 
abonamentelor sau a altor venituri aferente perioadelor sau exercitiilor urmatoare. Veniturile 
inregistrate in avans urmeaza regimul de evaluare si inregistrare al datoriilor. 
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2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
 
Capitalul social 
 
STANLEYBET CAPITAL s-a infiintat conform Legii nr 31/1990 republicata, cu completarile si 
modificarile ulterioare. Structura si forma capitalului sunt prezentate pe larg in Nota 7.  
Majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de noi actiuni, emise si subscrise la 
valoarea de piata a actiunilor, sau prin emisiuni de actiuni acordate cu titlu gratuit. 
 
Rezervele legale 
 
Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii, in cotele si in limitele prevazute de lege 
(la o rata de 5%, pana cand rezerva totala atinge 20% din capitalul social subscris si varsat), si din 
alte surse prevazute de lege. 
Rezervele legale pot fi utilizate numai in conditiile prevazute de lege. 
 
Alte rezerve 
 
      Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ, pe seama profitului 
net pentru acoperirea pierderilor contabile sau in alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale 
a actionarilor sau asociatiilor, cu respectarea prevederilor legale. 
    
 
Recunoasterea veniturilor 
 

Recunoasterea veniturilor se realizeaza in functie de urmatoarele criterii: 

• cresterea de beneficii economice viitoare, prin cresteri de active sau reduceri de datorii, 
crestere determinata atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele criterii: 
➢ transferul tuturor riscurilor si avantajelor aferente proprietatii bunului; 
➢ nu mai este detinut controlul efectiv asupra bunului vandut; 
➢ nu se mai poate gestiona respectivul bun; 

• evaluare credibila. 
 
Vanzarile care exclud TVA, accizele, alte taxe asupra vanzarilor si discounturile sunt recunoscute 
cand livrarea bunurilor si prestarea serviciilor au avut loc,  iar transferul riscurilor si a beneficiilor 
este realizat. 
 
Veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, 
al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul 
dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. 
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2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
 
Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora. 
 
Veniturile din dobanzi, redevente si dividende se recunosc astfel: 
a) dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, 
pe baza contabilitatii de angajamente; 
b) redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului; 
c) dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa. 
 
Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau 
pierdere de valoare reflectate se efectueaza prin inregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai 
justifica mentinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila. 
 
Recunoasterea cheltuielilor 
 
Recunoasterea cheltuielilor se realizeaza in functie de urmatoarele criterii: 

• diminuarea de beneficii economice viitoare, prin diminuari de active sau cresteri de datorii, 
care are ca efect micsorarea capitalurilor proprii consecinta care nu se refera la retrageri ale 
participatiilor actionarilor sau distribuiri catre fondatorii Grupului, si 

• evaluarea sa fie credibila. 
Pentru a evalua corect cheltuielile, acestea sunt asociate cu valoarea activelor care se diminueaza 
corespunzator sau cu valoarea datoriilor care apar odata cu aceste cheltuieli.  Prin urmare, o 
corecta evaluare a activelor la intrarea lor in gestiune si ulterior la ajustarea valorii acestora,  
datorita unor cauze diverse, respectiv evaluarea corecta a datoriilor are drept consecinta 
evaluarea credibila a cheltuielilor asociate. 
 
Un aspect esential asociat cheltuielilor este momentul recunoasterii acestora. Se va utiliza aici 
rationamentul profesional, care va avea la baza contabilitatea de angajamente, precum si 
principiul conectarii cheltuielilor cu veniturile care au fost generate in respectiva perioada de timp. 
 
Cheltuielile din exploatare vor fi aferente activitatii curente . 
 
Cheltuielile aferente iesirilor din stoc sunt determinate conform metodei stabilite pentru 
evaluarea stocului, respectiv metoda CMP, pentru stocurile fungibile sau metoda identificarii 
specifice, pentru celelalte stocuri. 
 
Cheltuielile legate de salarii si colaboratori vor fi inregistrate in baza statelor de plata si a 
documentelor asociate. 
 
Cheltuielile aferente lucrarilor executate si serviciilor prestate de terti vor fi inregistrate pe baza 
facturilor sau documentelor justificative, in perioada asociata evenimentului generator. 
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2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
 
Cheltuielile cu amortizarea vor fi inregistrate in fiecare luna a utilizarii respectivelor active, pe baza 
planurilor de amortizare a imobilizarilor. 
 
Cheltuielile aferente subventiilor, sponsorizarilor si donatiilor acordate vor fi recunoscute in 
perioada in care activele cu care s-a realizat subventia/sponsorizarea/donatia ies din gestiune. 
Aceste cheltuieli sunt efectuate in limitele prevazute de legislatia in vigoare privind 
deductibilitatea acestora la calculul impozitului pe profit. 
 
Elementele extraordinare 
Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii 
care sunt clar diferite de activitatile curente si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-
un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale. 
 
Rezultatul contabil – Rezultatul fiscal 
La sfarsitul fiecarei perioade (luni, etc.) soldurile conturilor de venituri si cheltuieli sunt preluate 
de catre contul de profit si pierdere. Rezultatul brut contabil se ajusteaza cu cheltuielile 
nedeductibile fiscal, cu cele deductibile fiscal, precum si cu veniturile neimpozabile, pentru 
determinarea rezultatului fiscal.  
 
Alte provizioane  
Potrivit reglementarilor contabile in vigoare , pentru contravaloarea punctelor cadou acordate 
clientilor ca parte a unei tranzactii de vanzare de bunuri, prestare de servicii sau a altor forme 
similare de stimulare, si care pot fi folosite in viitor de client pentru a obtine bunuri sau servicii 
gratuite sau la un pret redus, sub rezerva indeplinirii unor eventuale conditii suplimentare, 
entitatea inregistreaza in contabilitate un provizion. 
In situatia in care se constata ca valoarea provizioanelor constituite este insuficienta pentru 
onorarea obligatiilor existente la finele fiecarui trimestru , se procedeaza la ajustarea lor. 
 
In situatia in care se constata ca provizioanele constituite nu mai au obiect sau sunt supraevaluate, 
se procedeaza la anularea sau diminuarea lor. 
 
Rezultatul pe actiune 
Rezultatul pe actiune se calculeaza prin impartirea profitului net aferent perioadei la dispozitia 
actionarilor la media ponderata a numarului total de actiuni valabile pe parcursul perioadei. 
 
Formatul de prezentare 
Formatul de prezentare al contului de profit si pierdere este structurat „dupa natura”, iar in nota 
explicativa 4 este detaliat rezultatul din exploatare dupa criteriul functiunilor intreprinderii (dupa 
destinatie). 
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2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
Active contingente 
Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neasteptate, care 
pot sa genereze intrari de beneficii economice in cadrul Grupului.  Activele contingente nu sunt 
recunoscute in situatiile financiare, deoarece nu sunt certe, iar recunoasterea lor ar putea 
determina un venit care sa nu se realizeze niciodata. 
Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzatoare in 
situatiile financiare a modificarilor survenite. Astfel, daca intrarea de beneficii economice devine 
certa, activul si venitul corespunzator vor fi recunoscute in situatiile financiare aferente perioadei 
in care au survenit modificarile. In caz contrar, el va continua sa fie prezentat ca un activ 
contingent. 
 
Datorii contingente 
 

O datorie contingenta este: 
a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si 
a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor 
evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii; sau 
b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar 
care nu este recunoscuta deoarece fie nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru 
stingerea acestei datorii, fie valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil. 
Datoriile contingente sunt evaluate continuu pentru a determina daca a devenit probabila o iesire 
de resurse care incorporeaza beneficiile economice. Daca se considera ca este necesara iesirea de 
resurse, generata de un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaste, dupa 
caz, o datorie sau un provizion in situatiile financiare aferente perioadei in care a intervenit 
modificarea incadrarii evenimentului. 
 
Evenimente ulterioare datei bilantului 
Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care 
au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate spre publicare. 
 
Evenimentele ulterioare care furnizeaza informatii suplimentare fata de cele existente la data 
bilantului, in legatura cu bilantul consolidat  sau cu implicatii negative asupra continuitatii activitatii 
si care conduc la necesitatea inregistrarii in contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru 
prezentarea unei imagini fidele sunt reflectate in situatiile financiare.  
Pentru evenimentele ulterioare care nu determina ajustari,  dar sunt materiale, prezentarea 
acestora fiind necesara pentru utilizatorii de informatii,  detalierea se face  in notele la situatiile 
financiare . 
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2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
Erori fundamentale 

Erorile fundamentale sunt acele erori descoperite in perioada curenta, care au un asemenea efect 
semnificativ asupra situatiilor financiare aferente uneia sau mai multor perioade precedente, incat 
acele situatii financiare nu mai pot fi considerate a fi credibile la data emiterii lor. Erorile contabile 
descoperite (greseli matematice, greseli de aplicare a politicilor contabile, ignorari sau interpretari 
gresite a evenimentelor si fraudelor) se corecteaza prin ajustarea soldului de deschidere al 
rezultatului reportat, asigurandu-se comparabilitatea situatiilor financiare prezentate. 

Efectul corectiei erorilor fundamentale care are incidenta asupra impozitelor si taxelor datorate si 
platite va genera recalcularea impozitelor afectate si a sumelor de plata sau de recuperat 
rezultate. 
 
In cazul corectarii de erori care genereaza o pierdere contabila reportata, aceasta va fi acoperita 
inainte de efectuarea oricarei repartizari a profitului. 
 
Modificarea politicilor contabile 
 
Modificarea politicilor contabile se va face doar daca este ceruta de lege sau are ca rezultat 
informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile Grupului.  
In cazul modificarii politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica a 
fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si 
tendinta reala a rezultatelor activitatii vor fi prezentate corespunzator. 
 
Comparativele 
Comparativele vor fi modificate pentru a asigura consistenta cu politicile contabile şi cerintele de 
prezentare pentru anul 2021. 
 
Cheltuieli de mediu 
Costurile suportate pentru a rezolva probleme legate de mediu sunt trecute pe cheltuieli in 
exercitiul financiar in care apar. 
 
Societati afiliate 
Societatile sunt considerate afiliate atunci cand una dintre ele, pe baza proprietatii, a drepturilor 
contractuale, a relatiilor familiale sau altor drepturi, are abilitatea de a controla direct sau indirect 
sau de a influenta semnificativ cealalta parte. 
 
Societatile afiliate includ de asemenea persoanele care sunt actionari majoritari, manageri si 
membrii Consiliului de Administratie precum si membrii familiilor lor. 
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2.    Politici contabile semnificative( continuare)   
Pensii si alte beneficii dupa pensionare 
 
In cursul normal al activitatii, Grupul  face plati statului roman in contul angajatilor sai. Costul 
acestor plati se inregistreaza in contul de profit si pierderi odata cu inregistrarea salariilor. 
Grupul  nu opereaza nici un alt plan de pensii sau beneficii dupa pensionare si deci nu are nici un 
alt fel de obligatii referitoare la pensii. Mai mult, Grupul  nu este obligat sa ofere beneficii 
suplimentare angajatilor. 
 
Nota 3 Imobilizari  
 
 
  

  
Valoare 
Bruta 

  
Deprecieri (amortizare şi 
provizioane) preluata prin 
dobandirea controlului 

Elemente de active 
Sold la 1 
Ianuarie 
2021 

Sold .la 31 
decembrie 
2021 

Sold la 1 Ianuarie 
2021 

Sold  la 31 
decembrie 
2021 

 

0 1 4 5 8  

Imobilizări necorporale din 
care: 

48,990,863 311,160,795 560,694 10,847,233  

Imobilizari necorporale 634,759 5,130,117 560,694 1,655,279  

Avansuri si imobilizari 
necorporale in curs 2,396,328 886,215 0 0 

 

Fond comercial 45,959,776 305,144,463 0 9,191,954  

Imobilizări corporale din care: 61,769,154 107,319,190 38,086,415 71,677,679  

    Terenuri si amenajari 
terenuri 0 0 0 0 

 

    Constructii 5,666,736 27,735,186 2,730,817 13,781,013  

    Instalatii tehnice si masini 54,541,528 69,856,839 34,780,579 52,656,141  

    Alte active corporale 1,393,659 9,062,151 575,019 5,240,525  

    Avansuri si imobilizari 
corporale in curs 167,231 665,015 0 0 

 

Imobilizări financiare din care 
: 

3,322,324 6,623,422 0 0  

Alte creante imobilizate 3,322,324 6,623,422 0 0  

Imprumuturi acordate 
entitatilor din grup 0 0 0 0 

 

Actiuni detinute la afiliati  0 0 0 0  
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Total active imobilizate 114,082,341 425,103,407 38,647,109 82,524,912  

 
Nota 3 Imobilizari (continuare) 
 
Fondul comercial se refera la urmatoarele elemente: 

Compania Fond comercial recunoscut Data recunoastere 

Westgate Romania SRL 45.959.776 Decembrie 2020 

WAP Holding Ltd Cipru (*) (10.415.128) Decembrie 2020 

Acetech Development SRL (*) (539.899) Septembrie 2021 

Game World Romania SRL 192.322.574 Decembrie 2021 

Game World Invest SRL 63.355.789 Decembrie 2021 

Megabet International SRL (**) 4.633.229 Martie 2021 

 
(*) Conform reglementarilor de raportare, fondul comercial negativ se raporteaza in bilant in 
cadrul sectiunii Venituri in avans. 
 
(**) Fondul comercial aferent Megabet International SRL este recunoscut ca urmare a raportarii 
transferului de activitate catre aceasta subsidiara de la Stanleybet Online Romania LTD in martie 
2021.  
 
Fondurile comerciale descrise mai sus sunt determinate ca diferenta intre pretul de achizitie si 
valoarea capitalurilor nete achizitionate. Preturile de achizitie sunt calculate pe baza unor rapoarte 
de evaluare intocmite de un evaluator independent, ele reprezentand in fapt aporturi in natura la 
capitalul social al Stanleybet Capital SA. 
 
In fiecare an, grupul evalueaza aceste participatii pentru a identifica potentiali factori de 
depreciere. 
 
Fondul comercial, atat cel negativ cat si cel pozitiv, este amortizat liniar pe o perioada de 5 ani. 
 
Cresterile de active  imobilizate reprezinta preluarea activelor imobilizate ca urmare a  
achizitionarii  filialelor la decembrie  2021.  
La încheierea exerciţiului financiar, valoarea elementelor de imobilizări este pusă de acord cu 
rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea contabilă netă se compară cu valoarea stabilită pe 
baza inventarierii, denumită valoare de inventar. Diferenţele constatate în minus între valoarea de 
inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de imobilizări se înregistrează în contabilitate pe 
seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este 
ireversibilă, sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când 
deprecierea este reversibilă. Valoarea de inventar este stabilită în funcţie de utilitatea bunului, 
starea acestuia şi preţul pieţei. La 31.12.2021, in cadrul efectuării inventarierii anuale, Grupul a 
analizat surse interne și externe de informații cu privire la starea si utilizarea activelor imobilizate 
și a concluzionat că nu există indicii de depreciere a activelor. 
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4.  Stocuri  
 

  01 ianuarie 2021 31 decembrie 2021 

Materii prime 0 23,071 

Materiale auxiliare 7,638 35,567 

Piese de schimb 389,242 553,238 

Consumabile 200,491 3,732,640 

Obiecte de inventar 1,119,991 673,880 

Produse aflate in custodie la terti - papetarie 0 87,394 

Ambalaje 0 5,562 

Avansuri 44,9230 298,138 

TOTAL 1,762,285.00 5,409,490 

       
5.  Creante 

 
 
Creante la 31 decembrie 2020 
 

Creanţe 
Sold la 31 
decembrie 2020 

Termen de lichiditate 

sub 1 an peste 1 an 

0 1=2+3 2 3 

TOTAL, DIN CARE 2,961.281 2,961,281  -  

Clienti  17,134.00 17,134.00  -  

Alte creante in legatura cu personalul 141,073.00 141,073.00  -  

Furnizori-debitori servicii 3,000.00 3,000.00  -  

Afiliati  603,636.00 603,636.00  -  

Debitori diverşi 17,450.00 17,450.00  -  

Imprumuturi nerambursabile cu caracter 
de subventie 1,392,979.00 1,392,979.00 

  

Alte creante sociale 785,519.00 785,519.00  -  

Amenzi 490.00 490.00  -  
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 Creante la 31 decembrie 2021 
 

Creanţe 
Sold la 31 
decembrie 2021 

Termen de lichiditate 

sub 1 an peste 1 an 

0 1=2+3 2 3 

TOTAL, DIN CARE 8.070.273 8.070.273 - 

Clienti  143.624 143.624 - 

Furnizori-debitori pt.prestări servicii 254.665 254.665 - 

Alte creante in legatura cu personalul 248.693 248.693 - 

Debitori diverşi 5.710.938 5.710.938 - 

Alte creante sociale 1.333.056 1.333.056 - 

Alte creante  379.296 379.296 - 

 
 
Alte creante sociale  reprezinta concediile medicale de recuperat. 
 
Linia debitori diversi este  majoritar din sumele inregistrate in compania Megabet , astfel  :  
 

✓ 3,792,145 lei din suma aferenta liniei debitori diversi reprezinta garantii si sume de incasat 
curente aferente tranzactiilor cu procesatorii de plati  

✓ 1,823,581 sume de incasat in perioada imediat urmatoare aferente activitatii de baza de 
la procesatorii de plati ai companiei  

 

6.  Numerar si echivalent de numerar  
 

  31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Conturi la banci in lei                          2,957,393                         30,188,957  

Conturi la banci in valuta                          3,439,696                              934,333  

Numerar in casa in lei                          4,705,608                         13,641,815  

Numerar in casa in valuta                                14,212                              354,326  

Avansuri de trezorerie                                         -                                     1,674  

Alte valori                                          -    -                                8,146  

Sume in curs de decontare EPOS                                         -                                   79,641  

TOTAL 11.116.909 45.192.600 
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7.  Datorii comerciale si alte datorii   

 
        

Datorii 
Sold la 31 
decembrie 
2020 

Termen de 
exigibilitate 

  
peste 5 ani 

sub 1 an 1-5 ani 4 

0 1 2 3  -  

TOTAL, DIN CARE 82.341.333 40.178.849 42,162,484 0 

Alte imprumuturi - scrisoare buna executie  0 0 0  -  

Furnizori  5,864,197 5,864,197 0  -  

Datorii legate de personal  11,390,797 11,390,797 0  -  

Dividende de plata 12,102,877 12,102,877 0  -  

TVA de plata 116,197 116,197 0   

Impozit pe profit  809.338 809.338 0  -  

Afiliati 43,414,392 1,251,908 42,162,484  -  

Datorii catre asociati 50,082 50,082 0  -  

Creditori diversi 260 260 0   

Alte datorii, inclusiv fiscale 8,593,193 8,593,193 0   

 

 
31 decembrie 2021 
 

     Datorii 
Sold la 31 
decembrie 
2021 

Termen de exigibilitate 

sub 1 an 1-5 ani 
peste 5 
ani 

0 1 2 3 4 

TOTAL, DIN CARE 139.626.623 90.896.980 48.729.643 - 

Furnizori  8.381.923 8.381.923 - - 

Datorii legate de personal  15.789.134 15.789.134 - - 

Dividende de plata 25.024.170 25.024.170 - - 

TVA de plata 682.739 682.739 - - 

Impozit pe profit  3.250.102 3.250.102 - - 

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 20.616.819 789.041 19.827.778 - 

Datorii catre asociati / afiliati 56.884.422 29.254.924 27.629.498 - 

Creditori diversi 7.189.420 7.189.420 - - 

Leasing 1.785.150 512.783 1.272.367 - 

Avansuri incasate 22.744 22.744 - - 
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Companiile din cadrul grupului au  aplicat si beneficiat de facilitatea esalonarii la plata a taxelor si 
impozitelor ,   la 31 decembrie 2021 inregistrand suma datorata de 9.114.276 lei , esalonat pana 
la data de 30 septembrie 2022. 

 
 
8.  Capital Social  
 

        La  15  decembrie  2022 s-a finalizat intrarea in grup a subsidiarelor Game World Romania si 
Game World Invest lucru care a generat modificari semnificative la nivelul actionariatului grupului, 
modificari reflectate mai jos. Aceasta reorganizare a avut loc in timpul exercitiului financiar , dar 
inregistrarea la registrul comertului a fost finalizata in ianuarie 2022.    
 

        Stanleybet Capital S.A.  este organizat ca societate pe acțiuni, iar la 31.12.2021 capitalul social 
subscris și vărsat integral al societății este de 288.369.900 lei, divizat în 28.836.990 acțiuni 
nominative, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune. 
3.000 lei reprezintă aport în numerar vărsat integral; 
288.366.900 lei reprezintă aport în natură. 
La 31.12.2021, capitalul social este deținut de către acționari după cum urmează: 

 

Macrati Holdings Limited - 274.803.700 lei 

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 subscris si varsat , este compus din : 

• 3.000 lei aport in numerar 

• 288.366.900 lei aport in natura constand in partile sociale pe care actionarii fondatori ai 
societatii le detin in cadrul societatilor Westgate Romania SRL si WAP Holdings LTD , 
Game World Romania SRL, Game World Invest SRL, parti sociale ce devin proprietatea 
exclusiva a societatii si fac parte din patrimoniul sa incepand cu data Deciziei Consiliului 
de administratie. 
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8.  Capital Social (continuare) 
 

Capitalul este detinut de asociati astfel : 

• Equilor Holding Limited contribuie cu: 
o Un aport in numerar de 1000 lei si 
o Un aport in natura de 8.680.000 lei constand in: 

▪ 65.400 parti sociale emise de WESTGATE ROMANIA SRL, parti sociale 
avand o valoare nominala de 10 lei fiecare si o valoare nominala totala 
de 654.000 lei, si avand o valoare de piata de 112 lei/parte sociala si o 
valoare de piata totala de 7.324.800 lei. 

▪ 1.000 parti sociale emise de WAP HOLDINGS LTD, parti sociale avand o 
valoare nominala de 1.1 EUR (reprezentand echivalentul a 5.32 lei la un 
curs 1 EUR = 4.84 lei) fiecare si o valoare nominala totala de 1.100 EUR 
(reprezentand echivalentul a 5.323 lei la un curs 1 EUR = 4.84 lei), si 
avand o valoare de piata de 1.355,20 lei/parte sociala si o valoare de 
piata totala de 1.355.200 lei. 

• Gameworld Brand Ltd contribuie cu: 
o Un aport in numerar de 1000 lei si 
o Un aport in natura de 2.441.600 lei, constand in 21.800 parti sociale emise de 

WESTGATE ROMANIA SRL, parti sociale avand o valoare nominala de 10 lei fiecare 
si o valoare nominala totala de 218.000 lei, si avand o valoare de piata de 112 
lei/parte sociala si o valoare de piata totala de 2.441.600 lei,. 

• Inteza Holdings Ltd contribuie cu: 
o Un aport in numerar de 1000 lei si 
o Un aport in natura de 2.441.600 lei, constand in 21.800 parti sociale emise de 

WESTGATE ROMANIA SRL, parti sociale avand o valoare nominala de 10 lei fiecare 
si o valoare nominala totala de 218.000 lei, si avand o valoare de piata de 112 
lei/parte sociala si o valoare de piata totala de 2.441.600 lei. 

• Macrati Holdings Limited contribuie cu: 
o Un aport in natura de 207.432.000 lei, constand in 16.000 parti sociale emise de 

GAME WORLD ROMANIA SRL, parti sociale avand o valoare nominala de 10 lei 
fiecare si o valoare nominala totala de 160.000 lei, si avand o valoare de piata de 
12.964,50 lei/parte sociala si o valoare de piata totala de 207.432.000 lei. 

o Un aport in natura de 67.371.700 lei, constand in 3.645 parti sociale emise de 
GAME WORLD INVEST SRL, parti sociale avand o valoare nominala de 10 lei fiecare 
si o valoare nominala totala de 36.450 lei, si avand o valoare de piata de 18.483,32 
lei/parte sociala si o valoare de piata totala de 67.371.700 lei. 
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8.  Capital Social (continuare) 
 

Structura acţionarilor  la 31 decembrie 2021  era  următoarea: 
 

Denumire Nr. actiuni Procent (%) Valoare detinuta 

Alte persoane 
juridice 
nerezidente, din 
care: 

 28.836.990 100%   288.369.900  

 

Equilor Holding 
Limited 

           868.100  3,01%           8.6810  
 

 

Gameworld Brand 
LTD 

           244.260  0,85%           2.442.600  
 

 

Inteza Holdings LTD            244.260  0,85%           2.442.600   

Macrati Holdings 
LTD 

      27.480.370  95,29%       274.803.700   

 
In baza Actului Constitutiv din data de 15.12.2021, este numit consiliul de administratie , cu 
urmatoarea componenta : 

1. Csaba Tanko – Presedinte al Consiliului de administratie 
2. Atilla-Istvan Marton – Membru al Consiliului de administratie 
3. Andrei-Gabriel Benghea-Malaies - Membru neexecutiv al Consiliului de administratie 
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9.  Venituri si cheltuieli  
 
Cheltuieli  
 

  31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Cheltuieli materiale 130 7.519.782 

Cheltuieli cu energia si apa 351 3.013.128 

Reduceri comerciale primite 0 -73.483 

Cheltuieli cu personalul  0 57.197.686 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 
necorporale 

0 18.842.841 

Ajustări de valoare privind activele circulante 0 0 

Alte cheltuieli de exploatare, din care : 31.267 158.521.029 

Cheltuieli privind prestaţiile externe 31.267 71.160.767 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 0 36.183.121 

Alte cheltuieli 0 51.177.141 

Ajustari privind provizioanele 0 -23.233 

Cheltuileli financiare 0 5.496.735 

Impozit profit/venit 0 1.510 

Total 31.748 250.495.966 
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Detalierea cheltuielilor  privind prestaţiile externe la data de 31 decembrie 2021  este prezentata mai 
jos: 

  
Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile                 3.436.193  

Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile               28.369.863  

Cheltuieli cu primele de asigurare                    118.555  

Cheltuieli cu studiile şi cercetările                                 -  

Cheltuieli cu pregătirea personalului                                 -  

Cheltuieli cu colaboratorii                    128.355  

Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile                    659.763  

Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate                 6.469.579  

Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal                    208.019  

Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări                    405.137  

Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii                    637.965  

Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate                    190.138  

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi               30.537.200  

Total  prestaţiile externe 2021                71.160.767  
 

 
Structura detaliata pentru a liniei Alte cheltuieli din contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 
2021 :  
 

Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 246.955 

Donaţii acordate 433.399 

Cheltuieli privind activele cedate şi alte 
operaţiuni de capital 3.728 

Premii din jocuri de noroc 45.769.980 

Alte cheltuieli de exploatare 4.723.078 

Total alte costuri 31.12.2021 51.177.141 
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Venituri  
      

  
31 decembrie 

2020 
31 decembrie 

2021 

Venituri din activitatea de baza - 213.695.402 

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie - 194 

Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale - 10.905 

Venituri din subvenții de exploatare - 1.229.368 

Alte venituri din exploatare  - 5.424.611 

din care venituri din fond comercial negativ   2.191.005 

Venituri financiare  - 266.300 

Venituri din provizioane -   

Total - 220.626.779 

 

   

 
10. Provizioane  

 

Denumirea provizionului 

Sold la 
inceputul 
exercitiului 
financiar 2021 

Transferuri Sold la 
sfarsitul 
exercitiului 
financiar 
2021 în cont 

din 
cont 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Puncte Bonus Club Card 
fidelizare clienti 0 

       
904,834  

        
42,337  

                
862,497  

Provizion concedii de odihna 
neefectuate 969,729 

         
94,090  

        
23,233  

             
1,040,586  

costuri servicii 
0 

              
893  0 

                      
893  

Total provizioane pentru riscuri si 
cheltuieli 

                     
969,730  

       
999,819  

        
65,573  

             
1,903,976  
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11.  Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie , conducere si de 
supraveghere  
     

 
         

1 Societatea a avut în anul 2021 un număr mediu de salariaţi de: 
                         

1,261  

2 Fondul total de salarii  51.485.882  

3 Costuri cu tichetele de masa  3.718.574 

4 Cheltuielile cu asigurările sociale 1.993.230  

4 
Remuneraţia totală a directorilor Societăţii  la nivelul anului 2021 a fost 
de: 

                  
4,855,975  

5 
Suma totală a indemnizaţiilor ( brute) a membrilor Consiliului de 
Administraţie  (persoane fizice) - an 2021 

                       
64,130  

 
 Grupul a avut in 2021  un numar mediu de 1261 angajati . 
 

 
12.  Afiliati  
 

In anul 2021, societatile care au intrat in perimetrul de consolidare , au avut relatii cu 
urmatoarele companii  : 
 

- Opossum Romania S.R.L.  
- Magic H&Ro S.R.L. 
- Net 4 Media Services S.R.L. 
- Vegas Ro S.R.L. 
- Stanleybet Romania Online Limited 
- Alfastreet Trade S.R.L. 
- Cardinal  Entertainment SRL 
- Imoinvest Romania Srl 
- Slot Partener Malta  
- Atropos Invest Srl  

  Principalele tranzactii desfasurate intre afiliati sunt: 
 

- Diverse achizitii de bunuri si plati in numele afiliatului 
- Asociere in participatiune 
- Chirii  
- Servicii GDPR 
- Servicii IT  
- Servicii difuzare video 
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12.  Afiliati (continuare) 
 

Prezentam detaliat activitatile intre afiliati : 

STANLEYBET CAPITAL S.A.       
        4,437,180 2,958,000 1,479,180 0 

OPOSSUM 

ROMANIA SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA CHIRIE SI UTILITATI  63,805 50,175 0 0 

      TOTAL 63,805 50,175 0 0 

EQUILOR 

HOLDING 

LIMITED 

ACTIONAR IN  

STANLEYBET 

CAPITAL S.A. 

MALTA IMPRUMUT 0 27,844,553 0 27,844,553 

      DOBANDA  1,041 300,327 0 299,286 

      TOTAL 1,041 28,144,879 0 28,143,838 

Total       403,483,675 113,938,279 331,238,560 28,143,838 

        

        

MEGABET INTERNATIONAL SRL       

Nume firma Relatia  Juridica 
Tara de 

rezidenta  

Relatia cu compania EX.:furnizare de 

servicii, cumparare mijloace fixe… 

Total 

tranzactii 

(rulaj D in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Total 

tranzactii 

(rulaj C in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Sold D la data 

de 31.12.2021 

Sold C la data de 

31.12.2021 

OPOSSUM 

ROMANIA SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA CHIRIE SI UTILITATI SPATIU 50,700 47,007 

0 2,180 

      TOTAL 50,700 47,007 0 2,180 

EQUILOR 

HOLDING 

LIMITED 

ACTIONARIAT 

COMUN 
MALTA 

FINANTARE PRIN IMRUMUT PE TERMEN 

LUNG  
1,616 8,883,455 0 8,881,840 

  
    DOBANDA  

8 44,782 0 44,774 

  
    

TOTAL 1,623 8,928,237 0 8,926,614 

  

    

AVANSURI IMOBILIZARI NECORPORALE 1,905,343 0 1,905,343 0 

  
    

TOTAL 3,303,680 1,637,383 1,905,343 239,047 

 STANLEYBET 

ROMANIA 

ONLINE LIMITED 

ACTIONARIAT 

COMUN 
MALTA 

PRELUARE BUSINESS  11,010,388 11,010,388 0 0 

    
  

PRELUARE SOLDURI PROCESATORI 

PLATI 
1,037,438 1,146,436 0 108,998 

      TOTAL 12,047,826 12,156,824 0 108,998 

Total       24,053,876 33,100,470 2,414,329 12,466,919 
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12.  Afiliati (continuare) 

WESTGATE ROMANIA SRL       

Nume firma 
Relatia  

Juridica 

Tara de 

rezidenta  

Relatia cu compania EX.:furnizare de servicii, 

cumparare mijloace fixe… 

Total 

tranzactii 

(rulaj D in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Total 

tranzactii 

(rulaj C in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Sold la data de 

31.12.2021 

Sold la data de 

31.12.2021 

ALFASTREET 

TRADE SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA SERVICII GDPR 5,158 4,908 250 0 

      TOTAL 5,158 4,908 250 0 

CARDINAL 

ENTERTAINMENT 

SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA UTILITATI SPATIU 1,183 1,183 0 0 

      SERVICII GDPR 6,000 5,500 500 0 

      TOTAL 7,183 6,683 500 0 

      TOTAL 4,500 4,250 250 0 

MAGIC H&RO 

SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA SERVICII GDPR 6,475 6,475 500 0 

      PLATI IN NUMELE AFILIATULUI 3,659 3,659 0 0 

      ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE 5,696 5,698 268 0 

      ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE 303,819 291,829 6,856 0 

      TOTAL 319,650 307,662 7,624 0 

NET 4MEDIA 

SERVICES SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA 

SERVICII CONECTIVITATE PLATFORMA PARIERE, 

SERVICII IT 
773,202 797,191 0 69,503 

      TOTAL 773,202 797,191 0 69,503 

OPOSSUM 

ROMANIA SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA 

CHIRIE SI UTILITATI SPATIU ,ACHIZITIE MIJLOACE 

FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR ,SERVICII IT SI 

CLOUD 

2,523,856 2,550,511 0 514,687 

      SERVICII GDPR 7,812 7,562 250 0 

      PLATI IN NUMELE AFILIATULUI 4,912 5,139 64,511 0 

      TOTAL 2,536,580 2,563,212 64,761 514,687 

VEGAS SRL 
ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA SERVICII GDPR 4,500 5,000 500 0 

      VANZARE DIVERSE OBIECTE DE INVENTAR 7,140 7,675 0   

      TOTAL 11,640 12,675 500 0 

STANLEYBET 

ROMANIA 

ONLINE SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
MALTA SERVICII PROCESARE PLATI 30,662 569,435 0 0 

      PROCESARE PLATI  1,708,585 1,015,226 0 0 

      TOTAL 1,739,248 1,584,661 0 0 

      TOTAL 250,627,703 255,473,713 0 19,689,083 

EQUILOR 

HOLDING 

LIMITED 

ACTIONARIAT 

COMUN 
MALTA IMPRUMUT 27,534,660 2,262,474 0 0 

      DOBANDA  378,735 263,521 0 0 

      TOTAL 27,913,395 2,525,995 0 0 

ATROPOS INVEST 

SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA PLATI IN NUMELE AFILIATULUI  699 699 0 0 

      TOTAL 699 699 0 0 

IMOINVEST 

ROMANIA SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA PLATI IN NUMELE AFILIATULUI  699 699 0 0 
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      TOTAL 699 699 0 0 

Total       335,586,926 314,343,784 2,261,957 20,832,542 

        

        

WAP HOLDINGS LTD CIPRU       

Nume firma 
Relatia  

Juridica 

Tara de 

rezidenta  

Relatia cu compania EX.:furnizare de servicii, 

cumparare mijloace fixe… 

Total 

tranzactii 

(rulaj D in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Total 

tranzactii 

(rulaj C in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Sold la data de 

31.12.2021 

Sold la data de 

31.12.2021 

      TOTAL 4,840,887 0 19,659,090 0 

EQUILOR 

HOLDING 

LIMITED 

ACTIONARIAT 

COMUN 
MALTA IMPRUMUT 0 271,122 0 17,046,205 

      TOTAL 0 271,122 0 17,046,205 

Total       4,840,887 271,122 19,659,090 17,046,205 

        

        

ACETECH DEVELOPMENT SRL       

Nume firma 
Relatia  

Juridica 

Tara de 

rezidenta  

Relatia cu compania EX.:furnizare de servicii, 

cumparare mijloace fixe… 

Total 

tranzactii 

(rulaj D in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Total 

tranzactii 

(rulaj C in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Sold la data de 

31.12.2021 

Sold la data de 

31.12.2021 

      TOTAL 0 1,479,180 0 1,479,180 

Total       1,915,620 3,017,884 376,916 1,479,180 

        

        

GAME WORLD ROMANIA SRL       

Nume firma 
Relatia  

Juridica 

Tara de 

rezidenta  

Relatia cu compania EX.:furnizare de servicii, 

cumparare mijloace fixe… 

Total 

tranzactii 

(rulaj D in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Total 

tranzactii 

(rulaj C in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Sold la data de 

31.12.2021 

Sold la data de 

31.12.2021 

MACRATI 

HOLDING 

ASOCIAT IN 

GAME 

WORLD 

ROMANIA 

SRL 

CIPRU IMPRUMUT- 700.000 EURO 3,486,453 57,295 0 0 

      TOTAL 3,486,453 57,295 0 0 

  

ASOCIAT IN 

OLIMPICO 

BAR SRL 

ROMANIA CONVERSIE IMPRUMUT IN PARTI SOCIALE 15,450 6,289,818 0 0 

  

ASOCIAT IN 

OLIMPICO 

BAR SRL 

ROMANIA CONVERSIE CREANTA IN PARTI SOCIALE 257,569 1,829,871 0 0 

  

ASOCIAT IN 

OLIMPICO 

BAR SRL 

ROMANIA COMPENSARE CU CREANTA 174,000 0 0 0 

      TOTAL 8,392,699 8,119,689 7,954,680 0 

OPOSSUM 

ROMANIA SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA 

CHIRII SPATII, REFACTURARE SERVICII SPATII 

COMUNE/PARCARE, ENERGIE 

ELECTRICA/TERMICA, APA, SERVICII CTR DE 

ADMINISTRARE 

9,534,237 9,418,170 0 278,527 
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ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA 

PRELUARE DIFERENTA DATORIE OLIMPICO CATRE 

OPOSSUM  
1,829,871 257,569 0 0 

      TOTAL 11,364,108 9,675,739 0 278,527 

ALFASTREET 

TRADE SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA 

CHIRIE MIJLOACE DE JOC, CHIRIE AUTO, 

ACHIZITIE PIESE APARATE, REPARATII APARATE, 

ACHIZITIE MIJLOACE FIXE 

220,950 223,633 0 2,683 

      TOTAL 220,950 223,633 0 2,683 

NET4MEDIA 

SERVICES SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA SERVICII CLOUD 10,645 10,645 0 0 

      TOTAL 10,645 10,645 0 0 

VEGAS RO 
ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA TRANSMITERE IMAGINI JN 7,000 5,000 2,000 0 

      TOTAL 7,000 5,000 2,000 0 

SLOT PARTNER 

MALTA LTD TRIQ 

IL-PRINJOLATA 

SUCURSALA 

BUCURESTI 

ACTIONARIAT 

COMUN 
MALTA CONTRACT DE PARTICIPATIUNE NR.03/01.03.2018 217,367,860 216,397,408 1 1,166,504 

      TOTAL 217,367,860 216,397,408 1 1,166,504 

Total       246,901,150 239,874,612 13,037,743 1,458,483 

        

GAME WORLD INVEST SRL       

Nume firma 
Relatia  

Juridica 

Tara de 

rezidenta  

Relatia cu compania EX.:furnizare de servicii, 

cumparare mijloace fixe… 

Total 

tranzactii 

(rulaj D in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Total 

tranzactii 

(rulaj C in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Sold la data de 

31.12.2021 

Sold la data de 

31.12.2021 

MACRATI 

HOLDING 

ASOCIAT IN 

GAME 

WORLD 

INVEST SRL 

CIPRU 

CTR DE IMPRUMUT 

3,573 38,310 0 1,357,394 

      TOTAL 3,573 38,310 0 1,357,394 

ALFASTREET 

TRADE SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA PIESE DE SCHIMB PT AP JN/RULETE 4,496 4,496 0 0 

      TOTAL 4,496 4,496 0 0 

OPOSSUM 

ROMANIA SRL 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA 

CHIRII SPATII, REFACTURARE SERVICII SPATII 

COMUNE/PARCARE, ENERGIE 

ELECTRICA/TERMICA, APA, SERVICII CTR DE 

ADMINISTRARE 

7,197,127 6,649,933   813,712 

      TOTAL 7,197,127 6,649,933 0 813,712 

      TOTAL 106,815 2,945 103,870 0 

SLOT PARTNER 

SUCURSALA 

BUCURESTI 

ACTIONARIAT 

COMUN 
ROMANIA 

CONTRACT DE PARTICIPATIUNE NR.01/01.03.2018 1,350,376 2,047,463 0 697,087 

      TOTAL 1,350,376 2,047,463 0 697,087 

Total       9,390,305 9,049,212 108,446 3,017,190 
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OLIMPICO BAR SRL 

Nume firma 
Relatia  

Juridica 

Tara de 

rezidenta  

Relatia cu compania EX.:furnizare de servicii, 

cumparare mijloace fixe… 

Total 

tranzactii 

(rulaj D in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Total 

tranzactii 

(rulaj C in 

perioada 

ianuarie-

decembrie 

2021 

Sold la data de 

31.12.2021 

Sold la data de 

31.12.2021 

      TOTAL 7,945,680 0 7,954,680 0 

IMOINVEST 

ROMANIA SRL 
ACTIONAR ROMANIA ACTIONAR 0.0126% 0 0 1,000 0 

      TOTAL 0 0 1,000 0 

Total       7,945,680 0 7,955,680 0 

        

 
13.     Alte informatii  
 

13.1 Intrarea in grup a companiilor a  Game World Romania si Game World Invest  
 

La  15  decembrie  2022 s-a finalizat intrarea in grup a subsidiarelor Game World Romania si Game 
World Invest lucru care a generat modificari semnificative la nivelul actionariatului grupului, 
modificari reflectate mai jos. Aceasta reorganizare a avut loc in timpul exercitiului financiar , dar 
inregistrarea la registrul comertului a fost finalizata in ianuarie 2022.    
       Game World este prezenta in Romania din septembrie 1999 si este una dintre companiile 
reprezentative pe piata centrelor de divertisment din Romania, avand ca domeniu de activitate 
organizarea si exploatarea salilor de jocuri electronice. Reteaua Game World din Romania s-a 
extins continuu ajungand in prezent la un total de 7 sali de jocuri cu aproximativ 800 de posturi de 
joc si peste 400 de angajati, fiind prezenta in Bucuresti si in alte 3 orase importante din tara: 
Constanta, Brasov si Alba Iulia. Inaugurata in 1999, Game World Bucuresti Mall este cea mai mare 
sala de jocuri din sud-estul Europei, fiind in acealasi timp una dintre salile de jocuri cu cea mai 
indelungata activitate din tara. Salile de jocuri Game World sunt recunoscute pentru ambianta, 
stilul si eleganta lor, la standarde inalte de confort si siguranta. Brandul Game World mai este 
prezent in Bucuresti – in centrele comerciale Sun Plaza si Liberty Center si pe Calea Mosilor, in 
Constanta la City Park Mall, in Alba Iulia la Alba Mall si in Brasov, la parterul cladirii Cobco. 

 
13.2 Lansarea Megabet International SRL   

 

         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. 

Megabet International SRL asigură portarea portofoliului de jocuri de noroc on-site, în domeniul 
online, prin platformele http://www.stanleybet.ro (jocuri de noroc de tip cazino , pariuri sportive, 
loto si produse virtuale ) și https://www.gameworld.ro (jocuri de noroc de tip cazino și slot-
machines. Cu o interfață prietenoasă și ușor intuitive, aceste platforme sunt într-un proces 
continuu de optimizare, pentru competitivitate și aliniere la standardele și tendințele din sector.  

http://www.stanleybet.ro/
https://www.gameworld.ro/
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Linia de business specilizată în jocuri de noroc exclusiv în mediul online sau prin intermediul 
aplicațiilor mobile încurajează o conduită de joc responsabilă și asumându-și un rol pro-activ de 
tip educativ în această privință.  

13.3 Lansarea unei noi platforme de pariere  
 
             Compania Westgate Romania Srl opereaza  incepand  data de 1 iunie 2021 cu o  noua 
platforma  de pariere . Platforma asigura clientilor companiei  un portofoliu larg   de  produse 
moderne de pariere, asigurand o vasta  paleta de ofertare . Produsele si ofertele companie sunt 
incepand cu acesta data la nivelul intregii piete de jocuri de noroc.  
 
13.4 Emisiune de obligatiuni corporative prin Bursa de Valori Bucuresti   

           In perioada 27 iulie 2021 – 30 august 2021,Stanleybet a derulat o oferta de emitere de 
obligațiuni corporative, nominative, dematerializate, negarantate, nesubordonate, neconvertibile, 
denominate în lei, cu posibilitatea închiderii anticipate a Ofertei  ,obligatiuni prin plasament privat 
prin Bursa de Valori Bucuresti  ca urmare  hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 
4/07.07.2021 și decizia Consiliului de administrație nr 5 din 07.07.2021. 

           Obiectul ofertei: 125.000 de obligațiuni corporative nominative, indivizibile, neconvertibile 
în acțiuni, negarantate, nesubordonate, liber negociabile și integral plătite, denominate în lei, în 
valoare nominală totală de 12.500.000 lei, cu valoarea nominală de 100 lei/obligațiune, cu 
scadența la 3 ani de la Data de Emisiune și cu o rată a dobânzii fixă de 10% pe an, plătibilă 
semestrial. Oferta a fost suplimentata  cu cel mult 75.000 obligațiuni până la cel mult 200.000 
obligațiuni, respectiv 20.000.000 lei 

          Moneda de emisiune: leu (RON)          

           Valoarea totală a ofertei: 12.500.000 lei valoarea nominală totală, cu posibilitatea 
suplimentării până la 20.000.000 valoare nominală totală. Valoarea fondurilor efectiv atrase la 
prețul de ofertă de 99% din valoarea nominală va fi de 12.375.000 lei, cu posibilitatea suplimentării 
până la 19.800.000 lei. 

          Număr total de Obligațiuni: 125.000, cu posibilitatea suplimentării ofertei până la 200.000 
obligațiuni. 

          Valoarea nominală: 100 lei/obligațiune 

          Preț de ofertă: 99 lei/obligațiune (99% din valoarea nominală) 

          Data de emisiune: reprezintă prima Zi Lucrătoare după Data de Alocare, la care se alocă 
Obligațiunile emise fiecărui subscriitor, conform Documentului de Ofertă.  

          Data Scadenței: 3 ani de la Data de Emisiune 

          Rata anuală a Cuponului: 10%, fixă.  
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          Plata Cuponului: 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. 

          Periodicitate plată cupon: semestrial 

          Condiția de închidere cu succes a Ofertei (Pragul de succes):  subscrierea în proporție de 
100% a Ofertei de Obligațiuni, respectiv a unui număr de cel puțin 125.000 de Obligațiuni în 
valoare nominală totală de minim 12.500.000 lei.  

          Plasamentul s-a incheiat cu succes, Stanleybet Capital a atras obligatiuni in valoare de 
20.000.000 lei . 
 
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 

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 
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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  

 

 
14. Evenimente ulterioare    
 
14.1 Conducerea companiei  
 
Dl. Marton Istvan si-a incheiat mandatul in Februarie 2022 fiind inlocuit de dl. Torok Attila . 
 
 
14.2  Societati  care se alatura Grupului in anul 2022  
 
In primul trimestru al anului 2022 s au alaturat Grupului urmatoarele companii : 
 
-Alfastreet  Trade Srl  - cu sediul  Bucureşti, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, biroul 11, Afi 
Tech Park 1, etaj 5, Sector 5 J40/5274/2008; CUI 23562555 
Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie activităţi de intermediere in comertul cu 
ridicata  
 
-Oppusum  Romania Srl cu sediul in  Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 55-59, Et. 2, Complex 
Comercial Bucureşti Mall, nr. J40/6680/2000 ;Cui  13208349,  
Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie activităţi imobiliare pe baza de comision 
sau contract . 
 
-Magic H& Ro Srl  - cu sediu in Bucureşti, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, biroul 17, Afi Tech 

Park 1, etaj 5, Sector 5 J40/14272/2006; CUI 18998230  

Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie activităţi de jocuri de noroc şi pariuri . 

Incepand cu data de 07.04.2022 -a schimbat denumirea societatii Magic H& Ro Srl  in Westgate 

Invest S.R.L. 
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La momentul intocmirii situatiilor financiare este in curs de integrare  si societatea  Slot Partner 
Malta Ltd cu sediul in Susan Court, B1, Triq Il-Prinjolata, Ta’xbiex, XBX 1130, Malta . 
 
14.3  Conflictul Ruso -Ucrainian  
 
         Conflictului dintre Rusia si Ucraina a  inceput la 24 februarie 2022 . In urma deschiderii 
conflictului  au fost impuse  diverse sanctiuni impotriva Rusiei, inclusiv restrictii de finantare asupra 
anumitor banci si companii de stat rusesti, precum si sanctiuni personale asupra unui numar de 
persoane fizice. In urma sanctiunilor s-a observat o cresterea a volatilitatii pe pietele financiare 
inclusiv pe cursurile de schimb  
           Grupul  a luat in calcul  cresterile suplimentare ale preturilor la energie, combustibil, bunuri 
si  marfuri . Grupul  nu are expuneri directe fata de parti afiliate ,clienti sau furnizori  din acele tari. 
Grupul  considera aceste evenimente ca fiind neajustante care au loc dupa incheierea perioadei 
curente de raportare, al caror efect cantitativ asupra perioadelor viitoare nu poate fi estimat in 
prezent cu un grad suficient de incredere 
 
Nota  15: Contingențe  
 

a) Acțiuni în instanță   
 

Entitatile din cadrul Grupului nu sunt obiectul niciunei acțiuni în instanță la data aprobarii situatiilor 
financiare consolidate. 
 

b) Impozitarea  
Toate sumele datorate Statului pentru taxe și impozite au fost înregistrate la data bilanțului. 
Sistemul de impozitare din România a suferit multiple modificări în ultimii ani şi este într-un proces 
continuu de actualizare şi modernizare și armonizare cu legislația europeană. Ca urmare, încă există 
interpretări diferite ale legislaţiei fiscale. În anumite situaţii, autorităţile fiscale pot trata în mod 
diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite şi taxe suplimentare şi a dobânzilor 
şi penalităţilor de întârziere aferente (în prezent în valoare totală de 0.03% pe zi de întârziere).  
În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificări o perioadă de 5 ani.  
 
Nota  16: Continuitatea exploatarii 

 
           

                        În data de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sanatății a declarat epidemia de 
coronavirus ca fiind pandemie, iar Presendintele României a decretat stare de urgența în data de 
16 martie 2020. Pentru a răspunde amenințării potențial grave reprezentate de COVID 19 la adresa 
sănătații publice, autoritățile guvernamentale române au luat măsuri pentru a ține sub control 
epidemia, inclusiv introducerea de restricții privind circulația transfrontalieră a persoanelor, 
restricții privind intrarea vizitatorilor străini și „blocarea” anumitor industrii, până la noi evoluții 
ale situației. În mod specific, liniile aeriene au suspendat temporar transportul de persoane din și 
către țări afectate de criza COVID 19, si au fost închise temporar sălile de jocuri de noroc, 
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restaurantele, cinematografele, teatrele, muzeele și bazele sportive, magazinele cu excepția 
magazinelor alimentare,  a farmaciilor, școlilor și a universităților.  
         Pe parcursul anului 2021 cât și la începutul anului 2022 societatea a avut fluctuații de 
activitate datorită măsurilor adoptate de Guvernul Românie în urma propunerilor facute de către 
Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Societatea a avut activitatea restrânsă în marea 
majoritate a agențiilor, funcționând doar cu activitate de pariuri, activitatea de slot machine fiind 
închisă. 

✓ Impactul economic la nivel mai larg al pandemiei COVID 19 include:  
✓ Perturbarea operațiunilor comerciale și a activității economice din România, cu un efect în 

cascadă asupra lanțurilor de aprovizionare 
✓ Perturbări semnificative a activității în anumite sectoare datorate prelungirii termenului de 

sistare a activității; 
✓ Scăderea semnificativă a cererii de bunuri și servicii neesențiale;  
✓ Creșterea incertitudinii economice, reflectată în volatilitatea crescută a prețurilor activelor 

și a ratelor de schimb valutar. 
✓ Începând cu data de 21 martie 2020, au intrat in vigoare o serie de ordonanțe de urgență 

emise de Guvernul României cu privire la anumite măsuri economice și fiscal-bugetare 
pentru a contracara efectele negative ale epidemiei de COVID 19 asupra companiilor. Aceste 
măsuri, sub rezerva indeplinirii anumitor condiții, se referă la: 

✓ posibilitatea companiilor de a solicita suspendarea plaților ratelor de principal, dobânzi și 
comisioane aferente contractelor de credit pentru o perioada cuprinsă între 1 – 9 luni;  

✓ subvenționarea de la Bugetul de Stat a indemnizației tehnice de somaj în limita a 75% din 
salariul mediu brut pe economie pentru domeniile de activitate afectate de restricții până la 
ridicarea acestora. 

 
         Tot de la aceiași dată au intrat în vigoare și alte măsuri pentru entitațile mici și mijlocii, cum ar 
fi:  

✓ suspendarea/ neînceperea procedurilor de executare silită prin poprirea creanțelor;  
✓ posibilitatea pentru societați de a calcula plați anticipate trimestriale aferente impozitului 

pe profit la nivelul profitului realizat în 2020;  
✓ exonerarea de la plata dobânzilor și penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale ce 

devin scadente după 21 martie 2020 și prorogarea termenelor de plată pentru impozitele și 
taxele locale de la 31 martie 2020 pînă la 30 iunie 2020;  

✓ creșterea nivelului garanțiilor de stat aferente liniilor de credit pentru investiții și pentru 
finantarea capitalului de lucru precum si subventionarea dobanzilor datorate pentru astfel 
de credite și a comisionului de administrare datorat Fondului Național de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM).  

 
       Pe parcursul anului 2021 Guvernul României a emis alte reglementări cu privire la extinderea 
măsurilor economice și fiscal-bugetare emise la începutul declanșării pandemiei. Aceste măsuri, vor 
avea efecte pozitive și în anul 2022, fapt ce ajută compania în cazul unor fluctuații de activitate. 
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Astfel , Guvernul a continuat sa sustina mediul de afaceri si investiile printre masurile pe create se 
numara: 
            

✓ Permanentizarea eșalonării simplificate, introdusă prin OUG 181/2020; 
✓ Extinderea ariei de aplicare a amnistiei fiscale, introduse prin OUG 69/2020; 
✓ Corectarea declarațiilor fiscal; 
✓ Suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate; 
✓ Corectarea declarațiilor fiscal; 
✓ Corectarea erorilor din documentele de plată; 

 
Grupul  iși desfășoară activitatea preponderent  în sectorul jocurilor de noroc, care a fost 
afectat în mod semnificativ de epidemia de COVID 19, compania având activitatea partial 
inchisa prin program redus de lucru, prin spatii reduse de operare in agetii  si prin 
obligativitea vanzari doar clientilor cu certificate verde  in 7 luni ale anului 2021( ianuarie- 
aprilie, respectiv octombrie- decembrie 2021) . 

             La 31 decembrie 2021, Grupul  a raportat o pierdere cumulata in valoare de -29.869.217  Lei. 
            De asemenea, conducerea Grupului  a estimatat ca in anul 2022 exista previziuni certe  
pentru ca activitatea operationala a companiei sa nu va fi afectata la fel de mult ca in anul 2021.  
             La acest moment activitatea a fost reluata complet , in regim total operational la inceputul 
lunii martie compartiv cu anul trecut cand activatea a fost reluata complet la inceputul lunii mai.  
             In luna martie 2022 , odata cu redeschiderea totala a activitatii, societatea va finaliza 
exercitului financiar lunar cu un rezultat pozitiv, fapt ce arata ca estimarile privind continuarea 
activitatii sunt corecte.  
                Dupa cum reiese si din nota explicativa de imobilizari , societatea a continuat sa investeasca 
in agentii atat valoric cat si numeric, in sisteme noi , inovatoare de plasare de bilete , ajungand la 
sfarsitul anului 2021 la un numar de 297 agentii in 73 de orase. 
              Pe baza informațiilor disponibile publicului la data la care aceste situații financiare au fost 
autorizate pentru a fi emise, conducerea a luat în considerare evoluția potențială a epidemiei și 
impactul său așteptat asupra Societații și asupra mediului economic în care iși desfășoară activitatea 
compania, inclusiv măsurile luate deja de guvernul român și de guvernele din alte țări, unde se află 
partenerii de afaceri și clienții importanți ai companiei. 
         Pentru a proteja activitățile operaționale neintrerupte și poziția de lichiditate a companiei, 
conducerea a implementat o serie de măsuri, care includ în special:  
 

✓ implementarea programului de lucru de la domiciliu pe bază de rotație pentru un grup 
semnificativ al personalului; 

✓ angajații au fost instruiți să respecte norme de prevenție foarte stricte, inclusiv distanțarea 
socială; 

✓ monitorizarea atentă a vânzarilor și a rezultatelor financiare din fiecare agenție; 
✓ monitorizarea atentă a fluxului de numerar și a evoluției indicatorilor macroeconomici; 
✓ urmărirea zilnică a lichidității Societății; 
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✓ asigurarea ca toți furnizorii importanți asigură sprijin și dezvoltare în condiții normale de la 
distanța; 

✓ permanenta comunicarea cu furnizorii pentru proiecte / noi dezvoltări / sprijin, ca în condiții 
normale;  

            
      Pentru continuarea activității, Grupul  a fost preocupată de analizarea unor serii de aspecte 
financiare si sociale esențiale. Astfel, Grupul  s-a bazat pe urmatoarele aspecte când și-a reanalizat 
previziunile pentru anul financiar 2022 și a considerat că, continuarea activității nu este pusă în 
pericol, astfel:  

✓ sprijinul actual, sprijin important și semnificativ acordat de statul român prin subvenții 
(neachitarea unor taxe specific aferente activității jocurilor de noroc, prelungirea unor 
termene de plata pentru unele taxe fiscale,  

✓ posibilitatea de a accesa oricând o linie de credit în valoare de 2.6 milioane de euro necesara 
pentru capitalul de lucru; 

✓ proiecția unui cashflow pe semestrul 2 al anului 2022 din care reiese că soldurile de numerar 
sunt pozitive la finalul anului pentru acestă perioadă sau aproape de break even point in cel 
mai rău caz posibil. Proiecția a luat în calcul chiar și scenarii de stres pe anumite linii de 
cashflow; 

✓ compania nu are evidențiate/înregistrate datorii cumulate pentru (datorii restante către 
angajați, furnizori de servicii, bunuri și chirii), acestea fiind achitate. 

✓ Punerea in exploatare a unei noi aplicații de pariere; 
✓ media încasărilor pentru luna martie 2022  se ridică peste valoriile medii cu care Societatea 

și-a construit previziunile de cashflow. 
 
              De asemenea, Grupul  analizează constant indicatorii macroeconomici din tara noastra, 
monitorizând evoluția     cursului de schimb valutar, a inflației, a ratei de referința a Băncii Naționale, 
produsului intern brut, a indicelui bunurilor de consum precum și a gradului de ocupare al forței de 
muncă.  
           Previziunile economice emise de Comisia Europeană la această dată, arată că economia UE 
va crește cu 4,0 % în 2022 și cu 2,8 % în 2023.  
             În ceea ce privește România, PIB-ul va crește cu 4.2 %  în 2022, respectiv cu 4.5 % în 2023 . 
În privința inflației, în cazul României, în 2021 se va înregistra ocreștere la 5.3%, fiind urmată de o 
scădere la 2,5% în 2023. Acesti indicatori arată o revenire a Economiei Europene cât și a Economiei 
din România, cu efecte imediate în rezultatele financiare ale companiei. Grupul  consideră că 
economia României iși va relua creșterea în semestrul 1 al anului 2021, pe un model de creștere 
economica de forma V fapt ce arată o creștere constantă veniturilor populației.  
Considerentele Grupului  care au stat la baza acestei concluzii de crestere a economiei de forma V 
sunt : 
 

✓ redresarea rapidă a consumului, datorită economiilor acumulate în timpul închiderii; 
✓ în alte crize financiare urmările erau mari falimente, aici e vorba de înghețarea capacității de 

producție, la companii au rămas resurse care pot fi utilizate; 



STANLEYBET CAPITAL SA 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) 

 

 53 

 

✓ Guvernul a luat măsuri care împreună au menținut capacitatea de producție și după ce trece 
criza putem reveni, companiile nu sunt închise ca in cazul altor crize. 

✓ reacția rapidă a politicii monetare va face revenirea să fie în V. 
✓ producția în România a unor lucruri pe care le importăm e o soluție pe termen scurt si va 

ajuta economia. 
✓ zonele afectate în criză nu au contribuții foarte mari la PIB, nu apare un efect negativ asupra 

economiei foarte mare, sustinerea acestor sectoare se poate susține de la buget, România 
având unul dintre cele mai mici procente alocate din PIB din UE pentru redresarea 
sectoarelor afectate . 

 
           Pe baza informațiilor disponibile de mai sus, a indicatorilor actuali ai Grupului, a premiselor 
macroeconomice și având în vedere acțiunile inițiate de către conducere, aceasta considera că 
Societatea iși continua în mod normal funcționarea pe parcusul anului 2022. 
        Grupul  a analizat posibile implicatii ale pandemiei asupra situatiilor financiare, inclusiv 
continuarea activității, care ar putea fi afectate de situația generată de pandemie, poziția sa de 
lichiditate și capacitatea de a acoperi potențială fluxurile de numerar negative. 
Începând cu luna martie 2022  societatea funcționează în totalitate cu ambele activități de baza 
(pariuri și slot machine) în toate agențiile deschise.  
            Nu anticipăm un impact negativ direct imediat și semnificativ al epidemiei COVID 19 asupra 
Grupului, asupra operațiunilor, poziției financiare și rezultatelor operaționale ale acesteia. 
Considerăm că efectele acestei pandemii au fost recuperate de către Grup , redeschiderea activității 
creând premisele pentru creșterea veniturilor și recapitalizarea companiei cifrele lunii martie 2022  
demonstrând clar că Grupul  va avea un trend pozitiv.  
Grupul considera că acesta pandemie Covid a întărit organizația, prin reorganizarea eficientă a 
activității. Continuăm să monitorizăm îndeaproape situațiile, și vom răspunde pentru a atenua 
impactul unor astfel de evenimente și circumstanțe pe măsură ce apar. 
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DECLARAȚIE 

 

 

 

         Situatiile financiare consolidate anuale auditate  ale Grupului au fost pregatite in 
conformitate potrivit prevederilor OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.  
Situatiile financiare sunt prezentate in lei si toate valorile sunt rotunjite pana la cel mai apropiat 
leu, daca nu se specifica altfel.  
 

          În conformitate cu prevederile articolului 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, 
declarăm că ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate la data și 
pentru perioada de  12  luni încheiată la 31 decembrie 2021  și confirmăm că:  
a) politicile contabile utilizate la întocmirea Situațiilor Financiare sunt în conformitate cu 
conformitate potrivit prevederilor OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare;  
b) Situațiile Financiare oferă o imagine fidelă a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de 
profit și pierdere ale Stanleybet Capital SA;  
c) Stanleybet Capital SA  își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;  
 
 
 
 
Administrator,       Director financiar-contabil, 
 
Csaba Tanko            Stanescu  Marian 
Török Attila Endre 
Andrei Benghea Malaies  
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1.Prezentarea Generală a Stanleybet Capital    

 

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 Stanleybet Capital S.A. 

Stanleybet Capital S.A, este compania mamă dintr-un  grup de entități care își 

desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc și a pariurilor sportive, este 

înființată și funcționează în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în vigoare.  

Stanleybet Capital S.A. va 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. 

STANLEYBET CAPITAL S.A - societatea mama - persoană juridică română, 

organizată juridic sub forma de societate pe acțiuni, cu sediul social în București, 

Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech Park 1, etaj.5., înregistrată 

la ONRC cu numărul de înregistrare J40/16739/04.12.2020 și cod de identificare fiscală 

43412218 își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea Societăților nr.31/1990 și cu 

legislația română în vigoare. 

 

Domeniul principal de activitate este reprezentat de Activități ale holdingurilor 

(CAEN 642), (CAEN 6420). 

Alte activități conexe, înregistrate drept activitățile secundare la Registrul Comerțului 

sunt următoarele: 

✓ Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării (CAEN 

7021) 

✓ Activități de consultanță pentru afaceri și management (CAEN 7022) 

 

            Stanleybet Capital S.A. a fost înființată la finalul anului  2020 ca entitate cu rol 

integrator pentru liniile de business dezvoltate. 

Prin înființarea acestui holding, se urmărește: 

✓ 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 
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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;  

✓ Atragerea de noi investitori strategici; 

✓ Crearea unei vehicul investițional pentru achiziții viitoare de afaceri, pentru 

creșterea și extinderea operațiunilor pe noi piețe. 

 

 

2.Structura grupului la 31.12.2021  
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3.Prezentarea generală a filialelor  

 

 Stanleybet Capital Sa - societatea mama – societate comercială pe acțiuni,  înființată la 

finalul anului 2020, persoană juridică română. Societatea, cu sediul social în București, 

Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech Park 1, etaj.5,  înregistrată 

la ONRC cu numărul de înregistrare J40/16739/2020 și cod de identificare fiscală 

43412218 își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea Societăților nr.31/1990 și cu 

legislația română în vigoare. 

 

Westgate România SRL societate comercială cu raspundere limitată, inființată în anul 

2004, cu sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, 

Afi Tech Park 1, etaj.5, birou 50, înregistrată la ONRC cu numărul de înregistrare 

J40/20246/2004  și cod de identificare fiscală 17017651 are drept principal obiect de 

activitate, activități de jocuri de noroc și pariuri. Acestea 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. 

          Megabet International SRL, societate comercială cu raspundere limitată, înființată, 

la finalul anului 2020, sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor 

Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech Park 1, etaj.5., birou 60 înregistrată la ONRC cu numărul 

de înregistrare J40/15667/17.11.2020 și cod de identificare fiscală 43341869 are drept 

principal obiect de activitate, activități de jocuri de noroc online.  

 

Wap Holdings LTD Limassol, societate comercială înființată în 2006, cu numărul de 

înregistrare 174805 cu Sediul social în Cipru, oraș Limassol adresa Franklin Roosevelt, 

140, etaj 1, apartament 1013011, și are ca obiect principal de activitate închirierea de 

aparate de jocuri de noroc.  

           Wap Holdings LTD Limassol sucursala București înființată în 2018 cu cod de 

identificare fiscală 38874962 Sediul social Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, Afi 
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Tech Park 1, etaj.5, birou 47 și are ca obiect principal de activitate închirierea de aparate 

de jocuri de noroc.   

Acetech Development Srl - societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata, in 

anul 2020, sediul social în Targul Mures, Strada Calarasilor, nr. 84, judetul Mures,  

înregistrată la ONRC cu numărul de înregistrare J26/1811/2020 și cod de identificare 

fiscală 43306896 are drept principal obiect de activitate,  realizarea soft-ului la comandă 

(software orientat client). 

 

 

Game World Invest SRL - societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata, in 

anul 2017, sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, 

Afi Tech Park 1, etaj.5, birou 15 înregistrată la ONRC cu numărul de înregistrare 

J40/15669/2017 și cod de identificare fiscală 38158645 are drept principal obiect de 

activitate, activități de jocuri de noroc specializata in activitatea de jocuri de tip slot 

machine. 

 

 

Game World Srl - societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata, in anul 2007, 

sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech 

Park 1, etaj.5, birou 2 înregistrată la ONRC cu numărul de înregistrare J40/1866/2007 și 

cod de identificare fiscală 20899859 are drept principal obiect de activitate, activități de 

jocuri de noroc specializata in activitatea de jocuri de de tip slot machine. 

 

Olimpico Bar Srl  - societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata, in anul 2015, 

sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, Afi Tech 

Park 1, etaj.5 ,birou 19 înregistrată la ONRC cu numărul de înregistrare J40/11988/2015  

și cod de identificare fiscală 30576966 are drept principal obiect de activitate activități de 

tip restaurant. 

 

Game World Exchange Srl - societate comerciala cu raspundere limitata, infiintata, in 

anul 2015, sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.29A, 

Afi Tech Park 1, etaj.5, birou 15 înregistrată la ONRC cu numărul de înregistrare 



7 

 

J40/11379/2015 și cod de identificare fiscală 35015039 are drept principal obiect de 

activitate  intermediere a tranzacţiilor financiare. 

 

4.Structura acționariatului  

 

        La 15 decembrie 2022 s-a finalizat intrarea în grup a subsidiarelor Gameworld 

Romania și Gameworld Invest lucru care a generat modificari semnificative la nivelul 

actionariatului grupului, modificari reflectate mai jos. Aceasta reorganizare a avut loc in 

timpul exercitiului financiar, dar inregistrarea la registrul comertului a fost finalizata in 

ianuarie 2022.    

 

        Stanleybet Capital S.A. este organizat ca societate pe acțiuni, iar la 31.12.2021 

capitalul social subscris și vărsat integral al societății este de 288.369.900 lei, divizat în 

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

- 3.000 lei reprezintă aport în numerar vărsat integral; 

- 288.366.900 lei reprezintă aport în natură. 

La 31.12.2021, capitalul social este deținut de către acționari după cum urmează: 

 

Macrati Holdings Limited - 274.803.700 lei 

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 subscris si varsat, este compus din: 

• 3.000 lei aport in numerar 

• 288.366.900 lei aport în natura constand în partile sociale pe care actionarii fondatori ai 

societatii le detin in cadrul societatilor Westgate Romania SRL si WAP Holdings LTD, 

Game World Romania SRL, Game World Invest SRL, parti sociale ce devin proprietatea 
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exclusiva a societatii si fac parte din patrimoniul sa incepand cu data Deciziei Consiliului 

de administratie. 

 

Capitalul este detinut de asociati astfel : 

 

• Equilor Holding Limited contribuie cu: 

 

o Un aport in numerar de 1000 lei si 

o Un aport in natura de 8.680.000 lei constand in: 

▪ 65.400 parti sociale emise de WESTGATE ROMANIA SRL, 

parti sociale avand o valoare nominala de 10 lei fiecare si o 

valoare nominala totala de 654.000 lei, si avand o valoare de 

piata de 112 lei/parte sociala si o valoare de piata totala de 

7.324.800 lei. 

▪ 1.000 parti sociale emise de WAP HOLDINGS LTD, parti 

sociale avand o valoare nominala de 1.1 EUR (reprezentand 

echivalentul a 5.32 lei la un curs 1 EUR = 4.84 lei) fiecare si o 

valoare nominala totala de 1.100 EUR (reprezentand 

echivalentul a 5.323 lei la un curs 1 EUR = 4.84 lei), si avand o 

valoare de piata de 1.355,20 lei/parte sociala si o valoare de 

piata totala de 1.355.200 lei. 

 

• Gameworld Brand Ltd contribuie cu: 

 

o Un aport in numerar de 1000 lei si 

o Un aport in natura de 2.441.600 lei, constand in 21.800 parti sociale 

emise de WESTGATE ROMANIA SRL, parti sociale avand o valoare 

nominala de 10 lei fiecare si o valoare nominala totala de 218.000 lei, si 

avand o valoare de piata de 112 lei/parte sociala si o valoare de piata 

totala de 2.441.600 lei,. 
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• Inteza Holdings Ltd contribuie cu: 

 

o Un aport in numerar de 1000 lei si 

o Un aport in natura de 2.441.600 lei, constand in 21.800 parti sociale 

emise de WESTGATE ROMANIA SRL, parti sociale avand o valoare 

nominala de 10 lei fiecare si o valoare nominala totala de 218.000 lei, si 

avand o valoare de piata de 112 lei/parte sociala si o valoare de piata 

totala de 2.441.600 lei. 

 

• Macrati Holdings Limited contribuie cu: 

 

o Un aport in natura de 207.432.000 lei, constand in 16.000 parti sociale 

emise de GAME WORLD ROMANIA SRL, parti sociale avand o 

valoare nominala de 10 lei fiecare si o valoare nominala totala de 

160.000 lei, si avand o valoare de piata de 12.964,50 lei/parte sociala si o 

valoare de piata totala de 207.432.000 lei. 

o Un aport in natura de 67.371.700 lei, constand in 3.645 parti sociale 

emise de GAME WORLD INVEST SRL, parti sociale avand o valoare 

nominala de 10 lei fiecare si o valoare nominala totala de 36.450 lei, si 

avand o valoare de piata de 18.483,32 lei/parte sociala si o valoare de 

piata totala de 67.371.700 lei. 

 

 

Structura acţionarilor  la 31 decembrie 2021 era următoarea: 

Denumire Nr. actiuni Procent (%) Valoare detinuta 

Alte persoane 

juridice 

nerezidente, din 

care: 

 28,836,990.00  100.00%   288,369,900.00  

 

Equilor Holding            868,100.00  3.01%           8,681,000.00   
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Limited 
 

Gameworld Brand 

LTD 
           244,260.00  0.85%           2,442,600.00  

 

 
Inteza Holdings 

LTD 
           244,260.00  0.85%           2,442,600.00   

Macrati Holdings 

LTD 
      27,480,370.00  95.29%       274,803,700.00   

 

 

 

5.Viziune, Misiune, Valori  

         Viziunea Grupului 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. 

         Derivată din viziunea asumată de conducerea grupului, misiunea Grupului  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.  

În vederea atingerii misiunii, cultura organizațională și managerială 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.Cifre cheie 

 

Evidența operațiunilor economico-financiare s-a făcut pe baza de acte legale 

tipizate începând cu documentele de evidență primară, situațiile justificative, fișele 

analitice și sintetice, documente ce au fost contabilizate în evidența contabilă în momentul 

producerii fenomenului economic în societate. 

La întocmirea situațiilor financiare consolidate interimare simplificate la 

30.06.2021 s-au înscris date ce corespund cu cele înregistrate în evidența contabilă, fiind 

puse de acord cu situațiile reale ale elementelor  patrimoniale stabilite pe baza de inventar, 

nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și  nici între veniturile și cheltuielile 

contului de profit și pierderi. 

Evidența gestiunilor de valori materiale este organizata cantitativ si valoric cu 

ajutorul fișelor de magazie, întocmite de gestionari, a balanțelor de verificare, fișelor 

analitice, conduse de contabili.     

Lunar se efectuează punctajul între evidența gestionară și evidenta contabilă. 

Soldurile din  balanțele analitice corespund cu balanța sintetică. 

 

În cursul activității desfășurate in anul 2021, s-au avut în vedere ca fiecare societate a 

grupului sa își îndeplinească următoarele obiective: 

• Organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității; 

• Respectarea regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare; 

• Întocmirea bilanțului contabil simplificat  pe baza balanței de verificare a conturilor 

sintetice specifice activității noastre și respectarea normelor metodologice cu 

privire la întocmirea acestuia și a notelor explicative anexate; 
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• Reflectarea fidelă a veniturilor, cheltuielilor și a rezultatelor financiare aferente 

perioadei de raportare în contul de profit și pierdere; 

• Stabilirea si achitarea obligațiilor fața de bugetul de stat și bugetele locale. 

 
  

Cont de profit si pierdere (lei)  2021 

Cifra de afaceri netă  213,695,402 

Producția vândută  213,695,402 

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 194 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale  10,905 

Venituri din subvenții din exploatare  1,229,368 

Alte venituri din exploatare 5,424,611 

din care venituri din fondul comercial negativ 2,191,005 

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL  220,360,480 

Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile  10,532,910 

Reduceri comerciale primite  -73,483 

Cheltuieli cu personalul  57,197,686 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și 

necorporale  
18,842,841 

Alte cheltuieli de exploatare  0 

Cheltuieli privind prestațiile externe  71,160,767 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 

transferuri şi contribuţii - normative speciale  
36,183,122 

Alte cheltuieli  51,177,141 

Ajustări privind provizioanele  -23,233 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL  244,997,751 

PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE  -24,637,271 

Venituri din dobânzi  266,300 

Alte venituri financiare  0 

VENITURI FINANCIARE-TOTALE  266,300 

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 

investiţiile financiare 
27,778 

Cheltuieli privind dobânzile  1,097,579 

Alte cheltuieli financiare  4,371,379 

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTALE  5,496,736 

PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARĂ  -5,230,436 

VENITURI TOTALE  220,626,780 

CHELTUIELI TOTALE  250,494,487 

Alte impozite  1,510 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI 

FINANCIAR  
-29,869,217 
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          Pentru perioada curentă de raportare nu au fost consolidate situații financiare 

pentru întregul an 2021 ale societăților din cadrul Grupului, întrucât acestea s-au alăturat 

Grupului la finele anului 2021. Astfel, rezultatul consolidat la 31.12.2021 este afectat de 

faptul că nu cuprinde rezultatele financiare ale companiilor Game World Romania SRL, 

Game World Invest SRL, Game World Exchange SRL și Olimpico Bar SRL, care au avut 

evoluții pozitive.  

În cuantumul rezultatelor consolidate au fost integrate doar tranzacțiile aferente conturilor 

de bilanț din care au fost eliminate soldurile  aferente  tranzacțiilor comune ale 

companiilor din Grup.  

Pe de altă parte, rezultatul consolidat este afectat de asemenea de provizioanele 

constituite intra grup, în valoare de 11 milioane lei, precum și de amortizarea fondului 

comercial în valoare de 9.300.000 lei. 

 

Rezultatele globale negative ale Grupului sunt puse pe seama blocării activității pe 

segmentul de jocuri de noroc și pariuri sportive generată de pandemie și de restricțiile 

guvernamentale impuse privind închiderea agențiilor și sălilor de joc, respectiv limitarea 

spațiilor și a programului de lucru și impunerea certificatului verde. 

Grupul a funcționat cu agenții închise sau cu activitate redusă în prima parte a anului 

2021, activitatea fiind reluata în totalitate la începutul lunii mai 2021, pentru ca ulterior 

începând cu octombrie 2021 activitatea sa fie din nou restrânsa prin program redus de 

lucru, spatii reduse pentru clienți și impunerea certificatului verde. 

Diferențele dintre rezultatele financiare efective și cele previzionate pentru anul 2021 au 

fost determinate, pe de o parte, de pierderile importante înregistrate de către societatea 

Westgate în ultimele luni ale anului 2021, pe fondul restricțiilor impuse de autorități 

începând cu luna octombrie, însoțite de nivelurile sub așteptări ale vânzărilor înregistrate 

de Megabet International. Rezultatele sub așteptări sunt puse pe seama faptului că 

activitatea din mediul online nu a reușit să compenseze și să contracareze pe parcursul 

anului pierderile înregistrate în mediul offline. Pe de altă parte, la rezultatul anului 2021 a 

contribuit, într-o măsură importantă, corecția semnificativă solicitată de auditorul 

financiar al emitentului, BDO Audit SRL, asupra rezultatului societăților Olimpico Bar 

SRL și Game World Exchange Srl , sub forma constituirii de provizioane în sumă de 11 

milioane lei.  

 

 

7.Controlul intern 

 

           Controlul intern reprezintă politicile adoptate de grup cu scopul de a asigura 

obiectivele managerial privind asigurarea sistematică şi eficientă a activităţii, inclusiv 

protecţia activelor, prevenirea şi descoperirea erorilor şi a fraudelor, acurateţea şi 

realitatea instrumentării tehnice contabile, astfel încât informaţiile financiare să fie 

credibile. 
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Conducerea a asigurat existența unui control intern rațional și corect aplicat, o 

serioasă prezumție asupra fiabilității conturilor și a concordanței dintre datele contabilității 

si realitate.  

Totodată s-a asigurat existența unei structuri organizatorice ierahizată și 

delimitată, care asigură separarea sarcinilor și supervizarea activităților, precum și a unui 

plan de organizare, cuprinzând definirea cât mai precisă a sarcinilor precum și definirea 

limitelor de competență și a răspunderilor, 

Limitele competențelor și responsabilitățile celor care gestionează patrimonial 

sunt stabilite prin actul de numire și prin actul constitutiv, după caz.  

Responsabilitățile în cadrul funcției sunt riguros stabilite prin fișa postului și 

decizii date de conducere, precum și detalierea operațiilor de prelucrat, modalitatea și 

periodicitatea de prelucrare. Astfel, personalul desemnat pentru conducerea contabilității 

de gestiune verifică și analizează cheltuielile și veniturile unității. 

 

8. Evenimente cheie în anul 2021 

 

8.1 Lansarea Megabet Internațional SRL   

 

            Activitate Megabet Internațional SRL s-a lansat în luna martie a anului 2021, ca 

urmare a autorizării de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, preluând prin 

transfer de business portofoliul companiei SROL. Transferul de business a presupus și 

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

           Megabet International SRL asigură portarea portofoliului de jocuri de noroc on-

site, în domeniul online, prin platformele http://www.stanleybet.ro (pariuri sportive) și 

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

prietenoasă și ușor intuitiva , aceste platforme sunt într-un proces continuu de optimizare, 

pentru competitivitate și aliniere la standardele și tendințele din sector.  

             Linia de business specializată în jocuri de noroc exclusiv în mediul online sau 

prin intermediul aplicațiilor mobile încurajează o conduită de joc responsabilă și 

asumându-și un rol proactiv de tip educativ în această privință.  

http://www.stanleybet.ro/
https://www.gameworld.ro/
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8.2 Lansarea Platformei de Pariere a Westgate Romania Srl 

 

           Compania Westgate Romania Srl opereaza incepand data de 1 iunie 2021 cu  o 

noua platforma de pariere. Platforma asigura clientilor companiei un portofoliu larg de  

produse moderne de pariere, asigurand o vasta paleta de ofertare. Produsele si ofertele 

companie sunt incepand cu acesta data la nivelul intregii piete de jocuri de noroc.  

 

 

 

 

8.3 Emisiune de obligațiuni corporative prin Bursa de Valori 
București   

 

În perioada 27 iulie 2021–30 august 2021, Stanleybet a derulat o ofertă de emitere 

de obligațiuni corporative, nominative, dematerializate, negarantate, nesubordonate, 

neconvertibile, denominate în lei, cu posibilitatea închiderii anticipate a Ofertei, 

obligațiuni prin plasament privat prin Bursa de Valori București ca urmare  hotărârii 

Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/07.07.2021 și decizia Consiliului de administrație 

nr 5 din 07.07.2021. 

           Obiectul ofertei: 125.000 de obligațiuni corporative nominative, indivizibile, 

neconvertibile în acțiuni, negarantate, nesubordonate, liber negociabile și integral plătite, 

denominate în lei, în valoare nominală totală de 12.500.000 lei, cu valoarea nominală de 

100 lei/obligațiune, cu scadența la 3 ani de la Data de Emisiune și cu o rată a dobânzii 

fixă de 10% pe an, plătibilă semestrial. Oferta a fost suplimentată cu cel mult 75.000 

obligațiuni până la cel mult 200.000 obligațiuni, respectiv 20.000.000 lei 

          Plasamentul s-a încheiat cu succes, Stanleybet Capital a atras obligațiuni în valoare 

de 20.000.000 lei. 

Informații despre instrumentul financiar (IF) al Stanleybet Capital pentru care se solicită 

admiterea la tranzacționare 

Simbolul de tranzacționare: SBET24 
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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 

        Obligațiunile Stanleybet Capital S.A. sunt disponibile la tranzacționare pe Piața 

reglementată a Bursei de Valori București S.A., segmentul SMT, categoria Bonds-SMT, 

începând cu 04.02.2022. 

 8.4 Aderarea la  Grup a companiilor a  Game World Romania si 
Game World Invest  

 

La  15  decembrie  2022 s-a finalizat intrarea in grup a subsidiarelor Game World 

Romania si Game World Invest lucru care a generat modificari semnificative la nivelul 

actionariatului grupului, modificari reflectate mai jos. Aceasta reorganizare a avut loc in 

timpul exercitiului financiar, dar inregistrarea la registrul comertului a fost finalizata in 

ianuarie 2022.    

Game World este prezenta in Romania din septembrie 1999 si este una dintre 

companiile reprezentative pe piata centrelor de divertisment din Romania, avand ca domeniu 

de activitate organizarea si exploatarea salilor de jocuri electronice. Reteaua Game World din 

Romania s-a extins continuu ajungand in prezent la un total de 7 sali de jocuri cu aproximativ 

800 de posturi de joc si peste 400 de angajati, fiind prezenta in Bucuresti si in alte 3 orase 

importante din tara: Constanta, Brasov si Alba Iulia. Inaugurata in 1999, Game World 

Bucuresti Mall este cea mai mare sala de jocuri din sud-estul Europei, fiind in acealasi timp 

una dintre salile de jocuri cu cea mai indelungata activitate din tara. Salile de jocuri Game 

World sunt recunoscute pentru ambianta, stilul si eleganta lor, la standarde inalte de confort 

si siguranta. Brandul Game World mai este prezent in Bucuresti – in centrele comerciale Sun 

Plaza si Liberty Center si pe Calea Mosilor, in Constanta la City Park Mall, in Alba Iulia la 

Alba Mall si in Brasov, la parterul cladirii Cobco. 



17 

 

 

8.5 Deschiderea unei noi sali de jocuri in orasul Constanța  

 

           La finele anului 2021 a fost deschisă Constanța a doua sala de jocuri de noroc a 

Grupului in incinta centrului commercial Vivo, prima sala fiind situata în incinta City 

Park Mall. Astfel, Grupul a dorit sa fie prezent in zona de sud-este a tarii, creand una 

dintre cele mai bune optiuni de divertisment dupa litoral romanesc. 

 

 

 

9. Evenimente Ulterioare  

 

      9.1 In primul trimestru al anului 2022 s-au alăturat Grupului 
urmatoarele companii : 

 

-Alfastreet Trade Srl  - cu sediul Bucureşti, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, 

biroul 11, Afi Tech Park 1, etaj 5, Sector 5 J40/5274/2008; CUI 23562555 

Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie activităţi de intermediere in 

comertul cu ridicata.  

-Oppusum Romania Srl cu sediul in  Bucureşti, Sector 5, Calea Vitan, Nr. 55-59, Et. 2, 

Complex Comercial Bucureşti Mall, nr. J40/6680/2000; CUI 13208349,  

Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie activităţi imobiliare pe baza de 

comision sau contract. 

-Magic H& Ro Srl - cu sediu in Bucureşti, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, 

biroul 17, Afi Tech Park 1, etaj 5, Sector 5 J40/14272/2006; CUI 18998230  

Domeniul principal de activitate al societăţii îl constituie activităţi de jocuri de noroc şi 

pariuri. Incepand cu data de 07.04.2022 si-a schimbat denumirea societatii Magic H& Ro 

Srl  in Westgate Invest S.R.L. 

         La momentul intocmirii situatiilor financiare este in curs de integrare si societatea  

Slot Partner Malta Ltd cu sediul in Susan Court, B1, Triq Il-Prinjolata, Ta’xbiex, XBX 

1130, Malta. 
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9.2 Majorare capital social Westgate  

 

Prin Decizia nr.6/12.01.2022 a Stanleybet Capital SA s-a majorat capitalul social 

al Societatii Westgate cu suma de 2.000.000 lei in schimbul unui aport in numerar. 

Astfel, capitalul social aferent Societatii Westgate la inceputul anului 2022 este divizat in 

4.448.248 parti sociale, avand o valoare nominala de 10 lei si o valoare nominala de 

44.482.480 lei. 

 

9.3 Conducerea companiilor Grupului  

 

In luna februarie 2022 in structura de conducere a holdingului Stanleybet Capital 

a intervenit o schimbare, dnul  Marton Istvan fiind înlocuit de dl. Torok Attila. 

 

 

10 .Poziția financiară 

 

Pe parcursul anului 2021, Grupul a urmărit să iși consolideze poziția financiară cu o 

emisiune de obligațiuni. Acest lucru a permis Grupului un volum confortabil al 

lichidităților.  

Grupul a decis să investească masiv în resurse umane, tehnologie, mijloace fixe - 

aparatură modernă pentru aparatele de joc de tip slot machine și în rebranduirea agențiilor 

companiei (reamenajarea totală a acestor spații plecând de la spațiul existent pană la în 

bunurile existente fiecare agenție).  

           

Pandemia Covid reprezintă un șoc major pentru toate societățile din România și 

din lume, cel mai mare lockdown din istoria modernă, ce a determinat un declin al 

activității fără precedent după al doilea război mondial, atât la nivelul UE cât și la nivel 

mondial, cu consecințe asupra cheltuielilor de consum, producției industriale, investițiilor 

comerțului, fluxurilor de capital și lanțurilor de aprovizionare. 
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Solduri de numerar din conturile de casa si banca consolidate  ale societatiilor din 

cadrul grupului  au fost la  31 decembrie  2021  in suma totala de 45.192.600 lei.  

Acest fapt ce arată că planul strategic dezvoltat de Grup la începutul anului 2021, 

plan pe baza caruia grupul și-a estimat proiecțiile financiare, a fost unul corect, un plan 

care vine să consolideze viitorul companiei.  

Din cifrele raportate după redeschiderea activității, arată ca o parte din clienții 

tradiționali se întorc în agențiile companiei, ca urmare a investițiilor efectuate, clienții 

fiind plăcut impresionați ca întregul lanț de agenții Stanleybet s-a schimbat pozitiv, prin 

apariția unor spații noi reamenajate total, dotate cu mobilier și aparatură nouă. 

              

11.Profilul de risc al Grupului  

      Evaluarea activității privind managementul riscului 

1 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.  

2 Riscul de lichiditate  

 

      Grupul 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.  

3.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 
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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 Grupului  

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 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 Grupului  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 nivelul sistemelor și rețelelor informatice ale Grupului . 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.  

4 Risc reputațional  

 

      Riscul reputațional reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a rezultatelor și 

capitalului determinat de percepția nefavorabilă asupra imaginii Grupului  de către client, 

contrapartide, acționari, investitori sau autoritatea de supraveghere.  

Principalii factori interni care pot genera riscul reputațional la nivelul Grupului  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 

Grupului  

 Aplicarea de către autoritatea de reglementare a unor sancțiuni sau interdicții 

acționarilor săi   
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 Comportamentul necorespunzător al angajaților în relația cu clienții Grupului  

 Necunoașterea sau insuficienta cunoaștere a caracteristicilor produselor Grupului  din 

cadrul portofoliului de produse și cea a reglementărilor interne și/sau externe  

 Transmiterea de către Grup a unor informații eronate/neconforme către mass-media, 

client și diferite organisme externe  

 Principalii factori externi care pot genera riscul reputațional la nivelul Grupului  sunt 

următorii:  

 Publicitate negativă în mass-media, conformă sau nu cu realitatea, care poate viza, în 

principal Acționarii semnificativi ai Grupului  și practicile de afaceri ale societatilor 

din grup sau persoanele legate de acesta  

 Acțiuni deliberate ale unui individ sau grup de interese având ca scop reducerea 

credibilității Grupului  

 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 Grupului.  Declanșarea unor procese în care grupul 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 Grupului cercetați pentru 

săvârșirea de infracțiuni  

 Eventualele situații de criză în urma cărora imaginea Grupului  a fost afectată negative  

 Modificări în condițiile economice, schimbările legislative sau legate de mediul 

concurențial în sectorul pariurilor și jocurilor de noroc  

 

5  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 Grupul poate fi cauzat de următorii factori:   
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a) Prognozarea unor condiții și ipoteze de lucru nerealiste sau neancorate în modificările 

mediului concurențial/de afaceri/legislativ și economic în care Grupul 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 Grupului  

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 Grupului .  

6.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. 

 

7.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 Grupului, 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.  

 Succesul Grupului 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 Grupului . 
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8.Riscul de țară  

 

Acest risc are in vedere posibilitatea ca la nivelul statului de rezidență al Grupului  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.  

9.Modificări ale cadrului legislativ  

Marea majoritate a companiilor din grup, cu exceptia WAP Holding 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 Grupului.   

Cadrul legislativ în care operează Grupul evoluează și este susceptibil de modificări. 

Asemenea modificări pot afecta în mod semnificativ negativ activitatea Grupului, 

previziunile, condiția financiară, rezultatul operațiunilor, fluxul de lichidități, în măsura în 

care Grupul 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 grup 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 Grup. 

10.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 societatilor de a-și continua activitatea, cu impact direct asupra valorii 

deținerilor acționarilor societățiilor  în capitalul social al acestora.  În ceea ce privește grupul  
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ținând cont de previziunile privind performanța financiară pentru orizontul de timp mediu 

2022-2024, 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.  

11.Riscul de litigiu 

În activitatea curentă, ca urmare a modificărilor legislative, ale dinamicii in relațiile 

sale cu contrapărti (clienți, concurenți sau autorități de reglementare), Grupul  este supus 

riscului de litigiu, cu impact asupra situației financiare si asupra imagini companiei. 

Din punct de vedere al riscului legal, Grupul  nu este implicat în niciun litigiu cu impact 

semnificativ la nivelul poziției sau performanței financiare. Grupul analizează orice litigiu 

care poate apărea în activitatea curentă și efectuează analize cu privire riscurile și cheltuielile 

estimate ca rezultat din aceste litigii. 

 

   

12.Strategia pentru 2022-2023    

 

Integrarea companiilor Game World Romania S.R.L. respectiv Game World 

Invest S.R.L. a fost efectuata la finele anului 2021, parte din  planul de dezvoltare  pentru 

prima luna a anului 2022. Grupul are  continuare planuri de dezvoltare prin includerea 

altor companii in holding, asigurand astfel o uniformizare a tuturor liniilor de dezvoltare , 

creand si procese liniare pentru toate companiile din Grup. In primul trimestru 2021 au 

fost incluse in Grup alte 3 companii . 

Ca o continuare a planurilor de dezvoltare a Grupului, compania Game World a 

deschis in noiembrie 2021 a doua sală de jocuri sub brandul propriu din Constanța, 

investiție care plasează astfel cel mai mare oraș de la malul mării pe primul loc în țară, 

după București, ca pondere în portofoliul companiei. Suprafața sălii deschise în incinta 

centrului comercial VIVO! din Constanța este de circa 500 de metri pătrați, clienții având 

la dispoziție 64 de posturi de joc, inclusiv posturi conectate la ruleta studio live de la 

Game World București Mall Vitan, cea mai mare sală de jocuri din România. Compania 

are in plan deschiderea de noi spatii in viitor.  
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Răspândirea geografică a sălilor Game World  

 

 

 

 

 

 

            

 

         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. 

 

Planul de dezvoltare a grupului pentru 2022 include pentru compania de retail 

(Megabet Romania) o crestere cu 10% a numarului de agentii proprii, precum  dechiderea 

liniei de parteneriate cu alte companii din afara grupului, iar pentru anul 2023 o crestere a 

numarului de agentii.   

          Pentru segmentul de online pentru compania Megabet International sunt incluse 

pentru perioada 2022/2023 deschiderea de noi parteneriate pe zona serviciilor de 

procesare plăti, dezvoltarea unor noi parteneriate cu furnizori de jocuri de noroc, 

adăugarea de noi produse in portofoliu actual. 

La mijlocul anului 2022, compania își va lansa propria aplicație de pariere. 

 De asemenea, compania va implementa la finale anului o noua platforma de gestiune a 

tranzacțiilor companiei. Pentru anul 2023 sunt luate in calcul investiții in automatizarea 

procesolor companiei, Megabet dorind astfel sa reducă timpii de lucru efectuați manual, 

permițând clienților accesul mai rapid la aplicațiile companiei.  
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13.Perspectiva de viitor  

 

Pentru anul 2022 Grupul se așteaptă să continue tendința ascendentă în ceea ce 

privește rezultatele și cota de piață, atât pe segmentele retail , cât și pe cele de online.  

Așteptările companie sunt susținute și de perspectivele pozitive ale economiei 

românești, coroborate cu poziția noastră puternică pe piață.  

Prin noi produse și servicii planificate să fie lansate de Grup în a doua parte a anului, 

ne așteptăm să atragem clienți noi și să creștem cifra de afaceri medie și / sau expunerea cu 

clienții existenți. Grupul va miza pe noile oportunități din industrie; 

 Creșterea nivelului de digitalizare  

 Creșterea profitabilității prin dezvoltare si implementarea unor noi unități 

generatoare de venituri  

 Modelul omni-channel  

 

Tensiuni pe piețele locale si internaționale  

 

La momentul realizării acestui raport perspectivele si îngrijorările legate de 

pandemia Covid 19 erau rezervate, întreaga industrie are activitatea operațională deschisa, 

fără restricții legislative privind programul de lucru sau spatiile de operare, relevant de 

așteptările companiei in zona de retail, respectiv crestere constanta in zona de online. 

            Conflictul ruso – ucrainian este in plina desfaturare, Romania incepe sa se 

decupleze încet, dar sigur de la dependenta economica fata de Rusia. Estimările 

companiei este ca preturile vor continua sa crească din cauza preturilor mari la energie si 

carburant, atât preturile la alimentele de baza cat si a preturilor altor bunuri si servicii. 

 La data de 24 februarie 2022 a debutat conflictul ruso-ucrainian, conflict care este in 

plina desfasurare la momentul finalizarii situatiilor financiare pentru anul 2021.  

           Pentru anul 2023 previziunile Comisiei Europene mizează pe o diminuare a ratei 

medii anuale a inflaţiei în România până la 2,5%, pe măsură ce preţurile la energie ar 

urma să se modereze şi va apărea şi un efect de bază. 
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            Piețele financiare rămân volatile, dar cu măsuri importante luate de băncile 

centrale pentru a combate inflația globala. 

 

          

14.Direcții strategice de dezvoltare   

 

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. 

 

La nivel de acțiuni concrete, strategia de dezvoltare a Grupului  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.  

 

 

15.Declaratia conducerii    

 

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că situațiile financiare 

consolidate întocmite încheiată la 31 decembrie 2021, oferă o imagine corectă și conformă 

cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare și a rezultatelor Stanleybet Capital  

SA.  

Reglementările contabile aplicabile prevede ca Raportul de management să ofere o 

imagine corectă și conformă cu realitatea evenimentelor importante care au avut loc în 
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decursul exercițiului financiar 2021 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare 

consolidate interimare simplificate. 

 

 

 

Administrator,       Director financiar-contabil, 

 

Csaba Tanko 

Török Attila Endre                                Stănescu  Marian 

Andrei Benghea Malaies  
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Acest document include rezultatele obținute și politicile aplicate cu privire la aspectele 

non-financiare care sunt considerate cele mai relevante pentru Stanleybet Capital și parțile 

interesate ale acesteia. Acest document a fost conceput astfel încât să ne conformăm cu 

cerințele impuse de Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 

Octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/EU în ceea ce privește prezentarea de 

informații non-financiare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și 

grupuri mari, transpusă, de asemenea, în legislația din România . 

           Declarația este emisă conform legislației naționale în vigoare. Conform prevederilor 

Ordinului nr. 3456/2018 pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, toate 

companiile care operează în Romania și care depășesc pragul unui număr mediu de 500 de 

angajați trebuie sa publice, începând cu exercițiul financiar 2019/2020, în funcție de perioada 

calendaristică a exercițiului financiar, informații referitoare la performanța non-financiară.  
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1.Informații privind Stanleybet Capital S.A.  

             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 Stanleybet Capital S.A.  

          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. 

            Stanleybet Capital S.A, este compania mamă dintr-un grup de entități care își 

desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc și a pariurilor sportive, este înființată și 

funcționează în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în vigoare.  

            Stanleybet Capital S.A. va 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. 

 

2.Model de business   

Stanleybet Capital S.A. 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 prezent în România din 1999, iar Stanleybet din 2004.  

Modelul de business înglobează toate palierele din sfera industriei jocurilor de 

noroc și a pariurilor sportive. 
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  Stanleybet - 17 ani de PROFESIONALISM pe piaţa din România             

      Brandul Stanleybet este în prezent unul din cele 

mai consacrate, cunoscute și de încredere brand-uri de pariuri din Romania. 

Stanleybet este o companie cu tradiție pe piața de gambling din România, companie 

care a avut un parcurs continuu înca din anul 2004. 

În urma cu 14 ani Grupul a dezvoltat un pionierat în zona caselor de pariuri sportive și 

a deschis prima locație din București, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 14. În tot acest timp, 

compania a ținut  cont de nevoile clienților de pariere și și-a îmbunatățit oferta și serviciile an 

de an, iar astăzi a ajuns să numere peste 300 de agenții și peste 1000 de angajați care gândesc, 

lucrează și acționează în linie cu asteptările clienților noștrii. În plus, business-ul Stanleybet 

este condus de o echipa executivă care a dezvoltat afaceri de succes atât în domeniul pariurilor 

cât și al cazinourilor . 

Susținem ideea de a oferi constant servicii inovatoare în domeniul pariurilor sportive si 

al jocurilor de noroc într-o maniera responsabilă și transparenta, cu respectarea reglementărilor 

specifice domeniului de activitate. Ne angajăm sa ne protejăm clienții, garantând totodată 

dreptul acestora de a alege cele mai inovatoare și antrenante produse de pe piața pariurilor 

jocurilor de noroc din România.       

 

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. 
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Răspândirea geografică a sălilor  

 

 

 

 

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. 

3.Cultura organizațională  

Cheia unei organizații de success este aceea de a avea o cultura bazată pe un set de 

credințe, valori, tradiții și principii care susțin structura și strategia de dezvoltare.  

Cultura organizațională a Grupului promovează o cultură bazată pe etică și 

conformitate, reflectând responsabilitatea noastră pentru a asigura locuri de muncă și o forță 

de muncă care să fie total implicată în afaceri, conform valorilor acestuia. 

  Elementele culturii organizaționale ale grupului sunt:  

✓ o misiune clara; 

✓ o comunicare deschisă și eficientă; 

✓ integritate și încredere; 

✓ procese eficiente; 

✓ accent pe oameni;  
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✓ inovare; 

✓ orientare către rezultate; 

✓ orientare competitivă; 

✓ adaptabilitate; 

✓ munca în echipă. 

În cadrul Grupului, promovăm egalitatea de oportunități. 

Selectarea și recompensarea se bazează pe merite și performanțe care nu sunt legate de 

sex, rasă, religie, culoare, orientare sexuală, statut național, origine sau handicap. Grupul 

respectă toate legile legate de practicile de muncă. 

 

4.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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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 s-au derulat 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.  

    

  

  

  

  

  

  



          DECLARAȚIE NON FINANCIARĂ  2021   
 

                                    10  

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. 

 

5. Sustenabilitate 

            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. 

Pentru următorii ani Grupul iși propune să mențină balanța între câștigurile economice, 

echitatea socială și conservarea mediului înconjurător. În fiecare an Grupul va continua 

eforturile de dezvoltare durabilă, acesta acționează în mod responsabil și sustenabil pentru 

respectarea legistalației, pentru protejarea resurselor și a protecției mediului înconjurator cât și 

pentru îndeplinerea responsabilităților fața de proprii angajați.  

Grupul considera că economia sustenabilă și responsabilă crește valoarea inovațiilor și 

a sustenabilității și prin urmare și valoarea societății noastre, ne permite identificarea din timp 

a riscurilor și a oportunităților, și ne deschide noi orizonturi pentru procesele de schimbare 

necesare. Astfel, sustenabilitatea este o componentă integrantă în strategia și dezvoltarea 

grupului nostru. Îmbinând indicatorii financiari și nefinanciari pentru o perspectivă unitară, 

aducem un aport pozitiv pentru angajații noștri, pentru mediul înconjurător și pentru grup ca 

un întreg. 
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        Cele două zone continuă să conducă și să întarească acțiunile noastre din zona 

sustenabilității. Astfel:  

Promovăm plățile sustenabile; 

  Suntem un partener serios,  respectat și de încredere. 

6. Viziune, Misiune, și Valori  

Viziune 

Viziunea grupului este aceea de a oferi cea mai bună și tehnologizată soluție 

omnichannel 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, Grupul 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  

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

cu trendurile pieței căreia i se adresează.  

Derivată din viziunea asumată de conducerea grupului, misiunea Grupului 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: 
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➢ Orientarea către client; 

➢ 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 onsite și online. 

        

 

7.Politicile Grupului 

Grupul  sprijină implementarea politicilor de calitate, a standardelor de etică în afaceri și 

monitorizarea conformității activităților.  

7.1 Politici de marketing și de promovare  
 

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. 

            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.  

 

7.2 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.  
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7.3 Protecția datelor cu caracter personal  
 

Grupul acordă o importanță deosebită prelucrării datelor cu caracter personal aparținând 

clienților, furnizorilor, partenerilor de afaceri și angajaților, dorind să asigure respectarea 

principiilor legale prevăzute de GDPR în ceea ce privește operațiunile întreprinse în cadrul 

activității desfășurate pe piața jocurilor de noroc în retail. 

DPO (Responsabilul cu protecția datelor) este responsabil cu revizuirea Registrului de 

evidență a prelucrărilor în lumina oricărei modificări aduse operațiunilor de prelucrare 

(revizuirea poate fi determinată de modificările cu privire la categoriile de date prelucrate sau 

de scopurile în care sunt prelucrate datele ca urmare a revizuirii prelucrărilor de către inițiatori) 

precum și a oricăror cerințe suplimentare identificate prin intermediul evaluărilor de impact 

privind protecția datelor. 

Grupul  a implementat un set de politici si proceduri specifice, obiectivul principal fiind 

acela de a proteja drepturile și libertățile persoanelor fizice și de a se asigura că datele cu 

caracter personal nu sunt prelucrate fără știrea acestora ci doar, ori de câte ori este necesar, 

fiind prelucrate cu consimțământul informat și specific al acestora.  

Orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează în 

conformitate cu principiile protecției datelor așa cum sunt acestea prevăzute de Articolul 5 al 

GDPR. Politicile și procedurile Grupului  sunt concepute pentru a asigura conformitatea cu 

principiile prevăzute de GDPR . 

Grupul  garantează respectarea drepturilor persoanelor vizate si se asigura ca acestea 

pot fi exercitate: 

❑ Dreptul de acces;  

❑ Dreptul la rectificare;  

❑ Dreptul de a fi uitat ;  

❑ Dreptul la restricționarea prelucrării; 

❑ Dreptul la portabilitatea datelor; 

❑ Dreptul la opoziție;  

❑ Dreptul la informare; 
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❑ Dreptul de a se adresa Autorității de Supraveghere în cazul în care sesizează o  încălcare 

a GDPR. 

Grupul  a implementat masuri de securitate adecvate pentru a se asigura ca toate datele 

cu caracter personal sunt gestionate în cea mai mare siguranță si sunt accesibile numai celor 

care au nevoie să le utilizeze în conformitate cu drepturile de acces care le-au fost conferite, 

în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu potrivit fișei postului si nu va păstra datele cu 

caracter personal într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o 

perioadă mai lungă decât este necesar, în raport cu scopul (scopurile) pentru care au fost 

colectate datele inițial.  

Grupul  are implementat un plan de audit intern periodic pentru evaluarea conformității 

cu prevederile legislative. 

 

7.4. Indicatori principali  
 

Angajații sunt instruiți periodic cu privire la obligațiile care le revin pe linie de 

protecția datelor in desfășurarea activității. Instruirile sunt organizate direct in agențiile de 

pariere sau cu ocazia ședințelor periodice organizate de fiecare departament. Verificarea 

periodica a cunoștințelor se face online, prin testări. In anul 2021 s-au desfășurat 17 sesiuni 

de testare pentru toți operatorii din rețea si s-au efectuat 22.987 de încercări/teste; 

Operatorii nou angajați sunt instruiți in cadrul unui curs de pregătire. In cadrul 

sesiunilor de pregătire, noilor angajați le sunt prezentate Politicile si Procedurile de prelucrare 

a datelor, precum si cazuistica specifica întâlnita in activitatea din agenție. 

DPO transmite periodic către toți angajații relevanți, informări sub forma unui 

Newsletter, cu activitatea Autorității Naționale de Supraveghere, sancțiuni acordate la nivel 

național si european, precum si cu noutățile legislative din domeniu.  

 

7.5.  Politica de joc responsabil  
 

Grupul încurajează o conduită de joc responsabil, împărtășirea de cunoștințe referitoare 

la dependența de pariere și îmbunatățirea politicilor de intervenție și tratament pentru această 

problemă. Politica noastră în ce priveşte accesul minorilor la jocurile de noroc este foarte 
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strictă. Stanleybet iși asumă răspunderea de a încuraja jocul responsabil pentru a minimiza 

problemele de pariere și a asigura un mediu sigur pentru clienții săi. 

               

Recomandăm tuturor clienților noștri să respecte urmatoarele reguli de joc: 

➢ Întotdeauna jucați cu moderație și aduceți-vă aminte ca este o formă de relaxare și în 

nici într-un caz un mod de a caștiga bani; 

➢ Jucați numai dacă vă permiteți, pentru a evita pierderile din pariere si niciodată pentru 

"compensarea pierderilor"; 

➢ Niciodată nu pariați atunci când comportamentul poate fi influențat de alcool sau alte 

droguri (pe rețetă sau recreaționale); 

➢ Stabiliți o limită de pariere și rețineți sumele pe care le-ați cheltuit pe pariuri. Niciodată 

nu depașiți limita pe care v-ați stabilit-o; 

➢ Nu îi mințiți pe cei apropiați pentru a ascunde sumele pe care le-ați pierdut la pariuri, 

sau timpul pe care îl petreceți pariind; 

➢ Nu lipsiți de la muncă pentru a paria; 

➢ Nu împrumutați bani pentru a vă finanța parierea; 

➢ Nu pariați pentru a scăpa de grijile dumneavoastră; 

➢ Nu pariați atunci când vă simțiți deprimat, singur, tensionat sau anxios; 

➢ La intervale regulate faceți-vă timp pentru a reveni la aceasta politică și raspundeți onest 

la enunțurile de mai sus; 

➢ Daca simțiți că dumneavoastră sau cineva pe care îl cunoașteți are o problemă de 

pariere, sugerăm să contactați una din organizațiile competente din cadrul acestei 

politici pentru sfaturi despre cum sa rezolvați problema. 

  

           Grupul colaborează cu diferite asociații, asociații care își propun să realizeze și să 

implementeze programe specifice referitoare la efectele practicării jocurilor de noroc și 

raportarea socială la acestea. Astfel, inițiază și participă la diferite activități menite să prevină 

dependența de jocuri de noroc și să crească interesul populației pentru programul “Joc 

Responsabil”. 

          Asociațiile au un rol de a:  

➢ stimula cultura de prevenire a unui comportament patologic de joc; 
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➢ promova starea de echilibru legată de jocurile de noroc prin campanii și acțiuni de 

promovare și conștientizare; 

➢ dezvolta programe de responsabilitate socială; 

➢ asista jucătorii cu probleme de dependență legate de jocurile de noroc; 

➢ ofera ședințe de evaluare și terapie pentru jucători și familiile acestora, cu psihologi, 

psihoterapeuți și specialiști; 

➢ asigura traininguri, cursuri, workshop-uri pentru psihologi, psihoterapeuți și specialiști, 

cu ajutorul cărora se asigură asistența terapeutică a jucătorilor. 

 

7.6. Politica de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării 

terorismului 

 

În contextul implementării dispozițiilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 

scopul spălării banilor și finanțării terorismului, la nivel national, prin adoptarea și intrarea în 

vigoare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării 

terorismului, precum și pentru completarea și modificarea unor acte normative, furnizorii de 

servicii de jocuri de noroc au fost identificați ca fiind entități raportoare, în conformitate cu 

prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) din Lege. 

Pentru a asigura desfășurarea activității în conformitate cu legislația privind combaterea 

spălării banilor și finanțării terorismului, dar și în scopul prevenirii utilizării companiei în 

activități ilicite de spălare a banilor sau finanțare a terorismului, Grupul: 

❑ își îndeplinește obligațiile legale, la nivel de companie, prin intermediul “Procedurii 

cadru privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”; 

❑ aplică măsuri adecvate de cunoaștere a clientelei în conformitate cu “Procedura cu 

privire la masurile standard de cunoastere a clientelei si raportarea tranzactiilor 

suspecte”; 

❑ are desemnată o persoană cu responsabilități în verificarea aplicării legii și 

procedurilor interne; 
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❑ respectă obligațiile legale cu privire la instruirea angajațiilor și raportarea 

tranzacțiilor către autoritate. 

Activitatea Grupului a fost afectată și în anul 2021 de starea de alertă generată de 

COVID19. În vederea îmbunătățirii activității de cunoaștere a clientelei, compania a dezvoltat 

în cursul anului 2021 o platformă digitală proprie de raportare și de cunoaștere a clientelei. De 

asemenea, au fost luate măsuri de verificare a tuturor tranzacțiilor mai mari de 2.000 EUR 

printr-o singură operațiune. 

 

7.7. Indicatori principali  
 

❑ Numar de angajati care au participat la instruire în urma punerii în transpartență 

decizională a proiectului de Instructiuni emise de ONJN privind prevenirea si 

combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului:  20 (top management);  

❑ Numar de angajati care au participat la sesiunile de "Imbunatatirea cunostintelor" pe 

E-learn,  inclusiv in domeniul spalarii banilor si finantarii terorismului : 650 

❑ Numar de instruiri inițiale (la angajare) : 324 (din care: 187 au sustinut cursul de 

pregatire in salile de training, iar 137 angajati noi au parcurs perioada de instruire 

initiala direct in agentie) 

❑ Numar de verificari în domeniul spălării banilor, pentru tranzacții în numerar ale 

căror valoare depășește 2.000 EUR : 3,546 

❑ Numar de raportari catre ONPCSB pentru tranzactii in numerar ale caror valoare 

depaseste 10.000 EUR : 228 

 

8. Angajații noștri  

                 Grupul încurajează diversitatea, activitatea grupului desfasurandu-se într-o atmosferă 

favorabilă schimbului de idei.  
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              Angajații noștrii reprezintă cel mai important activ al grupului. Conducerea societății 

acordă o atenție sporită asigurării unui cadru de muncă cât mai agreabil angajaților săi. Pentru 

a menține o echipă motivată, lucrăm în permanența pentru a dezvolta cel mai bun loc de muncă 

pentru aceasta.  

 

 

            Printre prioritățile grupului se numără:   

 

✓ Programe de dezvoltare și training particularizate în funcție de planurile individuale de 

dezvoltare; 

✓ Acces la posturi interne; 

✓ Implicarea activă a managerilor în identificarea și dezvoltarea potențialului fiecărui 

angajat; 

✓ Creșterea gradului de implicare și motivare a angajaților.  

               

8.1. Tratament egal și diversitate  
 

Grupul se asigură că în cadrul relațiilor de muncă din cadrul acesteia funcționează 

principiul egalității de tratament fața de toți salariații. Este interzisă discriminarea directă sau 

indirectă fața de orice salariat bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, 

varstă, apartenența natională, rasă, culoare, etnie, religie, optiune politică, origine sociala, 

handicap, situație sau responsabilitate familială. 

Constituie discriminare directă faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferința, 

intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alineatul precedent, care au ca 

scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau 

exercitării drepturilor prevazute în legislația muncii. 

Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate pe alte criterii decât cele 

arătate, dar care produc efectele unei discriminări directe. Grupul asigură egalitatea de sanse și 

tratament între femei și barbați în domeniul relațiilor de muncă. Este interzisă orice 

discriminare directă sau indirectă pe criteriul apartenenței la un anumit sex. 
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8.2. Sănătatea și siguranța locului de muncă  
 

             În anul 2021 sănătatea și siguranța clientiilor si a angajatilor au fost principala 

prioritate a grupului. Sănătatea și siguranța angajatilor noștri reprezintă o prioritate pentru noi. 

Asiguram un mediu de lucru sigur pentru angajații noștri. 

Sănătatea și siguranța la locul de muncă au fost dintotdeauna un punct important pe 

agenda grupului nostru.  

În contextul dezvoltării pandemiei de Covid -19 Grupul a implementat un set de reguli 

și măsuri pentru a asigura buna desfășurare a activităților și pentru a proteja sănătatea 

angajaților și clienților, susținând efortul autorităților și al populației de a combate răspândirea 

coronavirusului COVID-19. 

Pentru protejarea clientilor noștri, în colaborare cu autoritățile locale am implementat  

măsuri de siguranță pentru îmbunătățirea practicilor de igienă și protecție, controlul fluxurilor 

vizitatorilor și implementarea distanțării fizice. Am implementat un control strict al numarului 

de clienti si masuri de protectie a personalului angajat prin afisarea numarul maxim de persoane 

acceptat intr-o agenție, prin montarea panourilor plexiglas între aparatele de joc, a dozatoarelor 

de dezinfectant pentru mâini în toate agențiile noastre, precum si prin proceduri privind 

igienizarea suplimentara.  

Pentru protejarea angajaților am implementat lucrul de acasă pentru angajații care pot 

lucra de la distanță și am flexibilizat programul de lucru  folosim aplicații online și aplicații 

tehnice video și electronice pentru ședințe și pentru semnarea documentelor, asigurând astfel, 

pe cât de mult posibil, distanțarea socială. 

 

 

8.3. Drepturile Omului  
 

Grupul este permanent interesat de asigurarea condițiilor de muncă cât mai agreabile 

pentru angajații săi, având totodată în vedere o folosire cât mai eficientă și rațională a resurselor 

materiale. 

Pentru a îmbunătăți calitatea vieții angajaților săi, Grupul  promovează prin politicile și 

ghidurile sale respectarea drepturilor omului. De aceea, Grupul   continuă să investească în 
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resursele sale umane prin organizarea unor cursuri de perfecționare și/ sau formare 

profesională. 

     

8.4. Beneficiile angajaților  

 

Ne străduim să ne asigurăm că toți angajații noștri primesc beneficii de înalta calitate.  

Politica de resurse umane a grupului se bazează pe împartăsirea valorilor grupului, egalitatea 

de șanse la angajare, pachete avantajoase de beneficii, condiții de muncă la standarde 

internaționale, gestionare personalizata a carierei, formare și promovare internă. 

Investim foarte mult în oameni, pe care îi integrăm în programe locale de formare, și facem 

periodic evaluări în interiorul grupului, pentru a detecta oamenii cu potențial evolutiv. 

Grupul oferă urmatoarele beneficii, încercând an de an să crească numărul acestora:  

 

✓ Perioada de training – plătit; 

✓ Pachet salarial competitiv; 

✓ Posibilități multiple de suplimentare venituri (bonusuri de: instalare, conduită, 

performanță, live-trainig, recomandare, estival, agenție dificilă); 

✓ Posibilitatea prestării de ore suplimentare plătite în luna efectuării lor; 

✓ Tichete masă; 

✓ Pachet servicii medicale suportate de angajator – in Reteau Clinicilor Regina Maria; 

✓ Investiții în modernizarea condițiilor de muncă – pentru creșterea confortului și 

securitații la locul de munca; 

✓ Investiții pentru optimizarea muncii – aplicații noi/functionalități noi în aplicațiile de 

pariere; 

✓ Optimizarea activității curente din agenții prin eliminarea acțiunilor neesențiale; 

✓ Posibilități reale de promovare/avansare. 
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8.5. Remunerații, munca prestată și evaluarea performanței   

 

Scopul politicii de remunerare este încurajarea performanțelor salariaților (atât cea 

individuală, cât și cea colectivă), recunoașterea și valorizarea contribuției fiecăruia la 

rezultatele grupului. Politica de remunerare vizează atât componența fixă cât și cea variabilă. 

           Remunerația se bazeaza pe scheme de segmentare a personalului care permit adaptarea 

operațională a principiilor meritului și corectitudinii, pentru a diferenția în mod adecvat 

remunerația totală și a dispune de mecanisme de plată specifice diferitelor grupuri de personal, 

cu un accent special pe cele care au un rol important de reglementare pentru care sunt stabilite 

cerințe mai stricte. Politica grupului în domeniul evaluării activității profesionale a angajaților, 

este aceea de a asigura o apreciere corectă a activitații fiecarui angajat, în scopul asigurării 

echității interne și elaborării de planuri de acțiune care vizează creșterea performanțelor 

acestora.  

Evaluarea performanțelor este procesul de analiza a modului în care angajații iși 

îndeplinesc responsabilitățile postului și măsurile de îmbunatățire necesare pe viitor. Evaluarea 

performanțelor urmăreste compararea responsabilităților incluse în fisa de post cu nivelul de 

îndeplinire a acestora de către angajați. Practic, este vorba despre compararea a doua niveluri: 

✓ nivelul cerut de performanță (precizat în fisa de post și în lista de obiective stabilite); 

✓ nivelul atins (rezultat din activitatea angajatului într-o anumită perioadă de timp). 

Pe baza evaluării performanțelor se pot construi planuri de instruire pentru angajați și 

se pot face propuneri de promovări pentru cei care au obținut performanțe superioare și 

excepționale. Pentru toți angajații, evaluarea performanțelor reprezintă un bun prilej pentru 

stabilirea de noi obiective de îmbunătățire a performanțelor. 

9. Integritate   
 

            Grupul funcționează după principii bazate pe integritate, atât în procesul de luare a 

deciziilor, cât și în comportamentul angajaților noștri. Codul nostru de etică prin politica 

departamentului Resurse Umane stabilește principiile de bază pentru a ghida comportamentul 

angajaților. Avem toleranța zero pentru comportamentele ilegale sau lipsite de etica și acest 

lucru este consolidat continuu în politicile noastre. Politica internă oferă asistența și îndrumare 
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clară, tuturor angajaților, pentru identificarea situațiilor de tip conflict de interese și pentru a-i 

ajuta în gestionarea acestor conflicte.  

o Politica urmarește:  

✓ Identificarea situațiilor cu potențial de conflict de interese; 

✓ Stabilirea regulilor pentru prevenirea situațiilor de conflict de interese și, în cazul 

apariției, pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și eliminarea acestora; 

✓ Identificarea domeniilor de activitate din cadrul grupului care pot fi afectate de 

potențialele conflicte de interese. 

 

10. Politica și protecția mediului   

Ne propunem să utilizăm cu atenție toate resursele, promovând un comportament bazat 

pe optimizarea resurselor și a consumului responsabil acordând prioritate alegerilor care iau în 

considerare sustenabilitatea. Lucrăm pentru a oferi clienților noștri servicii de pariere  de 

calitate, activând noi modalități de a promova dezvoltarea în toate domeniile în care ne 

desfașurăm activitatea. Suntem conștienți că deciziile noastre au un impact direct și indirect 

semnificativ asupra mediului și comunității. 

Grupul acționează în conformitate cu legislația de mediu, promovând dezvoltarea 

durabilă, și este în mod continuu interesată să minimizeze impactul activităţilor sale asupra 

mediului, să ridice standardele de mediu şi sociale. 

Grupul colaborează cu un partener specializat în managementul deșeurilor, având 

licența pentru a colecta, selecta și recicla absolut toate tipurile de deseuri reciclabile 

nepericuloase și amintim aici fier, aluminiu, PET, hârtie, carton, sticlă, alamă, cupru, deșeuri 

electrice și electronice. 

Obiectivele generale de mediu ale Grupului sunt : 

 

➢ reducerea cantităţii de deşeuri produse la nivelul organizaţiei şi valorificarea eficientă 

şi ecologică a deşeurilor reciclabile;  

➢ conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;  

➢ îmbunătăţirea performanţei de mediu a societăţii, prevenirea poluării mediului, 

promovarea soluţiilor tehnice şi tehnologiilor „nepoluante”; 
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➢ reducerea costurilor de mediu în conţinutul serviciilor din domeniul propriu de 

activitate; 

➢ protecţia sănătăţii angajaților;  

➢ utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în vederea economisirii 

resurselor naturale, utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului, 

recuperabile sau reciclabile; 

➢  acordarea unei atenţii sporite nevoilor de instruire, sensibilizare şi conştientizare a 

întregului personal privind problemele de mediu .  

 

Stanleybet Capital se angajează: 

➢ să reducă consumul energetic prin instalarea unor becuri mai puțin consumatoare de 

energie; 

➢ să achiziționeze echipamente electronice cu un consum redus de energie;  

➢ să reducă cantitatea de 

hârtie utilizată; 

➢ să implementeze soluții 

tehnice prin care să se 

diminueze consumul de hârtie 

utilizată; 

➢ să colecteze selectiv 

deșeurile;  

➢ să reducă emisiile de CO2 

prin reînnoirea flotei auto a grupului. 

                 Grupul își reafirmă angajamentul față de sprijinirea unui mediu sustenabil, cu asumarea 

valorilor și cadrului de guvernanță.Grupul  ȋnţelege responsabilitatea socială pe care o are față de mediu, 

protejând resursele naturale și gestionând impactul direct și indirect al activităților sale asupra acestuia.  

          Grupul a înțeles importanța protejării și adoptării unor metode și atitudini sociale noi menite sa 

vină în sprijinul companiei și societăți. 
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11.Perspective de viitor  

 

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. 

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 Stanleybet Capital a fost proiectat și ajustat astfel încât, pe de o parte, să 

răspundă integrativ acestor provocări și, pe de altă parte, să demonstreze atât reziliență 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 prin emisiunea de obligațiuni fiind un exemplu în acest 

sens. 
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

Către asociaţii, 
S.C. STANLEYBET CAPITAL SA 
 
Opinia  

1. Am auditat situațiile financiare consolidate ale societății STANLEYBET CAPITAL SA, cu sediul 
social în Bd. Tudor Vladimirescu 29A, AFI TECH PARK 1, et.5, sector 5, București, identificată prin 
codul unic de înregistrare fiscală 43412218, și ale subsidiarelor sale Westgate Romania SRL, Megabet 
Internațional SRL, WAP Holding Ltd. Cipru, Game World Romania SRL, Game World Exchange SRL, 
Olimpico Bar SRL, Game World Invest SRL și Acetech Development SRL (în continuare “Grupul”) care 
cuprind bilanțul consolidat la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere consolidat 
pentru exercițiul încheiat la această dată, și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte 
note explicative.  

2. Situațiile financiare consolidate menționate se referă la: 

➢ Activ net/Total capitaluri proprii:   258.852.025 Lei 

➢ Pierderea netă a exercițiului financiar:    29.869.217 Lei 

3. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor prezentate la secțiunea Bazele 
opiniei cu rezerve a raportului nostru, situațiile financiare consolidate anexate prezintă fidel, sub 
toate aspectele semnificative, poziția financiară consolidata a Grupului la data de 31 decembrie 
2020, și performanța sa financiară aferentă 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 opinia cu rezerve 

4. La 31 decembrie 2020 Informațiile financiare folosite pentru pregătirea situațiilor financiare 
aferente WAP Holding Ltd Cipru nu a fost auditate și respectiv depuse la organismele de reglementare 
din Cipru, termenul de depunere fiind ulterior datei de finalizare a situațiilor financiare consolidate. 
Opinia noastră pentru situațiile financiare ale exercițiului anului 2020 a inclus o rezervă în acest 
sens.  Opinia asupra situațiilor financiare ale exercițiului financiar curent conține, de asemenea, o 
rezervă cu privire la implicațiile aspectelor prezentate mai sus asupra comparabilității informațiilor 
financiare ale anului curent cu cele aferente anului precedent. 

De asemenea, WAP Holding Ltd Cipru întocmește situațiile financiare pe baza cadrului de raportare 
în vigoare în jurisdicția unde funcționează, care este diferit de cadrul de raportare al societății 
mamă. Informațiile financiare folosite în procesul de consolidare nu au fost ajustate pentru a reflecta 
diferențele de tratament contabil între cele doua cadre de raportare. Noi nu am fost în măsură să 
cuantificăm efectul asupra situațiilor financiare consolidate ale eventualelor diferențe între cadrul 
de raportare folosit de filiala WAP Holding Ltd și cadrul de raportare al Grupului, atât la 31 decembrie 
2021, cât și la 31 decembrie 2020. Opinia noastră pentru situațiile financiare ale exercițiului anului 
2020 a inclus o rezervă în acest sens. 
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5. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (”ISA”) 
și Legea nr. 162/2017 (”Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise 
detaliat în secțiunea ”Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din 
raportul nostru. Suntem independenți față de Grup, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili 
emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform 
cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, 
și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem 
că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru 
opinia noastră cu rezerve. 

Incertitudini semnificative cu privire la continuarea activității 

6. Atragem atenția asupra Notei 16 Continuitatea exploatării unde se prezintă faptul că la 31 
decembrie 2021, grupul raportează o pierdere cumulată netă de 29,5 milioane Lei. Această pierdere 
provine în principal de la Westgate Romania SRL (companie controlata de Grup), care se află într-o 
poziție financiară dificilă, înregistrând o active nete negative de 14,5 milioane Lei și o pierdere o 
pierdere curentă de 22,2 milioane Lei  și active curente nete negative de 25,7 milioane Lei. Aceste 
rezultate au ca principală cauză efectele pandemia de Coronavirus (COVID-19), guvernul instituind 
restricții asupra persoanelor și companiilor. Carantina, distanțarea socială și alte intervenții 
guvernamentale, inclusiv restricții pentru operarea sălilor de jocuri, au avut un impact important 
asupra performanței afacerii în anul curent. Grupul a reușit să obțină concesii de la furnizori, a 
reeșalonat datoriile fiscale, a solicitat alte asistențe guvernamentale, iar conducerea este optimista 
cu privire la continuarea viitoare a activității, având în vedere eliberarea progresivă a restricțiilor. 
Cu toate acestea, există încă un risc imprevizibil care poate afecta activitatea viitoare. Aceste 
elemente reprezintă indicii ale existentei unor riscuri semnificative cu privire la capacitatea Grupului 
de a-și continua activitatea în condiții normale.  

De asemenea, atragem atenția asupra faptului ca filiala Westgate Romania SRL raportează capitaluri 
proprii negative în sumă de 14,6 milioane Lei, reprezentând mai puțin de 50% din capitalul social. 
Astfel, filiala se încadrează în prevederile art. 15324 din Legea 31/1990, republicată. Prin urmare, 
este necesară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru a decide asupra 
măsurilor de acoperire a pierderilor acumulate sau a dizolvării societății. Opinia noastră nu conține 
o rezerva cu privire la acest aspect. 

Evidențierea unor aspecte 

7. Societatea nu a fost supusă unui control fiscal în ultimii 5 ani. Având în vedere faptul că 
fiscalitatea în România este în continuă schimbare, există posibilitatea ca, în cazul unui control de 
fond, interpretările inspectorilor fiscali să fie diferite de cele ale conducerii Societății privind taxele 
și impozitele datorate. Prin urmare, valoarea taxelor, impozitelor și eventualelor accesorii vor fi 
stabilite cu exactitate după efectuarea unui control fiscal. Opinia noastră de audit nu conține o 
rezervă cu privire la acest aspect. 

Aspecte cheie de audit 

8. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, 
au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste 
aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea 
opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. 
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Aspect Cheie de audit Modul de abordare in cadrul auditului: 

  
Recunoașterea veniturilor 

A se vedea Nota 2 ”Politici Contabile – 
Recunoașterea veniturilor”  

Politica de recunoaștere a veniturilor este 
prezentată în Nota 2. Cifra de afaceri se 
compune din venituri din vânzarea de  
servicii și produse către clienți. 

În conformitate cu ISA, există un risc 
implicit în recunoașterea veniturilor, cauzat 
de presiunea pe care conducerea o poate 
resimți în legătură cu obținerea rezultatelor 
planificate. 

Veniturile Societății sunt recunoscute la 
momentul livrării produselor către clienți, 
respectiv pe măsura prestării serviciilor. 

Procedurile noastre de audit au inclus, printre 
altele: 

• evaluarea principiilor de recunoaștere 
a veniturilor în conformitate cu 
prevederile OMFP 1802/2014; 

• recalcularea pe bază de eșantion a 
veniturilor aferente sălilor de jocuri 
pornind de la contorii aparatelor de 
joc; 

• participarea la inventarierea 
numerarului din casă la filialele 
semnificative; 

• confirmarea soldurilor bancare; 

• testarea controlului și a proceselor 
implementate cu privire la reflectarea 
în contabilitate a prestărilor de servicii 
online. 

 

Alte aspecte 

9. Acest raport este adresat exclusiv asociaților Grupului, în ansamblu. Auditul nostru a fost 
efectuat pentru a putea raporta asociaților acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un 
raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne 
asumăm responsabilitatea decât față de Grup și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul 
nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată. 

Alte informații – Raportul administratorilor 

10. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte 
informații cuprind Raportului administratorilor, care include și declarația nefinanciară, dar nu 
cuprind situațiile financiare consolidate și raportul auditorului cu privire la acestea. 

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare consolidate nu acoperă și aceste alte informații și, 
cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de 
concluzie de asigurare cu privire la acestea. 

În legătură cu auditul situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să 
apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare 
consolidate sau cu cunoștințele pe care noi le-am dobândit în timpul auditului, sau dacă ele par a fi 
denaturate semnificativ. 

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în 
toate aspectele semnificative, în conformitate cu  informațiile prevăzute la punctele 554-5566 din 
OMFP 1802/2014. 
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În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare 
consolidate, în opinia noastră: 

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care 
au fost întocmite situațiile financiare consolidate sunt în concordanță, în toate aspectele 
semnificative, cu situațiile financiare consolidate; 

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate 
cu informațiile cerute de punctele 554-5566 din OMFP 1802/2014. 

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, 
dobândite în cursul auditului situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 
data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în 
Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect. 

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile 

financiare consolidate 

11. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate care să 
ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care 
conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare consolidate lipsite 
de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

12. În întocmirea situațiilor financiare consolidate, conducerea este responsabilă pentru 
evaluarea capacității Grupului de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a 
aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea principiului continuității 
activității ca bază a contabilității, cu excepția cazurilor în care conducerea fie intenționează să 
lichideze Grupul sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara 
acestora. 

13. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 
raportare financiară al Grupului. 

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare consolidate 

14. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care 
situațiile financiare consolidate, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie 
de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. 
Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că 
un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, 
dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate 
semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor 
influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare consolidate. 

15. Ca parte a unui audit în conformitate ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem 
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

a) Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare 
consolidate, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit 
ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a 
furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative 
cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative 
cauzată de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni 
intenționate, declarații false și evitarea controlului intern; 
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b) Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit 
adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității 
controlului intern al Grupului; 

c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al 
estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere; 

d) Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 
contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit 
obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care 
ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Grupului de a-și continua 
activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să 
atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare 
consolidate sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. 
Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului 
auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să 
nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității; 

e) Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare 
consolidate, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare 
consolidate reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează 
prezentarea fidelă. 

16. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și 
programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice 
deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

 

In numele BDO Audit S.R.L.   

Înregistrat în Registrul Public electronic al auditorilor financiari și 

firmelor de audit cu nr. FA18 

 

  

Numele partenerului: Răzvan Cocei  

Înregistrat în Registrul Public electronic al auditorilor financiari și 

firmelor de audit cu nr. AF2568 

 

București, Romania 29 aprilie 2022 

 



  

 

 

  DECLARATIE 
           in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 

 

 

 

 

 

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru : 

 

Societatea comerciala : STANLEYBET CAPITAL S.A. 
Sediu Social: Localitatea BUCURESTI, sectorul 5, Bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 29A, Afi 

Tech Park 1  

Numar din registrul comertului: J40/16739/2020 

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni 

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6420-Activ.ale holdingurilor 

Cod unic de inregistrare: 43412218 

 

 

 

         Subsemnatul  Csaba Tanko , 

 

 

conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de administrator 

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 

si confirm urmatoarele: 

 

        a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale 

sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. 

 

        b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, 

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea 

desfasurata. 

 

        c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.  

 

 

 

 

 

 

                                                             Semnatura, 

Csaba Tanko 

 


