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16. května 2018

Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N. V. za období od 1. ledna
2018 do 16. května 2018

V prvním čtvrtletí 2018 Fortuna Entertainment Group
zvýšila přijaté sázky o 163,7 % na 797 milionů EUR
Amsterdam - Společnost Fortuna Entertainment Group N. V., největší
středoevropský regulovaný provozovatel kurzových sázek a her, oznamuje své
předběžné neauditované konsolidované výsledky za první čtvrtletí roku 2018.
Neauditované výsledky společnosti Fortuna Entertainment Group („FEG“) za první
čtvrtletí 2018 potvrzují růst přijatých sázek ve všech zemích, kde Společnost působí:





Celková výše přijatých sázek vzrostla v prvním čtvrtletí 2018 o 163,7 % na
797 milionů EUR
Celková výše hrubých výher se v prvním čtvrtletí 2018 zvýšila o 157,6 %
na 110 milionů EUR
Celková EBITDA za první čtvrtletí 2018 dosáhla výše 22,7 milionu EUR, o
665,5 % meziročně více
Čistý zisk v prvním čtvrtletí 2018 vzrostl o 923,6 % na 14 milionů EUR

FEG, přední středo- a východoevropský regulovaný provozovatel kurzových sázek a
her působící na trzích v Polsku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v
Chorvatsku, dosáhla za první čtvrtletí 2018 celkové výše přijatých sázek 797
milionů EUR, což je o 163,7 % více než v prvním čtvrtletí 2017. Tento nárůst byl
způsoben zejména organickým růstem online kurzových sázek ve všech původních
trzích, kde Fortuna působí a online hraním v České republice. Meziroční srovnání bylo
rovněž ovlivněno novými akvizicemi společností Hattrick Sports Group („Hattrick“) a
entit Fortbetu v Rumunsku („Fortuna Rumunsko“), které byly převzaty po prvním
čtvrtletí 2017.
Hodnota přijatých sázek v segmentu sportovního sázení a hraní na původních trzích
dosáhla v prvním čtvrtletí 2018 částky 477,8 milionu EUR, což je o 60,2 % více než
v prvním čtvrtletí roku 2017, z čehož 93,1 milionu EUR pocházelo z online casina
v České republice, o 455,8 % meziročně více. Přijaté sázky z konsolidace společnosti
Hattrick Sports Group za první čtvrtletí 2018 činily 217,4 milionu EUR a z konsolidace
Fortuna Rumunsko 101,8 milionu EUR.
V prvních třech měsících roku 2018 dosáhla výše hrubých výher (Gross Win)
částky 110 milionů EUR, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku
představuje nárůst o 157,6 %. Nárůst hrubých výher byl způsoben především růstem
sázkových objemů a rovněž silnou výkonností klíčových ukazatelů. Marže hrubých
výher za první tři měsíce roku 2018 byla o něco horší nežli ve stejném období roku
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2017, zejména díky vyššímu podílu online casina. Celková marže hrubých výher za
první čtvrtletí roku 2018 tak činila 13,8 %.
Hrubé výhry z kurzového sázení a hraní na původních trzích Společnosti dosáhly výše
67,2 milionu EUR, což bylo o 63,9 % více než v předcházejícím roce. Z toho hrubé
výhry z herního segmentu v České republice činily 4,0 milionů EUR, o 279,8 %
meziročně více.
Hrubé výhry společnosti Hattrick Sports Group činily 27,6 milionu EUR a hrubé výhry
Fortuny Rumunsko 15,2 milionu EUR.
„Zveřejněné výsledky hospodaření společnosti za první tři měsíce roku 2018 odrážejí
naši růstovou strategii prostřednictvím investic do provozní výkonnosti, nových
platforem a regionální expanze. Díky tomu jsme zaznamenali výrazný nárůst všech
klíčových parametrů hospodaření výsledkem silného organického růstu a akvizic.
Naše přijaté sázky vzrostly meziročně o 163,7 % na 797 milionů EUR, hrubé výhry
dosáhly výše 110 milionů EUR a EBITDA 22,7 milionu EUR, což je o 157,6 % a 665,6
% meziročně více. Pokud upravíme hodnotu EBITDA o jednorázové náklady na
integraci, potom se meziročně zvýší o 723,9 %. Rovněž bychom chtěli potvrdit náš
výhled na zbytek roku 2018.” sdělil Per Widerström, CEO a předseda představenstva
Fortuna Entertainment Group.
Vybrané finanční ukazatele
V tis.EUR
Přijaté sázky
z toho sportovní sázení a online hry

-

z toho loterie (nepokračující operace)

-

-

z toho Hattrick

z toho Fortuna Rumunsko

Hrubé výhry
z toho sportovní sázení a online hry

-

z toho loterie (nepokračující operace)

-

z toho Hattrick

z toho Fortuna Rumunsko

Výnosy

-

z toho sportovní sázení & gaming

z toho loterie (nepokračující operace)
- z toho Hattrick

-

z toho Fortuna Rumunsko

EBITDA

-

z toho sportovní sázení & gaming

z toho loterie (nepokračující operace)
- z toho Hattrick

Čistý zisk

z toho Fortuna Rumunsko

Q1 2017
302 249
298 316
3 933
n/a
n/a
42 691
40 968
1 723
n/a
n/a
25 966
24 618
1 348
n/a
n/a
2 966
2 986
(20)
n/a
n/a
1 370

Q1 2018
797 007
477 805
n/a
217 409
101 793
109 966
67 129
n/a
27 618
15 219
77 053
40 168
n/a
24 478
12 407
22 704
12 304
n/a
8 739
1 661
14 024

% změna
163,7 %
60,2 %
n/a
n/a
n/a
157,6 %
63,9 %
n/a
n/a
n/a
196,7 %
63,2 %
n/a
n/a
n/a
665,5 %
312,1 %
n/a
n/a
n/a
923,6 %
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V prvních třech měsících roku 2018 Společnost dosáhla celkových výnosů ve výši
77,1 milionu EUR, což je o 196,7 % více než v předcházejícím roce.
Z této částky výnosy ve výši 40,2 milionu EUR pocházelo ze sportovního sázení a
hraní na původních trzích a meziročně vzrostlo o 63,2 %. Hodnota výnosů byla
ovlivněna vyššími objemy sázek ve všech zemích a expanzí online casina v České
republice.
Výnosy generované společností Hattrick Sports Group činily 24,5 milionu EUR a
výnosy Fortuny Rumunsko 12,4 milionu EUR.
Celková výše konsolidované EBITDA dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2018
hodnoty 22,7 milionu EUR, což znamená meziroční nárůst o 665,5 % a to díky
vyšším sázkovým objemům, online casinu a konsolidací společností Hattrick
Sports Group a Fortuna Rumunsko.
Z toho, hodnota EBITDA ze sportovního sázení a hraní na původních trzích dosáhla
výše 12,3 milionu EUR, o 312,1 % více než v předcházejícím roce. EBITDA vykázaná
společností Hattrick Sports Group činila 8,7 milionu EUR a EBITDA vykázaná Fortunou
Rumunsko dosáhla výše 1,7 milionu EUR.
Ukazatel EBITDA očištěný o jednorázové náklady spojené s integrací dosáhl za
první tři měsíce roku 2018 hodnoty 22,8 milionu EUR, o 723,9 % meziročně více.
V prvních třech měsících roku 2018 Společnost dosáhla čistého zisku ve výši 14,0
milionu EUR, o 923,6 % více než v předcházejícím roce o to zejména díky nárůstu
ukazatele EBITDA. Po úpravě o vliv jednorázových položek spojených s akvizicemi a
integrací by čistý zisk činil 14,2 milionu EUR, meziročně o 1 113,4 % více.
Rozdělení výnosů podle zemí
Sportovní sázení a hraní v České republice
Sportovní sázení a gaming v České republice se podílely v prvním čtvrtletí 2018 na
celkových přijatých sázkách Společnosti jednou třetinou. Celkové přijaté sázky ze
sportovního sázení v České republice zaznamenaly v porovnání s prvním
čtvrtletím 2017 dvouciferný růst jak v segmentu online tak v retailu. Přijaté sázky
v segmentu online casino vzrostly oproti stejnému období loňského roku více jak
čtyřnásobně. Hrubé výhry (Gross Win) z kurzového sázení a hraní v České republice
za první čtvrtletí 2018 oproti stejnému období v roce 2017 rostly dvouciferně, online
casino trojnásobně.
Sportovní sázení na Slovensku
Podíl Slovenska na celkové částce přijatých sázek činil v prvním čtvrtletí roku 2018
14,8 %. Celkové přijaté sázky na Slovensku v prvním čtvrtletí 2018 rostly
dvouciferně díky sázení online, zatímco sázkové objemy na pobočkách mírně
poklesly.
Hrubé výhry (Gross Win) z kurzového sázení na Slovensku v prvním čtvrtletí
2018 meziročně rostly dvouciferně a to díky online segmentu. Hrubé výhry
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z pobočkového sázení v prvním čtvrtletí 2018 na Slovensku rostly také dvouciferně,
ale pomaleji.
Sportovní sázení v Polsku
Podíl Polska na celkových přijatých sázkách Skupiny činil v prvním čtvrtletí 2018 11,8
%. Výše celkových přijatých sázek v Polsku v prvním čtvrtletí 2018 rostla
trojciferně, hlavně díky online sázení.
Hrubé výhry (Gross Win) z kurzového sázení v Polsku za první čtvrtletí 2018
rostly trojciferným tempem a to díky zvyšujícímu se podílu hrubých výher ze
sázení po internetu. Hrubé výhry ze sázení na pobočkách vzrostly dvouciferným
tempem.
Hattrick Sports Group
Hattrick Sports Group přispěla k celkovým přijatým sázkám v prvním čtvrtletí 2018
podílem 27,3 %. Z toho, podíl Hattrick Rumunsko na celkových sázkách 6,7 % a podíl
Hattrick v Chorvatsku, jež navíc provozuje online sázení v Rumunsku, byl 20,6 %.
Fortuna Rumunsko
Společnosti převzaté od Fortbetu v Rumunsku zaznamenaly v prvním čtvrtletí roku
2018 podíl na celkových přijatých sázkách 12,8 %.
Potvrzení výhledu na rok 2018
Společnost potvrzuje svůj výhled na rok 2018 z března tohoto roku.
V roce 2018 Společnost očekává, že organický růst bude založen hlavně na kurzovém
sázení a hraní online a rovněž díky nově získaným společnostem v Rumunsku a
v Chorvatsku. 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.
Korporátní události ve sledovaném období
V březnu 2018 byla Fortuna Entertainment Group N.V. informována svým majoritní
vlastníkem společností Fortbet Holdings Limited o vypořádání koupě 5 518 969 kusů
akcií Společnosti od společnosti Franklin Templeton Investments. Tyto akcie
představovaly veškeré akcie Franklin Templeton Investments obchodované na burze
v Polsku.
Po této transakci vlastnil Fortbet k 9. březnu 2018 49 837 879 akcií FEG, což
představovalo zhruba 95,84 % veškerých vydaných akcií Společnosti.
30. dubna 2018 představenstvo Společnosti svolalo řádnou valnou hromadu akcionářů
k datu 11. června 2018 v Amsterdamu. Další informace k agendě jsou k dispozici na:
http://www.fortunagroup.eu/cz/o_fortuna_group/corporate_governance/valne_hroma
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dy/index.html.
K 2. květnu 2018 byly akcie Fortuny staženy z Prime Market Burzy cenných papírů
v Praze. Obchodování s akciemi Fortuny bylo přesunuto na neregulovaný Free Market
do doby stažení akcií z burzy ve Varšavě.

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

