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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 

OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2014 

(přeloženo z anglického originálu) 

 

DRUHÉ ČTVRTLETÍ 

 - Výnosy činily 204,9 mil. USD - 

- OIBDA činila 41,6 mil. USD - 

 

PRVNÍ POLOLETÍ 

- Výnosy činily 356,1 mil. USD - 

- OIBDA činila 39,3 mil. USD - 
 

 

HAMILTON, BERMUDA, 30. července  2014 – Central European Media Enterprises Ltd. (dále jen “CME” nebo 

“Společnost”) (NASDAQ/Burza cenných papírů Praha – CETV) dnes oznámila finanční výsledky za druhé čtvrtletí a první 

pololetí končící 30. červnem 2014.  

 
Výnosy za druhé čtvrtletí končící 30. červnem 2014 činily 204,9 mil. USD v porovnání s 175,6 mil. USD za stejné období roku 

2013. OIBDA (jak je definováno níže) za druhé čtvrtletí končící 30. červnem 2014 činila 41,6 mil. USD v porovnání 

s 8,0 mil. USD za stejné období roku 2013. Provozní zisk za druhé čtvrtletí končící 30. červnem 2014 činil 22,6 mil. USD v 

porovnání s provozní ztrátou 4,6 mil. USD za stejné období roku 2013. Ztráta po zdanění za druhé čtvrtletí končící 30. červnem 

2014 činila 52,5 mil. USD v porovnání se ztrátou 41,1 mil. USD za stejné období roku 2013. Zředěná ztráta na akcii 

přiřaditelná CME za druhé čtvrtletí končící 30. červnem 2014 činila 0,36 USD v porovnání se ztrátou 0,34 USD za stejné 

období roku 2013.  

 

Výnosy za první pololetí končící 30. červnem 2014 činily 356,1 mil. USD v porovnání s 306,2 mil. USD za stejné období roku 

2013. OIBDA za první pololetí končící 30. červnem 2014 činila 39,3 mil. USD v porovnání se ztrátou 12,8 mil. USD za stejné 

období roku 2013. Provozní zisk za pololetí končící 30. červnem 2014 činil 8,3 mil. USD v porovnání s provozní ztrátou 39,5 

mil. USD za stejné období  roku 2013. Ztráta po zdanění za první pololetí končící 30. červnem 2014 činila 101,1 mil. USD v 

porovnání se ztrátou 150,1 mil. USD za stejné období roku 2013. Zředěná ztráta na akcii přiřaditelná CME za první pololetí 

končící 30. červnem 2014 činila 0,69 USD v porovnání se ztrátou 1,42 USD za stejné období roku 2013. 

 

OIBDA, jež zahrnuje náklady na amortizaci programových práv se určuje jako provozní zisk / (ztráta) bez zahrnutí odpisů 

nehmotného majetku, amortizace nehmotného majetku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv a některých neobvyklých či 

jednorázových položek, které nejsou brány v potaz vedoucími osobami účetní jednotky, které rozhodují o prostředcích 

přidělovaných jednotlivým segmentům a hodnotí jejich výkonnost, jak je definováno v “Segmentových údajích a ne US-GAAP 

ukazatelích” níže. Náklady účtované na dosažení OIBDA během druhého čtvrtletí nezahrnují jednorázový náklad ve výši 

6,9 mil. USD související s pokutou, kterou hodlá uvalit agentura pro ochranu hospodářské soutěže ve Slovinsku vztahující se 

k našemu podnikání před rokem 2012. Máme v úmyslu se proti tomuto rozhodnutí odvolat. 

 

Michael Del Nin, jeden ze dvou generálních ředitelů CME, uvedl: "Naše výsledky nadále prokazují pokračující výrazné 

zlepšování finanční pozice naší společnosti a jen potvrzují obrat k lepšímu." 

 

Christoph Mainusch, druhý ze dvou generálních ředitelů CME, dodal: "Snížili jsme programové náklady a zároveň jsme si 

udrželi vedoucí pozici ve sledovanosti navzdory vysílání fotbalového mistrovství světa. To jen potvrzuje kvalitu 

našeho  programu." 
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Konsolidované výsledky za období tří měsíců končící 30. červnem 2014 

 

Výnosy za tři měsíce končící 30. červnem 2014 činily 204,9 mil. USD v porovnání s 175,6 mil. USD za stejné období roku 

2013. Provozní zisk, jež  zahrnuje jednorázový náklad ve výši 6,9 mil. USD související s pokutou, kterou hodlá uvalit agentura 

pro ochranu hospodářské soutěže ve Slovinsku, za tři měsíce končící 30. červnem 2014 činil 22,6 mil. USD v porovnání 

s provozní ztrátou 4,6 mil. USD za stejné období roku 2013. Ztráta po zdanění za tři měsíce končící 30. červnem 2014 činila 

52,5 mil. USD ve srovnání se ztrátou 41,1 mil. USD za stejné období roku 2013. Zředěná ztráta na akcii přiřaditelná CME za tři 

měsíce končící 30. červnem 2014 činila 0,36 USD ve srovnámí se ztrátou 0,34 USD za stejné období roku 2013. 

 

OIBDA za tři měsíce končící 30. červnem 2014 činila 41,6 mil. USD v porovnání s 8,0 mil. USD za stejné období roku 2013. 

OIBDA marže
1
 za období tří měsíců končící 30. červnem 2014 činila 20,3% v porovnání s 4,5% za stejné období roku 2013. 

 

 

Níže uvádíme vybrané konsolidované finanční výsledky za období tří měsíců končící 30.červnem 2014 a 2013: 

 

 

 VÝSLEDKY 

(v tis. USD) Za tři měsíce končící 30. červnem, 

(neauditováno) 2014  2013  %   % reálné
 3
 

Výnosy  204 870 175 566   16,7% 12,6 % 

OIBDA 41 579 7 955   NM
3
 NM

3
 

Provozní zisk / (ztráta) 22 573 (4 596)  NM
3
 NM

3
 

Ztráta po zdanění (52 507) (41 093)   (27,8)% (30,7) % 

Zředěná ztráta na akcii         (0,36) (0,34)   (5,9)% (9,1) % 
 

2 % reálné představuje změnu (v procentech) během stejného časového období při dodržení konstantního směnného kurzu. 
3 Číslo není smysluplné. 

 

     

 

Konsolidované výsledky za první pololetí končící 30. červnem 2014 

 

Výnosy za první pololetí končící 30. červnem 2014 činily 356,1 mil. USD v porovnání s 306,2 mil. USD za stejné období roku 

2013. Provozní zisk, jež  zahrnuje jednorázový náklad ve výši 6,9 mil. USD související s pokutou, kterou hodlá uvalit agentura 

pro ochranu hospodářské soutěže ve Slovinsku, za první pololetí končící 30. červnem 2014 činil 8,3 mil. USD v porovnání 

s provozní ztrátou 39,5 mil. USD za stejné období roku 2013. Ztráta po zdanění za první pololetí končící 30. červnem 2014 

činila 101,1 mil. USD ve srovnání se ztrátou 150,1 mil. USD za stejné období roku 2013. Zředěná ztráta na akcii přiřaditelná 

CME za první pololetí končící 30. červnem 2014 činila 0,69 USD ve srovnámí se ztrátou 1,42 USD za stejné období 2013. 

 

OIBDA za první pololetí končící 30. červnem 2014 činila 39,3 mil. USD v porovnání se ztrátou 12,8 mil. USD za stejné období 

roku 2013. OIBDA marže
1
 za období prvního pololetí končící 30. červnem 2014 činila 11,0% v porovnání s (4,2)% za stejné 

období roku 2013. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 OIBDA marže je definována jako poměr OIBDA k Výnosům. 
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Níže uvádíme vybrané konsolidované finanční výsledky za období prvního pololetí končící 30. červnem 2014 a 2013: 

 

 VÝSLEDKY 

(v tis. USD) Za šest měsíců končící 30. červnem, 

(neauditováno) 2014  2013  %   % reálné
2
 

Výnosy  356 107   306 226      16,3% 13,1 % 
  

OIBDA 39 267  (12 754) NM
3 

 NM
3 

Provozní zisk / (ztráta) 8 263  (39 454) NM
3
   NM

3 

Ztráta po zdanění (101 139)  (150 051)    32,6 %           32,3 % 

Zředěná ztráta na akcii  (0,69)   (1,42)      51,4 % 51,4 % 

 

 
2 % reálné představuje změnu (v procentech) během stejného časového období při dodržení konstantního směnného kurzu. 
3 Číslo není smysluplné. 

 

 

  



 

 

Strana 4 z 11 

  

Podrobnosti o telekonferenci a audio webcastu 

 

CME bude pořádat telekonferenci a audio webcast za účelem diskuse výsledků za druhé čtvrtletí ve středu 30. července 2014 v 

9:00 newyorského času (tj. 14:00 londýnského času a 15:00 pražského času). Audio webcast a telekonference se bude 

odkazovat na prezentaci, která bude před konáním telekonference k dispozici na webových stránkách společnosti CME 

www.cme.net.   

 

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

číslo +1-785-424-1834 a zadat identifikační kód CETVQ214. Konference bude vysílána formou audio webcastu na webových 

stránkách www.cme.net. Konferenci lze poslouchat prostřednictvím iPad, iPhone a přes různá zařízení, jež podporují operační 

systémy Android a Windows. 

 

Digitální audio přehrání bude dostupné po dobu 2 týdnů po telekonferenci na stránce www.cme.net. 

 

Společnost CME zveřejní výsledky za období tří měsíců končícího 30. červnem 2014 své plně vlastněné společnosti CET 21 

spol. s r.o. na www.cme.net nejpozději v pátek 12. září 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cme.net/
http://www.cme.net/
http://www.cme.net/
http://www.cme.net/
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Prohlášení a upozornění 

 

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

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

Reform Act) z roku 1995. Tato prohlášení svou povahou zahrnují rizika a nejistoty, z nichž mnohé nelze předvídat s přesností, 

neboť jsou mimo naši kontrolu, a některé nelze předvídat vůbec. 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 prohlášeních. 

 

Mezi významné faktory, které k takovýmto rizikům přispívají, patří mimo jiné, ale neomezující se na: významné omezení 

likvidity; úspěch našeho úsilí zvýšit  naše příjmy a získat zpět náš tržní podíl v České republice; poklesy investic do televizní 

reklamy a rychlost vývoje reklamních trhů v zemích našeho působení; vliv ekonomického poklesu a nestabilita eurozóny na 

našich trzích, jakož i míra a načasování oživení trhu; úspěšná realizace kroků k diverzifikaci a posílení našich výnosů; míra, do 

níž naše závazky splácet dluh limitují naši činnost;  naše schopnost efektivně investovat do televizního vysílání, včetně investic 

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

regulatorním prostředí v zemích, v nichž působíme, a uplatnění relevantních zákonů a předpisů; a včasné obnovení 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 sekci „Rizikové faktory“ a „Výhledová prohlášení“ naší Čtvrtletní zprávy ve formuláři 10-Q za období končící 30. 

červnem 2014. Nezavazujeme se jakýmkoliv způsobem veřejně aktualizovat nebo revidovat tato prohlášení, ať již na základě 

nových informací, budoucího vývoje nebo z jiných důvodů. 

 

Tuto tiskovou zprávu je třeba číst současně s naší čtvrtletní zprávou ve formuláři 10-Q za období končící 30. červnem 2014, 

která byla předložena Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 30. července 2014. 

 

Na našich webových stránkách www.cme.net jsou zdarma k dispozici naše výroční zprávy ve formuláři 10-K, čtvrtletní 

výsledky ve formuláři 10-Q, aktuální zprávy ve 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 (SEC). 

 

Společnost CME je mediální a zábavní společnost, která je lídrem v šesti zemích střední a východní Evropy s celkovým počtem 

obyvatel přibližně 50 miliónů. CME vysílá 33 televizních kanálů - v Bulharsku (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV 

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

Cinema, Nova Sport, Fanda, Smíchov a Telka), v Rumunsku (PRO TV, PRO TV International, Acasa, Acasa Gold, PRO 

Cinema, Sport.ro, MTV Romania, PRO TV Chisinau a Acasa in Moldova), v Slovenské republice (TV Markíza, Doma a Dajto) 

a ve Slovinsku (POP TV, Kanal A, Brio, Oto a Kino). CME také provozuje panregionální předplacenou video službu Voyo. 

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

burzovním symbolem „CETV“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

### 

 

Pro další informace prosím navštivte www.cme.net nebo kontaktujte: 

 

Mark Kobal 

Head of Investor Relations 

Central European Media Enterprises 

+420 242 465 576 

mark.kobal@cme.net  

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

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU  

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

(neauditováno) 

 
 

 
Za období tří měsíců   
končící 30. červnem 

 2014  2013 

Výnosy 204 870   175 566 

Provozní výdaje:      

Programové náklady 93 913   96 736 

Ostatní provozní náklady 29 668   32 016 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 8 877   8 902 

Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv 3 231   3 649 

Náklady na dosažení výnosů 135 689   141 303 

Prodejní a administrativní náklady 43 688   34 161 

Náklady na restrukturalizaci 2 920   4 698 

Provozní ztráta 22 573   (4 596) 

Úrokové náklady, netto (38 949)  (30 999) 

Ztráta z umoření dluhu (24 161)  (23 115) 

Kurzový zisk, netto    26   15 047 

Změna reálné hodnoty derivátů 2 361   —  

Ostatní výdaje, netto (1 775)  (412) 

Ztráta z pokračujících činností před zdaněním (39 925)  (44 075) 

Daň z příjmu (2 487)  3 332 

Ztráta z pokračujících činností (42 412)  (40 743) 

Ztráta z ukončených činností (10 095)  (350) 

Čistá ztráta  (52 507)  (41 093) 

Ztráta po zdanění přiřaditelná nekontrolním podílům  69   131 

Ztráta po zdanění přiřaditelná CME Ltd.  (52 438)   (40 962) 

       

ÚDAJE NA AKCII:      

 Ztráta na akcii přiřaditelná CME Ltd.      

 Pokračující činnosti – Základní a zředěná          (0,29)         (0,33) 

 Ukončené činnosti – Základní a zředěná     (0,07)  (0,01)  

 Čistá ztráta na akcii – Základní a zředěná (0,36)  (0,34)  

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

Základní a zředěný 146 455      122 115 
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU  

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

(neauditováno) 

 
 

 
Za období šesti měsíců   

končící 30. červnem 

 2014  2013 

Výnosy  356 107   306 226 

Provozní výdaje:      

Programové náklady 182 853  185 910 

Ostatní provozní náklady 56 770  61 793 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 17 595  19 073 

Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv 6 511  7 627 

Náklady na dosažení výnosů 263 729  274 403 

Prodejní a administrativní náklady 75 829  66 579 

Náklady na restrukturalizaci 8 286  4 698 

Provozní zisk / (ztráta) 8 263  (39 454) 

Úrokové náklady, netto (66 714)  (62 773) 

Ztráta z umoření dluhu (24 161)     (23 115) 

Kurzová ztráta, netto    (392)  (34 805) 

Změna reálné hodnoty derivátů 2 311  104 

Ostatní výdaje, netto (1 768)  (425) 

Ztáta z pokračujících činností před zdaněním (82 461)  (160 468) 

Daň z příjmu (290)  11 313 

Ztráta z pokračujících činností (82 751)  (149 155) 

Ztráta z ukončených činností (18 388)  (896) 

Čistá ztráta  (101 139)  (150 051) 

Ztráta po zdanění přiřaditelná nekontrolním podílům  786   813 

Ztráta po zdanění přiřaditelná CME Ltd.  (100 353)   (149 238) 

       

ÚDAJE NA AKCII:      

 Ztráta na akcii přiřaditelná CME Ltd.      

 Pokračující činnosti – Základní a zředěná        (0,56)         (1,41) 

 Ukončené činnosti – Základní a zředěná              (0,13))  (0,01)  

 Čistá ztráta na akcii – Základní a zředěná (0,69)  (1,42)  

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

Základní a zředěný 146 410      105 349 
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA 

(v tis. USD) 

(neauditováno) 

 
 

 
k 30. červnu  

2014  
k 31. prosinci 

2013 

AKTIVA    

Peníze a peněžní ekvivalenty  87 824    103 624 

Ostatní oběžná aktiva 366 800   328 501 

Aktiva držená k prodeji 1 418   22 661 

Oběžná aktiva celkem 456 042   454 786 

Pozemky, budovy a zařízení 189 281   198 292 

Goodwill a ostatní nehmotná aktiva 992 318   1 006 685 

Ostatní dlouhodobá aktiva 323 495   302 110 

Aktiva celkem  1 961 136    1 961 873 

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL      

Obchodní a jiné závazky  264 571    290 377 

Část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku 1 479   2 111 

Ostatní krátkodobé závazky 41 686   16 629 

Závazky držené k prodeji 1 418   7 105 

Krátkodobé závazky celkem 309 154   316 222 

Dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku 826 277   962 943 

Ostatní dlouhodobé závazky 44 723   33 817 

Pasiva celkem  1 180 154    1 312 982 

    

Konvertibilní prioritní akcie typu B 215 693   207 890 

    

VLASTNÍ KAPITÁL      

Základní kapitál  10 823    10 787 

Ostatní kapitálové fondy 1 936 394   1 704 066 

Nerozdělená ztráta (1 363 269 )  (1 262 916) 

Rozdíly z kurzových přepočtů             (18 827)         (11 829) 

Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům společnosti 565 121   440 108 

Nekontrolní podíly 168   893 

Vlastní kapitál celkem  565 289    441 001 

Pasiva a vlastní kapitál celkem 1 961 136    1 961 873 
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ 

(v tis. USD) 

(neauditováno) 

 
  

 

 
 

 
Za období šesti měsíců 

končící 30. červnem 

 2014  2013 

Peněžní prostředky použité na provozní činnosti (16 916)   (37 250) 

Peněžní prostředky použité na investiční činnosti (14 054)  (14 544) 

Peněžní prostředky použité na finanční činnosti              (15 940)         (61 471) 

Peněžní prostředky použité na ukončené činnosti (752)  (986) 

Vliv kurzových rozdílů na výši peněžních prostředků (18)  (3 477) 

Čistý nárůst / (úbytek) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (15 800)    5 214 

       

       

Peněžní prostředky použité na provozní činnosti  (16 916 )   (37 250) 

Kapitálové výdaje, očištěné od výtěžku z prodeje dlouhodobých aktiv (14 054 )  (14 544) 

Volný peněžní tok
4
  (30 970 )   (51 794) 

       

Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích:      

Nárůst Konvertibilních prioritních akcií typu B   7 803    247 

Kapitalizovaný úrok  727    —  

 
   
4
 Více informací v sekci "Segmentové údaje a ne US-GAAP ukazatele" níže. 
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Segmentové údaje a ne US-GAAP ukazatele 
 

Naši podnikatelskou činnost řídíme geograficky v následujících šesti segmentech: Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, 

Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko.  

 

Výsledky našich segmentů hodnotíme na základě výnosů a ukazatele OIBDA. OIBDA, jež není US GAAP ukazatel, zahrnuje 

náklady na amortizaci a ztrátu ze snížení hodnoty programových práv, se určuje jako provozní zisk / ztráta bez zahrnutí odpisů 

hmotného majetku, amortizace nehmotného majetku, ztráty ze snížení hodnoty aktiv a určité neobvyklé či jednorázové 

položky, které nejsou brány v potaz vedoucími osobami účetní jednotky, které rozhodují o prostředcích přidělovaných 

jednotlivým segmentům a hodnotí jejich výkonnost. Mezi položky, které nejsou alokovány našim segmentům za účelem 

hodnocení jejich výsledků, a tudíž nejsou zahrnuty v zisku OIBDA těchto segmentů, patří úhrady vázané na akcie a některé 

další položky. Klíčovým měřítkem efektivity našich segmentů je OIBDA marže. OIBDA marže je definována jako poměr 

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

výsledky, a to 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. Mezisegmentové výnosy a zisky byly 

v konsolidaci vyloučeny. Je možné, že ukazatel OIBDA není srovnatelný s podobnými hodnotami vykazovanými jinými 

společnostmi. Volný peněžní tok je definován jako peněžní toky z provozních činností po odečtu kapitálových výdajů 

očištěných od výtěžků z prodeje dlouhodobých aktiv a je užitečný jako měřítko naší schopnosti generovat peněžní prostředky.  

 

Níže jsou uvedeny tabulky obsahující naše výnosy a OIBDA dle příslušných segmentů za období šesti měsíců končících 

30. červnem 2014 a 2013, a rovněž odsouhlasení OIBDA s konsolidovaným výkazem o úplném výsledku. 

 

(v tis. USD) 
Za období tří měsíců končící 

30. červnem,  
Za období šesti měsíců 
končící 30. červnem, 

(neauditováno) 2014  2013  2014  2013 

Výnosy            

Bulharsko  23 912    24 245    43 188    40 669  

Chorvatsko   19 470    17 796     32 967     29 889  

Česká republika   59 299    42 733     98 332    74 811  

Rumunsko   62 858    52 046   110 704    92 027  

Slovenská republika   24 211    22 000     42 357    38 923  

Slovinsko   17 585    18 724     31 846    33 200  

Mezisegmentové výnosy       (2 465) (1 978)  (3 287)  (3 293) 

Výnosy celkem  204 870    175 566    356 107    306 226  
 

 

 
 

(v tis. USD) 
Za období tří měsíců končící 

30. červnem,  
Za období šesti měsíců 
končící 30. červnem, 

(neauditováno) 2014  2013  2014  2013 

OIBDA            

Bulharsko  5 634    3 931   2 888   1 504 

Chorvatsko 4 858   4 176  5 527  3 569 

Česká republika 20 700   933  23 413  (5 950 ) 

Rumunsko 12 580   8 085  18 002  9 179 

Slovenská republika 3 060           (556) )  (102 )  (4 124 ) 

Slovinsko 2 690   4 235  3 205   6 072 

Eliminace (102 )  380  276  400 

Provozní segmenty celkem  49 420    21 184   53 209   10 650 

Korporátní (7 841 )  (13 229 )  (13 942 )  (23 404 ) 

OIBDA celkem  41 579    7 955   39 267   (12 754 ) 
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(v tis. USD) 
Za období tří měsíců končící 

30. červnem,  
Za období šesti měsíců 
končící 30. červnem, 

(neauditováno) 2014  2013  2014  2013 

Odsouhlasení OIBDA s konsolidovaným výkazem o 

úplném výsledku:  
 

 
 
  

 
  

 
  

 

                

OIBDA celkem  41 579    7 955    39 267    (12 754 ) 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (8 877 )  (8 902 )  (17 595 )  (19 073 ) 

Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv (3 231 )  (3 649 )  (6 511 )  (7 627 ) 

Jiné položky
5
  (6 898)   —    (6 898)   —  

Provozní zisk / (ztráta)  22 573   (4 596 )   8 263   (39 454 ) 

Úrokové náklady, netto (38 949 )  (30 999 )  (66 714 )  (62 773 ) 

Ztráta z umoření dluhu (24 161 )  (23 115 )  (24 161 )  (23 115 ) 

Kurzový zisk / (ztráta) 26  15 047  (392 )  (34 805 ) 

Změna reálné hodnoty derivátů 2 361  —   2 311  104 

Ostatní výdaje, netto (1 775 )  (412 )  (1 768 )  (425 ) 

Daň z příjmu  (2 487 )  3 332  (290 )  11 313  

Ztáta z ukončených činností před zdaněním (10 095 )  (350 )  (18 388 )  (896 ) 

Ztráta po zdanění  (52 507 )   (41 093 )   (101 139 )   (150 051 ) 

 
 
5 Jiné položky za období tří a šesti měsíců končící 30. červnem 2014 představují jednorázový náklad na pokutu,  kterou hodlá uvalit agentura pro ochranu 

hospodářské soutěže ve Slovinsku (více informací je uvedeno v dokumentu 10-Q za období končící 30. červnem 2014).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


