
 

1 OIBDA je provozní zisk před odpisy a amortizací, jež se rovná naší předchozí definici EBITDA, jak je definována v části ‘Segmentové údaje“ 
níže.  Konsolidovaná OIBDA, stanovená zde, se rovná OIBDA za každý z našich segmentů sníženou o centrální provozní náklady společnosti 
(které zahrnují nepeněžní kompenzaci společnosti ve formě akcií).  OIBDA marži definujeme jako poměr OIBDA k čistým tržbám. 
 

  
 

 
 

 
SPOLEČNOST CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES 

OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ A ZA CELÝ ROK KONČÍCÍ  
31. PROSINCEM 2010 

 
Čistý zisk za celý rok přiřaditelný společnosti CME činí 100,2 mil. USD  

 
 

ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ 
- Čisté výnosy ve výši 257,4 mil. USD -  

- OIBDA ve výši 64,8 mil. USD - 
 

CELÝ ROK 
- Čisté výnosy ve výši 737,1 mil. USD -  

- OIBDA ve výši 107,3 mil. USD -   
 

 
HAMILTON, BERMUDA, 23. února 2011 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (dále 
jen „CME“ nebo „Společnost“) (NASDAQ/Prague Stock Exchange - CETV) dnes oznámila finanční 
výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok končící dnem 31. prosince 2010.  
 
Čisté výnosy za čtvrté čtvrtletí roku 2010 se zvýšily v porovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2009 o 23,0 
mil. USD na hodnotu 257,4 mil. USD. OIBDA¹ se za čtvrté čtvrtletí zvýšila o 20,4 mil. USD na hodnotu 
64,8 mil. USD. Provozní zisk za dané čtvrtletí se zvýšil o 17,6 mil. USD na hodnotu 41,9 mil. USD. Čistá 
ztráta přiřaditelná akcionářům společnosti CME za dané čtvrtletí činila 26,1 mil. USD v porovnání se 
ztrátou 55,3 mil. USD za čtvrté čtvrtletí r. 2009. Plně zředěná ztráta na akcii za dané čtvrtletí se zlepšila o 
0,48 USD na hodnotu (0,41) USD. Výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2010 zahrnují společnosti Media Pro 
Entertainment a bTV nabyté společností CME v prosinci r. 2009, respektive v dubnu r. 2010 a neobsahují 
ukrajinské firmy dříve patřící CME, které byly prodány v dubnu 2010. 
 
Čisté výnosy za celý rok končící dnem 31. prosince 2010 činily 737,1 mil. USD a OIBDA činila 107,3 mil. 
USD.  Provozní zisk za celý rok činil 22,9 mil. USD. Čistý zisk přiřaditelný akcionářům společnosti CME 
za celý rok činil 100,2 mil. USD a plně zředěný zisk na akcii činil 1,57 USD.   
 
Adrian Sarbu, prezident a generální ředitel (CEO) společnosti CME, k tomu uvedl: “ Ve čtvrtém čtvrtletí se  
tržby i OIBDA zvýšily díky restrukturalizaci CME  a počátku ekonomickéhoo oživení na některých našich  
trzích. Rok 2010 byl prvním rokem, kdy jsme fungovali jako plně vertikálně integrovaná mediální 
společnost. Nyní řídíme šest předních provozovatelů televizního vysílání, integrovanou divizi obsahu, 
Media Pro Entertainment, a rychle rostoucí segment nových médií. V roce 2011 očekáváme oživení na 
všech našich trzích. Naší prioritou je dosáhnout růstu výnosů, OIBDA a volného peněžního toku.”        
 

– pokračování – 



 
Strana 2 z 11 

 

 
Konsolidované výsledky za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2010 
 
Čisté výnosy se za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2010 zvýšily o 9,8% na 257,4 mil. USD 
z hodnoty 234,4 mil. USD dosažené za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2009.  Provozní zisk za 
dané čtvrtletí činil 41,9 mil. USD v porovnání s 24,3 mil. USD za období tří měsíců končící dnem 31. 
prosince 2009.  Čistá ztráta přiřaditelná akcionářům společnosti CME za dané čtvrtletí představovala 26,1 
mil. USD v porovnání se ztrátou 55,3 mil. USD vykázanou za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 
2009.  Plně zředěná ztráta na akcii za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2010 se zlepšila o 0,48 
USD na (0,41) USD.   
 
OIBDA se za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2010 zvýšila na 64,8 mil. USD oproti hodnotě 
44,4 mil. USD vykázané za období tří měsíců končící 31. prosince 2009. Marže OIBDA za období tří 
měsíců končící dnem 31. prosince 2010 činila 25,2% v porovnání s 18,9% za období tří měsíců končící 31. 
prosince 2009.  
 
Nejdůležitější konsolidované výsledky za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2010 a 2009 jsou: 
 

 VÝSLEDKY 

 
Za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 

(v tis. USD) 

 2010 2009  Změna v USD Změna v %  

Čisté výnosy 257.413 USD  234.423 USD 22.990 USD  9,8% 

OIBDA 64.776  44.409  20.367  45,9% 

Provozní zisk 41.903  24.288  17.615  72,5% 

Čistá ztráta přiřaditelná společnosti CME Ltd. (26.116)  (55.250)  29.134  52,7% 

Plně zředěná ztráta na akcii (0,41) USD (0,89) USD  0,48 USD 53,9% 

 

Konsolidované výsledky za celý rok končící dnem 31. prosince 2010 
 
Čisté výnosy se za celý rok končící dnem 31. prosince 2010 zvýšily o 8,1% na 737,1 mil. USD oproti 
hodnotě 681,9 mil. USD vykázané za celý rok končící dnem 31. prosince 2009.  Provozní zisk za dané 
období činila 22,9 mil. USD v porovnání se ztrátou 39,0 mil. USD za celý rok končící dnem 31. prosince 
2009.  Čistý zisk přiřaditelný akcionářům společnosti CME za dané období představoval 100,2 mil. USD 
v porovnání s čistou ztrátou 97,2 mil. USD za celý rok končící dnem 31. prosince 2009.  Plně zředěná 
ztráta na akcii za celý rok končící dnem 31. prosince 2010 činila 1,57 USD, tj. se zvýšila o 3,36 USD 
v porovnání s celým rokem končícím 31. prosince 2009. Výsledky za r. 2010 zahrnují výtěžek z prodeje 
našich dřívějších firem na Ukrajině ve výši 217,6 mil. USD, tyto firmy jsou za všechna sledovaná období 
vykázány jako „ukončená činnost“.        
 
OIBDA se za celý rok končící dnem 31. prosince 2010 snížila na 107,3 mil. USD oproti 115,4 mil. USD za 
celý rok končící dnem 31. prosince 2009. Marže OIBDA za celý rok končící dnem 31. prosince 2010 činila 
14,6% v porovnání s 16,9% za celý rok končící dnem 31. prosince 2009. 
 
Nejdůležitější výsledky za celý rok končící dnem 31. prosince 2010 a 2009 jsou: 
 

 VÝSLEDKY 

 
Za celý rok končící dnem 31. prosince 

(v tis. USD) 

 2010 2009  Změna v USD Změna v %  

Čisté výnosy 737.134 USD  681.945 USD 55.189 USD 8,1% 

OIBDA 107.323  115.374 (8.051) (7,0)% 

Provozní zisk / (ztráta) 22.877 (38.971) 61.848 158,7% 
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Nm1 číslo není smysluplné 
 

Čistý zisk / (ztráta) přiřaditelný CME Ltd. 100.175   (97.157) 197.332 Nm1 

Plně zředěný čistý zisk / (ztráta) na akcii  1,57 USD (1,79) USD 3,36 USD 187,7% 

 
Segmentové výsledky 
 
Výsledky naší činnosti hodnotíme na základě čistých výnosů a hodnoty OIBDA.   
 
Naše čisté výnosy a konsolidovaná OIBDA za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 2010 a 2009 
jsou: 
 

 SEGMENTOVÉ VÝSLEDKY 

 
Za období tří měsíců končící dnem 31. prosince 

(v tis. USD) 

 2010 2009 Změna v USD Změna v  %  

TV vysílání  241.172 USD 228.099 USD 13.073 USD 5,7% 

Media Pro Entertainment 47.929 42.271 5.658 13,4% 

Nová média 4.132 3.489 643 18,4% 

Mezisegmentové výnosy (35.820) (39.436) 3.616 9,2% 

Čisté výnosy 257.413 USD 234.423 USD  22.990 USD  9,8% 

 

 
    

TV vysílání  77.502 USD  57.574 USD  19.928 USD 34,6% 

Media Pro Entertainment 1.058 3.484 (2.426) (69,6)% 

Nová média (173) (2.341) 2.168 92,6% 

Centrální (12.939) (13.975) 1.036 7,4% 

Eliminace (672) (333) (339) (101,8)% 

Konsolidovaná OIBDA   64.776 USD    44.409 USD  20.367 USD  45,9% 

 
Naše čisté výnosy a konsolidovaná OIBDA za celý rok končící dnem 31. prosince 2010 a 2009 jsou: 
 

 SEGMENTOVÉ VÝSLEDKY 

 
Za celý rok končící dnem 31. prosince 

(v tis. USD) 

 2010 2009 Změna v USD Změna v  %  

TV vysílání  690.727 USD 669.066 USD 21.661 USD  3,2% 

Media Pro Entertainment 140.797 107.683 33.114 30,8% 

Nová média 11.193 9.935 1.258 12,7% 

Mezisegmentové výnosy (105.583) (104.739) (844) (0,8)% 

Čisté výnosy 737.134 USD  681.945 USD  55.189 USD 8,1% 

 

 
    

TV vysílání  164.415 USD  154.971 USD 9.444 USD 6,1% 

Media Pro Entertainment (3.005) 7.538 (10.543) (139,9)% 

New Media (6.542) (8.651) 2.109 24.4% 

Centrální (44.062) (38.151) (5.911) (15,5)% 

Eliminace  (3.483)  (333)    (3.150) Nm1 

Konsolidovaná OIBDA  107.323 USD 115.374 USD (8.051) USD (7,0)% 
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Nm1 číslo není smysluplné 
 

 
 
 
 
CME bude pořádat telekonferenci a video webcast za účelem diskuse o výsledcích za čtvrté čtvrtletí 
a celý rok ve středu 23. února 2011 v 9:00 newyorského času (14.00 hodin londýnského času a 15.00 
hodin pražského času). Video webcast a telekonference se bude odkazovat na snímky prezentace, 
které budou před konáním telekonference k dispozici na webových stránkách společnosti CME 
www.cetv-net.com.  
 
Pro přístup na výše uvedenou telekonferenci mohou volající v USA a ostatních zemích deset minut 
před jejím zahájením volat na číslo +1 785-424-1051 a zadat identifikační kód 7CETVQ4.  
Telekonference bude vysílána živě prostřednictvím webových stránek www.cetv-net.com.  
 
Záznam webového vysílání telekonference a digitální audio záznam ve formátu mp3 bude k 
dispozici na www.cetv-net.com po dobu dvou týdnů po skončení telekonference. 
 
 
 
 

http://www.cetv-net.com/�
http://www.cetv-net.com/�
http://www.cetv-net.com/�
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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 nelže 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 činnosti 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. 
 
Podrobnější popis těchto nejistot a ostatních faktorů najdete v části „Rizikové faktory“ naší Výroční zprávy 
na formuláři 10-K za rok končící dnem 31. prosince 2010, která byla předložena Komisi pro cenné papíry 
(SEC) dne 23. února 2011. 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 Výroční zprávou na formuláři 10-K za rok končící dnem 
31. prosince 2010, která byla předložena Komisi pro cenné papíry (SEC) dne 23. února 2011. 
 
Na našich webových stránkách www.cetv-net.com 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 vertikálně integrovaná mediální společnost provozující přední televizní stanice, firmy 
zabývající se televizní výrobou a internetové společnosti 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 a Ring.bg), Chorvatsku (Nova TV a Doma), 
České republice (TV Nova, Nova Cinema, Nova Sport a MTV Czech), Rumunsku (PRO TV, PRO TV 
International, Acasa, PRO Cinema, Sport.ro a MTV Romania), na Slovensku (TV Markíza a Doma) a ve 
Slovinsku (POP TV, Kanal A a POP Brio). 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.cetv-net.com nebo se obraťte na: 
 
Romana Wyllie  
Vice President of Corporate Communications  
Central European Media Enterprises  
+420 242 465 525 
romana.wyllie@cme-net.com 

 

  
 
  

http://www.cetv-net.com/�
mailto:romana.wyllie@cme-net.com�
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 
KONSOLIDOVANÉ VÝKAZY Z ČINNOSTI 
(v tis. USD, s výjimkou akcií a podílů na akcii) 

 
 

 Za období tří měsíců končící  
31. prosince 

  2010  2009 

Čisté výnosy 257.413 USD  234.423 USD 

Provozní náklady:    

Provozní náklady 39.513  32.666 

Náklady na programovou nabídku 121.693  119.737 

Odpisy hmotného dlouhodobého majetku TV stanic a zařízení  13.885  14.811 

Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv 7.297  5.129 

Náklady na dosažení výnosů 182.388  172.343 

Prodejní a správní náklady (včetně nepeněžní kompenzace společnosti ve formě akcií ve výši 1,8 
mil. USD ve třech měsících končících 31. prosince 2010 a 1,6 mil. USD ve třech měsících 
končících 31. prosince 2009) 32.725  37.792 

Snížení hodnoty majetku 397  - 

Provozní zisk 41.903  24.288 

Úrokové náklady, čisté (38.701)  (44.025) 

Kurzová ztráta, čistá (28.872)  (33.002) 

Změna reálné hodnoty derivátů 3.425  5.759 

Ostatní příjmy 557  1.139 

Ztráta z běžné činnosti před zdaněním (21.688)  (45.841) 

Rezerva na daň z příjmu (3.754)  (4.439) 

Ztráta z běžné činnosti  (25.442)  (50.280) 

Ukončená činnost, bez daně -  (8.399) 

Ztráta z ukončené činnosti -  (8.399) 

Čistá ztráta (25.442)  (58.679) 

Čistý (zisk) / ztráta přiřaditelná neovládajícím podílům (674)  3.429 

Čistá ztráta přiřaditelná CME Ltd.  (26.116) USD  (55,250) USD 

    

ÚDAJE NA AKCII:    

Čistá ztráta na akcii    

Běžná činnost přiřaditelná CME Ltd. – základní  a zředěná (0,41) USD  (0,76) USD 

Ukončená činnost přiřaditelná CME Ltd. – základní  a zředěná -  (0,13) 

Čistá ztráta přiřaditelná CME Ltd – základní  a zředěná (0,41) USD   (0,89) USD  

    

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

Základní  64.358  61.887 

Zředěný  64.358  61.887 
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 
KONSOLIDOVANÉ VÝKAZY Z ČINNOSTI (pokrač.) 

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

 Za celý rok končící  
31. prosince 

  2010  2009 

Čisté výnosy 737.134 USD   681,945 USD 

Provozní náklady:    

Provozní náklady 123.339  116.575 

Náklady na programovou nabídku 390.303  341.201 

Odpisy hmotného dlouhodobého majetku TV stanic a zařízení  54.415  51.591 

Amortizace vysílacích licencí a jiných nehmotných aktiv 25.987  19.919 

Náklady na dosažení výnosů 594.044  529.286 

Prodejní a správní náklady (včetně nepeněžní kompenzace společnosti ve formě akcií 
ve výši 6,8 mil. USD za celý rok končící 31. prosince 2010 a 6,2 mil. USD za celý 
rok končící 31. prosince 2009) 119.816 

 

109.787 

Snížení hodnoty majetku  397  81.843 

Provozní zisk / (ztráta) 22.877  (38.971) 

Úrokové náklady, čisté (131.267)  (112.895) 

Kurzová (ztráta) / zisk, čistý (5.030)  82.920 

Změna reálné hodnoty derivátů 1.164  1.315 

Ostatní příjmy 357  1.385 

Ztráta z běžné činnosti před zdaněním (111.899)  (66.246) 

Rezerva na daň z příjmu (5.025)  (4.737) 

Ztráta z běžné činnosti  (116.924)  (70.983) 

Ukončená činnost, bez daně (3.922)  (36.824) 

Výtěžek z prodeje ukončené činnosti 217.619  - 

Zisk / (ztráta) z ukončené činnosti 213.697  (36.824) 

Čistý zisk / (ztráta) 96.773  (107.807) 

Čistá ztráta přiřaditelný neovládajícím podílům 3.402  10.650 

Čistý zisk / (ztráta) přiřaditelný CME Ltd. 100.175 USD  (97.157) USD  

    

ÚDAJE NA AKCII:    

Čistý zisk / (ztráta) na akcii    

Běžná činnost přiřaditelná CME Ltd. – základní  a zředěná (1,77) USD  (1,11) USD 

Ukončená činnost přiřaditelná CME Ltd. – základní  a zředěná 3,34  (0,68) 

Čistý zisk / (ztráta) přiřaditelná CME Ltd – základní  a zředěná 1,57 USD   (1,.79) USD 

    

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

Základní   64.029  54.344 

Zředěná 64.029  54.344 
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 
KONSOLIDOVANÉ ROZVAHY  

(v tis. USD) 
 
 

    

 31. prosince 2010  31. prosince 2009 

AKTIVA    

Hotovost a ekvivalent hotovosti 244.050 USD  445.954 USD  

Ostatní běžná aktiva 368.035  349.158 

Aktiva držená za účelem prodeje -  86.349 

Běžná aktiva celkem 612.085  881.461 

Majetek, zařízení a vybavení, čisté 250.902  274.710 

Goodwill a ostatní nehmotný majetek, čistý 1.816.943  1.489.516 

Ostatní nemovitý majetek  260.620  227.100 

Aktiva celkem 2.940.550 USD   2.872.787 USD  

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL    

Účty dodavatelů a termínované závazky 224.058 USD  199.175 USD 

Krátkodobá část dlouhodobých pohledávek a jiné smlouvy o financování  13.562  117.910 

Pasiva držená za účelem prodeje -  22.193 

Ostatní krátkodobá pasiva 5.456  12.840 

Krátkodobá pasiva celkem 243.076  352.118 

Dlouhodobé pohledávky a jiné smlouvy o financování 1.346.222  1.259.958 

Ostatní dlouhodobá pasiva 103.500  88.871 

Pasiva celkem  1.692.798  1.700.947 

    

VLASTNÍ KAPITÁL    

Kmenové akcie 5.149  5.083 

Další splacený kapitál 1.377.803  1.410.587 

Akumulovaný deficit (233.818)  (333.993) 

Akumulované ostatní komplexní příjmy  77.745  95.912 

Vlastní jmění akciové společnosti CME Ltd. celkem 1.226.879  1.177.589 

Neovládající podíly 20.873  (5.749) 

Kapitál celkem 1.247.752  1.171.840 

Pasiva a vlastní kapitál celkem 2.940.550 USD  2.872.787 USD  
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CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. 
KONSOLIDOVANÉ SOUHRNNÉ VÝKAZY PENĚŽNÍCH TOKŮ  

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

 Za celý rok končící  
31. prosince 

  2010  2009 

Čistá hotovost (použitá na) / vzniklá z běžné provozní činnosti  (49.614) USD  7.190 USD 

Čistá hotovost použitá na běžné investiční činnosti (456.770)  (75.129) 

Čistá hotovost získaná z finančních činností 7.338  475.027 

Čistá hotovost použitá na ukončenou činnost – provozní činnosti (5.921)  (39.855) 

Čistá hotovost vzniklá z  / (použitá na) ukončené činnosti – investiční činnosti 307.790  (1.982) 

Čistá hotovost použitá na ukončenou činnost – finanční činnosti -  (22.224) 

Dopad kurzových fluktuací na hotovost (4.727)  8.504 

Čisté (snížení) / zvýšení hotovosti a ekvivalentů hotovosti  (201.904) USD  351.531 USD 

 

 
 

 
 

Čistá hotovost (použitá na) / vzniklá z běžné provozní činnosti (49.614) USD  7.190 USD 

Kapitálové výdaje, očištěné od výtěžku z prodeje  (45.872)  (47.069) 

Volný peněžní tok  (95.486) USD   (39.879) USD 

 

 

Dodatečné zveřejnění informací o peněžním toku: 

 

 

 

Hotovostní úhrada úroku 100.901 USD  61.940 USD 

Hotovostní úhrada daně z příjmu (očištěná od refundací)  14.714 USD  28.440 USD 
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Segmentové údaje 
 
Od 1. ledna 2010 řídíme naši obchodní činnost na bázi divizí se třemi provozními segmenty, jež vykazují 
výsledky samostatně: Televizní vysílání (Broadcast), Nová média (New Media) a Media Pro 
Entertainment, což je naše divize na výrobu obsahu.   
 
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 a amortizací 
nehmotného majetku. V minulosti jsme používali ukazatel EBITDA, z něhož byly vyloučeny kurzové zisky 
a ztráty a změny reálné hodnoty derivátů. V konečném důsledku je částka získaná vyloučením těchto dvou 
položek a rovněž úroku a daní ze zisku rovna ukazateli OIBDA. 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 neobvyklé či zřídka se vyskytující položky (např. snížení hodnoty 
aktiv a investic).  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 veškeré naše čisté výnosy a ukazatel OIBDA podle příslušných 
segmentů za období tří měsíců a celého roku končící dnem 31. prosince v letech 2010 a 2009, a rovněž 
sesouhlasení OIBDA s naším konsolidovaným výkazem z činnosti:   
 
 
(V TIS. USD)  Za období tří měsíců končící dnem 

31. prosince  Za celý rok končící dnem 31. 
prosince 

  2010 2009  2010 2009 

Čisté výnosy       

Televizní vysílání (Broadcast):        
Bulharsko  29.313 USD 1.120 USD  61.753 USD 3.517 USD 
Chorvatsko  16.659 17.718  51.350 48.543 
Česká republika  91.878 92.782  265.018 271.733 
Rumunsko  48.241 55.484  157.416 175.409 
Slovensko  31.532 38.962  90.391 106.479 
Slovinsko  23.549 22.033  64.799 63.385 
Televizní vysílání celkem  241.172 USD 228.099 USD  690.727 USD 669.066 USD 
Media Pro Entertainment  47.929 USD 42.271 USD  140.797 USD 107.683 USD 
Nová média  4.132 USD  3.489 USD  11.193 USD 9.935 USD 
Mezisegmentové výnosy  (35.820) (39.436)  (105.583) (104.739) 
Čisté výnosy celkem  257.413 USD 234.423 USD  737.134 USD 681.945 USD 
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(V TIS. USD)  Za období tří měsíců končící dnem 

31. prosince  Za celý rok končící dnem 31. 
prosince 

  2010 2009  2010 2009 

OIBDA       

Televizní vysílání (Broadcast):        
Bulharsko   9.049  (15.284)   (2.071)  (44.471) 
Chorvatsko   948 1.491  2.368 634 
Česká republika  48.371 47.794  122.818 130.739 
Rumunsko   6.408 9.791  25.997 39.935 
Slovensko  3.954 6.663  (1.001) 14.965 
Slovinsko  9.578 7.844  18.427 15.579 
Divizní provozní náklady  (806) (725)  (2.123) (2.410) 
Televizní vysílání celkem   77.502 USD  57.574 USD   164.415 USD  154.971 USD 
Media Pro Entertainment   1.058 USD  3.484 USD   (3.005) USD  7.538 USD 
Nová média   (173) USD  (2.341) USD   (6.542) USD  (8.651) USD 
Centrální  (12.939) (13.975)  (44.062) (38.151) 
Eliminace  (672) (333)  (3.483) (333) 
OIBDA celkem   64.776 USD  44.409 USD   107.323 USD  115.374 USD 

 
 
 

(V tis. USD) 

Sesouhlasení OIBDA s konsolidovaným výkazem z 
činnosti: 

Za období tří měsíců končící dnem 
31. prosince  Za celý rok končící dnem 31. 

prosince 

2010  2009  2010  2009 

        

OIBDA celkem  64.776 USD  44.409 USD   107.323 USD  115.374 
USD 

Odpisy hmotného dlouhodobého majetku TV stanic a 
zařízení (15.179)  (14.992)  (58.062)  (52.583) 

Amortizace nehmotného majetku  (7.297)  (5.129)  (25.987)  (19.919) 

Snížení hodnoty majetku (397)  -  (397)  (81.843) 

Provozní zisk / (ztráta)  41.903 USD    24.288 
USD   22.877 USD   (38.971) 

USD 

Úrokové náklady, čisté (38.701)  (44.025)  (131.267)  (112.895) 

Kurzová (ztráta) / zisk, čistý  (28.872)  (33.002)  (5.030)  82.920 

Změna reálné hodnoty derivátů 3.425  5.759  1.164  1,315 

Ostatní příjmy  557  1.139  357  1,385 

Rezerva na daň z příjmu (3.754)  (4.439)  (5.025)  (4.737) 

Ztráta z běžné činnosti  (25.442) USD   (50.280) 
USD   (116.924) USD  (70.983) 

USD  
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