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CME, Ltd. oznámí své konsolidované hospodá ské výsledky za první  tvrtletí roku
2007 dne 3. kv tna 2007.

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

27.4.2007
1864CZK
34,394 mil. ks
64 144 mil. CZK
28,53 mil.ks
1 974 CZK
1 140 CZK
0,81
4,99%

2 000

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000
2.1.2006

13.3.2006

25.5.2006

7.8.2006

17.10.2006

29.12.2006

12.3.2007

POM ROVÉ UKAZATELE 2006
ROA
1,27%
ROE
2,38%
P/BV
3,58
P/E
114,46
Div.yield
0%

predikce 1q07 (v tis.USD)
Chorvatsko

R
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Ukrajina
suma

1Q07
4 336
45 496
36 189
12 652
10 956
34 031
143 658

1Q06
3 810
40 549
29 871
11 206
10 227
25 852
121 515

%
13,8%
12,2%
21,1%
12,9%
7,1%
31,6%
18,2%

Zdroj: Cyrrus, a.s.

Hospoda ení spole nosti CME, ltd. je velice siln závislé na vývoji jednotlivých
ekonomik a hlavní podíl na stále se lepšících tržbách mají rostoucí p íjmy z reklamy a
zvyšující se podíl na hlavních trzích zájmu. Díky r stu ekonomik St ední Evropy a tzv.
konvergen ní p íb h se mohou akcioná i spole nosti i v tomto kvartálu t šit na
zajímavé r sty. A to i p es z ejmý fakt, že první kvartál roku pro mediální spole nosti
znamená jedno z nejhorších období, ve kterém inzerenti spíše dohadují nové ceny
než inzerují. Nejvyšší o ekávání jsou stále namí ena do  eské republiky, kde TV
Nova válcuje svoji konkurenci (v námi sledovaném ukazateli audience share v prime
– time firma stoupla na 44,6% z 42,3% z roku 2006. letos však  ekáme mírný pokles
na pr m rných 43,1%).  eská ekonomika rostla za poslední dva roky o 6,1% a i p es
o ekávané zpomalení na 5,2% bude hlavním driverem r stu CME. V neposlední  ad
 eské stanici pomáhá r st ceny reklamního  asu, letos o necelých 15% a tém
neústavní protahování digitalizace v této st edoevropské zemi. O ekáváme, že by
výsledné tržby v  R m ly dosáhnout hodnoty 45,5 milión dolar (12,2% y/y). Vysoká
o ekávání jsou kladena i na druhou nejziskov jší stanici – TV NOVA z Rumunska,
která na bázi EBITDA marže zna n dotahuje i  eskou hv zdu v portfoliu CME.
Rumunský r st by m l  init 21,1% y/y na 36,2 milion dolar . Sledovanost si díky
ztrátám zasluhuje i chorvatská divize, která stále bojuje s nízkým ratingem a
vysokými programovými náklady – p edpokládáme, že na konci roku bude její ztráta
 init stále podstatných 10,2 milión dolar . Díky plné konsolidaci TV Markíza
m žeme  ekat i zost ení pohledu na tuto  ást firmy (tržby  ekáme 12,7 mil. dolar ),
Slováky však také stále trápí vysoké investice do programové nabídky. U Ukrajiny a
Slovinska by nem lo dojít k razantním zm nám hospoda ení, tyto stanice vykazují
tém lineární r st.

VÝHLED HOSPODA ENÍ:
(v tis. USD)
Tržby
celkové provozní náklady
EBITDA
amortizace +další náklady
EBIT
FX, úrokové náklady
Zisk p ed zdan ním
da
minority
Zisk z ukon .operací
istý zisk

1q07e
143 658
99 139
44 520
18 968
25 552
16 958
8 595
2 535
5 894
819
-654

1q06
119 750
93 540
26 210
10 030
16 180
20 470
-4 290
3 990
6 220
3 800
-18 300

%
20,0%
6,0%
69,9%
89,1%
57,9%
-17%
-300,3%
-36,5%
-5,2%
-78,4%
-96,4%

Zdroj: Cyrrus, a.s. , CME Ltd. , Reuters
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Výborné provozní výsledky  e í finan ní
výsledek firmy

Celkov o ekáváme r st tržeb o 20,0% y/y na 143,7 milion dolar , díky r stu
ekonomik a jejich mediálních trh . V oblasti náklad již pominul vliv mimo ádných
náklad z roku 2005 ovšem vstupují zde výrazná zvýšení programových náklad
(Slovensko, Chorvatsko). Celkové provozní náklady tak predikujeme na úrovni 99 139
tisíc dolar (+6,0% y/y). I p es zvyšující se konkurenci na trzích a zejména stoupající
programové náklady se zisk EBITDA oproti minulým let m „vylepšil“ na 44,5 milion
dolar (69,9% y/y). EBITDA marže za tuto horší  asovou periodu dosáhne
úctyhodných 30,9%. Provozní zisk by dle našeho výzkumu m l dosáhnout 25 552
tisíc dolar a znamená razantní nár st o 57,9% meziro n . Zklamáním jsou op t
položky FX operací a zejména úrokové náklady, na kterých se projevují poklesy
dolaru a dluh denominovaný v eurech. Po ode tení minoritních podíl , jejichž po et
s postupující konsolidací výrazn klesá a hodnot zisku z ukon ených operací, se
dobíráme k hodnot  isté ztráty 654 tisíc dolar a znamená návrat do starých kolejí,
tedy ztráty z prvních kvartál , které spole nost p evede do zisku až t etí  i  tvrtý
kvartál roku.

TRŽNÍ KONSENSUS
První kvartál je nejslabší období pro
mediální spole nosti

v mil.dolar
Tržby
EBIT
istý zisk

konsensus Cyrrus,a.s.
144,2
143,7
25,7
25,6
1,6
-0,7
Zdroj: Reuters

Naše odhady jsou v souladu s tržním
konsensem

Odhady naší spole nosti jsou tém v souladu s o ekáváním trhu na bázi provozních
dat, v oblasti složit predikovatelných položek pod provozním ziskem se dostáváme
k zápornému  istému zisku. Spole nost CME v tšinou p ekonává odhady analytik a
to minimáln na bázi segmentových dat. Tento kvartál ji však na burzách zachytil ve
skv lé form a titul si p ipsal r st o více než 20%, což odpovídá meziro nímu nár stu
tržeb, tedy více než sám titul vyprodukoval. Ve  tvrtek zjistíme, zda žijí pánové Garin
a Sarbu pod „stále š astnou“ hv zdou CME.
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Analýza
Jan Procházka
Marek Hatlapatka
Karel Potm šil


Igor Pe ta

petrochemie, energetika,
média
zahrani ní trhy
Farmacie, nemovitosti
Telekomunikace,
petrochemie

hatlapatka@cyrrus.cz
potm šil@cyrrus.cz

Praha
Praha
Praha
Brno
Brno
Brno

kricner@cyrrus.cz
sperlich@cyrrus.cz
honsa@cyrrus.cz
oplt@cyrrus.cz
banovsky@cyrrus.cz
tesar@cyrrus.cz

Praha
Brno

honsa@cyrrus.cz
Svoboda@cyrrus.cz

prochazka@cyrrus.cz



pecta@cyrrus.cz

Sales
Kamil Kricner
Marek Šperlich
Aleš Honsa
Michal Oplt
Petr Bánovský
Eduard Tesa


Portfolio management
Aleš Honsa
Ond ej Svoboda


Corporate finance
Tomáš Kun ický

kuncicky@cyrrus.cz

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. („BCCP“) 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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