
 
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ 30. VNEM 2016 
z anglického originálu)

DRUHÉ TLETÍ
- Výnosy se konstantním kurzu o 3% na 175,2 mil. USD -

- Provozní zisk se konstantním kurzu o 18% na 43,9 mil. USD -
- OIBDA konstantním kurzu vzrostla o 12% na 53,6 mil. USD -

PRVNÍ POLOLETÍ
- Výnosy se konstantním kurzu o 3% na 304,2 mil. USD -

- Provozní zisk se konstantním kurzu o151% na 51,7 mil. USD -
- OIBDA konstantním kurzu vzrostla o 18% na 70,7 mil. USD -

HAMILTON, BERMUDA, 26. 2016 - Central European Media Enterprises Ltd. (“dále jen CME” nebo 
(NASDAQ/Burza cenných - CETV) dnes oznámila výsledky za druhé a první pololetí  30. 
2016. 

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

což zahrnuje významný v Rumunsku a Slovenské republice a také v Bulharsku druhého 

• Poplatky za distribuci od kabelových a satelitních platforem a z vzrostly  
konstantním kurzu v první roku 2016 o 6% v nabídky 

a díky nových 
• Za období a 30. 2016 se celkové náklady konstantním kurzu 

snížily, jelikož programových o 3% byl více než kompenzován úsporami ostatních 
• OIBDA marže za období a 30. 2016 vzrostla z  28% a 20% (za stejné období roku 2015) 

na 31% a 23%.
• Provozní zisk za 30. se konstantním kurzu více než zdojnásobil v 

OIBDA a také v bezhotovostního nákladu spojeného s auditem v Rumunsku v 
prvním roku 2015. Tento náklad byl ve roku 2015.

• Výrazné volného toku platbou za období odráží v OIBDA a 
výdaje na tok z provozních se snížil, protože jsme zaplatili více z 
v hotovosti a rozhodli se splatit poplatky ve 20.0 mil. USD, které byly kapitalizovány.

• Po refinancování dluhu v dubnu se nákladové úroky v druhém snížily oproti prvnímu o 19.6 mil. 
USD. Toto také za následek ztráty z dluhu ve 150.2 mil. USD, 
týkající se na waranty vydané v roce 2014, která by jinak byla v roku 2017. 

Michael Del Nin, jeden ze dvou generálních CME, uvedl: "Druhé se silným OIBDA a 
marže, které a tak k velmi solidní první roku. pohledu do budoucna na zbytek 
roku 2016 velmi vyhlídek pro a pokrok v 
plánech na oddlužování."

Christoph Mainusch, druhý ze dvou generálních dodal: druhého jsme si udrželi vedoucí pozice ve 
sledovanosti ve zemích. jsme v investování do lokální produkce, která je populární u 

a jsme snížili celkové náklady za dosažení co ziskovosti."

V této tiskové se odkazujeme na ne GAAPových OIBDA, OIBDA marže, volného 
toku a volného toku platbou Viz níže sekce "ne GAAPové ukazatele" pro více informací 

definic a srovnání s US GAAPovými ukazately. 
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Konsolidované výsledky za 30. 2016 

Výnosy za 30. 2016 175,2 mil. USD ve srovnání s 166,8 mil. USD za stejné období roku 
2015. Provozní zisk za 30. 2016 43,9 mil. USD ve srovnání s provozním ziskem 36,4 mil. USD 
za 30. 2015. Ztráta z za 30. 2016 141,2 mil. 
USD ve srovnání se ztrátou 11,7 mil. USD za stejné období roku 2015 ztráta z na akcii za období 

30. 2016 0,98 USD ve srovnání se ztrátou 0,11 USD za stejné období roku 2015.

OIBDA za 30. 2016 53,6 mil. USD ve srovnání s 46,8 mil. USD za stejné období roku 2015. 
OIBDA marže za 30. 2016 30,6% ve srovnání s OIBDA marží 28,1% za  
30. 2015.

Níže uvádíme vybrané konsolidované výsledky za období 30. 2016 a 30. 2015:

(neuditováno) 2016 2015 % % reálné 1

Výnosy 175 206 166 834 5,0 % 2,8 %
Provozní zisk 43 891 36 441 20,4 % 17,9 %
Provozní marže 25,1% 21,8% 3,3 p.b. 3,3 p.b.
OIBDA 53 632 46 811 14,6 % 12,1 %
OIBDA marže 30,6% 28,1% 2,5 p.b. 2,5 p.b.

(150 158) — NM 2 NM 2

(141 249) (11 669) NM 2 NM 2

(0,98) (0,11) NM 2 NM 2

Konsolidované výsledky za první pololetí 30. 2016 

Výnosy za první pololetí 30. 2016 304,2 mil. USD v porovnání s 293,0 mil. USD za první pololetí 
30. 2015. Provozní zisk za první pololetí 30. 2016 51,7 mil. USD v porovnání s 19,2 mil. USD za 
první pololetí 30. 2015. Ztráta z za první pololetí 30. 2016 181,9
mil. USD v porovnání se ztrátou 81,9 mil. USD in 2015 ztráta z na akcii za první pololetí 
30. 2016 1,29 USD v porovnání s 0,61 USD za první pololení 30. 2015.

OIBDA za první pololetí 30. 2016 70,7 mil. USD ve srovnání s 58,3 mil. USD za stejné období 
30. 2015.  OIBDA marže za první pololetí 30. 2016 23,3%  ve srovnání s 19,9%  za první pololetí 

30. 2015.

Níže uvádíme vybrané konsolidované výsledky za období 30. 2016 a 30. 2015:

(US$ 000's, except per share data)
(unaudited) 2016 2015 % % reálné1

Výnosy 304 206 292 967 3,8% 3,4%
Provozní zisk 51 654 19 202 169,0% 150,8%
Provozní marže 17,0% 6,6% 10,4 p.b. 10,0 p.b.
OIBDA 70 740 58 259 21,4% 18,4%
OIBDA marže 23,3% 19,9% 3,4 p.b. 2,9 p.b.

(150 158) — NM2 NM2

(181 943) (81 912) NM2 NM2

(1,29) (0,61) NM2 NM2

1 % reálné dopad použití období pro a období.  
2  není smysluplné.
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Podrobnosti o telekonferenci a audio webcastu

CME bude telekonferenci a audio webcast za diskuse za druhé v úterý 26. 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 
+1-785-424-1051 a zadat kód CETVQ216. 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 

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 30. 2016, tak jako následující: 
úr na televizní reklamu a rychlost rozvoje reklamních tr v zemích vliv nejistoty, 
odchodu Spojeného království Velké Británie a Irska z Evropské Unie a nestability Eurozóny na trzích a rozsah, trvání a 

jakéhokoliv oživení; míra, do níž závazky splácet dluh limitují 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 zadluženost; 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                                              
30. 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 30. 2016, která 
byla Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 26. 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.  
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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 175 206 166 834
Provozní výdaje:    
Programové náklady 77 282 73 437
Ostatní provozní náklady 17 939 17 422
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 7 627 6 936
Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv 2 114 3 434

104 962 101 229
Prodejní a administrativní náklady 26 353 28 712
Náklady na restrukturalizaci — 452
Provozní zisk 43 891 36 441
Úrokové náklady (29 545) (41 746)

(150 158) —
Neoperativní náklady, netto (167) (2 904)

(135 979) (8 209)
(5 270) (3 460)

(141 249) (11 669)
— 2 684

(141 249) (8 985)
(68) 307

(141 317) (8 678)
   

ÚDAJE NA AKCII:    
   

(0,98) (0,11)
0,00 0,02

(0,98) (0,09)
   

   
149 083 146 743
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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 304 206 292 967
Provozní výdaje:    
Programové náklady 149 260 144 727
Ostatní provozní náklady 34 393 34 460
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 14 912 13 937
Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv 4 174 6 933

202 739 200 057
Prodejní a administrativní náklady 49 813 72 613
Náklady na restrukturalizaci — 1 095
Provozní zisk 51 654 19 202
Úrokové náklady (78 699) (81 864)

(150 158) —
Neoperativní výnosy / (náklady), netto 1 249 (15 645)

(175 954) (78 307)
(5 989) (3 605)

(181 943) (81 912)
— (604)

(181 943) (82 516)
191 564

(181 752) (81 952)
     
ÚDAJE NA AKCII:    

   
(1,29) (0,61)
0,00 (0,01)

(1,29) (0,62)
   

   
148 080 146 675
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA 

(v tis. USD) 
(neauditováno)

31. prosince 2015
AKTIVA

46 442 61 679
286 941 296 605
333 383 358 284
105 644 108 522

Goodwill a ostatní nehmotná aktiva, netto 782 415 773 405
Ostatní dlouhodobá aktiva 200 511 200 206
Aktiva celkem 1 421 953 1 440 417

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL    
Obchodní a jiné závazky 137 378 134 705

1 157 1 155
Ostatní krátkodobé závazky 24 664 10 448
Krátkodobé závazky celkem 163 199 146 308

1 053 443 908 521
Ostatní dlouhodobé závazky 56 857 65 749
Pasiva celkem 1 273 499 1 120 578

Konvertibilní prioritní akcie typu B 250 148 241 198

VLASTNÍ KAPITÁL    
Základní kapitál 11 316 10 864
Ostatní kapitálové fondy 1 911 425 1 914 050

(1 786 997) (1 605 245)
(238 483) (242 409)
(102 739) 77 260

Nekontrolní podíly 1 045 1 381
Vlastní kapitál celkem (101 694) 78 641
Pasiva a vlastní kapitál celkem 1 421 953 1 440 417
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ T

(v tis. USD) 
(neauditováno)

 

2016 2015
17 549 41 522

(11 255) (14 388)
(23 970) (27 353)

— (1 630)
705 6 954
— (56)

1 734 (1 334)

(15 237) 3 715
     

   
Zaplacené úrokové náklady 35 712 9 264

20 000 —
Kapitalizovaný úrok 22 257 43 681

8 950 8 405
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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 a 
30. 2015 a 2016: 

(v tis. USD)
(neauditováno) 2016 2015 % % reálné 1

Výnosy
Bulharsko 20 455 19 420 5,3 % 3,4 %
Chorvatsko 16 559 16 242 2,0 % (1,6)%

50 919 52 131 (2,3)% (5,4)%
Rumunsko 48 929 44 034 11,1 % 10,4%
Slovenská republika 22 540 20 236 11,4 % 9,2 %
Slovinsko 16 116 15 063 7,0 % 4,9 %
Mezisegmentové výnosy (312) (292) NM 2 NM 2

Výnosy celkem 175 206 166 834 5,0 % 2,8 %

(v tis. USD)
(neauditováno) 2016 2015 % % reálné 1

Výnosy
Bulharsko 36 314 36 204 0,3 % 0,4 %
Chorvatsko 28 204 28 235 (0,1)% (1,6)%

89 527 87 096 2,8 % 0,9 %
Rumunsko 81 299 77 556 4,8 % 6,0%
Slovenská republika 41 602 37 774 10,1 % 10,2 %
Slovinsko 27 769 26 543 4,6 % 4,5 %
Mezisegmentové výnosy (509) (441) NM 2 NM 2

Výnosy celkem 304 206 292 967 3,8 % 3,4 %

1 % reálné (v procentech) stejného období dodržení konstantního kurzu. 
2 není smysluplné.
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(v tis. USD)
(neauditováno) 2016 2015 % % reálné1

OIBDA
Bulharsko 5 954 4 045 47,2 % 44,8 %
Chorvatsko 4 501 4 972 (9,5)% (12,7)%

23 099 24 238 (4,7)% (7,7)%
Rumunsko 22 962 15 419 48,9 % 48,2 %
Slovenská republika 3 158 3 627 (12,9)% (15,1)%
Slovinsko 1 624 963 68,6 % 66,4 %
Eliminace (62) 15 NM 2 NM 2

Provozní segmenty celkem 61 236 53 279 14,9 % 12,4 %
Korporátní (7 604) (6 468) (17,6)% (15,2)%
OIBDA celkem 53 632 46 811 14,6 % 12,1 %

(v tis. USD)
(neauditováno) 2016 2015 % % reálné1

OIBDA
Bulharsko $ 7 023 $ 6 243 12,5 % 12,0 %
Chorvatsko 5 902 6 834 (13,6)% (16,5)%

33 173 34 329 (3,4)% (6,0)%
Rumunsko 32 424 18 780 72,7 % 72,1 %
Slovenská republika 5 551 3 482 59,4 % 48,8 %
Slovinsko 916 1 323 (30,8)% (32,7)%
Eliminace (68) (35) NM 2 NM 2

Provozní segmenty celkem 84 921 70 956 19,7 % 17,1 %
Korporátní (14 181) (12 697) (11,7)% (11,3)%
OIBDA celkem $ 70 740 $ 58 259 21,4 % 18,4 %

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 ( jak je definováno níže). 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 .

jsme používali volný tok jako schopnosti generovat . 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. Po transakcích spojených s refinancování dluhu v dubnu roku se 

a na zadluženost, které jsou placeny v hotovosti. Jelikož že použijeme hotovost 
vygenerovanou na splacení a s tím spojených a protože se tyto hotovostní platby promítají do 
volného toku, domníváme se, že ukazatel volného toku platbou lépe hotovost vygenerovanou 
provozní pro srovnání s ostatními obdobími, jelikož je definována jako volný tok hotovostními platbami a 

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

Tato tisková zpráva obsahuje odkazy na reálné nebo konstantní procentuální ("% reálné"). Tyto odkazy ukazují dopad použití 
období k a z minulého období. Vzhledem ke pohybu na trzích, ve 

kterých dolaru, jsme že je uvést procentuální dodržení konstantního kurzu (reálné) a 
dále dodržení aktuálního kurzu (%), ( což zahrnuje vliv kurzu). Není-li uvedeno jinak, procentuální a poklesy se 
vztahují na procentuální mezi a 30. 2016 a 2015.

(v tis. USD)
(neauditováno) 2016 2015 2016 2015
Odsouhlasení OIBDA s konsolidovaným výkazem o
úplném výsledku:
OIBDA celkem: 53 632 46 811 70 740 58 259
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (7 627) (6 936) (14 912) (13 937)
Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv (2 114) (3 434) (4 174) (6 933)
Ostatní položky3 — — — (18 187)

43 891 36 441 51 654 19 202
3Ostatní položky za 30. 2016 se týkají rezerv, v souvislosti s audity v Rumunsku, které byly . Jelikož tyto rezervy 
nebyly v prvním 2015 zahrnuty do ukazatele OIBDA, tak jejich následné 2015 nebylo zahrnuto do ukazatele OIBDA .

2016 2015
17 549 41 522

(11 255) (14 388)
6 294 27 134

Zaplacené úrokové náklady 35712 9264
20 000 —

62 006 36 398
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