REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

15. března 2018

Fortuna Entertainment Group N.V.

Předběžné neauditované hospodářské
výsledky za rok 2017
Amsterdam - Společnost Fortuna Entertainment Group N. V. oznamuje své
předběžné neauditované konsolidované výsledky za fiskální rok končící 31.
prosincem 2017, sestavené v souladu s mezinárodními standardy účetního
výkaznictví (IFRS).
Předběžné neauditované výsledky společnosti Fortuna Entertainment Group za rok
2017 potvrzují růst na trzích, kde Společnost působí:





Celkové přijaté sázky za rok 2017 se zvýšily o 93,1 % na 2 007,1 milionu
EUR
Celková výše hrubých výher v roce 2017 vzrostla o 87,4 % na 305,4
milionu EUR
Celková EBITDA dosáhla 55,0 milionu EUR, meziročně o 148.1 % více
Čistý zisk v roce 2017 vzrostl o 86,4 % na 15,4 milionu EUR

Společnost Fortuna, přední středo- a východoevropský provozovatel kurzových sázek
a her působící na trzích v Polsku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v
Chorvatsku, dosáhla v roce 2017 celkové výše přijatých sázek 2 007,1 milionu
EUR, což je o 93,1% více než v roce 2016. Tento nárůst byl způsoben zejména
růstem online kurzových sázek ve všech původních trzích, kde Fortuna působí, on-line
hraním v České republice a také novými akvizicemi společností Hattrick Sports Group
a entit Fortbetu v Rumunsku.
Hodnota přijatých sázek v segmentu sportovního sázení a hraní na původních trzích
dosáhla částky 1 480,3 milionu EUR, což je o 45,2 % více než v roce 2016, z čehož
243,0 milionů EUR pocházelo z online casina v České republice. Přijaté sázky
z nepokračujícího segmentu loterie dosáhly v roce 2017 celkové výše 5,7 milionu EUR,
meziroční pokles o 72,0 % meziročně. Přijaté sázky společnosti Hattrick Sports Group
v roce 2017 činily 386,2 milionu EUR a z konsolidace rumunských společností od září
2017 134,9 milionu EUR.
V roce 2017 dosáhla výše hrubých výher (Gross Win) částky 305,4 milionu EUR,
což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 87,4 %. Nárůst hrubých výher
byl způsoben především růstem sázkových objemů, zlepšením ziskovosti pobočkové
sítě a rovněž silnou výkonností klíčových ukazatelů. Marže hrubých výher ve druhé
polovině roku 2017 vzrostly a to zejména v prosinci 2017 díky příznivým sportovním
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výsledkům, což částečně kompenzovalo nízké marže z první poloviny roku 2017, které
byly podprůměrné. Celková marže hrubých výher za rok 2017 tak činila 15,2 %.
Hrubé výhry z kurzového sázení a hraní dosáhly výše 218,4 milionu EUR, což bylo o
42,1 % více než v předcházejícím roce. Z toho hrubé výhry z herního segmentu
v České republice činily 10,5 milionu EUR.
Hrubé výhry z nepokračujícího segment loterií dosáhly výše 2,4 milionu EUR
(meziročně -74,2 %). Hrubé výhry společnosti Hattrick Sports Group od konsolidace
činily 62,1 milionu EUR a hrubé výhry rumunských společností Fortuny od září 2017
byly 22,5 milionu EUR.
„Zveřejněné výsledky hospodaření společnosti za rok 2017 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 93,1 % na 2 miliardy EUR, hrubé
výhry dosáhly výše 305,4 milionu EUR a EBITDA 55,0 milionů EUR, což je o 87,4 % a
148,1 % meziročně více. Pokud upravíme hodnotu EBITDA o jednorázové náklady na
akvizice a integraci, potom se meziročně zvýší o 169,0 %. sdělil Per Widerström, CEO
a předseda představenstva Fortuna Entertainment Group.
Vybrané finanční ukazatele
(v mil. EUR)
Přijaté sázky
-

-

2 007 143

93,1 %

1 019 370

1 480 374

45,2 %

z toho loterie (nepokračující operace)

20 235

5 664

-72,0 %

z toho Hattrick (05-09/2017)

n/a

386 187

n/a

z toho Fortuna Rumunsko (09/2017)

n/a

134 918

n/a

162 968

305 444

87,4 %

z toho sportovní sázení a online hry

153 773

218 487

42,1 %

z toho loterie (nepokračující operace)

9 195

2 373

-74,2 %

n/a

62 087

n/a

-

z toho Hattrick (05-09/2017)

n/a

22 497

n/a

106 189

212 365

100,0 %

z toho sportovní sázení & gaming

98 966

136 028

37,4 %

z toho loterie (nepokračující operace)
z toho Hattrick (05-09/2017)

7 223

1 861

-74,2 %

n/a

56 102

n/a

z toho Fortuna Rumunsko (09/2017)

n/a

18 374

n/a

22 149

54 955

148,1 %

z toho sportovní sázení & gaming

21 170

33 194

56,8 %

z toho loterie (nepokračující operace)
z toho Hattrick (05-09/2017)

980

-346

-135,3 %

n/a

18 009

n/a

z toho Fortuna Rumunsko (09/2017)

n/a

4 098

n/a

16 700

40 232

140,9 %

z toho sportovní sázení & gaming

18 409

25 444

38,2 %

z toho loterie (nepokračující operace)
z toho Hattrick (05-09/2017)

-1 709

-351

79,5 %

n/a

11 866

n/a

z toho Fortuna Rumunsko (09/2017)

Výnosy
EBITDA
Provozní zisk
-

% změna

1 039 605

Hrubé výhry
-

2017

z toho sportovní sázení a online hry
-

-

2016
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-

n/a

3 273

n/a

8 282

15 437

86,4 %

z toho sportovní sázení & gaming

9 965

17 190

72,5 %

z toho loterie (nepokračující operace)
z toho Hattrick (05-09/2017)

-1 683

-314

81,3 %

n/a

-3 433

n/a

z toho Fortuna Rumunsko (09/2017)

n/a

1 994

n/a

z toho Fortuna Rumunsko (09/2017)

Čistý zisk
-

Výnosy, provozní náklady, EBITDA
V roce 2017 Společnost dosáhla celkových výnosů ve výši 212,4 milionu EUR, což
je o 100,0 % více než v předcházejícím roce.
Z této částky výnosy ve výši 136,0 milionů EUR pocházely ze sportovního sázení a
hraní na původních trzích a meziročně vzrostly o 37,5 %. Výnosy z nepokračujícího
segmentu loterií v roce 2017 dosáhly výše 1,9 milionu EUR, což představuje meziroční
pokles o 74,2 %. Hodnota výnosů byla ovlivněna vyššími objemy sázek a to ve všech
zemích a nad očekávání lepšími maržemi.
Výnosy generované společností Hattrick Sports Group od konsolidace činily v roce
2017 56,1 milionu EUR a výnosy rumunských entit od září 2017 18,4 milionu EUR.
Celkové provozní náklady v roce 2017 dosáhly výše 157,4 milionu EUR, o 87,3%
více než v roce 2016. Personální náklady meziročně vzrostly o 88,1 % na 65,3
milionu EUR důsledkem nových akvizic. Ostatní provozní výdaje (čisté) v roce
2017 vzrostly o 86,7 % na 92,1 milionu EUR.
V roce 2017 celková suma zaplacených daní ze sázení ve všech zemích činila 90,0
milionů EUR, o 72,0% meziročně více.
Celková výše konsolidované EBITDA dosáhla v roce 2017 hodnoty 55,0 milionu
EUR, což znamená meziroční nárůst o 148,1 %.
Z toho, hodnota EBITDA ze sportovního sázení a hraní na původních trzích dosáhla
výše 33,2 milionu EUR, o 56,8 % více než v předcházejícím roce. EBITDA
z nepokračujícího segmentu loterií dosáhla záporné výše 0,3 milionu EUR, což
meziročně o 135,3 % méně.
EBITDA vykázaná společností Hattrick Sports Group od konsolidace činila 18,0
milionů EUR a EBITDA vykázaná rumunskými entitami od září 2017 dosáhla výše 4,1
milionu EUR.
V roce 2017 se celkové odpisy zvýšily o 170,2 % na 14,7 milionu EUR.
Ukazatel EBITDA (EBITDA adjusted) očištěný o jednorázové náklady spojené s
akvizicemi a náklady na integraci dosáhl hodnoty 57,4 milionu EUR, o 169,0 %
meziročně více.
Provozní zisk a čistý zisk
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Provozní zisk (EBIT) dosáhl v roce 2017 výše 40,2 milionu EUR, tedy o 140,9 %
méně než v předcházejícím roce důsledkem nárůstu ukazatele EBITDA.
Finanční náklady (netto) v roce 2017 dosáhly výše 15,3 milionu EUR, což znamená
meziroční nárůst o 885,6 % vlivem přecenění závazku z titulu kupní ceny v souvislosti
s akvizicemi.
Celková dlouhodobá a krátkodobá zadluženost Společnosti dosahovala k 31. prosinci
2017 výše 129,7 milionu EUR, o 330,0 % více než k 31. prosinci 2016. Pozice čistého
dluhu k 31. prosinci 2017 činila 48.9 milionu EUR, o 2 759,6 % více nežli na konci roku
2016.
Daň z příjmu v roce 2017 dosáhla výše 9,5 milionu EUR, o 143,7 % více než v roce
2016. Efektivní daň Společnosti za rok 2017 byla 38,2 %.
V roce 2017 Společnost dosáhla čistého zisku ve výši 15,4 milionu EUR, o 86,4 % více
než v předcházejícím roce. Po úpravě o vliv jednorázových položek spojených
s akvizicemi a integrací by čistý zisk činil 20,3 milionu EUR.
CAPEX a investice
V roce 2017 činily celkové investiční výdaje 11,6 milionu EUR, o 31,7 % více nežli
ve stejném období loňského roku. Důvodem nárůstu investic byla konsolidace nově
převzatých společností.
Rozdělení výnosů podle zemí 1
Rozdělení výnosů dle trhů, na kterých Společnost působí je ovlivněno demografií,
legislativním prostředím, absolutními tržními podíly, průměrnými výdaji na hlavu a
růstovým potenciálem v jednotlivých zemích.
Česká republika
Podíl České republiky na celkových přijatých sázkách Skupiny v roce 2017 činil 41,9
%. Přijaté sázky dosáhly výše 840,9 milionu EUR, o 44,6 % více nežli v roce 2016 díky
růstu kurzového sázení online a na pobočkách a nově zavedeného online casina.
Hrubé výhry v České republice v roce 2017 dosáhly 88,0 milionů EUR, o 14,4 % více
nežli v předchozím roce díky rozvoji online produktů.
Slovensko
Podíl Slovenska na celkových přijatých sázkách Skupiny v roce 2017 činil 19,4 %.
Celkové přijaté sázky dosáhly 389,7 milionu EUR, o 16,5 % více nežli v roce 2016 díky
silnému růstu onlinu, zatímco sázky na pobočkách klesaly. Hrubé výhry na Slovensku
činily 58,1 milionu EUR v roce 2017, o 20,4 % více nežli v předchozím roce.
Polsko
Podíl Polska na celkových přijatých sázkách v roce 2017 činil 12,7 %. Celkové přijaté
sázky v Polsku dosáhly 255,5 milionu EUR, o 106,7 % více oproti roku 2016 díky
Rozdělení vykázaných výnosů mezi loterii a kurzové sázek zahrnuje mezisegmentové výnosy a náklady na
rozdíl od finančních výkazů
1
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silnému růstu on-line a pobočkového sázení. Hrubé výhry ze sázení v Polsku se v roce
2017 meziročně zvýšily o 98,1 % na 74,7 milionu EUR a to vlivem rychlého růstu online sázení.
Hattrick Sports Group
Společnost Hattrick Sports Group konsolidovaná od konce května 2017 přispěla za rok
2017 k celkovým přijatým sázkám Skupiny 19,2 %. Z toho podíl operací v Rumunsku
činil 29,1 % a podíl Hattricku v Chorvatsku, jež rovněž provozuje online sázení
v Rumunsku, 70,9 %. Celkové přijaté sázky vykázané Hattrickem byly 386,2 milionu
EUR a hrubé výhry 62,1 milionu EUR.
Rumunské společnosti Fortuny
Společnosti převzaté od Fortbetu v Rumunsku byly konsolidované od 1. září 2017 a
jejich podíl na celkových přijatých sázkách činil v roce 2017 6,7 %. Celkové přijaté
sázky vykázané rumunskými entitami Fortuny dosáhly výše 134,9 milionu EUR a hrubé
výhry 22,5 milionu EUR.
Dividendová politika a dividenda
V posledních třech letech je dividendová politika Společnosti revidována vzhledem k
plánovaným investicím do budoucích růstových příležitostí, zejména investicím do
nové IT platformy, která umožní provoz více kanálů, produktů a zemí, do provozní
efektivity a lidských zdrojů, jenž podpoří další organický růst a expanzi ve střední a
východní Evropě.
V kontextu tohoto vývoje a další expanze prostřednictvím fúzí a akvizic vedení
společnosti Fortuna Entertainment Group N. V. potvrzuje svou dividendovou politiku
nevyplatit dividendu v dalších třech letech a nulovou dividendu pro rok 2017.
Výhled na rok 2018
V roce 2018 bude Fortuna Entertainment Group jako vícekanálový regulovaný
provozovatel kurzových sázek a her i nadále nabízet svým zákazníkům širokou škálu
produktů a prvotřídního servisu, ať už si zákazník zvolí jakýkoliv způsob sázení
v jakémkoli čase. Hlavním důrazem FEG bude investice do klíčových zdrojů a
budování konkurenční výhody a rozsahu pro tvorbu budoucí hodnoty. Strategické
zaměření bude dáno provozní dokonalosti, technologickému základu a schopnosti
lidských zdrojů a výstavbě kapacit.
V roce 2018 Společnost očekává, že organický růst bude založen hlavně na kurzovém
sázení a hraní online, nově získanými společnostmi v Rumunsku a v Chorvatsku a
dále by růst měl být podpořen mistrovstvím světa ve fotbale v Rusku.
V roce 2018 proto Společnost očekává růst celkových přijatých sázek do 3,0 miliardy
EUR a růst hodnoty EBITDA o 25 – 35 %. Investice do nové platformy pro kurzové
sázení a hraní, databází a uživatelského prostředí se projeví v hodnotě CAPEX v roce
2018, který se očekává ve výši 20 – 24 milionů.
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