
 

 1 OIBDA, jež zahrnuje náklady na amortizaci programových práv, je stanovena jako provozní zisk / (ztráta) před odpisy, amortizací nehmotných aktiv a snížením 

hodnoty aktiv, jak je definováno v "Segmentových údajích" níže. 
 

  

 

SPOLEČNOST CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 

OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ A DEVĚT MĚSÍCŮ  

KONČÍCÍCH DNEM 30. ZÁŘÍ 2012  

 

TŘETÍ ČTVRTLETÍ  

- Čisté výnosy činily 140,1 mil. USD - 

- OIBDA činila 3,5 mil. USD - 
 

 

DEVĚT MĚSÍCŮ  

- Čisté výnosy činily 518,7 mil. USD - 

- OIBDA činila 64,7 mil. USD – 

  
 

 

HAMILTON, BERMUDA, 31. října, 2012 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (dále jen „CME“ 

nebo „Společnost“) (NASDAQ/Prague Stock Exchange - CETV) dnes oznámila finanční výsledky za období tří a 

devíti měsíců končící dnem 30. září 2012. 

 

Čisté výnosy za třetí čtvrtletí roku 2012 činily 140,1 mil. USD v porovnání s 165,5 mil. USD za třetí čtvrtletí roku 

2011.  OIBDA
1 

za dané čtvrtletí činila 3,5 mil. USD v porovnání s 8,9 mil. USD za období tří měsíců končící dnem 

30. září 2011. Provozní ztráta za dané čtvrtletí činila (18,4) mil. USD v porovnání s (12,9) mil. USD za stejné 

období v roce 2011. Čistá ztráta se za dané čtvrtletí zlepšila z (82,2) mil. USD o 49,6 mil. USD na (32,6) mil. USD 

za období tří měsíců končící dnem 30. září 2012. Plně zředěná ztráta na akcii za období tří měsíců končící dnem 30. 

září 2012 se zlepšila o 0,91 USD na hodnotu (0,36) USD v porovnání s (1,27) USD za období tří měsíců končící 

dnem 30. září 2011. 

 

Čisté výnosy za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2012 činily 518,7mil. USD v porovnání s 587,9 mil. 

USD ve stejném období v roce 2011.  OIBDA
1 
za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2012 činila 64,7 mil. 

USD v porovnání s 85,8 mil. USD za devět měsíců v r. 2011. Provozní ztráta za období devíti měsíců končící dnem 

30. září 2012 činila (5,1) mil. USD v porovnání s provozním ziskem ve výši 18,9 mil. USD za stejné období v r. 
2011. Čistá ztráta za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2012 se zlepšila o 59,1 mil. USD na (43,3) mil. 

USD v porovnání s (102,4) mil. USD za stejné období v r. 2011. Plně zředěná ztráta na akcii za období devíti 
měsíců končící dnem 30. září 2012 se zlepšila o 1,02 USD na hodnotu (0,57) USD v porovnání s (1,59) USD za 

období devíti měsíců končící dnem 30. září 2011. 

 

Adrian Sarbu, prezident a generální ředitel (CEO) společnosti CME, uvedl: “ Výsledky třetího čtvrtletí a výhled na 

celý rok 2012 naznačují, že naše trhy jsou stále v útlumu. Ve druhém pololetí roku 2012 nesplňují výdaje na TV 

reklamu naše očekávání. Třebaže se nám podařilo zlepšit kapitálovou strukturu a prodloužit splatnost dluhopisů, 

nedokázali jsme splnit své cíle prodeje a výše peněžního toku. Předpokládáme, že OIBDA za rok 2012 dosáhne 130 

– 140 USD. V obtížných makroekonomických podmínkách je naší prioritou udržení našeho vedoucího postavení, 

striktní řízení nákladů a zlepšování tvorby volného peněžního toku a likvidity.“ 



 

 

Konsolidované výsledky za období tří měsíců končící dnem 30. září 2012  
 

Čisté výnosy za období tří měsíců končící dnem 30. září 2012 činily 140,1 mil. USD v porovnání s 165,5 mil. USD 

dosaženými za období tří měsíců končící dnem 30. září 2011.  Provozní ztráta za dané čtvrtletí činila (18,4) mil. 

USD v porovnání s (12,9) mil. USD za období tří měsíců končící dnem 30. září 2011. Čistá ztráta za dané čtvrtletí 
se zlepšila o 49,6 mil. USD na (32,6) mil. USD v porovnání s hodnotou (82,2) mil. USD vykázanou za období tří 
měsíců končící dnem 30. září 2011. Plně zředěný příjem na akcii za období tří měsíců končící dnem 30. září 2012 

se zlepšil o 0,91 USD na hodnotu (0,36) USD v porovnání s (1,27) USD za období tří měsíců končící dnem 30. září 
2011. 

 

OIBDA za období tří měsíců končící dnem 30. září 2012 činila 3,5 mil. USD oproti hodnotě 8,9 mil. USD 

vykázané za období tří měsíců končící dnem 30. září 2011. Marže OIBDA
2
 za období tří měsíců končící dnem 30. 

září 2012 činila 2,5% ve srovnání s 5,4% za období tří měsíců končící dnem 30. září 2011. 

 

Nejdůležitější konsolidované výsledky za období tří měsíců končící dnem 30. září 2012 a 2011 jsou:  
 

 VÝSLEDKY 

(v tis.USD) 
Za období tří měsíců končící dnem 30. září 

 

(neauditováno) 2012  2011  Skutečnost %  Lfl % 
4
 

Čisté výnosy  140.092    165.472   (15,3 )%  (2,2 )% 

OIBDA 3.508   8.898   (60,6 )%  (52,8 )% 

Provozní ztráta (18.401 )  (12.910 )  (42,5 )%  (62,0 )% 

Čistá ztráta (32.637 )  (82.196 )  60,3 %  58,8 % 

Plně zředěná ztráta na akcii  (0,36 )   (1,27 )  Nm
3
  Nm

3
 

 

 

Konsolidované výsledky za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2012  
 

Čisté výnosy za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2012 činily 518,7 mil. USD oproti hodnotě 587,9 mil. 

USD dosažené za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2011.  Provozní ztráta za devět měsíců končících 

dnem 30. září 2012 činila (5,1) mil. USD v porovnání s provozním ziskem ve výši 18,9 mil. USD za období devíti 
měsíců končící dnem 30. září 2011. Čistá ztráta za daných devět měsíců končících dnem 30. září 2012 se zlepšila o 

59,1 mil. USD na (43,3) mil. USD v porovnání s hodnotou (102,4)  mil. USD vykázanou za období devíti měsíců 

končící dnem 30. září 2011. Plně zředěná ztráta na akcii za daných devět měsíců končících dnem 30. září 2012 se 

zlepšila o 1,02 USD na hodnotu (0,57) USD v porovnání s (1,59) USD za období končící dnem 30. září 2011. 

 

OIBDA za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2012 činila 64,7 mil. USD oproti hodnotě 85,8 mil. USD 

vykázané za stejné období v r. 2011. Marže OIBDA za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2012 činila 

12,5% ve srovnání s 14,6% za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2011. 

 

Nejdůležitější konsolidované výsledky za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2012 a 2011 jsou: 

 

 VÝSLEDKY 

(v tis.USD) 
Za období devíti měsíců končící dnem 30. září 

 

(neauditováno) 2012  2011  Skutečnost %   Lfl %  

Čisté výnosy  518.747    587.900   (11,8 )%  (0,5 )% 

OIBDA 64.680   85.838   (24,6 )%  (11,4 )% 

Provozní (ztráta) / zisk  (5.054 )  18.898   Nm
3
  Nm

3
 

Čistá ztráta (43.309 )  (102.379 )  57,7 %  54,5 % 

Plně zředěná ztráta na akcii   (0,57 )   (1,59 )  Nm
3
  Nm

3
 

 



 

 

 
 

Segmentové výsledky 

  
Výsledky naší činnosti hodnotíme na základě čistých výnosů a hodnoty OIBDA. 

 Naše čisté výnosy a konsolidovaná OIBDA za období tří měsíců a devíti měsíců končící dnem 30. září 2012 a 

2011 jsou:  
 

  SEGMENTOVÉ VÝSLEDKY 

(v tis.USD) 
Za období tří měsíců končící dnem 30. září 

 

(neauditováno) 2012   2011   Skutečnost %   Lfl %  

TV vysílání  115.173    143.431    (19,7 )%  (7,5 )% 

Media Pro Entertainment 44.759   35.141   27,4 %  49,0 % 

Nová média 3.780   3.246   16,5 %  34,0 % 

Mezisegmentové výnosy (23.620 )  (16.346 )  (44,5 )%  (66,6 )% 

Čisté výnosy  140.092    165.472   (15,3 )%  (2,2 )% 

            

TV vysílání  8.039    20.135   (60,1 )%  (54,7 )% 

Media Pro Entertainment 3.415   218   Nm
3
   Nm

3
  

Nová média (1.512 )  (1.033 )  (46,4 )%  (70,8 )% 

Centrální (3.956 )  (9.726 )  59,3 %  56,2 % 

Eliminace (2.478 )  (696 )  Nm
3
   Nm

3
  

Konsolidovaná OIBDA  3.508    8.898    (60,6 )%  (52,8 )% 
2 Marže OIBDA je definována jako poměr OIBDA k čistým výnosům. 
3 Císlo nedává smysl. 
4 % Lfl představuje procentní změnu za stejné (meziroční) období při stálém směnném kurzu. 

 

 
 

  SEGMENTOVÉ VÝSLEDKY 

(v tis.USD) 
Za období devíti měsíců končící dnem 30. září 

 

(neauditováno) 2012   2011   Skutečnost %   Lfl %  

TV vysílání  444.307     529.916    (16,2 )%  (5,7 )% 

Media Pro Entertainment 141.619    126.575   11,9 %  27,5 % 

Nová média 12.671    10.479   20,9 %  36,4 % 

Mezisegmentové výnosy (79.850 )  (79.070 )  (1,0 )%  (13,9 )% 

Čisté výnosy  518.747    587.900   (11,8 )%  (0,5 )% 

            

TV vysílání  81.399    122.402   (33,5 )%  (24,4 )% 

Media Pro Entertainment 10.503   1.703   Nm
3
   Nm

3
  

Nová média (3.747 )  (3.122 )  (20,0 )%  (32,1 )% 

Centrální (19.228 )  (31.969 )  39,9 %  37,1 % 

Eliminace (4.247 )  (3.176 )  (33,7 )%  (56,6 )% 

Konsolidovaná OIBDA  64.680    85.838    (24,6 )%  (11,4 )% 

 
5 Odráží příjmy získané segmentem Media Pro Entertainment za prodej segmentu TV vysílání. Veškeré další příjmy jsou příjmy od třetích stran. 
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Výhled ohledně hotovosti 
 

Od počátku čtvrtého čtvrtletí jsme zaznamenali výrazné snížení poptávky po televizní reklamě na všech našich trzích oproti 

našim předchozím očekáváním. Řada inzerentů upozorňuje, že nemá v úmyslu dodržet své předchozí závazky ohledně výše 

přislíbených reklamních investic. Kromě toho očekáváme nárůst našich čistých investic do programu (rozdíl mezi hotovostí 

uhrazenou za program a uznanými amortizačními náklady) a našich investic do vlastní výroby obsahu. Ve výsledku jsme tedy 

snížili své odhady výše peněžních toků ve čtvrtém čtvrtletí, již tradičně nejvýznamnějším čtvrtletím pro televizní reklamu. Náš 

současný odhad výše peněžního toku pro celý rok 2012 se nyní pohybuje mezi (70) mil. USD a (90) mil. USD. Momentálně 

očekáváme, že tento rok ukončíme s hotovostním zůstatkem ve výši nejméně 130 mil. USD. 

 

I nadále podnikáme kroky k udržení hotovosti. Sem spadá cílené snižování provozních nákladů, odložení plateb z 

programových závazků i odložení kapitálových výdajů a posun potenciálních vývojových projektů. Mimo to využíváme dalších 

možností, jak zlepšit likviditu, včetně potenciálního vydání nových akcií, prodeje aktiv a jednání s mnoha klíčovými dodavateli 

ohledně posunutí našich platebních závazků. 

 
 

 

Podrobnosti o telekonferenci a video webcastu 
 

CME bude pořádat telekonferenci a video webcast za účelem diskuse o výsledcích za třetí čtvrtletí ve středu 31. října 2012 v 

10:00 newyorského času (14.00 hodin londýnského času a 15.00 hodin pražského času). Video webcast a telekonference bude 

odkazovat na snímky prezentace, jež bude před konáním telekonference k dispozici na webových stránkách společnosti CME 

www.cme.net.   

 

  
Pro přístup na výše uvedenou telekonferenci mohou volající v USA a ostatních zemí deset minut před jejím zahájením volat na 

číslo +1 785-424-1834 a zadat identifikační kód CETVQ312. Telekonference bude vysílána živě prostřednictvím webových 

stránek www.cme.net. Telekonferenci bude též možno sledovat přes iPad, iPhone a mnohá další zařízení podporující systémy  

Android a Windows.  

  
Záznam webového vysílání telekonference a digitální audio záznam ve formátu MP3 bude k dispozici na www.cme.net po 

dobu dvou týdnů po skončení telekonference.  

 

Společnost CME zveřejní výsledky své plně vlastněné společnosti CET 21 spol. s r. o. za třetí čtvrtetí končící dnem 30. září 
2012 na www.cme.net do 14. prosince 2012. 
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Výhledová prohlášení a upozornění  
 

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. U všech výhledových prohlášení se odvoláváme na ochranu v souvislosti 

s výhledovými prohlášeními podle Zákona o reformě vedení sporů ve věci cenných papírů soukromých firem (Private Securities 

Litigation Reform Act) z roku 1995. Výhledová prohlášení svou povahou zahrnují rizika a nejistoty, z nichž mnohé nelze přesně 

předvídat s přesností, neboť jsou mimo naši kontrolu, a některé nelze předvídat vůbec. Výhledová prohlášení odrážejí naši 

aktuální představu ohledně budoucích událostí a vzhledem k tomu, že naše obchodní činnost  podléhá zmíněným rizikům a 

nejistotám, mohou se skutečné výsledky, náš strategický plán, naše finanční pozice, provozní výsledky a peněžní toky podstatně 

lišit od těch, které jsou popsány a vyjádřeny v takovýchto výhledových prohlášeních. 

 

Mezi významné faktory, které k takovýmto rizikům přispívají, patří mimo jiné: vliv ekonomického poklesu a nestabilita 

eurozóny na našich trzích, jakož i míra a načasování oživení trhu; poklesy investic do televizní reklamy a rychlost vývoje 

reklamních trhů v zemích našeho působení; míra, do níž naše závazky splácet dluh limitují naši činnost; naše schopnost 

získat vnější zdroje kapitálu dle potřeby; naše schopnost hospodárně investovat do televizního vysílání, včetně investic do 

programu; naše schopnost vyvíjet a zajistit potřebnou programovou nabídku a přitáhnout diváky; změny v politickém a 

regulačním prostředí v zemích, v nichž působíme, a uplatnění relevantních zákonů a předpisů; a vhodné načasování obnovy 

vysílacích licencí a naše schopnost získat doplňkové frekvence a licence.  

 

Výčet významných faktorů výše by neměl být pokládán za vyčerpávající. Podrobnější popis těchto nejistot a ostatních faktorů 

najdete v částech „Rizikové faktory“ a „Výhledová prohlášení“ naší Čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q za období končící 

dnem 30. září 2012, která bude předložena Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 31. října 2012. Nezavazujeme se jakýmkoliv 

způsobem veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoliv výhledová prohlášení, ať již na základě nových informací, budoucího 

vývoje nebo z jiných důvodů. 

 

 

 

Tuto tiskovou zprávu je třeba číst současně s naší Čtvrtletní zprávou na formuláři 10-Q za období tří měsíců a devíti měsíců 

končící dnem 30. září 2012,  která bude předložena Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 31. října 2012. 

 

 

Na našich webových stránkách www.cme.net dáváme zdarma k dispozici naše Výroční zprávy na formuláři 10-K, Čtvrtletní 

zprávy na formuláři 10-Q, Aktuální zprávy na formuláři 8-K a dodatky k těmto zprávám, jakmile je to možné vždy poté, kdy 

jsou tyto materiály elektronicky zaslány nebo fyzicky doručeny Komisi pro cenné papíry. 

 

Společnost CME je mediální a zábavní společnost provozující přední televizní stanice  v šesti zemích střední a východní 

Evropy s celkovým počtem obyvatel přibližně 50 milionů. Televizní stanice společnosti CME se nacházejí v Bulharsku (bTV, 

bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady a Ring.bg), Chorvatsku (Nova TV, Doma a Nova World), České republice 

(TV Nova, Nova Cinema, Nova Sport, Fanda a MTV Czech), Rumunsku (PRO TV, PRO TV International, Acasa, Acasa Gold, 

PRO Cinema, Sport.ro, MTV Romania a PRO TV Chisinau Moldova), na Slovensku (TV Markíza, Doma a Dajto) a ve 

Slovinsku (POP TV, Kanal A a placený kanál POP NON STOP). Televizní stanice společnosti CME doplňuje společnost 

Media Pro Entertainment, naše výrobní a distribuční divize, a dále divize Nová Média (New Media), která provozuje Voyo, tj. 

panregionální službu video-on-demand. 

Akcie společnosti CME jsou obchodovány na burze v New Yorku (NASDAQ) a na pražské Burze cenných papírů pod 

burzovním symbolem „CETV“. 

 

### 

 

Další informace získáte na webových stránkách www.cme.net  nebo se obraťte na: 

 

Romana Wyllie 

Vice President of Corporate Communications 

Central European Media Enterprises 

+420 242 465 525 

romana.wyllie@cme.net 

 

 

 

  

http://www.cme.net/
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 

KONSOLIDOVANÉ VÝKAZY Z ČINNOSTI  

(v tis. USD, s výjimkou akcií a podílů na akcii)  

(neauditováno) 

 
 

 Za období tří měsíců končící  

  dnem 30. září 

  2012   2011 

Čisté výnosy   140.092     165.472  

Provozní výdaje:     

Provozní náklady  42.937    34.545  

Náklady na programovou nabídku  76.964    94.983  

Odpisy hmotného dlouhodobého majetku TV stanic a zařízení  11.233    13.075  

Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv  10.198    7.957  

Náklady na dosažení výnosů  141.332    150.560  

Prodejní a správní náklady  17.161    27.822  

Provozní ztráta  (18.401 )  (12.910 ) 

Úrokové náklady, čisté  (32.279 )  (34.523 ) 

Kurzový zisk / (ztráta) , čistý  16.755   (45.919 ) 

Změna reálné hodnoty derivátů  559   3.479  

Ostatní příjmy  108   33  

Ztráta z běžné činnosti před zdaněním  (33.258 )  (89.840 ) 

Kredit na daň z příjmu  621   7.644  

Čistá ztráta  (32.637 )  (82.196 ) 

Čistá ztráta přiřaditelná neovládajícím  podílům  588   122  

Čistá ztráta přiřaditelná CME Ltd.  (32.049 )   (82.074 ) 

       

ÚDAJE NA AKCII:      

Čistá ztráta na akcii       

Čistá ztráta přiřaditelná CME Ltd – základní  a zředěná   (0.36 )   (1.27 ) 

       

Vážený průměr kmenových akcií použitý při výpočtu částek na akcii (v tis.):      

Základní a zředěný  88.134   64.393  
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 

KONSOLIDOVANÉ VÝKAZY Z ČINNOSTI 

(v tis. USD, s výjimkou akcií a podílů na akcii) (pokrač.) 

(neauditováno) 
 

 

 Za období devíti měsíců končící 

  dnem 30. září 

  2012   2011 

Čisté výnosy   518.747     587.900  

Provozní výdaje:       

Provozní náklady 114.152    102.736  

Náklady na programovou nabídku  271.830    313.744  

Odpisy hmotného dlouhodobého majetku TV stanic a zařízení  32.175    40.985  

Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv  35.396    23.393  

Náklady na dosažení výnosů  453.553    480.858  

Prodejní a správní náklady  70.248    88.144  

Provozní (ztráta) / zisk (5.054 )  18.898  

Úrokové náklady, čisté  (94.399 )  (126.554 ) 

Kurzová (ztráta) / zisk, čistý  (163 )  1.452  

Změna reálné hodnoty derivátů  48.884   4.600  

Ostatní příjmy / (výdaje) 159   (769 ) 

Ztráta z běžné činnosti před zdaněním  (50.573 )  (102.373 ) 

Kredit / (rezerva) na daň z příjmu  7.264   (6 ) 

Čistá ztráta  (43.309 )  (102.379 ) 

Čistá ztráta přiřaditelná neovládajícím podílům  1,824   159  

Čistá ztráta přiřaditelná CME Ltd.  (41.485 )   (102.220 ) 

       

ÚDAJE NA AKCII:      

Čistá ztráta na akcii       

Čistá ztráta přiřaditelná CME Ltd – základní  a zředěná   (0.57 )   (1.59 ) 

       

Vážený průměr kmenových akcií použitý při výpočtu částek na akcii (v tis.):       

Základní a zředěný 73.065   64.382  
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 

KONSOLIDOVANÉ ROZVAHY  

(v tis. USD) 

(neauditováno) 
 

 
 

  
30. září   

2012  
31. prosince  

2011 

AKTIVA     

Hotovost a ekvivalent hotovosti   125.658     186.386  

Ostatní běžná aktiva  466.439    351.903  

Běžná aktiva celkem  592.097    538.289  

Majetek, zařízení a vybavení, čisté  203.192    217.367  

Goodwill a ostatní nehmotný majetek, čistý  1.622.445    1.633.388  

Ostatní nemovitý majetek  337.124    292.725  

Aktiva celkem   2.754.858     2.681.769  

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL        

Účty dodavatelů a termínované závazky   225.895     240.048  

Krátkodobá část dlouhodobých pohledávek a jiné smlouvy o financování  21.155    1.058  

Ostatní krátkodobá pasiva  33.606    14.469  

Krátkodobá pasiva celkem  280.656    255.575  

Dlouhodobé pohledávky a jiné smlouvy o financování  1.291.078    1.323.311  

Ostatní dlouhodobá pasiva  68.667    84.941  

Pasiva celkem   1.640.401     1.663.827  

    

VLASTNÍ KAPITÁL        

Kmenové akcie   6.174     5.151  

Další splacený kapitál  1.555.222    1.404.648  

Akumulovaný deficit  (488.318 )  (425.702 ) 

Akumulované ostatní komplexní příjmy 27.337    17.595  

Vlastní jmění akciové společnosti CME Ltd. celkem  1.100.415    1.001.692  

Neovládající podíly  14.042    16.250  

Kapitál celkem   1.114.457     1.017.942  

Pasiva a vlastní kapitál celkem   2.754.858     2.681.769  
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 

KONSOLIDOVANÉ SOUHRNNÉ VÝKAZY PENĚŽNÍCH TOKŮ 

 (v tis. USD) 

(neauditováno) 
 
  

 

 
 

 Za období devíti měsíců končící 

měmfěměsícůkončkončícínths 

Ended 
  dnem 30. září 

  2012  2011 

Čistá hotovost (použitá na) / vzniklá z provozní činnosti   (56.900 )   17.246  

Čistá hotovost použitá na investiční činnosti  (21.081 )  (30.078 ) 

Čistá hotovost vzniklá z / (použitá na) finanční činnosti  14.633   (64.667 ) 

Dopad kurzových fluktuací na hotovost a ekvivalenty hotovosti  2.620   866  

Čisté snížení hotovosti a ekvivalentů hotovosti   (60.728 )   (76.633 ) 

       

       

Čistá hotovost (použitá na) / vzniklá z provozní činnosti   (56.900 )   17.246  

Kapitálové výdaje, očištěné od výtěžku z prodeje  (21.081 )  (21.231 ) 

Volný peněžní tok   (77.981 )   (3.985 ) 

       

       

Dodatečné zveřejnění informací o peněžním toku:      

Hotovostní úhrada úroku   83.925    90.404  

Hotovostní úhrada daně z příjmu (očištěná od refundací)  5.940    4.015  
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Segmentové údaje  
 

Naši obchodní činnost řídíme na bázi divizí se třemi segmenty, jež vykazují výsledky samostatně: Televizní vysílání 

(Broadcast),  Media Pro Entertainment, což je naše divize na výrobu a distribuci obsahu, a Nová média (New 

Media). 

 

 

Výsledky našich segmentů hodnotíme na základě čistých výnosů a ukazatele OIBDA. OIBDA, jež zahrnuje náklady 

na amortizaci programových práv, se určuje jako provozní zisk / (ztráta) před odpisy, amortizací nehmotného 

majetku a snížením hodnoty aktiv. Mezi položky, které nejsou alokovány našim segmentům za účelem hodnocení 

jejich výsledků, a tudíž nejsou zahrnuty v OIBDA těchto segmentů, patří odměny na bázi akcií a některé další 

položky.  Jsme přesvědčeni, že hodnota OIBDA je pro investory užitečná, neboť smysluplněji zachycuje naše 

výsledky, díky vyloučení určitých položek, jež nemají dopad ani na naše peněžní toky ani na provozní výsledky 

našich firem. OIBDA se též používá jako jedna ze složek při stanovení manažerských bonusů. Intersegmentové 

výnosy a zisky byly v konsolidaci vyloučeny. Je možné, že ukazatel OIBDA není srovnatelný s podobnými měřítky 

vykazovanými jinými společnostmi. 

 

Níže jsou uvedeny tabulky obsahující naše čisté výnosy a ukazatel OIBDA podle příslušných segmentů za období tří 

měsíců a devíti měsíců končící dnem 30. září  2012 a 2011, a rovněž sesouhlasení OIBDA s naším konsolidovaným 

výkazem z činnosti: 

 
 

 Za období tří měsíců 

Three Months 

Za období devíti měsíců 

měsícůne Months (V TIS. USD) končící dnem 30. září končící dnem 30. září 

(neauditováno) 2012  2011 2012  2011 

Čisté výnosy       

Televizní vysílání (Broadcast):       

Bulharsko  14.836    17.360   55.734    63.359  

Chorvatsko 9.009   9.959  36.196   42.449  

Česká republika 42.933   55.279  161.017   195.653  

Rumunsko 24.535   31.056  92.051   112.425  

Slovensko 14.746   18.204  56.417   67.139  

Slovinsko 9.114   11.573  42.892   48.891  

Televizní vysílání celkem  115.173    143.431   444.307    529.916  

Media Pro Entertainment 44.759   35.141  141.619   126.575  

Nová média 3.780   3.246  12.671   10.479  

Mezisegmentové výnosy (23.620 )  (16.346 ) (79.850 )  (79.070 ) 

Čisté výnosy celkem  140.092    165.472   518.747    587.900  
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 Za období tří měsíců 

Three Months 

Za období devíti měsíců 

měšthe Nine Months (V TIS. USD) končící dnem 30. září končící dnem 30. září 

(neauditováno) 2012  2011 2012  2011 

OIBDA       

Televizní vysílání  (Broadcast):       

Bulharsko  1.035    (715 )  3.393    5.215  

Chorvatsko (776 )  (1.960 ) 4.169   861  

Česká republika 11.026   21.077  62.595   87.591  

Rumunsko 2.297   4.625  9.371   17.371  

Slovensko (3.311 )  (1.547 ) (1.778 )  1.684  

Slovinsko (1.513 )  (372 ) 7.005   11.397  

Divizní provozní náklady (719 )  (973 ) (3.356 )  (1.717 ) 

Televizní vysílání celkem  8.039    20.135   81.399    122.402  

Media Pro Entertainment 3.415   218  10.503   1.703  

Nová Média (1.512 )  (1.033 ) (3.747 )  (3.122 ) 

Centrální (3.956 )  (9.726 ) (19.228 )  (31.969 ) 

Eliminace (2.478 )  (696 ) (4.247 )  (3.176 ) 

OIBDA celkem  3.508    8.898   64.680    85.838  

 

 
 

 Za období tří měsíců Za období devíti měsíců 

Months (V tis. USD) končící dnem 30. září končící dnem 30. září 

(neauditováno) 2012  2011 2012  2011 

Sesouhlasení OIBDA s konsolidovaným výkazem z činnosti:       

       

OIBDA celkem   3.508    8.898   64.680    85.838  

Odpisy hmotného dlouhodobého majetku TV stanic a zařízení  (11.711 )  (13.851 ) (34.338 )  (43.547 ) 

Amortizace nehmotného majetku  (10.198 )  (7.957 ) (35.396 )  (23.393 ) 

Provozní (ztráta) / zisk   (18.401 )   (12.910 )  (5.054 )   18.898  

Úrokové náklady, čisté  (32.279 )  (34.523 ) (94.399 )  (126.554 ) 

Kurzový zisk / (ztráta), čistý  16.755   (45.919 ) (163 )  1.452  

Změna reálné hodnoty derivátů   559   3.479  48.884   4.600  

Ostatní příjmy / (výdaje) 108   33  159   (769 ) 

Kredit / (rezerva) na daň z příjmu  621   7.644  7.264   (6 ) 

Čistá ztráta  (32.637 )   (82.196 )  (43.309 )   (102.379 ) 

 

 

 

 


