
 
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA PRVNÍ TLETÍ 31. 2017 
z anglického originálu)

- Výnosy se aktuálním kurzu o 5% a konstantním kurzu o 8%  na 135,0 mil. USD -
- Provozní zisk se aktuálním kurzu o 58% a konstantním kurzu o 68% na 12,3 mil. USD -

- OIBDA se aktuálním kurzu o 29% a konstantním kurzu o 35% na 22,1 mil. USD -

HAMILTON, BERMUDA, 26. dubna 2017 - Central European Media Enterprises Ltd. (“dále jen CME” nebo 
(NASDAQ/Burza cenných - CETV) dnes oznámila výsledky za první 31. 2017. 

Z provozních a bychom vyzdvihnout následující: 
• Za období prvních roku 2017 se trh s televizní reklamou                                              

o odhadovaných 9% konstantním kurzu.
• Za období prvních roku 2017 se tržby z televizní reklamy aktuálním kurzu o 4% a 

konstantním kurzu o 8%, což odráží výrazný poptávky po televizní v Rumunsku a také 
výdaje na televizní reklamu v republice, Bulharsku a Slovinsku. 

• Poplatky za distribuci od kabelových a satelitních platforem a z za 
první 2017 vzrostly aktuálním kurzu o 11% a konstantním kurzu o 15%, protože od 
ledna 2017 jsou televizní kanály na Slovensku a ve Slovinsku distribuovány pouze kabelových, 
satelitních a IPTV platforem.

• Za období 31. 2017 se celkové náklady vstupující do OIBDA, aktuálním 
kurzu o 1% a konstantním kurzu o 4%, jelikož jsme se na cílené investice do 

programu, za monetizace a také podpory distribuce na Slovensku 
a ve Slovinsku. 

• OIBDA vzrostla aktuálním kurzu o 29% a konstantním kurzu o 35%, což vedlo ke 
OIBDA marže o více než 300 bazických na 16% za 31. 2017, v porovnní s OIBDA 
marží 13% za stejné období v  2016. 

• OIBDA provozní zisk aktuálním kurzu o 58% a konstantním kurzu o 68% za 
období 31. 2017.

• Volný tok platbou za období 31. 2017 se o 13%, což odráží 
inkasa pohledávek a vygenerované z provozních zahrnující 

hotovostní platby za poplatky. 
• jsme transakci, která snížila vážené náklady na dluhovou službu o 150 bazických na 

7,25%, a tento all-in rate, který se nyní vztahuje na nesplacené seniorní , se automaticky 
snížit až na 5,0% dosažení stanoveného snížení ukazatele zadluženosti. 

Michael Del Nin, jeden ze dvou generálních CME, uvedl: "Jsme z toho, jak tento rok Tyto 
výsledky v kombinaci s transakcí snižující náklady na dluhovou službu pro nesplacené vedly v 
prvním k významnému pokroku a díky jsme velmi zbytku roku 2017. Jsme si jisti, 
že jsme na dobré abychom zaznamenali rok silného a výrazného snížení zadluženosti."

Christoph Mainusch, druhý ze dvou generálních dodal: populární lokální pozici 
portfolia ve zemích, zatímco se celková ziskovost. týmy se 
i nadále na zdokonalení stávajících a na vývoj nových a abychom poskytovali 

rozmanitost v nabídce Toto ocení jak diváci, tak reklamní 

V této tiskové se odkazujeme na ne GAAPových OIBDA, OIBDA marže, volného 
toku, volného toku platbou a konstantní procentuální . Viz sekce "ne GAAPové 

ukazatele" pro více informací definic a srovnání s US GAAPovými ukazately. 
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Vybrané konsolidované výsledky za období 31. 2017 a 31. 2016:

(neuditováno) 2017 2016 % % reálné 1

Výnosy 135 002 129 000 4,7% 8,1%
Provozní zisk 12 268 7 763 58,0% 68,1%
Provozní marže 9,1% 6,0% 3,1 p.b. 3,3 p.b.
OIBDA 22 136 17 108 29,4% 35,2%
OIBDA marže 16,4% 13,3% 3,1 p.b. 3,3 p.b.

(11 065) (40 435) 72,6% 72,6%
(0,09) (0,31) 71,0% 67,9%

1 % reálné dopad použití období pro a období.  

Podrobnosti o telekonferenci a audio webcastu

CME bude telekonferenci a audio webcast za diskuse za první ve 26. dubna 2017 v 9:00  
newyorského (tj. 14:00  londýnského a 15:00 pražského Audio webcast a telekonference se bude odkazovat na 
prezentaci, která bude konáním telekonference k dispozici na webových stránkách CME www.cme.net.  

Pro na uvedenou telekonferenci mohou volající z USA a ostatních zemí deset minut jejím zahájením volat na 
+1 646 254 3360  a zadat kód 8568706. Konference bude vysílána formou audio webcastu na webových stránkách 

www.cme.net. Konferenci lze poslouchat iPad, iPhone jež podporují systémy 
Android a Windows.

Digitální audio nahrávka bude k dispozici na stránkách www.cme.net po dobu 14ti od 
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a 

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová pr U výhledových pr se odvoláváme na ochranu v souvislosti 
s pr podle Zákona o r vedení ve cenných soukromých firem (Private Securities Litigation 
Reform Act) z roku 1995. Tato pr svou povahou zahrnují rizika a nejistoty, z nichž mnohé nelze s 

jsou mimo kontrolu, a nelze Pr odrážejí aktuální budoucích 
událostí a vzhledem k tomu, že obchodní podléhá a nejistotám, mohou se výsledky, 
strategický plán, pozice, provozní výsledky a toky od které jsou popsány a v 
takovýchto pr

Mezi významné faktory, které k takovýmto mimo jiné ale neomezující se na takové faktory uvedené v  sekci 
"Rizikové Faktory" zprávy ve 10-Q za období 31. 2017, tak jako následující: vliv 
globální nejistoty a nestability Eurozóny na trzích a rozsah trvání a jakéhokoliv oživení; úr

na televizní reklamu a rychlost rozvoje reklamních tr v zemích míra, do níž je omezená likvidita 
a závazky splácet dluh limitují vystavení se a tak z r nebo 
soudních zahájeným proti nám; schopnost refinancovat zadluženost; v 
iniciativy na r a posílení zdr schopnost efektivní investice do 

televizního byznysu, investic do pr schopnost rozvíjet a získávat programy a publikum; 
v politice a v r pr ve kterém a a 

významných by být pokládán za Podr popis nejistot a ostatních 
najdete v sekci "Rizikové faktory" a "Výhledová pr zprávy ve 10-Q za období                                              
31. 2017. Nezavazujeme se jakýmkoliv aktualizovat nebo revidovat tato pr již na 
nových informací budoucího vývoje nebo z jiných 

Tuto tiskovou zprávu je s zprávou ve 10-Q za období 31. 2017, která 
byla Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 26. dubna 2017. 

Na webových stránkách www.cme.net jsou zdarma k dispozici zprávy ve 10-K, výsledky 
ve 10-Q, aktuální zprávy ve 8-K a dodatky k zprávám, jakmile je to možné vždy poté, kdy jsou tyto 
materiály elektronicky zaslány nebo fyzicky Komisi pro cenné papíry (SEC). Rádi bychom upozornili, že oznamování 

informací probíhat SEC, tiskových zpráv, on-line vysílání nebo 
do Investorské sekce webové stránky www.cme.net. V budoucnu budeme i nadále využívat 

ke informací týkajících se CME a zemí, kde Informace, které na webových 
stránkách mohou být považovány za významné. Proto mediím, a jiným 
o CME sledovat webové stránky www.cme.net.  

CME je mediální a zábavní která je lídrem v zemích a východní Evropy s celkovým 
obyvatel 50 CME vysílá 36 televizních - v Bulharsku (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, 
bTV Lady a Ring.bg), v Chorvatsku (Nova TV, Doma, Nova, World a MiniTV), v republice (Nova, Nova 2, Nova Cinema, 
Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Nova Action and Nova Gold), v Rumunsku (PRO TV, PRO TV International, 
Acasa, Acasa Gold, PRO Cinema, Sport.ro, MTV Romania, PRO TV Chisinau a Acasa in Moldova), ve Slovenské republice (TV 
Markíza, Markíza International, Doma a Dajto) a ve Slovinsku (POP TV, Kanal A, Brio, Oto and Kino). Akcie CME 
jsou obchodovány na burze v New Yorku (NASDAQ) a na Burze cenných Praha pod burzovním symbolem CETV. 

###

Pro informace prosím www.cme.net nebo kontaktujte: 

Mark Kobal
Head of Investor Relations
Central European Media Enterprises
+420 242 465 576
mark.kobal@cme.net 
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU 

(v tis. USD s výjimkou na akcii) 
(neauditováno)

2017 2016
Výnosy 135 002 129 000
Provozní výdaje:    
Programové náklady 73 402 71 978
Ostatní provozní náklady 14 556 16 454
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 7 759 7 285
Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv 2 109 2 060

97 826 97 777
Prodejní a administrativní náklady 24 908 23 460
Provozní zisk 12 268 7 763
Úrokové náklady (23 755) (49 154)
Neoperativní náklady, netto 2 325 1 416

(9 162) (39 975)
(2 112) (719)

(11 274) (40 694)
209 259

(11 065) (40 435)
   

ÚDAJE NA AKCII:    
   

(0,09) (0,31)
   

   
154 795 147 078
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA 

(v tis. USD) 
(neauditováno)

31. prosince 2016
AKTIVA

90 959 43 459
267 015 296 961
357 974 340 420
108 977 109 089

Goodwill a ostatní nehmotná aktiva, netto 932 759 919 765
Ostatní dlouhodobá aktiva 20 570 21 443
Aktiva celkem 1 420 280 1 390 717

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL    
Obchodní a jiné závazky 163 699 160 981

1 576 1 494
Ostatní krátkodobé závazky 29 145 9 089
Krátkodobé závazky celkem 194 420 171 564

1 016 728 1 002 028
Ostatní dlouhodobé závazky 67 612 68 758
Pasiva celkem 1 278 760 1 242 350

Konvertibilní prioritní akcie typu B 257 256 254 899

VLASTNÍ KAPITÁL    
Základní kapitál 11 534 11 476
Ostatní kapitálové fondy 1 908 926 1 910 244

(1 796 601) (1 785 536)
(240 566) (243 988)
(116 707) (107 804)

Nekontrolní podíly 971 1 272
Vlastní kapitál celkem (115 736) (106 532)
Pasiva a vlastní kapitál celkem 1 420 280 1 390 717
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ T

(v tis. USD) 
(neauditováno)

 

2017 2016
54 952 39 658
(7 601) (6 076)

(93) (682)
160 328

82 3 512

47 500 36 740
     

   

4 948 2 640
— 10 000

2 390 46

— —
2 357 4 510
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Segmentové údaje 

podnikatelskou geograficky v následujících segmentech: Bulharsko, Chorvatsko, republika, 
Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko. Tyto segmenty odrážejí, jak je provozní CME hodnocena vedoucími 
osobami jednotky, kterými jsou generální jak je provozní segmentovými manažery; a dále  
strukturu interního reportingu.

Výsledky hodnotíme na a ukazatele OIBDA. Úhrady vázané na akcie a položky 
nejsou alokovány za hodnocení jejich a tudíž nejsou zahrnuty v zisku OIBDA. 
Mezisegmentové výnosy a zisky byly v konsolidaci .

Níže jsou uvedeny tabulky obsahující výnosy a OIBDA dle za období 
2016 a 31. 2017: 

(v tis. USD)
(neauditováno) 2017 2016 % % reálné 1

Výnosy
Bulharsko 15 305 15 859 (3,5)% (0,4)%
Chorvatsko 11 068 11 645 (5,0)% (3,3)%

39 474 38 608 2,2 % 5,5 %
Rumunsko 38 944 32 370 20,3 % 25,1%
Slovenská republika 18 340 19 062 (3,8)% (0,7)%
Slovinsko 12 217 11 653 4,8 % 8,3 %
Mezisegmentové výnosy (346) (197) NM 2 NM 2

Výnosy celkem 135 002 129 000 4,7 % 8,1 %

(v tis. USD)
(neauditováno) 2017 2016 % % reálné1

OIBDA
Bulharsko 1 357 1 069 26,9 % 31,6 %
Chorvatsko 1 086 1 401 (22,5)% (21,1)%

10 959 10 074 8,8 % 12,7 %
Rumunsko 14 686 9 462 55,2 % 62,0 %
Slovenská republika 873 2 393 (63,5)% (62,1)%
Slovinsko 3 (708) NM 2 NM 2

Eliminace 2 (6) NM 2 NM 2

Provozní segmenty celkem 28 966 23 685 22,3 % 27,0 %
Korporátní (6 830) (6 577) (3,8)% (6,1)%
OIBDA celkem 22 136 17 108 29,4 % 35,2 %

1 % reálné (v procentech) stejného období dodržení konstantního kurzu. 
2 není smysluplné.
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Ne-GAAPové ukazatele

V této tiskové se odkazujeme na ne GAAPových OIBDA, OIBDA marže, volného toku a volného 
toku platbou Jsme že každý z je pro investory z níže uvedených Ne-GAAPové 

ukazatele nejsou srovnatelné s podobnými ukazateli jiných ukazatele, které nejsou US GAAP ukazateli, by být 
hodnoceny ve spojení s US GAAP ukazateli, a nejsou náhradou za US GAPP ukazatele. 

konsolidované výsledky a výsledky hodnotíme na a OIBDA. Jsme že hodnota OIBDA je pro investory 
zachycuje výsledky, a to díky položek, jež nemají dopad ani na toky ani na provozní 

výsledky firem. OIBDA a volný tok platbou ( jak je definováno níže ) se též používá jako jedna ze složek stanovení 
manažerských 

OIBDA, která zahrnuje náklady na amortizaci a ztrátu ze snížení hodnoty programových práv, se jako provozní zisk / (ztráta) bez zahrnutí 
hmotného majetku, amortizace nehmotného majetku a ztráty ze snížení hodnoty aktiv a neobvyklé nebo jednorázové položky, které nejsou brány v potaz 
vedoucími osobami jednotky, které rozhodují a hodnotí výkonnost. Úhrady vázané na akcie a položky nejsou alokovány 

za hodnocení jejich a tudíž nejsou zahrnuty v zisku OIBDA. výkonnosti efektivity 
konsolidovaných a je OIBDA marže. OIBDA marže je definována jako OIBDA k Mezisegmentové výnosy 
a zisky byly v konsolidaci .

Po nedávném refinancování se a souvisejících na nesplacených dluzích, které musí být uhrazeny v 
hotovosti. této povinnosti platit více a souvisejících v hotovosti že využijeme námi vygenerované 

k zaplacení které jsou kapitalizovány. tyto hotovostní platby se odrážejí ve volném toku; proto se 
domníváme, že volné toky platbou  definované jako volné toky platbou a nejlépe 
hotovost vygenerovanou provozní pro srovnání s ostatními obdobími. Volný tok je definován jako toky z 
provozních bez a budov a a bez vlivu neobvyklých nebo jednorázových položek, které nejsou 
zahrnuty do OIBDA, protože nejsou brány v potaz vedoucími osobami jednotky, které rozhodují a hodnotí její výkonnost.

Pro více informací týkající se srovnání s US GAAP ukazateli je v Item 1, Note 18, "Segment data" 
zprávy.

je vykazující americký dolar, konsolidované výnosy a náklady jsou mezi evropských a 
CME Ltd. je euro. Domníváme se, že vzhledem ke pohybu dolaru na trzích, kde je uvést procentuální 

aktuálního kurzu (%), které zahrnují vliv pohybu a tak procentuální konstantního kurzu 
(reálné). Reálné procentuální ukazují dopad použití období k a z minulého období. 
Protože rozdíl mezi konstantními a aktuálními procentuálními je dopadem pohybu tato tisková zpráva zahrnuje 
konstantní procentuální za provozní výkon. dopad je 
uveden v tabulkách takové analýzy.

(v tis. USD)
(neauditováno) 2017 2016

12 268 7 763
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 7 759 7 285
Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv 2 109 2 060
OIBDA celkem: 22 136 17 108

(v tis. USD)
(neauditováno) 2017 2016

54 952 39 658
(7 601) (6 076)
47 351 33 582

4 948 2 640
— 10 000

52 299 46 222
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