
 
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TVRTLETÍ A EST M SÍC  KON ÍCÍ 30. ERVNEM 2018 
(p eloženo z anglického originálu)

EST M SÍC
- Výnosy se p i aktuálním sm nném kurzu zvý ily o 16% a p i konstantním sm nném kurzu o 3% na 298,7 mil. USD -

- Provozní zisk se p i aktuálním sm nném kurzu zvý il o 19% a p i konstantním sm nném kurzu o 9% na 66,8 mil. USD -
- OIBDA se p i aktuálním sm nném kurzu zvý ila o 19%a p i konstantním sm nném kurzu o 8% na 86,3 mil. USD -

DRUHÉ TVRTLETÍ
- Výnosy se p i aktuálním sm nném kurzu zvý ily o 9% a p i konstantním sm nném kurzu z staly ve stejné vý i 159,6 mil. USD -

- Provozní zisk se p i aktuálním sm nném kurzu zvý il o 6% a p i konstantním sm nném kurzu z stal ve stejné vý i 45,8 mil. USD -
- OIBDA se p i aktuálním sm nném kurzu zvý ila o 8% a p i konstantním sm nném kurzu z stala ve stejné vý i 55,7 mil. USD -

DOKON ENÍ PRODEJE CHORVATSKÝCH AKTIVIT SE O EKÁVÁ NA KONCI ERVENCE 

HAMILTON, BERMUDA, 24. ervence, 2018 - Central European Media Enterprises Ltd. (“dále jen CME” nebo “Spole nost”) 
(NASDAQ/Burza cenných papír  - CETV) dnes oznámila finan ní výsledky za t i a est m síc  kon ících 30. ervnem 2018. 

Z provozních a finan ních údaj  za první pololetí bychom cht li vyzdvihnout následující: 

• Tržby z prodeje televizní reklamy se za první pololetí roku 2018 p i aktuálním sm nném kurzu zvý ily o 16% a p i 
konstantním sm nném kurzu o 3% .

• Poplatky za distribuci na ich kanál  od provozovatel  kabelových a satelitních platforem a p íjmy z p edplatného se p i 
aktuálním sm nném kurzu zvý ily o 15% a p i konstantním sm nném kurzu o 4%.

• OIBDA vzrostla p i aktuálním sm nném kurzu o 19% a p i konstantním sm nném kurzu o 8%, což vedlo ke zvý ení 
OIBDA marže z 28% na 29%.

• Volný pen žní tok p ed hotovostními platbami úrok  a garan ních poplatk  se za první pololetí kon ící 30. ervnem 2018 
zvý il o 39% na 89,3 mil. USD.

•  V první polovin  roku 2018 CME splatila dluh v celkové vý i 160 mil. EUR (p ibližn  187 mil. USD), p i emž použila 
výnosy z uplatn ných warrant  a vygenerovanou hotovost, což spole n  s lep ím výsledkem provozního hospoda ení 
snížilo ukazatel isté zadluženosti na 4,4x na konci ervna.

• Po p ecen ní na ich garan ních poplatk  v dubnu tohoto roku jsou na e pr m rné dluhové náklady na úrovni 4.1%, tedy 
tém  o 190 bazických bod  niž í než na za átku roku a sníží se o dal ích 50 bazických bod  ve chvíli, kdy se ukazatel 
isté zadluženosti sníží pod 4x.

CME o ekává dokon ení již d íve oznámeného prodeje chorvatských aktivit spole nosti Slovenia Broadband S.a r.l., dce iné 
spole nosti United Group B.V. (“United Group”) do 31. ervence 2018. Kdyby byl prodej dokon en k 30. ervnu 2018, výnosy 
z prodeje, které by se použily ke splacení dluhu, by snížily ná  ukazatel isté zadluženosti na 4.1x ke konci druhého kvartálu. Dne 
10. ervence 2017 CME ohlásila také prodej svých aktivit ve Slovinsku spole nosti United Group, transakce je stále v procesu 
e ení a podléhá n kolika podmínkám, v etn  obdržení souhlasu slovinského regula ního ú adu. Tyto stanice jsou klasifikovány 

jako aktiva držená k prodeji a prezentují se jako ukon ené innosti za v echna období. Tato tisková zpráva se zabývá na imi 
pokra ujícími innostmi ve ty ech zbývajících segmentech. 

Michael Del Nin, jeden ze dvou generálních editel  CME, uvedl: "Na e finan ní výsledky ve druhém tvrtletí byly p esn  v 
souladu s na imi o ekáváními, které jsme m li p ed t emi m síci. Rovn ž o ekáváme, že r st ziskovosti se ve druhé polovin  
roku 2018 prudce zrychlí, nebo  v echny na e zem  dosahují dobrých výsledk , což povede k dal ím vynikajícím celoro ním 
výsledk m a výraznému generování volného pen žního toku. V kombinaci s významným pokrokem ve snižování na eho dluhu, 
ve kterém i nadále pokra ujeme, dosáhla CME v první polovin  roku nejlep ích finan ních výsledk  za poslední desetiletí." 

Christoph Mainusch, druhý ze dvou generálních editel , dodal: "Výsledky jarní sezóny potvrzují na e postavení lídr  na trhu a 
CME dlouhodob  udává trend v programové tvorb . Vždy jsme investovali do na ich klí ových aktiv a budeme nadále posilovat 
na e programové schéma novými formáty spolu s na imi lokálními oblíbenými programy. O ekáváme, že televize z stane základem 
pro budování pov domí o stávajících zna kách, ale i pro uvád ní nových produkt . Budeme dále roz i ovat nabídku s dopl kovými 
aktivy, abychom zlep ili dosah, který poskytujeme na im inzerent m, a diverzifikovali na e p íjmy." 
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V této tiskové zpráv  se odkazujeme na n kolik ne GAAPových finan ních ukazatel , v etn  OIBDA, OIBDA marže, volného 
pen žního toku, volného pen žního toku p ed platbou úrok  a konstantní m nové procentuální zm ny. Viz sekce "ne GAAPové 
finan ní ukazatele" pro více informací v etn  definic a srovnání s US GAAPovými finan ními ukazately. 

Vybrané konsolidované finan ní výsledky za období t í m síc  kon ících 30. ervnem 2018 a 2017:

(neuditováno) 2018 2017 % % reálné 1

Výnosy 159 555 146 895 8,6% 0,0%
Provozní zisk 45 842 43 153 6,2% (1,3)%
Provozní marže 28,7% 29,4% (0,7) p.b. (0,4) p.b.
OIBDA 55 657 51 656 7,7% (0,2)%
OIBDA marže 34,9% 35,2% (0,3) p.b. (0,1) p.b.

21 325 25 265 (15,6)% (21,2)%
0,05 0,09 (37,3)% (23,6)%
0,05 0,07 (23,3)% (23,6)%

Vybrané konsolidované finan ní výsledky za období esti m síc  kon ících 30. ervnem 2018 a 2017:

(neuditováno) 2018 2017 % % reálné 1

Výnosy 298 737 258 627 15,5% 3,0%
Provozní zisk 66 787 56 177 18,9% 9,4%
Provozní marže 22,4% 21,7% 0,7 p.b. 1,3 p.b.
OIBDA 86 324 72 748 18,7% 7,8%
OIBDA marže 28,9% 28,1% 0,8 p.b. 1,3 p.b.

27 409 19 283 42,1% 36,8%
0,07 0,06 30,8% 45,9%
0,06 0,04 43,5% 45,9%

1 % reálné p edstavuje dopad použití sm nných kurz  b žného období pro p epo et výnos  a náklad  p edchozího období.
2 íslo není smysluplné.

Podrobnosti o telekonferenci a audio webcastu

CME bude po ádat telekonferenci a audio webcast za ú elem diskuse výsledk  za druhé tvrtletí v úterý 24. ervence 2018 v 9:00  
newyorského asu (tj. 14:00  londýnského asu a 15:00 pražského asu). Audio webcast a telekonference se bude odkazovat na 
prezentaci, která bude p ed konáním telekonference k dispozici na webových stránkách spole nosti CME www.cme.net.  

Pro p ístup na vý e uvedenou telekonferenci mohou volající z USA a ostatních zemí deset minut p ed jejím zahájením volat na 
íslo +1-647-689-5402 a zadat identifika ní kód 6979049. Konference bude vysílána formou audio webcastu na webových 

stránkách www.cme.net. Konferenci lze poslouchat prost ednictvím iPad, iPhone a p es r zná za ízení, jež podporují opera ní 
systémy Android a Windows.

Digitální audio nahrávka bude k dispozici na stránkách www.cme.net po dobu 14ti dn  od vyhlá ení výsledk .
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Prohlá ení a upozorn ní 

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlá ení. U v ech výhledových prohlá ení se odvoláváme na ochranu v souvislosti s 
prohlá eními podle Zákona o reform  vedení spor  ve v ci cenných papír  soukromých firem (Private Securities Litigation Reform 
Act) z roku 1995. Tato prohlá ení svou povahou zahrnují rizika a nejistoty, z nichž mnohé nelze p edvídat s p esností, nebo  jsou 
mimo na i kontrolu, a n které nelze p edvídat v bec. Prohlá ení odrážejí na i aktuální p edstavu ohledn  budoucích událostí a 
vzhledem k tomu, že na e obchodní innost podléhá zmín ným rizik m a nejistotám, mohou se skute né výsledky, ná  strategický 
plán, na e finan ní pozice, provozní výsledky a pen žní toky podstatn  li it od t ch, které jsou popsány a vyjád eny v takovýchto 
prohlá eních. 

Mezi významné faktory, které k takovýmto rizik m p ispívají, pat í mimo jiné ale neomezující se na takové faktory uvedené v  sekci 
"Rizikové Faktory" na í tvrtletní zprávy ve formulá i 10-Q za období kon ící 30. ervnem 2018, stejn  tak jako následující:  
zm ny v globálních a regionálních ekonomických podmínkách a míra, na asování a trvání oživení na na ich trzích; úrove  výdaj  
na televizní reklamu a rychlost rozvoje reklamních trh  v zemích na eho p sobení; míra, do níž je omezená na e likvidita a na e 
závazky splácet dluh limitují na i innost; vystavení se dal ím da ovým závazk m a stejn  tak závazk m z regula ních nebo 
soudních ízení zahájeným proti nám; na i schopnost refinancovat na í sou asnou zadluženost; ná  úsp ch v pokra ování na í 
iniciativy zam ené na roz í ení a posílení na ich p íjmových zdroj ; na i schopnost vytvá et nákladov  efektivní investice do 
na eho televizního byznysu, v etn  investic do program ; na i schopnost rozvíjet a získávat pot ebné programy a p ilákat publikum; 
na i schopnost dokon it prodej na ich aktivit v Chorvatsku a ve Slovinsku; a zm ny v politickém a v regula ním prost edí, ve 
kterém p sobíme a uplat ování p íslu ných zákon  a p edpis .

Vý et významných faktor  vý e by nem l být pokládán za vy erpávající. Podrobn j í popis t chto nejistot a ostatních faktor  
najdete v sekci "Rizikové faktory" a "Výhledová prohlá ení" na í tvrtletní zprávy ve formulá i 10-Q za období kon ící                                              
30. ervnem 2018. Nezavazujeme se jakýmkoliv zp sobem ve ejn  aktualizovat nebo revidovat tato prohlá ení, a  již na základ  
nových informací budoucího vývoje nebo z jiných d vod . 

Tuto tiskovou zprávu je t eba íst sou asn  s na í tvrtletní zprávou ve formulá i 10-Q za období kon ící 30. ervnem 2018, která 
byla p edložena Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 24. ervence 2018. 

Na na ich webových stránkách www.cme.net jsou zdarma k dispozici na e výro ní zprávy ve formulá i 10-K, tvrtletní výsledky 
ve formulá i 10-Q, aktuální zprávy ve formulá i 8-K a dodatky k t mto zprávám, jakmile je to možné vždy poté, kdy jsou tyto 
materiály elektronicky zaslány nebo fyzicky doru eny Komisi pro cenné papíry (SEC). Rádi bychom upozornili, že oznamování 
d ležitých informací m že probíhat prost ednictvím SEC, tiskových zpráv, ve ejných konferen ních hovor , on-line vysílání nebo 
zve ejn ním do Investorské sekce na í webové stránky www.cme.net. V budoucnu budeme i nadále využívat t chto prost edk  
ke sd lování d ležitých informací týkajících se CME a zemí, kde p sobíme. Informace, které zve ejníme na na ich webových 
stránkách mohou být považovány za významné. Proto doporu ujeme investor m, mediím, na im zákazník m a jiným zájemc m 
o CME sledovat na e webové stránky www.cme.net.  

Spole nost CME je mediální a zábavní spole nost, která je lídrem ve ty ech zemích st ední a východní Evropy s celkovým po tem 
obyvatel  více než 40 milión . CME v sou asné dob  vysílá 26 televizních kanál  - v Bulharsku (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, 
bTV Action, bTV Lady a Ring), v eské 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 a PRO TV Chisinau ) a ve Slovenské republice (TV Markíza, Markíza International, Doma a Dajto). Akcie spole nosti 
CME jsou obchodovány na burze v New Yorku (NASDAQ) a na Burze cenných papír  Praha pod burzovním symbolem CETV. 

###

Pro dal í informace prosím nav tivte 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 údaj  o a na akcii) 
(neauditováno)

2018 2017
Výnosy 159 555 146 895
Provozní výdaje:

Programové náklady 66 905 59 698
Ostatní provozní náklady 12 397 11 881
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 7 548 6 450
Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv 2 267 2 053

89 117 80 082
Prodejní a administrativní náklady 24 596 23 660

Provozní zisk 45 842 43 153
Úrokové náklady (10 441) (17 428)
Ostatní neoperativní (náklady) / výnosy, netto (6 936) 6 908

28 465 32 633
(7 140) (7 368)
21 325 25 265

4 700 2 533
26 025 27 798

16 137
26 041 27 935

ÚDAJE NA AKCII:
Zisk na akcii:    

0,05 0,09
0,05 0,07
0,02 0,01
0,01 0,00

0,07 0,10

0,06 0,07
   

Základní 235 148 155 738
258 783 235 952

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU 
(v tis. USD s výjimkou údaj  o a na akcii) 

(neauditováno)

2018 2017
Výnosy $ 298 737 $ 258 627
Provozní výdaje:

Programové náklady 136 711 118 343
Ostatní provozní náklady 25 084 23 136
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 14 914 12 409
Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv 4 623 4 162

181 332 158 050
Prodejní a administrativní náklady 50 618 44 400

Provozní zisk 66 787 56 177
Úrokové náklady (25 453) (36 421)
Ostatní neoperativní (náklady) / výnosy, netto (2 888) 9 140

38 446 28 896
(11 037) (9 613)
27 409 19 283

5 688 (2 759)
33 097 16 524

194 346
33 291 16 870

ÚDAJE NA AKCII:
Zisk / (ztráta) na akcii:

0,07 0,06
0,06 0,04
0,02 (0,01)
0,02 0,00
0,09 0,05
0,08 0,04

Základní 196 807 155 269
250 515 230 872
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA 

(v tis. USD) 
(neauditováno)

31. prosince 2017
AKTIVA

40 447 54 903
252 833 261 715
142 623 148 156
435 903 464 774
96 781 103 648

Goodwill a ostatní nehmotná aktiva, netto 975 669 1 042 764
Ostatní dlouhodobá aktiva 13 939 16 869

Aktiva celkem 1 522 292 1 628 055

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL    
Obchodní a jiné závazky 114 800 143 893

51 015 2 960
Ostatní krátkodobé závazky 25 853 9 280
Krátkodobé závazky držené k prodeji 31 583 32 131

Krátkodobé závazky celkem 223 251 188 264
821 657 1 085 714

Ostatní dlouhodobé závazky 104 097 95 254
Pasiva celkem 1 149 005 1 369 232

Konvertibilní prioritní akcie typu B 269 370 264 593

VLASTNÍ KAPITÁL    
Základní kapitál 20 170 11 639
Ostatní kapitálové fondy 1 999 610 1 905 779

(1 702 477) (1 735 768)
(213 434) (187 438)
103 869 (5 788)

Nekontrolní podíly 48 18
Vlastní kapitál celkem 103 917 (5 770)
Pasiva a vlastní kapitál celkem 1 522 292 1 628 055
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEN ŽNÍCH TOK  

(v tis. USD) 
(neauditováno)

 

2018 2017
75 636 56 553
(7 819) (11 865)

(91 848) 2 033
10 012 (5 127)

(437) 5 787

(14 456) 47 381
     

   

21 531 18 191
— 1 411

18 444 7 034

2 934 14 733
4 777 4 762
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Segmentové údaje 

Na i podnikatelskou innost ídíme geograficky v následujících ty ech segmentech: Bulharsko, eská republika, Rumunsko a 
Slovenská republika. Tyto segmenty odrážejí, jak je provozní innost CME hodnocena na imi vedoucími osobami ú etní jednotky, 
kterými jsou na i generální edilelé, jak je provozní innost ízena segmentovými manažery, a dále  strukturu interního finan ního 
reportingu.

Výsledky na ich segment  hodnotíme na základ  výnos  a ukazatele OIBDA. Od 1.ledna 2018 úhrady vázané na akcie a n které 
provozní náklady, které jsou vynaložené na korporátní úrovni a které se vztahuji k jednotlivým segment m, jsou alokovány 
jednotlivým segment m za ú elem hodnocení jejich výsledk . Informace z minulých období byly retrospektivn  p epo ítány tak, 
aby byly srovnatelné se sou asným obdobím. Mezisegmentové výnosy a zisky byly v konsolidaci vylou eny.

Níže jsou uvedeny údaje obsahující na e výnosy a OIBDA dle p íslu ných segment  za období t í  a esti m síc  kon ících                            
30. ervnem  2018 a 2017:

(v tis. USD)
(neauditováno) 2018 2017 % % reálné 1

Výnosy
Bulharsko 23 427 20 774 12,8% 4,8 %

61 028 53 371 14,3% 2,2 %
Rumunsko 49 594 48 570 2,1% (3,5)%
Slovenská republika 26 770 24 624 8,7% 0,4 %
Mezisegmentové výnosy (1 264) (444) NM (2) NM 2

Výnosy celkem 159 555 146 895 8,6% 0,0%

(v tis. USD)
(neauditováno) 2018 2017 % % reálné 1

Výnosy
Bulharsko 42 860 36 079 18,8% 7,2%

112 562 92 845 21,2% 4,1%
Rumunsko 95 555 87 514 9,2% 0,6%
Slovenská republika 49 723 42 964 15,7% 4,0%
Mezisegmentové výnosy (1 963) (775) NM (2) NM 2

Výnosy celkem 298 737 258 627 15,5% 3,0%

1 % reálné p edstavuje zm nu (v procentech) b hem stejného asového období p i dodržení konstantního sm nného kurzu. 
2 íslo není smysluplné.
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(v tis. USD)
(neauditováno) 2018 2017 % % reálné1

OIBDA
Bulharsko 5 622 2 985 88,3 % 79,2 %

28 251 25 377 11,3 % (0,1)%
Rumunsko 24 196 22 071 9,6 % 4,0 %
Slovenská republika 3 906 7 409 (47,3)% (51,1)%
Eliminace 28 24 NM (2) NM (2)

Provozní segmenty celkem 62 003 57 866 7,1 % (1,1)%
Korporátní (6 346) (6 210) (2,2)% 8,3 %
OIBDA celkem 55 657 51 656 7,7 % (0,2)%

(v tis. USD)
(neauditováno) 2018 2017 % % reálné1

OIBDA
Bulharsko 8 603 4 243 102,8 % 87,5 %

43 621 36 124 20,8 % 5,2 %
Rumunsko 43 089 36 531 18,0 % 9,2 %
Slovenská republika 5 009 8 157 (38,6)% (43,4)%
Eliminace 40 16 NM (2) NM (2)

Provozní segmenty celkem 100 362 85 071 18,0 % 6,4 %
Korporátní (14 038) (12 323) (13,9)% 1,7 %
OIBDA celkem 86 324 72 748 18,7 % 7,8 %

1 % reálné p edstavuje zm nu (v procentech) b hem stejného asového období p i dodržení konstantního sm nného kurzu. 
2 íslo není smysluplné.
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Ne-GAAPové finan ní ukazatele

V této tiskové zpráv  se odkazujeme na n kolik ne-GAAPových finan ních ukazatel , v etn  OIBDA, OIBDA marže, volného pen žního toku a volného 
pen žního toku p ed platbou úrok . Jsme p esv d eni, že každý z t chto ukazatel  je užite ný pro investory z níže uvedených d vod . Ne-GAAPové 
finan ní ukazatele nejsou srovnatelné s podobnými ukazateli jiných spole ností. Finan ní ukazatele, které nejsou US GAAP ukazateli, by m ly být 
hodnoceny ve spojení s US GAAP finan ními ukazateli, a nejsou náhradou za US GAPP finan ní ukazatele. 

Na e konsolidované výsledky a výsledky na ich segment  hodnotíme na základ  výnos  a OIBDA. Jsme p esv d eni, že hodnota OIBDA je pro investory 
užite ná, nebo  smyslupln ji zachycuje na e výsledky, a to díky vylou ení ur itých položek, jež nemají dopad ani na na e pen žní toky ani na provozní 
výsledky na ich firem. OIBDA a volný pen žní tok p ed platbou úrok  ( jak je definováno níže ) se též používá jako jedna ze složek p i stanovení 
manažerských bonus .

OIBDA, která zahrnuje náklady na amortizaci a ztrátu ze snížení hodnoty programových práv, se ur uje jako provozní zisk / (ztráta) bez zahrnutí odpis  
hmotného majetku, amortizace nehmotného majetku a ztráty ze snížení hodnoty aktiv a neobvyklé nebo jednorázové položky, které nejsou brány v potaz  
vedoucími osobami ú etní jednotky, které rozhodují a hodnotí na i výkonnost. Od 1.ledna 2018 úhrady vázané na akcie a n které provozní náklady, které 
jsou vynaložené na korporátní úrovni a které se vztahují k jednotlivým segment m, jsou alokovány jednotlivým segment m za ú elem hodnocení jejich 
výsledk . Informace z minulých období byly retrospektivn  p epo ítány tak, aby byly srovnatelné se sou asným obdobím. Na ím klí ovým m ítkem 
výkonnosti efektivity na ich konsolidovaných inností a na ich segment  je OIBDA marže. OIBDA marže je definována jako pom r OIBDA k výnos m. 

Po p ecen ní na ich garan ních poplatk  v b eznu 2017 a v dubnu 2018 se zvý ila ástka úrok  a souvisejících garan ních poplatk  z na ich nesplacených 
dluh , které musí být hrazeny v hotovosti. Krom  této povinnosti platit více garan ních poplatk  v hotovosti o ekáváme, že využijeme námi vygenerované 
pen žní prost edky k zaplacení ur itých garan ních poplatk , které jsou kapitalizovány. V echny tyto hotovostní platby se odrážejí ve volném pen žním 
toku, proto se domníváme, že volné pen žní toky p ed platbou úrok  a garan ních poplatk  nejlépe znázor ují hotovost vygenerovanou na í provozní 
inností, pro srovnání s ostatními obdobími. Volný pen žní tok je definován jako pen žní toky z pokra ujících provozních inností bez nákup  a prodej  

pozemk , budov a za ízení a bez vlivu n kterých neobvyklých nebo jednorázových položek, které nejsou zahrnuty do náklad  ú tovaných OIBDA, 
protože nejsou brány v potaz na imi vedoucími osobami ú etní jednotky, kte í rozhodují a hodnotí její výkonnost.

Pro více informací týkající se na ich segment , v etn  srovnání s US GAAP finan ními ukazateli je v Item 1, Note 19, "Segment data" na í tvrtletní 
zprávy.

A koli je na í ú etní m nou americký dolar, na e konsolidované výnosy a náklady jsou rozd leny mezi n kolik evropských m n a funk ní m nou 
spole nosti CME Ltd. je euro. Domníváme se, že vzhledem ke zna nému pohybu m n v i dolaru na trzích, kde p sobíme, je užite né uvést procentuální 
zm ny aktuálního sm nného kurzu (%), které zahrnují vliv pohybu sm nných kurz , a stejn  tak procentuální zm ny konstantního sm nného kurzu 
(reálné). Reálné procentuální zm ny ukazují dopad použití pr m rných sm nných kurz  sou asného období k výnos m a náklad m z minulého období. 
Protože rozdíl mezi konstantními a aktuálními procentuálními zm nami je výhradn  dopadem pohybu sm nných kurz , tato tisková zpráva zahrnuje 
konstantní procentuální zm ny sm nných kurz  za ú elem zd razn ní t ch faktor  ovliv ujících provozní výkon. Dodat ný dopad sm nných kurz  je 
uveden v tabulkách takové analýzy.

(v tis. USD)
(neauditováno) 2018 2017 2018 2017

45 842 43 153 66 787 56 177
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 7 548 6 450 14 914 12 409
Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv 2 267 2 053 4 623 4 162
OIBDA celkem 55 657 51 656 86 324 72 748

(v tis. USD)
(neauditováno) 2018 2017

75 636 56 553
(7 819) (11 865)
67 817 44 688

21 531 18 191
— 1 411

89 348 64 290
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