
Kontakt:
Petr Šrain, tiskový mluvčí
Telefon: +420 739 607 527
E-mail: srain.petr@ifortuna.cz

TLAČOVÁ SPRÁVA              13. marca 2013

Fortuna: Slováci nestratili chuť stávkovať

Bratislava –  Celková  výška  prijatých  stávok  spoločnosti  Fortuna,  najväčšieho 
stredoeurópskeho prevádzkovateľa kurzových stávok, dosiahla na Slovensku za rok 
2012 hodnotu 131,5 milióna EUR. Hrubý zisk spoločnosti zo stávkovania vzrástol na 
24,6 milióna EUR, najrýchlejšie sa zvýšili najmä príjmy z on-line stávok. Vyplýva to 
z predbežných neauditovaných výsledkov za minulý rok.

Výška hrubých výhier  v roku 2012 na Slovensku dosiahla  hodnotu 31,4 milióna EUR,  o 3,1 % 
menej než v predchádzajúcom roku. Hrubé výhry z on-line stávkovania dosiahli čiastku 13,2 milió-
na EUR, o 5,2 % viac než v roku 2011. Hrubé výhry zo stávkovania sa na slovenských pobočkách 
medziročne znížili o 8,4 % a dosiahli celkovú čiastku 18,2 milióna EUR. 

„Ako sa ukázalo, ani zvýšenie manipulačného poplatku z 5 % na 6 % nemalo na celkovú výšku 
prijatých stávok negatívny dopad,“ uviedol Radim Haluza, generálny riaditeľ spoločnosti Fortuna 
Entertainment Group. Fortune oproti tomu o 5 % klesli výnosy zo športového stávkovania, ktoré 
dosiahli výšku 24,9 milióna EUR. Podľa analytikov trhu to bolo okrem iného aj preto, že slovenské-
mu národnému futbalovému mužstvu sa nepodarilo kvalifikovať na EURO 2012, čo ovplyvnilo výš-
ku stávok na Slovensku v priebehu šampionátu. 

Hrubý zisk zo stávkovania dosiahol na Slovensku výšku 24,6 milióna EUR, o 5,2 % menej než 
v roku 2011. Hrubý zisk zo stávkovania na pobočkách sa v roku 2012 na Slovensku znížil o 10,1 % 
na čiastku 14,7 milióna EUR. Oproti tomu hrubý zisk z on-line stávkovania narástol o 3 %, na čiast-
ku 9,9 milióna EUR. 

Stávkovanie cez internet ťažilo z pokračujúceho rozvoja „live stávkovania“ a živých streamovaných 
prenosov.  V roku  2012  predstavoval  podiel  „live  stávok“  vo  výške  celkových  prijatých  stávok 
26,8 %,  čo  znamená výrazný nárast  oproti  podielu  vo  výške 16,5 % v predchádzajúcom  roku. 
V stredoeurópskych  krajinách  ponúkla  Fortuna viac  ako 3  000 predzápasových  stávok denne, 
okolo 550 live stávok počas športových udalostí a 170 živých streamovaných športových prenosov 
týždenne. „Live stávky tvorili viac než jednu štvrtinu všetkých stávok prijatých v roku 2012,“ upozor-
ňuje Radim Haluza.

Hoci segment internetového stávkovania zaznamenal výrazný nárast, zostáva sieť stávkových po-
bočiek  významným  distribučným  kanálom.  Napríklad  v Českej  republike  prebehla  renovácia 
a zmena dizajnu stávkových kancelárií, ktoré sú teraz vybavené aj multimediálnymi obrazovkami, 
umožňujúcimi podávanie „live stávok“ priamo na pobočkách.

Celkové výsledky spoločnosti Fortuna Entertainment Group za rok 2012 na Slovensku, Poľ-
sku, Českej republike a Malte:

• Celková výška prijatých stávok v roku 2012 vzrástla o 14,3 % na 467,9 milióna EUR.
• Celková výška hrubých výhier v roku 2012 vzrástla o 8,9 % na 110,9 milióna EUR.
• Hrubé výhry zo športového stávkovania cez internet sa v roku 2012 zvýšili o 27,9 % na 37,8 

milióna EUR.
• Celková výška EBITDA v roku 2012 vzrástla o 10,6 % na 22,1 milióna EUR.
• V roku 2012 spoločnosť dosiahla celkové výnosy vo výške 96,2 milióna EUR, čo je 

o 7,1 % viac než v predchádzajúcom roku. 
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• Výška hrubého zisku zo stávkovania sa medziročne zvýšila o 5,9 % a dosiahla čiast-
ku 84,7 milióna EUR, pričom hrubý zisk zo športového stávkovania predstavoval 76,9 
milióna EUR, čo znamenalo medziročné zvýšenie o 0,9 %. 

• Marža hrubého zisku zo športového stávkovania v roku 2012 dosiahla 17,2 %, čo znamená 
pokles o 1,9 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom spôsobený vyšším zdanením v Čes-
kej republike. 

• Hrubý zisk z lotérií  dosiahol výšku 7,8 milióna EUR, čo znamenalo medziročný nárast o 
107,7 %.  Marže hrubého zisku v  lotérií  sú tradične vysoké  a  dosiahli  32,7 % (stieracie 
žreby), respektíve 42,3 % (číselné lotériové hry).

 PRÍLOHA 

Vybrané finančné výsledky za rok 2012 podľa krajín

(v mil. EUR)
Športové 

stávkovanie 
ČR

Lotérie ČR Slovensko Poľsko Malta

Celkové prijaté stávky 243,3 19,6 131,5 68,9 4,6
Hrubé výhry zo stávkovania 44,5 10,0 31,4 24,8 0,1

- z toho: on-line / stieracie žreby 20,9 2,9 13,2 3,5 0,1
- z toho: pobočky / číselné hry 23,6 7,1 18,2 21,3 0

Zaplatená zrážková daň 0 0 (6,8) (8,3) 0
Ostatné výnosy 0,1 0 0,3 0,1 0
Výnosy 44,6 10,0 24,9 16,6 0,1
Zdanenie príjmov zo stávkovania (8,8) (2,2) 0 0 0
Hrubý zisk zo stávkovania 35,7 7,8 24,6 16,6 0,1

- z toho: on-line 16,7 2,1 9,9 1,8 0,1
- z toho: pobočky 19,0 5,7 14,7 14,8 0

Marža hrubého zisku zo stávkovania (v %) 14,7 % 39,8 % 18,7 % 24,1 % 2,1 %

Vybrané finančné ukazovatele

(v mil. EUR) 2012 % zmena 4. Q 2012 % zmena
Prijaté stávky 467,9 14,3 % 133,8 24,3 %
- z toho športové stávkovanie 448,3 12,2 % 128,1 25,4 %
- z toho lotérie 19,6 98,1 % 5,7 3,9 %
Hrubé výhry 110,9 8,9 % 32,9 6,4 %
- z toho športové stávkovanie 100,9 4,3 % 29,9 7,8 %
- z toho lotérie 10,0 95,4 % 2,9 (6,1 %)
Výnosy 96,2 7,1 % 28,6 4,3 %
- z toho športové stávkovanie 86,2 1,7 % 25,6 5,4 %
- z toho lotérie 10,0 96,9 % 2,9 (4,4 %)
EBITDA 22,1 10,6 % 8,8 52,0 %
- z toho športové stávkovanie 25,9 (2,9 %) 9,1 8,0 %
- z toho lotérie (3,8) (43,3 %) (0,3) (88,4 %)
Prevádzkový zisk 18,4 9,5 % - -
Čistý zisk za obdobie 12,3 (7,5 %) - -


