
 
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA PRVNÍ TLETÍ 31. 2016 
z anglického originálu)

PRVNÍ TLETÍ
- Výnosy se konstantním kurzu o 4% na 129,0 mil. USD -

- OIBDA konstantním kurzu vzrostla o 44% na 17,1 mil. USD -
- Volný tok platbou úr vzrostl o 88% mil. USD na 46,2 mil. USD -

HAMILTON, BERMUDA, 27. dubna 2016 - Central European Media Enterprises Ltd. (“dále jen CME” nebo 
(NASDAQ/Burza cenných - CETV) dnes oznámila výsledky za 31. 2016. 

konstantním kurzu se výnosy za první 31. 2016 o 4% na 129,0 mil. USD, a to 
v  z televizní reklamy o 4%.  OIBDA (jak je definováno níže)  za první  

31. 2016 vzrostla konstantním kurzu o 44% na 17,1 mil. USD. Volný tok platbou vzrostl 
o 88% mil. USD na 46,2 mil. USD.

Z provozních a bychom vyzdvihnout následující: 
• Za období prvního roku 2016 se tržby z televizní reklamy konstantním kurzu o 4% a 

podíl na trhu s televizní reklamou se ve dvou zemích.
• Poplatky za distribuci od kabelových a satelitních platforem a z vzrostly  

konstantním kurzu o 6% v a díky nových 
• Celkové náklady se konstantním kurzu , jelikož programových o 4% byl 

kompenzován úsporami ostatních 
• OIBDA marže za období 31. 2016 vzrostla z 9% (za stejné období roku 2015) na 13%.
• Výrazné volného toku platbou odráží v provozní oblasti, náklady za 

programová práva a výdaje na pracovní kapitál.  
• Dne 8. dubna 2016 jsme již refinancování dluhu, snížíme úrokové 

náklady na na polovinu o 450 bazických dále profil dluhové splatnosti.

Michael Del Nin, jeden ze dvou generálních CME, uvedl: "Tento rok jsme zahájili silným a výsledky tohoto 
schopnost  expanzi marže, jelikož se tržby a celkové náklady na stejné 

úrovni ve srovnání s minulým rokem. Významné OIBDA spolu s tvorby volného toku platbou 
nám více k zaplacení úrokových a v hotovosti. V kombinaci s 

oznámeným refinancováním, které nám sníží dluhové náklady, se posílil plán snížit dluh v nadcházejících 
letech."

Christoph Mainusch, druhý ze dvou generálních dodal: prvního jsme si udrželi vedoucí podíl ve 
sledovanosti ve zemích, kontrole a zahájení jarní vysílací sezóny výsledky 
sledovanosti od konce 2016. nové z vlastní produkce debutovaly ke konci a rostou 
na Silnou stránkou stávajících tak jako je z za 
distribuci od kabelových a satelitních platforem a z tohoto 

OIBDA, která zahrnuje náklady na amortizaci a náklady ze snížení hodnoty programových práv je definována jako provozní      
zisk / (ztráta) bez zahrnutí amortizace nehmotného majetku a ztráty ze snížení hodnoty aktiv a neobvyklé nebo 
jednorázové položky, které nejsou brány v potaz vedoucími osobami jednotky, které rozhodují o 
jednotlivým a hodnotí jejich výkonnost, jak je definováno v sekci "Segmentové údaje a ne-GAAPové ukazatele" níže. 
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Konsolidované výsledky za 31. 2016 

Výnosy za 31. 2016 129,0 mil. USD ve srovnání s 126,1 mil. USD za stejné období roku 
2015. Provozní zisk za 31. 2016 7,8 mil. USD ve srovnání se ztrátou 17,2 mil. USD za 

31. 2015. Ztráta z za 31. 2016 40,7 mil. USD ve srovnání 
se ztrátou 70,2 mil. USD za stejné období roku 2015 ztráta z na akcii za období 
31. 2016 0,31 USD ve srovnání se ztrátou 0,51 USD za stejné období roku 2015.

OIBDA za 31.  2016 17,1 mil. USD ve srovnání s 11,4 mil. USD za stejné období roku 2015. 
OIBDA marže1 za 31. 2016 13,3% ve srovnání s OIBDA marží 9,1% za  
31. 2015.

Níže uvádíme vybrané konsolidované výsledky za období 31. 2016 a 31. 2015:

(neuditováno) 2016 2015 % % reálné2

Výnosy 129 000 126 133 2,3% 4,3%
OIBDA 17 108 11 448 49,4% 43,9%
OIBDA marže 13,3% 9,1% 4,2 p.p. 3,6 p.p.
Provozní zisk / (ztráta) 7 763 (17 239) NM3 NM3

(40 694) (70 243) 42,1% 40,7%
(0,31) (0,51) 39,2% 36,7%

1 OIBDA  marže je definována jako OIBDA k jak je definováno v "Segmentových údajích a ne-GAAPových ukazatelích" níže.
2 % reálné dopad použití období pro a období.  
3  není smysluplné.

Podrobnosti o telekonferenci a audio webcastu

CME bude telekonferenci a audio webcast za diskuse za první ve 27. dubna 2016 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 
+1-785-424-1053 a zadat kód CETVQ116. 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. 2016, tak jako následující: 

snah výnosy a získat podíl na reklamním trhu v republice; úr na televizní reklamu 
a rychlost rozvoje reklamních tr v zemích vliv nejistoty a nestability Eurozóny na trzích 
a rozsah, trvání a jakéhokoliv oživení; míra, do níž závazky splácet dluh limitují schopnost 
refinancovat zadluženost; v iniciativy na r a posílení 

zdr schopnost efektivní investice do televizního vysílání, investic do pr
schopnost rozvíjet a získávat programy a publikum; schopnost refinancovat zadlužení; 

v politice a v r pr ve kterém a a vystavení 
a obnovení vysílacích licencí a schopnost získat vysílací frekvence a licence.

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. 2016. 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. 2016, která 
byla Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 27. dubna 2016. 

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 (TV Nova, Nova Cinema, Nova 
Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Fanda, Smichov 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), 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)

2016 2015
Výnosy 129 000 126 133
Provozní výdaje:    
Programové náklady 71 978 71 290
Ostatní provozní náklady 16 454 17 038
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 7 285 7 001
Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv 2 060 3 499

97 777 98 828
Prodejní a administrativní náklady 23 460 43 901
Náklady na restrukturalizaci — 643
Provozní zisk / (ztráta) 7 763 (17 239)
Úrokové náklady (49 154) (40 118)
Neoperativní výnosy / (náklady), netto 1 416 (12 741)

(39 975) (70 098)
(719) (145)

(40 694) (70 243)
— (3 288)

(40 694) (73 531)
259 257

(40 435) (73 274)
   

ÚDAJE NA AKCII:    
   

(0,31) (0,51)
0,00 (0,02)

(0,31) (0,53)
   

   
147 078 146 606
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA 

(v tis. USD) 
(neauditováno)

31. prosince 2015
AKTIVA

98 419 61 679
265 514 296 605
363 933 358 284
111 748 108 522

Goodwill a ostatní nehmotná aktiva, netto 806 780 773 405
Ostatní dlouhodobá aktiva 212 337 200 206
Aktiva celkem 1 494 798 1 440 417

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL    
Obchodní a jiné závazky 140 001 134 705

1 202 1 155
Ostatní krátkodobé závazky 45 065 10 448
Krátkodobé závazky celkem 186 268 146 308

945 685 908 521
Ostatní dlouhodobé závazky 65 052 65 749
Pasiva celkem 1 197 005 1 120 578

Konvertibilní prioritní akcie typu B 245 708 241 198

VLASTNÍ KAPITÁL    
Základní kapitál 10 872 10 864
Ostatní kapitálové fondy 1 910 370 1 914 050

(1 645 680) (1 605 245)
(224 285) (242 409)

51 277 77 260
Nekontrolní podíly 808 1 381
Vlastní kapitál celkem 52 085 78 641
Pasiva a vlastní kapitál celkem 1 494 798 1 440 417
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ T

(v tis. USD) 
(neauditováno)

 

2016 2015
39 658 30 755
(6 076) (7 429)

(682) (851)

— (710)
328 865
— (41)

3 512 (3 598)

36 740 18 991
     

   
39 658 30 755
(6 076) (7 429)

Volný tok4 33 582 23 326
Zaplacené úrokové náklady 2640 1263

10 000 —
46 222 24 589

   
4 510 4 141

Kapitalizovaný úrok — 548

  

4 Viz. "Segmentové údaje a ne-GAAPové ukazatele" níže.
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Segmentové údaje a ne-GAAPové ukazatele

podnikatelskou geograficky v následujících segmentech: Bulharsko, Chorvatsko, republika, 
Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko. 

Výsledky hodnotíme na a ukazatele OIBDA. OIBDA, jež není US GAAP ukazatel, 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. Mezi položky, které 
nejsou alokovány za hodnocení jejich a tudíž nejsou zahrnuty v zisku OIBDA 

úhrady vázané na akcie a položky. efektivity je OIBDA marže. OIBDA 
marže je definována jako OIBDA k 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 se též používá jako jedna ze složek stanovení manažerských Mezisegmentové 
výnosy a zisky byly v konsolidaci . Používáme volný tok jako schopnosti generovat 

.  Volný tok je definován jako toky z provozních bez a 
budov a a bez vlivu jistých neobvyklých nebo jednorázových položek, které nejsou zahrnuty do 
OIBDA, protože nejsou brány v potaz vedoucími osobami jednotky, které rozhodují a hodnotí výkonnost. Po nedávných 

transakcích se na zadluženost, které jsou placeny v hotovosti a dále  
že použijeme hotovost na splacení Jelikož se tyto hotovostní platby promítají do volného 
toku, myslíme si, že ukazatel volného toku platbou lépe hotovost vygenerovanou provozní 

pro srovnání s ostatními obdobími, jelikož je definována jako volný tok hotovostními platbami                      
a OIBDA, volný tok a volný tok platbou jsou ne-GAAPové ukazatele     
a nemusí být srovnatelné s podobnými ukazateli jinými ukazatele, které nejsou US 
GAAP by být hodnoceny ve spojení s US GAAP ukazateli, a nejsou náhradou za US GAPP ukazatele. Pro 
více informací týkající se srovnání s US GAAP ukazateli je v Item 1, Note 18, "Segmentové 
údaje a ne-GAAPové ukazatele".

Níže jsou uvedeny tabulky obsahující výnosy a OIBDA dle za období 31. 
2015 a 2016, a odsouhlasení OIBDA s konsolidovaným výkazem o úplném výsledku: 

(v tis. USD)
(neauditováno) 2016 2015 % % reálné5

Výnosy
Bulharsko 15 859 16 784 (5,5)% (3,2)%
Chorvatsko 11 645 11 993 (2,9)% (1,6)%

38 608 34 965 10,4 % 10,7 %
Rumunsko 32 370 33 522 (3,4)% 0,0%
Slovenská republika 19 062 17 538 8,7 % 11,3 %
Slovinsko 11 653 11 480 1,5 % 4,0 %
Mezisegmentové výnosy (197) (149) NM6 NM 6

Výnosy celkem 129 000 126 133 2,3 % 4,3 %

5 % reálné (v procentech) stejného období dodržení konstantního kurzu. 
6 není smysluplné.
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(v tis. USD)
(neauditováno) 2016 2015 % % reálné5

OIBDA
Bulharsko 1 069 2 198 (51,4)% (50,5)%
Chorvatsko 1 401 1 862 (24,8)% (26,8)%

10 074 10 091 (0,2)% (1,8)%
Rumunsko 9 462 3 361 NM 6 NM 6

Slovenská republika 2 393 (145) NM 6 NM 6

Slovinsko (708) 360 NM 6 NM 6

Eliminace (6) (50) NM 6 NM 6

Provozní segmenty celkem 23 685 17 677 34,0 % 31,3 %
Korporátní (6 577) (6 229) (5,6)% (7,0)%
OIBDA celkem 17 108 11 448 49,4 % 43,9 %

(v tis. USD)
(neauditováno) 2016 2015

Odsouhlasení OIBDA s konsolidovaným výkazem o úplném výsledku:
OIBDA celkem: 17 108 11 448
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (7 285) (7 001)
Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv (2 060) (3 499)
Ostatní položky 7 — (18 187)

7 763 (17 239)

5 % reálné (v procentech) stejného období dodržení konstantního kurzu. 
6 není smysluplné.

7 Ostatní položky za 31. 2016 obsahují rezervy, týkající se v Rumunsku, které byly . Jelikož 
tvorba rezerv, o kterých jsme v roce 2015, nebyla zahrnuta do ukazatele OIBDA, tak jejich 2015 nebylo zahrnuto do ukazatele 
OIBDA .
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