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KOMUNIKAT WYMAGANY PRZEZ ORGAN 
NADZORU                      16 maja 2018 r. 

 

 

Śródroczny komunikat Zarządu Fortuna Entertainment Group N.V. za okres od 
1 stycznia 2018 r. do 16 maja 2018 r. 

 
 

W pierwszym kwartale 2018 roku Fortuna 
Entertainment Group przyjęła zakłady w wysokości 

797,0 mln euro, odnotowując wzrost o 163,7% 
 

Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., wiodący operator 
regulowanych gier i zakładów o stałym kursie w Europie Środkowo-Wschodniej 
ogłasza niezaudytowane, skonsolidowane wyniki za pierwszy kwartał 2018 roku.   

Niezaudytowane, skonsolidowane dane Fortuna Entertainment Group (FEG) za 
pierwszy kwartał 2018 roku potwierdzają wzrost w liczbie zakładów we wszystkich 
krajach: 

 Całkowita wartość zakładów przyjętych w pierwszym kwartale 2018 roku 
wzrosła o 163,7%, osiągając wartość 797,0 milionów euro 

 Całkowita wartość wygranych brutto w pierwszym kwartale 2018 roku 
wzrosła o 157,6%, osiągając wartość 110,0 milionów euro 

 Całkowita EBITDA w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 22,7 mln 
euro, co oznacza wzrost na poziomie 665,5% rok do roku  

 Całkowity zysk netto w pierwszym kwartale 2018 roku wzrósł o 923,6%, 
osiągając wartość 14,0 milionów euro  

FEG, wiodący operator regulowanych gier i zakładów sportowych ze stałym kursem w 
Europie Środkowej i Wschodniej, działający na rynku polskim, czeskim, słowackim, 
rumuńskim i chorwackim w pierwszym kwartale 2018 roku przyjął łącznie zakłady 
o wartości 797,0 milionów euro, czyli o 163,7% więcej niż w pierwszym kwartale 
2017 roku. Wzrost wynika przede wszystkim z rozwoju organicznego zakładów online, 
w szczególności zakładów ze stałym kursem, na wszystkich pierwotnych rynkach, z 
rozwoju gier online w Czechach. Wzrost rok do roku wynikał również z nowych 
akwizycji, tj. Hattrick Sports Group („Hattrick”) i rumuńskich spółek Fortbet („Fortuna 
Romania”), przejętych po pierwszym kwartale 2017 roku.  
 
Zakłady przyjęte przez FEG w ramach zakładów i gier sportowych na pierwotnych 
rynkach wyniosły w pierwszym kwartale 2018 roku do 477,8 miliona euro, czyli 
wyniosły o 60,2% więcej niż w pierwszym kwartale 2017 roku, w tym 93,1 miliona euro 
pochodziło z gier online w Czechach, co stanowi wzrost o 455,8% w porównaniu z 
analogicznym okresem poprzedniego roku. W pierwszym kwartale 2018 roku wartość 
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zakładów przyjętych dzięki konsolidacji Hattrick Sports Group wyniosła 217,4 miliona 
euro, zaś z konsolidacji rumuńskich spółek Fortuny – 101,8 miliona euro. 
 
Całkowita wartość wygranych brutto w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 
110,0 milionów euro, tj. o 157,6% więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem 
2017 roku. Wzrost wygranych brutto wynika z większej wartości przyjętych zakładów 
oraz utrzymujących się dobrych wyników dla wszystkich kluczowych wskaźników 
bazowych. W pierwszym kwartale 2018 roku marża z wygranych brutto była nieco 
gorsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, przede wszystkim ze względu na 
większy udział gier online, co przełożyło się na 13,8% marżę dla całkowitych 
wygranych brutto w pierwszym kwartale 2018 roku. 
Wygrane brutto z zakładów i gier sportowych osiągnęły na pierwotnych rynkach FEG 
wartość 67,2 miliona euro, co stanowi 63,9% wzrost rok do roku, z czego wygrane 
brutto z gier w Czechach wyniosły 4 miliony euro, czyli wzrost o 279,8% rok do roku. 
 
Wygrane brutto wygenerowane przez Hattrick Sports Group wyniosły 27,6 miliona 
euro, zaś wygrane brutto odnotowane przez rumuńskie spółki Fortuny – 15,2 miliona 
euro. 
 
„Solidne wyniki finansowe ogłaszane za pierwszy kwartał 2018 roku odzwierciedlają 
naszą strategię rozwojową opartą na inwestycjach w doskonałość operacyjną, nowe 
platformy i rozwój regionalny. Dzięki temu odnotowaliśmy znaczący wzrost wszystkich 
ogłaszanych kluczowych wskaźników, wynikających z silnego wzrostu organicznego 
oraz fuzji i akwizycji. Przyjęte przez nas zakłady wzrosły o 163,7% rok do roku 
osiągając poziom 797,0 milionów euro, wygrane brutto wyniosły 110,0 milionów euro, 
zaś EBITDA osiągnęła wartość 22,7 miliona euro, co oznacza wzrost odpowiednio o 
157,6% i 665,5%. Po korekcie uwzględniającej jednorazowe koszty związane z 
integracją, EBITDA wzrosła o 723,9% rok do roku. Pragniemy również potwierdzić 
nasze wytyczne na resztę 2018 roku,”  wyjaśnia Per Widerström, dyrektor 
zarządzający i prezes zarządu Fortuna Entertainment Group.  
 
Wybrane wskaźniki finansowe  

Dane finansowe (w tys. euro) 1 kwartał 2017 1 kwartał 
2018 

zmiana w 
% 

Przyjęte zakłady 302,249 797 007 163,7% 

- w tym zakłady i gry sportowe 298,316 477 805 60,2% 

- w tym loteria (działalność zawieszona) 3 933 nie dot. nie dot. 

- w tym Hattrick nie dot. 217 409 nie dot. 

- w tym Fortuna Rumunia nie dot. 101 793 nie dot. 

Wygrane brutto 42 691 109 966 157,6% 

- w tym zakłady i gry sportowe 40 968 67 129 63,9% 

- w tym loteria (działalność zawieszona) 1 723 nie dot. nie dot. 

- w tym Hattrick nie dot. 27 618 nie dot. 

- w tym Fortuna Rumunia nie dot. 15 219 nie dot. 

Przychody 25 966 77 053 196,7% 

- w tym zakłady i gry sportowe 24 618 40 168 63,2% 

- w tym loteria (działalność zawieszona) 1 348 nie dot. nie dot. 

- w tym Hattrick nie dot. 24 478 nie dot. 
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- w tym Fortuna Rumunia nie dot. 12 407 nie dot. 

EBITDA 2 966 22 704 665,5% 

- w tym zakłady i gry sportowe 2 986 12 304 312,1% 

- w tym loteria (działalność zawieszona) (20) nie dot. nie dot. 

- w tym Hattrick nie dot. 8 739 nie dot. 

- w tym Fortuna Rumunia nie dot. 1 661 nie dot. 

Zysk netto  1 370 14 024 923,6% 

 
W pierwszym kwartale 2018 roku firma odnotowała całkowite przychody na 
poziomie 77,1 miliona euro, tj. o 196,7% więcej niż w poprzednim roku, z czego 
przychody z zakładów i gier sportowych na pierwotnych rynkach FEG osiągnęły 
poziom 40,2 miliona euro, co stanowi wzrost o 63,9% rok do roku. Na przychody 
wpłynął wzrost zakładów we wszystkich krajach oraz rozwój gier online w Czechach. 
 
Przychody wygenerowane przez Hattrick Sports Group wyniosły 24,5 miliona euro, zaś 
przychody odnotowane przez rumuńskie spółki Fortuny – 12,4 miliona euro. 
 
Całkowita skonsolidowana EBITDA odnotowana w pierwszym kwartale 
2018 roku wyniosło 22,7 miliona euro, o 665,5% więcej rok do roku, dzięki 
wyższym przyjętym zakładom, wprowadzeniu gier online i konsolidacji Hattrick Sports 
Group z rumuńską Fortuną, z czego EBITDA z zakładów i gier sportowych na 
pierwotnych rynkach FEG wyniosła 12,3 miliona euro , co stanowi wzrost o 312,1% 
rok do roku. EBITDA odnotowana przez Hattrick Sports Group wyniosła 8,7 miliona 
euro w 2017 roku, zaś EBITDA odnotowana przez Fortuna Romania – 1,7 miliona 
euro. 
 
Całkowita EBITDA w pierwszym kwartale 2018 roku, po korekcie z 
uwzględnieniem jednorazowych kosztów związanych z integracją, wyniosła 22,8 
miliona euro, czyli o 723,9% więcej rok do roku. 
 
Całkowity zysk netto spółki w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 14 milionów 
euro, co oznacza wzrost o 923,6% rok do roku, przede wszystkim dzięki wyższej 
wartości EBIDTA. Całkowity zysk netto spółki w pierwszym kwartale 2018 roku, po 
korekcie z uwzględnieniem jednorazowych kosztów związanych z akwizycjami i 
fuzjami, wyniósł 14,2 miliona euro, czyli o 1 113,4% więcej rok do roku. 
 

Przychody według krajów 

Zakłady i gry sportowe – Czechy  
Czechy wygenerowały 33,3% całkowitych przyjętych zakładów w grupie w pierwszym 
kwartale 2018 roku. W Czechach odnotowano dwucyfrowy wzrost całkowitych 
przyjętych zakładów sportowych w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 
roku zarówno w segmencie online jak i detalicznym. Zakłady z kasyna online w 
pierwszym kwartale 2018 roku wzrosły ponad czterokrotnie. Wygrane brutto z 
zakładów sportowych w Czechach w pierwszym kwartale 2018 roku również rosły w 
tempie dwucyfrowym, zaś z kasyna online wzrosły ponad trzykrotnie. 
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Zakłady sportowe – Słowacja 
Słowacja miała 14,8% udział w całkowitych przyjętych zakładach w pierwszym 
kwartale 2018 roku. Całkowite przyjęte zakłady na Słowacji w pierwszym kwartale 
2018 roku rosły w dwucyfrowym tempie głównie dzięki zakładom online przy 
nieznacznym spadku zakładów przyjętych w punktach detalicznych. 
 
Całkowite wygrane brutto na Słowacji rosły w pierwszym kwartale 2018 roku w 
tempie dwucyfrowym dzięki segmentowi online. Wygrane brutto z zakładów w 
punktach detalicznych w pierwszym kwartale 2018 roku na Słowacji również rosły w 
tempie dwucyfrowym, choć nieco wolniej. 
 
Zakłady sportowe – Polska  
Udział Polski w całkowitych przyjętych zakładach w pierwszym kwartale 2018 roku 
wyniósł 11,8%. Całkowite przyjęte zakłady w Polsce w pierwszym kwartale 
2018 roku rosły w tempie trzycyfrowym, przede wszystkim dzięki segmentowi 
online. 
 
Dzięki wzrostowi wygranych brutto z zakładów online, wygrane brutto z zakładów w 
Polsce rosły w pierwszym kwartale 2018 roku w tempie trzycyfrowym. Wygrane 
brutto z zakładów w punktach detalicznych rosły w tempie dwucyfrowym. 

Hattrick Sports Group 
Hattrick Sports Group wygenerowała 27,3% przyjętych zakładów w grupie w 
pierwszym kwartale 2018 roku, z czego udział rumuńskiego Hattrick w całkowitych 
przyjętych zakładach wyniósł 6,7%, zaś udział chorwackiego Hattrick, który również 
prowadzi zakłady online na terenie Rumunii, wyniósł 20,6%.  

Rumuńskie spółki Fortuny 
Spółki przejęte od Fortbet w Rumunii zgłosiły 12,8% udział w całkowitych przyjętych 
zakładach w pierwszym kwartale 2018 roku. 

Prognozy na 2018 rok i potwierdzenie wytycznych 

Spółka potwierdza wytyczne na cały rok, ogłoszone w marcu 2018 roku. 

W 2018 roku Spółka spodziewa się utrzymania organicznego wzrostu przede 
wszystkim dzięki zakładom i grom online, a także nowo przejętym spółkom w Rumunii 
i Chorwacji. Dodatkowym motorem napędowym wzrostu powinny być mistrzostwa 
świata w piłce nożnej FIFA 2018 w Rosji.  
 
W rezultacie Spółka przewiduje potencjalny wzrost przyjętych zakładów do poziomu 
3,0 mld euro i wzrost EBITDA na poziomie 25-35 procent w 2018 roku. Inwestycje w 
nową ulepszoną platformę zakładów i gier sportowych, magazyn danych i system do 
obsługi klientów powinny zwiększyć wydatki CAPEX w 2018 roku, które 
prawdopodobnie wyniosłą około 20-24 miliony euro. 
 

Wydarzenia korporacyjne w zgłaszanym okresie 
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W marcu 2018 roku Fortuna Entertainment Group N.V. została poinformowana przez 
swojego większościowego udziałowca Fortbet Holdings Limited o zawarciu transakcji 
z Franklin Templeton Investments dotyczącej nabycia 5 518 968 akcji FEG, 
stanowiących cały pakiet akcji FEG należący do Franklin Templeton Investments 
notowanych na giełdzie w Polsce.  

W rezultacie 9 marca 2018 roku Fortbet stał się posiadaczem w sumie 49 837 879 
akcji FEG, stanowiących około 95,84% wyemitowanych akcji FEG nadal w obrocie.   

Dnia 30 kwietnia 2018 roku zarząd zwołał walne zgromadzenie akcjonariuszy na 11 
czerwca 2018 roku w Amsterdamie. Szczegółowe informacje na temat porządku obrad 
zgromadzenia można znaleźć tutaj: 
http://www.fortunagroup.eu/en/about_fortuna_group/corporate_governance/shareholder_meetings/ind
ex.html  

 

Z dniem 2 maja 2018 roku akcje wyemitowane przez Fortuna Entertainment Group 
N.V. zostały wycofane z obrotu giełdowego na rynku podstawowym praskiej giełdy 
papierów wartościowych („PSE”). Obrót akcjami Fortuny przeniesiono z PSE na 
nieregulowany wolny rynek, gdzie pozostaną one do czasu wycofania z Warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych. 

http://www.fortunagroup.eu/en/about_fortuna_group/corporate_governance/shareholder_meetings/index.html
http://www.fortunagroup.eu/en/about_fortuna_group/corporate_governance/shareholder_meetings/index.html

