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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ                                          9. listopadu 2017 

 

Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N. V.  
za období od 1. července 2017 do 8. listopadu 2017 

 
 

Fortuna Entertainment Group přijala v prvních devíti 
měsících roku 2017 sázky v hodnotě 1,3 miliardy EUR, 

nárůst o 69,1 %  
 

AMSTERDAM/Varšava/Praha – Společnost Fortuna Entertainment Group N. V. 
(FEG), největší středoevropský provozovatel kurzových sázek a her, oznamuje 
své předběžné neauditované konsolidované výsledky za prvních devět měsíců 
roku 2017.  

Neauditované výsledky společnosti Fortuna Entertainment Group za prvních devět 
měsíců 2017 ukazují růst všech klíčových hospodářských parametrů. 

 Celková výše přijatých sázek vzrostla v prvních devíti měsících 2017 
 o 69,1 % na 1,3 miliardy EUR 

 Celková výše hrubých výher vzrostla v prvních devíti měsících 2017 
 o 54,1% na 185,3 milionu EUR 

 Hodnota EBITDA se v prvních devíti měsících roku 2017 zvýšila o 77,9 % 
na 28,3 milionu EUR 

 Čistý zisk Společnosti dosáhl za prvních devět měsíců roku 2017 7,9 
milionu EUR, o 18,0 % meziročně méně 

„Zveřejněné dobré výsledky hospodaření společnosti za prvních devět měsíců roku 
2017 již odrážejí naši růstovou strategii prostřednictvím investic do provozní 
výkonnosti, nových platforem a regionální expanze. Díky tomu jsme zaznamenali 
výrazný růst všech klíčových parametrů hospodaření. Naše přijaté sázky vzrostly 
meziročně o 69,1 % na 1,3 miliard EUR, hrubé výhry dosáhly výše 185,3 milionu EUR 
a EBITDA 28,3 milionu EUR, což je o 54,1 % a 77,9 % meziročně více. Pokud 
upravíme hodnotu EBITDA o jednorázové náklady na akvizice a integraci, potom se 
meziročně zvýší o 105,6 %. Také bychom chtěli potvrdit náš výhled hospodaření do 
konce roku a navýšit výhled po úpravě o akvizice.“ uvedl Per Widerström, generální 
ředitel společnosti Fortuna Entertainment Group. 

Hodnota přijatých sázek Skupiny dosáhla za prvních devět měsíců 2017 výše 1,3 
miliardy EUR, silný meziroční nárůst o 69,1 % ve srovnání s prvními devíti měsíci roku 
2016. Silný nárůst přijatých sázek byl ovlivněn růstem online, zejména u kurzového 
sázení ve všech zemích, kde Fortuna působí, dále online casinem v České republice 
a částečně také konsolidací společností Hattrick Sports Group1 a Fortuna Rumunsko2.  

                                                 
1 Konsolidace společností Hattrick Sports Group v Rumunsku a Chorvatsku od 20. 5. 2017 
2 Společnosti Fortuna Rumunsko zahrnují Bet Active Concept S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. a Slot Arena S.R.L. 

konsolidované od 1. 9. 2017 
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Přijaté sázky v segmentu sportovního sázení a hraní (Sports Betting & Gaming) 
na původních trzích Společnosti dosáhly za prvních devět měsíců 2017 1 
miliardy EUR, což je o 38,8 % více nežli v roce 2016, z toho 152,6 milionu EUR 
pocházelo z online herního segmentu (gaming) v České republice. Přijaté sázky 
z nepokračujících operací loterijního segmentu dosáhly 5,7 milionu EUR a poklesly 
meziročně o 60,7 %. Přijaté sázky z konsolidace Hattrick Sports Group dosáhly výše 
209,6 milionu EUR a z konsolidace Fortuny v Rumunsku za měsíc září 2017 34,4 
milionu EUR.  

V prvních devíti měsících roku 2017 dosáhla celková výše hrubých výher (Gross 
Win) 185,3 milionu EUR, což je nárůst o 54,1 % ve srovnání s prvními devíti měsíci 
2016. Na očekávaném poklesu marže hrubých výher se podílely méně příznivé 
výsledky ve sportovním sázení v prvních měsících letošního roku a dále rychleji 
rostoucí sázení a hraní po internetu. 

V prvních devíti měsících roku 2017 dosáhla výše hrubých výher ze sportovního 
sázení a hraní (Sports betting & Gaming) na původních trzích Společnosti 146,4 
milionu EUR, meziročně o 28,6% více, z toho 6,9 milionu EUR činily hrubé výhry 
z herního segmentu v ČR. 

Hrubé výhry z online sportovního sázení (bez Hattrick Sports Group a Fortuny 
Rumunsko) dosáhly za první tři čtvrtletí roku 2017 98,9 milionu EUR, což je o 32,0 % 
více nežli v předchozím roce. V prvních devíti měsících roku 2017 se hrubé výhry ze 
sportovního sázení na pobočkách (bez Hattrick Sports Group a Fortuny Rumunsko) 
meziročně zvýšily o 4,3 % a dosáhly tak 40,5 milionu EUR.  

Hrubé výhry z nepokračujícího segmentu loterie činily 2,4 milionu EUR, meziroční 
pokles o 63,0 %. Hrubé výhry generované Hattrick Sports Group od data konsolidace 
činily 32,1 milionu EUR a hrubé výhry dosažené společnostmi Fortuna v Rumunsku za 
měsíc září 2017 4,4 milionu EUR.  

(v mil. EUR) 9 měsíců 2017 % změna 

Přijaté sázky 1 278,8 69,1 % 

- z toho sportovní sázení a online hry 1 029,1 38,8 % 

- z toho loterie (nepokračující operace) 5,7 -60,7 % 

- z toho Hattrick (05-09/2017) 209,6 n/a 

- z toho Fortuna Rumunsko (09/2017) 34,4 n/a 

Hrubé výhry 185,3 54,1 % 

- z toho sportovní sázení a online hry 146,4 28,6 % 

- z toho loterie (nepokračující operace) 2,4 -63,0 % 

- z toho Hattrick (05-09/2017) 32,1 n/a 

- z toho Fortuna Rumunsko (09/2017) 4,4 n/a 

Celková výše konsolidované EBITDA dosáhla v prvních devíti měsících roku 
2017 hodnoty 28,3 miliony EUR, což představuje meziroční nárůst o 77,9 %. 
Z toho hodnota EBITDA ze sportovního sázení a gamingu dosáhla výše 20,7 milionu 
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EUR, meziročně o 35,9 % více. EBITDA z nepokračujícího segmentu loterie dosáhla 
záporné hodnoty 0,3 milionu EUR, meziročně o 153,8 % méně.  

EBITDA generovaná Hattrick Sports Group od data akvizice činila 7,9 milionu EUR a 
EBITDA za Fortunu Rumunsko 0,03 milionu EUR za měsíc září.  
 
Ukazatel EBITDA (EBITDA adjusted) očištěný o jednorázové náklady spojené 
s akvizicemi a náklady na integraci dosáhl hodnoty 31,6 milionu EUR, o 105,6 % 
meziročně více. 
 
Vybrané finanční ukazatele – celkem za FEG 

(v mil. EUR) 9 měsíců 2017 % změna 

Výnosy 124,4 57,3 % 

- z toho sportovní sázení & gaming 89,7 21,0 % 

- z toho loterie (nepokračující operace) 1,9 -63,1 % 

- z toho Hattrick (05-09/2017) 29,3 n/a 

- z toho Fortuna Rumunsko (09/2017) 3,6 n/a 

EBITDA 28,3 77,9 % 

- z toho sportovní sázení & gaming 20,7 35,9% 

- z toho loterie (nepokračující operace) -0,3 -153,8 % 

- z toho Hattrick (05-09/2017) 7,9 n/a 

- z toho Fortuna Rumunsko (09/2017) 0,03 n/a 

 
Celkový čistý zisk Skupiny za prvních devět měsíců 2017 dosáhl výše 7,9 milionu 
EUR, o 18,0 % meziročně méně. Z toho čistý zisk ze sportovního sázení, hraní a 
loterie (bez Hattrick Sports Group a společností Fortuna v Rumunsku) činil 8,5 milionu 
EUR, meziroční pokles o 12,2 %.  
 
Celkový čistý zisk Skupiny očištěný o jednorázové náklady spojenými s  akvizicemi, 
náklady na integraci a snížením hodnoty nehmotného majetku (assets impairment) 
dosáhl hodnoty 14,4 milionu EUR, nárůst o 59,5 % meziročně. 

Přehled po zemích 

Česká republika 
Česká republika se podílela v prvních devíti měsících 2017 na celkových přijatých 
sázkách Společnosti přibližně 45%. Celkové přijaté sázky v České republice 
(včetně loterie) zaznamenaly v porovnání s prvními devíti měsíci 2016 silný 
dvouciferný růst, který ovlivnil jednak pokračující růst sázení po internetu tak i nově 
spuštěné online casino. Hrubé výhry (Gross Win) v České republice v prvních 
devíti měsících 2017 oproti stejnému období v roce 2016 rostly rovněž 
dvouciferně.  
 
Slovensko 
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Podíl Slovenska na celkové částce přijatých sázek Skupiny v prvních devíti měsících 
2017 přesáhl dvacet procent. Celkové přijaté sázky na Slovensku v prvních devíti 
měsících 2017 rostly dvouciferně, nicméně již ne tak razantně jako 
v předchozích obdobích. Hrubé výhry (Gross Win) z kurzového sázení na 
Slovensku v prvních devíti měsících 2017 meziročně rostly rovněž 
dvouciferně  a to díky online segmentu, zatímco hrubé výhry z pobočkového sázení 
v prvních devíti měsících 2017 na Slovensku mírně poklesly. 
 
Polsko 
Podíl Polska na celkových přijatých sázkách Skupiny v prvních devíti měsících 2017 
dosáhl téměř třináct procent. Výše celkových přijatých sázek v Polsku v prvních 
devíti měsících 2017 zaznamenala silný dvouciferný růst. Hrubé výhry (Gross 
Win) z kurzového sázení v Polsku v prvních devíti měsících 2017 rostly také 
dvouciferně a to díky razantnímu nárůstu online sázení.   
 
Hattrick Sports Group 
Skupina Hattrick Sports Group, konsolidovaná od konce května 2017 přispěla 
k celkovým přijatým sázkám za prvních devět měsíců 2017 sedmnácti procentním 
podílem. Z toho podíl Hattricku v Rumunsku činil třicet procent a sedmdesát procent 
činil podíl operací v Chorvatsku, který provozuje sázení online i na rumunském území.  
 
Fortuna Rumunsko 
Společnosti rumunské Fortuny byly konsolidované do výsledků FEG od 1. září 2017 
do 30. září 2017 a jejich podíl na přijatých sázkách činil méně jak tři procenta ve 
sledovaném období prvních devíti měsíců roku.  
 
Korporátní události za období do 30. září 2017 
 
Na konci srpna 2017 byla úspěšně dokončena akvizice společností Bet Active Concept 
S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. and Slot Arena S.R.L. v Rumunsku. 
Akvizice byla schválena mimořádnou valnou hromadou akcionářů Fortuny dne 1. 
srpna 2017. Rumunské společnosti budou integrovány s operacemi Hattrick Sports 
Group v Rumunsku, ale s oddělenými obchodními značkami. Fortuna zaplatí za 
akvizici celkem 47 milionů EUR, z toho 32 milionů bylo zaplaceno při podpisu smlouvy 
a zbylých až 15 milionů bude zaplaceno v závislosti na budoucích výsledcích 
hospodaření. K tomu se Fortuna zavázala refinancovat zhruba 3 miliony dluhu 
poskytnutého společností Fortbet těmto rumunským firmám. Prvotní splátka byla 
financována hotovostí a bankovními úvěry Společnosti. 
 
Dne 1. září obdrželo představenstvo Společnosti oznámení od svého majoritního 
akcionáře Fortbet Holdings Limited (“Fortbet”), že majoritní akcionář navýšil svůj podíl 
na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti na 79,8 %. Před tímto 
navýšením držel Fortbet podíl 76,3 % na základním kapitálu a hlasovacích právech. 
 
Výhled na zbytek roku 2017 

Společnost potvrzuje svůj výhled do konce roku 2017 bez zahrnutí nových akvizic a 
očekává: 
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Bez vlivu akvizic skupiny Hattrick Sports Group a Fortuny Rumunsko, Společnost 
očekává za rok 2017 růst celkových přijatých sázek do 1 300 milionů EUR a růst 
hodnoty EBITDA o 20 – 25 % meziročně. Investice do platformy pro kurzové sázení a 
hraní se odrazí v hodnotě CAPEX v roce 2017, který se očekává ve výši 8 – 10 milionů 
EUR.  

Po započtení konsolidace Hattrick Sports Group a Fortuna Rumunsko by přijaté sázky 
za rok 2017 mohly dosáhnout hodnoty 1 900 milionů EUR a ukazatel EBITDA může 
růst o 80 - 95 % meziročně. Nově CAPEX by mohl dosáhnout úrovně 11 – 14 milionů 
EUR.  

Společnost svolala na 1. prosince 2017 mimořádnou valnou hromadu. Programem 
mimořádné valné hromady je schválení návrhu nové politiky odměňování pro členy 
představenstva a dozorčí rady, změny do stanov Společnosti a návrh jmenování 
nového člena představenstva a dvou nových členů dozorčí rady s cílem posílit 
standardy corporate governance.  

 

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 2017 a 8. listopadem 2017 včetně – dnem předcházejícím zveřejnění 
této mezitímní zprávy.  

 


