
 

 
 
Kontakt: 
Klára Klímová 
Mobil: +420 724 255 715 
E-mail:klara.klimova@fortunaeg.nl 
 

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ                      3. listopadu 2016 

 

Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N. V.  
za období od 1. července 2016 do 2. listopadu 2016 

 
 

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky 
v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 %  

 
AMSTERDAM/Varšava/Praha – Společnost Fortuna Entertainment Group N. V., 
největší středoevropský provozovatel kurzových sázek, oznamuje své 
předběžné neauditované konsolidované výsledky za prvních devět měsíců roku 
2016.  

Neauditované výsledky společnosti Fortuna Entertainment Group za prvních devět 
měsíců 2016 potvrzují růst přijatých sázek ve všech zemích, kde Společnost působí. 

 Celková výše přijatých sázek vzrostla v prvních devíti měsících 2016 o 
22,9 % na 756,0 milionu EUR 

 Celková výše hrubých výher vzrostla v prvních devíti měsících 2016 o 14,4 
% na 120,2 milionu EUR 

 Hrubé výhry ze sportovního sázení po internetu se v prvních devíti 
měsících roku 2016 zvýšily o 25,0 % na 75,0 milionu EUR 

Hodnota přijatých sázek Skupiny dosáhla za prvních devět měsíců 2016 výše 
756,0 milionu EUR, což je silný meziroční nárůst o 22,9 % ve srovnání s prvními devíti 
měsíci roku 2015. Tento růst byl podpořen zejména dvouciferným růstem sázení po 
internetu, a to ve všech zemích, kde Fortuna působí, zatímco sázení na pobočkách 
rostlo jednociferně. Přijaté sázky v segmentu sportovního sázení činily v prvních 
devíti měsících 2016 741,6 milionu EUR, což je o 23,4 % více než v roce 2015. 
Přijaté sázky z loterie dosáhly v prvních devíti měsících 2016 hodnoty 14,4 milionu 
EUR a rostly meziročně o 2,6 %. 

V prvních devíti měsících 2016 dosáhla výše hrubých výher 120,2 milionu EUR, což 
je nárůst o 14,4 % ve srovnání s prvními devíti měsíci roku 2015.  
Hrubé výhry z kurzového sázení činily 113,8 milionu EUR, meziročně o 15,0 % 
více. Z toho hrubé výhry z kurzového sázení po internetu dosáhly v prvních 
třech čtvrtletích 2016 solidního meziročního růstu o 25,0 % na 75,0 milionů EUR. 
Hrubé výhry z kurzového sázení na pobočkách se za první tři čtvrtletí 2016 rovnaly 
hodnotě 38,8 milionu EUR a od loňského roku mírně poklesly o 0,4 %. 
 
Hodnoty přijatých sázek a hrubých výher za prvních devět měsíců 2016 bylo dosaženo 
na základě rostoucího internetového (webového a mobilního) sázení a také podpořeno 
fotbalovým mistrovstvím Evropy ve Francii UEFA EURO 2016. 
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Hrubé výhry z loterie za prvních devět měsíců 2016 dosáhly výše 6,4 milionu 
EUR, což je o 5,1 % více v porovnání se stejným obdobím loňského roku.  

Celková výše konsolidované EBITDA dosáhla za prvních devět měsíců 2016 
hodnoty 15,9 milionu EUR, což znamená meziroční pokles o 9,9 %. Z toho hodnota 
EBITDA ze sportovního sázení dosáhla výše 15,3 milionu EUR, o 8,9 % meziročně 
méně a EBITDA z loterií dosáhla hodnoty 0,6 milionu EUR, meziročně o 23,2 % více. 
Meziroční pokles ukazatele EBITDA byl způsoben převážně zvýšením sázkové daně 
v České republice, které ovlivnilo hodnotu jak v oblasti sportovního sázení, tak loterie, 
dále zrušením manipulačního poplatku na online na konci února 2015 na Slovensku, 
nepříznivým vývojem sázek zejména v únoru a rovněž předpokládaným nárůstem 
provozních nákladů Skupiny k budování dalšího potenciálu a kapacity pro budoucí 
růst. 

„V prvních devíti měsících roku 2016 Společnost pokračovala v silném růstu přijatých 
sázek a vybrali jsme celkové sázky v hodnotě 756,0 milionů EUR, což je o 22,9 % více 
než v loňském roce. Přijaté sázky rostly dvouciferným tempem na všech našich 
klíčových trzích, podpořeny primárně růstem na online sázení hlavně pak sázením 
přes mobily, zatímco sázení na pobočkách rostlo jednociferně. Náš provozní zisk 
vyjádřený hodnotou EBITDA byl v meziročním vyjádření ovlivněn zvýšením sázkové 
daně v České republice, nepříznivým vývojem sázek zejména v únoru a plánovaným 
růstem provozních nákladů na podporu budoucích růstových příležitostí společnosti,“ 
uvedl Per Widerstrom, generální ředitel společnosti Fortuna Entertainment Group. 
 
Vybrané finanční ukazatele – celkem za FEG 

(v mil. EUR) 9M 2016 % yoy 

Přijaté sázky 756,0 22,9 % 

- z toho sportovní sázení 741,6 23,4 % 

- z toho loterie 14,4 2,6 % 

Hrubé výhry 120,2 14,4 % 

- z toho sportovní sázení 113,8 15,0 % 

- z toho loterie 6,4 5,1 % 

Výnosy 79,1 8,0 % 

- z toho sportovní sázení 74,1 8,5 % 

- z toho loterie 5,0 1,7 % 

EBITDA 15,9 -9,9 % 

- z toho sportovní sázení 15,3 -8,9 % 

- z toho loterie 0,6 23,2 % 

Čistý zisk 9,6 -28,0 % 

- z toho sportovní sázení 9,5 -30,6 % 

- z toho loterie 0,1 123,9 % 
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Kurzové sázení v jednotlivých zemích 

Sportovní sázení v České republice 
 
Sportovní sázení v České republice se podílelo v prvních devíti měsících roku 2016 na 
celkových přijatých sázkách Společnosti více než padesáti procenty. Celkové přijaté 
sázky zaznamenaly v porovnání s prvními třemi kvartály roku 2015 dvouciferný 
růst.  
 
Hrubé výhry z kurzového sázení v České republice za prvních devět měsíců 2016 
oproti stejnému období v roce 2015 vzrostly dvouciferně. Růst hrubých výher byl 
tažen sázením po internetu, zatímco hrubé výhry z kurzového sázení na pobočkách 
meziročně mírně poklesly.  
 
Sportovní sázení na Slovensku 
 
Podíl slovenského trhu na celkovém objemu přijatých sázek představoval v prvních 
devíti měsících roku 2016 jednu třetinu. Celkové přijaté sázky na Slovensku v 
prvních devíti měsících 2016 vzrostly o více než 30 %.   
 
Za prvních devět měsíců 2016 hrubé výhry z kurzového sázení na Slovensku 
meziročně rostly dvouciferně. Hrubé výhry na Slovensku rostly v segmentu sázení 
po internetu, zatímco na pobočkách mírně klesly.  
 
Sportovní sázení v Polsku 
 
Podíl polského sportovního sázení na celkových přijatých sázkách Skupiny za prvních 
devět měsíců roku 2016 činil 12 %. Výše celkových přijatých sázek v Polsku v 
prvních devíti měsících 2016 zaznamenala mírný dvouciferný růst. 
 
Hrubé výhry z kurzového sázení v Polsku za prvních devět měsíců 2016 rostly 
mírným dvouciferným tempem, podpořeny sázením po internetu, zatímco hrubé 
výhry na pobočkách se zvýšily jen nepatrně.  
 
Loterie v České republice 
 
Výše přijatých sázek v loterii v prvních devíti měsících 2016 dosáhla hodnoty 
14,4 milionu EUR, o 2,6 % více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku díky 
nárůstu segmentu číselných her. Hrubé výhry z loterie v České republice dosáhly 
výše 6,4 milionů EUR, což představuje meziroční nárůst o 5,1 %. 
 
EBITDA z loterie dosáhla částky 0,6 milionu EUR, o 23,2 % více ve srovnání 
s prvními devíti měsíci roku 2015. 
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Další významné obchodní a korporátní události za vykazované období 
 
V srpnu 2016 oznámila Fortuna Entertainment Group N. V. uzavření smlouvy se 
společností Playtech (LSE: PTEC) na dodání platformy pro všechny distribuční kanály 
v oblasti sportovního sázení i online her. Playtech je přední světovou společností 
dodávající herní software poskytující inovativní řešení významným společnostem v 
odvětví sportovního sázení a online her. Platforma společnosti Playtech poskytne 
Fortuně nezbytné nástroje potřebné k urychlení realizace strategie Společnosti, kterou 
je flexibilní řešení na míru pro více distribučních kanálů v oblastech sportovního 
kurzového sázení a online her s ohledem na jednotnou zákaznickou peněženku a 
management vztahu se zákazníky. 
 
Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Fortuna Entertainment Group  
N. V., která se konala 7. září 2016 v Amsterdamu, jmenovala pana Mortena Røndeho 
členem dozorčí rady navrženého v souladu se stanovami Společnosti. 
 
Morten Rønde (43) vlastní poradenskou agenturu Copenhagen Gambling a 
spolupracuje s bruselskou public affairs agenturou Instinctif a s londýnskou právnickou 
firmou Harris Hagan. Morten má 17-ti leté zkušenosti v oblasti hazardu. Pracoval 12 
let jako právník u dánského úřadu pro hazard a podílel se na vypracování dánské 
reformy hazardu v roce 2012. Od roku 2012 je ředitelem dánské obchodní asociace 
DOGA, která sdružuje regulované provozovatele kurzového sázení a online kasin v 
Dánsku. Morten dále zastává pozici ředitele pro vzdělávání a rozvoj v organizaci 
International Masters of Gaming Law (IMGL), kde má na starost programovou část 
konferencí zaměřených na gambling. Rovněž se podílel na poradenství regulátorům v 
oblasti gamblingu v Holandsku a v České republice.  V současné době působí v komisi, 
jež spolupracuje se švédskou vládou na reformě herního zákona. Morten Rønde 
vystudoval práva na univerzitě v Kodani.  
 
V říjnu 2016 podepsala Fortuna smlouvu s FAČR a stala se novým partnerem českého 
fotbalu. V rámci smlouvy se Fortuna stane partnerem českého fotbalu napříč všemi 
výkonnostními stupni, včetně reprezentace. Od sezony 2018/19 potom i hlavním 
sponzorem první české fotbalové ligy.  
 
Výhled na zbytek roku 2016 

Společnost potvrzuje svůj výhled na rok 2016 a dále očekává: 

Společnost očekává růst celkových přijatých sázek do 1.010 milionů EUR a snížení 
hodnoty EBITDA o 10 – 15 % oproti roku 2015 v důsledku zvýšení sázkové daně 
v České republice, zrušení manipulačního poplatku na Slovensku a dalších investic do 
rozvoje Společnosti. Investice do nové sázkové a herní platformy navýší CAPEX 
v roce 2016, který se očekává ve výši 11 – 13 milionů EUR.  

V roce 2016 bude Fortuna jako moderní regulovaný provozovatel kurzových sázek i 
nadále nabízet svým zákazníkům širokou škálu produktů a prvotřídního servisu, ať už 
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si zákazník zvolí jakýkoliv způsob sázení v jakémkoli čase. Hlavním důrazem Fortuny 
bude investice do klíčových zdrojů a budování konkurenční výhody a rozsahu pro 
tvorbu budoucí hodnoty. Strategické zaměření bude dáno provozní dokonalostí, 
technologickým základem a schopností lidských zdrojů a výstavbou kapacit. 

V České republice došlo 1. ledna 2016 ke změně zdanění hazardu, což znamená 
zvýšení sázkové daně jak u kurzového sázení, tak u loterie z 20 % na 23 %. Společnost 
odhaduje, že změna ve zdanění bude mít negativní dopad na celoroční hodnotu 
EBITDA kolem 2 milionů EUR.  

 
Ve vykazovaném období nedošlo k žádným dalším materiálním transakcím nebo změnám ve finanční 
pozici Skupiny, než které jsou uvedeny v této zprávě. Stejně tak si nejsou statutární orgány vědomy 
jakýchkoliv jiných materiálních událostí, transakcí nebo změn ve finanční pozici Skupiny, ke kterým by 
došlo v období mezi 1. červencem 2016 a 2. listopadem 2016 včetně – dnem předcházejícím zveřejnění 
této mezitímní zprávy.  

 


