CME, Ltd.
Hospodá ské výsledky za 1h 2007
Jan Procházka
prochazka@cyrrus.cz

CME, Ltd. oznámila své konsolidované hospodá ské výsledky za první pololetí
roku 2007 dne 2.srpna 2007 v 14h.


HIOSPODA ENÍ JEDNOTLIVÝCH STANIC
Datum
Aktuální kurs
Vydaných akcií
Tržní kapitalizace
Free float
52 týdenní max.
52 týdenní min.
Beta
Váha v PX

2.8.2007
1 935 CZK
33,626 mil. ks
66 587 mil. CZK
27,68 mil.ks
2 166 CZK
1 243 CZK
0,83
4,99%

1H07 (v tis. dolar ) tržby07
Chorvatsko
17,6
R
132,0
Rumunsko
91,6
Slovensko
48,3
Slovinsko
32,8
Ukrajina
41,7
suma
364,2

tržby06

%
85,3%
9,5
36,2%
96,9
35,5%
67,6
54,3%
31,3
27,1%
25,8
-11,3%
47,0
31,0%
278,1
Zdroj: Cme, Ltd.
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Výsledky spole nosti CME za první pololetí roku 2007 p ed ily o ekávání trhu i naše
jedny z nejoptimisti t jších scéná . O výborný stav hospoda ení se jako vždy vzorn
pod lily zejména stanice v eské republice a Rumunsku. Ovšem ekonomický r st
Evropy a balkánská konvergen ní „EU story“ zafungovala i na zbylých trzích zájmu.
O ekávanou ka kou tak stále z stává výkon na Ukrajin , kterou trápí vysoké náklady
na programovou tvorbu a politická nejistota.
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VÝSLEDKY ZA 1H07 (V MIL. DOLAR )
Tržby
364,2
EBITDA
126,0
EBIT
85,8
istý zisk
34,3

Ale zpátky k leader m firmy. TV Nova ukrajuje stále velký díl mediálního kolá e v R
a i p es pokles sledovanosti televizí v letních m sících dokázala p idal o více než
36% na mimo ádných 132,0 milion dolar a navíc vygenerovala 73,3 milionový
EBITDA zisk, EBITDA marže tak iní 55,5%, což je již v blízkosti po átku 90.-tých let,
kdy se tento ukazatel pohyboval nad 60%. Firm pomohla zejména rostoucí
ekonomika a nemožnost jiné než televizní celoplošné inzerce v R. V Rumunsko
firma p idala 35,5% na 91,6 milion dolar (tržby) a standartn vysokou EBITDA
marži ve výši 41,1%. Adrian Sarbu bude jist s výsledky této divize nadmíru
spokojen. Lineárním vývojem prochází slovenská a slovinská divize, výsledkovou
sledovanost si díky ztrátám vydobyla chorvatská ást podniku, tržby 17,6 milion byly
mírn od o ekáváním (18,1 milion dolar ), zisk poklesl na 6,8 milion dolar a je
srovnatelný s lo ským rokem.

POM ROVÉ UKAZATELE 2006
ROA
1,27%
ROE
2,38%
P/BV
3,64
P/E
50,35
Div.yield
0%

VÝSLEDKOVÝ FOCUS







1Q07 (v tis. dolarech)
Tržby
celkové provozní náklady
EBITDA
amortizace +další náklady
EBIT
FX, úrokový náklady
Zisk
Záloha na da
istý zisk
minority
istý zisk

1Q07
364 196
238 167
126 029
41 154
85 835
27 647
58 188
18 478
39 710
5370
34 340

1Q06
276 343
181 005
95 338
35 122
60 216
52 405
7 811
7 576
7 447
2 530
-9 742

%
31,8%
31,6%
32,2%
17,2%
42,6%
-47,2%
645%
144%
433%
112%
--Zdroj: Cme, Ltd.

1/3

Výsledky potvrdily optimismus analytik , že se firm na provozní bázi velice dob e
da í.

Provozní stav ukazuje zdraví firmy…..

…….finan ní
otazníkem

položky

stále

s

Suma tržeb rostla na 364 196 tisíc dolar (31,8% y/y). Hlavní podíl na stále se
lepšících tržbách mají rostoucí p íjmy z reklamy a zvyšující se podíl na hlavních trzích
zájmu. Náklady rostly p ekvapiv rychlým tempem (+31,6% y/y) a tém dohnaly
r sty zisku (238,2 mil. dolar ), spole nost však nedodala p esnou hodnotu isté
EBITDA a tak jsme v rámci srovnatelnosti s rokem 2006 použili vlastní úpravu
segmentové EBITDA. Takto námi odhadovaná hodnota EBITDA marže iní 34,6%,
tedy mírn více než lo ských 34,5%. Odpisy stoupaly o 17,2% y/y na 41,2 milion
dolar a snížily tak provozní zisk na 85 835 tisíc dolar . Toto kritérium jsme zejména
díky p edpokládaným nižším náklad m predikovali na 87 004 tis. dolar , ovšem o
zklamání nem že být e . Druhým otazníkem hospoda ení firmy je zodpov zení
otázky, jak se firma vypo ádala s úrokovými náklady a kurzovými zisky p ípadn
ztrátami. Úrokové výdaje stouply o 48% na 27,7 milion dolar , naopak kurzové
ztráty výrazn klesly na 5,3 milion dolar . Pozitivním zjišt ní je i kladná zm na
reálné hodnoty derivát (+12 milion ). Zejména díky neo ekávanému p ecen ní
jsme v sum t chto položek p isoudili CME mírn vyšší náklady (27,7 vs. 31,7
o ekávání). Záloha na da
inila 18,5 milion dolar a op t splnila p esn sv j
p ívlastek „nepredikovatelná položka“. Minority tentokrát ukrojily op t mén , díky
zvýšení podílu konsolida ního celku (5,3 milion ) a istý zisk tak iní 34,34 milion
dolar , mírn pod pr m rnými odhady.
St žejními body výsledk jsou pozitivní mimo ádný r st tržeb a kladné p ecen ní
derivát , negativními stránkami jsou p ekvapiv vysoké provozní náklady a vysoká
záloha na da .

Vlastní o ekávání CME pro rok 2007
potvrzena

CME dále potvrdila svá vlastní o ekávání (mírn posunula ob ma sm ry interval),
firma si dává za cíl dosáhnout tržeb 760 – 790 milion dolar na konci letošního roku
a nejsledovan jší ukazatel segmentová EBITDA by m la kon it rok 2007 v blízkosti
300 milion dolar (280 – 306 milion dolar ). Pro p ipomenutí uvádíme, že
v pr b hu roku 2006 se dalo predikcím spole nosti jen t žko uv it a nakonec byly
p ekonány a tak i nyní v íme, že plánovaná více než 35% 2007 EBITDA marže je
signálem potvrzení letošního r stu cen akcií CME.
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Výhrada (disclaimer): Informace a investi ní doporu ení jsou výstupem spole nosti CYRRUS, a.s.,
obchodníka s cennými papíry, se sídlem Brno, Veve í 111 („spole nost“). Spole nost je lenem Burzy
cenných papír Praha, a.s. („BCPP“) a podléhá regulaci a dohledu eské národní banky. Spole nost erpá
informace z d v ryhodných zdroj a vynaložila p im enou pé i, aby informace nebyly nepravdivé i
zavád jící, nicmén nikterak nezaru uje jejich správnost. Pokud jsou v investi ním doporu ení uvedeny
informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou založeny na p edpokladech a výpo tech
spole nosti nebo d v ryhodných zdroj . Skute nosti, které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených
informací významn lišit. Informace mohou být zjednodušeny, nebo mají sloužit výhradn k vytvo ení
obecné a základní p edstavy o dané otázce i tématu. Informace nelze považovat za návrhu na koupi
a/nebo prodej jakéhokoliv investi ního nebo jiného instrumentu nebo výzvy, podn tu nebo návrhu na
uzav ení smlouvy. Investi ní doporu ení p edstavuje názor spole nosti nebo osoby v n m uvedené ke dni
zve ejn ní a m že být zm n no bez p edchozího upozorn ní. Interval budoucích zm n investi ního
doporu ení není možné p edem stanovit. Investo i jsou povinni se o výhodnosti obchod a investic do
jakýchkoli finan ních nástroj rozhodovat samostatn , a to na základ náležitého zvážení ceny,
p ípadného rizika a vlastní právní, da ové a finan ní situace. Pokud se v investi ním doporu ení hovo í o
jakémkoliv výnosu, je vždy t eba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnos
budoucích, že jakákoliv investice v sob zahrnuje riziko kolísání hodnoty a zm ny sm nných kurs a že
návratnost p vodn investovaných prost edk ani výše zisku není zaru ena. Obsah dokumentu je chrán n
dle autorského zákona, majitelem autorských práv je spole nost. Spole nost nenese odpov dnost za ší ení
nebo uve ejn ní informací t etími osobami.
Upozorn ní na možné zájmy a st et zájm (disclosure): Spole nost není tv rcem trhu na žádné emisi,
nicmén nevylu uje, že se v budoucnu m že stát tv rcem trhu kotující vybrané emise za azené
k obchodování na BCCP. Spole nost nemá podíl v tší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta
finan ních nástroj , jež jsou obchodovány na regulovaných trzích. Žádný emitent finan ních nástroj , jež
jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl v tší než 5% na základním kapitálu spole nosti.
Spole nost nemá s žádným emitentem finan ních nástroj uzav enu dohodu týkající se tvorby a ší ení
investi ních doporu ení. Emitenti finan ních nástroj kotovaných na regulovaných trzích nejsou
spole ností seznamováni s investi ními doporu eními p ed jejich vydáním. Spole nost má zájem o
uzavírání smluvních vztah s emitenty finan ních nástroj , jež jsou obchodovány na regulovaných trzích.
Odm na osob, které se podílejí na tvorb investi ních doporu ení, je závislá zejména na kvalit odvedené
práce, dosažených výsledcích a celkového zisku spole nosti. Osoby, které se podílejí na tvorb
investi ních doporu ení nejsou finan n ani jinak motivovány k vydání investi ních doporu ení
konkrétního sm ru a stupn . Spole nost uplat uje v rámci organizace vnit ního provozu vnit ní p edpisy a
vnit ní kontrolu, která brání vzniku st etu zájm ve vztahu k investi ním doporu ením.
Bližší informace o spole nosti, službách a analytické výstupy je možno nalézt na http://www.cyrrus.cz.
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