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PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA
55 000 000 EUR

JOJ Media House, a.s.
Dlhopisy JOJ Media House 6,30/2018 s pevným úrokovým výnosom
splatné v roku 2018
ISIN SK4120009382 séria 01
Dlhopisy vydávané v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 55 000 000 EUR (slovami päťdesiat päť miliónov euro), splatné v roku
2018 (ďalej len „Dlhopisy“ alebo „Emisia“), ktorých emitentom je spoločnosť JOJ Media House, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 920 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5141/B
(ďalej len „Emitent“ alebo „JOJ Media House, a.s.“), sú vydávané podľa slovenského práva v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa.
Predpokladá sa, že Dlhopisy budú prijaté k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom
Vysoká 17, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 604 054, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka číslo: 117/B (ďalej tiež „BCPB“). Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1 000 EUR (slovami tisíc euro). Menovitá hodnota Dlhopisov
a výnosy z nich budú splatné výlučne v eurách alebo inej zákonnej mene Slovenskej republiky. Predpokladaný dátum vydania Dlhopisov (dátum
emisie) je stanovený na 15.08.2013. O vydaní emisie Dlhopisov rozhodlo valné zhromaždenie Emitenta dňa 18.07.2013.
Dlhopisy ponesú pevný úrokový výnos stanovený spôsobom uvedeným v kapitole 5.4.11 „Výnos dlhopisov“ tohto Prospektu s využitím
úrokovej sadzby 6,30 % p.a. Úrokový výnos bude splatný spätne vždy k 15.08. príslušného roka. Prvá výplata úrokového výnosu bude splatná
k 15.08.2014. Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k ich odkúpeniu Emitentom a zániku v súlade s týmto Prospektom, bude
menovitá hodnota Dlhopisov splatená Emitentom dňa 15.08.2018. Bližšie viď kapitola 5.4. „Popis cenných papierov ponúkaných a prijímaných
na obchodovanie a ďalšie podmienky Emisie Dlhopisov“.
Majitelia Dlhopisov (ako je tento pojem definovaný v kapitole 5.4.6 „Majitelia Dlhopisov“) môžu za určitých podmienok žiadať ich predčasné
splatenie. Emitent môže Dlhopisy kedykoľvek odkupovať na trhu alebo iným spôsobom za akúkoľvek cenu. Bližšie viď kapitola 5.4. „Popis
cenných papierov ponúkaných a prijímaných na obchodovanie a ďalšie podmienky Emisie Dlhopisov“.
Platby z Dlhopisov budú vo všetkých prípadoch vykonávané v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky účinnými počas doby
vykonania príslušnej platby. Tam, kde to vyžadujú zákony Slovenskej republiky účinné počas doby splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov
alebo výplaty úrokového výnosu Dlhopisov, budú z platieb Majiteľom Dlhopisov zrážané príslušné dane a poplatky. Emitent nebude povinný
vykonať ďalšie platby Majiteľom Dlhopisov náhradou za takéto zrážky daní alebo poplatkov. Emitent je za určitých podmienok platiteľom dane
zrazenej z výnosov Dlhopisov. Bližšie viď kapitola 5.4.21 „Zdanenie a devízová regulácia v Slovenskej republike“.
Investori by mali zvážiť určité rizikové faktory spojené s investíciou do Dlhopisov. Rizikové faktory, ktoré Emitent považuje za významné, sú
uvedené v kapitole 3. „Rizikové faktory“.
Tento prospekt cenného papiera - Dlhopisov (ďalej len „Prospekt“) bol vypracovaný a bude zverejnený pre účely verejnej ponuky Dlhopisov ku
kúpe a upisovaniu a pre účely prijatia Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu BCPB. Rozširovanie tohto Prospektu a ponuka,
predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom. Dlhopisy neboli povolené ani schválené žiadnym správnym
orgánom akejkoľvek jurisdikcie s výnimkou Národnej banky Slovenska (ďalej tiež ako „NBS“).
Emitent požiada najneskôr po upísaní celkovej menovitej hodnoty Dlhopisov alebo po uplynutí lehoty na upisovanie Dlhopisov (v prípade, ak
celková menovitá hodnota Dlhopisov nebude upísaná do konca stanovenej lehoty na upisovanie) Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s.
(BCPB) o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu BCPB. Obchodovanie s Dlhopismi bude zahájené po ich prijatí na
obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB.
ISIN Dlhopisov je SK4120009382 séria 01.
Tento Prospekt bol vyhotovený ku dňu 29.07.2013 (ďalej tiež ako „Dátum vyhotovenia prospektu“ alebo „Deň vyhotovenia prospektu“) a
informácie v ňom uvedené sú aktuálne iba k tomuto dňu. Ak dôjde pred prijatím Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu BCPB
k podstatnej zmene v niektorej skutočnosti uvedenej v tomto Prospekte, uverejní Emitent dodatok k tomuto Prospektu. Emitent bude v rozsahu
stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi BCPB uverejňovať správy o výsledkoch svojho hospodárenia a svojej
finančnej situácii a plniť svoju informačnú povinnosť. Po Dátume vyhotovenia tohto prospektu musia záujemcovia o kúpu Dlhopisov svoje
investičné rozhodnutia založiť nielen na základe tohto Prospektu, ale i na základe ďalších informácií, ktoré Emitent po Dátume vyhotovenia
tohto prospektu uverejnil, či iných verejne dostupných informácií.
Prospekt, všetky výročné a polročné správy Emitenta uverejnené po Dátume vyhotovenia tohto prospektu, ako i všetky dokumenty uvedené
v tomto Prospekte formou odkazu sú k dispozícii v elektronickej podobe na webovom sídle (ďalej len „internetová stránka“ alebo „webová
stránka“) Emitenta www.jojmediahouse.sk a ďalej tiež v sídle Emitenta na adrese Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika,
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v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 16.00 hod. (viac viď kapitola 1. „Dôležité upozornenie“). Emitent zverejní tento Prospekt pre účely
verejnej ponuky a prijatia Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu BCPB.

Hlavný manažér

J&T BANKA, a.s.
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Tento Prospekt je prospektom v zmysle Zákona o cenných papieroch. Žiadny štátny orgán s výnimkou Národnej
banky Slovenska, ani iná osoba tento Prospekt neschválili. Akékoľvek prehlásenie opačného zmyslu je
nepravdivé.
Emitent neschválil akékoľvek iné prehlásenie alebo informácie o Emitentovi alebo Dlhopisoch, než aké sú
obsiahnuté v tomto Prospekte. Na žiadne takéto iné prehlásenie alebo informácie sa nemožno spoľahnúť ako na
prehlásenie alebo informácie schválené Emitentom. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky informácie v tomto
Prospekte uvedené k Dátumu vyhotovenia tohto prospektu. Odovzdanie tohto Prospektu kedykoľvek po Dátume
jeho vyhotovenia neznamená, že informácie v ňom uvedené sú správne ku ktorémukoľvek okamžiku po Dátume
jeho vyhotovenia.
Za záväzky Emitenta vrátane záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov neručí Slovenská republika ani ktorákoľvek jej
inštitúcia, ministerstvo alebo jej politická súčasť (orgán štátnej správy či samosprávy), ani ich iným spôsobom
nezabezpečuje.
Rozširovanie tohto Prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené
zákonom. Dlhopisy nebudú registrované, povolené ani schválené akýmkoľvek správnym či iným orgánom
akejkoľvek jurisdikcie s výnimkou Národnej banky Slovenska.
Informácie obsiahnuté v kapitolách 5.4.21 „Zdanenie a devízová regulácia v Slovenskej republike“ a 5.6.
„Vymáhanie súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi“ sú uvedené iba ako všeobecné informácie vyplývajúce
zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Potenciálni nadobúdatelia
Dlhopisov by sa mali spoliehať výhradne na svoju vlastnú analýzu faktorov uvádzaných v týchto kapitolách a
svojich vlastných právnych, daňových a iných odborných poradcov.
Nadobúdateľom Dlhopisov, najmä zahraničným, sa odporúča konzultovať so svojimi právnymi a inými
poradcami ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä devízových a daňových predpisov Slovenskej
republiky, štátov, ktorých sú rezidentmi, a iných príslušných štátov a ďalej všetky medzinárodné dohody a ich
dopad na konkrétne investičné rozhodnutie.
Majitelia Dlhopisov, vrátane všetkých prípadných zahraničných investorov, sa vyzývajú, aby sa sústavne
informovali o všetkých zákonoch a ostatných právnych predpisoch upravujúcich držbu Dlhopisov, a rovnako
predaj Dlhopisov do zahraničia alebo nákup Dlhopisov zo zahraničia, ako i akékoľvek iné transakcie
s Dlhopismi, a aby tieto zákony a právne predpisy dodržiavali.
Emitent bude v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi BCPB, uverejňovať
správy o výsledkoch svojho hospodárenia a svojej finančnej situácii a plniť informačnú povinnosť.
Prospekt, všetky výročné správy Emitenta, fotokópie audítorských správ týkajúce sa Emitenta ako i všetky
dokumenty uvedené v tomto Prospekte formou odkazu, sú všetkým záujemcom bezplatne k dispozícii v písomnej
podobe v pracovných dňoch počas bežnej pracovnej doby v čase od 9.00 do 16.00 hod. k nahliadnutiu u
Emitenta v jeho sídle na adrese Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika. Tieto dokumenty sú
k dispozícii tiež v elektronickej podobe na internetovej stránke Emitenta www.jojmediahouse.sk.
Prospekt je ďalej všetkým záujemcom k dispozícii bezplatne k nahliadnutiu u Hlavného manažéra na jeho
webovej stránke www.jt-bank.sk a ďalej počas bežnej pracovnej doby v čase od 9.00 do 16.00 hod. na adrese
jeho pobočky zahraničnej banky v Slovenskej republike, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02, Bratislava, Slovenská
republika.
Počas doby, kedy zostane akákoľvek časť Dlhopisov nesplatená, bude na požiadanie počas bežnej pracovnej
doby v čase od 9.00 do 16.00 hod. k nahliadnutiu v Určenej prevádzkarni Administrátora rovnopis Zmluvy s
administrátorom. Bližšie viď. kapitola 5.4. „Popis cenných papierov ponúkaných a prijímaných na
obchodovanie a ďalšie podmienky Emisie Dlhopisov“.
Akékoľvek predpoklady a výhľady týkajúce sa budúceho vývoja Emitenta, jeho finančnej situácie, okruhu jeho
podnikateľskej činnosti alebo postavenia na trhu nemožno pokladať za prehlásenie či záväzný sľub Emitenta
týkajúci sa budúcich udalostí alebo výsledkov, pretože tieto budúce udalosti a výsledky závisia celkom alebo
sčasti na okolnostiach a udalostiach, ktoré Emitent nemôže priamo alebo v plnom rozsahu ovplyvniť. Potenciálni
záujemcovia o kúpu Dlhopisov by mali uskutočniť vlastnú analýzu akýchkoľvek vývojových trendov alebo
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výhľadov uvedených v tomto Prospekte, prípadne uskutočniť ďalšie samostatné šetrenia a svoje investičné
rozhodnutia založiť na výsledkoch takýchto samostatných analýz a šetrení.
Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, všetky finančné údaje Emitenta vychádzajú z Medzinárodných účtovných
štandardov (IFRS). Niektoré hodnoty uvedené v tomto Prospekte boli upravené zaokrúhlením. To okrem iného
znamená, že hodnoty uvádzané pre rovnakú informačnú položku sa môžu na rôznych miestach mierne líšiť a
hodnoty uvádzané ako súčet niektorých hodnôt nemusia byť aritmetickým súčtom hodnôt, z ktorých vychádzajú.
Niektoré výrazy sú definované v kapitole 6. „Zoznam použitých definícií, pojmov a skratiek“.
Pokiaľ informácie uvedené v tomto Prospekte pochádzajú z interných analýz a odhadov Emitenta a nie
z externých zdrojov, znamená to, že dotknuté informácie Emitent uviedol s vynaložením všetkej primeranej
starostlivosti, avšak presnosť takýchto informácií Emitent nevie a nemôže zaručiť.
Pokiaľ bude tento Prospekt preložený do iného jazyka, je v prípade výkladového rozporu medzi znením
Prospektu v slovenskom jazyku a znením Prospektu preloženého do iného jazyka rozhodujúce znenie Prospektu
v slovenskom jazyku.
Prijatím Dlhopisov na obchodovanie na BCPB nepreberá BCPB žiadne záväzky z týchto Dlhopisov.
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Informácie o podmienkach ponuky finančného sprostredkovateľa musí finančný
sprostredkovateľ poskytnúť v čase uskutočnenia ponuky.

Oddiel B – Emitent
Prvok

Požiadavka na zverejnenie

B.1

Obchodný názov
Emitenta

Obchodné meno: JOJ Media House, a.s.

IČO:

45 920 206

Domicil a právna
forma Emitenta,
právne predpisy,
podľa
ktorých
Emitent
vykonáva
činnosť a krajina
založenia.

Sídlo: Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika

B.4b

Opis
všetkých
známych trendov
ovplyvňujúcich
Emitenta
a odvetvia,
v ktorých pôsobí.

Emitentovi nie sú známe žiadne trendy, neistoty, nároky, záväzky alebo udalosti,
o ktorých je reálne pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na perspektívu
Emitenta minimálne počas bežného finančného roka.

B.5

Opis
skupiny
a postavenie
Emitenta
v skupine.

Akcionármi Emitenta sú: spoločnosť TV JOJ L.P., so sídlom Klimentos, 41 - 43
KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, 1061 Nikózia, Cyprus, registračné
číslo: 12128, ktorá vlastní 99,90% akcií Emitenta, a Mgr. Richard Flimel, narodený
10.06.1973, bytom Magurská 7/2772, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, ktorý
vlastní 0,10% akcií Emitenta.
Hlasovacie práva na valnom zhromaždení Emitenta zodpovedajú podielu na
základnom imaní Emitenta a podmienky uznášaniaschopnosti a jednotlivé väčšiny
potrebné na prijatie rozhodnutia na valnom zhromaždení zodpovedajú ustanoveniam
Obchodného zákonníka. Podiel na hlasovacích právach zodpovedá podielu akcionárov
na základnom imaní Emitenta.

B.2

Právna forma: Akciová spoločnosť
Domicil a krajina založenia: Slovenská republika
JOJ Media House, a.s. bola založená na základe právneho poriadku Slovenskej
republiky.
V súčasnosti Emitent vykonáva činnosť na základe právnych predpisov platných a
účinných v Slovenskej republike, najmä však:
- zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej tiež „Obchodný zákonník"),
- zákon č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „Živnostenský zákon“),
- zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov
(ďalej tiež „Zákon o dani z príjmov“),
- zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v
znení neskorších predpisov.

Generálnym partnerom v limited partnership štruktúre TV JOJ L.P. je spoločnosť
HERNADO LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st
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floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyprus, registračné číslo: 271787. Spoločnosť
HERNADO LIMITED je vlastnená Mgr. Richardom Flimelom, ktorý má 100% účasť
na tejto spoločnosti.
Organizačná štruktúra skupiny Emitenta je nasledovná:

B.9

Ak sa
urobí
prognóza alebo
odhad
zisku,
uveďte
jeho
číselný údaj.

Nepoužije sa.
Emitent sa rozhodol nezahrnúť do Prospektu prognózu alebo odhad zisku a do Dátumu
vyhotovenia prospektu nezverejnil žiadnu prognózu alebo odhad zisku.

B.10

Výhrady
v audítorskej
správe.

Audítorská správa za rok 2012 a 2011 bola s výrokom bez výhrad.

B.12

Vybrané kľúčové historické finančné informácie o Emitentovi za každý finančný rok obdobia, za ktoré sú
uvedené historické finančné informácie, a za každé nasledujúce finančné medziobdobie, doplnené
porovnávacími údajmi za rovnaké obdobie predchádzajúceho finančného roka okrem prípadov, ak
požiadavka na porovnávacie súvahové údaje nie je splnená uvedením koncoročných súvahových údajov.
Vyhlásenie o podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Emitenta. Významné zmeny vo finančnej alebo
obchodnej pozícii.
Vyhlásenie, že nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Emitenta od dátumu jeho
posledne uverejnených auditovaných finančných výkazov.
Opis významných zmien vo finančnej obchodnej pozícii nasledujúcich po období, za ktoré sú uvedené
historické finančné informácie.
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Finančné informácie k 31/12/2012 a 31/12/2011, auditované – súvaha (IFRS)
v tisícoch EUR
Majetok
Ostatný nehmotný majetok

K 31.12.2012

K 31.12.2011

K 31.12.2010

185 592

114 991

-

Goodwill

3251

1 814

-

Licenčné práva

1 721

2 110

-

99 788

10 829

-

1 412

-

-

157

-

-

55

-

-

7 654

1 527

-

299 630

131 271

-

Licenčné práva

18 401

16 434

-

Časové rozlíšenie vlastnej tvorby

15 718

11 797

-

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky

34 325

16 635

1

Finančné investície

530

356

-

Poskytnuté pôžičky

3 979

306

-

Ostatný majetok

2 259

211

-

900

52

-

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

9 181

668

53

Skupina majetku držaná za účelom predaja

10 174

-

-

Spolu obežný majetok

95 467

46 459

54

395 097

177 730

54

25

25

25

759

115

3

Neuhradená strata

36 388

-3 433

-18

Vlastné imanie pripadajúce osobám s podielom na vlastnom
imaní materskej spoločnosti

37 172

-3 293

10

2 378

371

-

39 550

-2 922

10

42 747

41 535

-

8 495

42 277

-

68 272

18 657

-

Rezervy

6 522

-

-

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

1 163

130

-

46 628

22 392

-

Pozemky, budovy a zariadenie
Podiel v pridružených spoločnostiach a spoločne ovládaných
podnikoch
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Ostatný majetok
Odložená daňová pohľadávka
Spolu dlhodobý majetok

Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu

Spolu majetok

Vlastné imanie
Základné imanie
Zákonný rezervný fond a ostatné kapitálové fondy

Nekontrolný podiel
Spolu vlastné imanie

Záväzky
Bankové úvery
Úročené pôžičky
Emitované dlhopisy

Odložený daňový záväzok
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173 827

124 991

-

Bankové úvery

73 263

30 841

-

Úročené pôžičky

51 711

-

-

2 606

3 249

-

49 856

21 571

44

385

-

-

Rezervy
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom
predaja
Spolu krátkodobé záväzky

3 899

-

-

181 720

55 661

44

Spolu záväzky

355 547

180 652

44

Spolu vlastné imanie a záväzky

395 097

177 730

54

Finančné informácie k 31/12/2012 a 31/12/2011, auditované - výkaz ziskov a strát (IFRS)
v tisícoch EUR
Výnosy zo služieb

K 31.12.2012

K 31.12.2011

K 31.12.2010

93 126

37 359

5

Ostatné prevadzkové výnosy

2 708

548

-

Prevádzkové výnosy celkom

95 834

37 907

5

Zisk z výhodnej kúpy

46 129

Mzdové náklady

-10 064

-4 340

-

Náklady súvisiace s výrobou televíznych programov

-19 912

-10 822

-

-8 478

-4 367

-

Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty dlhodobého majetku

-11 221

-5 390

-14

Náklady na prenájom reklamných zariadení

-10 642

-1 742

Ostatné prevádzkové náklady

-25 536

-10 029

-9

Prevádzkové náklady celkom

-85 853

-36 690

-22

Zisk/strata z prevádzkovej činnosti

56 110

1 217

18

Úrokové náklady (-), výnosy(+) netto

-11 172

-3 833

-

Zisk z finančných investícií

285

215

-

Zisk z pridružených spoločností a spoločne ovládaných
podnikov

174

Zisk z predaja spoločností

953
-472

107

-

Zisk/Strata pred zdanením

45 878

-2 294

-18

Daň z príjmov

-4 982

-1 166

-

Zisk/Strata za obdobie

40 896

-3 460

-18

40 722

-3 415

-18

Použitie licenčných práv

Ostatné finančné (náklady) / výnosy, netto

Zisk/Strata za obdobie pripadajúca na:
Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti
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Nekontrolné podiely

174

-45

-

Ostatné súčasti komplexného výsledku, po zdanení

-303

-

-

Rezerva z prepočtu cudzích mien

-295

-

-

-8

-

-

40 593

-3 460

-18

40 419

-3 415

-18

174

-45

-

Zmena reálnej hodnoty cenných papierov určených na
predaj
Komplexný výsledok za obdobie

Komplexný výsledok za obdobie pripadajúci na:
Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti
Nekontrolné podiely

Emitent je povinný v zmysle ust. § 35 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z., o burze cenných papierov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o burze CP“) zverejniť polročnú finančnú správu za prvých šesť mesiacov účtovného obdobia najneskôr do
dvoch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, za ktoré sa polročná finančná správa vypracováva a zabezpečiť, aby bola táto
správa verejne prístupná najmenej počas piatich rokov.
Ku Dňu vyhotovenia prospektu Emitent nezverejnil polročnú finančnú správu za prvý polrok 2013 ani konsolidovanú účtovnú
závierku (IFRS) k 30.06.2013.
Emitent vyhlasuje, že od dátumu jeho posledne uverejnených auditovaných finančných výkazov nedošlo k žiadnej podstatnej
nepriaznivej zmene vyhliadok Emitenta.
V období od poslednej auditovanej účtovnej závierky Emitenta do Dátumu vyhotovenia prospektu nedošlo k žiadnej negatívnej
zmene vo finančnej alebo obchodnej situácii Emitenta, ktorý by bola v súvislosti s Emisiou Dlhopisov podstatná.
B.13

Opis
všetkých
nedávnych
udalostí
špecifických pre
Emitenta, ktoré
sú v podstatnej
miere relevantné
pre vyhodnotenie
platobnej
schopnosti
Emitenta.

(a)

Nesplatené úvery Emitenta a investičné nástroje emitované Emitentom
Ku Dňu vyhotovenia tohto prospektu neeviduje Emitent žiadne nesplatené
úvery alebo pôžičky poskytnuté zo strany tretích osôb, ktoré by boli
relevantné vo vzťahu k posúdeniu platobnej schopnosti Emitenta,
resp. schopnosti Emitenta splatiť si svoje záväzky z Dlhopisov.

(b)

Záložné a obdobné práva viaznuce na majetku Emitenta
Za účelom zabezpečenia záväzkov dcérskych spoločností Emitenta z
úverových zmlúv boli založené v prospech veriteľov nasledovné aktíva
Emitenta:
100% akcií, resp. 100% obchodný podiel Emitenta v spoločnostiach Akzent
BigBoard, a.s., RECAR Slovensko a BigMedia, s.r.o. v prospech Poštovej
banky, a.s. a záložné právo k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku
spoločnosti BigBoard Slovensko, a.s. za účelom zabezpečenia pohľadávok
veriteľa z úveru poskytnutého spoločnosti Akzent BigBoard;
100% akcií Emitenta v spoločnosti Slovenská produkčná a 100% akcií jej
dcérskej spoločnosti MAC TV, s.r.o. v prospech ING Bank N.V., Tatra
banka a.s, Sberbank, a.s. a Komerční banka, a.s. za účelom zabezpečenia
pohľadávok konzorcia veriteľov zo syndikovaného úveru poskytnutého
spoločnosti Slovenská produkčná;
100% akcií Emitenta v spoločnosti EPA MEDIA v prospech Poštovej
banky, a.s. za účelom zabezpečenia pohľadávok veriteľa z úveru
poskytnutého spoločnosti Akcie.sk;
Iné majetkové aktíva (filmová knižnica runov jednotlivých programov a
licencie na vlastnú tvorbu) v prospech J&T BANKA, a.s. za účelom
zabezpečenia pohľadávok veriteľa z úveru poskytnutého spoločnosti
Slovenská produkčná, a.s.;
Pohľadávky MAC TV, s.r.o. v prospech OTP banka Slovensko, a.s. za
účelom zabezpečenia pohľadávok veriteľa z úveru poskytnutého

•

•

•

•

•
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spoločnosti MAC TV, s.r.o.
B.14

Závislosť
Emitenta
od
iných subjektov
v skupine. (Pozri
aj
informáciu
B.5).

Emitent je holdingovou spoločnosťou, ktorá drží a spravuje podiely vo viacerých
dcérskych spoločnostiach. Zdrojom príjmov Emitenta sú dividendy, resp. podiel na
zisku týchto dcérskych spoločností a príjmy z poskytnutých zábezpek za záväzky
dcérskych spoločností. Z uvedeného hľadiska je Emitent úplne závislý na svojich
dcérskych spoločnostiach. Okrem uvedených zdrojov nemá Emitent ďalší zdroj
príjmov. Z titulu výkonu hlasovacích práv (vlastníctva akcií) je Emitent závislý na
svojich akcionároch, spoločnosti TV JOJ L.P. vlastniacej 99,90% akcií Emitenta
a Mgr. Richardovi Flimelovi vlastniacemu 0,10% akcií Emitenta. Emitent si nie je
vedomý akéhokoľvek zmluvného záväzku, ktorý by vytváral jeho závislosť na
akýchkoľvek subjektoch, resp. entitách.

B.15

Hlavné činnosti
Emitenta

Emitent je holdingovou spoločnosťou, ktorá sama nevykonáva podnikateľskú činnosť
ako takú, ale v rámci svojej činnosti len drží, spravuje a prípadne financuje podiely
a účasti v iných spoločnostiach v mediálnom priemysle v Slovenskej, Českej
a Rakúskej
republike. Svoje účasti v mediálnych sektoroch v Chorvátskej
a Rumunskej republike plánuje odpredať.

B.16

Uveďte, či je
Emitent priamo
alebo nepriamo
vlastnený alebo
ovládaný a kým
a opíšte povahu
tohto ovládania.

Emitent je priamo vlastnený spoločnosťou TV JOJ L.P., so sídlom Klimentos, 41 - 43
KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, 1061 Nikózia, Cyprus, registračné
číslo: 12128, ktorá vlastní 99,90% akcií Emitenta, a Mgr. Richardom Flimelom,
narodeným 10.06.1973, bytom Magurská 7/2772, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, ktorý vlastní 0,10% akcií Emitenta.
Generálnym partnerom v limited partnership štruktúre TV JOJ L.P. je spoločnosť
HERNADO LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st
floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyprus, registračné číslo: 271787. Spoločnosť
HERNADO LIMITED je vlastnená Mgr. Richardom Flimelom, ktorý má 100% účasť
na tejto spoločnosti.
Emitent ovláda spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., Starhouse Media, a.s., Akzent
BigBoard, a.s., BigBoard Praha, a.s., Akcie.sk, s.r.o., modern web, s.r.o. a nimi
ovládané spoločnosti v zmysle organizačnej štruktúry uvedenej v bode B.5.
Emitent je v zmysle § 66a Obchodného zákonníka nepriamo ovládaný Mgr.
Richardom Flimelom, ktorý vlastní 100% akcií na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti HERNANDO LIMITED, ktorá je generálnym partnerom
spoločnosti TV JOJ L.P, vlastniacej 99,90% akcií Emitenta.
Vzťah ovládania Emitenta Mgr. Richardom Flimelom je založený výhradne na báze
vlastníctva akcií Emitenta a spoločnosti HERNANDO LIMITED. Emitent si nie je
vedomý, že by línia ovládania Emitenta bola založená na iných formách ovládania, než
je majetková účasť na základnom imaní Emitenta, resp. spoločnosti HERNANDO
LIMITED.
Pozri aj informácie uvedené pod B.5 a B.14.

B.17

Úverové ratingy
udelené
Emitentovi alebo
jeho
dlhovým
cenným
papierom
na
požiadanie alebo
v rámci
spolupráce
s Emitentom pri
procese ratingu.

Ani Emitentovi ani Dlhopisom nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou, ani
sa neočakáva, že pre účely tejto Emisie bude rating udelený.
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Oddiel C - Cenné papiere
Prvok

Požiadavka na zverejnenie

C.1

Opis
druhu
a triedy
cenných
papierov,
ponúkaných
a/alebo
prijímaných
na
obchodovanie,
vrátane
identifikačného
čísla
cenného
papiera.

C.2

Mena
Emisie Dlhopisy sú v mene EURO.
cenných papierov.

C.5

Opis všetkých
obmedzení voľnej
prevoditeľnosti
cenných papierov.

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená.

C.8

Opis práv
spojených
s cennými
papiermi. Vrátane
hodnotiaceho
zariadenia.
Vrátane
obmedzení týchto
práv.

Práva spojené s Dlhopismi a postup pri ich vykonávaní sú obsiahnuté v platných
a účinných právnych predpisoch Slovenskej republiky, najmä v zákone č. 530/1990 Z. z.,
o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Zákone o cenných papieroch, Obchodnom
zákonníku a zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZoKaR“). Tieto práva nie
sú obmedzené.
Majiteľ Dlhopisu má predovšetkým právo na splatenie menovitej hodnoty a vyplatenie
príslušného úrokového výnosu v súlade s Prospektom a informáciami uvedenými v
Prospekte.
V zmysle platných a účinných právnych predpisov v čase vyhotovenia tohto súhrnu sa
práva z Dlhopisov premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.
Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a
nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu) a budú vždy
postavené čo do poradia svojho uspokojovania rovnocenne (pari passu) medzi sebou
navzájom a aspoň rovnocenne (pari passu) voči všetkým iným súčasným a budúcim
priamym, všeobecným, nezabezpečeným, nepodmieneným a nepodriadeným záväzkom
Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné
ustanovenie právnych predpisov. Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za rovnakých
podmienok so všetkými Majiteľmi Dlhopisov rovnako.

C.9

Údaje
o nominálnej
úrokovej sadzbe,
dátume,
od
ktorého sa úrok
stáva
splatným,
a dátumy
splatnosti úroku,
o výnose.

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,30 % p.a. Úrokové výnosy
budú narastať od prvého dňa každého Výnosového obdobia do posledného dňa, ktorý sa
do takého Výnosového obdobia ešte zahŕňa. Úrokové výnosy budú vyplácané za každé
Výnosové obdobie ročne spätne, vždy k 15.08. každého roka. Prvá platba úrokových
výnosov bude uskutočnená k 15.08.2014.
Konvencia pre výpočet úrokov je stanovená na „Standard BCK 30E/360“.
Menovitá hodnota všetkých Dlhopisov je jednorazovo splatná dňa 15.08.2018.
Nebol ustanovený zástupca Majiteľov Dlhopisov.

C.10

Derivátová zložka. Nepoužije sa.
Cenný papier nemá derivátovú zložku.

C.11

Prijatie
obchodovanie.

Druh a trieda cenných papierov: Dlhopis
Forma a podoba cenných papierov: Dlhopisy vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej
podobe.
ISIN: SK4120009382 séria 01
Názov cenného papiera: Dlhopis JOJ Media House 6,30/2018
(ďalej len „Dlhopisy", resp. „Dlhopis")

na Emitent požiada najneskôr po upísaní celkovej menovitej hodnoty Dlhopisov alebo po
uplynutí lehoty na upisovanie Dlhopisov (v prípade, ak celková menovitá hodnota
Dlhopisov nebude upísaná do konca stanovenej lehoty na upisovanie) Burzu cenných
papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054,
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zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
117/B (ďalej tiež „BCPB“) o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom
voľnom trhu BCPB. Obchodovanie s Dlhopismi bude zahájené po ich prijatí na
obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Dlhopisy nie sú obchodované na
žiadnom inom tuzemskom alebo zahraničnom regulovanom trhu alebo burze. Okrem
žiadosti o prijatie Emisie k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu BCPB Emitent
nepožiadal ani nemieni požiadať o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na niektorom
domácom či zahraničnom regulovanom trhu alebo burze.

Oddiel D – Riziká
Prvok

Požiadavka na zverejnenie

D.2

Riziká vzťahujúce sa k Emitentovi zahŕňajú predovšetkým nasledujúce rizikové faktory:
Kľúčové
informácie
a)
Riziko závislosti Emitenta na podnikaní jeho dcérskych spoločností
o najvýznamnejb)
Riziko krízy, závislosti na všeobecných ekonomických podmienkach a riziko
ších rizikách, ktoré
poklesu výdavkov na reklamu
sú špecifické pre c)
Riziko refinancovania existujúcich úverov a financovania nových projektov
d)
Riziko zmeny štruktúry výdavkov na reklamu
Emitenta.
e)
Riziko poklesu sledovanosti
f)
Riziko spustenia konkurenčných vysielacích staníc
g)
Riziko regulácie
h)
Riziko odňatia licencie alebo nepredĺženia jej platnosti
i)
Technologický pokrok
j)
Riziko koncentračné
k)
Riziko súdnych sporov
l)
Distribučné kanály
m)
Riziko straty významných klientov
n)
Riziko šírenia signálu
o)
Riziko neobnovenia nájomných zmlúv
p)
Prírodné katastrofy
q)
Riziko zmeny legislatívy
r)
Riziko nestabilného prostredia Eurozóny
s) Riziko výmenného kurzu EUR/USD

D.3

Riziká a obmedzenia spojené s Dlhopismi zahŕňajú predovšetkým nasledujúce rizikové
Kľúčové
faktory:
informácie
o najvýznamnejších rizikách, ktoré  Všeobecné riziká spojené s Dlhopismi
sú špecifické pre
Potenciálny investor do Dlhopisov si musí sám podľa svojich pomerov určiť vhodnosť
cenné papiere.
investície do Dlhopisov. Každý investor by mal predovšetkým:
a)

mať dostatočné vedomosti a skúsenosti k účelnému oceneniu Dlhopisov,
výhod a rizík investície do Dlhopisov a ohodnotiť informácie uvedené v tomto
Prospekte alebo akomkoľvek jeho dodatku či doplnení, priamo alebo
odkazom;

b)

mať vedomosti o priemerných analytických nástrojoch k oceneniu a prístup
k nim, a to vždy v kontexte svojej konkrétnej finančnej situácie, investície do
Dlhopisov a jej dopadu na svoje investície a/alebo na svoje celkové investičné
portfólio;

c)

mať dostatočné finančné prostriedky a likviditu k tomu, aby bol pripravený
niesť všetky riziká investície do Dlhopisov;

d)

úplne rozumieť podmienkam Dlhopisov (predovšetkým kapitole 5.4. „Popis
cenných papierov ponúkaných a prijímaných na obchodovanie a ďalšie
podmienky Emisie Dlhopisov“ a tomuto Prospektu ako celku) a byť
oboznámený so správaním či vývojom akéhokoľvek príslušného ukazovateľa
alebo finančného trhu;

e)

byť schopný oceniť (buď sám alebo s pomocou finančného poradcu) možné
scenáre ďalšieho vývoja ekonomiky, úrokových sadzieb alebo iných faktorov,
ktoré môžu mať vplyv na jeho investíciu a na jeho schopnosť znášať možné
riziká.

 Riziko likvidity
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 Zdanenie
 Zmena práva
 Riziko zákonnosti kúpy Dlhopisov
 Riziko inflácie
 Menové riziko
 Trhové riziko
 Riziko vydania ďalších dlhopisov
 Riziko poplatkov

Oddiel E – Ponuka
Prvok

Požiadavka na zverejnenie

E.2b

Dôvody ponuky a
použitia výnosov,
ak sú iné než
tvorba zisku
a/alebo zaistenie
proti určitým
rizikám.

Účelom použitia finančných prostriedkov získaných z Emisie dlhopisov bude
prefinancovanie súčasných úverov spoločností v rámci skupiny Emitenta.

E.3

Opis
podmienok
ponuky.

Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1 000 EUR. Predpokladaný objem Emisie
Dlhopisov (t.j. najvyššia suma menovitých hodnôt) (55 000 000 EUR) bude ponúkaný v
Slovenskej republike k upísaniu a kúpe investorom na základe verejnej ponuky cenných
papierov v zmysle ustanovenia § 120 Zákona o cenných papieroch. Ponuka nie je
rozdelená na časti. Činnosti spojené s vydaním a upisovaním Dlhopisov bude ako
hlavným manažér emisie Dlhopisov zabezpečovať J&T BANKA, a.s. (ďalej len „Hlavný
manažér“). Primárny predaj (upisovania) Dlhopisov beží odo dňa 15.08.2013 do dňa
15.02.2014 (12:00 hod.). Emitent si vyhradzuje právo ukončiť upisovanie Dlhopisov aj
pred uplynutím lehoty na upisovanie Dlhopisov v prípade, ak bude investormi upísaná
najvyššia suma menovitých hodnôt Dlhopisov. Dátumom začiatku vydávania Dlhopisov
(t.j. začiatku pripisovania Dlhopisov na majetkové účty) a zároveň aj dátumom vydania
Dlhopisov (dátumom emisie) bude 15.08.2013 (ďalej len „Dátum vydania Dlhopisov“).
Emisia bude vydávaná priebežne, pričom predpokladaná lehota vydávania Dlhopisov (t.j.
pripisovania na účty majiteľov) skončí najneskôr jeden (1) mesiac po uplynutí lehoty na
upisovanie Dlhopisov alebo jeden (1) mesiac po upísaní najvyššej sumy menovitých
hodnôt Dlhopisov (podľa toho, čo nastane skôr). Emitent je oprávnený vydať Dlhopisy
v menšom objeme, než bola najvyššia suma menovitých hodnôt Dlhopisov, pričom
Emisia sa bude aj v takom prípade považovať za úspešnú.

E.4

Opis všetkých
záujmov, ktoré sú
pre Emisiu/ponuku
podstatné, vrátane
konfliktných
záujmov.

Nepoužije sa.
Ku Dňu vyhotovenia prospektu Emitentovi nie je známy žiadny záujem akejkoľvek
fyzickej alebo právnickej osoby zúčastnenej na Emisii, ktorý by bol podstatný pre
Emisiu/ponuku.

E.7

Odhadované
náklady, ktoré
Emitent alebo
ponúkajúci účtuje
investorovi.

Nepoužije sa.
Emitent neúčtuje investorovi žiadne náklady.
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RIZIKOVÉ FAKTORY

Záujemca o kúpu Dlhopisov by sa mal oboznámiť s týmto Prospektom ako celkom. Informácie, ktoré Emitent
v tejto kapitole predkladá záujemcom o kúpu Dlhopisov k zváženiu, ako aj ďalšie informácie uvedené v tomto
Prospekte, by mali byť záujemcami o kúpu Dlhopisov starostlivo vyhodnotené pred uskutočnením rozhodnutia o
investovaní do Dlhopisov.
Nákup a držba Dlhopisov sú spojené s radom rizík, z ktorých sú niektoré uvedené nižšie v tejto kapitole.
Nasledujúce zhrnutie rizikových faktorov nie je vyčerpávajúce, nenahradzuje žiadnu odbornú analýzu alebo
akékoľvek ustanovenie kapitoly 5.4. „Popis cenných papierov ponúkaných a prijímaných na obchodovanie
a ďalšie podmienky Emisie Dlhopisov“ alebo údajov uvedených v tomto Prospekte, neobmedzuje akékoľvek
práva alebo záväzky vyplývajúce z Prospektu Dlhopisov a v žiadnom prípade nie je akýmkoľvek investičným
odporučením. Akékoľvek rozhodnutie záujemcov o upísanie a/alebo kúpu Dlhopisov by malo byť založené na
informáciách obsiahnutých v tomto Prospekte, na podmienkach ponuky Dlhopisov a predovšetkým na vlastnej
analýze výhod a rizík investície do Dlhopisov vykonanej prípadným nadobúdateľom Dlhopisov.
3.1.

Rizikové faktory vzťahujúce sa k Emitentovi

Riziká vzťahujúce sa k Emitentovi zahŕňajú predovšetkým nasledujúce rizikové faktory:
a) Riziko závislosti Emitenta na podnikaní jeho dcérskych spoločností
Emitent nevykonáva podnikateľskú činnosť v pravom slova zmysle (t.j. nedosahuje svoje príjmy
z predaja tovarov alebo poskytovania služieb), ale drží, spravuje a prípadne financuje účasti na
iných spoločnostiach. Z tohto dôvodu je závislý na príjmoch z dividend a z úrokov z pôžičiek
poskytnutých dcérskym spoločnostiam, poprípade z príjmov za poskytnuté ručenie svojim
dcérskym spoločnostiam, pričom tieto závisia od úspešnosti podnikania jeho dcérskych
spoločností. Ak by dcérske spoločnosti nedosahovali očakávané výsledky, malo by to vplyv na
príjmy Emitenta a na jeho schopnosť splniť si svoje záväzky z Dlhopisov.
b)

Riziko krízy, závislosti na všeobecných ekonomických podmienkach a riziko poklesu výdavkov na
reklamu
Príjmy z reklám tvoria väčšinu tržieb dcérskych spoločností Emitenta. Tieto sú závislé na
priaznivých všeobecných ekonomických podmienkach na trhu. Existuje riziko, že v prípade
ekonomickej krízy, poklesu ekonomiky alebo nepriaznivých ekonomických podmienok bude
dochádzať k všeobecnému znižovaniu výdavkov na reklamu. V dôsledku takéhoto znižovania
výdavkov na reklamu môže Emitent a jeho dcérske spoločnosti utrpieť značné straty, ktoré by
mohli ohroziť ich hotovostnú pozíciu a celkový chod, čo môže mať zároveň dopad na schopnosť
Emitenta splniť si svoje záväzky z Dlhopisov.

c)

Riziko refinancovania existujúcich úverov a financovania nových projektov
V konsolidovanej kapitálovej štruktúre Emitenta figuruje v značnom rozsahu dlhové financovanie,
ktoré má svoj pôvod v predkrízovom období. Spoločnosti v rámci holdingu pôvodne zvolili
agresívnejšiu finančnú stratégiu, aby tak mohli plne využiť možnosti, ktoré sa im otvárali
v podobe akvizičných príležitostí. Kríza na finančných trhoch však zbrzdila rýchly rozvoj
súčasných dcérskych spoločností Emitenta a odrazila sa v ich hotovostnej pozícii a v tržbách.
Napriek vysokej zadlženosti spoločnosti situáciu ustáli, boli však nútené prehodnotiť prístup
k financovaniu, optimalizovať využitie cudzích zdrojov a pozmeniť kapitálovú štruktúru tak, aby
splátky istiny a úrokov zodpovedali schopnosti Emitenta generovať prostriedky k tomuto účelu
určené. Emitent nevylučuje potrebu v budúcnosti opäť využiť iné zdroje než svoje vlastné
k úhrade existujúcich či budúcich záväzkov. S využitím cudzích zdrojov financovania je spojený
nielen obmedzenejší prístup k novým zdrojom financovania, ale taktiež znížená flexibilita
v rozhodovaní manažmentu plynúca z rôznych ustanovení v úverových zmluvách, ktoré majú za
cieľ ochrániť existujúcich veriteľov. Uvedené môže mať negatívny dopad na schopnosť Emitenta
splniť si svoje záväzky z Dlhopisov.
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Riziko zmeny štruktúry výdavkov na reklamu
Vzhľadom k zameraniu holdingu Emitenta na televíznu a vonkajšiu reklamu hrá štruktúra
reklamných výdavkov spoločností na reklamnom trhu dôležitú rolu vo vzťahu k budúcemu vývoju
holdingu Emitenta. Podľa interných analýz Emitenta, historicky bola televízia najvyužívanejším
propagačným médiom a spolu s vonkajšou reklamou sa pohybovali na úrovni okolo 60 - 65%
z celkových výdavkov na reklamu. Neexistuje žiadna záruka, že si trh televíznej a vonkajšej
reklamy udrží svoje terajšie postavenie v konkurenčnom boji s inými reklamnými prostriedkami.
V prípade, ak by došlo ku zmene štruktúry reklamných výdavkov na trhoch v prospech iných
reklamných prostriedkov než je televízna a vonkajšia reklama, odrazilo by sa to na tržbách
spoločností v rámci holdingu Emitenta a mohlo by to mať vplyv na schopnosť Emitenta splniť si
svoje záväzky z Dlhopisov.

e)

Riziko poklesu sledovanosti
Vznik konkurenčných televíznych staníc s atraktívnejšou ponukou programov rovnako ako aj
alternatívnych foriem zábavy môže viesť k odlivu divákov. Preferencie a vkus divákov sa menia
a Emitent sa prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobiacich na trhu televíznej
reklamy vystavuje riziku, že v tomto dynamickom prostredí nepresne odhadne potrebu verejnosti.
Tím profesionálov mapuje situáciu na trhu v snahe o zachytenie nových trendov v obľúbenosti
televíznych programov a relácii. Aj keď sa historicky darilo správne a zavčasu identifikovať
príležitosti, ktoré slovenský trh ponúkal, a televízia JOJ v mnohých oblastiach prišla s inováciami,
nie je možné vopred odhadnúť, či zvolená stratégia bude vždy úspešná. S poklesom sledovanosti
je úzko spojený aj možný pokles príjmov z reklám, čo sa môže negatívne prejaviť na schopnosti
Emitenta splniť si svoje záväzky z Dlhopisov.

f)

Riziko spustenia konkurenčných vysielacích staníc
S príchodom digitalizácie sa uvoľnil priestor pre nové televízne stanice, čo by mohlo viesť
k zostrenému boju v odvetví médií a televíznej reklamy. Vzhľadom k relatívne jednoduchému
procesu získania licencie na digitálne vysielanie môžu na dotknutý trh vstúpiť nové spoločnosti a
rovnako tak už zabehnuté spoločnosti môžu spúšťať nové vysielacie stanice. Takýto konkurenčný
boj môže viesť k zníženiu sledovanosti TV JOJ, PLUS a WAU a s tým spojenému zníženiu
príjmov z reklamy. Zníženie príjmov z reklám môže mať vplyv na schopnosť Emitenta splniť si
svoje záväzky z Dlhopisov.

g)

Riziko regulácie
Oblasť televízneho vysielania a vonkajšej reklamy sú oblasti, ktoré podliehajú regulácii,
a v prípade, že by sa zmenili podmienky tejto regulácie, nie je možné zaručiť, že sa takáto zmena
negatívne nepremietne do ekonomických výsledkov podnikania dcérskych spoločností Emitenta,
čo by mohlo mať vplyv na schopnosť Emitenta splniť si svoje záväzky z Dlhopisov.

h)

Riziko odňatia licencie alebo nepredĺženia jej platnosti
Pri porušení zákonov a predpisov platných v súvislosti s televíznym vysielaním sa v krajnom
prípade môže príslušný regulátor uchýliť k odňatiu licencie na televízne vysielanie a zabrániť tak
ďalšiemu vysielaniu programových staníc TV JOJ, PLUS a WAU. Rovnako tak neexistuje právny
nárok na predĺženie platnosti licencie v prípade jej vypršania. Nakoľko televízna reklama je
jedným zo zdrojov príjmov spoločností v holdingu Emitenta, na ktorých je Emitent priamo závislý,
môže mať odňatie licencie na televízne vysielanie alebo nepredĺženie jej platnosti negatívny dopad
na schopnosť Emitenta splniť si svoje záväzky z Dlhopisov.

i)

Technologický pokrok
S vývojom nových technológií je spojené riziko zaostávania za konkurenciou. Aj keď v oblasti
médií prebiehajú neustále posuny, zdokonaľovanie a vylepšovanie, implementácia jednotlivých
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inovácií je finančne a operatívne náročný proces, ktorý vyžaduje nielen zmeny zo strany
mediálnych spoločností, ale aj zmeny zo strany zákazníkov (divákov). Príkladom môže byť
napríklad 3D vysielanie, ktoré, aj keď používané, doposiaľ nezaznamenalo masové využívanie
medzi verejnosťou nech už z dôvodu potreby investície do kvalitného nosiča obrazu alebo pre
nedokonalosti, ktoré sú spojené s príchodom nových technológií a ktoré sa prejavujú a odstraňujú
postupom času a dávajú tak mediálnym spoločnostiam priestor zareagovať. Nové technológie
môžu spôsobiť odliv divákov ku konkurenčným televíziám, prípadne k iným alternatívnym
formám zábavy, čo sa môže prejaviť v poklese tržieb za reklamu a s tým spojeným negatívnym
dopadom na schopnosť Emitenta splniť si svoje záväzky z Dlhopisov.
j)

Riziko koncentračné
Diverzifikácia ponúkaných služieb spoločností v rámci holdingu Emitenta je pozorovateľná len
v rámci mediálneho sektoru, kde sa tieto zameriavajú popri televíznej a vonkajšej reklame aj na
ostatné formy reklamy.Existuje riziko, že v prípade zmeny potrieb na reklamnom trhu nedokáže
Emitent dostatočne flexibilne a rýchlo zareagovať, čo by sa mohlo prejaviť na prípadných
znížených tržbách spoločností v skupine Emitenta a s tým súvisiacej schopnosti Emitenta splniť si
svoje záväzky z Dlhopisov.

k)

Riziko súdnych sporov
Vzhľadom k povahe podnikania spoločností v rámci holdingu Emitenta v oblasti mediálneho
priemyslu, kde sa často krát v rámci konkurenčného boja objavujú šokujúce informácie a aj
informácie na hrane zákona, nie je možné vylúčiť prípadné súdne spory dcérskych spoločností
Emitenta. S rizikom prípadných prehratých súdnych sporov, ktoré môžu mať v konečnom
dôsledku dopad na finančnú situáciu dcérskych spoločností Emitenta a tým aj na schopnosť
Emitenta splácať svoje záväzky z Dlhopisov, je potrebné tiež počítať.

l)

Distribučné kanály
Vlastná tvorba TV JOJ, PLUS a WAU aj keď z pohľadu sledovanosti zaznamenávajúca úspechy
u divákov, nie je pre riadne a úspešné fungovanie televízie postačujúca. Silná závislosť televízie
na dodávateľoch televíznych programov stavia televíziu do pozície nekonečného vyjednávania
a udržovania vzťahov s distribučnými kanálmi. Ich význam nespočíva len v kvantite, ale najmä
v kvalite ponúkaných produktov s ohľadom na náklady na ich akvizíciu. Narušenie týchto vzťahov
môže mať negatívny vplyv na programové zloženie vysielané televíziou a viesť tak k poklesu
záujmu zo strany divákov a s tým spojenému poklesu príjmov z reklám a v konečnom dôsledku na
schopnosť Emitenta splniť si svoje záväzky z Dlhopisov.

m)

Riziko straty významných klientov
Zadávatelia reklamy či už v podobe reklamných agentúr alebo spoločností samotných ako
priamych zadávateľov reklamy taktiež predstavujú základné stavebné kamene podnikania
spoločností v rámci holdingu Emitenta. Strata, resp. ukončenie týchto vzťahov môže mať za
následok pokles príjmov z reklám a priamy dopad na schopnosť Emitenta splniť si svoje záväzky
z Dlhopisov.

n)

Riziko šírenia signálu
Oblasť distribúcie (šírenia) signálu smerom k divákom je na Slovensku pomerne koncentrované
odvetvie. Existuje riziko, že sa s nástupom digitalizácie distribuujúce spoločnosti dostanú do
silnejšieho vyjednávacieho postavenia a budú viac selektívne pri uzatváraní nových kontraktov..
Taktiež sa môžu usilovať o zmeny týkajúce sa poplatkov zo strany prevádzkovateľov televíznych
staníc. Nedostatok šírenia signálu programových štruktúr TV JOJ, PLUS, a WAU smerom
k divákom môže viesť k poklesu príjmov z reklám, čo môže mať priamy dopad na schopnosť
Emitenta splniť si svoje záväzky z Dlhopisov.
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Riziko neobnovenia nájomných zmlúv
Konštrukcie s reklamou predávané spoločnosťami pôsobiacimi na trhu vonkajšej reklamy sú
umiestnené na plochách a pozemkoch, ktoré nie sú majetkom spoločností samotných, ani
majetkom spoločností v rámci holdingu. Ide o plochy, ktoré si spoločnosti Akzent BigBoard,
BigBoard Praha, EPA MEDIA a ďalšie spoločnosti prenajímajú. Vzťahy s prenajímateľmi sú
upravené väčšinou zmluvami na dobu určitú, preto existuje riziko, že po uplynutí dohodnutej doby
nebudú zmluvy obnovené, či už z dôvodu neochoty zmluvu predĺžiť zo strany prenajímateľa, alebo
z dôvodu iných obmedzení. Stále preto existuje riziko, že nebude možné nájsť adekvátne náhradné
reklamné plochy na predaj reklamného priestoru, čo môže mať dopad na zníženie príjmov
z reklám a s tým súvisiacu schopnosť Emitenta splniť si svoje záväzky z Dlhopisov.

p)

Prírodné katastrofy
Riziko prírodných katastrof nemôžme vylúčiť, vzhľadom na ich nepredvídateľnosť. Prírodné
katastrofy môžu mať zničujúci dopad na chod všetkých spoločností. Jedná sa napríklad
o katastrofy meteorologické, geologické či iné, ktoré by mohli prerušiť šírenie signálu. Tento
zoznam však nemusí byť zďaleka vyčerpávajúci. Je potrebné počítať s tým, že v prípade
akejkoľvek prírodnej katastrofy môže byť schopnosť Emitenta splniť si svoje záväzky z Dlhopisov
výrazne znížená.

q)

Riziko zmeny legislatívy
Tak ako sa vyvíja trh, spoločnosť a celkové podmienky, vyvíja sa aj legislatíva jednotlivých
štátov. Emitent rozšíril svoje pôsobenie na 5 krajín strednej a východnej Európy a z tohto dôvodu
identifikoval riziko zmeny legislatívy. Ide napríklad o zmeny legislatívy v oblasti vonkajšej
reklamy – špecifické právne úpravy týkajúce sa zmeny/obmedzenia umiestnenia reklamných
nosičov, ich vzdialenosti od komunikácií a pod. Možné zmeny v legislatívnej úprave si budú
vyžadovať dodatočné náklady na relokáciu reklamných plôch resp. v konečnom dôsledku
zmenšenie celkového počtu reklamných nosičov. Je potrebné počítať s tým, že v prípade
akejkoľvek zmeny legislatívy môže byť schopnosť Emitenta splniť si svoje záväzky z Dlhopisov
výrazne znížená.

r)

Riziko nestabilného prostredia Eurozóny
Súčasná nestabilná situácia v Európe a nevyriešené otázky ohľadne pomoci neúmerne zadlženým
členom EÚ vystavuje Slovenskú republiku ako člena Eurozóny riziku spojenému so stratégiou
pomoci predlženým štátom Eurozóny. V súvislosti s posilnením právomocí Európskeho
(finančného) stabilizačného mechanizmu dochádza k navýšeniu záruk Slovenskej republiky. V
prípade neschopnosti štátov EÚ, splácať pôžičky z Európskeho (finančného) stabilizačného
mechanizmu a s tým súvisiacej potreby finančnej výpomoci zo strany ostatných členských štátov
EÚ môže dôjsť k zhoršeniu podnikateľského prostredia a celkovej ekonomickej situácie ako na
Slovensku, tak v ostatných štátoch EÚ, na ktorých je Slovenská republika obchodne závislá.
Finančné výsledky Emitenta by mohli byť negatívne ovplyvnené za zmienených okolností,
rovnako ako aj v dôsledku súvisiacich nariadení, opatrení a rozhodnutí, ako na úrovni členských
štátov EÚ, tak ekonomických subjektov v prostredí podnikajúcich.

s)

Riziko výmenného kurzu EUR/USD
Nestálosť menových kurzov, vo vzťahu k euru, predovšetkým kurzu amerického dolára je interný
rizikový faktor, ktorý ovplyvňuje výnosy spoločností, predovšetkým výnosy Slovenskej
produkčnej. Väčšina filmových licencií a licencie k reláciám sú obstarané od zaoceánskych
filmových štúdií a licenčných domov v amerických dolároch (USD). Spoločnosť Slovenská
produkčná, periodicky uzatvára menové forwardy, pre zaistenie kurzu EUR/USD a minimalizáciu
kurzového rizika.
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Rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom (k obchodovaniu s Dlhopismi)

Riziká spojené s Dlhopismi (a s obchodovaním s Dlhopismi) zahŕňajú predovšetkým nasledujúce rizikové
faktory:
(a)
Všeobecné riziká spojené s Dlhopismi
Potenciálny investor do Dlhopisov si musí sám podľa svojich pomerov určiť vhodnosť investície do
Dlhopisov. Každý investor by mal predovšetkým:

(b)

a)

mať dostatočné vedomosti a skúsenosti k účelnému oceneniu Dlhopisov, výhod a rizík
investície do Dlhopisov a ohodnotiť informácie uvedené v tomto Prospekte alebo
akomkoľvek jeho dodatku či doplnení, priamo alebo odkazom;

b)

mať vedomosti o priemerných analytických nástrojoch k oceneniu a prístup k nim, a to vždy
v kontexte svojej konkrétnej finančnej situácie, investície do Dlhopisov a jej dopadu na
svoje investície a/alebo na svoje celkové investičné portfólio;

c)

mať dostatočné finančné prostriedky a likviditu k tomu, aby bol pripravený niesť všetky
riziká investície do Dlhopisov;

d)

úplne rozumieť podmienkam Dlhopisov (predovšetkým kapitole 5.4. „Popis cenných
papierov ponúkaných a prijímaných na obchodovanie a ďalšie podmienky Emisie
Dlhopisov“ a tomuto Prospektu ako celku) a byť oboznámený so správaním či vývojom
akéhokoľvek príslušného ukazovateľa alebo finančného trhu;

e)

byť schopný oceniť (buď sám alebo s pomocou finančného poradcu) možné scenáre
ďalšieho vývoja ekonomiky, úrokových sadzieb alebo iných faktorov, ktoré môžu mať vplyv
na jeho investíciu a na jeho schopnosť znášať možné riziká.
Riziko likvidity

Emitent zamýšľa požiadať o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu BCPB.
Bez ohľadu na uvedené nemôže existovať istota, že sa vytvorí dostatočne likvidný sekundárny trh s
Dlhopismi, alebo pokiaľ sa vytvorí, že takýto sekundárny trh bude trvať. Skutočnosť, že Dlhopisy môžu
byť kótované na regulovanom voľnom trhu, nemusí nutne viesť k vyššej likvidite kótovaných
Dlhopisov než nekótovaných Dlhopisov. Na prípadnom nelikvidnom trhu nemusí byť investor schopný
kedykoľvek predať Dlhopisy za adekvátnu trhovú cenu.
(c)

Zdanenie

Potenciálni kupujúci či predávajúci Dlhopisov by si mali byť vedomí, že môžu byť povinní zaplatiť
dane alebo iné nároky či poplatky v súlade s právom a zvyklosťami štátu, v ktorom dochádza k prevodu
Dlhopisov, alebo iného v danej situácii relevantného štátu. V niektorých štátoch nemusia byť
k dispozícii žiadne oficiálne stanoviská daňových úradov alebo súdne rozhodnutia k finančným
nástrojom, ako sú Dlhopisy. V tomto ohľade by potenciálni investori mali okrem rizík uvedených
v tejto kapitole rovnako zvážiť informácie obsiahnuté v kapitole 5.4.21 „Zdanenie a devízová regulácia
v Slovenskej republike“ a prípadné ďalšie informácie o zdanení obsiahnuté v kapitole 5.4. „Popis
cenných papierov ponúkaných a prijímaných na obchodovanie a ďalšie podmienky Emisie Dlhopisov“.
Potenciálni investori by sa aj tak nemali pri nadobudnutí, predaji či splatení Dlhopisov spoliehať na
stručné a všeobecné zhrnutie daňových otázok obsiahnuté v tomto Prospekte, ale mali by sa poradiť
ohľadom ich individuálneho zdanenia s daňovými poradcami. Potenciálni investori do Dlhopisov by si
mali byť vedomí toho, že prípadné zmeny daňových predpisov môžu spôsobiť, že výsledný výnos
Dlhopisov bude nižší, než pôvodne predpokladali a/alebo že investorovi môže byť pri predaji alebo
splatnosti Dlhopisov vyplatená nižšia čiastka, ako pôvodne predpokladal.
(d)

Zmena práva

Podmienky Dlhopisov uvedené v kapitole 5.4. „Popis cenných papierov ponúkaných a prijímaných na
obchodovanie a ďalšie podmienky Emisie Dlhopisov“ sa riadia slovenským právom platným k Dátumu
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vyhotovenia tohto prospektu. Nemôže byť poskytnutá akákoľvek záruka ohľadom dopadov
akéhokoľvek súdneho rozhodnutia alebo zmeny slovenského práva alebo úradnej praxe po Dátume
vyhotovenia tohto prospektu na finančnú situáciu Emitenta, a teda na jeho schopnosť riadne a včas
splatiť Dlhopisy.
(e)

Riziko zákonnosti kúpy Dlhopisov

Potenciálni investori do Dlhopisov by si mali byť vedomí, že kúpa Dlhopisov môže byť predmetom
zákonných obmedzení ovplyvňujúcich platnosť ich nadobudnutia. Ani Emitent ani Hlavný manažér
nemá, ani nepreberá zodpovednosť za zákonnosť nadobudnutia Dlhopisov potenciálnym kupujúcim
Dlhopisov, či už podľa jurisdikcie jeho založenia, alebo jurisdikcie, kde je činný (pokiaľ sa líši).
Potenciálny kupujúci sa nemôže spoliehať na Emitenta alebo na Hlavného manažéra v súvislosti so
svojim rozhodovaním ohľadom zákonnosti nadobudnutia Dlhopisov.
(f)

Riziko inflácie

Potenciálni investori do Dlhopisov by si mali byť vedomí toho, že reálna hodnota investície môže
klesať o hodnotu inflácie, ktorá znižuje hodnotu meny.
(g)

Menové riziko

V prípade, že Dlhopis je emitovaný v inej mene, ako je domáca mena majiteľa Dlhopisu, môže
v prípade nepriaznivého pohybu výmenného kurzu meny stratiť investícia svoju predpokladanú
hodnotu.
(h)

Trhové riziko

Potenciálni investori musia tiež počítať s tým, že hodnota Dlhopisov môže klesnúť aj z dôvodu
celkového poklesu trhu s dlhovými cennými papiermi.
(i)

Riziko vydania ďalších dlhopisov

Neexistuje žiadne významné obmedzenie týkajúce sa objemu a podmienok budúceho vydania ďalších
dlhopisov Emitenta. Prípadné vydanie ďalších dlhopisov môže v konečnom dôsledku znamenať, že
v prípade konkurzného, reštrukturalizačného konania, likvidácie alebo iného obdobného konania budú
pohľadávky majiteľov Dlhopisov uspokojené v menšej miere, ako keby k takémuto ďalšiemu vydaniu
dlhopisov nedošlo.
(j)

Riziko poplatkov

Celková návratnosť investícií do Dlhopisov môže byť ovplyvnená úrovňou poplatkov v súvislosti
s nadobudnutím, kúpou/predajom Dlhopisov a podobne. Emitent odporúča budúcim investorom do
Dlhopisov, aby sa z týchto dôvodov oboznámili so všetkými poplatkami, ktoré sa účtujú v súvislosti
s držbou, nákupom a predajom Dlhopisov.
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4.2.

Zákonní audítori

4.2.1

Audítori Emitenta za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie

Konsolidovanú účtovnú závierku Emitenta k 31.12.2012 a k 31.12.2011, zostavenú v súlade s medzinárodnými
účtovnými štandardmi IFRS, overila spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. Audítorom zodpovedným za
vykonanie auditu bol Ing. Branislav Prokop, držiteľ osvedčenia - licencia UDVA č.1024.
Výroky audítora k vyššie uvedeným účtovným závierkam boli bez výhrad. Správy o audite konsolidovaných
účtovných závierok Emitenta k 31.12.2012 a k 31.12.2011, zostavené v súlade s medzinárodnými účtovnými
štandardmi IFRS, sú uvedené v prílohe tohto Prospektu.
4.2.2
Zmeny audítorov počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie
Emitent prehlasuje, že v priebehu účtovného obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie v
zmysle vyššie uvedenej účtovnej závierky Emitenta, nedošlo k odstúpeniu alebo odvolaniu alebo znova
vymenovaniu audítora zodpovedného za overenie účtovnej závierky.

4.3.

Vybrané finančné informácie Emitenta

Nasledujúce tabuľky uvádzajú prehľad vybraných historických finančných údajov Emitenta z účtovnej závierky
Emitenta k 31.12.2012 (IFRS) a vybraných historických finančných údajov Emitenta z účtovnej závierky
Emitenta k 31.12.2011 (IFRS) (údaje za rok 2010 slúžia ako porovnávacie údaje k výkazom k 31.12.2011), ktoré
boli podrobené auditu.
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2012 a 31.12.2011 (IFRS):
v tisícoch EUR
K 31.12.2012

K 31.12.2011

K 31.12.2010

Majetok
Ostatný nehmotný majetok

185 592

114 991

-

Goodwill

3 251

1 814

-

Licenčné práva

1 721

2 110

-

99 788

10 829

-

Pozemky, budovy a zariadenie
Podiel v pridružených spoločnostiach a spoločne
ovládaných podnikoch
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné
pohľadávky
Ostatný majetok

1 412
157
55

-

-

7 654

1 527

299 630

131 271

-

Licenčné práva

18 401

16 434

-

Časové rozlíšenie vlastnej tvorby
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné
pohľadávky
Finančné investície

15 718

11 797

-

34 325

16 635

1

530

356

-

Poskytnuté pôžičky

3 979

306

-

Ostatný majetok

2 259

211

-

900

52

-

Odložená daňová pohľadávka
Spolu dlhodobý majetok

Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu

-
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Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

9 181

Skupina majetku držaná za účelom predaja

10 174

Spolu obežný majetok

668

53
-

95 467

46 459

54

395 097

177 730

54

25

25

25

759

115

3

Neuhradená strata

36 388

-3 433

-18

Vlastné imanie pripadajúce osobám s podielom na
vlastnom imaní materskej spoločnosti

37 172

-3 293

10

2 378

371

-

39 550

-2 922

10

42 747

41 535

-

8 495

42 277

-

68 272

18 657

-

Spolu majetok
Vlastné imanie
Základné imanie
Zákonný rezervný fond a ostatné kapitálové fondy

Nekontrolný podiel
Spolu vlastné imanie
Záväzky
Bankové úvery
Úročené pôžičky
Emitované dlhopisy
Rezervy

6 522

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

1 163

-

-

Odložený daňový záväzok

46 628

130
22 392

Spolu dlhodobé záväzky

173 827

124 991

-

Bankové úvery

73 263

30 841

-

Úročené pôžičky

51 711

Rezervy
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za
účelom predaja
Spolu krátkodobé záväzky

2 606

3 249

49 856

21 571

385
3 899

-

-

44
-

181 720

55 661

44

Spolu záväzky

355 547

180 652

44

Spolu vlastné imanie a záväzky

395 097

177 730

54
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Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku k 31.12.2012 a 31.12.2011 (IFRS):
v tisícoch EUR
Výnosy zo služieb

K 31.12.2012
K 31.12.2011
K 31.12.2010
93 126
37 359
5

Ostatné prevadzkové výnosy

2 708

548

-

Prevádzkové výnosy celkom

95 834

37 907

5

Zisk z výhodnej kúpy

46 129

Mzdové náklady

-10 064

-4 340

-

Náklady súvisiace s výrobou televíznych
programov

-19 912

-10 822

-

-8 478

-4 367

-

Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty
dlhodobého majetku

-11 221

-5 390

-14

Náklady na prenájom reklamných zariadení

-10 642

-1742

-

Ostatné prevádzkové náklady

-25 536

-10 029

-9

Prevádzkové náklady celkom

-85 853

-36 690

-22

Zisk/strata z prevádzkovej činnosti

56 110

1 217

-18

Úrokové náklady (-), výnosy(+) netto

-11 172

-3 833

-

Zisk z finančných investícií

285

215

-

Zisk z pridružených spoločností a spoločne
ovládaných podnikov

174

Zisk z predaja spoločností

953
-472

107

-

Zisk/Strata pred zdanením

45 878

-2 294

-18

Daň z príjmov

-4 982

-1 166

-

Zisk/Strata za obdobie

40 896

-3 460

-18

Použitie licenčných práv

Ostatné finančné (náklady) / výnosy, netto

Finančné údaje za prechodné obdobia vybrané z účtovníctva Emitenta týkajúce sa Emitenta a jeho
konsolidovaného celku
Emitent je povinný v zmysle ust. § 35 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z., o burze cenných papierov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o burze CP“) zverejniť polročnú finančnú správu za prvých šesť
mesiacov účtovného obdobia najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, za ktoré sa polročná
finančná správa vypracováva a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas piatich rokov.
Ku Dňu vyhotovenia tohto prospektu Emitent nezverejnil polročnú finančnú správu za prvý polrok 2013 ani
konsolidovanú účtovnú závierku (IFRS) k 30.06.2013.
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Emitent vyhlasuje, že od dátumu jeho posledne uverejnených auditovaných finančných výkazov nedošlo
k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Emitenta.
V období od poslednej auditovanej účtovnej závierky Emitenta do Dátumu vyhotovenia prospektu nedošlo
k žiadnej negatívnej zmene vo finančnej alebo obchodnej situácii Emitenta, ktorá by bola v súvislosti s Emisiou
Dlhopisov podstatná.

4.4.

Rizikové faktory

Údaje o rizikových faktoroch identifikovaných vo vzťahu k Emitentovi sú uvedené v kapitole 3. „Rizikové
faktory“.

4.5.

Informácie o Emitentovi

4.5.1

História a vývoj Emitenta

Emitent bol založený zakladateľskou zmluvou dňa 26.10.2010 a vznikol dňa 06.11.2010 zápisom do
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Akcionármi Emitenta sú: spoločnosť TV JOJ L.P., so sídlom
Klimentos, 41 - 43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, 1061 Nikózia, Cyprus, registračné číslo:
12128, ktorá vlastní 99,90% akcií Emitenta; a Mgr. Richard Flimel, narodený 10.06.1973, bytom Magurská
7/2772, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, ktorý vlastní 0,10% akcií Emitenta.
Cieľom Emitenta bolo nadobudnúť účasť a kontrolu nad spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti mediálneho
a reklamného priemyslu, za účelom konsolidácie a synergetického prepojenia jednotlivých aktivít týchto
spoločností. Emitent má záujem naďalej držať, manažovať a spravovať tieto účasti na uvedených spoločnostiach.
Uvedený cieľ nie je uvedený v stanovách ani v zakladateľskej zmluve Emitenta.
V 2010 Emitent postupne nadobudol 100% akcií v spoločnosti Starhouse Media, na základe zmluvy o kúpe akcií
zo dňa 22.11.2010 od spoločností PRIORA, a.s., 70% akcií Starhouse Media Emitent následne predal tretej
osobe, takže ku Dňu vyhotovenia prospektu vlastní 30% akcií spoločnosti Starhouse Media.
2011
Emitent sa dňa 14.01.2011 stal 100%-ným akcionárom spoločnosti Akzent BigBoard, a.s. Prostredníctvom
spoločnosti Akzent BigBoard drží tiež nasledovné podiely v ďalších spoločnostiach:
- 100% obchodný podiel v spoločnosti BigMedia, spol. s r.o.,
- 100% akcií v spoločnosti RECAR Slovensko a.s.,
- 80% akcií v spoločnosti RECAR Bratislava a.s.
Spoločnosť Akcie.sk, s.r.o. bola odkúpená a začlenená do skupiny JOJ Media House dňa 02.02.2011. Akcie.sk
prevádzkovala internetový portál so zameraním na ekonomické spravodajstvo a hlavné výnosy pochádzajú z
reklamného priestoru konkrétnej webovej stránky.
Emitent dňa 30.06.2011 kúpil 100% akcií v spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.. V tejto súvislosti Emitent
uvádza, že dňa 17.7.2013 uzatvoril zmluvy na predaj 12,52% akcií spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. a dňa
25.7.2013 uzatvoril zmluvu na predaj 2,52% akcií spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., avšak ku dňu
vyhotovenia tohto Prospektu nie sú tieto zmluvy ešte vyporiadané. Prostredníctvom spoločnosti Slovenská
produkčná, a.s. kontroluje tiež 100% obchodný podiel spoločnosti MAC TV s.r.o., ktorá je držiteľom licencie na
vysielanie televíznych staníc TV JOJ, PLUS a WAU a prevádzkovateľom internetových portálov joj.sk a
huste.tv.
V decembri 2011 Emitent uskutočnil svoju prvú emisiu dlhopisov - Dlhopisy JOJ Media House 2015, ISIN:
SK4120008244, dátum emisie 21.12.2011, dátum splatnosti 21.12.2015. Dlhopisy boli vydané s nulovým
kupónom a s diskontom 76% k nominálnej hodnote, čiže priemerné ročné zhodnotenie predstavuje 7,1%. Emisia
bola uskutočnená podľa slovenského práva a na území Slovenskej republiky formou verejnej ponuky. Celková
nominálna hodnota emisie predstavuje 25 miliónov EUR (25.000 ks dlhopisov, každý v menovitej hodnote 1 000
EUR). Dlhopisy sú od 23.12.2011 obchodované na BCPB.
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Okrem hore uvedených nadobúdaných obchodných podielov, a cenných dlhových papierov vydaných
spoločnosťou, neboli v roku 2011 realizované iné transakcie podľa ust. §20 ods. (1) písm. (e) zákona č.
431/2002 Z. z., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).
2012
Na začiatku roku 2012 sa spoločnosť JOJ Media House stala akcionárom v:
- českej spoločnosti BigBoard Praha, a.s., jednom z lídrov českého trhu vonkajšej reklamy
- Czech Outdoor, s.r.o., patriacej do skupiny BigBoard Praha, a.s., ktorá sa stala lídrom trhu vonkajšej
reklamy v Českej republike
V priebehu roku 2012 sa uskutočnila akvizícia spoločnosti Media representative, s.r.o. spoločnosťou Akzent
BigBoard, a.s. Akvizícia prispela k rozšíreniu portfólia produktov spoločnosti o špeciálne projekty.
V decembri 2012 spoločnosť JOJ Media House prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Akcie.sk
uskutočnila:
- akvizíciu spoločnosti EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GmbH,
- predaj častí podnikov spoločnosti EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN
GmbH pôsobiacich na trhoch vonkajšej reklamy v Maďarskej republike.
Emitent si uvedenou akvizíciou zabezpečil vstup na trhy vonkajšej reklamy vo východnej a strednej Európe.
Svoje pôsobenie na trhoch vonkajšej reklamy sústreďuje na trhy v Slovenskej, Českej a Rakúskej republike.
Účasti v spoločnostiach pôsobiacich na trhoch Chorvátskej a Rumunskej republiky plánuje odpredať.

2013
Na počiatku roku 2013 sa uskutočnili tieto významné skutočnosti:
- predaj spoločnosti Outdoor akzent, s.r.o. patriacej spoločnosti EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT
- UND AUSSENMEDIEN GmbH pôsobiacej na trhoch vonkajšej reklamy v Českej republike
spoločnosti BigBoard Praha, a.s. Táto aktivita priniesla výrazné posilnenie skupiny podnikov Emitenta.
- došlo k zmene akcionárskej štruktúry spoločnosti JOJ Media House, a.s. s tým, že namiesto akcionára
HERNADO LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102,
2012 Nikózia, Cyprus, registračné číslo: 271787 (ďalej len „HERNADO LIMITED“), sa novým
majoritným akcionárom Emitenta vlastniacim 99,90% akcií Emitenta stala spoločnosť TV JOJ L.P., so
sídlom Klimentos, 41 - 43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, 1061 Nikózia, Cyprus,
registračné číslo: 12128, ktorej menom koná HERNADO LIMITED ako generálny partner, doterajší
majoritný akcionár Emitenta. Táto transakcia teda nemá vplyv na výkon kontroly nad Emitentom.
Ostatné údaje týkajúce sa akcionárskej štruktúry Emitenta a kontroly nad Emitentom ostávajú
nedotknuté.
- predaj častí podnikov spoločnosti EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN
GmbH pôsobiacej na trhoch vonkajšej reklamy v Bulharskej republike.
V máji 2013 sa spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. prostredníctvom akvizície spoločnosti Akzent Media
spol.s.r.o. stala jedným z najväčších poskytovateľov vonkajšej reklamy na Slovensku.
Odo dňa 18.06.2013 Emitent vlastní 51% podiel v spoločnosti modern web s.r.o., ktorá vykonáva vývoj
internetových aplikácií a web design.

Obchodné meno:

JOJ Media House, a.s.

Miesto registrácie:

Slovenská republika, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka číslo: 5141/B

IČO:

45 920 206

Vznik Emitenta:

Emitent vznikol dňom zápisu do Obchodného registra dňa 06.11.2010.

Doba trvania:

založený na dobu neurčitú
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Spôsob založenia:

Emitent bol založený zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice
ako akciová spoločnosť.

Právna forma:

akciová spoločnosť

Rozhodné právo:

právo Slovenskej republiky

Sídlo:

Slovenská republika, Brečtanová 1, 831 01 Bratislava

Telefónne číslo:

+421 259 888 113

Základné imanie:

Základné imanie Emitenta predstavuje 25 000 EUR.
Základné imanie Emitenta je rozvrhnuté na 1 000 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 25 EUR.
Upísané základné imanie bolo v plnom rozsahu splatené pred podaním
návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra.

Zakladateľská zmluva a stanovy:

Emitent bol založený zakladateľskou zmluvou dňa 26.10.2010. Emitent vydal
stanovy, ktoré upravujú základné vzťahy v spoločnosti.

Predmet činnosti:

V súlade s ust. § 56 Obchodného zákonníka je Emitent právnickou osobou
založenou za účelom podnikania. Predmet činnosti Emitenta je uvedený v
článku II. Stanov Emitenta.

Hlavné právne predpisy, ktorými
- zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej tiež „Obchodný zákonník"),
- zákon č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v
znení neskorších predpisov,
- zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
- zákon č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, v
znení neskorších predpisov.
Najnovšie a najdôležitejšie udalosti dôležité pre vyhodnotenie solventnosti Emitenta

sa Emitent riadi:

4.5.2

(a)

Nesplatené úvery Emitenta a investičné nástroje emitované Emitentom

Emitent sa počas svojej existencie nikdy neocitol v platobnej neschopnosti. Ku Dňu vyhotovenia tohto
prospektu neeviduje žiadne nesplatené úvery alebo pôžičky poskytnuté zo strany tretích osôb, ktoré by
boli relevantné vo vzťahu k posúdeniu platobnej schopnosti Emitenta, resp. schopnosti Emitenta splatiť
si svoje záväzky z Dlhopisov.
Pre úplnosť, nesplatené úvery dcérskych spoločností Emitenta k 30.04.2013 sú uvedené v kapitole
4.15.5 tohto Prospektu.
(b)
Záložné a obdobné práva viaznuce na majetku Emitenta
Za účelom zabezpečenia záväzkov dcérskych spoločností Emitenta z úverových zmlúv, ktoré sú bližšie
uvedené v kapitole 4.15.5 tohto Prospektu, boli založené v prospech veriteľov nasledovné aktíva
Emitenta:
•

100% akcií, resp. 100% obchodný podiel Emitenta v spoločnostiach Akzent BigBoard, a.s., RECAR
Slovensko a BigMedia, s.r.o. v prospech Poštovej banky, a.s. a záložné právo k hnuteľnému a
nehnuteľnému majetku BigBoardu Slovensko, a.s. za účelom zabezpečenia pohľadávok veriteľa z úveru
poskytnutého spoločnosti Akzent BigBoard;
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100% akcií Emitenta v spoločnosti Slovenská produkčná a 100% akcií jej dcérskej spoločnosti MAC
TV, s.r.o. v prospech ING Bank N.V., Tatra banka a.s, Sberbank, a.s. a Komerční banka, a.s. za účelom
zabezpečenia pohľadávok konzorcia veriteľov zo syndikovaného úveru poskytnutého spoločnosti
Slovenská produkčná;
100% akcií Emitenta v spoločnosti EPA MEDIA v prospech Poštovej banky, a.s. za účelom
zabezpečenia pohľadávok veriteľa z úveru poskytnutého spoločnosti Akcie.sk;
Iné majetkové aktíva (filmová knižnica runov jednotlivých programov a licencie na vlastnú tvorbu)
v prospech J&T BANKA, a.s. za účelom zabezpečenia pohľadávok veriteľa z úveru poskytnutého
spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.
Pohľadávky MAC TV, s.r.o. v prospech OTP banka Slovensko, a.s. za účelom zabezpečenia
pohľadávok veriteľa z úveru poskytnutého spoločnosti MAC TV, s.r.o.
Investície

V čase od uverejnenia poslednej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 do Dňa vyhotovenia prospektu
neboli Emitentom uskutočnené, ani žiadny orgán Emitenta neschválil, ani v rámci obchodného plánu Emitenta
nefigurovali, ani sa Emitent nezaviazal na žiadne významnejšie investície, ktoré by boli relevantné vo vzťahu
k posúdeniu schopnosti Emitenta splatiť svoje záväzky z Dlhopisov.

4.6.

Prehľad podnikateľskej činnosti

4.6.1

Predmet činnosti

Podľa čl. II. Stanov Emitenta je predmetom činnosti Emitenta:
•
•
•
•
•

4.6.2

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
reklamné a marketingové služby,
prieskum trhu a verejnej mienky,
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
•
administratívne služby,
•
čistiace a upratovacie služby,
•
počítačové služby,
•
vydavateľská činnosť,
•
faktoring a forfaiting,
•
finančný leasing,
•
prenájom hnuteľných vecí,
•
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom,
•
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako
základných služieb spojených s prenájmom.
Hlavné činnosti

Emitent je holdingovou spoločnosťou, ktorá sama nevykonáva podnikateľskú činnosť ako takú, ale v rámci
svojej činnosti len drží, spravuje a prípadne financuje podiely a účasti v iných spoločnostiach v mediálnom
priemysle v Slovenskej, Českej a Rakúskej republike. Svoje účasti v mediálnych sektoroch v Chorvátskej
a Rumunskej republike plánuje odpredať.
4.6.2.1 Popis jednotlivých hlavných činností (služieb) Emitenta
Nad rámec držania a spravovania podielov v dcérskych spoločnostiach a financovania dcérskych spoločností
prostredníctvom pôžičiek a poskytovania zábezpek svojim dcérskym spoločnostiam neposkytuje Emitent žiadne
ďalšie služby. Emitent nemá žiadne významné nové produkty a/alebo činnosti.
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Hlavné trhy

4.6.3.1 Trhy, na ktorých Emitent súťaží
Emitent je holdingovou spoločnosťou, ktorá drží a spravuje podiely v iných spoločnostiach, a vzhľadom k tomu
ako taký nesúťaží na žiadnych trhoch.
4.6.3.2 Trhové podiely Emitenta
Ako je uvedené vyššie, Emitent je holdingovou spoločnosťou a ako taký sa nezapája do hospodárskej súťaže na
trhoch tovarov a služieb a nemá žiadne trhové podiely. Hospodárskej súťaže sa zúčastňujú len dcérske
spoločnosti Emitenta, a to na nasledovných trhoch v rámci Slovenskej republiky: (a) Trh prevádzkovania
televízneho vysielania a predaja televíznej reklamy, (b) Trh predaja vonkajšej reklamy (bigboardy, billboardy
a transportná reklama), (c) Trh predaja internetovej reklamy, (d) Vyhľadávanie, manažment a rozvoj talentov,
a (e) Vývoj internetových aplikácií a web design. V rámci Českej republiky, Rakúska, Chorvátska a Rumunska
sa dcérske spoločnosti zúčastňujú hospodárskej súťaže na Trhu predaja vonkajšej reklamy (bigboardy, billboardy
a transportná reklama). Viac informácií o skupine Emitenta, dcérskych spoločnostiach Emitenta a ich podnikaní
a trhových podieloch viď kapitola 4.7. „Organizačná štruktúra“.
4.6.3.3 Postavenie Emitenta na trhu
Vzhľadom k činnostiam, ktoré Emitent vykonáva, nie je jeho postavenie na trhu relevantné, resp. žiadne
merateľné postavenie na trhu si Emitent nevytvoril.

4.7.

Organizačná štruktúra

4.7.1

Pozícia Emitenta v skupine

Emitent je holdingovou spoločnosťou, sám nevykonáva podnikateľskú činnosť ako takú, ale len drží, spravuje,
poskytuje záruky a prípadne financuje podiely a účasti v iných spoločnostiach v oblasti mediálneho priemyslu.
Emitent je 100% akcionárom spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.1, 100% akcionárom spoločnosti Akzent
BigBoard, a.s., jediným (100%) spoločníkom spoločnosti Akcie.sk s.r.o., 80% akcionárom spoločnosti BigBoard
Praha, a.s., 30% akcionárom spoločnosti Starhouse Media, a.s. a 51% spoločníkom spoločnosti modern web,
s.r.o..
Prostredníctvom spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. Emitent nepriamo kontroluje tiež 100% obchodný podiel
spoločnosti MAC TV, s.r.o., držiteľa licencie na vysielanie televíznych staníc TV JOJ, PLUS a WAU.
Prostredníctvom spoločnosti Akzent BigBoard, a.s. Emitent nepriamo drží tiež nasledovné podiely v ďalších
spoločnostiach: 100% obchodný podiel v spoločnosti BigMedia, spol.s.r.o., 100% akcií v spoločnosti RECAR
Slovensko, a.s., 80% akcií v spoločnosti RECAR Bratislava, a.s., 100% obchodný podiel slovenské spoločnosti
Akzent Media spol.s.r.o., 80% akcií v spoločnosti Media representative, s.r.o. a 100% akcií v spoločnosti
Transportná spoločnosť v likvidácii.
Prostredníctvom spoločnosti BigBoard Praha, a.s. Emitent nepriamo drží tiež nasledovné podiely v ďalších
spoločnostiach v Českej republike: 100% obchodný podiel v spoločnosti BigMedia, spol.s.r.o., 100% obchodný
podiel spoločnosti Czech Outdoor s.r.o. (99,9% podiel vlastní BigBoard Praha, a.s. priamo a 0,1% podiel vlastní
prostredníctvom spoločnosti BigMedia, spol.s.r.o.), 100% obchodný podiel spoločnosti Český Billboard, s.r.o.,
100% obchodný podiel spoločnosti Expiria s.r.o., prostredníctvom spoločnosti Expiria s.r.o. 100% obchodný
podiel spoločnosti Tardus Publishing, s.r.o. a 49% obchodný podiel v spoločnosti RAILREKLAM s.r.o., 50%
obchodný podiel spoločnosti MG Advertising, s.r.o., 50% obchodný podiel spoločnosti Barrandia s.r.o. a 100%
obchodný podiel spoločnosti outdoor akzent s.r.o.
Prostredníctvom spoločnosti Akcie.sk, s.r.o. Emitent nepriamo drží tiež nasledovné podiely: 100% obchodný
podiel v rakúskej spoločnosti EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GmbH.
Prostredníctvom spoločnosti EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GmbH
1

Po vyporiadaní zmlúv o prevode akcií spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. zo dňa 17.7.2013, resp. 25.7.2013
bude Emitent 84,96 % akcionárom spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.
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Emitent nepriamo drží tiež následovné podiely: 100% obchodný podiel rakúskej spoločnosti heimatwerbung
Ges.m.b.H. NO, 100% obchodný podiel rakúskej spoločnosti heimatwerbung Ges.m.b.H. OO, 100% obchodný
podiel rakúskej spoločnosti Public Space Advertising GmbH Wien, 51% obchodný podiel rakúskej spoločnosti
R+C Plakarforschung und Kontrolle GmbH, 100% obchodný podiel chorvátskej spoločnosti outdoor akzent
d.o.o., 100% obchodný podiel rumunskej spoločnosti S.C. Euromedia Group S.A., 100% obchodný podiel
rumunskej spoločnosti S.C. Euromedia Services S.R.L.
4.7.2

Organizačná štruktúra skupiny Emitenta

Organizačná štruktúra skupiny Emitenta k Dátumu vyhotovenia prospektu je nasledovná:

Podiely v jednotlivých spoločnostiach skupiny Emitenta tak, ako sú uvedené v kapitole 4.7.1 Prospektu,
zodpovedajú aj hlasovacím právam v týchto jednotlivých spoločnostiach.
Prostredníctvom uvedených dcérskych spoločností pôsobí Emitent v nasledovných segmentoch: (a)
Prevádzkovanie súkromných televíznych staníc vrátane predaja mediálneho (reklamného) priestoru, (b) Predaj
vonkajších reklamných plôch (billboardy, bigboardy, transportná out of home komunikácia a pod.), (c)
Prevádzkovanie internetových portálov vrátane predaja mediálneho (reklamného) priestoru a (d) Vyhľadávanie,
manažment a rozvoj talentov, a (e) Vývoj internetových aplikácií a web design.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že spoločnosti v skupine Emitenta pôsobia predovšetkým v rámci reklamného
trhu v Slovenskej, Českej a Rakúskej republike. Spoločnosti Emitenta pôsobiace na trhu vonkajšej reklamy
v Chorvátsku a v Rumunsku sú určené na predaj.
4.7.3

Popis a postavenie jednotlivých spoločností zo skupiny Emitenta na dotknutých trhoch, mediálny
trh

Tak ako vo všetkých segmentoch, ani segment mediálneho trhu sa nevyhol dôsledkom globálnej krízy. Z
globálneho pohľadu môžeme hodnotiť rok 2012 ako rok stagnácie výdavkov v tomto segmente trhu. Pôvodné
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predpoklady predikovali zastavenie hospodárskej recesie a následný rast v roku 2012, no tieto optimistické
varianty vývoja sa nepotvrdili. Ekonomika eurozóny klesala počas celého roku 2012, čo je spojené aj
s pretrvávajúcou dlhovou krízou.
Mediány sektor v strednej a východnej Európe vykazuje známky odlišnosti trendov oproti mediálnemu sektoru
v západnej Európe, kde je tento trh viac stabilizovaný, ale na druhej strane vykazuje aj svoje obmedzenie do
rastového potenciálu. Toto je pozorovateľné nielen v zameraní reklám na iné odvetvia, ale taktiež na nižšom
podiele reklamných výdavkov na HDP na osobu.
Emitent je významnou slovenskou mediálnou spoločnosťou holdingového charakteru, ktorá vlastní, spravuje a
financuje podiely a účasti v spoločnostiach v oblasti mediálneho priemyslu. Mediálny a reklamný priemysel
predstavuje hlavné pole pôsobnosti spoločností skupiny Emitenta. Kľúčovým zdrojom tržieb mediálnych
spoločností v holdingu Emitenta sú tržby z predaja reklamného priestoru. Na Slovensku patrí medzi
najvyužívanejšie propagačné prostriedky televízna reklama, ktorá sa podľa interných analýz a odhadov Emitenta
podieľa až 50% na celkovom objeme slovenského reklamného trhu. Na druhom mieste je tlač, ďalej vonkajšia
(outdoorová) reklama, potom rozhlasová reklama a internetová reklama. Ostatné reklamné prostriedky tvoria
menej ako 5% celkového reklamného trhu. Do budúcnosti je možné očakávať rast podielu hlavne v oblasti
internetovej reklamy. Internetová reklama by sa mala rozširovať na úkor podielu reklamy v tlači, pri ktorej sa
naopak očakáva v budúcnosti pokles.
Emitent počas roka 2012 diverzifikoval svoje podnikateľské činnosti v mediálnom sektore do viacerých krajín
strednej Európy a Balkánu.V marci 2012 vstúpil Emitent na český mediálny trh a od decembra 2012 pôsobí na
mediálnych trhoch v Rakúsku, Rumunsku a Chorvátsku. Spoločnosti pôsobiace na trhoch Rumunskej
a Chorvátskej republiky sú určené na predaj.
4.7.3.1 Analýza mediálneho trhu a konkurenčeného prostredia v Slovenskej republike v roku 2012
Slovenský mediálny trh je závislý od vývoja HDP krajiny s prepojením na vývoj HDP v eurozóne. Ekonomika
podľa posledných zverejnených údajov rástla tempom 2,0% čo je v porovnaní s rokom 2011 pokles o 1,3%. Rok
2013 bude podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS)2 rokom spomalenia ekonomiky na úroveň 0,7%. K
tomuto prehodnoteniu prispeli dva faktory, a to nižší rast zahraničného dopytu a zhoršenie indikátorov z domácej
ekonomiky.
Emitent je cez svoje dcérske spoločnosti aktívny v televíznom segmente a v outdoorovej reklame.
a) Televízia
Mediálnemu trhu na Slovensku dominuje televízna reklama, ktorá zaznamenala v roku 2012 stagnáciu, resp.
mierny pokles tržieb.
Slovenskému televíznemu trhu dominujú traja vysielatelia voľne šírených programových služieb:
-

-

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o., dcérska spoločnosť nadnárodnej mediálnej spoločnosti Central
European Media Enterprises Ltd., ktorá na Slovensku prevádzkuje televízne stanice TV Markíza a TV
Doma; TV DAJTO a TV Foor,
MAC TV, dcérska spoločnosť JOJ Media House, a.s., ktorá na Slovensku prevádzkuje televízne stanice
TV JOJ, PLUS a WAU,
Rozhlas a televízia Slovenska, verejnoprávna inštitúcia, ktorá prevádzkuje televízne stanice Jednotka
a Dvojka.

Emitent má významné postavenie na slovenskom mediálnom trhu vďaka vlastníctvu prevádzkovateľa TV JOJ,
ktorá je po TV Markíza druhou najsledovanejšou televíznou stanicou v Slovenskej republike. Sledovanosť je
znázornená v tabuľke nižšie.

2

NBS: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikaci 1e/OstatnePublik/ukazovatele.pdf
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Trhové podiely (sledovanosť) v cieľovej skupine 12-54 rokov v %3

Televízne vysielanie týchto troch vysielateľov sleduje v priemere približne 70% televíznych divákov na
Slovensku. V čase od 19:00 do 22:00 (Prime Time) sleduje stanice týchto troch vysielateľov až 77% všetkých
televíznych divákov. Vzhľadom na jazykovú príbuznosť majú významný podiel na sledovanosti u slovenských
televíznych divákov ešte českí vysielatelia (spolu približne 8%) a maďarskí vysielatelia (spolu približne 4%).4
Televízne vysielanie predstavuje na Slovensku oblasť podnikania s nízkou koncentráciou súťažiteľov.
V súčasnosti je väčšina slovenského mediálneho trhu rozdelená medzi dve komerčné stanice – TV JOJ a TV
Markíza, ktoré spoločne zaujímajú viac ako polovicu trhu. Zvyšok trhu pozostáva z verejnoprávnych a menších
komerčných vysielacích staníc ako napríklad PLUS, WAU, Jednotka, Dvojka, TA3, TV Doma. Bariéry vstupu
na tento trh v podobe vysokých nákladov na spustenie nového vysielacieho kanálu upevňujú postavenie
existujúcich najvýznamnejších hráčov. TV JOJ sa počas svojej mnohoročnej existencie podarilo dostať do
povedomia širokej verejnosti a vytvoriť si stabilnú základňu divákov. Vytvorenie divácky úspešnej programovej
štruktúry je dlhodobý proces, vyžadujúci si nielen správny úsudok pri výbere vysielaných programov, ale aj
vysoké výdavky na akvizíciu a tvorbu nových programov. Rozhodujúca je tiež previazanosť na distribučné
kanály, ktoré zabezpečujú prístup ku kvalitným vysielacím programom.
Vzhľadom k tomu, že televízne vysielanie je regulovaná oblasť podnikania, spustenie a prevádzkovanie
televízneho vysielania je podmienené získaním potrebného oprávnenia. Na Slovensku sa jedná o licenciu na
televízne vysielanie, ktorú udeľuje Rada pre vysielanie a retransmisiu. Televízne vysielanie je upravené
nasledujúcimi zákonmi:
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách, v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných
obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní ), v znení neskorších predpisov
Zákon č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania
audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon), v znení neskorších predpisov
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - časť Sadzobník
správnych poplatkov, položka č.13 (licencie pre rozhlasové a televízne vysielanie/registrácia
retransmisie a jej zmeny), v znení neskorších predpisov

Medzi najpodstatnejšie faktory ovplyvňujúce tržby v mediálnom odvetví patria tržby z televíznych reklám, ktoré
sa odvíjajú od sledovanosti. Sledovanosť jednotlivých vysielacích staníc sa meria pomocou tzv. píplmetrov, teda
zariadení, ktorými disponuje reprezentatívna vzorka obyvateľov a vďaka ktorým je možné vyhodnotiť, aké
percento divákov z nadefinovaných kategórií sledovalo určitý program v danom vysielacom čase. Výsledky
píplmetrov napomáhajú v rozhodovaní reklamných agentúr a ich klientov o nákupe reklamného priestoru, resp.
nadviazaní spolupráce s vybranými vysielacími stanicami. Sledovanosť sa najčastejšie vyhodnocuje
v kategóriách prime time, off time a celý deň. Prime time je čas medzi 19.00 – 22.00, kedy televíziu obyčajne
sleduje najvyšší počet divákov. Off time je obdobie v priebehu dňa, kedy sa cieľová skupina zvyčajne zaoberá
inými aktivitami než sledovaním televíznych programov. Píplmetrového merania sa zúčastňuje TV JOJ, PLUS,
3
4

Zdroj: Píplmetrové meranie – databáza PMT/TNS.
Zdroj: Píplmetrové meranie – databáza PMT/TNS.
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WAU, TV Markíza, TV Doma, TV DAJTO, TV FOOR, TA 3, Jednotka a Dvojka. Meranie zabezpečuje
spoločnosť PMT, s.r.o.
Spoločnosť PMT, s.r.o. bola založená 12.07.2002 s cieľom zabezpečiť na Slovensku realizáciu elektronického
merania sledovanosti televízie prostredníctvom píplmetrov. Jej spoločníkmi sú Markíza – Slovakia, s.r.o.,
Asociácia mediálnych agentúr (AMA), C.E.N. s.r.o., MAC TV s.r.o. a Rozhlas a televízia Slovenska.
Signál pre televízne vysielanie je možné šíriť viacerými spôsobmi – formou satelitnou, pozemskou
s využitím kabelu, cez IPTV (Internet Protocol Television), MMD-S (Multichanel Multipoint Distribution
System) a MVD-S (Microwave Video Distribution System) . Káblové vysielanie funguje na princípe kombinácie
prijímania signálu satelitného a pozemského a následného ďalšieho šírenia. Slovenský televízny trh sa
transformoval z analógového na digitálne vysielanie (DVB-T). V minulosti bolo možné na Slovensku šíriť
televízny signál hlavne prostredníctvom pozemných analógových vysielačov a káblových rozvodov. Prudkým
rozvojom od roku 2008 prešla aj satelitná forma šírenia signálu. Podľa posledných prieskumov sa dokonca
satelitná forma šírenia stala v roku 2011 najrozšírenejšou formou šírenia televízneho signálu na Slovensku.
Od roku 2010 však prebiehalo vypínanie analógových vysielačov a dochádzalo k prechodu na pozemné digitálne
vysielanie označované skratkou DVB-T (z anglického Digital Video Broadcasting - Terrestrial). Tento proces
bol na Slovensku ukončený 31.12.2012. Rozdiel medzi analógovým a digitálnym vysielaním spočíva nielen
v kvalite poskytovaného obrazu, ale vysielateľom otvára nové možnosti v podobe ponuky doplnkových služieb.
Digitálne vysielanie sa šíri v rámci tzv. multiplexov, kde na jednej analógovej frekvencii možno spoločne šíriť
signál pre niekoľko televíznych staníc. Multiplexy pre DVB-T na Slovensku prevádzkuje spoločnosť Towercom,
a.s., ktorá s využitím vysielačov zabezpečuje pokrytie digitálnym televíznym signálom na veľkej väčšine územia
Slovenskej republiky. V prevádzke je momentálne na Slovensku tzv. verejnoprávny multiplex, cez ktorý
vysielajú stanice Jednotka a Dvojka, a takzvané komerčné multiplexy, ktoré využívajú komerčné televízne
stanice TV JOJ, PLUS, WAU, TV Markíza, TV Doma, TV DAJTO, TV FOOR a TA3.
b) Vonkajšia reklama
Slovenský trh vonkajšej reklamy je tretím najväčším segmentom na slovenskom reklamnom trhu. Tento segment
zaznamenal v roku 2012 celkový pokles približne na úrovni 15%, ktorý súvisí s celkovou ekonomickou situáciou
na slovenskom mediálnom trhu. Tento pokles si vyžiadal sprísnenú kontrolu nákladov každej spoločnosti v
skupine Akzent BigBoard, a.s.
Spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. je jednou z vedúcich spoločností na trhu vonkajšej reklamy v Slovenskej
republike a jej prostredníctvom Emitent podniká na tomto trhu.
Rok 2012 bol pre skupinu Akzent BigBoard veľmi významný. Výsledky spoločnosti v prvom štvrťroku boli
ovplyvnené voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky. V nasledujúcom období sa spoločnosť zamerala na
posilnenie svojej obchodnej politiky, ktorá priniesla inovácie do produktového portfólia. Napriek tomu, že sa v
roku 2012 prejavili určité náznaky zlepšenia spoločenskej situácie, na trhu naďalej pretrvávali riziká a neistoty,
ktoré sa prejavili znížením počtu kampaní.
Aktívna obchodná politika, inovované produktové portfólio sa začali v druhej polovici roka prejavovať v
miernom zvyšovaní výsledkov spoločnosti a tento trend pretrvával až do konca roka, čo kopírovalo aj vývoj na
trhu.
Celkovo možno rok 2012 zhodnotiť ako rok, v ktorom skupina Akzent BigBoard vykazuje oproti plánu mierny
pokles výnosov, ale na druhej strane nastala stabilizácia trhu. Pozitívnym bodom je aj nárast klientov v oblasti
reklamy na dopravných prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, kde sa vo výnosoch pozitívne prejavil vplyv
volieb tak isto ako v oblasti prenájmu veľkoplošných reklamných plôch.
V porovnaní roku 2012 s rokom 2011 sa podarilo zlepšiť hospodársky výsledok, udržať si klientske portfólio,
udržať si významné postavenie na trhu a zvýšiť o 5% počet reklamných plôch.

c) Internet
V súvislosti s prevádzkovaním televíznych staníc TV JOJ, PLUS a WAU Slovenská produkčná a MAC TV zo
skupiny Emitenta prevádzkujú na Slovensku tiež internetové portály JOJ.sk, PLUS.sk, a WAU.sk, spravodajský
portál NOVINY.sk, bulvárny portál TOPSTAR.sk a portál so športovými prenosmi a tématikou HUSTE.tv.
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Internetová reklama ako jedna z mála odvetví reklamného trhu zaznamenáva aj napriek nepriaznivej
ekonomickej situácii kontinuálny nárast. Túto skutočnosť si uvedomuje aj vedenie Emitenta a kladie dôraz na
rozvoj v tejto oblasti.
Na uvedených internetových portáloch ponúkajú spoločnosti Emitenta na predaj reklamný priestor, primárne vo
forme odvysielaných reklamných spotov. Podiel obratov týchto spoločností za predaj reklamného priestoru na
uvedených internetových portáloch vo vzťahu k obratom generovaným spoločnosťami zo skupiny Emitenta na
trhu televíznej a vonkajšej reklamy je však zanedbateľný.
Portál www.joj.sk bol v apríli 2013 pätnásty najnavštevovanejší medzi slovenskými internetovými portálmi,
pričom ho navštívilo 632 715 reálnych užívateľov. Portál www.huste.tv navštívilo 157 951 reálnych užívateľov.5
Spoločnosť Akcie.sk uzatvorila svoj portál www.akcie.sk a teraz pôsobí ako držiteľ nových spoločností skupiny
EPA MEDIA.
4.7.3.2 Analýza medialného trhu a konkurenčného prostredia v Českej republike v roku 2012
Veľkosť celého mediálneho trhu v Českej republike bola odhadovaná na základe cenníkových cien v roku 2012
na úrovni 58,2 miliardy Kč, čo ukazuje nárast 1% oproti roku 2011. Veľkosť vonkajšieho reklamného trhu
v roku 2012 bola 4,1 miliardy Kč.6 Český mediálny trh je tiéž závislý od vývoja HDP Českej republiky. HDP za
2012 podľa posledných zverejnených údajov klesol medziročne o -1,2%7, pričom v roku 2011 bol naopak nárast
o 1,7%,8 čo môže mať vplyv na relatívne malý rast trhu reklamy v 2012.
Po dvadsiatich rokoch vývoja je trh vonkajšej reklamy v ČR už pomerne skonsolidovaný a je rozdelený medzi
niekoľko kľúčových spoločností. Vďaka podobnému zameraniu a veľkosti si boli až do vzájomnej akvizície v
roku 2012 najväčšími konkurentmi spoločnosti BigBoard Praha a spoločnosť Czech Outdoor. Emitent ďalej
uskutočnil akvizíciu ďalšieho silného konkurenta, spoločnosť outdoor akzent s.r.o., a teda sa stal jednoznačným
lídrom na českom trhu vonkajšej reklamy. Druhé miesto patrí spoločnosti patriacej pod medzinárodnú
spoločnosť JCDecaux, ktorá ťaží predovšetkým zo svojho postavenia v centrálnej Prahe vyplývajúceho z
exkluzívnej zmluvy o mestskom mobiliári a zmluvy v pražskom metre (prostredníctvom spoločností RENCAR
MEDIA s.r.o. a RENCAR PRAHA, a.s.). Vďaka tomu však nie je priamym konkurentom skupiny Emitenta vo
veľko-formátovej reklame. Jej dcérske spoločnosti pôsobiace na tomto trhu EUROPLAKAT spol. s r.o. a
AVENIR Praha, spol. s r.o. ponukou svojich plôch zaostávajú. Ďalšou skupinou spoločností je euroAWK
Outdoor, s.r.o. a euroAWK s.r.o., ktorá sa obmedzuje predovšetkým na billboardy, a preto je len čiastočným
konkurentom skupiny Emitenta.
Trh vonkajšej reklamy pokračoval v roku 2012 v miernom poklese. Podľa údajov spoločnosti Admosphere došlo
k poklesu v cenníkových cenách o 6,2%. Na trhu vonkajšej reklamy sa pokles trhu prejavil v znížení
cenníkových cien v priemere o 7%. Reálny pokles sa odhaduje na úrovni 15%. Pri zohľadnení spomenutých
ukazovateľov je možné pokles cien skupiny BigBoard Praha o 3,7% hodnotiť ako úspech.
Obchodná činnosť bola realizovaná prostredníctvom mediálneho zastúpenia - spoločností BigMedia, tak aj
obchodným zastúpením spoločnosti Czech Outdoor. Je tak možné lepšie porozumieť dopytu existujúcich
klientov, ale zároveň aj využiť široké portfólio produktov naprieč spoločnosťami.
Dominantným typom klientov zostávajú mediálne agentúry. Z pohľadu koncových klientov mediálnych agentúr
zostávajú na vrchole mobilní operátori, automobilový priemysel, retailové banky a maloobchodníci. V roku 2012
BigBoard Praha naďalej zaznamenával nárast menších a stredných klientov, ktorí svoje reklamné kampane
realizujú priamo bez využitia reklamných agentúr.
4.7.3.3 Analýza medialného trhu a konkurenčeného prostredia v Rakúsku v roku 2012
Tak ako v Slovenskej republike, tak aj v Rakúsku je mediálny trh závislý od vývoja HDP krajiny s prepojením
na vývoj HDP v eurozóne, kde v roku 2011 rast HDP dosiahol úroveň 2,7% a v roku 2012 poklesol na
predpokladanú úroveň 0,8%9. Na tomto trhu podniká JOJ Media House, a.s. od konca roku 2012
prostredníctvom spoločnosti EPA MEDIA.

5

Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius
Zdroj: Admosphere, s.r.o., Mediatypy v letech 2011 a 2012 pohledem Admosphere
7
Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ), http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/chdp031113.doc
8
Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ), http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/chdp030912.doc
9
WKO: Austrian Economic Situation and Outlook, http://wko.at/statistik/prognose/outlook.pdf
6
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Trh vonkajšej reklamy v Rakúsku je odhadnutý v cenníkových cenách na 193 miliónov eur.10 Sektor predstavuje
zhruba 7% podiel na celkových výdavkoch na reklamu v Rakúsku (2008). Spoločnosti z odvetví
telekomunikácií, financií a automobilového priemyslu sú najväčšími klientmi v segmente.
Trh vonkajšej reklamy je stabilný v porovnaní s inými mediálnymi kanálmi.
Hlavnými hráčmi na trhu vonkajšej reklamy sú EPA MEDIA vo vlastníctve Emitenta, ktorá sa špecializuje na
reklamné billboardy a vedie tento segment v počte reklamných plôch. Medzinárodné spoločnosti ako JCDecaux
(prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Gewista), ktorá je lídrom vo finančnom vyjadrení s 52% podielom,
vedie celkový rakúsky trh vonkajšej reklamy. Reklama na letiskách v Rakúsku je riešená príslušnými
letiskovými spoločnosťami.
Mediálny priemysel bol svedkom posunu vo výdavkoch na reklamu z tradičných médií (napr. televízia, rádia a
novín) na vonkajšie, čo znamená rast tohto segmentu v blízkej budúcnosti. Avšak, hlavnou hnacou silou tohto
rastu bolo zavedenie digitálnych reklamných nosičov.

4.7.3.4 Prevádzkovanie súkromných televíznych staníc vrátane predaja mediálneho (reklamného) priestoru
v Slovenskej republike
Zo skupiny Emitenta pôsobia v rámci tohto segmentu nasledovné spoločnosti:
-

Slovenská produkčná, a.s.
MAC TV s.r.o.

Slovenská produkčná, a.s.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Registračná autorita:
Podiel:

Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
18.09.2002
35 843 624
7 634 740 EUR
Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č. 3006/B
Emitent vlastní 100 % akcií tejto spoločnosti11.

10

Zdroj: Austria – Outdoor advertising,
http://www.g2mi.com/country_sector_info.php?sectorName=Outdoor%20advertising&countryName=Austria&i
d=62
11
Po vyporiadaní zmlúv o prevode akcií spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. zo dňa 17.7.2013 resp. 25.7.2013
bude Emitent 84,96% akcionárom spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.
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Predmet činnosti:
•
audiovízia
•
vydávanie a rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
•
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
•
technické a organizačné zabezpečenie pri výrobe filmu
•
producentská činnosť v oblasti videotvorby
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
•
poradenská činnosť v predmetoch podnikania
•
prieskum trhu a verejnej mienky
•
reklamná a propagačná činnosť
•
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
•
organizovanie kultúrno-spoločenských, športových podujatí a výstav
•
organizovanie kurzov, školení a seminárov
•
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
•
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
•
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
•
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
•
automatizované spracovanie údajov
•
poskytovanie dátových služieb - prevádzkovanie internetovej čitárne
•
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
•
poradenská a konzultačná činnosť oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softvéru
•
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
•
návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
•
registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
•
poskytovanie verejnodostupných informácií
•
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním
a zoraďovaním informácií
•
činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
•
výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov so súhlasom
autora

MAC TV s.r.o.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Registračná autorita:
Podiel:

Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
22.08.1991
00 618 322
26 926 376 EUR
Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 29871/B
100% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní Slovenská produkčná,
ktorej 100% akcionárom je Emitent.12

Predmet činnosti:
•
zhotovovanie a sprostredkovanie výroby audio-video záznamov a sprostredkovanie šírenia nákupu
a predaja audio-video záznamov a umeleckých diel
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti vydavateľskej, edičnej, reklamnej, umeleckej a obchodnej
•
usporiadavanie odborných podujatí
•
činnosť reklamnej agentúry
•
prevádzkovanie televízneho vysielania
•
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
•
automatizované spracovanie údajov
•
poskytovanie dátových služieb - prevádzkovanie internetovej čitárne
•
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia

12

Po vyporiadaní zmlúv o prevode akcií spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. zo dňa 17.7.2013, resp.
25.7.2013 bude Emitent 84,96% akcionárom spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.
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poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby
softvéru
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
poskytovanie verejnodostupných informácií
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním
a zoraďovaním informácií
záznam a archivácia dát na CD - ROM - nearchívnej povahy
výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom
autora
digitálne vysielanie televíznej programovej služby v súlade s licenciou č. TD/15 na digitálne
vysielanie televíznej programovej služby zo dňa 22.12.2009 udelenej Radou pre vysielanie
a retransmisiu
digitálne vysielanie televíznej programovej služby v súlade s licenciou č. TD/16 na digitálne
vysielanie televíznej programovej služby zo dňa 22.12.2009 udelenej Radou pre vysielanie
a retransmisiu
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
vedenie účtovníctva

Popis spoločností Slovenská produkčná a MAC TV:
Spoločnosť Slovenská produkčná zo skupiny Emitenta prevádzkuje súkromné televízne stanice TV JOJ, PLUS a
WAU. Držiteľom licencie na televízne vysielanie na uvedených televíznych staniciach je spoločnosť MAC TV,
ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.. Pôvodná licencia na vysielanie
televíznej programovej služby TV JOJ na analógové vysielanie č. T/39 bola predĺžená o dvanásť rokov do
27.07.2019. Zároveň Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila dňa 09.09.2008 (rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 22.09.2008) MAC TV licenciu na vysielanie televíznej programovej služby PLUS na
analógové vysielanie č. T/219 s platnosťou na dvanásť rokov. Okrem toho MAC TV disponuje ďalšími dvomi
licenciami na digitálne vysielanie, a to licenciou č. TD/15 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej
programovej služby TV JOJ zo dňa 22.12.2009 s platnosťou na neurčitý čas (licencia nadobudla právoplatnosť
dňa 30.01.2010) a licenciou č. TD/16 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby PLUS zo
dňa 22.12.2009 s platnosťou na neurčitý čas (licencia nadobudla právoplatnosť dňa 30.01.2010). Slovenská
produkčná uzatvorila dňa 31.12.2008 so spoločnosťou MAC TV zmluvu o spolupráci pri vysielaní televíznych
programových služieb TV JOJ a PLUS, na základe ktorej Slovenská produkčná exkluzívne zabezpečuje pre
MAC TV najmä, ale nielen, výrobu, nákup, vysielanie (programovú náplň), predaj reklamného priestoru (času)
a komplexné komerčné odborné činnosti a služby vrátane účtovného, ekonomického a podnikateľského
poradenstva. Spoločnosť MAC TV, s.r.o. získala licenciu TD/109 zo dňa 26.03.2013 udelenú Radou pre
vysielanie a retransmisiu v súlade s ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii na v poradí
tretí kanál pod názvom WAU. Od 15.04.2013 sa začalo vysielanie na tomto kanáli. Signál TV JOJ, PLUS a
WAU sa šíri na území Slovenska terestriálne, satelitnou formou prostredníctvom káblu a cez IPTV.
Televízna stanica JOJ (MAC TV s.r.o.) sa na obrazovkách televíznych divákov prvý krát objavila 02.03.2002.
V tej dobe bola dcérskou spoločnosťou českej CET 21 spol. s r.o. (TV NOVA). TV NOVA dnes patrí do
mediálnej skupiny Central European Media Enterprises, ktorá naďalej pôsobí na slovenskom mediálnom trhu
najmä prostredníctvom televíznej stanice Markíza a vedie konkurenčný boj s televíznou stanicou JOJ. Od
počiatku sa jednalo o komerčnú vysielaciu stanicu s cieľom zabaviť televíznych divákov. Počas jedenástich
rokov svojej existencie sa vyprofilovala na druhú najsledovanejšiu televíznu stanicu na Slovensku13 a niektoré
programy ako napríklad Česko Slovensko má talent zaujímajú v sledovanosti prvé miesta14.

TV JOJ má pokrytie slovenského obyvateľstva, tzv. penetráciu na týchto úrovniach:

13
14

Zdroj: Píplmetrové meranie – databáza PMT/TNS.
Zdroj: Píplmetrové meranie – databáza PMT/TNS.
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Penetrácia TV JOJ15
penetrácia TV JOJ 4+ (% domácností)
Rok 2006

82.9

Rok 2007

85.4

Rok 2008

88.9

Rok 2009

91.8

Rok 2010

93.3

Rok 2011

96.2

Rok 2012

99.1

Programová štruktúra TV JOJ (rok 2012) je nasledovná:

Spravodajstvo
Ostatná publicistika

17.08%
1.28%

Dramatické programy

70.10%

Zábavné programy

11.55%

Akvizičná knižnica TV JOJ obsahuje nakúpené zahraničné aj domáce programy. Nakúpené programy
predstavujú programy samotné, ako aj ich jazykové verzie, resp. dabing týchto programov. K dabingu sú
využívané aj externé špecializované štúdiá.
V oblasti akvizície nových programov má Slovenská produkčná v súčasnosti uzatvorené zmluvy o spolupráci
s niekoľkými medzinárodne uznávanými štúdiami, ako je Universal Studios International B.V., Twentieth
Century Fox International Television, Inc. a Walt Disney Company Limited. S uvedenými štúdiami má
Slovenská produkčná dohodnuté licencie na odvysielanie jednotlivých programov a filmov, pričom licencia vždy
obsahuje počet možných odvysielaní (tzv. runov), dobu trvania a dátum ukončenia licencie na konkrétny titul,
poplatok za odvysielanie, ako aj ďalšie podmienky odvysielania príslušných titulov.
Vlastnú tvorbu zabezpečuje Slovenská produkčná vo vlastnej réžii prípadne v koprodukciách s partnermi. Medzi
najúspešnejšie tituly patria denný seriál Panelák, sitcomy Profesionáli a Mafstory, ako aj ďalšie produkty
seriálovej tvorby, vrátane seriálov Keby bolo Keby, Odsúdené, Dr. Dokonalý a Súdna sieň.
Významnou časťou vysielania TV JOJ sú rôzne spravodajské formáty vo vlastnej réžii. Medzi stálice vysielania
patria napríklad denne vysielané Noviny a Krimi Noviny.
Pokiaľ sa týka vysporiadania autorských práv využívaných v rámci televízneho vysielania, resp. na
internetových stránkach, má MAC TV uzatvorenú hromadnú licenčnú zmluvu o úprave vzťahov pri používaní
hudobných diel s textom alebo bez textu pri vysielaní programovej služby TV JOJ, PLUS a WAU zo dňa
26.02.2010, ako aj hromadnú licenčnú zmluvu o podmienkach sprístupnenia hudobných diel verejnosti
prostredníctvom internetových stránok (streaming) z 18.09.2009, prostredníctvom ktorých sú hromadne
vysporadúvané autorské práva dotknutých autorov.
Základnou a najdôležitejšou zložkou príjmov Slovenskej produkčnej ako prevádzkovateľa televíznych staníc TV
JOJ, PLUS a WAU sú príjmy z predaja reklamného priestoru. Slovenská produkčná má zazmluvnené viaceré
reklamné agentúry, ktoré od nej nakupujú reklamný priestor pre svojich klientov. Okrem toho majú niektorí
klienti priamo uzatvorené zmluvy so Slovenskou produkčnou týkajúce sa nákupu reklamného priestoru.

15

Zdroj: Píplmetrové meranie – databáza PMT/TNS.
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Služby TV JOJ, PLUS a WAU spočívajúce v nákupe reklamného priestoru ku Dňu vyhotovenia prospektu
využívajú najmä tieto mediálne agentúry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aegis Media Slovakia Central Services, s.r.o
Magna Global Slovakia, s.r.o.
Mediaedge:cia Slovak Republic, s.r.o.
MediaCom Bratislava, s.r.o.
MindShare Slovakia s.r.o.
Mediahouse, s.r.o.
Omnicom Media Group, s.r.o.
OMD Slovakia, s.r.o.
Panmedia Western, s.r.o
PHD, s.r.o.
UNIMEDIA, s.r.o.
UNIVERSAL McCANN Bratislava spol. s r.o./ Magna Global Slovakia, s.r.o.
ZenithOptimedia, s.r.o.

Medzi významných zákazníkov, využívajúcich televízny reklamný priestor patria najmä:
•
Raiffeisen Group
•
Prima banka
•
Slovenská sporiteľňa
•
Slovak Telecom
•
Nestlé
•
Unilever
•
Mars Wrigley
•
Kraft Foods
•
Poštová banka
•
Renault Nissan Alliance
•
Henkel
•
Hyundai Kia
•
VÚB
•
Tipos a.s.
•
Orange Slovensko
•
Lidl
•
Tesco
•
L´Oreal
•
Telefonica
Televízna stanica PLUS zahájila svoje vysielanie dňa 05.10.2008. Tento kanál bol predstavený ako doplnkový
kanál k TV JOJ za účelom ponúknuť najmä programy pre mladých divákov. Za rok 2012 bola PLUS piatou
najsledovanejšou televíznou stanicou na Slovensku.16
PLUS má pokrytie slovenského obyvateľstva, tzv. penetráciu na týchto úrovniach:17
Penetrácia PLUS 4+ (% domácností)
Rok 2006

0

Rok 2007

0

Rok 2008

50,6 (merané od 5.11. - 31.12.2008)

Rok 2009

61.2

Rok 2010

72.1

16
17

Zdroj: Píplmetrové meranie – databáza PMT/TNS.
Zdroj: Píplmetrové meranie – databáza PMT/TNS.
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Rok 2011

84.0

Rok 2012

96.7

Programová štruktúra PLUS (rok 2012) je nasledovná:
Spravodajstvo

0.00%

Ostatná publicistika

2.10%

Dramatické programy

82.90%

Zábavné programy

15.00%

Slovenská produkčná mala k 31.12.2012 188 zamestnancov a MAC TV 11 zamestnancov.
4.7.3.5 Predaj vonkajších reklamných plôch v Slovenskej Republike (billboardy, bigboardy, transportná out of
home komunikácia a pod.)
Zo skupiny Emitenta pôsobia v rámci tohto segmentu nasledovné spoločnosti:
- Akzent BigBoard, a.s. a jeho dcérske spoločnosti:
- BigMedia, spol. s r.o.
- RECAR Slovensko a.s.
- RECAR Bratislava a.s.
- Akzent Media spol.s.r.o.
- Transportná spoločnosť, a.s., v likvidácii
Vyššie uvedené dcérske spoločnosti Emitenta mali podľa interných analýz a odhadov Emitenta v roku 2012 46%
podiel z celkového počtu reklamných plôch na slovenskom trhu vonkajšej reklamy.

Akzent BigBoard, a. s.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Registračná autorita:

Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava
16.12.2008
44 540 957
25 000 EUR
Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č. 4670/B
Emitent vlastní 100 % akcií tejto spoločnosti.

Podiel:
Predmet činnosti:
•
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
•
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
•
reklamná a propagačná činnosť
•
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
•
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
•
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
•
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom
•
čistiace a upratovacie práce
•
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
•
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
•
vedenie účtovníctva
•
prípravné práce k realizácii stavby
•
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
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Popis spoločnosti:
Spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. zo skupiny Emitenta sa zameriava na tieto oblasti: reklama v oblasti
veľkoplošných reklamných plôch, reklama v oblasti transportu, reklama zameraná na atypické a špeciálne
projekty.
Spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. sa prvýkrát na slovenskom mediálnom trhu objavila v roku 1995 ako súčasť
medzinárodného holdingu BigBoard Group. Spoločnosti sa podarilo okamžite etablovať a zaradiť sa k
popredným out of home reklamným hráčom v stredoeurópskom regióne. Zatiaľ čo konkurencia masovo
zaplavovala trh s dôrazom na kvantitu, Akzent BigBoard, a.s. vždy razila filozofiu kvality a prémiovosti plôch.
Vďaka tomuto prístupu je dnes bigboardový formát (9,6 x 3,6 m) považovaný za samostatnú kategóriu v out of
home (OOH) komunikácii.
V roku 2007 spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. vstúpila ako strategický partner do spoločností RECAR
Slovensko a.s. a RECAR Bratislava a.s. a na základe tohto vstupu ešte v uvedenom roku bola vytvorená značka
BigMedia, ktorá ako samostatná agentúra zastrešila všetky formáty dotknutých spoločností. Kombinovateľnosť
portfólií a inovatívneho prístupu k outdoorovej komunikácii priniesli spoločnosti pozíciu lídra trhu v out of home
riešeniach. RECAR je priekopníkom slovenskej transportnej out of home komunikácie. Tento koncept začal
fungovať už v roku 1990. Počas svojho pôsobenia na trhu neustále rozvíjal svoju činnosť a v roku 2007 sa spojil
so značkou Akzent BigBoard, a.s., čím výrazne vzrástol potenciál outdoorovej komodity. V uplynulých rokoch
nastal zásadný rozvoj tohto špecifického druhu out of home komunikácie, akým transportná reklama je. Jedná sa
o reklamu na autobusoch, mobilnú reklamu, reklamu na dopravných prostriedkoch, reklamu v mhd a pod. V
portfóliu RECAR je ponúkané veľké množstvo formátov, od transportného exteriéru (celoplošných reklám) až
po interiéry v transporte. V roku 2013 prebehla akvizícia Akzent Media spol. s.r.o. do skupiny Akzent BigBoard,
a.s..

RECAR Slovensko a.s.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Registračná autorita:
Podiel:

Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava
06.01.2010
36 866 334
50 000 EUR
Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č. 4939/B
100% akcií tejto spoločnosti vlastní Akzent BigBoard, ktorej jediným
akcionárom je Emitent.

Predmet činnosti:
•
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako
základných služieb spojených s prenájmom
•
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
•
počítačové služby
•
reklamné a marketingové služby
•
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
•
prieskum trhu a
verejnej mienky
•
administratívne služby
•
vydavateľská činnosť
•
čistiace a upratovacie služby
•
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
•
faktoring a forfaiting
•
leasingová činnosť
•
prenájom hnuteľných vecí
•
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s
prenájmom
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Popis spoločnosti:
Spoločnosť sa zaoberá predajom reklamného priestoru v rámci tzv. transportnej out of home komunikácie, t.j.
reklamného priestoru na dopravných prostriedkoch a iných mobilných zariadeniach v rámci mestskej hromadnej
dopravy v slovenských mestách okrem Bratislavy. Spoločnosť RECAR Slovensko má ku Dňu vyhotovenia
prospektu zanedbateľný podiel na tržbách skupiny Emitenta. Spoločnosť mala k 31.12.2012 6 zamestnancov.

RECAR Bratislava a.s.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Registračná autorita:
Podiel:

Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava
01.12.2009
45 287 678
25 000 EUR
Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č. 4914/B
80% akcií tejto spoločnosti vlastní Akzent BigBoard, a.s., ktorej jediným
akcionárom je Emitent (zvyšných 20% akcií vlastní Dopravný podnik
Bratislava, akciová spoločnosť).

Predmet činnosti:
•
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
•
reklamné a marketingové služby
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
•
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
•
vedenie účtovníctva
•
prieskum trhu a verejnej mienky
Popis činnosti:
Spoločnosť sa zaoberá predajom reklamného priestoru v rámci tzv. transportnej out of home komunikácie, t.j.
reklamného priestoru na dopravných prostriedkoch a iných mobilných zariadeniach v rámci mestskej hromadnej
dopravy v Bratislave, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť.
Spoločnosť RECAR Bratislava má ku Dňu vyhotovenia prospektu zanedbateľný podiel na tržbách skupiny
Emitenta. Spoločnosť mala k 31.12.2012 4 zamestnancov.

BigMedia, spol. s r.o.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Registračná autorita:
Podiel:

Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava
26.02.2008
43 999 999
5 000 EUR
Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 50758/B
100% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní Akzent BigBoard, a.s.,
ktorej jediným akcionárom je Emitent.

Predmet činnosti:
•
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy
•
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
•
vedenie účtovníctva
•
reklamné a marketingové služby
•
prieskum trhu a verejnej mienky
Popis spoločnosti:
Spoločnosť BigMedia poskytuje služby v oblasti reklamy, ktorá zasahuje cieľové publikum mimo jeho domova
– out of home (OOH). Ponúka na prenájom nosiče, ktoré sa nachádzajú v uliciach miest, na verejných budovách
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alebo priamo na cestách. Formáty plôch sú rôzne – od najmenších citylightov, hypercube, 6 x 3 až po väčšie
formáty ako bigboard, backlight, doublebig alebo steny na budovách. Vo svojom produktovom portfóliu má
BigMedia aj širokú ponuku mobilných nosičov, ktoré sa nachádzajú v exteriéri alebo interiéri dopravných
prostriedkov. Spoločnosť mala k 31.12.2012 31 zamestnancov.

Akzent Media spol.s.r.o.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Registračná autorita:
Podiel:

Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava
15.11.1990
00 895 628
1 699 927 EUR
Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 237/B
100% akcií tejto spoločnosti vlastní Akzent BigBoard, a.s., v ktorej jediným
akcionárom je Emitent

Predmet činnosti:
• komplexná reklamná a propagačná činnosť (vonkajšia reklama, inzercia, reklamná agentúra)
• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
• kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej
živnosti
• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
• sprostredkovateľská činnosť
Popis činnosti:
Spoločnosť Akzent Media spol. s r.o. je dlhodobým lídrom vo vonkajšej reklame na Slovensku s viac ako 30%
podielom. Akzent Media popri klasickej vonkajšej bilboardovej a bigboardovej reklame ponúka klientom širokú
škálu reklamných možností v nákupných centrách, kde má spoločnosť v mnohých prípadoch uzatvorené zmluvy
o exkluzívnom predaji. Akzent Media ponúka svojim zákazníkom na výber spolu viac ako 8 tisíc reklamných
plôch po celom Slovensku. Spoločnosť mala k 31.12.2012 21 zamestnancov.

Transportná spoločnosť, a. s., v likvidácii
Sídlo:
Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava
Dátum vzniku:
30.03.1990
Identifikačné číslo:
00 677 698
Výška základného imania:
166 000 EUR
Registračná autorita:
Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č. 17/B
Podiel:
100% akcií na tejto spoločnosti vlastní Akzent BigBoard, a.s., ktorej jediným
akcionárom je Emitent.
Predmet činnosti:
• prenájom motorových a nemotorových vozidiel
• reklamná a propagačná činnosť
• sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
• poradenská a konzultačná činnosti v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
• kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej
živnosti
• vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Popis činnosti:
Nakoľko táto spoločnosť bola zrušená a je v likvidácii, jej činnosťou sa Emitent bližšie v tomto Prospekte
nezaoberá.
4.7.3.6 Predaj vonkajších reklamných plôch v Českej Republike (billboardy, bigboardy, transportná out of
home komunikácia a pod.)
Zo skupiny Emitenta pôsobia v rámci tohto segmentu nasledovné spoločnosti:
- BigBoard Praha, a.s. a jej dcérske spoločnosti:
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BigMedia, spol. s r.o.
MG Advertising, s.r.o.
Barrandia s.r.o.
Český billboard, s.r.o.
Expiria, a.s.
RAILREKLAM, spol. s.r.o.
Czech Outdoor s.r.o.
outdoor akzent, s.r.o.
Tardus Publishing s.r.o.

BigBoard Praha, a.s.
Sídlo:
Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, Česká republika
Dátum vzniku:
01.03. 2012
Identifikačné číslo:
242 26 491
Výška základného imania:
16 000 000 Kč
Spisová značka:
B 18563 vedená u Mestského súdu v Prahe
Podiel:
100% akcií na tejto spoločnosti vlastní Emitent.
Predmet podnikania:
• výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, vedenie daňovej evidencie
Popis spoločnosti:
Vznik spoločnosti a akvizície spoločnosti BigBoard Praha, a.s.
Spoločnosť je, ako nástupnícka spoločnosť, právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti BigBoard Praha, a.s.,
IČO: 251 17 599, so sídlom Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, akciovej spoločnosti, pôvodne zapísanej
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 4636 (ďalej len „zanikajúca
spoločnosť“).
V dôsledku fúzie zlúčením spoločnosti JOJ Media House CZ, s.r.o., IČ: 242 26 491, so sídlom Praha 8 – Karlín,
Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, spoločnosti s ručením obmedzeným, pôvodne zapísanej v obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 190471, a uvedenej zanikajúcej spoločnosti BigBoard
Praha, a.s., prešlo na nástupnícku spoločnosť JOJ Media House CZ, s.r.o. základné imanie zanikajúcej
spoločnosti.
Pri uvedenej fúzii zlúčením v roku 2012 zároveň došlo u nástupníckej spoločnosti JOJ Media House CZ, s.r.o.
okrem iného k nasledovným zmenám: (a) právna forma nástupníckej spoločnosti sa zmenila zo spoločnosti
s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť; a (b) obchodné meno nástupníckej spoločnosti „JOJ Media
House CZ, s.r.o.“ sa zmenilo na „BigBoard Praha, a.s.“.
Emitent je momentálne 80% akcionárom spoločnosti BigBoard Praha, a.s.
Spoločnosť BigBoard Praha a.s. bola do roku 2012 jedným z najväčších hráčov na outdoorovom reklamnom
trhu. Vďaka akvizícii News Outdoor Czech Republic s.r.o. (terajší Czech Outdoor s.r.o.) na začiatku roku 2012
sa stala spoločnosť BigBoard Praha a.s. jedným z najväčších operátorov vonkajšej reklamy v Českej republike s
portfóliom viac ako 11 000 reklamných plôch. Táto spoločnosť sa tak posunula z pozície významného hráča,
udávateľa trendov a inovátora na trhu, do pozície poskytovateľa s najväčšou obchodnou silou.
Spoločnosť mala k 31.12.2012 32 zamestnancov.

BigMedia, spol. s r.o.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Spisová značka:
Podiel:

Praha 4 - Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, Česká republika
24.09.2001
264 79 451
200 000 Kč
C 84907 vedená u Mestského súdu v Prahe
100% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní BigBoard Praha, a.s,.
ktorej jediným akcionárom je Emitent.

Predmet podnikania:
• výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
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Popis spoločnosti:
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je reklamná činnosť a marketing. Česká spoločnosť BigMedia spol.
s r.o. pôsobí na českom trhu vonkajšej reklamy od roku 2001 ako výhradný predajca unikátnych reklamných
plôch, exkluzívne zastupuje spoločnosť BigBoard Praha, a.s. a ďalšieho regionálneho prevádzkovateľa po celej
Českej republike. Od roku 2012 ponúka aj plochy spoločností Czech Outdoor s. r. o. a RAILREKLAM, spol.
s r.o.
Česká spoločnosť BigMedia spol. s r.o. dlhodobo patrí medzi vedúcich predajcov v oblasti veľkoformátovej
reklamy v Českej republike a je zároveň jedným z najväčších predajcov prémiových veľkoformátových
reklamných plôch na najatraktívnejších miestach na českom reklamnom trhu vonkajšej reklamy.
Spoločnosť docielila v roku 2012 obchodný obrat z bežnej činnosti vo výške 386,7 miliónov Kč (pričom
prevažná časť týchto výnosov je v rámci konsolidácie so spoločnosťou BigBoard Praha eliminovaná).
Spoločnosť mala k 31.12.2012 31 zamestnancov.

Czech Outdoor s. r. o.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Spisová značka:
Podiel:

Praha 4 - Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, Česká republika
02.01.2012
241 99 427
110 000 000 Kč
C 187946 vedená u Mestského súdu v Prahe
99,9% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní BigBoard Praha, a.s.
a 0,1% obchodný podiel vlastní BigMedia, spol. s r.o.

Predmet podnikania:
• výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Popis spoločnosti:
Spoločnosť Czech Outdoor s.r.o. (predtým News Outdoor Czech Republic, s.r.o.) si vybudovala jednu z
najširších sietí reklamných plôch s rovnomerným pokrytím celej Českej republiky, s mnoho významným
pokrytím českej diaľničnej siete, rýchlostných komunikácií a ciest I. triedy a aj v rámci mostných konštrukcií.
Podľa objemu tržieb ide o druhú najvýznamnejšiu spoločnosť na českom trhu OOH.
Na konsolidovaných výsledkoch Spoločnosti za obdobie od 01. marca 2012 do 31. decembra 2012 sa podieľala
Czech Outdoor s.r.o. (ako nástupnícka spoločnosť spoločnosti News Outdoor Czech Republic, s.r.o.) podielom
49% na celkových tržbách (podľa konsolidovanej účtovnej závierky Czech Outdoor s.r.o. k 31. decembru 2012,
zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva IFRS).
V súčasnosti disponuje Czech Outdoor s.r.o. viac ako 9 200 reklamnými plochami, z toho 21% tvoria billboardy,
5% tvoria bigboardy, 72% plochy na mostných konštrukciách a 2% ostatné plochy.
Spoločnosť mala k 31.12.2012 32 zamestnancov.

MG Advertising, s.r.o.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Spisová značka:
Podiel:

Praha 3, Chrudimská 2526, PSČ 130 00, Česká republika
04.02.2005
272 17 086
200 000 Kč
C 105193 vedená u Mestského súdu v Prahe
50% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní BigBoard Praha, a.s. a 50%
obchodný podiel vlastní Bienzin CZ s.r.o.

Predmet podnikania:
• výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Popis spoločnosti:
Spoločnosť MG Advertising nevyvíja žiadnu prevádzkovú činnosť. Vlastné imanie spoločnosti dosahuje
k dátumu 31. december 2012 čiastku -88 tis. Kč.
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Barrandia s.r.o.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Spisová značka:
Podiel:
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Praha 5 - Hlubočepy, Na Srpečku 421/11, PSČ 152 00, Česká republika
02.10.2006
276 02 371
200 000 Kč
C 118181 vedená u Mestského súdu v Prahe
50% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní BigBoard Praha, a.s. a 50%
obchodný podiel vlastní QEEP, a.s.

Predmet podnikania:
• výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Popis spoločnosti:
Spoločnosť nevyvíja žiadnu prevádzkovú činnosť. Vlastné imanie spoločnosti dosahuje k dátumu 31. december
2012 čiastku 84 tis. Kč.

Český billboard, s.r.o.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Spisová značka:
Podiel:

Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, Česká republika
12.12.2011
241 87 747
200 000 Kč
C 186860 vedená u Mestského súdu v Prahe
100% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní BigBoard Praha, a.s.

Predmet podnikania:
• výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Popis spoločnosti:
Spoločnosť nevyvíja žiadnu prevádzkovú činnosť. Účtovné vlastné imanie spoločnosti dosahuje k dátumu 31.
december 2012 čiastku 179 tis. Kč.

Expiria, a.s.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Spisová značka:
Podiel:

Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, Česká republika
17.05.1996
250 50 826
2 000 000 Kč
B 17983 vedená u Mestského súdu v Prahe
100% akcií tejto spoločnosti vlastní BigBoard Praha, a.s.

Predmet podnikania:
• výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Popis spoločnosti:
Kľúčovým majetkom spoločnosti Expiria je 49% obchodný podiel v spoločnosti RAILREKLAM, pričom
zvyšný 51% obchodný podiel je vo vlastníctve spoločnosti České dráhy, a.s., so sídlom Praha 1, Nábrežie
L.Svobodu 1222, PSČ 110 15, IČO: 709 94 226, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v
Prahe, spisová značka B 8039.
Vlastné imanie spoločnosti dosahuje k dátumu 31. december 2012 čiastku 10 896 tis. Kč.

RAILREKLAM, spol. s r.o.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Spisová značka:

Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, Česká republika
10.08.1991
170 47 234
28 600 000 Kč
C 2041 vedená u Mestského súdu v Prahe
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49% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní Expiria, s.r.o., 51%
obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastnia České dráhy, a.s.

Predmet podnikania:
• reklamná činnosť, sprostredkovanie služieb
Popis spoločnosti:
Spoločnosť RAILREKLAM sa zaoberá poskytovaním reklamy na reklamných zariadeniach na pozemkoch a
majetku spoločnosti České dráhy, a.s., a to na staniciach a vlakoch a ďalej na majetku Správy železničnej
dopravnej cesty a pri železničných tratiach. RAILREKLAM má s týmito spoločnosťami exkluzívnu nájomnú
zmluvu.
Spoločnosť prevádzkuje outdoorovú reklamu (formáty typu billboardy, mosty, bigboardy) a ďalej v staniciach
rozvíja aj reklamu indoorovú (formáty typu CLV, Variopostery, obrazovky, rámčeky vo vlakoch). Vlastné
imanie spoločnosti dosahuje k dátumu 31. december 2012 čiastku 46 202 tis. Kč.

outdoor akzent, s.r.o.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Spisová značka:
Podiel:

Praha 1, Karlova 27, PSČ 110 00, Česká republika
05.12.1994
005 45 911
20 000 000 Kč
C 33588 vedená u Mestského súdu v Prahe
100 % obchodný podiel vlastní BigBoard Praha, a.s.

Predmet podnikania:
• výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Popis spoločnosti:
Spoločnosť outdoor akzent je jednou z významných spoločností pôsobiacich na českom trhu vonkajšej reklamy.
Spoločnosť poskytuje prenájom vonkajších reklamných plôch a zabezpečuje veľkoplošnú tlač. Spoločnosť
ponúka svojim zákazníkom široký výber služieb vonkajšej reklamy a zhruba 6 000 reklamných plôch typu
billboard a bigboard, vrátane unikátnej siete LED obrazoviek, so silným zastúpením v regiónoch mimo Prahy.
Spoločnosť vznikla 05.12.1994 s pôvodným názvom Akzent Media spoločnosť s ručením obmedzeným. V roku
2001 došlo k zlúčeniu so spoločnosťou SPV INOVA Praha s.r.o. V roku 2003 prešlo v dôsledku fúzie na outdoor
akzent imanie zanikajúcej spoločnosti B & B spol. s r.o. V roku 2004 došlo k fúzii so spoločnosťami
OUTDOOR Billboard a.s., Český okruh, a.s. a Megaboardy 2000, s.r.o., v roku 2006 prešlo na outdoor akzent v
dôsledku fúzie zlúčením imanie spoločnosti Poster Consulting International s.r.o. a v roku 2009 došlo k fúzii so
spoločnosťou BillboCity, s.r.o.
Dňa 31.01.2013 sa spoločnosť BigBoard Praha, a.s. stala 100% spoločníkom v outdoor akzent, s.r.o., pričom do
tej doby bol outdoor akzent, s.r.o. súčasťou koncernu EPAMEDIA, jedného z najväčších outdoorových
spoločností v strednej Európe.
Spoločnosť mala k 31.12.2012 21 zamestnancov.
4.7.3.7 Predaj vonkajších reklamných plôch v Rakúsku, Chorvátsku a Rumunsku (billboardy, bigboardy,
transportná out of home komunikácia a pod.)
EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GmbH
Sídlo:
Leopold Moses Gasse 4, 1020 Viedeň, Rakúsko
Dátum vzniku:
10.10.2001
Identifikačné číslo:
214583p
Výška základného imania:
5 000 000 EUR
Podiel:
100% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní spoločnosť Akcie.sk, s.r.o.
Popis činnosti:
Outdoorová reklamná spoločnosť EPA MEDIA je aktívna v rakúskom outdoorovom trhu a prostredníctvom
dcérskych spoločností je aktívna aj v krajinách strednej a východnej Európy.
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EPA MEDIA mala k 31.12.2012 117 zamestnancov a je druhým najväčším hráčom na rakúskom trhu
outdoorovej reklamy. V súčasnosti v spoločnosti EPA MEDIA prebiehajú reštrukturalizačné procesy s cieľom
maximálne zefektívniť prínos spoločnosti do skupiny podnikov Emitenta.

heimatwerbung GesmbH OO
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Podiel:

Dürrnbergerstr 5, 4020 Linz, Rakúsko
19.11.2001
216172a
35 000 EUR
100% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní EPA MEDIA

Popis činnosti:
Spoločnosť je aktívna v outdoorovej reklame v Rakúsku. Spoločnosť pôsobí ako dcérska spoločnosť spoločnosti
EPA MEDIA a spoločne s heimatwerbung GesmbH NO mala k 31.12.2012 10 zamestnancov.

heimatwerbung GesmbH NO
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Podiel:

Leopold Moses Gasse 4, 1020 Viedeň, Rakúsko
21.05.1969
92410y
2 398 000 EUR
100% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní EPA MEDIA

Popis činnosti:
Spoločnosť je aktívna v outdoorovej reklame v Rakúsku. Spoločnosť pôsobí ako dcérska spoločnosť
EPAMEDIA - Europäische Plakat-und Aussenmedien GmbH.

Public Space Advertising Gmbh
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Podiel:

Leopold Moses Gasse 4, 1020 Viedeň, Rakúsko
21.09.2007
299752m
35 000 EUR
100% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní EPA MEDIA

Popis činnosti:
Spoločnosť je aktívna v outdoorovej reklame v Rakúsku. Spoločnosť pôsobí ako dcérska spoločnosť
EPAMEDIA - Europäische Plakat-und Aussenmedien GmbH.

R+C Plakatforschung und -kontrolle Ges.m.b.H.
Sídlo:
Leopold Moses Gasse 4, 1020 Viedeň, Rakúsko
Dátum vzniku:
26.07.1990
Identifikačné číslo:
35869z
Výška základného imania:
36 336,42 EUR
Podiel:
51% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní EPA MEDIA
Popis činnosti:
R+C Plakatforschung und -kontrolle Ges.m.b.H. bola založená vo Viedni v roku 1990, aby vykonala prieskum
trhu vonkajšej reklamy. Od roku 2008 R + C má za úlohu vypracovať optimálnu metódu pre výskum trhu
Rakúska pre vonkajšiu reklamu, ktorý je založený na medzinárodných príkladoch. Spoločnosť pôsobí ako
dcérska spoločnosť EPAMEDIA - Europäische Plakat-und Aussenmedien GmbH a mala k 31.12.2012 3
zamestnancov.
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Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Podiel:
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Krapinska 27, 10000 Záhreb, Chorvátsko
29.12.1995
80077410
2 949 700 KN
100% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní EPA MEDIA

Popis činnosti:
Chorvátska dcérska spoločnosti EPAMEDIA outdoor akzent d.o.o. je veľmi dôležitým hráčom na trhu vonkajšej
reklamy v Chorvátsku. Firma má rozsiahle portfólio reklamných médií, ako sú billboardy, City Lights,
Wallscapes a megaboardy. Špecialitou je reklamné médium, ktoré outdoor akzent ponúka len v Chorvátsku mestské svetelné stĺpiky INFARO. Tieto moderné a pútavé špeciálne typy City Lights sa nachádzajú v silne
frekventovaných miestach v centre mesta Rijeka. Spoločnosť pôsobí ako dcérska spoločnosť EPAMEDIA Europäische Plakat-und Aussenmedien GmbH. Spoločnosť mala k 31.12.2012 10 zamestnancov.

S.C. Euromedia Group S.A.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Podiel:

7 Iuliu Maniu Blvd., district 6, Bukurešť, Rumunsko
22.12.1994
J40/26864/1994, 6717307
7 741 950 RON
100% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní EPA MEDIA

Popis činnosti:
S.C. Euromedia Group S.A. ponúka vonkajšie mediálne riešenie pre požiadavky na reklamnú kampaň v
Rumunsku. Spoločnosť ponúka billboardy, city light, autobusové zastávky, scroller panel Trivision, svietiace
lampy a riešenia bannerovej reklamy. Spoločnosť bola založená v roku 1994 a sídli v rumunskej Bukurešti. S.C.
Euromedia Group S.A. pôsobí ako dcérska spoločnosť EPAMEDIA - Europäische Plakat-und Aussenmedien
GmbH. Spoločnosť mala k 31.12.2012 58 zamestnancov.

S.C. Euromedia Services S.R.L.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Podiel:

Bd. Iuliu Maniu nr. 7, sector 6, Bukurešť, Rumunsko
12.07.1993
J40/18247/1993, 4631063
350 RON
100% obchodný podiel na tejto spoločnosti vlastní EPA MEDIA

Popis činnosti:
Spoločnosť je aktívna v outdoorovej reklame v Rumunsku. Spoločnosť pôsobí ako dcérska spoločnosť
EPAMEDIA - Europäische Plakat-und Aussenmedien GmbH. Spoločnosť mala k 31.12.2012 26 zamestnancov.

Akcie.sk, s. r. o.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Registračná autorita:
Podiel:

Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
27.08.2010
45 687 897
5 000 EUR
Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 67219/B
Emitent vlastní 100 % obchodný podiel na tejto spoločnosti.

Predmet činnosti:
•
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
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sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
reklamné a marketingové služby
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
prenájom hnuteľných vecí
čistiace a upratovacie služby
počítačové služby
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
vydavateľská činnosť

Popis spoločnosti:
Prostredníctvom spoločnosti Akcie.sk kúpil Emitent rakúsku skupinu EPA MEDIA.
V minulosti bola spoločnosť prevádzkovateľom spravodajského internetového portálu akcie.sk.
4.7.3.8 Vyhľadávanie, manažment a rozvoj talentov
Zo skupiny Emitenta pôsobia v rámci tohto segmentu nasledovná spoločnosť:
- Starhouse Media, a.s.
Starhouse Media, a. s.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Registračná autorita:
Podiel:

Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
15.11.2005
35 963 662
33 193 EUR
Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č. 3737/B
Emitent vlastní 30% akcií tejto spoločnosti

Predmet činnosti:
•
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako
základných služieb spojených s prenájmom
•
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
(maloobchod)
•
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
(veľkoobchod)
•
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
•
prieskum trhu a verejnej mienky
•
vedenie účtovníctva
•
leasing a prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
•
poradenská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek a výroby v rozsahu voľnej živnosti
•
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
•
marketing
•
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
•
činnosť účtovných poradcov
Popis spoločnosti:
Hlavným predmetom činnosti tejto spoločnosti je vyhľadávanie, manažment a rozvoj talentovaných umelcov.
Spoločnosť Starhouse Media vznikla po odvysielaní programu Česko Slovensko má Talent za účelom
manažovania a rozvíjania talentovaných umelcov. Spoločnosť Starhouse Media má ku Dňu vyhotovenia
prospektu zanedbateľný % podiel na tržbách skupiny Emitenta. Spoločnosť v roku 2012 pripravovala niekoľko
hudobných podujatí.
4.7.3.9 Vývoj internetových aplikácii, web design
Zo skupiny Emitenta pôsobí v rámci tohto segmentu nasledovná spoločnosť:
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modern web s.r.o.
Sídlo:
Dátum vzniku:
Identifikačné číslo:
Výška základného imania:
Registračná autorita:
Podiel:
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Brečtanová 1, 831 Bratislava, Slovenská republika
02.01.2012
46 430 172
5 000 EUR
Obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
31348/T
Emitent vlastní 51% obchodný podiel v tejto spoločnosti

Predmet činnosti:
•
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
•
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
•
uskutočnovanie stavieb a ich zmien
•
prenájom hnuteľných vecí
•
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s
prenájmom
•
počítačové služby
•
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
•
reklamné a marketingové služby
Popis spoločnosti:
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je web design a vývoj internetových aplikácií. Postavenie tejto
spoločnosti na tomto trhu je zanedbateľné.
4.7.4

Závislosť Emitenta na subjektoch zo skupiny Emitenta

Emitent je holdingovou spoločnosťou, ktorá drží a spravuje podiely vo viacerých dcérskych spoločnostiach.
Zdrojom príjmov Emitenta sú dividendy, resp. podiel na zisku týchto dcérskych spoločností a príjmy
z poskytnutých zábezpek za záväzky dcérskych spoločností. Z uvedeného hľadiska je Emitent úplne závislý na
svojich dcérskych spoločnostiach. Okrem uvedených zdrojov nemá Emitent ďalší zdroj príjmov. Z titulu výkonu
hlasovacích práv (vlastníctva akcií) je Emitent závislý na svojich akcionároch, spoločnosti TV JOJ L.P.
vlastniacej 99,90% akcií Emitenta a Mgr. Richardovi Flimelovi vlastniacemu 0,10% akcií Emitenta. Emitent si
nie je vedomý akéhokoľvek zmluvného záväzku, ktorý by vytváral jeho závislosť na akýchkoľvek subjektoch,
resp. entitách.

4.8.

Informácie o trende a prognózy a odhady zisku

4.8.1

Negatívne zmeny vo vyhliadkach

Emitent prehlasuje, že od dátumu jeho poslednej zverejnenej účtovnej závierky overenej audítormi u neho
nedošlo k žiadnej podstatnej negatívnej zmene vyhliadok.
4.8.2
Informácie o trendoch, ktoré budú mať podstatný vplyv na perspektívu Emitenta
Emitentovi nie sú známe žiadne trendy, neistoty, nároky, záväzky alebo udalosti, o ktorých je reálne
pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na perspektívu Emitenta minimálne počas bežného finančného
roka.
4.8.3

Prognózy a odhady zisku

Emitent sa rozhodol nezahrnúť do Prospektu prognózu alebo odhad zisku a do Dátumu vyhotovenia tohto
prospektu nezverejnil žiadnu prognózu alebo odhad zisku.

4.9.

Riadiace a dozorné orgány

Emitent je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej republiky. Riadiacim orgánom je
predstavenstvo a dozorným orgánom je dozorná rada.
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Členovia riadiacich a dozorných organov

4.9.1.1 Predstavenstvo Emitenta
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Emitenta. Je oprávnené konať v mene Emitenta vo všetkých veciach a
zastupuje Emitenta voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť
spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo
stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie
spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti. Predstavenstvo je povinné
zabezpečiť riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov
spoločnosti, okrem iného predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku
a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane určenia výšky,
spôsobu a miesta vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát. Predstavenstvo tiež zvoláva valné
zhromaždenie Emitenta.
Predstavenstvo má jedného člena, voleného a odvolávaného valným zhromaždením Emitenta. Členom
predstavenstva môže byť len fyzická osoba. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť (5) rokov. Jediný člen
predstavenstva je zároveň aj predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať.
Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení
vzdania sa funkcie; ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie
sa funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch (3) mesiacov od doručenia vzdania
sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Odvolanie z
funkcie je účinné prijatím rozhodnutia valným zhromaždením Emitenta.
Členom (a zároveň predsedom) predstavenstva Emitenta je:
Meno
Mgr. Richard Flimel

Funkcia
Predseda predstavenstva

Vo funkcii od
06.11.2010

Mgr. Richard Flimel
Predseda predstavenstva JOJ Media House, a.s.
Deň vzniku funkcie:
Narodený:
Bytom:

06.11.2010
10.06.1973
Magurská 7/2772, 831 01 Bratislava, Slovenská republika

Mgr. Richard Flimel je absolventom Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. Titul Master of Business
Administration získal na University of New Hampshire a titul Juris Doctor na Columbia University School of
Law v New Yorku. V rokoch 1994 – 1998 pracoval postupne v Tatra banke, a.s. a J&T FINANCE GROUP, a.s..
Od roku 2001 bol zamestnancom právnej kancelárie Sullivan & Cromwell LLP v New Yorku a Londýne. V
rokoch 2007 až 2010 bol generálnym riaditeľom TV JOJ. Pán Flimel je predsedom predstavenstva Emitenta
a zároveň štatutárnym zástupcom, resp. členom štatutárneho orgánu všetkých dcérskych spoločností Emitenta (s
výnimkou spoločnosti Transportná spoločnosť v likvidácii).
Pán Flimel je člen orgánov nižšie uvedených spoločností v Slovenskej republike: predseda predstavenstva v JOJ
Media House, a.s., predseda predstavenstva Akzent BigBoard, a.s., konateľ v BigMedia, spol. s r.o., konateľ
v Media redpresentative, s.r.o., konateľ v Akcie.sk, s.r.o., konateľ v Akzent Media spol.s.r.o., predseda
predstavenstva v RECAR Bratislava, a.s., predseda predstavenstva v RECAR Slovensko a.s., člen dozornej rady
ŠTÚDIO KOLIBA a.s. a konateľ v MODESTE s.r.o.; v Českej republike: podpredseda predstavenstva BigBoard
Praha, a.s. a konateľ outdoor akzent, s.r.o.; v Rakúsku: člen predstavenstva EPAMEDIA EUROPÄISCHE
PLAKAT – UND AUSSENMEDIEN GmbH, konateľ heimatwerbung Gesellschaft m.b.H., Wien, konateľ
heimatwerbung Gesellschaft m.b.H.OO, Linz, a člen predstavenstva Public Space Advertising GmbH;
v Rumunsku: člen predstavenstva EUROMEDIA Group S.A.
4.9.1.2 Dozorná rada Emitenta
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Emitenta. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a
uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Emitenta. Dozorná rada overuje postupy vo veciach Emitenta a je
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oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti Emitenta a
zisťovať stav Emitenta. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je Emitent povinný vyhotovovať
podľa osobitného predpisu, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a je povinná podať o výsledku
preskúmania správu valnému zhromaždeniu. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení
spoločnosti a v iných prípadoch, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, zvoláva dozorná rada valné zhromaždenie.
Dozorná rada má troch (3) členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť (5) rokov. Členov dozornej
rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má Emitent v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov
v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu
tretinu volia a odvolávajú zamestnanci Emitenta. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú spomedzi seba
členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať. Pre
vzdanie sa funkcie platia ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka, s výnimkou vzdania sa funkcie člena
dozornej rady, ktorý bol do funkcie zvolený zamestnancami. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady, ktorý bol
do funkcie zvolený zamestnancami, je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcie
odborovej organizácii; ak odborová organizácia nie je v spoločnosti zriadená, je toto vzdanie sa funkcie účinné
odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcie do spoločnosti.
Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas v prípadoch ustanovených v Obchodnom zákonníku a stanovách
Emitenta.
Dozorná rada je zložená z nasledujúcich osôb:

Meno
Mgr. Marcel Grega
Ing. Radoslav Zápražný
János Gaál

Funkcia
Predseda dozornej rady
Člen dozornej rady
Člen dozornej rady

Vo funkcii od
06.11.2010
06.11.2010
17.10.2011

Mgr. Marcel Grega
predseda dozornej rady JOJ Media House, a.s.
Deň vzniku funkcie:
Narodený:
Bytom:

06.11.2010
08.02.1979
Košická 40/4984, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Mgr. Marcel Grega vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského, odbor finančného managementu.
Počas vysokoškolského štúdia absolvoval pobyt na Ghent University v belgickom Ghente a stážoval v
správcovskej spoločnosti Capital Growth Management v Bostone, USA. Po skončení štúdia pôsobil na pozícii
konzultanta a neskôr senior konzultanta v poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Zároveň je aj
členom Združenia autorizovaných účtovných znalcov. Pán Grega je ďalej členom predstavenstva a zároveň
výkonným a finančným riaditeľom spoločnosti Slovenská produkčná, v ktorej pôsobí od roku 2007.
Pán Grega je člen orgánov nižše uvedených spoločností v Slovenskej republike: člen dozornej rady v JOJ Media
House, a.s., konateľ v MELION GROUP, s.r.o., konateľ v Akcie.sk, s.r.o., konateľ v Akzent Media spol.s.r.o.,
člen predstavenstva v Akzent BigBoard, a.s., konateľ v MAC TV s.r.o., člen predstavenstva v RECAR
Bratislava a.s., člen dozornej rady v RECAR Slovensko a.s. a člen predstavenstva Slovenská produkčná, a.s..
V Českej republike: člen predstavenstva BigBoard Praha, a.s. V Rakúsku: člen predstavenstva EPAMEDIA
EUROPÄISCHE PLAKAT – UND AUSSENMEDIEN GmbH, konateľ heimatwerbung Gesellschaft m.b.H.
NO, Viedeň, konateľ heimatwerbung Gesellschaft m.b.H. OO, Linz, a člen predstavenstva Public Space
Advertising.
Ing. Radoslav Zápražný
člen dozornej rady JOJ Media House, a.s.
Deň vzniku funkcie:
Narodený:

06.11.2010
28.04.1974
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A. Gwerkovej 1535/2, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

Ing. Radoslav Zápražný je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rokoch 2007-2009 pracoval ako
riaditeľ ekonomického odboru v zdravotnej poisťovni. Predtým dlhodobo pracoval ako finančný riaditeľ
v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a poskytovania služieb. Od roku 2009 pôsobí ako
projekt manažér a predseda predstavenstva v spoločnosti ŠTÚDIO KOLIBA, a.s..
Pán Zápražný je člen orgánov nižšie uvedených spoločností: člen dozornej rady v JOJ Media House, a.s., člen
a predseda predstavenstva v ŠTÚDIO KOLIBA, a.s.
János Gaál
člen dozornej rady JOJ Media House, a.s.
Deň vzniku funkcie:
Narodený:
Bytom:

17.10.2011
18.08.1970
Dobrohošť 323, 930 31, Dobrohošť, Slovenská republika

János Gaál sa narodil 18.08.1970 v Komárne. Po skončení Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským
v rokoch 1988-1994 študoval na MMF UK. Spolupodieľal sa na výstavbe a spustení súkromnej rozhlasovej
stanice Star Radio Nové Zámky. Za posledných 11 rokov pracoval vo vydavateľskom dome SPOLOČNOSŤ 7
PLUS na rôznych obchodných a marketingových pozíciách.
Pán Gaál je člen orgánov nižšie uvedených spoločností: člen dozornej rady v JOJ Media House, a.s., člen
predstavenstva Akzent BigBoard, a.s., konateľ v BigMedia spol. s r.o., konateľ v Media representative, s.r.o.,
podpredseda predstavenstva RECAR Bratislava a.s. a člen predstavenstva v RECAR Slovensko a.s.
4.9.2

Stret záujmov na úrovni riadiacich a dozorných orgánov

Emitent prehlasuje, že na členov predstavenstva a dozornej rady Emitenta sa vzťahujú zákonné obmedzenia
ustanovené v § 196 Obchodného zákonníka, týkajúce sa zákazu konkurencie. Členovia predstavenstva a
dozornej rady nesmú: (a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s
podnikateľskou činnosťou Emitenta, (b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody Emitenta, (c) zúčastňovať sa na
podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a (d) vykonávať činnosť ako štatutárny
orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania,
ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
Emitent si nie je vedomý žiadneho možného stretu záujmov medzi povinnosťami členov predstavenstva a
dozornej rady vo vzťahu k Emitentovi a ich súkromnými záujmami alebo inými povinnosťami.

4.10.

Dodržiavanie princípov správy a riadenia spoločnosti

4.10.1

Revízny výbor Emitenta

Spoločnosť má zriadený výbor pre kontrolu a audit spoločnosti, ktorý pravidelne o svojej činnosti vydáva správu
uverejnenú aj na internetovej stránke Emitenta www.jojmediahouse.sk. Členovia výboru sú: Ing. Radoslav
Zápražný – predseda výboru, Ing. Eva Matiašková – člen, Ing. Ján Kliment – člen, Mgr. Otília Danišová – člen.
Výbor pre kontrolu a audit bol zriadený na základe Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku.
4.10.2 Režim riadenia podnikov – kódex corporate governance
Emitent sa v súčasnej dobe riadi a dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie spoločností, ktoré stanovujú
všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Slovenský obchodný zákonník. Emitent v roku
2012 zaviedol pravidlá správy a riadenia spoločností (Corporate Governance). Emitent sa k Dátumu
vyhotovenia prospektu spravuje Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku (CECGA 2008)
vytvoreným Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločností (ďalej len „CECGA Kódex“).
Účtovné závierky Emitenta za jednotlivé účtovné obdobia sú auditované externými audítormi v súlade s
príslušnými právnymi a účtovnými predpismi. U Emitenta bol zriadený kontrolný výbor pre audit popísaný v
Kódexe.
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Cieľom dodržovania požiadaviek kladených na správu a riadenie spoločnosti je najmä zlepšenie obrazu Emitenta
navonok, zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie primeranej hodnoty pre akcionárov. Emitent v záujme
dosiahnutia týchto cieľov a naplnenia svojich vízií a poslaní predovšetkým chráni práva svojich akcionárov,
zjednodušuje ich výkon a zabezpečuje spravodlivé zaobchádzanie so všetkými svojimi akcionármi.
Emitent zabezpečuje strategické vedenie spoločnosti účinným monitorovaním predstavenstva zo strany dozornej
rady a zabezpečuje zodpovednosť predstavenstva a dozornej rady voči spoločnosti a jej akcionárom. Za týmto
účelom Emitent prijal Rokovací poriadok predstavenstva a Rokovací poriadok dozornej rady, ktoré stanovujú
presné pravidlá fungovania týchto dvoch orgánov Emitenta a ich vzájomný vzťah.
Za účelom nastavenia vnútorného organizačného usporiadania v spoločnosti, t.j. postavenie, zásady
organizačného riadenia, štruktúra riadiacich orgánov a organizačných útvarov a ich funkčnú pôsobnosť,
právomoc a zodpovednosť, prijal Emitent Organizačný poriadok. Na vyššie zmienené dokumenty nadväzuje
Kompetenčný poriadok Emitenta, ktorý popisuje kompetencie predstavenstva, generálneho riaditeľa, riaditeľov
úsekov a odborov a jednotlivých výborov spoločnosti.
Rámec správy a riadenia spoločnosti zabezpečuje včasné a presné uverejňovanie všetkých podstatných vecí
týkajúcich sa Emitenta, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva, správy a riadenia.
Pravidlá správy a riadenia spoločnosti zabezpečujú a uľahčujú vzťahy medzi vedením spoločnosti, jej dozornou
radou, akcionármi a ostatnými dotknutými subjektmi, ako sú napríklad investori alebo zahraniční partneri
Emitenta.
U žiadneho člena dozornej rady, predstavenstva či výkonného vedenia Emitenta nedochádza pri pôsobení v
orgánoch ďalších spoločností ku stretu záujmov.

4.11.

Hlavní akcionári

4.11.1

Kontrola nad Emitentom

Emitent je priamo vlastnený spoločnosťou TV JOJ L.P., so sídlom Klimentos, 41 - 43 KLIMENTOS TOWER,
2nd floor, Flat/Office 21, 1061 Nikózia, Cyprus, registračné číslo: 12128, ktorá vlastní 99,90% akcií Emitenta, a
Mgr. Richardom Flimelom, narodeným dňa 10.06.1973, bytom Magurská 7/2772, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, ktorý vlastní 0,10% akcií Emitenta.
Generálnym partnerom v limited partnership štruktúre TV JOJ L.P. je spoločnosť HERNADO LIMITED, so
sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyprus, registračné
číslo: 271787. Spoločnosť HERNADO LIMITED je vlastnená Mgr. Richardom Flimelom, ktorý má 100% účasť
na tejto spoločnosti.
Emitent ovláda spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., Starhouse Media, a.s., Akzent Biboard, a.s., BigBoard
Praha, a.s., Akcie.sk, s.r.o. a nimi ovládané spoločnosti v zmysle organizačnej štruktúry uvedenej v kapitole
4.7.2 Prospektu.
Emitent je v zmysle § 66a Obchodného zákonníka nepriamo ovládaný Mgr. Richardom Flimelom, ktorý vlastní
100% akcií na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti HERNANDO LIMITED, ktorá je
generálnym partnerom spoločnosti TV JOJ L.P, vlastniacej 99,90% akcií Emitenta.
Vzťah ovládania Emitenta Mgr. Richardom Flimelom je založený výhradne na báze vlastníctva akcií Emitenta
a spoločnosti HERNANDO LIMITED. Emitent si nie je vedomý, že by línia ovládania Emitenta bola založená
na iných formách ovládania než je majetková účasť na základnom imaní Emitenta, resp. spoločnosti
HERNANDO LIMITED.
Opatrenia na zabezpečenie, aby kontrola nebola zneužívaná, vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych
predpisov. Osobitné opatrenia nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov Emitent neprijal.
4.11.2

Dojednania, ktoré môžu viesť ku zmene kontroly nad Emitentom

Ku Dňu vyhotovenia prospektu Emitentovi nie sú známe žiadne mechanizmy ani dojednania, ktoré by mohli
viesť ku zmene ovládania a kontroly nad Emitentom.
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4.12.

Finančné informácie týkajúce sa aktív, pasív, finančnej situácie a ziskov a strát Emitenta

4.12.1

Historické finančné informácie

Nižšie uvedené finančné informácie predstavujú (a) historické finančné údaje zodpovedajúce účtovným
výkazom Emitenta z auditovanej účtovnej závierky Emitenta k 31.12.2012 v plnom rozsahu a (b) historické
finančné údaje zodpovedajúce účtovným výkazom Emitenta z auditovanej účtovnej závierky Emitenta
k 31.12.2011 v plnom rozsahu. Účtovné závierky k 31.12.2012 a k 31.12.2011 boli zostavené podľa
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo – IFRS. Historické finančné informácie k 31.12.2012 a
31.12.2011 boli podrobené auditu.
Historické finančné údaje zodpovedajúce účtovným výkazom Emitenta z auditovanej účtovnej závierky
Emitenta k 31.12.2012 a 31.12.2011 v plnom rozsahu (IFRS)
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2011 a k 31.12.2012 v plnom rozsahu (IFRS):
v tisícoch EUR

K 31.12.2012

K 31.12.2011

K 31.12.2010

Majetok
Ostatný nehmotný majetok

185 592

114 991

-

Goodwill

3 251

1 814

-

Licenčné práva

1 721

2 110

-

99 788

10 829

-

1 412

-

-

157

-

-

55

-

-

7 654

1 527

-

299 630

131 271

-

Licenčné práva

18 401

16 434

-

Časové rozlíšenie vlastnej tvorby

15 718

11 797

-

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné

34 325

16 635

1

Finančné investície

530

356

-

Poskytnuté pôžičky

3 979

306

-

Ostatný majetok

2 259

211

-

900

52

-

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

9 181

668

53

Skupina majetku držaná za účelom predaja

10 174

-

-

Spolu obežný majetok

95 467

46 459

54

395 097

177 730

54

25

25

25

Pozemky, budovy a zariadenie
Podiel v pridružených spoločnostiach a spoločne
ovládaných podnikoch
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné
pohľadávky
Ostatný majetok
Odložená daňová pohľadávka
Spolu dlhodobý majetok

pohľadávky

Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu

Spolu majetok

Vlastné imanie
Základné imanie
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Zákonný rezervný fond a ostatné kapitálové fondy

759

115

3

Neuhradená strata

36 388

-3 433

-18

Vlastné imanie pripadajúce osobám s podielom na

37 172

-3 293

10

2 378

371

-

39 550

-2 922

10

42 747

41 535

-

8 495

42 277

-

68 272

18 657

-

Rezervy

6 522

-

-

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky

1 163

130

-

Odložený daňový záväzok

46 628

22 392

-

Spolu dlhodobé záväzky

173 827

124 991

-

Bankové úvery

73 263

30 841

-

Úročené pôžičky

51 711

-

-

2 606

3 249

-

49 856

21 571

44

385

-

-

3 899

-

-

Spolu krátkodobé záväzky

181 720

55 661

44

Spolu záväzky

355 547

180 652

44

Spolu vlastné imanie a záväzky

395 097

177 730

54

vlastnom imaní materskej spoločnosti
Nekontrolný podiel
Spolu vlastné imanie

Záväzky
Bankové úvery
Úročené pôžičky
Emitované dlhopisy

Rezervy
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou
za účelom predaja

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku k 31.12.2011 a k 31.12.2012 v plnom rozsahu (IFRS):
v tisícoch EUR

K 31.12.2012

Výnosy zo služieb

K 31.12.2011

K 31.12.2010

93 126

37 359

5

Ostatné prevadzkové výnosy

2 708

548

-

Prevádzkové výnosy celkom

95 834

37 907

5

Zisk z výhodnej kúpy

46 129

-10 064

-4 340

-

-19 912

-10 822

-

Mzdové náklady
Náklady

súvisiace

s

výrobou

televíznych
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programov
Použitie licenčných práv

-8 478

-4 367

-

-11 221

-5 390

-14

Náklady na prenájom reklamných zariadení

-10 642

-1 742

Ostatné prevádzkové náklady

-25 536

-10 029

-9

Prevádzkové náklady celkom

-85 853

-36 690

-22

Zisk/strata z prevádzkovej činnosti

56 110

1 217

-18

Úrokové náklady (-), výnosy(+) netto

-11 172

-3 833

-

285

215

-

-472

107

-

Zisk/Strata pred zdanením

45 878

-2 294

-18

Daň z príjmov

-4 982

-1 166

-

Zisk/Strata za obdobie

40 896

-3 460

-18

40 722

-3 415

-18

174

-45

-

-303

-

-

-295

-

-

-8

-

-

40 593

-3 460

-18

Odpisy,

amortizácia

a

zníženie

hodnoty

dlhodobého majetku

Zisk z finančných investícií
Zisk z pridružených spoločností a spoločne
ovládaných podnikov
Zisk z predaja spoločností
Ostatné finančné (náklady) / výnosy, netto

174
953

Zisk/Strata za obdobie pripadajúca na:
Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej
spoločnosti
Nekontrolné podiely

Ostatné súčasti komplexného výsledku, po
zdanení
Rezerva z prepočtu cudzích mien
Zmena reálnej hodnoty cenných papierov
určených na predaj
Komplexný výsledok za obdobie

Komplexný výsledok za obdobie pripadajúci na:
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Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej
spoločnosti

40 419

-3 415

-18

174

-45

-

Nekontrolné podiely

Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie od založenia spoločnosti 06.11.2010 k 31.12.2010
(IFRS):
v tisícoch EUR

Základné imanie

Zákonný
rezervný fond

Neuhradená
strata

Spolu

25
25

3
3

(18)
(18)

28
(18)
10

Založenie spoločnosti k 06.11.2010
Výsledok hospodárenia za obdobie
Zostatok k 31.12.2010

Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie k 31.12.2011 (IFRS):
Vlastné
imanie
pripadajúce
Základné Zákonný
Ostatné
osobám
s
Nekontrolný
V
tisícoch imanie
rezervný
Neuhradená
kapitálové
podielom
na
strata
podiel
EUR
(pozn.
fond
vlastnom
imaní
fondy
21)
(pozn. 21)
materskej
spoločnosti

Spolu

Založenie
spoločnosti k
6. novembru
2010

25

3

0

0

28

0

28

Výsledok
hospodáreni
a za obdobie

0

0

0

-18

-18

0

-18

Zostatok k
31.
decembru
2010

25

3

0

-18

10

0

10

Navýšenie
ostatných
kapitálových
fondov
Vplyv
nových
obstaraní

112

112

112

416

416
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Výsledok
hospodáreni
a za obdobie
Zostatok k
31.
decembru
2011

25

3

112

-3 415

-3 415

-45

-3 460

-3 433

-3 293

371

-2 922

Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie k 31.12.2012 (IFRS):
Vlastné
imanie
pripadajúce
Rezerva
Základné Zákonný
osobám s
Ostatné
z
Nerozdelerezervný
podielom
V
tisícoch imanie
Nekontrolný
kapitálové prepočtu ný zisk /
Spolu
na
EUR
(pozn.
fond(pozn.
podiel
cudzích (strata)
fondy
vlastnom
21)
21)
mien
imaní
materskej
spoločnosti
Zostatok k
1. januáru
2012

25

3

112

0

-3 433

-3 293

371

-2 922

0

0

0

0

40 722

40 722

174

40 896

Rezerva
z
prepočtu
cudzích mien

0

0

0

-295

0

-295

0

-295

Zmena
reálnej
hodnoty
cenných
papierov
určených na
predaj

0

0

-8

0

0

-8

0

-8

Zisk
obdobie

za

Ostatné
súčasti
komplexného
výsledku, po
zdanení

Strana 65

JOJ Media House, a.s.

PROSPEKT

Celkom
ostatné
súčasti
komplexného
výsledku

0

0

-8

-295

0

-303

0

-303

Komplexný
výsledok za
obdobie

0

0

-8

-295

40 722

40 419

174

40 593

Navýšenie
ostatných
fondov

0

0

347

0

0

347

0

347

Prídel
do
zákonného
rezervného
fondu

0

71

0

0

-71

0

0

0

Dividendy

0

0

0

0

0

0

-9

-9

Vplyv
nových
obstaraní

0

0

0

0

0

0

1 028

1 028

Vplyv
úbytkov
dcérskych
spoločností

0

0

0

527

0

527

-15

512

Zmena
vlastníckeho
podielu bez
straty
kontroly

0

0

2

0

-830

-828

829

1

Celkové
transakcie s
vlastníkmi

0

71

349

527

-901

46

1 833

1 879

Zostatok k
31.
decembru
2012

25

74

453

232

36 388

37 172

2 378

39 550

Transakcie s
vlastníkmi
účtované
priamo
do
vlastného
imania
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Konsolidovaný výkaz peňažných tokov k 31.12.2011 a k 31.12.2012 v plnom rozsahu (IFRS):
v tisícoch EUR

K 31.12.2012

K 31.12.2011

K 31.12.2010

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Strata za účtovné obdobie
Daň z príjmov

40 896

-3 460

-18

4 982

1 166

-

Úrokové náklady netto
Zisk / (strata) pred odpočítaním úrokových a
daňových položiek
Úpravy týkajúce sa:

11 172

3 833

-

57 050

1 539

-18

Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty
dlhodobého majetku

11 042

5 390

14

Opravná položka k pohľadávkam

179

454

-

Precenenie menových forwardov

-239

-354

-

-4 740

1 036

-

54

-176

-

-174

-

-

-46 129

-

-

-953

-

-

766

-227

-

16 856

7 662

-4

-5 499

-4 240

-

7 054

-2 543

-2

39

-105

8

18 450

774

2

-5 452

-2 586

-

-847

-

-

12 151

-1 812

2

-25 483

-6 953

-

7 464

-

-

807

176

-

-5 941

-1 139

-

593

-

-

Pohyby rezerv
Zisk z predaja dlhodobého majetku
Zisk z pridružených spoločností a spoločne
ovládaných podnikov
Zisk z výhodnej kúpy
Zisk z predaja dcérskych spoločností
Ostatné nepeňažné položky
Prevádzkový zisk / (strata) pred zmenou
pracovného kapitálu
Prírastok licenčných práv a časového rozlíšenia
vlastnej tvorby
Prírastok pohľadávok a iného majetku
Prírastok / (úbytok) záväzkov
Peňažné prostriedky získané z prevádzkovej
činnosti
Zaplatené úroky
Zaplatená daň z príjmu
Čisté peňažné prostriedky získané / (použité) v
prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup finančných investícií znížený o získané
peňažné prostriedky
Príjmy z predaja spoločností, očistené o úbytok
peňažných prostriedkov
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku
Príjem z menového forwardu
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Prijaté dividendy

51

-

-

Prijaté úroky

92

15

-

-22 417

-7 901

-

-3 969

-

-

4 742

-

-

-31 158

-2 384

-

9 815

1 717

-

46 230

-

-

-27

-

-

-

-

28

347

112

-

-9

-

-

25 971

-555

28

15 705

-10 268

30

-10 215

53

23

5 490

-10 215

53

9 181

668

53

-5 378

-10 883

-

1 687

-

-

5 490

-10 215

53

Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti
Poskytnuté pôžičky
Splátky požičiek
Splátky úverov
Čerpanie úverov
Emitované dlhopisy
Splátky finančného leasingu
Tvorba základného imania a rezervného fondu
Navýšenie kapitálových fondov
Dividendy vyplatené minoritným vlastníkom
Čisté peňažné toky získané / (použité) z
finančnej činnosti
Prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1.
januáru
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k
31. decembru
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
zahŕňajú:
Bankové účty a hotovosť
Kontokorentný úver č. 1, č. 2 a č. 3
Peniaze, ceniny a bežné účty v bankách
zahrnuté v skupine majetku držanej za účelom
predaja
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

Emitent je povinný v zmysle ust. § 35 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z., o burze cenných papierov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o burze CP“) zverejniť polročnú finančnú správu za prvých šesť
mesiacov účtovného obdobia najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, za ktoré sa polročná
finančná správa vypracováva, a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas piatich rokov.
Ku Dňu vyhotovenia tohto prospektu Emitent nezverejnil polročnú finančnú správu za polrok 2013 ani
konsolidovanú účtovnú závierku (IFRS) k 30.06.2013.
Emitent vyhlasuje, že od dátumu jeho posledne uverejnených auditovaných finančných výkazov nedošlo
k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Emitenta.
4.12.2 Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie Emitenta
V období od poslednej auditovanej účtovnej závierky Emitenta zostavenej k 31.12.2012 do Dátumu vyhotovenia
tohto prospektu nedošlo k žiadnej negatívnej zmene vo finančnej alebo obchodnej situácii Emitenta, ktorá by
bola v súvislosti s Emisiou Dlhopisov podstatná.
Strana 68

JOJ Media House, a.s.

4.13.

PROSPEKT

Súdne a arbitrážne konania

K Dátumu vyhotovenia tohto prospektu a v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch nebol Emitent
účastníkom žiadneho súdneho sporu ani rozhodcovského konania, ktoré by mohlo mať alebo malo významný
vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť Emitenta alebo jeho skupiny.
K Dátumu vyhotovenia tohto prospektu nie sú vedené žiadne materiálne obchodné spory, ktoré by mohli ohroziť
alebo značne nepriaznivo ovplyvniť hospodársky výsledok Emitenta. Emitent si nie je vedomý žiadnych
takýchto nevyriešených sporov.

4.14.

Dodatočné informácie

Základné imanie:

Základné imanie Emitenta predstavuje 25 000 EUR.
Základné imanie Emitenta je rozvrhnuté na 1 000 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 25 EUR.
Upísané základné imanie bolo v plnom rozsahu splatené pred podaním
návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra.

Zakladateľská zmluva a stanovy:

Emitent bol založený zakladateľskou zmluvou dňa 26.10.2010. Emitent vydal
stanovy, ktoré upravujú základné vzťahy v spoločnosti.

Podľa čl. II. Stanov Emitenta je predmetom činnosti Emitenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
reklamné a marketingové služby
prieskum trhu a verejnej mienky
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
administratívne služby
čistiace a upratovacie služby
počítačové služby
vydavateľská činnosť
faktoring a forfaiting
finančný leasing
prenájom hnuteľných vecí
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako
základných služieb spojených s prenájmom

Cieľom Emitenta bolo nadobudnúť účasť a kontrolu nad vyššie uvedenými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti
mediálneho a reklamného priemyslu, za účelom konsolidácie a synergetického prepojenia jednotlivých aktivít
týchto spoločností. Emitent má záujem naďalej držať, manažovať a spravovať tieto účasti na uvedených
spoločnostiach. Vyššie uvedené ciele a zámery Emitenta nie sú uvedené v aktuálne platnom znení stanov
Emitenta ani v zakladateľskej zmluve.
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Významné zmluvy

Emitent nemá uzatvorené žiadne významné zmluvy, avšak uvádza významné zmluvy uzatvorené spoločnosťami
v jeho skupine.
4.15.1

Zmluvy o výrobe a nákupe programovej náplne televízneho vysielania TV JOJ, PLUS a WAU

Za účelom zabezpečenia atraktívnej programovej náplne televízneho vysielania TV JOJ a PLUS uzatvorila
spoločnosť Slovenská produkčná viaceré zmluvy s renomovanými filmovými štúdiami. Dňa 30.09.2009
uzatvorila Slovenská produkčná zmluvu s Twentieth Century Fox International Television, Inc., s trvaním štyri
(4) roky od 01.09.2012 a opciou na ďalší rok. Na základe tejto zmluvy boli poskytnuté licencie na odvysielanie
viacerých dohodnutých programov, filmov a seriálov na TV JOJ, PLUS a WAU.
Slovenská produkčná uzatvorila dňa 27.07.2011 zmluvu s Universal Studios International B.V. s trvaním dva (2)
roky a opciou na ďalší rok, na základe ktorej jej bola poskytnutá licencia na odvysielanie viacerých dohodnutých
programov, filmov a seriálov.
Slovenská produkčná uzatvorila dňa 30.08.2012 zmluvu s trvaním tri (3) roky so štúdiom Walt Disney Company
Limited na odvysielanie dohodnutých programov, filmov a seriálov, pričom tieto sú špecifikované v prílohe
zmluvy spolu s dátumom platnosti jednotlivých licencií a počtom možných odvysielaní.
Pokiaľ ide o domácu tvorbu, za významnú zmluvu možno považovať zmluvu o spolupráci pri výrobe
televízneho programu Panelák uzatvorenú dňa 28.08.2007 so spoločnosťou Továreň 5/7/11, s.r.o., v zmysle
ktorej má uvedená spoločnosť exkluzívne zabezpečiť pre Slovenskú produkčnú výrobu (nakrúcanie) a dodanie
jednotlivých epizód seriálu. Uvedená zmluva platí do 31.12.2013 s tým, že Slovenská produkčná má prednostné
právo na jej predĺženie do 31.12.2014.
4.15.2 Zmluvy týkajúce sa šírenia signálu
Veľmi významnou zmluvou týkajúcou sa zabezpečenia šírenia signálu televízneho vysielania TV JOJ, PLUS a
WAU je zmluva o pripojení a poskytnutí verejnej elektronickej komunikačnej služby zo dňa 21.12.2009
uzatvorená so spoločnosťou Towercom, a.s., na základe ktorej sa Towercom, a.s. zaviazal zabezpečiť pre MAC
TV šírenie programovej služby TV JOJ, PLUS a WAU v digitálnom terestriálnom multiplexe, v zmysle
štandardov DVB-T. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 30.06.2016 s dohodnutou automatickou
prolongáciou na jedno ďalšie obdobie piatich (5) rokov (pri pasívnom konaní obidvoch zmluvných strán).
Súčasťou zmluvy je aj tzv. service level agreement. Spoločnosť Towercom, a.s. odo dňa 01.10.2008 poskytuje
spoločnosti MAC TV satelitné služby za účelom zabezpečenia satelitného vysielania.
4.15.3 Zmluvy týkajúce sa vyporiadania autorských práv
MAC TV má uzatvorenú so Slovenským ochranným zväzom autorským pre práva k hudobným dielam (SOZA)
hromadnú licenčnú zmluvu o úprave vzťahov pri používaní hudobných diel s textom alebo bez textu pri
vysielaní programovej služby TV JOJ, PLUS a WAU zo dňa 26.02.2010, ako aj hromadnú licenčnú zmluvu
o podmienkach sprístupnenia hudobných diel verejnosti prostredníctvom internetových stránok (streaming)
z 18.09.2009, prostredníctvom ktorých sú hromadne vyporiadavané autorské práva dotknutých autorov.
MAC TV má uzatvorenú hromadnú zmluvu so spoločnosťou SLOVGRAM o úprave vzťahov, ktoré vznikajú pri
použití zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov výkonov výkonných umelcov alebo iných záznamov.
Táto zmluva je uzatvorená s účinnosťou od 01.01.2013 do 31.12.2013.
4.15.4 Zmluvy o predaji reklamného (mediálneho) priestoru
Pokiaľ ide o predaj reklamného priestoru v televíznom vysielaní, Slovenská produkčná využíva predovšetkým
zmluvné vzťahy s mediálnymi agentúrami. Slovenská produkčná uzatvára s mediálnymi agentúrami rámcové
zmluvy vždy na každý kalendárny rok, pričom mediálne agentúry sa zaväzujú pod hrozbou zmluvnej pokuty
dodržať dohodnuté garantované rozpočty (na rok 2013 označené ako NET 2013). Na rok 2013 (do 31.12.2013)
má Slovenská produkčná uzatvorené rámcove zmluvy o zabezpečení vysielania mediálnej komerčnej
komunikácie najmä s nasledovnými mediálnymi agentúrami:
·
Aegis Media Slovakia Central Services, s.r.o.
·
Magna Global Slovakia, s.r.o.
·
Mediaedge:cia Slovak Republic, s.r.o.
·
MediaCom Bratislava, s.r.o.
·
MindShare Slovakia s.r.o.
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Mediahouse, s.r.o.
Omnicom Media Group, s.r.o.
OMD Slovakia, s.r.o.
Panmedia Western, s.r.o
PHD, s.r.o.
UNIMEDIA, s.r.o.
UNIVERSAL McCANN Bratislava spol. s r.o./ Magna Global Slovakia, s.r.o.
ZenithOptimedia, s.r.o.

Za pomerne významnú zmluvu z oblasti predaja vonkajšej reklamy je potrebné považovať zmluvu o nájme
reklamných plôch, ktorú uzatvorila s Dopravným podnikom Bratislava, akciovou spoločnosťou dňa 16.12.2009
spoločnosť RECAR Bratislava. Predmetom zmluvy je nájom vonkajších a vnútorných reklamných plôch (s
určitými výnimkami) všetkých vozidiel MHD (vlastnených, užívaných alebo prevádzkovaných spoločnosťou
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, vrátane tých, ktoré v budúcnosti získa do vlastníctva, resp.
užívania), ale aj reklamných plôch na zastávkach, stĺpoch trakčného vedenia, fasádach budov a pod. Zmluva je
uzavretá na dobu určitú do 31.10.2017. Predčasné ukončenie je možné len z dôvodov v zmluve dohodnutých
(jedná sa v zásade o porušenia zmluvy).
4.15.5 Zmluvy týkajúce sa financovania
Spoločnosti zo skupiny Emitenta uzavreli viaceré úverové zmluvy a zmluvy o pôžičke, z ktorých za významné
zmluvy možno považovať nasledovné:
• Zmluva o úvere zo dňa 05.03.2012 uzatvorená medzi spoločnosťou RMS Mezzanine, a.s., organizačná
zložka Slovensko (veriteľ), so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 811 02, Slovenská republika,
IČO: 45 971 480, a spoločnosťou JOJ Media House, a.s. (dlžník), so sídlom Brečtanová 1, Bratislava
831 01, Slovenská republika, IČO: 45 920 206, s úverovým rámcom 199 000 000 CZK. Splatnosť úveru
je 30.11.2022. Nesplatená časť (istina) k 30.04.2013 predstavuje sumu 199 000 000 CZK. Úver je
investičným úverom.
•

Zmluva o kontokorentom úvere zo dňa 06.11.2009 uzatvorená medzi spoločnosťou OTP Banka
Slovensko, a.s. (veriteľ), so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 318 916,
a spoločnosťou MAC TV, s.r.o. (dlžník), so sídlom Brečtanová 1, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, IČO: 00 618 322, s úverovým rámcom 2 900 000 EUR. Splatnosť úveru je 26.09.2013.
Nesplatená časť (istina) k 30.04.2013 predstavuje sumu 2 898 169,07 EUR. Úver je prevádzkovým
kontokorentným úverom. Za účelom zabezpečenia úveru bolo zriadené záložné právo v prospech banky
k pohľadávkám dlžníka a úver je ďalej zabezpečený vlastnou blankozmenkou na rad veriteľa (spolu s
dohodou o vyplnení blankozmenky), ktorá je avalovaná pánom Ing. Petrom Korbačkom a ručiteľským
vyhlásením Slovenskej produkčnej a ručiteľskou listinou JOJ Media House, a.s.

•

Zmluva o kontokorentom úvere zo dňa 24.06.2004 uzatvorená medzi spoločnosťou Tatra Banka, a.s.
(veriteľ), so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06 Slovenská republika, IČO: 00 686 930
a spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. (dlžník), so sídlom Brečtanová 1, Bratislava 831 01,
Slovenská republika, IČO: 35 843 624, s úverovým rámcom 6 000 000 EUR. Splatnosť úveru je
31.12.2013. Nesplatená časť (istina) k 30.04.2013 predstavuje sumu 4 301 571,32 EUR. Úver je
prevádzkovým kontokorentným úverom. Za účelom zabezpečenia úveru bolo zriadené záložné právo
v prospech banky k pohľadávkám dlžníka a úver je ďalej zabezpečený blankozmenkou, ktorá je
avalovaná (spolu s dohodou o vypĺňaní blankozmenky), a patronátnym vyhlásením J&T FINANCE
GROUP, a.s.

•

Zmluva o kontokorentom úvere zo dňa 10.03.2011 uzatvorená medzi spoločnosťou J&T BANKA, a.s.
pobočka zahraničnej banky (veriteľ), so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská
republika, IČO: 35 964 693, a spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. (dlžník), so sídlom Brečtanová
1, Bratislava 831 01, Slovenská republika, IČO: 35 843 624, s úverovým rámcom 7 000 000 EUR.
Splatnosť úveru je 27.09.2013. Nesplatená časť (istina) k 30.04.2013 predstavuje sumu 6 981 226,02
EUR. Úver je prevádzkovým kontokorentným úverom. Úver je zabezpečený blankozmenkou na rad
veriteľa (spolu s dohodou o vyplnení blankozmenky) a ďalej bolo za účelom zabezpečenia úveru
zriadené záložné právo k iným majetkovým aktívam - k filmovej knižnici runov jednotlivých
programov a licenciám na vlastnú tvorbu.

•

Zmluva o syndikovanom úvere zo dňa 05.09.2007 uzatvorená medzi spoločnosťmi ING Bank N.V.,
pobočka zahraničnej banky (veriteľ 1), so sídlom Jesenského 4/C, Bratislava 811 02, Slovenská
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republika, IČO: 30 844 754, Tatra Banka a.s. (veriteľ 2), so sídlom Hodžovo námestie 3, Bratislava 1
811 06 Slovenská republika, IČO: 00 686 930, Sberbank Slovensko, a.s. (veriteľ 3), so sídlom Vysoká
9, Bratislava 810 00, Slovenská republika, IČO: 17 321 123, Komerční banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky (veriteľ 4), so sídlom Hodžovo námestie 1A, Bratislava 811 06, Slovenská republika,
a spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. (dlžník), so sídlom Brečtanová 1, Bratislava 831 01,
Slovenská republika, IČO: 35 843 624, s úverovým rámcom 40 000 000 EUR. Splatnosť úveru je
31.08.2018. Nesplatená časť (istina) k 30.04.2013 predstavuje sumu 40 000 000 EUR. Úver je
syndikovaným úverom. Za účelom zabezpečenia úveru bolo zriadené záložné právo na akcie
spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. a jej obchodný podiel v MAC TV (100%), a ďalej je úver
zabezpečený blankozmenkou dlžníka bez protestu avalovanou p. Patrikom Tkáčom a Ivanom
Jakabovičom, vyhlásením ručiteľa JOJ Media House, a.s. a J&T Finance Group, a.s., a záložnou
zmluvou k pohľadávkam dlžníka.
•

Zmluva o úvere zo dňa 10.12.2012 uzatvorená medzi spoločnosťou Poštová banka, a.s. (veriteľ), so
sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 31 340 890,
a spoločnosťou Akcie.sk, s.r.o. (dlžník), so sídlom Brečtanová 1, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, IČO: 45 687 897, s úverovým rámcom 47 000 000 EUR. Splatnosť úveru je 30.11.2013.
Nesplatená časť (istina) k 30.04.2013 predstavuje sumu 30 850 000 EUR. Úver je investičným úverom.
Úver je zabezpečený blankozmenkou na rad a bez protestu s avalom JOJ Media House, a.s. (spolu s
dohodou o vyplnení blankozmenky), záložným právom k obchodnému podielu spoločnosti Akcie.sk a
záložným právom k obchodnému podielu spoločnosti EPA MEDIA vlastnenému spoločnosťou
Akcie.sk.

•

Zmluva o úvere zo dňa 27.09.2012 uzatvorená medzi spoločnosťou Poštová banka, a.s. (veriteľ), so
sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 31 340 890,
a spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s. (dlžník), so sídlom Ivánska cesta 2D, Bratislava 821 04,
Slovenská republika, IČO: 44 540 957, s úverovým rámcom 12 350 000 EUR. Splatnosť úveru je
30.9.2015. Nesplatená časť (istina) k 30.04.2013 predstavuje sumu 12 150 000 EUR. Za účelom
zabezpečenia úveru bolo zriadené záložné právo k cenným papierom dcérskej spoločnosti RECAR
Slovensko a.s., záložné právo k pohľadávkam dlžníka a BigMedia, s.r.o., záložné právo k hnuteľnému a
nehnuteľnému majetku dlžníka, pričom úver je ďalej zabezpečený blankozmenkou dlžníka na rad a bez
protestu avalovanou spoločnosťou JOJ Media House, a.s., záložným právom k obchodnému podielu
BigMedia, s.r.o. a záložným právom na akcie a k listinným cenným papierom Akzent BigBoard, a.s..

•

Zmluva o úvere zo dňa 30.04.2013 uzatvorená medzi spoločnosťou Poštová banka, a.s. (veriteľ), so
sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 31 340 890,
a spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s. (dlžník), so sídlom Ivánska cesta 2D, Bratislava 821 04,
Slovenská republika, IČO: 44 540 957, s úverovým rámcom 15 000 000 EUR. Splatnosť úveru je
30.09.2015. Nesplatená časť (istina) k 30.04.2013 predstavuje sumu 15 000 000 EUR. Za účelom
zabezpečenia úveru bolo zriadené záložné právo k cenným papierom dcérskej spoločnosti RECAR
Slovensko a.s., záložné právo k pohľadávkam dlžníka a BigMedia, s.r.o., záložné právo k hnuteľnému a
nehnuteľnému majetku dlžníka, pričom úver je ďalej zabezpečený blankozmenkou dlžníka na rad a bez
protestu avalovanou spoločnosťou JOJ Media House, a.s., záložným právom k obchodnému podielu
BigMedia, s.r.o. a záložným právom na akcie a k listinným cenným papierom Akzent BigBoard, a.s..

4.15.6

Nájomné zmluvy

Spoločnosť Slovenská produkčná uzatvorila dňa 21.12.2009 zmluvu so spoločnosťou ŠTÚDIO KOLIBA a.s.,
predmetom ktorej je nájom budovy, nebytových priestorov, ateliérov a vonkajších parkovísk zo strany
spoločnosti Slovenská produkčná. Jedná sa o nehnuteľnosti na Brečtanovej ulici 1 v Bratislave – Kolibe, kde má
momentálne sídlo Slovenská produkčná, TV JOJ, ako aj Emitent. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od
01.01.2010.
Spoločnosť Slovenská produkčná uzatvorila dňa 31.12.2010 nájomnú zmluvu so spoločnosťou Pribinova 25,
s.r.o., predmetom ktorej je prenájom časti fasády budovy za účelom umiestnenia loga TV JOJ. Zmluva je
uzatvorená na dobu určitú do 30.06.2016.
4.15.7 Zmluva o spolupráci týkajúca sa zabezpečenia vysielania TV JOJ, PLUS a WAU
Na základe zmluvy o spolupráci zo dňa 31.12.2008 zabezpečuje Slovenská produkčná pre MAC TV, vysielateľa
a držiteľa licencií na televízne vysielanie programových služieb TV JOJ, PLUS a WAU exkluzívne najmä, ale
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nielen, výrobu, nákup, vysielanie (programovú náplň), predaj reklamného priestoru (času) a komplexné
komerčné odborné činnosti a služby vrátane účtovného, ekonomického a podnikateľského poradenstva.

4.16.

Informácie tretej strany a vyhlásenie znalcov
Zdroje informácií:
PMT/TNS SK: www.pmt.sk - informácie z tohto zdroja sú použité na stranách 37, 42, 43 a 44 tohto
Prospektu
Národná banka Slovenska - www.nbs.sk - informácie z tohto zdroja sú použité na strane 36 tohto
Prospektu
AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius: www.aimsr.sk/aim-monitor/reporty-navstevnosti informácie z tohto zdroja sú použité na stranách 39 tohto Prospektu
Admosphere – informácie z analýzy Admosphere: Srovnani vydaju na reklamu v mediatypu Outdoor
2011-2012 - informácie z tohto zdroja sú použité na strane 39 tohto Prospektu.
Český statistický úřad (ČSÚ) - http://www.czso.cz - informácie z tohto zdroja sú použité na strane 39
tohto Prospektu
Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) - http://wko.at - informácie z tohto zdroja sú použité na strane
39 tohto Prospektu
Austria – Outdoor advertising - http://www.g2mi.com - informácie z tohto zdroja sú použité na strane
40 tohto Prospektu

Emitent potvrdzuje, že vyššie uvedené informácie v kapitole Prospektu – Údaje o Emitentovi pochádzajúce od
tretej strany boli presne reprodukované a podľa vedomia Emitenta a v miere, v ktorej je schopný to zistiť
z informácií zverejnených touto treťou stranou, neboli vynechané žiadne skutočnosti, kvôli ktorým by
reprodukované informácie boli nepresné alebo zavádzajúce.
V kapitole Prospektu – Údaje o Emitentovi neboli použité vyhlásenia alebo správy pripisované určitej osobe ako
znalcovi.

4.17.

Dokumenty k nahliadnutiu

Počas doby platnosti tohto Prospektu je možné podľa potreby nahliadnuť v sídle Emitenta, t.j. na adrese
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, do nasledujúcich dokumentov (alebo ich kópií):
a) Zakladateľská zmluva spoločnosti JOJ Media House, a.s.;
b) Stanovy spoločnosti JOJ Media House, a.s.;
c) správy, listiny a ostatné dokumenty, ktorých akákoľvek časť je súčasťou Prospektu alebo je v ňom
uvedený na ne odkaz;
d) historické finančné údaje Emitenta k 31.12.2011 a k 31.12.2012.
Do dokumentov uvedených pod písmenom a), správ audítora a správ o vzťahoch medzi prepojenými osobami je
možné nahliadnuť v zbierke listín vedenej Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, ktorá je súčasťou
Obchodného registra a je verejne prístupná.
Úplné znenie výročných správ Emitenta za roky 2012 a 2011 obsahujúcich auditované konsolidované ročné
účtovné závierky Emitenta a jeho konsolidovaného celku, vrátane príloh a audítorského výroku k 31.12.2012
a k 31.12.2011 budú rovnako spoločne s ďalšími dokumentmi, na ktoré sa tento Prospekt odvoláva, počas doby,
kedy zostane Emisia dlhopisov nesplatená, na požiadanie bezplatne k nahliadnutiu v bežnej pracovnej dobe v
sídle Emitenta.
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Rizikové faktory

Údaje o rizikových faktoroch identifikovaných vo vzťahu k Dlhopisom sú uvedené v kapitole 3. „Rizikové
faktory“.
5.3.

Kľúčové informácie

Emitent poveril na základe zmluvy o zabezpečení vydania emisie dlhopisov spoločnosť J&T IB and Capital
Markets, a.s., so sídlom Pobřežní 14, Praha 8, 186 00, Česká republika, IČO: 24766259, prostredníctvom svojej
organzačnej zložky J&T IB and Capital Markets, a.s., organizačná zložka, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava, IČO: 46 588 345, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2066/B ,ako Aranžéra činnosťou spojenou s prípravou a zabezpečením vydania
Dlhopisov (táto spoločnosť vykonáva činnosti v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. f) Zákona o cenných
papieroch). Emitent ďalej na základe zmluvy o zabezpečení umiestnenia Dlhopisov zo dňa 22.07.2013 poveril
spoločnosť J&T BANKA, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Česká republika, IČO:
47115378, pôsobiacu v Slovenskej republike prostredníctvom svojej pobočky J&T BANKA, a.s., pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 964 693, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.
1320/B, ako Hlavného manažéra ponuky Dlhopisov činnosťou spojenou so zabezpečením umiestnenia
Dlhopisov. Okrem toho Emitent tiež poveril spoločnosť J&T BANKA, a.s. činnosťami kotačného agenta v
súvislosti s prijatím Dlhopisov na regulovaný voľný trh BCPB.
5.3.1

Záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na Emisii/ponuke

Ku Dňu vyhotovenia prospektu Emitentovi nie je známy žiadny záujem akejkoľvek fyzickej alebo právnickej
osoby zúčastnenej na Emisii, ktorý by bol podstatný pre Emisiu/ponuku.
5.3.2

Použitie výťažku z Emisie

Účelom použitia finančných prostriedkov získaných z emisie dlhopisov bude prefinancovanie súčasných úverov
spoločností v rámci skupiny Emitenta.

5.4.

Popis cenných papierov ponúkaných a prijímaných na obchodovanie a ďalšie podmienky Emisie
Dlhopisov

5.4.1

Právne predpisy upravujúce vydanie Dlhopisov

Vydanie Dlhopisov sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 530/1990 Zb.
o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných
službách v znení neskorších predpisov a Nariadením Komisie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v Prospekte, ako aj ich formát,
uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy, a predpismi jednotlivých regulovaných
trhov cenných papierov, na ktorých má byť príslušná Emisia Dlhopisov prijatá k obchodovaniu.
5.4.2

Emitent Dlhopisov

Emitentom Dlhopisov je spoločnosť JOJ Media House, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 45 920 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka číslo: 5141/B. O vydaní emisie Dlhopisov rozhodlo valné zhromaždenie Emitenta dňa 18.07.2013.
5.4.3

Druh cenného papiera, názov, celková Menovitá hodnota a emisný kurz

Druhom cenného papiera je Dlhopis. Názov Dlhopisu je Dlhopis JOJ Media House 6,30/2018. Celková menovitá
hodnota Emisie, a teda aj najvyššia suma Menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov, je 55 000 000 EUR. Mena
emisie je euro. Emisný kurz všetkých Dlhopisov vydaných k Dátumu vydania Dlhopisov bol stanovený na 100%
Menovitej hodnoty Dlhopisu (ďalej len „Emisný kurz“). Emisný kurz ku každému ďalšiemu dňu počas lehoty
na upisovanie Dlhopisov (primárneho predaja) sa zvyšuje o zodpovedajúci alikvotný úrokový výnos s použitím
BCK – štandardu 30E/360, kde jeden rok má 360 dní rozdelených do 12 mesiacov s 30 dňami, podľa
nasledovného vzorca:
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Emisný kurz (v % z menovitej hodnoty) = Emisný kurz k Dátumu vydania Dlhopisov + Pomerná časť úroku
(v%)
kde,
Emisný kurz k Dátumu vydania Dlhopisov = 100%
Pomerná časť úroku v % = ročný výnos v % / 360* (počet dní od Dátumu vydania Dlhopisov do dňa upísania
(predaja) Dlhopisu)
5.4.4

Podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov

Dlhopisy majú podobu zaknihovaného cenného papiera evidovaného v evidencii podľa § 10 ods. 4 písm. a)
zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“) v Centrálnom depozitári
cenných papierov SR, a. s., so sídlom ul. 29. augusta l/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísanom v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B, alebo v akejkoľvek inej
zákonom uznanej evidencii cenných papierov, vo forme na doručiteľa v zmysle Zákona o cenných papieroch a
budú vydané v menovitej hodnote každého z Dlhopisov 1 000 EUR (ďalej len „Menovitá hodnota Dlhopisov“),
v počte 55 000 kusov. Dlhopisy budú vydané výhradne v eurách. ISIN Dlhopisov je SK4120009382 séria 01.
K Dlhopisom sa viažu všetky práva v zmysle Zákona o dlhopisoch, pokiaľ nie je nižšie uvedené inak. K
Dlhopisom sa neviažu žiadne predkupné, ani výmenné práva. S Dlhopismi sa pre Majiteľov Dlhopisov neviažu
žiadne ďalšie výhody. Emitent podá žiadosť na Burzu o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný voľný trh.
5.4.5

Prevoditeľnosť

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená, avšak pokiaľ to nebude odporovať platným právnym predpisom,
môžu byť v súlade s kapitolou 5.4.13.3 Prospektu prevody Dlhopisov v CDCP pozastavené počínajúc dňom
bezprostredne nasledujúcim po Rozhodnom dni (ako je tento pojem definovaný nižšie). K prevodu Dlhopisov
dochádza registráciou prevodu vykonaného CDCP alebo členom CDCP alebo osobou, ktorá eviduje Majiteľa
Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu vedie CDCP. Za splácanie
a splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov neprevzala záruku žiadna právnická alebo fyzická osoba. Spoločný
zástupca Majiteľov Dlhopisov nebol ustanovený. Pred podaním žiadosti o schválenie Prospektu cenného papiera
do Národnej banky Slovenska neboli Dlhopisy prijaté na kótovaný alebo iný trh žiadnej burzy cenných papierov,
ani sa s nimi neobchodovalo na žiadnom zahraničnom regulovanom verejnom trhu.
5.4.6

Majitelia Dlhopisov

Majiteľmi Dlhopisov budú osoby, ktoré budú evidované ako majitelia Dlhopisov na účte majiteľa vedenom
CDCP alebo na účte majiteľa vedenom členom CDCP, alebo ktoré budú ako majitelia Dlhopisov evidované
osobou, ktorej CDCP vedie držiteľský účet, ak sú tieto Dlhopisy evidované na tomto držiteľskom účte (ďalej len
„Majitelia Dlhopisov“, pričom tento pojem zahŕňa aj jedného „Majiteľa Dlhopisov“). Ak sú niektoré Dlhopisy
evidované na držiteľskom účte vedenom CDCP, potom si Emitent vyhradzuje právo spoľahnúť sa na oprávnenie
každej osoby, ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre
túto osobu vedie CDCP, v plnom rozsahu zastupovať (priamo alebo nepriamo) Majiteľa Dlhopisov a vykonávať
voči Emitentovi na účet Majiteľa Dlhopisov všetky právne úkony (či už v jeho mene alebo vo vlastnom mene) v
súvislosti s Dlhopismi, akoby táto osoba bola ich majiteľom. Pokiaľ zákon alebo rozhodnutie súdu doručené
Emitentovi nestanoví inak, budú Emitent a Administrátor pokladať každého Majiteľa Dlhopisov za jeho
oprávneného majiteľa vo všetkých ohľadoch a vyplácať mu platby v súlade s týmto Prospektom. Osoby, ktoré
budú Majiteľmi Dlhopisov a ktoré nebudú z akéhokoľvek dôvodu zapísané v evidencii CDCP, sú povinné o tejto
skutočnosti a o titule nadobudnutia Dlhopisov bez zbytočného odkladu informovať Emitenta.
5.4.7

Rating

Ani Emitentovi ani Dlhopisom nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou, ani sa neočakáva, že pre
účely tejto Emisie bude rating udelený.
5.4.8

Status záväzkov Emitenta

Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky
Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu) a budú vždy postavené čo do poradia svojho
uspokojovania rovnocenne (pari passu) medzi sebou navzájom a aspoň rovnocenne (pari passu) voči všetkým
iným súčasným a budúcim priamym, všeobecným, nezabezpečeným, nepodmieneným a nepodriadeným
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záväzkom Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych
predpisov. Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými Majiteľmi Dlhopisov
rovnako.
5.4.9

Vyhlásenie a záväzok Emitenta

Emitent týmto vyhlasuje, že dlhuje Menovitú hodnotu Dlhopisov Majiteľom Dlhopisov a zaväzuje sa im splatiť
Menovitú hodnotu Dlhopisov (prípadne Predčasne splatnú čiastku, ako je definovaná nižšie) v súlade s týmto
Prospektom.
5.4.10

Negatívne záväzky

Emitent sa zaväzuje, že do doby splnenia všetkých svojich platobných záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov
vydaných a doposiaľ nesplatených v súlade s týmto Prospektom nezriadi ani neumožní zriadenie žiadneho
zabezpečenia akýchkoľvek svojich záväzkov záložným alebo inými obdobnými právami tretích osôb, ktoré by
obmedzili práva Emitenta k jeho súčasnému alebo budúcemu majetku, aktívam alebo príjmom, pokiaľ najneskôr
súčasne so zriadením takýchto záložných práv alebo iných obdobných práv tretích osôb nezabezpečí, aby jeho
záväzky vyplývajúce z Dlhopisov boli zabezpečené rovnocenne s takto zabezpečovanými záväzkami.
Vyššie uvedené sa nevzťahuje na:
(a) akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôb, ktoré by obmedzili práva Emitenta k jeho
súčasnému alebo budúcemu majetku, aktívam alebo príjmom, ktoré sú predmetom takýchto záložných
alebo iných obdobných práv a ktorých úhrnná hodnota nepresahuje 5 500 000 EUR (slovom: päť
miliónov päťsto tisíc euro); alebo
(b) akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôb, aké sa obvykle poskytujú v rámci
podnikateľskej činnosti vykonávanej Emitentom alebo zriadené v súvislosti s obvyklými bankovými
operáciami Emitenta; alebo
(c) akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôb (existujúce alebo budúce) vyplývajúce zo
zmluvných dojednaní Emitenta existujúcich k Dátumu vydania Dlhopisov alebo ktoré sa týkajú majetku
alebo aktív Emitenta, ktoré sú založené alebo použité ako zábezpeka ku Dňu vyhotovenia prospektu;
alebo
(d) akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva, ktoré viaznu na majetku alebo aktívach Emitenta v dobe
jeho nadobudnutia, alebo zriadené za účelom zabezpečenia záväzkov Emitenta vzniknutých výhradne
v súvislosti s obstaraním takéhoto majetku alebo aktív alebo ich časti (okrem iného v súvislosti s
nadobudnutím nových majetkových účastí na iných osobách), alebo
(e) akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôb, vyplývajúce zo zákona alebo vzniknuté na
základe súdneho alebo správneho rozhodnutia.
5.4.11

Výnos Dlhopisov

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,30 % p.a. (ďalej len „Úroková sadzba“).
Úrokové výnosy budú narastať od prvého dňa každého Výnosového obdobia do posledného dňa, ktorý sa do
takého Výnosového obdobia ešte zahrňuje. Úrokové výnosy budú vyplácané za každé Výnosové obdobie spätne,
vždy k 15.08. každého roka (ďalej len „Deň výplaty úrokov“), a to v súlade s kapitolou 5.4.13 tohto Prospektu
a so Zmluvou s administrátorom. Prvá platba úrokových výnosov bude uskutočnená k 15.08.2014.
„Výnosovým obdobím“ sa pre účely tohto Prospektu rozumie jedno dvanásťmesačné obdobie začínajúce
Dátumom vydania Dlhopisov (vrátane) a končiace v poradí prvým Dňom výplaty úrokov (vynímajúc) a ďalej
každé ďalšie bezprostredne nadväzujúce dvanásťmesačné obdobie začínajúce Dňom výplaty úrokov (vrátane) a
končiace ďalším nasledujúcim Dňom výplaty úrokov (vynímajúc), až do Dňa splatnosti Dlhopisov (ako je
definovaný nižšie). Pre účely začiatku plynutia ktoréhokoľvek Výnosového obdobia sa Deň výplaty úrokov
neposúva v súlade s konvenciou Pracovného dňa (ako je tento pojem definovaný nižšie v kapitole 5.4.12.3 tohto
Prospektu).
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5.4.11.1 Konvencia pre výpočet výnosov
Pre účely výpočtu úrokového výnosu prislúchajúceho k Dlhopisom sa použije úroková konvencia pre výpočet
úrokov „Standard BCK 30E/360“ (tzn. že pre účely výpočtu úrokového výnosu sa má za to, že jeden rok má 360
(tristošesťdesiat) dní, rozdelených do 12 (dvanástich) mesiacov po 30 (tridsiatich) kalendárnych dňoch, pričom
v prípade neúplného mesiaca sa bude vychádzať z počtu skutočne uplynutých dní. Úroková sadzba a vypočítanie
výnosov z Dlhopisov Agentom pre výpočty bude (s výnimkou prípadu, ak nastane zjavná chyba) pre všetkých
Majiteľov Dlhopisov konečné a záväzné.
5.4.11.2 Stanovenie úrokového výnosu
Čiastka úrokového výnosu prislúchajúceho k jednému Dlhopisu za každé obdobie jedného (1) bežného roka sa
stanoví ako násobok Menovitej hodnoty takéhoto Dlhopisu a Úrokovej sadzby (vyjadrenej desatinným číslom).
Čiastka úrokového výnosu prislúchajúceho k jednému Dlhopisu za akékoľvek obdobie kratšie než jeden (1)
bežný rok sa stanoví ako násobok Menovitej hodnoty takéhoto Dlhopisu, Úrokovej sadzby (vyjadrenej
desatinným číslom) a príslušného zlomku dní vypočítaného podľa konvencie pre výpočet výnosov uvedenej
vyššie v kapitole 5.4.11.1 tohto Prospektu a zaokrúhlením výslednej čiastky na dve (2) desatinné miesta podľa
matematických pravidiel. Takto stanovená čiastka úrokového výnosu Dlhopisu bude Agentom pre výpočty
oznámená bez zbytočného odkladu Majiteľom Dlhopisov v súlade s kapitolou 5.4.18 tohto Prospektu.
5.4.11.3 Koniec úročenia
Dlhopisy prestanú byť úročené Dňom splatnosti Dlhopisov (Dňom splatnosti Dlhopisov sa rozumie Deň
konečnej splatnosti Dlhopisov i Deň predčasnej splatnosti Dlhopisov) za podmienky, že Menovitá hodnota
Dlhopisov bola splatená. Ak nedôjde k úplnému splateniu Dlhopisov v Deň splatnosti Dlhopisov, Dlhopisy budú
naďalej úročené naposledy stanovenou Úrokovou sadzbou, pokiaľ všetky čiastky splatné v súvislosti
s Dlhopismi nebudú uhradené Majiteľom Dlhopisov.
5.4.12

Splatnosť Dlhopisov a ich odkúpenie

5.4.12.1 Konečné splatenie
Menovitá hodnota všetkých Dlhopisov bude jednorazovo splatná dňa 15.08.2018 (ďalej len „Deň splatnosti
Dlhopisov“), a to v súlade s kapitolou 5.4.13 tohto Prospektu a Zmluvou s administrátorom.
5.4.12.2 Predčasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta
Emitent si vyhradzuje možnosť predčasného splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov na základe svojho
rozhodnutia, spolu s výnosom vždy k 15.08. príslušného kalendárneho roka, najskôr však k 15.08.2016 (ďalej
tiež ako „Deň predčasnej splatnosti Dlhopisov“). Rozhodnutie Emitenta o predčasnom splatení bude oznámené
Majiteľom Dlhopisov najmenej 30 dní pred oznámeným dňom predčasnej splatnosti Dlhopisov. Oznámenie
Emitenta o predčasnej splatnosti Dlhopisov uskutočnené podľa tejto kapitoly 5.4.12.2 Prospektu je
neodvolateľné a zaväzuje Emitenta k predčasnému splateniu všetkých Dlhopisov v súlade s týmto Prospektom.
Majiteľom Dlhopisov bude zároveň vyplatená Predčasne splatná čiastka. Emitent je rovnako oprávnený
predčasne splatiť Dlhopisy v jeho vlastníctve.
5.4.12.3 Predčasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia Majiteľov Dlhopisov
Emitent sa nezaväzuje Majiteľom Dlhopisov, že na ich požiadanie splatí Menovitú hodnotu Dlhopisov pred
určeným Dňom splatnosti Dlhopisov s výnimkou záväzku Emitenta predčasne splatiť všetky Dlhopisy vo forme
vyplatenia Predčasne splatnej čiastky, ak ho o to požiadajú Majitelia Dlhopisov alebo ktorýkoľvek z nich v
súlade s kapitolou 5.4.14.1 tohto Prospektu.
5.4.12.4 Odkúpenie Dlhopisov
Emitent má kedykoľvek pred Dňom splatnosti Dlhopisov právo na odkúpenie ktoréhokoľvek z Dlhopisov na
sekundárnom trhu za akúkoľvek trhovú cenu.
5.4.12.5 Zrušenie Dlhopisov
Dlhopisy odkúpené Emitentom nezanikajú a je na uvážení Emitenta, či ich bude držať v majetku Emitenta
a prípadne ich znovu predá, alebo ich oznámením Administrátorovi urobí predčasne splatnými dňom doručenia
oznámenia o predčasnej splatnosti Administrátorovi, pokiaľ v uvedenom oznámení nebude uvedený neskorší
dátum splatnosti. V takom prípade práva a povinnosti z Dlhopisov bez ďalšieho zanikajú z titulu splynutia práv
a povinností (záväzkov) v jednej osobe.
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5.4.12.6 Domnienka splatenia
V prípade, že Emitent uhradí Administrátorovi celú čiastku Menovitej hodnoty Dlhopisov (prípadne Predčasne
splatnú čiastku) a úrokových výnosov (pokiaľ je to relevantné) splatnú v súvislosti so splatením Dlhopisov
v súlade s ustanoveniami tohto Prospektu, všetky záväzky Emitenta z Dlhopisov budú pre účely tohto Prospektu
považované za úplne splatené ku dňu pripísania príslušných čiastok na príslušný účet Administrátora.
5.4.12.7 Dispozícia s prostriedkami na účte u Administrátora
S prostriedkami, ktoré Emitent uhradí na účet vedený u Administrátora za účelom výplaty úrokového výnosu z
Dlhopisov alebo splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov (prípadne Predčasne splatnej čiastky) a úrokov
z omeškania (pokiaľ je to relevantné), nie je Emitent oprávnený disponovať (s výnimkou úrokových výnosov
z nich) a Administrátor ich v súlade s Prospektom použije na výplatu Majiteľom Dlhopisov.
5.4.13

Spôsob, termíny a miesto splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov

5.4.13.1 Mena
Emitent sa zaväzuje vyplácať výnosy z Dlhopisov a splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisov (prípadne Predčasne
splatnú čiastku) v mene euro. Výnosy z Dlhopisov budú vyplácané a Menovitá hodnota Dlhopisov (prípadne
Predčasne splatná čiastka) bude splatená Majiteľom Dlhopisov za podmienok stanovených týmto Prospektom v
súlade s daňovými a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými a účinnými v čase
vykonania príslušnej platby.
Všetky odkazy na „EUR" alebo „euro" v tomto Prospekte sú odkazmi na zákonnú menu Slovenskej republiky.
5.4.13.2 Deň výplaty
Výplata výnosov z Dlhopisov bude realizovaná ku Dňu výplaty úrokov a splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov
bude realizované, k dátumom uvedeným v tomto Prospekte (každý takýto Deň podľa významu ďalej tiež „Deň
splatnosti Dlhopisov“ alebo „Deň predčasnej splatnosti Dlhopisov“ alebo každý z týchto dní tiež ako „Deň
výplaty“) v súlade s týmto Prospektom, a to prostredníctvom Administrátora, v Určenej prevádzkarni (platobné
miesto). Ak pripadne Deň výplaty na iný než Pracovný deň, vznikne Emitentovi povinnosť zaplatiť predmetné
čiastky v najbližší nasledujúci Pracovný deň bez toho, aby bol povinný platiť úrok z omeškania alebo iné
dodatočné čiastky za takýto časový odklad.
Pre účely tohto Prospektu sa za Pracovný deň považuje akýkoľvek kalendárny deň (okrem soboty a nedele),
kedy sú banky v Slovenskej republike a CDCP bežne otvorené pre verejnosť a kedy sú vyporiadavané
medzibankové obchody v euro (ďalej len „Pracovný deň“).
5.4.13.3 Určenie práva na obdržanie výplat súvisiacich s Dlhopismi
Výnosy z Dlhopisov a Menovitá hodnota Dlhopisov (prípadne Predčasne splatná čiastka), budú vyplácané
osobám, ktoré budú preukázateľne Majiteľmi Dlhopisov podľa aktuálnej evidencie Dlhopisov vedenej CDCP
alebo členom CDCP alebo osobou, ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na
držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu vedie CDCP ku koncu pracovnej doby CDCP v príslušný Rozhodný deň
(ako je definovaný nižšie) (ďalej len „Oprávnená osoba“). Rozhodný deň znamená (i) tridsiaty (30-ty)
kalendárny deň predchádzajúci príslušnému Dňu výplaty úrokov, pre účely splatenia Menovitej hodnoty
Dlhopisov (prípadne Predčasne splatnej čiastky) a výplaty výnosov, alebo (ii) tretí (3-tí) pracovný deň pred
dňom oznámeným Administrátorom Burze, ako deň uskutočnenia platby, ktorá sa má vykonať v dôsledku
Predčasnej splatnosti Dlhopisov z dôvodu Prípadov neplnenia záväzkov (ďalej len „Rozhodný deň). Pre účely
určenia príjemcu úrokového výnosu alebo Menovitej hodnoty Dlhopisov (prípadne Predčasne splatnej čiastky)
nebude Emitent ani Administrátor prihliadať k prevodom Dlhopisov uskutočnených počínajúc dňom
bezprostredne nasledujúcim po Rozhodnom dni až do príslušného Dňa výplaty. Pokiaľ to nebude odporovať
platným právnym predpisom, môžu byť prevody všetkých Dlhopisov pozastavené počínajúc dňom
bezprostredne nasledujúcim po Rozhodnom dni až do príslušného Dňa výplaty, pričom na výzvu Administrátora
je Majiteľ Dlhopisu povinný k takému pozastaveniu prevodov poskytnúť potrebnú súčinnosť.
5.4.13.4 Uskutočňovanie platieb
Administrátor bude vykonávať výplaty výnosov z Dlhopisov a výplatu Menovitej hodnoty Dlhopisov (prípadne
Predčasne splatnej čiastky) Oprávneným osobám bezhotovostným prevodom na ich účet vedený v banke podľa
inštrukcie, ktorú príslušná Oprávnená osoba oznámi Administrátorovi pre Administrátora vierohodným
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spôsobom najneskôr päť (5) pracovných dní pred Dňom výplaty. Inštrukcia bude mať formu podpísaného
písomného vyhlásenia (s úradne osvedčenou pravosťou podpisu/podpismi alebo overeným podpisom
oprávneným pracovníkom banky), ktoré bude obsahovať dostatočné údaje o účte Oprávnenej osoby umožňujúce
Administrátorovi platbu vykonať. V prípade právnických osôb bude inštrukcia doplnená o originál alebo kópiu
platného výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného registra, v ktorom je Oprávnená osoba
registrovaná, pričom správnosť údajov v tomto výpise z obchodného registra alebo z obdobného registra overí
zamestnanec Administrátora ku Dňu výplaty (takáto inštrukcia spolu s výpisom z obchodného registra alebo
iného obdobného registra (ak je relevantný) a prípadnými ostatnými príslušnými prílohami ďalej len
„Inštrukcia“). Inštrukcia musí byť s obsahom a vo forme vyhovujúcej rozumným požiadavkám Administrátora,
pričom Administrátor bude oprávnený vyžadovať dostatočne uspokojivý dôkaz o tom, že osoba, ktorá Inštrukciu
podpísala, je oprávnená v mene Oprávnenej osoby takúto Inštrukciu podpísať. Takýto dôkaz musí byť
Administrátorovi doručený taktiež najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred Dňom výplaty. V tomto ohľade bude
Administrátor predovšetkým oprávnený požadovať (i) predloženie plnej moci v prípade, ak za Oprávnenú osobu
bude konať zástupca, a (ii) dodatočné potvrdenie Inštrukcie od Oprávnenej osoby. Akákoľvek Oprávnená osoba,
ktorá v súlade s akoukoľvek príslušnou medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (ktorou je
Slovenská republika zmluvnou stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnenie, je povinná doručiť
Administrátorovi spolu s Inštrukciou ako jej neoddeliteľnú súčasť doklad o svojom daňovom domicile a ďalšie
doklady, ktoré si môže Administrátor a príslušné daňové orgány vyžiadať. Bez ohľadu na toto svoje oprávnenie
nebudú Administrátor ani Emitent preverovať správnosť a úplnosť takýchto Inštrukcií a neponesú žiadnu
zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním Oprávnenej osoby s doručením Inštrukcie ani nesprávnosťou či
inou vadou takejto Inštrukcie. V prípade originálov cudzích úradných listín alebo úradného overenia v cudzine si
Administrátor môže vyžiadať poskytnutie príslušného vyššieho alebo ďalšieho overenia, resp. apostily podľa
Haagskej dohody o apostilácii (podľa toho, čo je relevantné). Administrátor môže ďalej žiadať, aby všetky
dokumenty vyhotovené v cudzom jazyku boli dodané s úradným prekladom do slovenského jazyka. Pokiaľ
Inštrukcia obsahuje všetky náležitosti podľa tejto kapitoly a je Administrátorovi oznámená v súlade s touto
kapitolou a vo všetkých ostatných ohľadoch vyhovuje požiadavkám tejto kapitoly, je považovaná za riadnu.
Záväzok vyplatiť akýkoľvek úrokový výnos alebo splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisu (prípadne Predčasne
splatnú čiastku) sa považuje za splnený riadne a včas, pokiaľ je príslušná čiastka poukázaná Oprávnenej osobe v
súlade s riadnou Inštrukciou podľa tejto kapitoly a pokiaľ je najneskôr v príslušný deň splatnosti takejto čiastky
pripísaná na bankový účet takejto Oprávnenej osoby.
Emitent ani Administrátor nie sú zodpovední za omeškanie výplaty akejkoľvek dlžnej čiastky spôsobenej tým,
že (i) Oprávnená osoba včas nedodala riadnu Inštrukciu alebo ďalšie dokumenty alebo informácie požadované
od nej v tejto kapitole, (ii) takáto Inštrukcia, dokumenty alebo informácie boli neúplné, nesprávne alebo nepravé
alebo (iii) takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nemohol Emitent alebo Administrátor
ovplyvniť a Oprávnenej osobe v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na akýkoľvek doplatok či úrok alebo
iný výnos za takto spôsobený časový odklad príslušnej platby.
5.4.13.5 Zmena spôsobu a miesta uskutočňovania platieb
Emitent spoločne s Administrátorom je oprávnený rozhodnúť o zmene miesta vykonávania výplat (platobného
miesta), pričom takáto zmena nesmie spôsobiť Majiteľom Dlhopisov ujmu. Toto rozhodnutie bude Majiteľom
Dlhopisov oznámené formou zverejnenia dodatku k Prospektu, a to rovnakým spôsobom ako bol zverejnený
Prospekt. Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením dodatku k
Prospektu, majú právo odstúpiť od prijatia tejto ponuky, a to do dvoch (2) pracovných dní po zverejnení dodatku
k Prospektu.
5.4.14

Predčasná splatnosť Dlhopisov v prípadoch neplnenia záväzkov

5.4.14.1 Prípady neplnenia záväzkov
Ak nastane a bude pretrvávať akýkoľvek z nasledovných prípadov (každý z takýchto prípadov ďalej ako
„Prípad neplnenia záväzkov“):
(a)

Neplnenie
Akákoľvek platba v súvislosti s Dlhopismi nie je uhradená do piatich (5) Pracovných dní od
dátumu jej splatnosti; alebo

(b)

Porušenie ostatných záväzkov z podmienok Emisie Dlhopisov
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Emitent poruší alebo nesplní akýkoľvek ďalší záväzok (iný než definovaný Prípad neplnenia
záväzkov uvedený v písm. (a) vyššie) vo vzťahu k Dlhopisom, vyplývajúci z podmienok Emisie
Dlhopisov alebo je v omeškaní s plnením alebo dodržiavaním akéhokoľvek z jeho ďalších
záväzkov z Dlhopisov alebo v súvislosti s nimi a takéto porušenie alebo nesplnenie Emitent
nenapravil v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy bol Emitent na túto skutočnosť
písomne upozornený ktorýmkoľvek Majiteľom Dlhopisov listom doručeným Emitentovi priamo
alebo prostredníctvom Administrátora; alebo
(c)

Neplnenie ostatných záväzkov Emitenta (Cross-default)
Pokiaľ akýkoľvek splatný Záväzok Emitenta v celkovej čiastke prevyšujúcej 5 500 000 EUR
(alebo ekvivalent tejto hodnoty v akejkoľvek inej mene) nebude Emitentom splatený i napriek
predchádzajúcemu upozorneniu Emitenta veriteľom na skutočnosť, že takáto čiastka je splatná, a
pokiaľ uvedená čiastka zostane nesplatená dlhšie než tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa
doručenia písomného upozornenia na skutočnosť, že v dôsledku nesplatenia tejto čiastky si veriteľ
uplatňuje právo požadovať predčasné splatenie celej čiastky dlhu veriteľovi, alebo dňa, ku
ktorému uplynie poskytnutý odklad, alebo ktorý bol stanovený dohodou medzi Emitentom a
príslušným veriteľom, pokiaľ by Emitent v dobrej viere neuplatnil námietky proti takémuto
záväzku z oprávnených dôvodov a predpísaným spôsobom a uskutočnil platbu do tridsiatich (30)
kalendárnych dní odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bol uznaný povinným plniť;
Záväzok pre účely tohto odseku znamená akýkoľvek záväzok alebo záväzky Emitenta
k peňažnému plneniu vyplývajúci z (i) bankových alebo iných úverov a pôžičiek a k nim
prislúchajúcemu príslušenstvu, (ii) všetkých ostatných foriem dlhového financovania, (iii)
swapových zmlúv, termínovaných menových a úrokových obchodov a ostatných derivátov a (iv)
akéhokoľvek ručenia poskytnutého Emitentom; alebo

(d)

Platobná neschopnosť
(i) Emitent podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo obdobné konanie, účelom ktorého je
speňaženie majetku dlžníka a kolektívne uspokojenie veriteľov alebo postupné uspokojenie
veriteľov dohodnuté v reštrukturalizačnom pláne podľa platného a účinného zákona o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „Obdobné konanie") na svoj majetok; (ii) na majetok Emitenta je
súdom v Slovenskej republike vyhlásený konkurz alebo Obdobné konanie; (iii) návrh na
vyhlásenie konkurzu na majetok Emitenta je súdom v Slovenskej republike zamietnutý výlučne z
dôvodu, že Emitentov majetok by nekryl ani náklady a výdavky spojené s konkurzným konaním;
alebo (iv) Emitent navrhne alebo vykoná akúkoľvek dohodu o odklade, o opätovnom zostavení
časového harmonogramu alebo inej úprave všetkých svojich dlhov z dôvodu, že ich nebude
schopný uhradiť v čase ich splatnosti; alebo

(e)

Likvidácia
Je vydané právoplatné rozhodnutie súdu v Slovenskej republike alebo prijaté uznesenie valného
zhromaždenia Emitenta o zrušení Emitenta s likvidáciou; alebo

(f)

Koniec obchodovania
Dôjde ku skončeniu obchodovania s Dlhopismi na regulovanom voľnom trhu BCPB; alebo

(g)

Exekučné konanie
Dôjde k pozastaveniu s nakladaním, exekúcii, resp. inému podobnému konaniu, na akúkoľvek časť
majetku, aktív alebo výnosov Emitenta alebo voči akejkoľvek časti jeho majetku, aktív alebo
výnosov Emitenta a nedôjde k jeho zastaveniu do šesťdesiat (60) kalendárnych dní, pričom v
akomkoľvek takomto prípade sa hodnota takéhoto majetku, aktív alebo výnosov rovná alebo
prevyšuje sumu 5 500 000 EUR (alebo jej ekvivalent v akejkoľvek mene); alebo

(h)

Uplatnenie zabezpečenia
Akékoľvek záložné právo alebo iné obdobné zabezpečenie poskytnuté Emitentom sa stane
vymáhateľným a je vykonaný akýkoľvek úkon smerujúci k jeho vymáhaniu, pričom v
akomkoľvek takomto prípade sa čiastka zabezpečená príslušným záložným právom alebo iným
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zabezpečením rovná alebo prevyšuje sumu 5 500 000 EUR (alebo jej ekvivalent v akejkoľvek
mene); alebo
(i)

Nezákonnosť
Plnenie ktoréhokoľvek zo záväzkov Emitenta podľa tohto Prospektu alebo podľa Zmluvy s
Administrátorom je alebo sa stane pre Emitenta nezákonným, alebo je takýto záväzok vyhlásený
za neplatný,
tak:
môže ktorýkoľvek Majiteľ Dlhopisov podľa svojej úvahy písomným oznámením určeným
Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určenej prevádzkarne ako je definovaná
v kapitole 5.4.16.1 Prospektu (ďalej len „Oznámenie o predčasnom splatení“) požiadať
o predčasné splatenie Menovitej hodnoty všetkých Dlhopisov, ktorých je Majiteľom, a vyplatenie
Predčasne splatnej čiastky ku Dňu predčasnej splatnosti Dlhopisov, ibaže sa Dlhopisy stanú
splatnými skôr na základe kogentného ustanovenia zákona (v takom prípade sa postupuje podľa
príslušných kogentných ustanovení zákona) alebo na základe tohto Prospektu, a Emitent je
povinný Menovitú hodnotu všetkých týchto Dlhopisov vrátane pomernej časti úrokového výnosu
splatiťv súlade s kapitolou 5.4.13 tohto Prospektu.

5.4.14.2 Splatnosť predčasne splatných Dlhopisov
Všetky čiastky splatné Emitentom ktorémukoľvek Majiteľovi Dlhopisov podľa kapitoly 5.4.14.2 Prospektu sa
stávajú splatnými k poslednému Pracovnému dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Majiteľ
Dlhopisov doručil Administrátorovi do Určenej prevádzkarne, ako je definovaná v kapitole 5.4.16.1 Prospektu,
príslušné Oznámenie o predčasnom splatení určené Emitentovi (takýto deň ďalej tiež ako „Deň predčasnej
splatnosti Dlhopisov“).
5.4.14.3 Späťvzatie Oznámenia o predčasnom splatení Dlhopisov
Oznámenie o predčasnom splatení môže byť príslušným Majiteľom Dlhopisov vzaté späť, avšak len vo vzťahu
k ním vlastnených Dlhopisov, a len pokiaľ je takéto späťvzatie adresované Emitentovi a doručené
Administrátorovi na adresu Určenej prevádzkarne, ako je definovaná v kapitole 5.4.16.1 Prospektu, skôr, než sa
príslušné čiastky stávajú podľa kapitoly 5.4.14.2 tohto Prospektu splatnými. Späťvzatie Oznámenia
o predčasnom splatení však nemá vplyv na Oznámenie o predčasnom splatení ostatných Majiteľov Dlhopisov.
5.4.15

Premlčanie

Práva z Dlhopisov sa premlčia uplynutím desiatich (10) rokov odo dňa ich splatnosti.
5.4.16

Určená prevádzkareň, Administrátor, Kotačný agent, Agent pre výpočty

5.4.16.1 Určená prevádzkareň
Určená prevádzkareň a výplatné miesto Administrátora (ďalej len „Určená prevádzkareň“) sú na nasledujúcej
adrese:
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika
5.4.16.2 Administrátor
Činnosť administrátora spojenú so splatením Dlhopisov bude zabezpečovať pre Emitenta spoločnosť J&T
BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 47115378, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 1731, prostredníctvom svojej
pobočky v Slovenskej republike J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie
8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 964 693, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „J&T BANKA, a.s.“), na základe podmienok zmluvy o
správe emisie a obstaraní platieb (ďalej len „Zmluva s administrátorom“).
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Emitent je oprávnený rozhodnúť o tom, že poverí výkonom služieb administrátora spojených so splatením
Dlhopisov inú alebo ďalšiu osobu s príslušným oprávnením na výkon takejto činnosti (J&T BANKA, a.s. alebo
takáto iná osoba ďalej len „Administrátor“), a to na základe Zmluvy s administrátorom. Toto rozhodnutie bude
Majiteľom Dlhopisov oznámené formou zverejnenia dodatku k Prospektu, a to rovnakým spôsobom ako bol
zverejnený Prospekt. Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením
dodatku k Prospektu, majú právo odstúpiť od prijatia tejto ponuky, a to do dvoch (2) pracovných dní po
zverejnení dodatku k Prospektu. Rovnopis Zmluvy s administrátorom bude k dispozícii k nahliadnutiu
Majiteľom Dlhopisov v bežnej pracovnej dobe v Určenej prevádzkarne Administrátora, ako je uvedená vyššie.
Majiteľom Dlhopisov sa odporúča, aby sa so Zmluvou s administrátorom oboznámili, pretože je dôležitá okrem
iného aj pre faktický priebeh výplat Majiteľom Dlhopisov.
Emitent je oprávnený rozhodnúť o vymenovaní iného alebo ďalšieho Administrátora a o určení inej alebo ďalšej
Určenej prevádzkarne Administrátora. Toto rozhodnutie bude Majiteľom Dlhopisov oznámené formou
zverejnenia dodatku k Prospektu, a to rovnakým spôsobom ako bol zverejnený Prospekt. Investori, ktorí prijali
ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením dodatku k Prospektu, majú právo odstúpiť
od prijatia tejto ponuky, a to do dvoch (2) pracovných dní po zverejnení dodatku k Prospektu.
Zmeny predpokladané vyššie nesmú spôsobiť Majiteľom Dlhopisov podstatnú ujmu.
5.4.16.3 Vzťah Administrátora a Majiteľov Dlhopisov
Administrátor koná v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy s administrátorom ako zástupca
Emitenta a jeho právny vzťah k Majiteľom Dlhopisov vyplýva iba zo Zmluvy s administrátorom.
5.4.16.4 Kotačný agent, ďalší a iný Kotačný agent
Činnosť kotačného agenta v súvislosti s prijatím Dlhopisov na príslušný regulovaný trh bude pre Emitenta
vykonávať J&T BANKA, a.s.. Emitent je oprávnený rozhodnúť o tom, že poverí výkonom služieb kotačného
agenta v súvislosti s prijatím Dlhopisov na príslušný regulovaný trh inú alebo ďalšiu osobu s príslušným
oprávnením na výkon takejto činnosti (J&T BANKA, a.s. alebo takáto iná osoba ďalej len „Kotačný agent“).
Táto zmena však nesmie spôsobiť Majiteľom Dlhopisov podstatnú ujmu. Toto rozhodnutie bude Majiteľom
Dlhopisov oznámené formou zverejnenia dodatku k Prospektu, a to rovnakým spôsobom ako bol zverejnený
Prospekt. Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením dodatku k
Prospektu, majú právo odstúpiť od prijatia tejto ponuky, a to do dvoch (2) pracovných dní po zverejnení dodatku
k Prospektu.
Emitent prostredníctvom Kotačného agenta požiada o prijatie Dlhopisov na regulovaný voľný trh BCPB.
5.4.16.5 Vzťah Kotačného agenta a Majiteľov Dlhopisov
Kotačný agent koná v súvislosti s plnením povinností Kotačného agenta ako zástupca Emitenta a nie je
v žiadnom právnom vzťahu s Majiteľmi Dlhopisov.
5.4.16.6 Agent pre výpočty, ďalší a iný Agent pre výpočty
Činnosť agenta pre výpočty vo vzťahu k Dlhopisom bude pre Emitenta vykonávať J&T BANKA, a.s.. Emitent
môže poveriť výkonom služieb agenta v súvislosti s vykonávaním výpočtov týkajúcich sa Dlhopisov na základe
dodatku k tomuto Prospektu inú alebo ďalšiu osobu s príslušným oprávnením na výkon takejto činnosti (ďalej
len „Agent pre výpočty“).
Emitent je oprávnený rozhodnúť o vymenovaní iného alebo ďalšieho Agenta pre výpočty. Táto zmena však
nesmie spôsobiť Majiteľom Dlhopisov podstatnú ujmu. Toto rozhodnutie bude Majiteľom Dlhopisov oznámené
formou zverejnenia dodatku k Prospektu, a to rovnakým spôsobom ako bol zverejnený Prospekt. Investori, ktorí
prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením dodatku k Prospektu, majú právo
odstúpiť od prijatia tejto ponuky, a to do dvoch (2) pracovných dní po zverejnení dodatku k Prospektu.
5.4.16.7 Vzťah Agenta pre výpočty a Majiteľov Dlhopisov
Agent pre výpočty koná v súvislosti s plnením povinností Agenta pre výpočty ako zástupca Emitenta a nie je
v žiadnom právnom vzťahu s Majiteľmi Dlhopisov.
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Zmeny a vzdanie sa nárokov

Emitent a Administrátor sa môžu bez súhlasu Majiteľov Dlhopisov dohodnúť na (i) akejkoľvek zmene
ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy s administrátorom, pokiaľ ide výlučne o zmenu formálnu, vedľajšej alebo
technickej povahy, alebo je uskutočnená za účelom opravy zrejmého omylu alebo vyžadovaná platnou právnou
úpravou a (ii) akejkoľvek inej zmene a vzdaní sa nárokov z akéhokoľvek porušenia niektorého z ustanovení
Zmluvy s administrátorom, ktoré podľa rozumného názoru Emitenta a Administrátora nespôsobí Majiteľom
Dlhopisov ujmu.
5.4.18

Oznámenia

Akékoľvek oznámenia Majiteľom Dlhopisov podľa kapitoly 5.4. tohto Prospektu budú platné, pokiaľ budú
uverejnené v slovenskom jazyku v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy
a na webovej stránke Emitenta www.jojmediahouse.sk. Ak stanovia kogentné právne predpisy pre uverejnenie
niektorého z oznámení podľa tohto Prospektu iný spôsob, bude takéto oznámenie považované za uverejnené jeho
uverejnením spôsobom predpísaným príslušným právnym predpisom. V prípade, že bude niektoré oznámenie
uverejňované viacerými spôsobmi, bude sa za dátum takého oznámenia považovať dátum jeho prvého
uverejnenia. Informácie a zmeny, pre ktoré sa vyžaduje vyhotovenie dodatku k Prospektu, budú zverejnené
rovnakým spôsobom ako Prospekt.
Akékoľvek oznámenie Emitentovi v zmysle tohto Prospektu bude riadne vykonané, pokiaľ bude doručené na
nasledovnú adresu:
JOJ Media House, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
alebo na akúkoľvek inú adresu, ktorá bude Majiteľom Dlhopisov oznámená spôsobom uvedeným
v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly 5.4.18.
5.4.19

Rozhodné právo, jazyk, spory

Dlhopisy budú vydané v súlade so Zákonom o dlhopisoch a Majitelia Dlhopisov majú práva a povinnosti
vyplývajúce z tohto zákona, z tohto Prospektu a zo Zákona o cenných papieroch, pričom postup ich vykonania
vyplýva z príslušných právnych predpisov a tohto Prospektu. Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z
Dlhopisov a tohto Prospektu sa budú spravovať, interpretovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Tento Prospekt môže byť preložený do anglického a/alebo iných jazykov. V prípade
akýchkoľvek rozporov medzi rôznymi jazykovými verziami bude rozhodujúca slovenská jazyková verzia.
Akékoľvek prípadné spory medzi Emitentom a Majiteľmi Dlhopisov vyplývajúce z Dlhopisov, tohto Prospektu
alebo s nimi súvisiacimi budú riešené súdmi v Slovenskej republike.
5.4.20

Obmedzenie týkajúce sa šírenia Prospektu a predaja Dlhopisov

Rozširovanie tohto Prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené
zákonom. Emitent nepožiadal o uznanie tohto Prospektu v inom štáte a Dlhopisy nie sú kótované, registrované,
povolené ani schválené akýmkoľvek správnym či iným orgánom akejkoľvek jurisdikcie s výnimkou NBS a
obdobne nebude bez ďalšieho umožnená ani ich ponuka s výnimkou ponuky na území Slovenskej republiky a
ďalej s výnimkou prípadov, kedy takáto ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené pre takúto ponuku a/alebo
osobu, ktorá takúto ponuku uskutočňuje, príslušnými právnymi predpismi štátu, v ktorom je takáto ponuka
uskutočňovaná.
Osoby, ktorým sa dostane tento Prospekt do rúk, sú povinné oboznámiť sa so všetkými vyššie uvedenými
obmedzeniami, ktoré sa na nich môžu vzťahovať, a takéto obmedzenia dodržiavať. Tento Prospekt sám o sebe
nepredstavuje ponuku na predaj, ani výzvu na zadávanie ponúk ku kúpe Dlhopisov v akejkoľvek jurisdikcii.
U každej osoby, ktorá nadobúda Dlhopisy, sa bude mať za to, že prehlásila a súhlasí s tým, že (i) táto osoba je
uzrozumená so všetkými príslušnými obmedzeniami týkajúcimi sa ponuky a predaja Dlhopisov, ktoré sa na ňu
a príslušný spôsob ponuky či predaja vzťahujú, že (ii) táto osoba ďalej neponúkne na predaj a ďalej nepredá
Dlhopisy bez toho, aby boli dodržané všetky príslušné obmedzenia, ktoré sa na takúto osobu a príslušný spôsob
ponuky a predaja vzťahujú, a že (iii) predtým, ako by Dlhopisy mala ďalej ponúknuť alebo ďalej predať, táto
osoba bude potenciálnych kupujúcich informovať o tom, že ďalšie ponuky alebo predaj Dlhopisov môžu
podliehať v rôznych štátoch zákonným obmedzeniam, ktoré je nutné dodržiavať.
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Zdanenie a devízová regulácia v Slovenskej republike

Text tejto kapitoly 5.4.21 je iba zhrnutím určitých daňových, odvodových súvislostí slovenských právnych
predpisov týkajúcich sa nadobudnutia, vlastníctva a disponovania s Dlhopismi a nie je vyčerpávajúcim súhrnom
všetkých daňovo relevantných súvislostí, ktoré môžu byť významné z hľadiska rozhodnutia investora o kúpe
Dlhopisov. Toto zhrnutie nepopisuje daňové a odvodové súvislosti vyplývajúce z práva akéhokoľvek iného štátu
ako Slovenskej republiky. Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov účinných ku dňu, ku ktorému je tento
Prospekt vyhotovený (s výnimkou ak je uvedené inak) a môže podliehať následnej zmene (i s prípadnými
retroaktívnymi účinkami). Investorom, ktorí majú záujem o kúpu Dlhopisov, sa odporúča, aby sa poradili so
svojimi právnymi a daňovými poradcami o daňových, odvodových a devízovo-právnych dôsledkoch kúpy,
predaja a držby Dlhopisov a prijímania platieb úrokov z Dlhopisov podľa daňových a devízových predpisov
a predpisov v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia platných v Slovenskej republike a v štátoch, v ktorých
sú rezidentmi, ako i v štátoch, v ktorých výnosy z držby a predaja Dlhopisov môžu byť zdanené.
5.4.21.1 Zdanenie v Slovenskej republike
V zmysle Zákona o dani z príjmov sú príjmy právnických osôb zdaňované sadzbou 23% a príjmy fyzických osôb
zdaňované sadzbou 19% s výnimkou, ak ide o príjmy prekračujúce v danom roku 176,8 - násobok životného
minima, ktoré sú zdaňované sadzbou 25%.
a) Výnosy (Úrokový príjem)
Výnosy z Dlhopisov vyplatené po 01. júli 2013 plynúce daňovému nerezidentovi nepodliehajú dani z príjmu
v Slovenskej republike.
Výnosy z Dlhopisov vyplatené po 01. júli 2013 s výnimkou, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo
nezriadenému na podnikanie, Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska,
nepodliehajú dani vyberanej zrážkou a sú súčasťou základu dane z príjmov.
Výnosy z Dlhopisov vyplatené po 01. júli 2013 plynúce daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na
podnikanie, Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska podliehajú dani
vyberanej zrážkou.
b) Príjem z predaja
Zisky z predaja Dlhopisov realizované právnickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo
stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta - právnickej osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, sa
zahŕňajú do všeobecného základu dane podliehajúcemu zdaneniu príslušnou sadzbou dane z príjmov
právnických osôb . Straty z predaja Dlhopisov kalkulované kumulatívne za všetky Dlhopisy predané
v jednotlivom zdaňovacom období nie sú vo všeobecnosti daňovo uznateľné s výnimkou špecifických prípadov
stanovených zákonom.
Zisky z predaja Dlhopisov realizované fyzickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo stálou
prevádzkarňou daňového nerezidenta - fyzickej osoby s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, sa
všeobecne zahŕňajú do bežného základu dane z príjmov fyzických osôb podliehajúcemu. Prípadné straty
z predaja Dlhopisov nie je možné považovať za daňovo uznateľné.
Príjmy z predaja Dlhopisov realizované slovenským daňovým nerezidentom, ktoré plynú od slovenského
daňového rezidenta alebo stálej prevádzkarne slovenského daňového nerezidenta so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, sú všeobecne predmetom zdanenia príslušnou sadzbou dane z príjmov, ak nestanoví
príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená Slovenskou republikou inak.
c)

Odvody z výnosov z Dlhopisov

Výnosy z Dlhopisov pri fyzických osobách, ktoré sú v Slovenskej republike povinne zdravotne poistené,
podliehajú odvodom zo zdravotného poistenia v sadzbe 14%, a to zo sumy, ktorá spolu s ich ostatnými príjmami
zo zárobkovej činnosti, ktoré podliehajú odvodom zo zdravotného poistenia, neprekračuje maximálny
vymeriavací základ, ktorý je ku dňu, ku ktorému je tento Prospekt vyhotovený, 60-násobkom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej
republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa odvod zo zdravotného
poistenia platí.
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5.4.21.2 Devízová regulácia v Slovenskej republike
Vydávanie a nadobúdanie Dlhopisov nie je v Slovenskej republike predmetom devízovej regulácie. V prípade,
kedy príslušná medzinárodná dohoda o ochrane a podpore investícií uzatvorená medzi Slovenskou republikou
a krajinou, ktorej rezidentom je príjemca platby, nestanoví inak, resp. nestanoví výhodnejšie zaobchádzanie,
môžu cudzozemskí Majitelia Dlhopisov za splnenia určitých predpokladov nakúpiť peňažné prostriedky v cudzej
mene za slovenskú menu (euro) bez devízových obmedzení a transferovať tak výnos z Dlhopisov, čiastky
zaplatenej Emitentom v súvislosti s uplatnením práva Majiteľov Dlhopisov na predčasné odkúpenie Dlhopisov
Emitentom, prípadne splatenú menovitú hodnotu Dlhopisov zo Slovenskej republiky v cudzej mene.
5.4.21.3 Smernica o zdanení príjmov z úspor
Na základe smernice č. 2003/48/ES o zdanení príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov, majú členské štáty
povinnosť poskytnúť daňovým orgánom iného členského štátu podrobnosti o platbách úrokov (alebo podobných
príjmov) platených osobou v ich jurisdikcii, alebo vyberané takou osobou pre rezidenta, ktorý je fyzickou
osobou v takom inom členskom štáte. V priebehu prechodného obdobia by mali Luxembursko a Rakúsko
(pokiaľ sa v priebehu tejto doby nerozhodnú inak) uplatňovať na príjmy z úspor zrážkovú daň v sadzbe
progresívne sa zvyšujúcej na 35% (koniec tohto prechodného obdobia závisí na záveroch dohôd vzťahujúcich sa
k výmene informácií medzi inými členskými štátmi).
Niekoľko nečlenských krajín EÚ (zahrňujúc Švajčiarsko) prijalo systém zrážkovej dane a určité závislé a
pridružené územia niektorých členských štátov súhlasili prijať obdobné opatrenia (buď poskytovanie informácií,
alebo prechodné zrážkové zdanenie) vo vzťahu k platbám vykonaným osobou v ich jurisdikcii, alebo vyberaných
takou osobou pre rezidenta, ktorý je fyzickou osobou členského štátu. Členské štáty naviac uzatvorili recipročné
zmluvy ohľadom informovania alebo prechodného zrážkového zdanenia s niektorými z týchto závislých alebo
pridružených území vo vzťahu k platbám vykonaným týmito osobami v členskom štáte, alebo vyberaných takou
osobou pre rezidenta, ktorý je fyzickou osobou na danom území.

5.5.

Podmienky ponuky

5.5.1

Ponuka a upisovanie Dlhopisov – primárny predaj

Predpokladaný objem Emisie Dlhopisov (t.j. najvyššia suma menovitých hodnôt) 55 000 000 EUR bude
ponúkaný v Slovenskej republike k upísaniu a kúpe predovšetkým retailovým investorom na základe verejnej
ponuky cenných papierov v zmysle ustanovenia § 120 Zákona o cenných papierov. Ponuka nie je rozdelená na
časti. Činnosti spojené s vydaním a upisovaním Dlhopisov bude ako hlavný manažér Emisie Dlhopisov
zabezpečovať J&T BANKA, a.s. (ďalej len „Hlavný manažér“). Primárny predaj (upisovania) Dlhopisov beží
odo dňa 15.08.2013 do dňa 15.02.2014 (12:00 hod.). Emitent si vyhradzuje právo ukončiť upisovanie Dlhopisov
aj pred uplynutím lehoty na upisovanie Dlhopisov v prípade, ak bude investormi upísaná najvyššia suma
menovitých hodnôt Dlhopisov. Dátumom začiatku vydávania Dlhopisov (t.j. začiatku pripisovania dlhopisov na
majetkové účty) a zároveň aj dátumom vydania Dlhopisov (dátumom emisie) bude 15.08.2013 (ďalej len
„Dátum vydania Dlhopisov“). Emisia bude vydávaná priebežne, pričom predpokladaná lehota vydávania
Dlhopisov (t.j. pripisovania na účty majiteľov) skončí najneskôr jeden (1) mesiac po uplynutí lehoty na
upisovanie Dlhopisov alebo jeden (1) mesiac po upísaní najvyššej sumy menovitých hodnôt Dlhopisov (podľa
toho, čo nastane skôr). Emitent je oprávnený vydať Dlhopisy v menšom objeme, než bola najvyššia suma
menovitých hodnôt Dlhopisov, pričom Emisia sa bude aj v takom prípade považovať za úspešnú. Minimálna
výška objednávky je stanovená na jeden (1) kus Dlhopisu, maximálna výška objednávky nie je stanovená, avšak
maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom v objednávke je
obmedzený najvyššou sumou menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov. Čistá kúpna cena za Dlhopisy môže
byť znížená o odmenu, poplatky či výdavky spojené s upísaním a kúpou Dlhopisov. Podmienkou účasti na
verejnej ponuke je preukázanie totožnosti investora platným dokladom. Investori budú uspokojovaní podľa času
zadania svojich objednávok, pričom po naplnení celkového objemu Emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky
akceptované ani uspokojené (takže nemôže nastať situácia znižovania upisovania). Po upísaní a pripísaní
Dlhopisov na účty Majiteľov Dlhopisov bude Majiteľom Dlhopisov zaslané potvrdenie o upísaní Dlhopisov.
Výsledky verejnej ponuky budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v Určenej prevádzkarni v zmysle
kapitoly 5.4.16.1 v deň nasledujúci po skončení lehoty vydávania Dlhopisov.
Dlhopisy budú na základe pokynu Hlavného manažéra bez zbytočného odkladu pripísané na účty Majiteľov
vedené CDCP alebo členom CDCP alebo na účty Majiteľov, ktoré sú evidované osobou, ktorej CDCP vedie

Strana 86

JOJ Media House, a.s.

PROSPEKT

držiteľský účet, ak sú tieto Dlhopisy evidované na tomto držiteľskom účte, bezodkladne po zaplatení Emisného
kurzu dotknutých Dlhopisov.
Za účelom úspešného primárneho vyporiadania (t.j. pripísania Dlhopisov na príslušné účty po zaplatení
Emisného kurzu) Emisie Dlhopisov musia upisovatelia Dlhopisov postupovať v súlade s pokynmi Aranžéra
alebo jeho zástupcov. Najmä, pokiaľ nie je upisovateľ Dlhopisov sám členom Centrálneho depozitára, musí si
ustanoviť ako svojho zástupcu miestneho obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude členom Centrálneho
depozitára. Nie je možné zaručiť, že Dlhopisy budú prvonadobúdateľovi riadne dodané, pokiaľ prvonadobúdateľ
či obchodník s cennými papiermi, u ktorého má zriadený účet majiteľa, nevyhovie všetkým postupom a nesplní
všetky príslušné pokyny za účelom primárneho vyporiadania Dlhopisov.
5.5.2

Súhlas Emitenta na následný ďalší predaj cenných papierov alebo konečné umiestnenie cenných
papierov prostredníctvom finančného sprostredkovateľa – sekundárny predaj

5.5.2.1 Informácie, ktoré sa musia poskytnúť, pokiaľ ide o súhlas Emitenta alebo osoby zodpovednej za
vypracovanie Prospektu
Emitent súhlasí s použitím Prospektu a prijíma zodpovednosť za obsah Prospektu, aj vzhľadom na následný
ďalší predaj cenných papierov na základe verejnej ponuky alebo konečné umiestnenie cenných papierov
prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, ktorému sa udelil súhlas s použitím Prospektu.
Následný ďalší predaj cenných papierov na základe verejnej ponuky alebo konečné umiestnenie cenných
papierov prostredníctvom finančného sprostredkovateľa sa môže uskutočniť počas ponukového obdobia
primárneho predaja Dlhopisov až do uplynutia dvanástich (12) mesiacov od schválenia Prospektu.
Súhlas s použitím Prospektu sa udeľuje na obdobie dvanásť (12) mesiacov od schválenia Prospektu.
Finanční sprostredkovatelia môžu Prospekt používať na následný ďalší predaj cenných papierov na základe
verejnej ponuky alebo konečné umiestnenie cenných papierov v Slovenskej republike a za predpokladu, že
Emitent v budúcnosti požiada NBS o notifikáciu, v tom členskom štáte Európskej únie, ktorého orgánu dohľadu
bude Národnou bankou Slovenska zaslaná notifikácia o schválení tohto Prospektu, ako aj jeho prípadných
dodatkov schválených v budúcnosti.
V prípade, že je v zmysle Zákona o cenných papieroch potrebná aktualizácia Prospektu v súvislosti so
sekundárnou ponukou, zodpovedá za ňu Emitent.
OZNAM INVESTOROM:
Informácie o podmienkach ponuky finančného sprostredkovateľa musí finančný sprostredkovateľ
poskytnúť v čase uskutočnenia ponuky.
5.5.2.2 Ďalšie informácie
Zoznam finančných sprostredkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí majú povolené používať Prospekt, a
informácie o ich totožnosti:
J&T BANKA, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Česká republika, IČO: 471 15 378
Povolené používať Prospekt majú aj iní vymedzení finanční sprostredkovatelia, ktorí nie sú známi k Dátumu
vyhotovenia prospektu.
Údaj o tom, ako sa uverejnia akékoľvek nové informácie týkajúce sa finančných sprostredkovateľov, ktorí sú
neznámi v čase schválenia Prospektu alebo prípadne v čase podania konečných podmienok, a kde je možné ich
nájsť:
Informácie týkajúce sa finančných sprostredkovateľov neznámych v čase schválenia Prospektu budú uverejnené
v slovenskom jazyku v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy a na webovej
stránke Emitenta www.jojmediahouse.sk. Ak stanovia kogentné právne predpisy pre uverejnenie niektorého
z oznámení podľa tohto Prospektu iný spôsob, bude takéto oznámenie považované za uverejnené jeho
uverejnením spôsobom predpísaným právnym predpisom. V prípade, že bude niektoré oznámenie uverejňované
viacerými spôsobmi, bude sa za dátum takéhoto oznámenia považovať dátum jeho prvého uverejnenia.
OZNAM INVESTOROM:
Každý finančný sprostredkovateľ, ktorý Prospekt používa, musí na svojej webovej lokalite uviesť, že
Prospekt používa v súlade so súhlasom a podmienkami, ktoré sú s ním spojené.
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Vymáhanie súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi

Text tejto kapitoly je len zhrnutím určitých právnych súvislostí slovenského práva týkajúcich sa vymáhania
súkromnoprávnych nárokov spojených s Dlhopismi voči Emitentovi. Toto zhrnutie nepopisuje akékoľvek právne
súvislosti vymáhania uvedených nárokov vyplývajúce z práva akéhokoľvek iného štátu než práva Slovenskej
republiky. Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov účinných k Dátumu vyhotovenia tohto prospektu a môže
podliehať následnej zmene (i s prípadnými retroaktívnymi účinkami). Informácie uvedené v tejto kapitole sú
predložené len ako všeobecné informácie pre charakteristiku právnej situácie a boli získané z verejne
prístupných všeobecne záväzných právnych predpisov. Potenciálni nadobúdatelia Dlhopisov by sa nemali
spoliehať na informácie tu uvedené a odporúča sa im, aby posúdili so svojimi právnymi poradcami otázky
vymáhania súkromnoprávnych záväzkov voči Emitentovi v každom príslušnom štáte.
5.6.1

Vymáhanie nárokov v Slovenskej republike

Pre účely vymáhania akýchkoľvek súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi súvisiacich so zakúpením alebo
v súvislosti s držaním Dlhopisov sú v zmysle zmluvy o upísaní a kúpe dlhopisov príslušné súdy Slovenskej
republiky. V dôsledku toho môže byť pre nadobúdateľa Dlhopisov nemožné v zahraničí podať žalobu alebo
začať akékoľvek konanie proti Emitentovi alebo požadovať pred zahraničnými súdmi vydanie súdnych
rozhodnutí proti Emitentovi alebo vykonanie súdnych rozhodnutí vydaných takýmito súdmi, ktoré sú založené
na ustanoveniach zahraničných právnych predpisov.
V prípadoch, kedy Slovenská republika uzavrela s určitým štátom medzinárodnú zmluvu o uznávaní a výkone
súdnych rozhodnutí, je zabezpečený výkon súdnych rozhodnutí takéhoto štátu v súlade s ustanovením danej
medzinárodnej zmluvy. Pri neexistencii takejto zmluvy môžu byť rozhodnutia cudzích súdov uznané a vykonané
v Slovenskej republike za podmienok stanovených v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom, v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona nemožno rozhodnutia justičných orgánov
cudzích štátov vo veciach uvedených v ustanoveniach § 1 uvedeného zákona o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom, cudzie zmiery a cudzie notárske listiny (spoločne ďalej len „cudzie rozhodnutia“)
uznať a vykonať, ak (i) rozhodnutá vec spadá do výlučnej právomoci orgánov Slovenskej republiky alebo orgán
cudzieho štátu by nemal právomoc vo veci rozhodnúť, ak by sa na posúdenie jeho právomoci použili
ustanovenia slovenského práva, alebo (ii) nie sú právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom boli vydané,
alebo (iii) nie sú rozhodnutím vo veci samej, alebo (iv) účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie
uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne
doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto
účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal, alebo ak tento účastník
vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá, alebo (v) slovenský súd už vo veci právoplatne rozhodol, alebo
je tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie, alebo (vi)
uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.
V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie je v Slovenskej republike priamo aplikovateľné
nariadenie Rady ES č. 44/2001 zo dňa 22.12.2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a
obchodných veciach. Na základe tohto nariadenia sú s určitými výnimkami uvedenými v tomto nariadení súdne
rozhodnutia vydané súdnymi orgánmi v členských štátoch EÚ, v občianskych a obchodných veciach
vykonateľné v Slovenskej republike a naopak, súdne rozhodnutia vydané súdnymi orgánmi v Slovenskej
republike v občianskych a obchodných veciach sú vykonateľné v členských štátoch EÚ.

5.7.

Prijatie k obchodovaniu a spôsob obchodovania

Emitent požiada najneskôr po upísaní celkovej menovitej hodnoty Dlhopisov alebo po uplynutí lehoty na
upisovanie Dlhopisov (v prípade, ak celková menovitá hodnota Dlhopisov nebude upísaná do konca stanovenej
lehoty na upisovanie) Burzu cenných papierov Bratislava, a.s. (BCPB) o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na
regulovanom voľnom trhu BCPB. Obchodovanie s Dlhopismi bude zahájené po ich prijatí na obchodovanie na
regulovanom voľnom trhu BCPB. K obchodovaniu na BCPB sa má prijať celé množstvo upísaných Dlhopisov,
najviac v Menovitej hodnote 55 000 000 EUR. Dlhopisy nie sú obchodované na žiadnom inom tuzemskom alebo
zahraničnom regulovanom trhu alebo burze. Okrem žiadosti o prijatie Emisie k obchodovaniu na regulovanom
voľnom trhu BCPB Emitent nepožiadal, ani nemieni požiadať o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na niektorom
domácom či zahraničnom regulovanom trhu alebo burze.
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Hlavný manažér je oprávnený vykonávať stabilizáciu Dlhopisov a môže podľa svojej úvahy vynaložiť úsilie
na uskutočnenie krokov, ktoré bude považovať za nevyhnutné a rozumné za účelom stabilizácie alebo udržania
takej trhovej ceny Dlhopisov, ktorá by inak nemusela prevládať. Hlavný manažér môže túto stabilizáciu
kedykoľvek ukončiť.

5.8.

Dodatočné informácie

5.8.1

Poradcovia v súvislosti s vydaním cenných papierov

Poradcom Emitenta v súvislosti s vydaním cenných papierov je Aranžér, spoločnosť J&T IB and Capital
Markets, a.s.. Predmetom zmluvy o zabezpečení vydania emisie dlhopisov uzatvorenej medzi Emitentom
a Aranžérom je výhradné poverenie Aranžéra za podmienok v tejto zmluve uvedených v mene Emitenta a na
Emitentov účet zabezpečiť vydanie zamýšľanej tuzemskej emisie Dlhopisov Emitenta, pričom Aranžér
vykonáva činnosti výlučne v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. f) Zákona o cenných papieroch.
Emitent pri vydaní Emisie Dlhopisov JOJ Media House 6,30/2018 a pri vypracovaní tohto Prospektu využil
sprostredkovane služby spoločnosti BBH advokátska kancelária, s.r.o. ako právneho poradcu Hlavného
manažéra.
5.8.2
Audit informácií v kapitole Prospektu – Údaje o cennom papieri
V kapitole Prospektu – Údaje o cennom papieri sa nenachádzajú informácie, ktoré by boli podrobené auditu
alebo preskúmané štatutárnym audítorom.
5.8.3
Informácie znalcov a tretej strany
V kapitole Prospektu – Údaje o cennom papieri nie sú použité vyhlásenia alebo správy pripísané určitej osobe
ako znalcovi.
V kapitole Prospektu – Údaje o cennom papieri nie sú použité údaje tretej strany.
5.8.4
Úverové a indikatívne ratingy
Ani Emitentovi ani Dlhopisom nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou, ani sa neočakáva, že pre
účely tejto Emisie bude rating udelený.
Prospekt bude sprístupnený k nahliadnutiu všetkým záujemcom bezplatne v písomnej forme u Hlavného
manažéra na jeho webovej stránke www.jt-bank.sk a ďalej počas bežnej pracovnej doby v čase od 9.00 do 16.00
hod. na adrese jeho pobočky zahraničnej banky v Slovenskej republike, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02,
Bratislava, Slovenská republika. Oznámenie o sprístupnení (zverejnení) Prospektu bude zverejnené v dennej
tlači s celoštátnou pôsobnosťou.
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ZOZNAM POUŽITÝCH DEFINÍCIÍ, POJMOV A SKRATIEK

„Akcie.sk“ znamená spoločnosť Akcie.sk, s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 45 687 897, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
67219/B;
„Akzent BigBoard“ znamená spoločnosť Akzent BigBoard, a.s., so sídlom Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 44 540 957, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 4670/B;
„Aranžér“ znamená J&T IB and Capital Markets, a.s., so sídlom Pobřežní 14, Praha 8, 186 00, Česká republika,
IČO: 24766259, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B,
vložka 16661, prostredníctvom svojej organzačnej zložky J&T IB and Capital Markets, a.s., organizačná zložka,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 588 345, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2066/B;
„BBH advokátska kancelária, s.r.o.“ znamená spoločnosť BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom
Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 713 066, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 43677/B;
„BigMedia“ znamená spoločnosť BigMedia, spol. s r.o., so sídlom Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 43 999 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 50758/B;
„Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.“ alebo „BCPB“ alebo „Burza“ znamená burzu cenných papierov
s týmto obchodným menom so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 604 054;
„Centrálny depozitár“, „CDCP“ alebo „CD“ znamená Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., so
sídlom ul. 29. augusta l/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B;
„Dátum vyhotovenia prospektu“ alebo „Deň vyhotovenia prospektu“ znamená deň 29.07.2013, ku ktorému
bol vyhotovený tento Prospekt;
„Devízový zákon“ znamená zákon č. 202/1995 Z.z., Devízový zákon, v znení neskorších predpisov;
„DPH“ znamená daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení
neskorších predpisov;
„Emitent“, resp. „emitent“ (tam, kde to vyplýva z kontextu použitia tohto pojmu v tomto dokumente) JOJ
Media House, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 920 206, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5141/B;
„EPA MEDIA“ znamená spoločnosť EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN
GmbH, so sídlom Leopold-Moses-Gasse 4, A-1020 Viedeň, Rakúsko, registračné číslo:214583p;
„EUR“ či „euro“ znamená zákonnú menu Slovenskej republiky;
„HERNADO LIMITED“ znamená spoločnosť HERNADO LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61,
SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nicosia, Cyprus, registračné číslo: 271787;
„Hlavný manažér“ alebo „Manažér“ znamená J&T BANKA, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ
18600, Česká republika, IČO: 47 115 378, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským
súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 1731, ktorá pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom svojej pobočky
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 964 693, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.
1320/B;
„IFRS“ znamená Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo zostavené v súlade so štandardami a
interpeláciami schválenými Radou pre medzinárodné štandardy (International Accounting Standards Board), v
minulosti sa nazývali Medzinárodnými účtovnými štandardami (IAS);
„Ing. Peter Korbačka“, dátum nar.: 14.12.1970, bytom Tichá 5146/28, 811 02 Bratislava, Slovenská republika;
„internetová stránka“ alebo „webová stránka“ znamená webové sídlo;
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„J&T BANKA, a.s.“ znamená spoločnosť J&T BANKA, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600,
Česká republika, IČO: 47 115 378, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe, oddiel B, vložka č. 1731, ktorá pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom svojej pobočky J&T
BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 964 693, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.
1320/B;
„J&T FINANCE GROUP, a.s.“ znamená spoločnosť J&T FINANCE GROUP, a.s., so sídlom Dvořákovo
nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 391 087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 802/B;
„Kotačný agent“ znamená J&T BANKA, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Česká
republika, IČO: 47 115 378, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,
oddiel B, vložka č. 1731, ktorá pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom svojej pobočky J&T BANKA,
a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
35 964 693, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1320/B;
„MAC TV“ znamená spoločnosť MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 00 618 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
29871/B;
„Majiteľ Dlhopisu“ alebo „Majitelia Dlhopisov“ znamená osoba, ktorá je evidovaná ako majiteľ Dlhopisu na
účte majiteľa vedenom CDCP alebo na účte majiteľa vedenom členom CDCP, alebo ktoré budú ako majitelia
Dlhopisov evidované osobou, ktorej CDCP vedie držiteľský účet, ak sú tieto Dlhopisy evidované na tomto
držiteľskom účte;
„Mgr. Richard Flimel“, dátum nar.: 10.06.1973, bytom Magurská 7/2772, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika;
„Nariadenie“ Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a
Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov
a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy;
„NBS“ alebo „Národná banka Slovenska“ znamená právnickú osobu zriadenú zákonom č. 566/1992 Zb., o
Národnej banke Slovenska, resp. akéhokoľvek jej právneho nástupcu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky;
„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;
„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;
„OOH“ znamená trh vonkajšej reklamy, skratka je odvodená z anglického pomenovania Out Of Home;
„PMT“ znamená spoločnosť PMT, s.r.o., so sídlom Trnavská 70, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
35 840 293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26983/B;
„Pribinova 25, s.r.o.“ znamená spoločnosť Pribinova 25, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 945 320, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 36809/B;
„PRIORA“ znamená spoločnosť PRIORA, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 767 995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 2144/B;
„Prospekt“, resp. „prospekt“ (tam, kde to vyplýva z kontextu použitia tohto pojmu v tomto dokumente)
znamená tento prospekt Dlhopisov;
„RECAR Bratislava“ znamená spoločnosť RECAR Bratislava a.s., so sídlom Ivánska cesta 2D, 821 04
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 287 678, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 4914/B;
„RECAR Slovensko“ znamená spoločnosť RECAR Slovensko a.s., so sídlom Ivánska cesta 2D, 821 04
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 866 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 4939/B;
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„skupina Akzent BigBoard“ znamená spoločnosť Akzent BigBoard a ňou ovládané spoločnosti v zmysle
organizačnej štruktúry uvedenej v kapitole 4.7.2 tohto Prospektu;
„skupina Emitenta“ znamená Emitent a ním priamo alebo nepriamo ovládané spoločnosti v zmysle
organizačnej štruktúry uvedenej v kapitole 4.7.2 tohto Prospektu;
„skupina EPA MEDIA“ znamená spoločnosť EPA MEDIA a ňou ovládané spoločnosti v zmysle organizačnej
štruktúry uvedenej v kapitole 4.7.2 tohto Prospektu;
„Slovenská produkčná“ znamená spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 843 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3006/B;
„SOZA“ znamená organizáciu Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, so sídlom
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika, IČO: 178 454, ktorá vykonáva kolektívnu správu práv
autorov hudobných diel v rozsahu oprávnenia na výkon kolektívnej správy č. 1/2004 udeleného Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky;
„Starhouse Media“ znamená spoločnosť Starhouse Media, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 963 662, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 3737/B;
„ŠTÚDIO KOLIBA a.s.“ znamená spoločnosť ŠTÚDIO KOLIBA a.s., so sídlom Brečtanova 1, 833 14
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 398 227, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 875/B;
„tis.“ znamená tisíc;
„TNS“ znamená spoločnosť TNS Slovakia s.r.o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 31 406 246, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
9908/B;
„Transportná spoločnosť v likvidácii“ znamená spoločnosť Transportná spoločnosť, a. s., v likvidácii, so
sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 677 698, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 17/B;
„TV JOJ“ znamená televízna stanica prevádzkovaná spoločnosťou Slovenská produkčná na základe licencie,
ktorej držiteľom je spoločnosť MAC TV;
„PLUS“ znamená televízna stanica prevádzkovaná spoločnosťou Slovenská produkčná na základe licencie,
ktorej držiteľom je spoločnosť MAC TV;
„WAU“ znamená televízna stanica prevádzkovaná spoločnosťou Slovenská produkčná na základe licencie,
ktorej držiteľom je spoločnosť MAC TV;
„Zákon o burze“ znamená zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, v znení neskorších predpisov;
„Zákon o cenných papieroch“ znamená zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách,
v znení neskorších predpisov;
„Zákon o dlhopisoch“ znamená zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov;
„Zákon o dani z príjmov“ znamená zákon č. 595/2003 Z. z. o dani príjmov v znení neskorších predpisov;
„ZoKaR“ znamená zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
„Zákon o účtovníctve“ znamená zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
„Živnostenský zákon“ znamená zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov.

Strana 92

JOJ Media House, a.s.

PROSPEKT

7.

PRÍLOHY

7.1

Výročná správa Emitenta za rok 2012 obsahujúca auditovanú konsolidovanú účtovnú závierku
Emitenta a jeho konsolidovaného celku vrátane audítorskej správy vypracovanú podľa
medzinárodných účtovných štandardov IFRS (príloha č. 1)

7.2

Výročná správa Emitenta za rok 2011 obsahujúca auditovanú konsolidovanú účtovnú závierku
Emitenta a jeho konsolidovaného celku vrátane audítorskej správy vypracovanú podľa
medzinárodných účtovných štandardov IFRS (príloha č. 2)
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EMITENT
JOJ Media House, a.s.
Brečtanová 1
831 01 Bratislava
Slovenská republika

J&T IB and Capital Markets, a.s.
Pobřežní 14
186 00 Praha 8
Česká republika
pôsobiaca v SR
prostredníctvom svojej organizačnej zložky
J&T IB and Capital Markets, a.s., organizačná zložka
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Slovenská republika

HLAVNÝ MANAŽÉR
J&T BANKA, a.s.
Pobřežní 297/14
18600 Praha 8
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Vážené dámy a páni,
som rád, že Vám môžem opäť po roku predložiť výroč-

Tradičnou oblasťou pôsobenia našej spoločnosti je tele-

nú správu spoločnosti JOJ Media House, a.s.. Už tretí rok

vízne vysielanie. Naše dva televízne kanály TV JOJ a PLUS

úspešne podnikáme v médiách na trhoch strednej a východ-

potvrdili aj v roku 2012 svoje vynikajúce výsledky z predchá-

nej Európy a naše pôsobenie sa nám počas uplynulého roka

dzajúcich rokov. Oba kanály zaznamenali zvýšenie trhového

podarilo rozšíriť o ďalšie významné investície v mediálnom

podielu a vysielanie TV JOJ sa čoraz častejšie stávalo divác-

sektore.

kou jednotkou v Prime Time – najsledovanejšom vysielacom

Rok 2012 patril z pohľadu ekonomickej situácie na na-

čase. V roku 2013 sme navyše divákom ponúkli aj tretí kanál,

šich trhoch medzi tie náročnejšie. Bol to rok, v ktorom sme

vysielajúci pod značkou WAU, s primárnym zameraním na

sa zamerali na udržiavanie obchodných vzťahov, realizáciu

ženského diváka.

úsporných opatrení v našich existujúcich spoločnostiach ako

Aj v roku 2012 sme pokračovali v produkcii a vysielaní divác-

aj na expanziu na nové trhy. Sme radi, že aj napriek pretrvá-

ky úspešných seriálov a zábavných programov, medzi ktoré

vajúcej ťažkej situácii sa spoločnostiam v skupine JOJ Media

patrili napríklad denný seriál PANELÁK, scripted reality

House podarilo uspieť a posilniť svoju stabilitu. Napriek po-

show Súdna sieň alebo najnovší výpravný seriál Pod povr-

kračujúcemu miernemu poklesu reklamných trhov zazname-

chom. Napokon, ako sa už stalo tradíciou, aj v roku 2012

nali naše spoločnosti zlepšenie vo väčšine ekonomických

sme pre divákov pripravili spolu s českou televíznou spoloč-

ukazovateľov.

nosťou FTV Prima pokračovanie úspešného projektu Česko

V roku 2012 sme realizovali dve významné investície.

Slovensko má talent.

Začiatkom marca sme vstúpili na trh vonkajšej reklamy
v Českej republike akvizíciou spoločnosti BigBoard Praha,

Naše vízie, stratégie a plány sa budeme snažiť napĺňať aj

a.s..Táto spoločnosť sa po nedávnej akvizícii svojho bývalé-

v roku 2013. Zameriame sa najmä na nevyhnutú konsoli-

ho konkurenta, News Outdoor Czech Republic, s.r.o., stala

dáciu našich aktivít na trhoch vonkajšej reklamy v Rakúsku,

lídrom na českom trhu s takmer 50%-ným trhovým podielom.

Českej republike a na Slovensku. Zároveň sústredíme svoju

Druhou významnou investíciou bola decembrová kúpa ra-

pozornosť na niektoré menšie projekty lokálneho charak-

kúskej spoločnosti EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT

teru a budeme sa snažiť pokračovať v diverzifikácii nášho

- UND AUSSENMEDIEN GMBH, ktorá podniká na trhoch von-

podnikania na mediálnom trhu. Som presvedčený, že našich

kajšej reklamy v strednej a východnej Európe. Táto investícia

zákazníkov, divákov a obchodných partnerov nesklameme.

nám umožnila vstúpiť na atraktívny trh vonkajšej reklamy
v Rakúsku a zároveň významne posilnila naše pozície na slovenskom a českom trhu. EPAMEDIA je dnes dvojkou na trhu
vonkajšej reklamy v Rakúsku, kde jej patrí približne 40%-ný
trhový podiel.
Takmer okamžite po akvizícii sme spustili ozdravný proces, ktorý by mal výrazne zvýšiť ekonomickú výkonnosť spoločnosti EPAMEDIA. Súčasťou procesu bol napríklad aj predaj maďarských aktivít spoločnosti EPAMEDIA na sklonku

Richard Flimel

roku 2012. Ozdravné procesy pokračujú aj v súčasnej dobe

Predseda predstavenstva

a začínajú prinášať prvé pozitívne výsledky.

JOJ Media House, a.s
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spoločnosti

» Czech Outdoor, s.r.o., (99,9% podiel) – prenájom reklamných plôch,
» Český Billboard, s.r.o., (100% podiel) – prenájom reklamných plôch,
» MG Advertising, s.r.o., (50% podiel) – prenájom reklamných plôch,
» Barrandia, s.r.o., (50% podiel) – prenájom reklamných
plôch,
» Expiria, s.r.o., (100% podiel) – prenájom reklamných plôch,
» Tardus Publishing, s.r.o., (100%) – prenájom reklamných
plôch,
» RAIL REKLAM, s.r.o., (49%) – prenájom reklamných plôch
na majetku spoločnosti České Drahy, a.s..
» JOJ Media House, a.s., vlastní od konca roku 2012 aj
outdoor akzent, s.r.o., ktorý dopĺňa portfólio našich firiem na
tomto trhu.
JOJ Media House, a.s., je jediným spoločníkom spoločnosti Akcie.sk, s.r.o., ktorá vlastní 100% podiel na spo-

JOJ Media House, a.s., (ďalej len „materská spoločnosť“

ločnosti EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT – UND

alebo „Spoločnosť“ súhrnne s dcérskymi spoločnosťami

AUSSEN MEDIEN GMBH (ďalej len „EPAMEDIA“), ktorá je

nazývaná „Skupina“) vznikla 06.11.2010. Od svojho vzniku

dvojkou na trhu vonkajšej reklamy v Rakúskej republike.

po súčasnosť sa stala najväčšou mediálnou spoločnosťou

Prostredníctvom tejto spoločnosti má JOJ Media House,

holdingového charakteru na Slovensku.

a.s., svoje obchodné zastúpenie aj v nasledujúcich krajinách.

JOJ Media House, a.s., v oblasti televízneho trhu je 100%-ným

V Rakúskej republike:

akcionárom spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., prostred-

» heimatwerbung Ges.m.b.H NO (100% podiel),

níctvom ktorej vlastní 100%-ný podiel v spoločnosti MAC TV

» heimatwerbung Ges.m.b.H OO (100% podiel),

s.r.o., ktorá je držiteľom licencie na vysielanie televíznych sta-

» Public Space Advertising GmbH Wien (100% podiel),

níc TV JOJ, PLUS a WAU TV. Zároveň prevádzkuje aj interne-

» R+C Plakatforschung und kontrolle GmbH (51% podiel),

tové portály JOJ.sk, huste.tv, noviny.sk, tipsportextraliga.sk

V Chorvátskej republike:

a videoportal.sk.

» outdoor akzent d.o.o. (100% podiel),
V Rumunskej republike:

JOJ Media House, a.s., v oblasti vonkajšej reklamy na území

» S.C. Euromedia Group S.A. (100% podiel),

Slovenskej republiky je 100%-ným akcionárom spoločnosti

» S.C. Euromedia Services S.R.L. (100% podiel),

BigBoard Slovensko, a.s., prostredníctvom tejto spoločnosti

» BetaCons s.r.l. (100% podiel),

vlastní nasledovné podiely v spoločnostiach:

V Bulharskej republike:

» BigMedia, spol. s r.o., (100% podiel) – výhradný predaj

Prostredníctvom spoločnosti IDEA COMM AD, v ktorej má

reklamy na nosičoch dole uvedených spoločností,

JOJ Media House, a.s., 51 % podiel, vlastní obchodné podiely

» RECAR Slovensko, a.s., (100% podiel) – reklama v do-

v spoločnostiach:

pravných prostriedkoch,

» Vakom OOD Vama (50% podiel),

» RECAR Bratislava, a.s., (80% podiel) – reklama v doprav-

» Media serviz EOOD (100% podiel),

ných prostriedkoch hlavného mesta Bratislavy,

» OutdoorMediaService EOOD (100% podiel),

» Media representative, s.r.o., (80% podiel) – predaj rekla-

» Bild EOOD (100% podiel),

my špecifického charakteru.

» Rene Advertising (50% podiel),

» Akzent Media spol. s r. o., (100% podiel) - prostredníctvom

» Street Vision OOD (67% podiel),

spoločnosti EPAMEDIA
Po dôkladnom zvážení plánuje svoje obchodné pôsobenie
JOJ Media House, a.s., v oblasti vonkajšej reklamy na úze-

v Chorvátskej, Rumunskej a Bulharskej republike v dohľadnej

mí Českej republiky je 80%-ným akcionárom spoločnosti

dobe predať.

BigBoard Praha, a.s.. Cez svoje dcérske spoločnosti je lídrom
na českom trhu vonkajšej reklamy. BigBoard Praha, a.s., je

JOJ Media House, a.s., vlastní 30%-ný podiel v spoločnosti

vlastníkom nasledovných obchodných podielov:

Starhouse Media, a.s., ktorá podniká v oblasti manažmentu

» BigMedia, s.r.o., (100% podiel) – prenájom reklamných

výkonných umelcov.

plôch vlastnej siete,
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Hodnoty
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Vízia
Víziou spoločnosti JOJ Media House je stať sa významnou
stredoeurópskou mediálnou spoločnosťou a zabezpečiť
dlhodobú spokojnosť zákazníkov s našimi mediálnymi službami a produktmi pre efektívnu komunikáciu reklamy cieľovým skupinám.

Poslanie
Poslaním spoločnosti JOJ Media House je poskytovanie kvalitných mediálnych služieb širokej spoločnosti a obchodným
partnerom, ktoré chceme zabezpečiť neustálym rozširovaním a skvalitňovaním produktov.

Stratégia
Stratégiou spoločnosti JOJ Media House je rozširovanie
ponuky produktov organickým aj anorganickým rastom v regióne strednej a východnej Európy a zefektívňovanie aktivít
jednotlivých spoločností v rámci skupiny prostredníctvom
synergických prepojení.
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Analýza
mediálneho
trhu

Tak ako vo všetkých segmentoch, ani segment mediálneho

Slovenská ekonomika podľa posledných zverejnených údajov

trhu sa nevyhol dôsledkom globálnej krízy. Keďže existuje

rástla tempom 2,0% čo je v porovnaní s rokom 2011 pokles

korelácia medzi vývojom HDP a výdavkami v mediálnom

o 1,3%. 2013 bude podľa údajov NBS rokom spomalenia

sektore, rok 2012 môžeme z globálneho pohľadu hodnotiť

ekonomiky na úroveň 0,7%. K tomuto prehodnoteniu prispe-

ako rok mierneho nárastu výdavkov v tomto segmente trhu.

li dva faktory, a to nižší rast zahraničného dopytu a zhorše-

Pôvodné predpoklady predikovali zastavenie hospodárskej

nie indikátorov z domácej ekonomiky. V roku 2014 Národná

recesie a následný rast v roku 2012, no tieto optimistické

banka Slovenska odhaduje rast ekonomiky na úrovni 2,8%

varianty vývoja sa nepotvrdili. Ekonomika eurozóny klesala

a v roku 2015 až 3,8%. Inflácia by sa v rokoch 2013 až

počas celého roku 2012, čo je spojené aj s pretrvávajúcou

2014 mala pohybovať na úrovni 1,6% až 1,9%.

dlhovou krízou.
Spoločnosť JOJ Media House, a.s., počas roku 2012 diverzifikovala svoje podnikateľské činnosti v mediálnom sektore
do viacerých sektorov a krajín strednej Európy a Balkánu.
V marci 2012 vstúpila na český mediálny trh a v decembri
2012 aj na mediálne trhy v Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku,
Bulharsku a Chorvátsku.
Makroekonomická prognóza NBS

2012-2015

Medziročná dynamika v %

‘2011

‘2012

‘2013*

‘2014*

‘2015*

CAGR

Vývoj HDP reálny/*predikcia

3.3%

2.0%

0.7%

2.8%

3.8%

2.3%

Zdroj: NBS Strednodobá predikcia (P1Q-2013) základných makroekonomických ukazovateľov

Vývoj HDP reálny/*predikcia

Mediálnemu trhu na Slovensku dominuje televízna reklama, ktorá zaznamenala v roku 2012 mierny pokles tržieb.
Najväčšími spoločnosťami na slovenskom televíznom trhu
sú MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., (člen nadnárodnej
spoločnosti Central European Media Enterprises Ltd.) so
svojimi televíznymi kanálmi Markíza, Doma a Dajto; MAC TV,
s.r.o., (dcérska spoločnosť JOJ Media House, a.s.) s kanálmi
TV JOJ a Plus; a verejnoprávna RTVS s Jednotkou a Dvojkou.
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Vývoj trhových podielov vybraných TV staníc
PRIME TIME

TV JOJ

prime time 12-54 Shr %
Markíza

Jednotka

Dvojka

Plus

DOMA

Ostatné

Rok 2007

18.4

40.2

15.5

4.2

-

-

21.7

Rok 2008

22.9

37.1

13.5

4.8

1.1

-

20.6

Rok 2009

26.0

34.5

12.3

3.0

1.9

0.3

22.0

Rok 2010

26.5

34.3

10.0

1.9

2.2

1.7

23.4

Rok 2011

24.3

35.0

7.3

1.7

3.9

2.9

24.9

Rok 2012

26.3

29.1

6.6

2.2

4.1

6.2

25.5

Vývoj sledovanosti 2007 až 2012

prime time 12-54 Shr %

Slovenský trh vonkajšej reklamy, na ktorom JOJ Media

situáciou na slovenskom mediálnom trhu. Tento pokles si

House, a.s., podniká prostredníctvom spoločnosti BigBoard

vyžiadal sprísnenú kontrolu nákladov každej spoločnosti

Slevensko, a.s., zaznamenal v roku 2012 celkový pokles pri-

v skupine BigBoard Slovensko, a.s..

bližne na úrovni 15%, ktorý súvisí s celkovou ekonomickou

Mediálny trh v Rakúskej republike

roku 2012 prostredníctvom spoločnosti EPAMEDIA, ktorá
má trhový podiel približne 40% z celkových výdavkov na

Tak ako v Slovenskej republike, tak aj v Rakúskej je mediálny

vonkajšiu reklamu v Rakúsku a 48% podiel z pohľadu počtu

trh závislý od vývoja HDP krajiny s prepojením na vývoj HDP

reklamných plôch. Najvýznamnejším konkurentom spoloč-

v eurozóne. Aj keď v roku 2011 rast HDP dosiahol úroveň

nosti je Gewista GMBH, ktorá je lídrom trhu vonkajšej rekla-

3% v roku 2012 poklesol na predpokladanú úroveň 0,8 %.

my s podielom 52%. Spolu tieto dve spoločnosti kontrolujú

Na tomto trhu podniká JOJ Media House, a.s., od konca

92% trhu.

Vývoj HDP reálny/*predikcia v Rakúskej republike

2011-2013

Medziročná dynamika v %

‘2011

‘2012*

‘2013*

CAGR

Vývoj HDP reálny/*predikcia

3.0%

0.8%

1.7%

1.8%

Zdroj: Eurostat - General Economic Background

Mediálny trh v Českej republike

skupinou BigBoard Praha, a.s., čím vznikla jednoznačná trhová jednotka. Navyše v decembri 2012 sme prostredníctvom

V roku 2012 celkové výdavky na reklamu v Českej republike

EPAMEDIA ovládli ďalšiu významnú spoločnosť na českom

stagnovali. Nárast zaznamenal iba trh internetovej reklamy.

trhu vonkajšej reklamy - outdoor akzent, s.r.o..

Podľa vyjadrenia Českej národnej Banky bol rok 2012 rokom

Pri prognóze celkovej ekonomickej recesie v roku 2013 sa

recesie, česká ekonomika poklesla o 1,2%.

všetka snaha sústredí na udržanie úrovne výnosov z roku

Trh vonkajšej reklamy bol v roku 2012 výrazne ovplyvne-

2012 s očakávaním kladného dopadu úsporných opatrení na

ný akvizíciou spoločnosti spoločnosti Czech Outdoor s.r.o.,

ekonomickú efektívnosť skupiny.

Vývoj HDP reálny/*predikcia v Českej republike republike

2011-2014

Medziročná dynamika v %

‘2011

‘2012

‘2013*

‘2014*

CAGR

Vývoj HDP reálny/*predikcia

1.7%

-1.2%

-0.3%

2.1%

0.6%

Zdroj: CNB - Prognóza zverejnená 6.2.2013
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Súhrn
obchodnej
činnosti
Televízna skupina JOJ

Televízna skupina JOJ pozostáva z TV JOJ, Plus a od

HALÓ

15.4.2013 aj z nového vysielacieho kanálu WAU. V roku

Autorom nového zábavného formátu TV JOJ je Dano Dangl.

2012 pokračovala TV JOJ v úspešne nastavenej programo-

Protagonistami boli každý týždeň nielen známe, ale aj nové

vej stratégii a divákom i obchodným partnerom priniesla

tváre. Formát Haló sa nechal inšpirovať astrologickými tele-

okrem overených programových formátov aj mnohé novinky.

víznymi poradňami. V štúdiu si vždy problém vypočul herec

Podarilo sa jej tak potvrdiť postavenie lídra v pôvodnej tvor-

v kostýme veštca - špecialistu a s radosťou a nespornou

be a vo vývoji nových formátov, ktoré ponúkla na slovenský

erudovanosťou rozanalizoval problém v tolajúceho a po-

televízny trh. TV JOJ v tomto roku doplnila program inovatív-

núkol riešenie. Jednoduchá myšlienka ponúkla nekonečné

nymi akvizíciami, ktoré priniesli očakávaný úspech.

možnosti pre herecké improvizácie. Tento koncept neskôr
tvorcovia doplnili o hrané satirické a humoristické scénky

ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 3

a vyskladali tak veľmi mladý a novátorský televízny program.

Formát Česko Slovensko má talent, ktorý TV JOJ pripravovala a vysielala už tradične s českou TV Prima, bol v každej

KRIMI

sérii najúspešnejším projektom televíznej sezóny oboch tele-

KRIMI boli aj v roku 2012 jedinečnou spravodajskou re-

vízií. Show bola otvorená aj hosťom zo zahraničia, novinkou

láciou, ktorá v 30 minútach na dennej báze informovala

bolo obmedzenie, že do finále môžu postúpiť iba občania

o kriminálnych prípadoch, priebehu riešení rozličných zloči-

ČR a SR. Show Česko Slovensko má talent sa stala v roku

nov, finančných, politických či iných kauzách, dopravných ne-

2012 najsledovanejším ťažiskovým projektom roka na slo-

hodách, hľadaných osobách ap. Krimi noviny veľmi úspešne

venských obrazovkách. Traja porotcovia, Lucie Bíla, Jaroslav

oslabili hlavné spravodajské formáty konkurenčných televízií

Slávik a Martin Dejdar, hľadali najväčší talent v akejkoľvek

a v roku 2012 sa mnohokrát stali vo svojom vysielacom

oblasti, v akomkoľvek veku a s akýmikoľvek skúsenosťami.

čase lídrom trhu.

Ide o licencovanú show, ktorú TV JOJ a TV Prima Family pri-

NAJLEPŠIE POČASIE

pravili na základe licencie od spoločnosti Fremantle Media.

Najlepšie počasie sa už dlhodobo radí medzi najsledovanejšie

FARMÁR HĽADÁ ŽENU 3

relácie slovenského televízneho trhu. Meteorologickú reláciu

Po úspešnom odvysielaní prvých dvoch sérií zoznamovacej

moderujú odborníci, ktorí vedia informácie o počasí doplniť

dating show Farmár hľadá ženu priniesla TV JOJ sériu tretiu.

teoretickými vedomosťami a zaujímavosťami, približujúcimi

V nej sa opäť diváci zoznámili s farmármi či roľníkmi, ktorí

dôvody stavu počasia a jeho zmien. TV JOJ poskytuje divá-

v pote pracujú od svitu do mrku, a tak nemajú čas na zozná-

kom Najlepšieho počasia najprehľadnejšie a najodbornejšie

menie sa so ženami, s ktorými by mohli stráviť zvyšok svojho

predpovede dlhodobého i krátkodobého charakteru.

života. Tretia séria priniesla isté obmeny – viac epizód, tiež
viac farmárov hľadajúcich si ženu, či farmárku ženského po-

NOVÉ BÝVANIE

hlavia hľadajúcu si muža svojich snov. Farmár hľadá ženu je

Už niekoľko sezón pomáha moderátor Vlado Voštinár hľadať

licencovaná show, držiteľom licencie je spoločnosť Fremantle

nové bývanie mladým rodinám, párom, dôchodcom, single

Media. Jej premiéru sledovali diváci Veľkej Británie, odvtedy

ľuďom a všetkým ostatným, ktorí usúdili, že nastal ten správ-

sa v čase svojho vysielania stala najsledovanejšou show

ny čas nájsť si vlastné bývanie alebo ho zmeniť. Hľadajúci

Belgicka, Nórska, Holandska, ale aj Slovenska.

zadá základné kritériá, ktoré by jeho nový domov mal splňať,
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následne sa Vlado Voštinár so svojím tímom pustí do hľa-

divákov na cestu záchrany manželstva, rodiny a priniesli

dania ideálnej reality. Tím predloží hľadajúcemu tri ponuky,

mnohé zvraty, odcudzenia aj návraty. Nechýbala ani kvalitná

ktoré spoločne posudzujú, hodnotia a nakoniec sa rozhodu-

hudba, uveriteľná atmosféra a dej, ktorý sa mnohým dostal

jú, či je výhodné najlepšiu ponuku kúpiť alebo hľadať ďalej

pod kožu. Stačilo len málo, nechať sa vtiahnuť pod povrch

mimo televíznych kamier. Nové bývanie má svojho stáleho

a prežiť príbeh spolu s hrdinami nového seriálu.

televízneho diváka. Tí najlojálnejší poznajú takmer všetky
ponuky, ktoré sa v Novom bývaní ocitli a ako sa vyjadrili vo

SÚDNA SIEŇ

focuse, ktorý TV JOJ realizovala, aj takto sa zorientovali na

Televízna Súdna sieň vstúpila v roku 2012 do svojej 7. se-

realitnom slovenskom trhu. Napriek tejto osvetovej a jem-

zóny s príbehmi, ktoré mnohí diváci prežili alebo v nich našli

ne vzdelávacej stránke Nového bývania, je relácia vnímaná

riešenie na svoj problém. Tvorivý tím opäť prišiel s novinka-

predovšetkým ako zábavný formát, ktorý poskytuje divákom

mi a oživil dej novým prvkom, „autentickými“ výpoveďami

príjemný podvečerný nedeľný relax.

hlavných aktérov súdneho sporu. Ide o mikrosondy do ich
vnútorných pocitov, ktoré počas procesu prežívali a diváci

NOVINY O 12:00

tak videli dianie v Súdnej sieni aj z opačnej strany.

Hodinová spravodajská relácia, ktorá na pravé poludnie pra-

ŠPORT

videlne ponúkala najčerstvejšie informácie z domova i zo
zahraničia. Navyše vďaka diskusiám s hosťami prinášala aj

Rovnako ako ostatné spravodajské formáty, aj relácia

hlbší prienik do aktuálneho spoločenského, kultúrneho či

Šport ponúka divákom novinky zo sveta športu atraktívnym

politického diania.

a zrozumiteľným spôsobom. Spektrum športových disciplín,
ktorým sa Šport venoval v roku 2012, bolo veľmi široké

NOVINY O 17:00

a dotýkalo sa nielen tradičných a spoločensky preferovaných

Spravodajská relácia vysielaná v podvečerných hodinách

disciplín, ale aj tých menej tradičných.

počas pracovných dní dopĺňa informácie, ktoré divák dostal

TOP STAR

v Novinách o 12:00 a pridáva ďalšie – z domova i zo zahraničia.

Relácia divákom v týždennej periodicite približovala svet ce-

NOVINY TV JOJ

lebrít a známych tvárí. Vďaka práci redaktoriek mohli diváci

Hlavná prime-timeová spravodajská relácia TV JOJ, ktorá vo

sledovať reportáže zo životov slávnych nielen zo Slovenska,

večerných hodinách poskytuje sumár toho najdôležitejšieho,

ale aj zo sveta.

čo sa v priebehu dňa udialo doma i v zahraničí, a to v každej
oblasti spoločenského života. Najsilnejšou stránkou Novín
TV JOJ bola aj v uplynulom roku 2012 kvalitná sieť regionál-

Televízia PLUS

nych redaktorov, ktorí denne prinášali veľké množstvo infor-

Rok 2012 bol pre stanicu PLUS stabilizačným, televízia
opäť výraznejšie posilnila svoje cielenie na mladších divákov.

mácií o dianí v jednotlivých regiónoch Slovenska.

PLUSka si v roku 2012 udržala stabilnú sledovanosť i po-

PANELÁK

diel na trhu, a to aj napriek výrazným konkurenčným tlakom.

V roku 2012 oslávil Panelák už štyri roky od prvej klapky,

Svoj program posilnila premiérovými sériami úspešných akvi-

počas ktorých sa odvysielalo viac ako 820 častí. Diváci mali

zičných kriminálnych seriálov, vyšším počtom premiérových

možnosť stotožniť sa s obyvateľmi a návštevníkmi moder-

filmov i novými doku reality formátmi. Veľký úspech zazna-

ného bytového domu v Bratislave, barom a tiež aj s lekármi

menala show X Factor, ktorú PLUSka vysielala len necelé

a sestričkami z M-Kliniky. V 10. sérii pokračovali rozbehnuté

dva dni po americkej premiére. Mladá cieľová skupina tento

príbehy rodín obývajúcich spoločný priestor, zamestnancov

programový počin veľmi ocenila aj preto, že televízia sa roz-

baru, lekárov a sestier. Keďže po niekoľkých rokoch úspešné-

hodla program nedabovať, ale doplniť titulkami a uprednost-

ho vysielania bolo už v paneláku trochu tesno, rozhodol sa

niť tak aktuálnosť programu. PLUS ponúkla divákom aj naj-

Andy Kraus dom nadstaviť. Od 11. série sa do paneláku na-

úspešnejšie svetové programy, ako napríklad seriál Walking

sťahovali ďalšie rodiny s novými osudmi, ktoré sa postupne

Dead, ktorý patrí medzi najzaujímavejšie svetové televízne

premiešali s pôvodnými obyvateľmi a zasiahli do deja seriálu.

eventy.

Diváci tak prežívajú nové zápletky, ktorým nechýba rodinná
pohoda, napätie, ale tradične v ňom zostáva aj dynamika
a hlavne humor. Aj v roku 2012 bol denný seriál Panelák
neohrozeným lídrom trhu vo svojom vysielacom čase.

POD POVRCHOM
Andy Kraus v novom 52 dielnom seriáli Pod povrchom dokázal divákom, že v živote stačí jedno chybné rozhodnutie,
jediná ľahkovážnosť a potom príde naozaj posledná šanca
napraviť to, čo sme bez uváženia pokazili. Tvorcovia tak vzali
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Internet

JOJ.sk, PLUS.sk, WAU.sk

relácie TOPSTAR. Vďaka tomu na slovensku pribudol další

Rok 2012 bol pre televízne weby prelomový. Najprv hlavná

bulvárny web pre ženy, ktorý cez videoreportáže mapuje slo-

stránka JOJ.sk dostala kúpou domény PLUS.sk svoju mlad-

venský aj svetový showbiznis.

šiu sestru, neskôr začiatkom roka 2013 pribudla aj najmladšia WAU.sk. Spomínané skutočnosti začali formovať nový

Byť neustále informovaní a v centre diania by mali divákom

koncept multikanálového televízneho webu, ktorý bol úspeš-

spravodajstva TV JOJ zabezpečiť iOS aplikácie Noviny.sk

ne spustený s televízou WAU. Tento koncept už zohľadňuje

a Najlepšie počasie. Tieto aplikácie sa už druhý rok tešia mi-

niekoľko plnohodnotných televíznych webstránok, ktoré sú

moriadnej obľube.

navzájom obsahovo poprepájané.
Keďže vývoj technológií napreduje míľovými krokmi, všet-

HUSTE.tv

ky weby v portfólie TV JOJ reflektovali na najnovšie trendy

Na jesen 2012 prešla veľkým reštartom aj internetová tele-

v oblasti video streamingu zvýšením kvality videa, cielením

vízia huste.tv. Dovtedy voľne dostupný obsah bol uzamknu-

videoreklamy, či novými reklamnými formátmi. Tým si pois-

tý a k dispozícii už iba platiacim divákom. Televízia sa zame-

tila pozíciu trhovej jednotky a trendsetera v predaji videore-

rala výlučne na exkluzívne športové prenosy so zameraním

klamných webových formátov.

na mužškú cieľovú skupinu.

Obľúbené relácie a seriály si od minulého roka môžu divá-

Huste.tv má ambíciu dostať sa do obývačiek športových

ci pozrieť aj cez svoje iOS zariadenia. Nová aplikácia TV

divákov, preto bola počas minulého roka implementovaná

JOJ určite veľmi potešila všetkých príveržencov iPhone-ov

streamovacia technológia do aplikácie pre Smart televízie

a iPadov. Tento sa dočkajú aj priaznivci konkurečného ope-

značky Samsung. Aplikácia by sa mala čoskoro objaviť na

račného systému - Android.

jednej z 5 exkluzívnych pozícií vrámci SMART Hub-u.

NOVINY.sk, TOPSTAR.sk

Internetová reklama ako jedna z mála odvetví reklamného

Oficiálny portál spravodajstva TV JOJ – NOVINY.sk minulý

trhu zaznamenáva aj napriek nepriaznivej ekonomickej si-

rok spustil - novú doménu TOPSTAR.sk, pod ktorú bol pre-

tuácii kontinuálny nárast. Túto skutočnosť si uvedomuje aj

sunutý exkluzívny obsah generovaný televíznou redakciou

vedenie spoločnosti a kladie dôraz na rozvoj v tejto oblasti.
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Vývoj sledovanosti a výhľad do budúcna

konkurencia nestačila. Stabilnými piliermi a najúspešnejšími
formátmi boli šou Česko Slovensko má talent, seriál Panelák

Televízie JOJ a PLUS si v roku 2012 udržali svoje postavenie

a spravodajstvo TV JOJ, ktoré sa práve v minulom roku do-

na slovenskom trhu a držia tak trend, ktorý nastúpili pred tro-

tiahlo na konkurenciu a dokonca bolo pravidelne jednotkou

mi rokmi výrazným posilňovaním. Podiel skupiny JOJ sa tak

trhu. Skupina JOJ si udržala výrazne silnejšie postavenie

na slovenskom televíznom trhu aj za minulý rok pohyboval

u mladých a mestských divákov, kde konkurencia naopak za-

tesne pod 30% a samotná TV JOJ dokázala pravidelne zís-

ostáva. V minulom roku však vďaka novým formátom univer-

kavať postavenie lídra na trhu najmä v prime time. Televízia

zálnejšieho charakteru zaznamenala skupina celkovo nárast

opäť priniesla hneď niekoľko úspešných projektov, ktorým

divákov aj z menších miest a vidieka.

Vývoj podielu prime time po mesiacoch 2012 (Shr % 12-54)
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Trh vonkajšej reklamy
v Slovenskej republike

BigBoard Slovensko

V oblasti transportu sa vo výnosoch prejavil vplyv volieb tak

Spoločnosť BigBoard Slovensko, a.s., je jednou z vedúcich

Politické strany nevyčlenili na svoje volebné kampane v po-

spoločností na trhu vonkajšej reklamy v Slovenskej republike.

rovnaní s minulosťou nižší objem finančných prostriedkov.

isto, ako v oblasti prenájmu veľkoplošných reklamných plôch.

Filozofiou kvalitných a prémiových plôch potvrdzuje dobre
zvolenú stratégiu spoločnosti.

Pri porovnaní roku 2012 s rokom 2011 bola skupina podnikov BigBoard Slovensko úspešná. Podarilo sa nám zlepšiť

Obchodné aktivity spoločnosti sú zamerané na tieto oblasti:

hospodársky výsledok, udržať si klientske portfólio, udržať si

» Reklama v oblasti veľkoplošných reklamný plôch

významné postavenie na trhu a zvýšiť o 5% počet reklamný

» Reklama v oblasti transportu

plôch spoločnosti.

» Reklama zameraná na atypické – špeciálne projekty

Akzent Media, s.r.o.

Rok 2012 bol pre skupinu BigBoard Slovensko veľmi významný. Výsledky spoločnosti v prvom štvrťroku ovplyvnili

Spoločnosť Akzent Media, s.r.o., je dlhodobým lídrom vo

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V nasledujú-

vonkajšej reklame na Slovensku s viac ako 30% podielom.

com období sa spoločnosť zamerala na posilnenie svojej

Akzent Media popri klasickej vonkajšej bilboardovej a bigbo-

obchodnej politiky, ktorá priniesla inovácie do produktového

ardovej reklame ponúka klientom širokú škálu reklamných

portfólia.

možností v nákupných centrách, kde má spoločnosť v mno-

Napriek tomu, že sa v roku 2012 prejavili určité náznaky

Akzent Media ponúka svojim zákazníkom na výber spolu viac

zlepšenia spoločenskej situácie, na trhu naďalej pretrváva-

ako 8 tisíc reklamných plôch po celom Slovensku.

hých prípadoch uzatvorené zmluvy o exkluzívnom predaji.

li riziká a neistoty, ktoré sa prejavili znížením počtu klienVýhľad do budúcnosti

tov, respektíve útlmom záujmu klientov o image kampane.
Aktívna obchodná politika, inovované produktové portfólio
sa začali v druhej polovici roka prejavovať v miernom zvyšo-

Tak ako slovenskú ekonomiku čaká v roku 2013 mierne spo-

vaní výsledkov spoločnosti a tento trend pretrvával až do

malenie, tak i pre skupinu BigBoard Slovensko bude rok

konca roka, čo kopírovalo aj vývoj na trhu.

2013 výzvou. Významným prínosom bude fúzia spoločnosti
so spoločnosťou Akzent Media, spol. s r.o., ktorá zatraktív-

Celkovo možno rok 2012 zhodnotiť ako rok, v ktorom sku-

ni našu skupinu podnikov v celom spektre podnikateľských

pina BigBoard vykazuje oproti plánu mierny pokles výnosov,

vzťahov a zabezpečí pozície lídra na trhu.

ale na druhej strane nastala stabilizácia trhu. Pozitívnym
bodom je aj nárast klientov v oblasti transportu.
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Trh vonkajšej reklamy
v Českej republike

BigBoard Praha

Pokles výnosov spoločnosť kompenzovala striktným ma-

Spoločnosť BigBoard Praha, a.s., sa stala súčasťou skupi-

celkové zlepšenie prevádzkového hospodárskeho výsledku

ny podnikov JOJ Media House, a.s., 6. marca 2012. Už od

s porovnaním s rokom 2011 o 16 mil Kč.

nažovaním všetkých nákladových položiek. Výsledkom bolo

svojho vzniku v roku 1994 prináša spoločnosť inovatívne reVýhľad do budúcnosti

klamné nosiče na trhu vonkajšej reklamy v Českej republike.
Vhodne zvolenou obchodnou stratégiou, akvizíciami spoločností, ktoré pokračovali aj v roku 2012 (Czech Outdoor

Od roku 2013 sa na trhu vonkajšej reklamy v Českej repub-

s.r.o.) si zabezpečila postavenie lídra trhu a neustále si svoje

like očakáva celková stagnácia, všeobecnou stratégiou spo-

postavenie upevňuje.

ločností podnikajúcich v tomto sektore je udržanie si úrovne
výnosov roku 2012. Spoločnosť BigBoard Praha predpo-

V roku 2012 mediálny trh v Českej republike stagnoval, cen-

kladá, že úsporné opatrenia, ktoré realizovala s pozitívnym

níkové ceny zaznamenali nárast len o 0,25%, naproti tomu

efektom v priebehu roku 2012, sa plne prejavia na nákla-

po zohľadnení zliav došlo k poklesu cien. Celý rast reklam-

doch v roku 2013. Na strane výnosov nepredpokladá dra-

ného trhu pohltil internetový segment a čiastočne segment

matické zmeny, ale realizovaná akvizícia spoločnosti outdoor

televíznej reklamy, ostatné segmenty zaznamenali pokles.

akzent, s.r.o., v roku 2013 výrazne rozšírila možnosti ponuky
produktov mimo regiónu Praha.

Na trhu vonkajšej reklamy sa pokles trhu prejavil v znížení
cenníkových ciev v priemer o 7%. Reálny pokles sa odhaduje
na úrovni 15%. Pri zohľadnení spomenutých ukazovateľov
je pokles cien skupiny BigBoard Praha o 3,7% hodnotiť ako
úspech, aj napriek silnejúcemu tlaku mediálnych agentúr na
zvyšovanie bonusov.
Trhový podiel vybraných firiem OOH 2012
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Trh vonkajšej reklamy
v Rakúskej republike

Najvýznamnejším krokom spoločnosti JOJ MEDIA HOUSE,

Na trhu vonkajšej reklamy v Českej republike pôsobí pros-

a.s., bola v roku 2012 kúpa spoločnosti EPAMEDIA

tredníctvom svojej dcérskej spoločnosti outdoor akzent,

EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GMBH

s.r.o.. Ku dňu zostavenia výročnej správy je už táto spoloč-

(ďalej len EPAMEDIA). Spoločnosť EPAMEDIA podniká

nosť súčasťou skupiny podnikov BigBoard Praha, a.s., a vý-

v krajinách strednej a východnej Európy, pričom zamestnáva-

razne prispela k posilnenie postavenia skupiny na trhu.

la 400 zamestnancov.
V súčasnosti v spoločnosti EPAMEDIA prebiehajú reštrukNa trhu vonkajšej reklamy v Rakúskej republike disponuje

turalizačné procesy s cieľom maximálne zefektívniť prínos

s 40% podielom na trhu, čo ju stavia do pozície jedného

spoločnosti do skupiny podnikov JOJ Media House.

z lídrov trhu s počtom 41 tisíc reklamných plôch.
Cez svoju dcérsku spoločnosti Akzent Media, s.r.o.,
v Slovenskej republike patrí medzi lídrov na trhu nielen
v % podiele, ale aj vo finančných vyjadreniach.

Trhový podiel jednotlivých firiem OOH 2012
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Personálna
politika

Prehľad priemerného počtu zamestnancov podľa jednotlivých
spoločností mediálneho domu k 31.12.2012
JOJ Media House, a.s.
Slovenská Produkčná (SK)

188

MAC TV (SK)

11

BigMedia (SK)

11

BigBoard Slovensko (SK)

8

Recar Slovensko (SK)

6

Recar Bratislava (SK)

4

Big Board Praha (CZ)

32

Czech Outdoor (CZ)

32

BigMedia (CZ)

31

*EPAMEDIA (AT)
*HWO (AT)
*R+C (AT)

117
10
3

Akzent media (SK)

21

Outdoor akzent (CZ)

21

Outdoor akzent (HR)

10

JOJ Media House patrí k významným zamestnávateľom

S.C. Euromedia Group S.A. (RO)

58

v oblasti médií na Slovensku, v Českej republike a od konca

S.C. Euromedia Services S.R.L. (RO)

13

roku 2012 i v Rakúskej republike. Tvorí ho tím špičkových

BetaCons s.r.l. (RO)

13

odborníkov na všetkých úrovniach riadenia, a taktiež vo

IdeaComm AD (BG)

všetkých oblastiach pôsobenia. Ambíciou mediálneho domu,

Spolu JOJ Media House

ako aj každej individuálnej spoločnosti, je stať sa lídrom

22
611

Prehľad priemerného počtu zamestnancov mediálneho domu
podľa jednotlivých krajín k 31.12.2012

v segmente médií a zábavy na Slovensku a v Českej republike a ďalej sa etablovať na Rakúskom trhu a na trhoch iných

Slovenská republika

249

Česká republika

116

Uvedomujeme si vážnosť a náročnosť našich cieľov a pre-

Rakúska republika

130

to chceme získať kvalitných zamestnancov na jednotlivé

Chorvátska republika

pracovné pozície. Usilujeme sa aj o výchovu zamestnancov,

Rumunská republika

84

ktorí majú silnú motiváciu na zdokonaľovanie a rozširovanie

Bulharská republika

22

svojich vedomostí, schopností a zručností.

Spolu JOJ Media House

stredoeurópskych krajín.

10

611

Podiel krajin z celkového počtu zamestnancov k 31.12.2012

Štruktúra zamestnancov
V rok 2012 bol priemerný stav zamestnancov v spoločnostiach skupiny JOJ MEDIA HOUSE, a.s., 611 zamestnancov,
v porovnaní s rokom 2011 je to viac ako dvojnásobný nárast. Prispeli k nemu hlavne akvizície spoločností BigBoard
Phraha, a.s., v Českej republike a EPAMEDIA v Rakúskej
republike .
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Hlavné
udalosti
roku 2012

06.03.2012

Udalosti, kroré nastali po skončení účtovného obdobia

» akvizícia Českej spoločnosti BigBoard Praha, a.s., jeden

31.01.2013

z lídrov trhu vonkajšej reklamy Českom trhu

» predaj spoločnosti Outdoor akzent, s.r.o., patriaca pod
» akvizícia Czech Outdoor, s.r.o., Skupina BigBoard Praha,

EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN

a.s., sa stala lídrom na trhu OOH s 48% podielom na trhu

GMBH pôsobiace na trhoch vonkajšej reklamy v Českej republike spoločnosti BigBoard Praha, a.s.. Táto aktivita pri-

02.04.2012

niesla výrazné posilnenie našej skupiny podnikov.

» akvizícia spoločnosti Media representative, s.r.o., spoločnosťou BigBoard Slovensko, a.s.. Rozšírenie portfólia

01.02.2013

produktov spoločnosti o špeciálne projekty

» došlo k zmene akcionárskej štruktúry spoločnosti JOJ
Media House, a.s., s tým, že namiesto akcionára HERNADO

11.12.2012

LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER,

» akvizícia spoločnosti EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT

1st floor, Flat/Office 102, 2012 Nikózia, Cyprus, registračné

- UND AUSSENMEDIEN GMBH. Najvýznamnejšia akvizičná

číslo: 271787 (ďalej len „HERNADO LIMITED“), sa novým

aktivita roku 2012. Prienik spoločnosti JOJ MEDIA HOUSE,

majoritným akcionárom Spoločnosti vlastniacim 99,90%

a.s., na trhy východnej a strednej Európy v oblasti vonkajšej

akcií Spoločnosti stala TV JOJ L.P., so sídlom Klimentos,

reklamy.

41 - 43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, 1061
Nikózia, Cyprus, registračné číslo: 12128, ktorého menom

21.12.2012

koná HERNADO LIMITED ako generálny partner, doterajší

» predaj časti podnikov spoločnosti EPAMEDIA

majoritný akcionár Spoločnosti. Táto transakcia teda nemá

EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GMBH pô-

vplyv na výkon kontroly nad Spoločnosťou. Ostatné údaje

sobiace na trhoch vonkajšej reklamy v Maďarskej republike

týkajúce sa akcionárskej štruktúry Spoločnosti a kontroly
nad Spoločnosťou ostávajú nedotknuté.

08.03.2013
» predaj časti podnikov spoločnosti EPAMEDIA
EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GMBH pôsobiace na trhoch vonkajšej reklamy v Bulharskej republike.
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Rizikové
faktory
a management rizík
Spoločnosť identifikovala určité rizikové faktory, ktoré

z rôznych ustanovení v úverových zmluvách, ktoré majú za

súvisia s jej podnikaním a operáciami. Ide najmä o na-

cieľ ochrániť existujúcich veriteľov.

sledujúce riziká:

Riziko zmeny štruktúry výdavkov na
reklamu

Riziko závislosti Spoločnosti na podnikaní jej dcérskych spoločností

Vzhľadom k zameraniu holdingu na televíznu reklamu hrá

Hlavnou podnikateľskou aktivitou Spoločnosti je spravova-

štruktúra reklamných výdavkov spoločností na slovenskom

nie a financovanie účastí na iných spoločnostiach. Z toh-

reklamnom trhu dôležitú rolu vo vzťahu k budúcemu vývoju.

to dôvodu je Spoločnosť závislá na príjmoch z dividend

Podľa interných analýz Spoločnosti, historicky bola televízia

a z úrokov z pôžičiek poskytnutých dcérskym spoločnostiam,

najvyužívanejším propagačným médiom a spolu s vonkajšou

pričom tieto závisia od úspešnosti podnikania jej dcérskych

reklamou sa pohybovali na úrovni okolo 60 - 65% z celko-

spoločností.

vých výdavkov na reklamu. Neexistuje žiadna záruka, že si
trh televíznej reklamy udrží svoje terajšie postavenie v kon-

Riziko krízy, závislosti na všeobecných
ekonomických podmienkach a riziko
poklesu výdavkov na reklamu

kurenčnom boji s inými reklamnými prostriedkami.

Riziko poklesu sledovanosti

Príjmy z reklám tvoria väčšinu tržieb dcérskych spoločností.

Vznik konkurenčných televíznych staníc s atraktívnejšou

Tieto sú závislé na priaznivých všeobecných ekonomických

ponukou programov, rovnako ako aj alternatívnych foriem

podmienkach na trhu. Existuje riziko, že v prípade ekonomic-

zábavy, môže viesť k odlivu divákov. Preferencie a vkus divá-

kej krízy, poklesu ekonomiky alebo nepriaznivých ekonomic-

kov sa menia a Spoločnosť sa vystavuje riziku, že v tomto

kých podmienok bude dochádzať k všeobecnému znižovaniu

dynamickom prostredí nepresne odhadne potrebu verejnos-

výdavkov na reklamu, v dôsledku čoho môže Spoločnosť utr-

ti. S poklesom sledovanosti je úzko spojený aj pokles príj-

pieť straty.

mov z reklám, čo môže mať negatívny vplyv na ziskovosť
a celkový vývoj Spoločnosti.

Riziko refinancovania existujúcich úverov a financovania nových projektov
V konsolidovanej kapitálovej štruktúre Spoločnosti figuruje

Riziko spustenia konkurenčných vysielacích staníc

v značnom rozsahu dlhové financovanie, ktoré má svoj pô-

S príchodom digitalizácie sa uvoľnil priestor pre nové televíz-

vod v predkrízovom období. Spoločnosti v rámci holdingu

ne stanice, čo by mohlo viesť k zostrenému boju v odvetví

pôvodne zvolili agresívnejšiu finančnú stratégiu, kríza na fi-

médií a televíznej reklamy. Vzhľadom k relatívne jednodu-

nančných trhoch však zbrzdila ich rýchly rozvoj. Spoločnosť

chému procesu získania licencie na digitálne vysielanie môžu

nevylučuje potrebu v budúcnosti opäť využiť iné zdroje, než

na trh vstúpiť nové spoločnosti a rovnako tak už zabehnuté

svoje vlastné k úhrade existujúcich či budúcich záväzkov.

spoločnosti môžu spúšťať nové vysielacie stanice. Takýto

S využitím cudzích zdrojov financovania je spojený nielen ob-

konkurenčný boj môže viesť k zníženiu sledovanosti a s tým

medzenejší prístup k novým zdrojom financovania, ale tak-

spojenému zníženiu príjmov z reklamy.

tiež znížená flexibilita v rozhodovaní manažmentu, plynúca
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Riziko regulácie

Riziko šírenia signálu

Oblasť televízneho vysielania a reklamy je oblasťou, ktorá

Oblasť distribúcie (šírenia) signálu smerom k divákom je na

podlieha regulácii a v prípade, že by sa zmenili podmienky

Slovensku pomerne koncentrované odvetvie. Existuje rizi-

tejto regulácie, nie je možné zaručiť, že sa takáto zmena

ko, že sa s nástupom digitalizácie distribuujúce spoločnosti

negatívne nepremietne do ekonomických výsledkov podni-

dostanú do silnejšieho vyjednávacieho postavenia a budú

kania Spoločnosti.

viac selektívne pri uzatváraní nových kontraktov. Taktiež
sa môžu usilovať o zmeny týkajúce sa poplatkov zo strany

Riziko odňatia licencie alebo nepredĺženia jej platnosti

prevádzkovateľov televíznych staníc. Nedostatok šírenia signálu programových štruktúr TV JOJ, PLUS a WAU smerom

Pri porušení zákonov a predpisov platných v súvislosti

k divákom môže viesť k poklesu príjmov z reklám.

s televíznym vysielaním sa v krajnom prípade môže príslušný regulátor uchýliť k odňatiu licencie na televízne vysiela-

Riziko neobnovenia nájomných zmlúv

nie a zabrániť tak ďalšiemu vysielaniu programových staníc.

Konštrukcie s reklamou predávané spoločnosťami pôsobia-

Rovnako tak neexistuje právny nárok na predĺženie platnosti

cimi na trhu vonkajšej reklamy sú umiestnené na plochách

licencie v prípade jej vypršania. Nakoľko televízna reklama je

a pozemkoch, ktoré nie sú majetkom Spoločnosti samot-

kľúčovým zdrojom príjmov spoločností z holdingu, môže mať

ných, ani majetkom spoločností v rámci holdingu.Ide o plo-

odňatie licencie na televízne vysielanie alebo nepredĺženie jej

chy, ktoré si spoločnosti BigBoard Slovensko, BigBoard

platnosti negatívny dopad na podnikanie Spoločnosti.

Praha a EPAMEDIA prenajímajú. Vzťahy s prenajímateľmi sú
upravené väčšinou zmluvami na dobu určitú, preto existuje

Technologický pokrok

riziko, že po uplynutí dohodnutej doby nebudú zmluvy obno-

S vývojom nových technológií je spojené riziko zaostávania

vené, či už z dôvodu neochoty zmluvu predĺžiť zo strany pre-

za konkurenciou. Aj keď v oblasti médií prebiehajú neustále

najímateľa, alebo z dôvodu iných obmedzení. Existuje preto

posuny, zdokonaľovanie a vylepšovanie, implementácia jed-

riziko, že nebude možné nájsť adekvátne náhradné reklamné

notlivých inovácií je finančne a operatívne náročný proces,

plochy na predaj reklamného priestoru, čo môže mať dopad

ktorý vyžaduje nielen zmeny zo strany mediálnych spoloč-

na zníženie príjmov z reklám.

ností, ale aj zmeny zo strany zákazníkov (divákov). Nové
technológie môžu spôsobiť odliv divákov ku konkurenčným

Prírodné katastrofy

televíziám, prípadne k iným alternatívnym formám zábavy,

Žiadnemu odvetviu sa nevyhýbajú prírodné katastrofy, ktoré

čo sa môže prejaviť v poklese tržieb za reklamu.

môžu mať zničujúci dopad na chod všetkých spoločností.
Jedná sa napríklad o katastrofy meteorologické, geologic-

Riziko koncentračné

ké či iné udalosti, ktoré by mohli prerušiť šírenie signálu.

Diverzifikácia ponúkaných služieb spoločností v rámci hol-

V oblasti vonkajšej reklamy tieto udalosti môžu výrazne po-

dingu je pozorovateľná len v rámci mediálneho sektoru, kde

škodiť, dokonca aj zničiť reklamné plochy a výrazne zredu-

sa tieto zameriavajú popri televíznej reklame aj na ostatné

kovať ich počet.

formy reklamy. Existuje riziko, že v prípade zmeny potrieb na
a rýchlo zareagovať, čo by sa mohlo prejaviť na prípadných

Riziko nestabilného prostredia
eurozóny

znížených tržbách spoločností v skupine.

Súčasná nestabilná situácia v Európe a nevyriešené otáz-

reklamnom trhu Spoločnosť nedokáže dostatočne flexibilne

ky pomoci neúmerne zadlženým členom EÚ vystavujú

Riziko súdnych sporov

Slovenskú republiku a Rakúsku republiku ako členov euro-

Vzhľadom k povahe podnikania spoločností v rámci holdin-

zóny riziku spojenému so stratégiou pomoci týmto štátom

gu v oblasti mediálneho priemyslu, kde sa veľakrát v rámci

eurozóny. V súvislosti s posilnením právomocí Európskeho

konkurenčného boja objavujú šokujúce informácie a aj infor-

(finančného) stabilizačného mechanizmu dochádza k navý-

mácie na hrane zákona, nie je možné vylúčiť prípadné súdne

šeniu záruk. V prípade neschopnosti štátov EÚ ako je naprí-

spory dcérskych spoločností. Prípadné prehraté súdne spory

klad Grécko, ktoré má problém splácať pôžičky z Európskeho

môžu mať negatívny dopad na finančnú situáciu Spoločnosti.

(finančného) stabilizačného mechanizmu, s čím súvisí potreba finančnej výpomoci zo strany ostatných členských štá-

Riziko straty významných klientov

tov EÚ, môže dôjsť k zhoršeniu podnikateľského prostredia

Zadávatelia reklamy, či už reklamné agentúry alebo spoloč-

a k zhoršeniu celkovej ekonomickej situácie na Slovensku,

nosti samotné ako priami zadávatelia reklamy tiež pred-

Rakúsku a v Českej republike ako i v ostatných štátoch EÚ,

stavujú základné stavebné kamene podnikania spoločností

od ktorých je Skupina obchodne závislá. Zmienené okolností,

v rámci holdingu. Strata, resp. ukončenie týchto vzťahov

ako aj všetky súvisiace nariadenia, opatrenia a rozhodnutia,

môže mať za následok pokles príjmov z reklám.

by mohli negatívne ovplyvniť finančné výsledky Skupiny.
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Riziko zmeny legislatívy

Riziko výmenného kurzu EUR/USD

Tak ako sa vyvíja trh, spoločnosť a celkové podmienky, vy-

Nestálosť menových kurzov, predovšetkým amerického do-

víja sa aj legislatíva jednotlivých štátov. Spoločnosť rozšíri-

lára vo vzťahu k euru, je interný rizikový faktor, ktorý ovplyv-

la svoje pôsobenie na 5 krajín strednej a východnej Európy

ňuje výnosy Spoločnosti, predovšetkým výnosy Slovenskej

a z tohto dôvodu identifikovala riziko zmeny legislatívy. Ide

produkčnej. Väčšina filmových licencií a licencie k reláciám

napríklad o zmeny legislatívy v oblasti vonkajšej reklamy –

sú obstarané od zaoceánskych filmových štúdií a licenčných

špecifické právne úpravy týkajúce sa zmeny/obmedzenia

domov v amerických dolároch (USD). Spoločnosť Slovenská

umiestnenia reklamných nosičov, ich vzdialenosti od komu-

produkčná, a.s., periodicky uzatvára menové forwardy, pre

nikácii a pod. Možné zmeny v legislatívnej úprave si budú

zaistenie kurzu EUR/USD a minimalizáciu kurzového rizika.

vyžadovať dodatočné náklady na relokáciu reklamných plôch
resp. v konečnom dôsledku zmenšenie celkového počtu
reklamných nosičov.
Vývoj kurzu EUR/USD v roku 2012

Zdroj: finance.yahoo.com
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Správa
a riadenie

Vlastnícka štruktúra

týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav, v akom

Spoločnosť JOJ Media House je vlastnená nasledovnými

sa nachádza. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky,

spoločnostami:

ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,

99,9% akcií vlastní spoločnosť Hernado Limited

a je povinná podať o výsledku preskúmania správu valné-

0,1% akcií vlastní Mgr. Richard Flimel

mu zhromaždeniu. V prípade zistenia závažných nedostat-

Predstavenstvo

vyžadujú záujmy spoločnosti, zvoláva dozorná rada valné

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti JOJ

zhromaždenie.

kov v hospodárení spoločnosti a v iných prípadoch, ak to

Media House. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo
všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám,

K dátumu publikácie výročnej správy mala dozorná rada na-

v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo

sledovných troch členov:

riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitos-

» Mgr. Marcel Grega - predseda dozornej rady

tiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo

(vznik funkcie: 06.11.2010),

stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoloč-

» Ing. Radoslav Zápražný - člen dozornej rady

nosti. Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie spoloč-

(vznik funkcie: 06.11.2010),

nosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné

» János Gaál - člen dozornej rady

záležitosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť riadne

(vznik funkcie: 17.10.2011).

vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti, okrem iného
predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane
určenia výšky, spôsobu a miesta vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát. Predstavenstvo tiež zvoláva
valné zhromaždenie spoločnosti.
Predstavenstvo má jedného člena:
» Mgr. Richard Flimel - predseda predstavenstva
(vznik funkcie: 06.11.2010).

Dozorná rada
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.
Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada
overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov
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Výbor pre audit

» Vnútornú kontrolu skupina zabezpečuje pravidelným sle-

Spoločnosť ma zriadený výbor pre audit. Výbor sleduje zos-

dovaním finančného plánu a celkovej finančnej situácie.

tavenie účtovnej závierky a odporúča schválenie audítora na

» Prevoditeľnosť dlhových cenných papierov emitovaných

výkon auditu pre účtovnú závierku. Ostatné funkcie výboru

spoločnosťou nie je obmedzená.

sú vymedzene zákonom a stanovami spoločnosti. Výbor pre

» Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody, ktoré nadobú-

audit sa skladá z troch členov, ktorých volí a odvoláva val-

dajú účinnosť, menia sa, alebo ktorých platnosť konči v dô-

ne zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov

sledku zmeny kontrolných pomerov, v súvislosti s ponukou

spoločnosti.

na prevzatie.
» Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s členmi orgánov

K dátumu publikácie výročnej správy mal výbor pre audit

ani so zamestnancami, na základe ktorých by sa im mala

troch členov:

poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer

» Ing. Eva Matiašková,

skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnan-

» Ing. Ján Kliment,

ca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez

» Bc. Otília Danišová.

uvedenia dôvodu, alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer

Kódex o správe a riadení spoločnosti

» Spoločnosť sa nezaoberá činnosťou, ktorá by mala

končí v dôsledku ponuky na prevzatie.

Spoločnosť JOJ Media House si plne uvedomuje dô-

vplyv na životné prostredie a nemá podstatný vplyv na

ležitosť udržiavania princípov Corporate Governance.

zamestnanosť.

Predstavenstvo vyhlásilo dodržiavanie zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku dňa 21. marca 2012.
Vyhlásenie obsahuje kompletné informácie o metódach riadenia spoločnosti, ako aj informácie o odchýlkach od kódexu
o riadení spoločnosti. Všetky tieto informácie sú zverejnené
na internetovej stránke spoločnosti www.jojmediahouse.sk.

Ostatné doplňujúce údaje
» Spoločnosť JOJ Media House a spoločnosti, ktoré zahrňuje do konsolidácie, nevynaložili v roku 2012 žiadne náklady
v oblasti výskumu a vývoja.
» Skupina JOJ Media House nemá organizačnú zložku
v zahraničí.
» Spoločnosť Slovenská produkčná využíva menové
forwardy, ktorými zabezpečuje finančné riziko negatívneho
vývoja kurzu USD voči EUR. Diverzifikovaným financovaním
skupina riadi finančné a úverové riziká. Finančné toky a parametre likvidity sleduje v pravidelných intervaloch.
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Organizačná
štruktúra
JOJ MEDIA HOUSE, a.s., k 31. 3. 2013
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Návrh na
rozdelenie
zisku alebo
vyrovnanie
straty
O rozdelení výsledku hospodárenia spoločnosti JOJ Media
House, a.s., za účtovné obdobie 2012 vo výške -355 616 EUR
rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu
valnému zhromaždeniu je takýto:
» prevod na neuhradenú stratu minulých rokov vo výške
– 355 616 EUR.
O výsledku hospodárenia jednotlivých dcérskych spoločností
rozhodnú spoločníci/akcionári jednotlivých spoločností.
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Spoločenská
zodpovednosť

Založenie a vznik

Nadané deti

Nadácia TV JOJ vznikla dňa 18. 6. 2007 a od augusta toho

Hlavným poslaním v tejto oblasti bola pomoc nadaným

roku začala vykonávať svoje poslanie s mottom: „Pomáhame

deťom. Išlo najmä o celonárodný projekt „Hľadáme mladé

tým, ktorí sa snažia“. Správnou radou boli určené niektoré

športové talenty Slovenska“, v ktorom odborná porota vy-

oblasti, ktoré boli zadefinované ako ťažiskové ciele pri jej

brala 20 finalistov, ktorí dostali dar na ďalší rozvoj svojej

vzniku. Sú to:

športovej činnosti a 1 športový klub, ktorý taktiež dostal dar

» detská onkológia

na rozvoj talentov hráčov. Nadácia tak prerozdelila 31 500

» nadané deti

Euro. Cieľom projektu je utvoriť pre perspektívnych športov-

» národné kultúrne dedičstvo

cov vo vekovej skupine 10 – 15 rokov také podmienky na

» individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca

športovú prípravu, aby mohli štartovať na významných me-

alebo skupiny osôb.

dzinárodných športových podujatiach, úspešne reprezentovať Slovensko a vo veku 15 rokov uchádzať sa o zaradenie

Svoj účel nadácia plní najmä poskytovaním finančných pro-

do Juniorského olympijského tímu Slovenska, ktorého ges-

striedkov formou darov a štipendií jednotlivcom, nezisko-

torom je Slovenský olympijský výbor.

vým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím
inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim

Nadácia súčasne prostrednictvom projektu „Veľké športové

verejnoprospešné služby. Počas svojej existencie nadácia

momenty“ podporila 36 základných škôl sumou 7 800 Eur

prerozdelila viac ako 900 000 Eur.

a viac ako 65 detí sumou 7 800 Eur, spolu tak nadácia alo-

Nadácia má 9 člennú správnu radu, ktorej predsedom je

Projekt bol zameraný na kreslenie športových tém a dary

kovala viac ako 15 600 Eur pre rozvoj umeleckých talentov.
Richard Flimel a ostatní členovia sú pracovníci TV JOJ.

a finančné plnenia boli určené pre ďalší rozvoj týchto talen-

Štatutárnym orgánom je správca nadácie Vladimír Fatika,

tovaných detí.

výkonným manažérom Ľuboš Sarnovský a kontrolórom na-

Národné kultúrne dedičstvo

dácie Marcel Grega.

Nadácia sa zamerala najmä na postprodukciu posledných
Prehľad činností za rok 2012

dielov dokumentárneho projektu „Neumlčaní“ s podporou
Audiovizuálneho fondu. Dokumentárny seriál (15-dielny)

Detská onkológia

hovorí o osudoch ľudí v období druhej svetovej vojny a ná-

Hlavným poslaním v tejto oblasti tak, ako po minulé roky,

stupu fašizmu až po pád komunizmu. Dokument sa zame-

bolo zlepšenie kvality života hospitalizovaných detí s on-

riava na historické svedectvá priamych svedkov, archívne do-

kologickými ochoreniami a pomoc konkrétnym rodinám.

kumenty a materiály. Ide o špecifické spracovanie, nakoľko

Zabezpečili sme prostredníctvom zbierky Miss Sympatia

výsledný dokument bude v HD kvalite a bol nakrútený pro-

finančné prostriedky pre 3 onkologické oddelenia DFNsP

stredníctvom HD fotoaparátov bez použitia kamier. Tento

v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a taktiež priame

dokument bol dokončený a je pripravený k odvysielaniu.

finančné dary pre 3 rodiny.
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Nadácia sa zamerala na prípravu a výrobu dvojdielneho

Plány činností na rok 2013

dokumentu o Jozefovi Gabčíkovi s názvom „Jozef Gabčík:

V roku 2013 nadácia plánuje ďalej pokračovať vo svojich ak-

Zlikvidovali sme Heydricha.“ Predpokladané odvysielanie je

tivitách a úspešných projektoch a pripravuje:

v septembri 2013.
» 3. ročník projektu pre nadané deti „Hľadáme mladé špor-

Iná podpora

tové talenty, v ktorom odmení dvojnásobné množstvo ta-

Podpora organizácií zabezpečujúcich starostlivosť o sociál-

lentovaných športovcov,

ne odkázané skupiny obyvateľstva prostredníctvom projek-

» odvysielanie projektu „Neumlčaní“, ktoré plánuje nadácia

tu “Matky v núdzi“ spočívala v adresnej a potrebnej podpore

prezentovať aj na medzinárodných filmových festivaloch do-

niekoľkých vytipovaných rodín. Tento projekt bol podporený

kumentárneho filmu, čím pomáhame zachovávať naše kul-

aj zbierkou na pomoc Ivane Boorovej. Nadácia sa finančne

túrne dedičstvo,

podieľala na podpore transportu jednotlivých detí, ktorým

» výrobu a odvysielanie projektu“ Jozef Gabčík: Zlikvidovali

hrozila nútená adopcia zo strany britskej Social Service.

sme Heydricha“,

Úspešne tak bolo vyriešených niekoľko presunov. Na túto

» podporu matiek (rodiča) v núdzi prostredníctvom projektu

činnosť bolo vyčlenených 11 539,72 Eur.

„Matky v núdzi“,
» podporu onkologických pacientov,

Podpora organizácií starajúcich sa o opustené a týrané zvie-

» prípravu detského tábora zameraného na ochranu život-

ratá v rámci projektu „Zvieratká“. Pomoc bola poskytnutá

ného prostredia,

4 organizáciám vo výške 2 400 Eur. Pomoc sa udeľovala

» individuálne určenú humanitnú pomoc pre jednotlivca ale-

na pravidelnom stretnutí týchto organizácií, kde sa konali

bo skupiny osôb prostredníctvom pripravenej kontinuálnej

adopcie takýchto opustených zvierat. Pomoc bola určená

verejnej zbierky, ktorú bude možné okamžite využiť v na-

na zakúpenie liekov, potravín a iného potrebného vybavenia.

liehavých situáciách ako sú požiare, povodne, zosuvy pôdy
a pod.,

Podpora opravy národnej kultúrnej pamiatky Krásna Hôrka,

» podporu organizácií starajúcich sa o opustené a týra-

po požiari, ktorý zničil strechu pamiatky. Nadácia v rámci

né zvieratá a zabezpečovanie ich adopcií v rámci projektu

zbierky podporila obnovu tejto pamiatky vo výške 33 366

„Zvieratká“.

Eur na odstránenie škôd po požiari a zabezpečení opravy
strechy.
Vybudovanie náučného chodníka vo Vysokých Tatrách spolu s Tatranským spolkom nadáciou Tesco a spoločnosťou
Unilever. Podpora na vybudovanie a označenie náučného
chodníka bola podporená sumou 3 000 Eur.
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Vyhlásenie
predstavenstva
spoločnosti
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2012
je vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi a zároveň
poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej
situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti.

Mgr. Richard Flimel

Mgr. Marcel Grega

Predseda predstavenstva

Člen dozornej rady

JOJ Media House, a. s.
a dcérske spoločnosti
Správa nezávislého audítora a
Konsolidovaná účtovná závierka
za rok končiaci sa 31. decembra 2012
zostavená v súlade
s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva
v znení prijatom Európskou úniou
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Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2012

JOJ Media House, a. s. a dcérske spoločnosti
Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku
za rok končiaci sa 31. decembra 2012

Bod

Rok končiaci sa
31. decembra
2012

Rok končiaci sa
31. decembra
2011

Výnosy zo služieb
Ostatné prevádzkové výnosy
Prevádzkové výnosy celkom

5

93 126
2 708
95 834

37 359
548
37 907

Zisk z výhodnej kúpy

4

46 129

-

16
6,16

-10 064
-19 912
-8 478

-4 340
-10 822
-4 367

-11 221
-10 642
-25 536
-85 853
56 110

-5 390
-1 742
-10 029
-36 690
1 217

-11 172
285

-3 833
215

174
953
-472
45 878

107
-2 294

-4 982
40 896

-1 166
-3 460

Zisk / (strata) za obdobie pripadajúca na:
Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti
Nekontrolné podiely

40 722
174

-3 415
-45

Ostatné súčasti komplexného výsledku, po zdanení
Rezerva z prepočtu cudzích mien
Zmena reálnej hodnoty cenných papierov určených na predaj
Komplexný výsledok za obdobie

-303
-295
-8
40 593

-3 460

Komplexný výsledok za obdobie pripadajúci na:
Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti
Nekontrolné podiely

40 419
174

-3 415
-45

v tisícoch EUR

Mzdové náklady
Náklady súvisiace s výrobou televíznych programov
Použitie licenčných práv
Odpisy, amortizácia, zníženie hodnoty dlhodobého majetku a
pohľadávok
Náklady na prenájom reklamných zariadení
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady celkom
Zisk z prevádzkovej činnosti
Úrokové náklady, netto
Zisk z finančných investícií
Zisk z pridružených spoločností a spoločne ovládaných
podnikov
Zisk z predaja spoločností
Ostatné finančné (náklady) / výnosy, netto
Zisk / (strata) pred zdanením
Daň z príjmov
Zisk / (strata) za obdobie

7
8

9

10

Poznámky nachádzajúce sa na stranách 9 až 68 sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
Spoločnosť počas roka 2012 obstarala podiely v spoločnostiach, ako je popísané v bode 4 – Akvizície a predaje
spoločností.
.
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spoločnosti
Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii
k 31. decembru 2012

v tisícoch EUR
Majetok
Goodwill
Ostatný nehmotný majetok
Licenčné práva
Pozemky, budovy a zariadenie
Podiel v pridružených spoločnostiach a spoločne
ovládaných podnikoch
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Ostatný majetok
Odložená daňová pohľadávka
Celkom dlhodobý majetok
Licenčné práva
Časové rozlíšenie vlastnej tvorby
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Finančné investície
Poskytnuté pôžičky
Ostatný majetok
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Skupina majetku držaná za účelom predaja
Celkom obežný majetok
Celkom majetok

Vlastné imanie
Základné imanie
Ostatné fondy
Nerozdelený zisk / (strata)
Vlastné imanie pripadajúce osobám s podielom na
vlastnom imaní materskej spoločnosti
Nekontrolné podiely
Celkom vlastné imanie
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Bod

31. decembra 2012

31. decembra 2011

11
11
16
13
15

3 251
185 592
1 721
99 788

1 814
114 991
2 110
10 829

1 412
157
55
7 654
299 630

1 527
131 271

18 401
15 718
34 325
530
3 979
2 259
900
9 181
10 174
95 467
395 097

16 434
11 797
16 635
356
306
211
52
668
46 459
177 730

25
759
36 388

25
115
-3 433

37 172
2 378
39 550

-3 293
371
-2 922

17
23

16
16
17
14

18
19

20

20

JOJ Media House, a. s. a dcérske spoločnosti
Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii
k 31. decembru 2012

v tisícoch EUR
Záväzky
Bankové úvery
Úročené pôžičky
Emitované dlhopisy
Rezervy
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Odložený daňový záväzok
Celkom dlhodobé záväzky
Bankové úvery
Úročené pôžičky
Rezervy
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za
účelom predaja
Celkom krátkodobé záväzky
Celkom záväzky
Celkom vlastné imanie a záväzky

Bod

31. decembra 2012

31. decembra 2011

21
21
22
24
25
23

42 747
8 495
68 272
6 522
1 163
46 628
173 827

41 535
42 277
18 657
130
22 392
124 991

21
21
24
25

73 263
51 711
2 606
49 856
385

30 841
3 249
21 571
-

19

3 899
181 720
355 547
395 097

55 661
180 652
177 730

Poznámky nachádzajúce sa na stranách 9 až 68 sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
Spoločnosť počas roka 2012 obstarala podiely v spoločnostiach, ako je popísané v bode 4 – Akvizície a predaje
spoločností.
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spoločnosti
Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania
za rok končiaci sa 31. decembra 2012

v tisícoch EUR

Zostatok k 1. januáru 2012
Komplexný výsledok za obdobie
Zisk za obdobie
Ostatné súčasti komplexného výsledku, po zdanení
Rezerva z prepočtu cudzích mien
Zmena reálnej hodnoty cenných papierov určených
na predaj
Celkom ostatné súčasti komplexného výsledku
Komplexný výsledok za obdobie
Transakcie s vlastníkmi účtované priamo do
vlastného imania
Navýšenie ostatných fondov
Prídel do zákonného rezervného fondu
Dividendy
Vplyv nových obstaraní
Vplyv úbytkov dcérskych spoločností
Zmena vlastníckeho podielu bez straty kontroly
Celkové transakcie s vlastníkmi
Zostatok k 31. decembru 2012

Základné
imanie

Zákonný Ostatné Rezerva z Nerozdelerezervný kapitálové prepočtu
ný zisk /
fond
fondy cudzích
(strata)
mien

Vlastné Nekontrolné
imanie
podiely
pripadajúce
osobám s
podielom na
vlastnom
imaní
materskej
spoločnosti

Celkom

25

3

112

-

-3 433

-3 293

371

-2 922

-

-

-

-

40 722

40 722

174

40 896

-

-

-

-295

-

-295

-

-295

-

-

-8
-8
-8

-295
-295

40 722

-8
-303
40 419

174

-8
-303
40 593

25

71
71
74

347
2
349
453

527
527
232

-71
-830
-901
36 388

347
527
-828
46
37 172

-9
1 028
-15
829
1 833
2 378

347
-9
1 028
512
1
1 879
39 550
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spoločnosti
Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania
za rok končiaci sa 31. decembra 2012

v tisícoch EUR

Zostatok k 1. januáru 2011
Komplexný výsledok za obdobie
Zisk za obdobie
Komplexný výsledok za obdobie
Transakcie s vlastníkmi účtované priamo do
vlastného imania
Navýšenie ostatných fondov
Vplyv nových obstaraní
Celkové transakcie s vlastníkmi
Zostatok k 31. decembru 2011

Základné
imanie

Zákonný
rezervný
fond

Ostatné
kapitálové
fondy

Neuhradená
strata

Vlastné
imanie
pripadajúce
osobám s
podielom na
vlastnom
imaní
materskej
spoločnosti

Nekontrolné
podiely

Celkom

25

3

-

-18

10

-

10

-

-

-

-3 415
-3 415

-3 415
-3 415

-45
-45

-3 460
-3 460

25

3

112
112
112

-3 433

112
112
-3 293

416
416
371

112
416
528
-2 922

Poznámky nachádzajúce sa na stranách 9 až 68 sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spoločnosti
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za rok končiaci sa 31. decembra 2012
v tisícoch EUR

Rok končiaci sa Rok končiaci sa
31. decembra
31. decembra
2011
2012

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Zisk / (strata) za účtovné obdobie
Daň z príjmov
Úrokové náklady, netto
Zisk pred odpočítaním úrokových a daňových položiek
Úpravy týkajúce sa:
Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty dlhodobého majetku
Zníženie hodnoty pohľadávok
Zisk z menových forwardov
Pohyby rezerv
(Zisk) / strata z predaja dlhodobého majetku
Zisk z pridružených spoločností a spoločne ovládaných podnikov
Zisk z výhodnej kúpy
Zisk z predaja dcérskych spoločností
Ostatné nepeňažné položky
Prevádzkový zisk pred zmenou pracovného kapitálu
Prírastok licenčných práv a časového rozlíšenia vlastnej tvorby
(Prírastok) / úbytok pohľadávok a iného majetku
Prírastok / (úbytok) záväzkov
Peňažné prostriedky získané z prevádzkovej činnosti
Zaplatené úroky
Zaplatená daň z príjmu
Čisté peňažné prostriedky získané / (použité) v prevádzkovej
činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na podnikové kombinácie, očistené o získané peňažné
prostriedky
Príjmy z predaja spoločností, očistené o úbytok peňažných
prostriedkov
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Príjem z menového forwardu
Prijaté dividendy
Prijaté úroky
Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti
Poskytnuté pôžičky
Splátky požičiek
Splátky úverov
Čerpanie úverov
Emitované dlhopisy
Splátky finančného leasingu
Navýšenie kapitálových fondov
Dividendy vyplatené minoritným vlastníkom
Čisté peňažné toky získané / (použité) vo finančnej činnosti
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40 896
4 982
11 172
57 050

-3 460
1 166
3 833
1 539

11 042
179
-239
-4 740
54
-174
-46 129
-953
766
16 856
-5 499
7 054
39
18 450
-5 452
-847

5 390
454
-354
1 036
-176
-227
7 662
-4 240
-2 543
-105
774
-2 586
-

12 151

-1 812

4

-25 483

-6 953

4

7 464
807
-5 941
593
51
92
-22 417

176
-1 139
15
-7 901

-3 969
4 742
-31 158
9 815
46 230
-27
347
-9
25 971

-2 384
1 717
112
-555

10
9

7
7

4
4

JOJ Media House, a. s. a dcérske spoločnosti
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
za rok končiaci sa 31. decembra 2012

Rok končiaci sa Rok končiaci sa
31. decembra
31. decembra
2012
2011

v tisícoch EUR
Prírastok/(úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru
Vplyv kurzových rozdielov na výšku peňažných prostriedkov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru

15 705
-10 215
-2
5 490

-10 268
53
-10 215

31. decembra
2012

31. decembra
2011

18

9 181
-5 378

668
-10 883

19

1 687
5 490

-10 215

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú:
v tisícoch EUR
Peniaze, ceniny a bežné účty v bankách
Kontokorentné úvery
Peniaze, ceniny a bežné účty v bankách zahrnuté v skupine majetku
držanej za účelom predaja
Celkom

Poznámky nachádzajúce sa na stranách 9 až 68 sú neoddeliteľnou súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.
Spoločnosť počas roka 2012 obstarala podiely v spoločnostiach, ako je popísané v bode 4 – Akvizície a predaje
spoločností.
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1. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke
JOJ Media House, a. s. (ďalej len “materská spoločnosť” alebo ”Spoločnosť“) bola založená 26. októbra 2010 a
do obchodného registra bola zapísaná ako akciová spoločnosť 6. novembra 2010 (Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5141/B) pod identifikačným číslom 45 920 206. Adresa
Spoločnosti je Brečtanová 1, Bratislava 831 01.
Základné imanie je registrované v Obchodnom registri a bolo splatené v plnej výške.
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 obsahuje
účtovnú závierku materskej spoločnosti a jej dcérskych spoločností (súhrnne nazývané “Skupina”) a podiely
Skupiny v pridružených spoločnostiach a spoločne ovládaných podnikoch.
Hlavnými aktivitami Skupiny sú prevádzkovanie súkromných televíznych staníc, vrátane predaja mediálneho
(reklamného) priestoru a predaj vonkajších reklamných plôch (billboardy, bigboardy, transportná “out of home“
komunikácia a pod.).
Priemerný počet zamestnancov Skupiny v období od 1. januára 2012 do 31. Decembra 2012 bol 612, z toho 45
vedúcich zamestnancov (v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 bol 230 zamestnancov, z toho 17
vedúcich zamestnancov).
Orgány účtovnej jednotky
Predstavenstvo

Mgr. Richard Flimel - predseda

Dozorná rada

Mgr. Marcel Grega
Ing. Radoslav Zápražný
János Gaál

Informácia o materskej spoločnosti Skupiny
Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2012 resp. k 31. decembru 2011 bola nasledovná:

HERNADO LIMITED
Mgr. Richard Flimel

Podiel na
základnom
imaní
v EUR

Podiel na
základnom
imaní
%

Hlasovacie
práva

24 975
25

99,90
0,10

99,90
0,10

25 000

100

100

%

Spoločnosť sa nezahŕňa do žiadnej inej konsolidovanej účtovnej závierky, keďže jej materská spoločnosť
HERNADO LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nikózia,
Cyprus, nespĺňa podmienky zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky.
Konečným vlastníkom spoločnosti HERNADO LIMITED je Mgr. Richard Flimel.
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2. Významné účtovné zásady
a) Vyhlásenie o súlade
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného
výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou (“IFRS“).
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2012 bola vypracovaná v súlade s článkom 22
zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára
2012 do 31. decembra 2012.
b) Východiská pre zostavenie
Účtovná závierka bola zostavená na základe historických cien, pričom cenné papiere určené na predaj,
finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia a finančné deriváty boli ocenené
svojou reálnou hodnotou.
Funkčná mena
Účtovná závierka je zostavená v EUR, ktorá je funkčnou menou spoločnosti a je zaokrúhlená na tisíce.
Použitie odhadov a úsudkov
Zostavenie účtovnej závierky vyžaduje, aby manažment použil úsudok, odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv
na použitie účtovných postupov a vykázané hodnoty majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Skutočné
výsledky sa môžu odlišovať od týchto odhadov.
Odhady a príslušné predpoklady sa priebežne aktualizujú. Úpravy v účtovných odhadoch sa zaúčtujú v období,
v ktorom sa odhad upraví a v akýchkoľvek ďalších obdobiach, na ktoré má táto úprava vplyv.
Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a kritických úsudkov pri používaní účtovných postupov,
ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumy vykázané v účtovnej závierke, sú opísané v nasledujúcich bodoch:





Bod 4
Bod 12
Bod 16

– Akvizície a predaje spoločností
– Test na zníženie hodnoty goodwillu a dlhodobého nehmotného majetku
– Licenčné práva a časové rozlíšenie vlastnej tvorby

Podnikové kombinácie a alokácia kúpnej ceny
Identifikovateľný majetok, záväzky a podmienené záväzky obstarávanej spoločnosti alebo časti podniku sú
vykazované a oceňované v ich reálnej hodnote ku dňu akvizície. Alokácia celkovej ceny obstarania pre
jednotlivé položky obstaraného čistého majetku pre potreby finančného vykazovania je realizovaná s pomocou
profesionálnych poradcov.
Analýza ocenenia je založená na historických informáciách a očakávaných faktoch, ktoré sú k dispozícií ku dňu
podnikovej kombinácie. Akékoľvek očakávané fakty, ktoré môžu mať vplyv na reálnu hodnotu obstaraného
majetku, sú založené na očakávaniach manažmentu ohľadom vývoja v konkurenčnom a ekonomickom
prostredí, ktoré v tom čase existovali.
Výsledky analýzy ocenenia sú použité tiež pre určenie doby odpisovania a amortizácie hodnôt priradených k
špecifickým položkám dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
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2.

Významné účtovné zásady (pokračovanie)

Goodwill a testovanie zníženia hodnoty
V deň akvizície je obstaraný goodwill priradený jednotlivým jednotkám generujúcim peňažné prostriedky (angl.
cash-flow generating unit, CGU), pre ktoré sa očakáva, že budú mať úžitok zo synergických efektov
vznikajúcich pri podnikových kombináciách.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, Skupina posudzuje, či nedošlo k zníženiu hodnoty
goodwillu. V prípade, že nie je zistený indikátor možného zníženia hodnoty, Skupina v súlade s IAS 36 testuje
goodwill vykázaný pri podnikovej kombinácii počas bežného účtovného obdobia a goodwill vykázaný už
v minulých obdobiach, na možné zníženie hodnoty raz ročne k 31. decembru, teda ku dňu zostavenia ročnej
konsolidovanej účtovnej závierky.
Skupina testuje na zníženie hodnoty aj ostatný nehmotný majetok s neurčitou dobou životnosti a jednotky
generujúce peňažné prostriedky, kde bola identifikovaná potreba takéhoto testovania. V prípade, že nie je
zistený indikátor možného zníženia hodnoty, Skupina v súlade s IAS 36 testuje nehmotný majetok s neurčitou
dobou životnosti na možné zníženie hodnoty raz ročne k 31. decembru, teda ku dňu zostavenia ročnej
konsolidovanej účtovnej závierky.
Úžitková hodnota takéhoto majetku je odvodená od budúcich peňažných tokov odhadnutých manažmentom,
aktualizovaných od doby akvizície. Predpoklady použité pri vykonaní testu sú uvedené v bode 12 - Test na
zníženie hodnoty goodwillu a dlhodobého nehmotného majetku.
Opravná položka na pomaly obrátkové licenčné práva a nevyužiteľné licenčné práva
Spoločnosť hodnotí použiteľnosť licenčných práv od prípadu k prípadu a vykonáva úpravy opravnej položky na
licenčné práva na základe odhadov očakávaných strát a toho, či sa očakáva, že dané licenčné právo bude
odvysielané.
Spoločnosť odpisuje licenčné práva, ktoré nemôžu byť odvysielané z dôvodu skončenia ich licenčného obdobia.
Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva
Nasledovné Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, dodatky a interpretácie k štandardom
v znení prijatom EÚ sú účinné pre účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2012 a boli Skupinou
aplikované pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky:
Aplikácia doleuvedených štandardov nemala významný vplyv na účtovnú závierku Skupiny.
Doplnenie IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (Finančné nástroje: Zverejnenia) účinné pre ročné
účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2011 alebo neskôr. Doplnenie zavádza nové požiadavky na zverejňovanie
informácií o transakciách, ktorých súčasťou je prevod finančného majetku vrátane zverejňovania finančného
majetku, ktorý nebol prevedený v celku alebo prevodov finančných aktív, ktoré boli prevedené v celku, ale
prevodca si zachováva určitú mieru pretrvávajúcej angažovanosti spojenej s týmto majetkom.
Doplnenie IAS 12 Income Taxes (Dane z príjmov) účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára
2012 alebo neskôr, zavádza výnimku zo všeobecných požiadaviek na oceňovanie v IAS 12, pokiaľ ide
o investície v nehnuteľnostiach oceňované reálnou hodnotou. Oceňovanie odložených daňových pohľadávok a
záväzkov, v tomto prípade, je založené na predpoklade, že účtovná hodnota investície v nehnuteľnosti bude
spätne získaná výhradne jej predajom. Toto neplatí len v prípade, ak je investíciu v nehnuteľnosti možné
odpisovať a je držaná v rámci obchodného modelu, ktorého cieľom je v podstate spotrebovať všetky
ekonomické úžitky plynúce z majetku počas jeho životnosti.
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2.

Významné účtovné zásady (pokračovanie)

Vydané Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, ktoré ešte nie sú účinné
K 31. decembru 2012 boli vydané a následne prijaté EÚ nasledovné Medzinárodné štandardy finančného
výkazníctva, doplnenia a interpretácie k štandardom, ktoré ešte nenadobudli účinnosť a teda neboli Skupinou
pri zostavovaní tejto účtovnej závierky aplikované.
Doplnenie IAS 1 Presentation of Financial Statements (Prezentácia účtovnej závierky) účinné pre ročné
účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2012 alebo neskôr, ponecháva možnosť prezentácie zisku alebo straty a
ostatných súčastí komplexného výsledku buď v jednom výkaze alebo v dvoch samostatných, ale navzájom
nadväzujúcich výkazoch. Avšak doplnenie vyžaduje dodatočné zverejnenia v ostatných súčastiach
komplexného výsledku tak, že položky ostatných súčastí komplexného výsledku sú zoskupené do dvoch
kategórií: (a) položky, ktoré nebudú následne preklasifikované do výsledku hospodárenia; a (b) položky, ktoré
budú následne preklasifikované do výsledku hospodárenia, keď budú splnené určité podmienky. Daň z príjmov,
ktorá sa týka položiek ostatných súčastí komplexného výsledku sa vyžaduje alokovať na rovnakej báze.
Očakáva sa, že tento dodatok nebude mať významný vplyv na účtovnú závierku Skupiny.
Doplnenie IAS 19 Employee Benefits (Zamestnanecké požitky) účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce
1. januára 2013 alebo neskôr, mení účtovanie o programe so stanovenými požitkami a o požitkoch
vyplývajúcich z predčasného ukončenia pracovného pomeru. Najvýznamnejšia zmena súvisí s účtovaním
zmien záväzkov zo stanovených požitkov a majetku programu. Doplnenie vyžaduje okamžité vykázanie zmien
záväzkov zo stanovených požitkov a reálnej hodnoty majetku programu, ak nastanú, čím ruší koridorovú
metódu povolenú v pôvodnej verzii IAS 19 a urýchľuje vykázanie minulých nákladov na služby. Doplnenie
vyžaduje okamžité vykázanie všetkých aktuárskych ziskov a strát v okamihu nastania prostredníctvom
ostatných súčasti komplexného výsledku tak, aby čistá hodnota majetku alebo záväzkov z požitkov vykázaná
v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii odrážala plnú hodnotu programového deficitu alebo prebytku.
Skupina v súčasnosti vyhodnocuje vplyv štandardu na finančné výkazy.
Doplnenie IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (Finančné nástroje: Zverejnenia) účinné pre ročné
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2013 alebo neskôr vyžaduje, aby účtovná jednotka zverejnila informácie
o právach započítania a súvisiacich opatrení (napr. vedľajšej zmluvy). Zverejnenie by mali poskytnúť
užívateľom informácie, ktoré sú užitočné pri zhodnotení účinku započítania na finančnú situáciu účtovnej
jednotky. Nové zverejnenia sú požadované pre všetky finančné nástroje, ktoré sú započítané v súlade s IAS 32
Financial Instruments: Presentation (Finančné nástroje: prezentácia). Skupina v súčasnosti vyhodnocuje vplyv
tohoto štandardu na finančné výkazy.
V máji 2011 bol vydaný balík piatich nových a novelizovaných štandardov upravujúcich konsolidáciu, spoločné
usporiadania a zverejnenie podielov v iných subjektoch. Ide o tieto štandardy IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12,
IAS 27 (doplnenie 2011) a IAS 28 (doplnenie 2011). Skupina v súčasnosti vyhodnocuje vplyv týchto štandardov
na finančné výkazy.
IFRS 10 Consolidated Financial Statements (Konsolidovaná účtovná závierka), účinný pre ročné účtovné
obdobia začínajúce 1. januára 2014 alebo neskôr, nahrádza časť IAS 27 Consolidated and Separate Financial
Statements (Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka) ktorý sa týka konsolidovanej účtovnej závierky
a SIC-12 Consolidation – Special Purpose Entities (Účtovné jednotky na špeciálny účel). IFRS 10 zavádza nové
požiadavky na posúdenie kontroly a podľa nového jednotného modelu kontroly, investor ovláda investíciu, vtedy
a len vtedy, keď spĺňa všetky nasledovné body: (1) má právomoc nad investíciou, (2) je angažovaný na
variabilných výnosoch zo svojho podielu na investícii, alebo má na tieto výnosy právo, (3) je schopný využiť
svoje právomoci nad investíciou na ovplyvnenie výšky výnosov investora. IFRS 10 tiež poskytuje niekoľko
objasnení pri uplatnení novej definície kontroly.
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2. Významné účtovné zásady (pokračovanie)
IFRS 11 Joint Arrangements (Spoločné podnikanie), účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára
2014 alebo neskôr, nahrádza IAS 31 Interests in Joint Ventures (Účasti v spoločnom podnikaní). IFRS 11
zavádza dva typy spoločného podnikania (usporiadania): spoločné operácie (prevádzky) alebo spoločné
podniky. Spoločná operácia – je to spoločné podnikanie, pri ktorom spoluovládajúce strany majú práva na
aktíva a povinnosti spojené so záväzkami súvisiacimi so spoločným podnikaním. V súvislosti s podielom
v spoločnej operácii musí prevádzkovateľ vykázať všetky svoje aktíva, záväzky, výnosy a náklady, vrátane
svojho podielu na spoločne kontrolovaných aktívach, záväzkoch, výnosoch a nákladoch.
Spoločný podnik – je to spoločné podnikanie, pri ktorom spoluovládajúce strany majú práva na čisté aktíva
súvisiace so spoločným podnikaním. Spoločné podniky sa účtujú metódou vlastného imania. Možnosť účtovať
o spoločných podnikoch pomernou metódou konsolidácie, ktorá bola v IAS 31, bola v IFRS 11 odstránená.
Podľa týchto nových kategórií, štruktúra spoločného podnikania nie je jediný faktor, ktorý sa berie do úvahy pri
posudzovaní, či ide o spoločnú operáciu alebo o spoločný podnik, čo predstavuje zmenu oproti IAS 31.
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other entities (Zverejnenia podielov v iných subjektoch), účinný pre ročné
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2014 a neskôr, požaduje dodatočné zverejnenia týkajúce sa
významných posúdení a predpokladov, ktoré sú potrebné na určenie povahy záujmov v dcérskych účtovných
jednotkách, spoločných a pridružených podnikoch a v nekonsolidovaných štruktúrovaných spoločnostiach.
Zrevidovaný IAS 27 Separate Financial statements (Individuálna účtovná závierka) (2011), účinný pre ročné
účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2014 alebo neskôr. IAS 27 (2011) sa teraz zaoberá len požiadavkami
pre individuálne účtovné závierky (zachováva existujúci prístup), požiadavky na konsolidované účtovné
závierky sú teraz obsiahnuté v IFRS 10 Consolidated Financial Statements (Konsolidovaná účtovná závierka).
Zrevidovaný IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (Investície v pridružených a spoločných
podnikoch) (2011), účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2014 alebo neskôr. IAS 28 (2011)
nahrádza IAS 28 Investments in Associates (Investície v pridružených podnikoch), predpisuje účtovanie o
investíciách do pridružených podnikov a stanovuje požiadavky na použitie metódy vlastného imania pri účtovaní
o investíciách v pridružených podnikoch a spoločných podnikov. Štandard definuje "významný vplyv" a
poskytuje návod ako má byť metóda vlastného imania použitá (vrátane výnimky z uplatňovania metódy
vlastného imania v niektorých prípadoch). Takisto predpisuje ako majú byť investície v pridružených podnikoch
a spoločných podnikov testované na zníženie hodnoty.
IFRS 13 Fair Value Measurement (Oceňovanie reálnou hodnotou) účinný pre ročné účtovné obdobia
začínajúce 1. januára 2013 alebo neskôr. IFRS 13 predstavuje jednotný zdroj pre oceňovanie reálnou hodnotou
a jej vykázanie. IFRS 13 definuje reálnu hodnotu, poskytuje návod k určeniu reálnej hodnoty a vyžaduje
zverejnenie informácií o oceňovaní reálnou hodnotou. Avšak, IFRS 13 nemení požiadavky týkajúce sa toho,
ktoré položky by mali byť ocenené alebo zverejnené v reálnej hodnote. IFRS 13 sa použije, ak iný IFRS
vyžaduje alebo povoľuje ocenenie reálnou hodnotou alebo zverejnenia ocenení reálnou hodnotou. Podľa IFRS
13 je reálna hodnota definovaná ako "cena, ktorá by sa získala za predaj aktíva alebo bola zaplatená za prevod
záväzku pri riadnej transakcii medzí účatníkmi trhu k dátumu ocenenia" (tj. "exit" cena). Všeobecne platí, že
požiadavky na zverejňovanie v IFRS 13 sú rozsiahlejšie, než požadujú súčasne platné štandardy. Skupina v
súčasnosti posudzuje vplyv tohto štandardu na finančné výkazy.
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IFRS 9 Financial Instruments (Finančné nástroje), účinný pre ročné účtovné obdobie začínajúce 1. januára
2015 alebo neskôr (ešte nebol schválený Európskou úniou). V novembri 2010 IASB vydala revidovanú verziu
IFRS 9 Financial Instruments, ktorý nahradí IAS 39 Financial Istruments: Recognition and Measurements
(Finančné nástroje: Účtovanie a oceňovanie) od 1. januára 2015. Vydaná verzia IFRS 9 obsahuje nové
požiadavky pre klasifikáciu a oceňovanie finančných aktív a súvisiace kritéria pre odúčtovanie a pre klasifikáciu
a oceňovanie finančných záväzkov.
Ostatné Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva
Skupina nepoužila v predstihu žiadne iné Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ,
pri ktorých ich aplikácia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nebola povinná. V prípade, že
prechodné ustanovenia dávajú spoločnostiam možnosť vybrať si, či chcú aplikovať nové štandardy
prospektívne alebo retrospektívne, Skupina sa rozhodla aplikovať tieto štandardy prospektívne.
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c) Východiská pre konsolidáciu

i. Dcérske spoločnosti
Dcérske spoločnosti sú tie spoločnosti, ktoré sú kontrolované Spoločnosťou. Kontrola existuje, ak má
Spoločnosť oprávnenie, priamo alebo nepriamo, riadiť finančné a prevádzkové hospodárenie určitej spoločnosti
s cieľom získania výhod z jej aktivít. Existencia a vplyv potenciálnych hlasovacích práv, ktoré sú v súčasnosti
uplatniteľné alebo zameniteľné, sa berie do úvahy pri posudzovaní, či má Skupina kontrolu nad inou
spoločnosťou. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa podiel Skupiny v iných spoločnostiach na základe
schopnosti Skupiny kontrolovať tieto spoločnosti bez ohľadu na to, či v skutočnosti je kontrola uplatňovaná
alebo nie. Účtovné závierky dcérskych spoločností sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa
vzniku kontroly do dňa, keď došlo k zániku kontroly.
ii. Pridružené spoločnosti
Pridružené spoločnosti sú tie spoločnosti, v ktorých má Spoločnosť podstatný vplyv, nie však kontrolu nad
finančným a prevádzkovým hospodárením. Predpokladá sa, že Spoločnosť má podstatný vplyv v inej
spoločnosti, keď disponuje podielom na hlasovacích právach od 20 do 50 percent. Konsolidovaná účtovná
závierka zahŕňa podiel Skupiny na vykázaných ziskoch a stratách pridružených spoločností podľa metódy
vlastného imania odo dňa vzniku podstatného vplyvu do dňa, keď došlo k zániku podstatného vplyvu. Prvotne
je investícia vykázaná v obstarávacích nákladoch. Keď podiel Skupiny na stratách prevýši účtovnú hodnotu
pridruženej spoločnosti, účtovná hodnota takejto spoločnosti je znížená na nulu a vykazovanie budúcich strát je
zastavené, okrem prípadov, keď Skupine v súvislosti s danou pridruženou spoločnosťou vznikli prípadné
záväzky.
iii. Spoločne ovládané podniky
Spoločne ovládané podniky sú spoločnosti, ktorých aktivity sú riadené Spoločnosťou spoločne s inými subjektmi
na základe zmluvy. Spoločne ovládané podniky sa zahŕňajú do konsolidovanej účtovnej závierky Skupiny
použitím metódy vlastného imania od momentu získania spoločnej kontroly do momentu skončenia tejto
kontroly. Prvotne je investícia vykázaná v obstarávacích nákladoch. Keď podiel Skupiny na stratách prevýši
účtovnú hodnotu spoločne ovládaného podniku, účtovná hodnota takejto spoločnosti je znížená na nulu a
vykazovanie budúcich strát je zastavené, okrem prípadov, keď Skupine v súvislosti s daným spoločne
ovládaným podnikom vznikli prípadné záväzky.
iv. Rozsah konsolidácie
Do konsolidácie k 31. decembru 2012 bolo zahrnutých 38 spoločností (2011: 10 spoločností), z toho 31
spoločností (2011: 8 spoločností) bolo konsolidovaných metódou úplnej konsolidácie a 7 spoločností (2011: 2
spoločnosti) metódou vlastného imania (ekvivalenčná metóda). Všetky spoločnosti zostavili svoju účtovnú
závierku k 31. decembru 2012. Tieto spoločnosti sú uvedené v bode 31 – Spoločnosti v rámci Skupiny.
v. Transakcie eliminované pri konsolidácii
Vzájomné zostatky účtov a transakcie v rámci Skupiny, ako aj všetky nerealizované zisky vyplývajúce z
transakcií v rámci Skupiny, sú pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky eliminované.
vi. Konsolidačná metóda
Pri účtovaní o nákupe dcérskych spoločností je v účtovníctve použitá metóda obstarania. Obstarávacia cena
akvizície je vyjadrená ako reálna hodnota odovzdaného majetku, vydaných nástrojov vlastného imania a
záväzkov vzniknutých alebo podmienených ku dňu výmeny, plus náklady, ktoré je možné priamo priradiť k
akvizícii.
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Hodnota, o ktorú náklady na akvizíciu presahujú reálnu hodnotu podielu Skupiny na obstaranom
identifikovateľnom majetku a záväzkoch a podmienených záväzkoch, je vykázaná ako goodwill. Ak sú náklady
na akvizíciu nižšie ako reálna hodnota čistého majetku obstarávanej spoločnosti, rozdiel sa prehodnotí
a akákoľvek zostávajúca časť rozdielu po prehodnotení je zaúčtovaná priamo do výkazu komplexného
výsledku.
Náklady súvisiace s akvizíciou sú zaúčtované priamo do výsledku hospodárenia.
vii. Zjednotenie účtovných metód
Účtovné metódy a postupy aplikované konsolidovanými spoločnosťami v ich účtovných závierkach boli počas
konsolidácie zjednotené a zhodujú sa s princípmi aplikovanými materskou spoločnosťou.
d) Cudzia mena
Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na EUR výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia transakcie.
Monetárny majetok a záväzky v cudzej mene sú prepočítané na EUR výmenným kurzom platným v deň, ku
ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Nemonetárny majetok a záväzky, ktoré sú ocenené historickou cenou v
cudzej mene sú prepočítané podľa výmenného kurzu platného v deň, kedy sa daná transakcia uskutočnila.
Nemonetárny majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou, sa prepočítajú
na EUR podľa kurzu vyhlásenom ku dňu určenia reálnej hodnoty. Vzniknuté kurzové rozdiely sa zúčtujú priamo
do výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia.
e) Pozemky, budovy a zariadenie
i. Vlastný majetok
Dlhodobý hmotný majetok sa pri prvotnom účtovaní oceňuje obstarávacou cenou zníženou o oprávky (pozri
“Odpisy” nižšie) či straty zo zníženia hodnoty (pozri účtovnú zásadu bod m). Náklady na majetok vytvorený
vlastnou činnosťou zahŕňajú materiálové náklady a priame mzdové náklady, náklady na demontáž a vyradenie
majetku a uvedenie miesta, v ktorom sa nachádza, do pôvodného stavu a príslušnú časť výrobnej réžie.
V prípade, že jednotlivé časti, položky dlhodobého hmotného majetku majú rozdielne doby životnosti, tieto
komponenty dlhodobého majetku sú účtované ako samostatné položky (hlavné komponenty) dlhodobého
hmotného majetku.
ii. Prenajatý majetok
Zmluvy o prenájme majetku, pri ktorých Skupina znáša podstatnú časť rizík a úžitkov vyplývajúcich z vlastníctva
tohto majetku, sú klasifikované ako finančný leasing. Prenajatý majetok je vykázaný v hodnote, ktorá je nižšia
z nasledujúcich hodnôt: reálnej hodnoty alebo súčasnej hodnoty minimálnych leasingových splátok na začiatku
prenájmu, zníženej o oprávky (pozri “Odpisy” nižšie) a zohľadňujúcej zníženie hodnoty majetku (pozri účtovnú
zásadu m).
Iný druh leasingu sa klasifikuje ako operatívny prenájom a takýto prenajatý majetok sa nezahrnie do výkazu
o finančnej situácii Skupiny.
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iii. Náklady po zaradení do používania
Obstarávacia cena v súvislosti s výmenou súčasti dlhodobého hmotného majetku sa vykazuje v účtovnej
hodnote danej položky, ak je pravdepodobné, že Skupine budú z nej plynúť budúce ekonomické úžitky a tieto
náklady sa dajú spoľahlivo oceniť. Zostatková hodnota nahradenej časti majetku je vyradená. Všetky ostatné
náklady sa vykazujú vo výkaze komplexného výsledku pri ich vzniku.
iv. Odpisy
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sa vykazujú vo výkaze komplexného výsledku rovnomerne počas
odhadovanej doby použiteľnosti každej časti dlhodobého hmotného majetku. Pozemky a obstarávaný majetok
sa neodpisujú. Predpokladaná doba použiteľnosti je nasledovná:



Budovy
Stroje, prístroje a zariadenie
Dopravné prostriedky
Bigboardy a ostatné reklamné zariadenia
Elektronické reklamné zariadenia
Oplotenia
Technické inštalácie
Ostatné

20 až 33 rokov
4 až 5 rokov
10 až 30 rokov
4 až 5 rokov
podľa trvania zmluvy
7 až 10 rokov
3 až 6 rokov

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje.
f)

Dlhodobý nehmotný majetok

i. Goodwill
Goodwill predstavuje hodnotu, o ktorú prevyšuje obstarávacia cena nadobudnutej investície reálnu hodnotu
podielu Skupiny na čistom identifikovateľnom majetku obstarávanej dcérskej spoločnosti. Goodwill je
každoročne preverovaný na zníženie jeho hodnoty a je vykázaný v obstarávacej cene po odpočítaní
akumulovaných strát zo zníženia jeho hodnoty. Zisky a straty z vyradenia určitej spoločnosti zahŕňajú účtovnú
hodnotu goodwillu, ktorý sa týka predanej spoločnosti.
Zisk z výhodnej kúpy, ktorý vznikne pri nadobudnutí, je prehodnotený a akýkoľvek zvyšok zisku z výhodnej
kúpy po prehodnotení je účtovaný priamo do výkazu komplexného výsledku.
ii. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Ostatný nehmotný majetok zahŕňa majetok nadobudnutý v podnikových kombináciách (ako je televízny formát,
značka a majetok vyplývajúci zo zmluvných vzťahov) a softvér. Tento majetok je vykázaný v obstarávacej cene
po odpočítaní oprávok (pozri “Amortizácia“ nižšie) a strát zo zníženia jeho hodnoty (pozri účtovnú zásadu m).
Nehmotný majetok nadobudnutý v podnikovej kombinácii je vykázaný v reálnej hodnote stanovenej ku dňu
nadobudnutia v prípade, ak je tento nehmotný majetok samostatne identifikovateľný, alebo vzniká zo zmluvných
alebo iných práv.
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Doby životnosti sú spravidla pevne stanovené. Ten nehmotný majetok, ktorý má neobmedzenú dobu životnosti,
nie je amortizovaný, ale sa každoročne posudzuje jeho zníženie hodnoty. Jeho doba životnosti sa takisto
posudzuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, aby sa posúdilo, či okolnosti naďalej podporujú
predpoklad jeho neobmedzenej doby životnosti.
iii. Amortizácia
Amortizácia je účtovaná do výkazu komplexného výsledku lineárne (okrem amortizácie TV formátu, ktorý je
amortizovaný nelineárne odzrkadľujúc priebeh budúcich ekonomických úžitkov) počas odhadovanej životnosti
nehmotného majetku od dátumu jeho určenia na používanie.
Odhadované životnosti sú nasledovné:




Nehmotný majetok vyplývajúci zo zmluvných vzťahov
Televízny formát
Ostatný nehmotný majetok
Značka
Softvér

7 až 20 rokov
42 rokov
neamortizuje sa
2 až 7 rokov

V roku 2012 Skupina prehodnotila očakávanú dobu životnosti TV formátu zo 75 rokov na 42 rokov na základe
meniacich sa podmienok. Prehodnotenie doby životnosti aplikovala Spoločnosť prospektívne s vplyvom na
vykázané náklady na amortizáciu v roku 2012 vo výške 4 736 tisíc EUR.
g) Licenčné práva
i. Dlhodobé licenčné práva
Dlhodobé licenčné práva sa vykazujú v obstarávacej cene. Ide o licenčné práva, ktorým začne plynúť licenčná
doba po 1. januári 2014. Dlhodobé licenčné práva sú amortizované na základe počtu vysielaní. Pre dve
vysielania je to 80% z obstarávacej ceny po prvom odvysielaní a 20% po druhom odvysielaní. V prípade troch
a viacej vysielaní ide o 60% obstarávacej ceny po prvom odvysielaní, 30% po druhom odvysielaní a 10% po
treťom odvysielaní.
Hodnota dlhodobých licenčných práv je podľa potreby znížená o programové tituly, ktoré nebudú odvysielané
z dôvodu krátkej licenčnej doby, nevhodného obsahového zamerania alebo o zostatkovú hodnotu titulov po
prvom odvysielaní, ktoré budú odvysielané vo vysielacom čase s nízkym potenciálom vygenerovať reklamné
výnosy.
ii. Krátkodobé licenčné práva
Krátkodobé licenčné práva sa vykazujú v obstarávacej cene. Ide o licenčné práva, ktorým už plynie licenčná
doba alebo licenčná doba začne plynúť najneskôr do 31. decembra 2013. Krátkodobé licenčné práva sú
amortizované rovnako ako dlhodobé licenčné práva, pozri bod g) i.
Hodnota krátkodobých licenčných práv je podľa potreby znížená rovnakým spôsobom ako hodnota dlhodobých
licenčných práv, pozri bod g) i.
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iii. Odpis licenčných práv
Licenčné práva, ktorým licenčné obdobie skončí pred ich odvysielaním, sú odpísané do výkazu komplexného
výsledku.
h) Finančné investície
i. Cenné papiere a podiely držané v obstarávacej cene
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od
obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov (pozri účtovnú zásadu bod m).
ii. Cenné papiere určené na predaj
Cenné papiere určené na predaj predstavujú nederivátový finančný majetok, ktorý nie je zaradený ako finančné
nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, úvery a preddavky zákazníkom a bankám
alebo finančný majetok držaný do splatnosti.
Cenné papiere určené na predaj sú pri prvotnom vykázaní ocenené reálnou hodnotou, toto ocenenie sa zvýši aj
o náklady súvisiace s obstaraním alebo vydaním. Následne po prvotnom vykázaní sú oceňované v reálnej
hodnote. Zisky a straty vyplývajúce zo zmeny reálnej hodnoty sú vykázané priamo vo vlastnom imaní. Zmena
reálnej hodnoty cenných papierov určených na predaj je odúčtovaná z vlastného imania do výsledku
hospodárenia v momente predaja.
Reálna hodnota cenných papierov určených na predaj je založená na ich kótovanej trhovej hodnote v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, bez akýchkoľvek znížení o náklady súvisiace s obstaraním. V prípade,
keď nie je k dispozícii kótovaná trhová hodnota, reálna hodnota nástroja je odhadnutá manažmentom
s použitím techník oceňovacích modelov alebo diskontovania budúcich peňažných tokov.
iii. Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia sú tie, ktoré Skupina drží najmä na
obchodovanie za účelom krátkodobého dosiahnutia zisku.
Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia sú pri prvotnom vykázaní ocenené
reálnou hodnotou. Následne po prvotnom vykázaní sú oceňované v reálnej hodnote. Zisky a straty vyplývajúce
zo zmeny reálnej hodnoty sú vykazované vo výsledku hospodárenia.
Reálna hodnota finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia je založená
na ich kótovanej trhovej hodnote v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, bez akýchkoľvek znížení
o náklady súvisiace s obstaraním. V prípade, keď nie je k dispozícii kótovaná trhová hodnota, reálna hodnota
nástroja je odhadnutá manažmentom s použitím techník oceňovacích modelov alebo diskontovania budúcich
peňažných tokov.
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iv. Derivátové finančné nástroje
Skupina používa derivátové finančné nástroje na zabezpečenie proti menovým rizikám vznikajúcim pri
prevádzkových, finančných a investičných aktivitách. V súlade s finančnou politikou Spoločnosť nedrží ani
nevydáva finančné deriváty za účelom obchodovania. Keďže žiadne deriváty však nespĺňajú kritériá účtovania
finančného zabezpečenia podľa IFRS, účtujú sa ako nástroje obchodovania.
Deriváty sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou. Následne po prvotnom účtovaní sa deriváty oceňujú reálnou
hodnotou. Zisk alebo strata z precenenia na reálnu hodnotu sa vykazujú vo výsledku hospodárenia za obdobie,
ako súčasť zisku/straty z finančných investícií. Všetky vzniknuté náklady spojené s transakciami sa vykazujú vo
výsledku hospodárenia za obdobie.
Reálna hodnota forwardov vychádza z ich kótovanej trhovej ceny, ak je známa. Ak kótovaná trhová cena nie je
známa, reálna hodnota sa odhadne diskontovaním rozdielu medzi zmluvnou cenou forwardu a bežnou cenou
forwardu pre zostatkovú dobu splatnosti nástroja pomocou úrokovej sadzby, ktorá je určená ako bezriziková (na
základe štátnych dlhopisov).
i)

Časové rozlíšenie vlastnej tvorby

Vlastná tvorba sa vykazuje v hodnote priamych nákladov vynaložených na výrobu a je časovo rozlíšená
(amortizovaná) na základe počtu vysielaní. Pre dve vysielania je to 80% z obstarávacej ceny po prvom
odvysielaní a 20% po druhom odvysielaní. V prípade troch vysielaní ide o 60% obstarávacej ceny po prvom
odvysielaní, 30% po druhom odvysielaní a 10% po treťom odvysielaní. V prípade štyroch vysielaní ide o 60%
obstarávacej ceny po prvom odvysielaní, 10% po druhom odvysielaní, 10% po treťom odvysielaní a 10% po
štvrtom odvysielaní.
j)

Pohľadávky z obchodného styku, ostatné pohľadávky a ostatný majetok

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a
nevymožiteľné pohľadávky (pozri účtovné zásady bod m).
Ostatný majetok predstavuje nefinančné aktíva, ktoré sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotou a zásoby
(pozri účtovné zásady bod k).
k) Zásoby
Zásoby sa vykazujú v obstarávacej cene alebo čistej realizovateľnej hodnote podľa toho, ktorá je nižšia. Čistá
realizovateľná hodnota predstavuje predajnú cenu pri bežnom obchodovaní zníženú o predpokladané náklady
na predaj.
Ocenenie zásob je na báze metódy FIFO a obsahuje náklady spojené s obstaraním.
l)

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú bankové účty a úložky. Bankové kontokorentné úvery,
ktoré sú splatné na požiadanie a sú súčasťou peňažného riadenia Spoločnosti, sa zahŕňajú do peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov pre účely výkazu peňažných tokov.
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m) Zníženie hodnoty
i. Finančný majetok
K zníženiu hodnoty finančného majetku dochádza vtedy, keď z objektívnych dôvodov vyplýva, že jedna alebo
viaceré udalosti mali negatívny vplyv na predpokladané budúce peňažné toky plynúce z tohto majetku.
Strata zo zníženia hodnoty finančného majetku oceneného amortizovanými nákladmi sa vypočíta ako rozdiel
medzi jeho zostatkovou hodnotou a súčasnou hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov
diskontovaných pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou.
Individuálne významné položky finančného majetku sa testujú na zníženie hodnoty jednotlivo. Zostávajúce
položky finančného majetku sa hodnotia spoločne v skupinách, ktoré majú podobné charakteristiky úverového
rizika.
Všetky straty zo zníženia hodnoty sa vykazujú vo výkaze komplexného výsledku.
Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak zrušenie možno objektívne priradiť k udalosti, ktorá nastane po
vykázaní straty zo zníženia hodnoty. V prípade finančného majetku oceneného amortizovanými nákladmi sa
zrušenie vykáže vo výkaze komplexného výsledku.
ii. Nefinančný majetok
Účtovná hodnota majetku Skupiny (okrem zásob) je každoročne predmetom testovania, či existujú indikátory
zníženia jeho hodnoty. Ak takéto indikátory existujú, odhadne sa návratná hodnota daného majetku. Goodwill
a nehmotný majetok s neobmedzenou dobou životnosti sa neamortizuje, ale sa každoročne posudzuje jeho
zníženie hodnoty ako súčasť jednotky generujúcej peňažné prostriedky (angl. cash-generating unit, “CGU“), ku
ktorej patrí.
Zníženie hodnoty sa vykáže vždy, keď účtovná hodnota majetku, resp. jednotky generujúcej peňažné
prostriedky, prevyšuje jeho návratnú hodnotu. Návratná hodnota tohto majetku je čistá predajná cena alebo
úžitková hodnota, podľa toho, ktorá je vyššia. Pri určení úžitkovej hodnoty sa očakávané budúce peňažné toky
odúročia na ich súčasnú hodnotu použitím diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá zohľadňuje súčasné trhové
posúdenie budúcej hodnoty peňazí a riziko vzťahujúce sa na Spoločnosť vrátane prostredia, v ktorom pôsobí.
Pre majetok, ktorý negeneruje dostatočne nezávislé peňažné toky, sa návratná hodnota určí pre tú jednotku
generujúcu peňažné toky, do ktorej daný majetok patrí. Jednotka generujúca peňažné prostriedky je najmenšia
identifikovateľná skupina majetku zabezpečujúca príjem peňažných prostriedkov, ktoré sú do veľkej miery
nezávislé od príjmov peňažných prostriedkov z ostatného majetku alebo skupín majetku. Zníženie účtovnej
hodnoty a jeho zrušenie sa vykazuje vo výkaze komplexného výsledku ako zníženie hodnoty dlhodobého
majetku.
Zníženie hodnoty vykázané s ohľadom na jednotku generujúcu peňažné prostriedky je alokované najskôr ako
zníženie účtovnej hodnoty goodwillu priradeného jednotke generujúcej peňažné prostriedky (alebo skupine
jednotiek) a potom ako zníženie účtovnej hodnoty ostatného majetku v jednotke (skupine jednotiek), a to
proporčne.
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Straty zo zníženia hodnoty vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa vyhodnocujú ku každému dňu, ku
ktorému sa účtovná závierka zostavuje s cieľom zistiť, či existujú faktory, ktoré by naznačovali, že sa strata
znížila alebo prestala existovať. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov použitých
na určenie návratnej hodnoty. Strata zo zníženia hodnoty môže byť zrušená alebo znížená len do takej výšky,
aby zostatková hodnota neprevýšila zostatkovú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov
a amortizácie, ak by nebola vykázaná strata zo zníženia hodnoty. V prípade goodwillu nie je možné stratu zo
zníženia hodnoty následne znížiť (reverzovať).
n) Bankové úvery a úročené pôžičky
Bankové úvery a úročené pôžičky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote zníženej o príslušné transakčné
náklady. V nasledujúcich obdobiach sa úvery a pôžičky vykazujú vo výkaze o finančnej situácii vo výške
amortizovaných nákladov, rozdiel medzi touto hodnotou a hodnotou, v ktorej sa úvery splatia, sa vykazujú ako
náklady na základe efektívnej úrokovej miery vo výkaze komplexného výsledku.
o) Rezervy
Skupina v súvahe zaúčtuje rezervu, ak existuje zákonná alebo zmluvná povinnosť ako dôsledok minulej
udalosti a je pravdepodobné, že pri vysporiadaní tejto povinnosti dôjde k úbytku ekonomických úžitkov a tento
úbytok je spoľahlivo merateľný.
p) Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou
cenou.
q) Tržby z poskytovania služieb
Tržby z poskytnutej reklamy sú zaúčtované v období, kedy bola príslušná reklama odvysielaná alebo
uverejnená.
Tržby z prenájmu reklamných plôch sú vykázané rovnomerne počas trvania doby prenájmu.
Tržby za poskytnuté služby neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty,
bonusy, skontá a dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide
o dodatočne uznanú zľavu.
r)

Úrokové náklady a úrokové výnosy

Úrokové výnosy a náklady sú účtované vo výkaze komplexného výsledku za obdobie, s ktorým súvisia.
Úrokové výnosy a náklady zahŕňajú amortizáciu všetkých prémií alebo diskontov alebo iných rozdielov medzi
pôvodnou účtovnou hodnotou úročeného nástroja a jeho hodnotou v čase jeho splatnosti, vypočítanou na báze
efektívnej úrokovej miery.
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s) Daň z príjmov
Náklad dane z príjmov zahŕňa splatnú a odloženú daň. Náklad dane z príjmov sa vykazuje vo výkaze
komplexného výsledku, okrem prípadu, kedy sa týka položiek vykazovaných priamo vo vlastnom imaní, kedy sa
vykazuje vo vlastnom imaní.
Splatná daň je očakávaná daň zo zdaniteľných príjmov za daný rok podľa daňových sadzieb platných ku dňu,
ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a úprav splatnej dane za predchádzajúce roky.
Odložená daň sa vykazuje vo výkaze o finančnej situácii, pričom sa zohľadňujú dočasné rozdiely medzi
účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou. Odložená daň sa počíta podľa daňových
sadzieb, o ktorých sa predpokladá, že sa budú uplatňovať pre dočasné rozdiely pri ich realizácii, podľa zákonov
alebo návrhov zákonov, ktoré boli prijaté do dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči
ktorému bude možné vyrovnať dočasné rozdiely, je dosiahnuteľný. Odložené daňové pohľadávky sa preverujú
ku každému dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a znižujú sa vo výške, v akej je nepravdepodobné,
že bude dosiahnutý základ dane z príjmov.
t)

Dlhodobý majetok a skupina majetku držaná za účelom predaja

Ak sa očakáva, že hodnota dlhodobého majetku (alebo majetku a záväzkov v skupine majetku držanej za
účelom predaja) sa realizuje predovšetkým prostredníctvom jeho predaja a nie jeho používaním, tento majetok
je klasifikovaný ako držaný za účelom predaja. V momente pred zaradením majetku ako držaný za účelom
predaja sa tento majetok (a všetok majetok a záväzky v skupine majetku držanej za účelom predaja) precení
v súlade s príslušnými Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ. Následne pri
prvotnom vykázaní ako držaný za účelom predaja sa majetok a skupina majetku držaná za účelom predaja
vykážu v zostatkovej hodnote alebo reálnej hodnote zníženej o náklady súvisiace s predajom podľa toho, ktorá
je nižšia.
Akékoľvek straty zo zníženia hodnoty skupiny majetku držanej za účelom predaja sú najskôr priradené ku
goodwillu, a následne pomerným dielom k ostatnému majetku a záväzkom, okrem zásob, finančného majetku a
odloženej daňovej pohľadávky, ktoré sú naďalej vyjadrené v súlade s účtovnými zásadami Skupiny.
Straty zo zníženia hodnoty pri prvotnom vykázaní ako držané za účelom predaja sa vykážu vo výsledku
hospodárenia aj v prípade, ak bola vytvorená rezerva z precenenia. To isté platí aj pre zisky a straty pri
následnom ocenení. Vykázané zisky nemôžu prevyšovať kumulatívne straty zo zníženia hodnoty.
Pozemky, budovy a zariadenie a nehmotný majetok klasifikovaný ako držaný za účelom predaja sa neodpisuje.
V prípade, že sa neskôr po zaradení majetku do skupiny majetku držaného za účelom predaja ukáže, že sa
jeho hodnota realizuje predovšetkým jeho používaním a nie prostredníctvom predaja, majetok sa preradí späť
a pre pozemky, budovy a zariadenie a nehmotný majetok sa odpis vykáže do obdobia, v ktorom prišlo
k rozhodnutiu o zmene využitia majetku.
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u) Vykazovanie podľa segmentov
Prevádzkové segmenty sú časti Skupiny, ktoré sú schopné generovať výnosy a náklady, o ktorých sú k
dispozícii finančné informácie a ktoré pravidelne vyhodnocujú osoby s rozhodovacou kompetenciou pri
rozhodovaní o rozdelení zdrojov a pri určovaní výkonnosti. Od roku 2012 vedenie Spoločnosti sleduje a za
jednotlivé segmenty považuje segment “Médiá Slovensko”, segment “Médiá Česká republika”, segment „Médiá
Rakúsko“ a segment “Ostatné”. V roku 2011 vedenie Spoločnosti sledovalo segmenty „TV a Web reklama“,
„Outdoor reklama“ a „Ostatné“. Údaje za porovnateľné obdobia boli v konsolidovanej účtovnej závierke k
31. decembru 2012 upravené.
3. Informácie o segmentoch
Medzi-segmentové eliminácie a eliminácie vrámci segmentov sú uvedené v samostatnom stĺpci eliminácií.
Ceny používané medzi segmentami sú určené na základe trhových cien pre podobné služby a financovanie.
Informácie o významných zákazníkoch
Skupina nemá žiadne výnosy voči jednému zákazníkovi, ktoré by presahovali 10% jej výnosov.
Dodatočné informácie k segmentom
Náklady a výnosy v konsolidovanom výkaze komplexného výsledku sú u novoobstaraných dcérskych
spoločností uvedené od dátumu akvizície.
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Informácie o prevádzkových segmentoch – Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku
Médiá Slovensko

Výnosy zo služieb
Ostatné prevádzkové výnosy

103 341
6 587

Médiá Česká republika
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011
39 932
39 339
8 801
161

Prevádzkové výnosy celkom

109 928

48 733

v tisícoch EUR

rok končiaci
sa 31.
decembra
2012

rok
končiaci
sa 31.
decembra
2011

39 500

Médiá Rakúsko
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011
1 967
1 263

-

3 230

-

Ostatné
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011
424
105
529

-

Medzi- segmentové
eliminácie
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011
-51 945
-5 408

-2 573
-8 253

-57 353

-10 826

Celkom
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011
93 126
37 359
2 708
548
95 834

37 907

Zisk z výhodnej kúpy

10 552

-

5 819

-

29 758

-

-

-

-

-

46 129

-

Mzdové náklady
Náklady súvisiace s výrobou
televíznych programov
Použitie licenčných práv
Odpisy, amortizácia, zníženie hodnoty
dlhodobého majetku a pohľadávok
Náklady na prenájom reklamných
zariadení
Ostatné prevádzkové náklady

-7 089

-4 340

-2 484

-

-365

-

-126

-

-

-

-10 064

-4 340

-53 429
-8 478

-7 888
-4 367

-

-

-

-

-

-

33 517
-

-2 934
-

-19 912
-8 478

-10 822
-4 367

-8 044

-5 390

-2 765

-

-412

-

-

-

-

-

-11 221

-5 390

-5 932
-21 263

-6 920
-18 611

-19 841
-9 300

-

-1 384
-1 665

-

-166
-465

-

16 681
7 157

5 178
8 582

-10 642
-25 536

-1 742
-10 029

-104 235

-47 516

-34 390

-

-3 826

-

-757

-

57 355

10 826

-85 853

-36 690

16 245

1 217

10 929

-

29 162

-

-228

-

2

-

56 110

1 217

-7 095

-3 833

-3 791

-

-284

-

-

-

-2

-

-11 172

-3 833

240

215

39

-

6

-

-

-

-

-

285

215

-2

-

178
-

-

955

-

-4
-

-

-

-

174
953

-

Prevádzkové náklady celkom
Zisk / (strata) z prevádzkovej
činnosti
Úrokové (náklady) / výnosy, netto
Zisk z finančných investícií
Zisk / (strata) z pridružených
spoločností a spoločne ovládaných
podnikov
Zisk / (strata) z predaja spoločností
Ostatné finančné (náklady) / výnosy,
netto
Zisk / (strata) pred zdanením
Daň z príjmov
Zisk / (strata) za obdobie

-332

107

-11

-

-2

-

-127

-

-

-

-472

107

9 056

-2 294

7 344

-

29 837

-

-359

-

-

-

45 878

-2 294

-4 886

-1 166

16

-

-137

-

25

-

-

-

-4 982

-1 166

4 170

-3 460

7 360

-

29 700

-

-334

-

-

-

40 896

-3 460
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3. Informácie o segmentoch (pokračovanie)
Médiá Slovensko
v tisícoch EUR

Ostatné súčasti komplexného
výsledku, po zdanení
Rezerva z prepočtu cudzích mien
Zmena reálnej hodnoty cenných
papierov určených na predaj

Médiá Česká republika
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011

Médiá Rakúsko
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011

Ostatné
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011

Medzi- segmentové
eliminácie
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011

Celkom
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011

rok končiaci
sa 31.
decembra
2012

rok
končiaci
sa 31.
decembra
2011

-

-

-104

-

-

-

-199

-

-

-

-303

-

-

-

-96

-

-

-

-199

-

-

-

-295

-

-

-

-8

-

-

-

-

-

-

-

-8

-

Komplexný výsledok za obdobie

4 170

-3 460

7 256

-

29 700

-

-533

-

-

-

40 593

-3 460

Pripadajúci na:
Osoby s podielom na vlastnom imaní
materskej spoločnosti
Nekontrolný podiel

3 891
-35

-3 415
-45

7 271
-

-

29 780
214

-

-523
-5

-

-

-

40 419
174

-3 415
-45

Výnosy zo spoločností obstaraných v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 sú v tabuľke vyššie zahrnuté odo dňa akvizície.
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3. Informácie o segmentoch (pokračovanie)
Informácie o prevádzkových segmentoch – Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii
Médiá Slovensko
v tisícoch EUR
Majetok
Goodwill

rok končiaci
sa 31.
decembra
2012

rok
končiaci
sa 31.
decembra
2011

Médiá Česká
republika
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011

Médiá Rakúsko
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011

Medzi- segmentové
Ostatné
eliminácie
Celkom
rok
rok
rok
rok
rok
rok
končiaci
končiaci
končiaci
končiaci
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
sa 31.
sa 31.
sa 31.
sa 31.
decembra decembra decembra decembra decembra decembra
2012
2011
2012
2011
2012
2011

1 815

1 814

1 436

-

-

-

-

-

-

-

3 251

1 814

115 931
20 122

114 991
18 544

32 412
-

-

37 249
-

-

-

-

-

-

185 592
20 122

114 991
18 544

Časové rozlíšenie vlastnej tvorby
Pozemky, budovy a zariadenie
Podiel v pridružených spoločnostiach a
spoločne ovládaných podnikoch
Pohľadávky z obchodného styku
a ostatné pohľadávky
Finančné investície

15 718
27 422

11 797
10 829

37 671

-

34 695

-

-

-

-

-

15 718
99 788

11 797
10 829

-

-

1 412

-

-

-

-

-

-

-

1 412

-

54 005
2

49 494
356

16 812
-

-

5 418
528

34 482
530

16 635
356

18 951
1 527
211
52

22 343
64
1 018
877

-

18 715
6 334
964
-

-

-32 859
-

74 850
1 256
332
23

-

-41 753
-

Poskytnuté pôžičky
Odložená daňová pohľadávka
Ostatný majetok
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
Peňažné prostriedky a peňažné
ekvivalenty
Skupina majetku držaná za účelom
predaja

-

-

-

-111 929
-

-18 645
-

3 979
7 654
2 314
900

306
1 527
211
52

2 353

668

5 957

-

871

-

-

-

-

-

9 181

668

-

-

-

-

-

-

10 293

-

-119

-

10 174

-

313 829

229 234

120 002

-

104 774

-

10 293

-

-153 801

-51 504

395 097

177 730

Ostatný nehmotný majetok
Licenčné práva

Celkom majetok
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3. Informácie o segmentoch (pokračovanie)
Informácie o prevádzkových segmentoch – Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii
Médiá Slovensko
v tisícoch EUR
Záväzky
Bankové úvery
Úročené pôžičky
Emitované dlhopisy
Rezervy
Záväzky z obchodného styku a ostatné
záväzky
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
Odložený daňový záväzok
Záväzky súvisiace so skupinou majetku
držanou za účelom predaja
Celkom záväzky

Médiá Česká republika
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011

Médiá Rakúsko
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011

Ostatné
rok
rok
končiaci
končiaci
sa 31.
sa 31.
decembra decembra
2012
2011

Medzi- segmentové
eliminácie
Celkom
rok
rok
rok
rok
končiaci
končiaci končiaci sa
končiaci
sa 31.
sa 31.
31.
sa 31.
decembra decembra
decembra decembra
2012
2011
2012
2011

rok končiaci
sa 31.
decembra
2012

rok
končiaci
sa 31.
decembra
2011

116 010
85 402
20 037
1 714

72 376
60 922
18 657
3 249

28 988
48 235
782

-

54 389
6 632

-

-

-

-

-

-108 573
-

-18 645
-

116 010
60 206
68 272
9 128

72 376
42 277
18 657
3 249

66 605
7

54 560
-

16 302
374

-

9 866
4

-

-

-

-41 754
-

-32 859
-

51 019
385

21 701
-

30 944

22 392

9 984

-

5 700

-

-

-

-

-

46 628

22 392

-

-

-

-

-

-

7 373

-

-3 474

-

3 899

-

320 719

232 156

104 665

-

76 591

-

7 373

-

-153 801

-51 504

355 547

180 652
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4. Akvizície a predaje spoločností
a) Akvizície nových spoločností za obdobie končiace sa 31. decembra 2012
Informácie k uskutočneným akvizíciám za rok končiaci sa 31. decembrom 2012 sú uvedené v bodoch 4.b) až
4.e). Akvizície boli konsolidované použitím metódy obstarania, goodwill je vykázaný ako majetok a zisk
z výhodnej kúpy ako výnos. Všetky akvizície boli do konsolidovanej účtovnej závierky zahrnuté odo dňa, keď
Skupina získala kontrolu.
Spoločnosti, ktoré Skupina v roku 2012 obstarala, pôsobia v oblasti reklamného priemyslu a boli nadobudnuté
za účelom konsolidácie a synergetického prepojenia jednotlivých aktivít týchto spoločností.
b) Detaily k novým akvizíciám
JOJ Media House CZ, s.r.o.
Dňa 1. marca 2012 Spoločnosť založila spoločnosť JOJ Media House CZ, s.r.o. za účelom obstarania 100%
podielu akcií v spoločnosti BigBoard Praha, a.s.
BigBoard Praha, a.s.
Na základe zmluvy o kúpe akcií uzatvorenej dňa 6. marca 2012 Spoločnosť, prostredníctvom dcérskej
spoločnosti JOJ Media House CZ, s.r.o., obstarala 100% podiel na základnom imaní v spoločnosti BigBoard
Praha, a.s. Akcie boli nadobudnuté za 35 026 tisíc EUR. Touto akvizíciou sa Spoločnosť stala konečnou
materskou spoločnosťou nasledujúcich spoločností:
·
·
·
·
·
·

First Outdoor, s.r.o.
Czech Outdoor s.r.o
BigMedia, spol. s r.o.
Expiria, s.r.o.
TARDUS Publishing s.r.o.
Český billboard, s.r.o.

Uvedené spoločnosti sú konsolidované metódou úplnej konsolidácie.
Touto akvizíciou Spoločnosť zároveň získala podstatný vplyv v spoločnosti RAILREKLAM, s.r.o. a stala
sa spoločníkom v spoločne ovládaných podnikoch MG Advertising, s.r.o. a Barrandia s.r.o.
Uvedené spoločnosti sú konsolidované metódou vlastného imania (ekvivalenčná metóda).
Media representative, s.r.o.
Na základe zmluvy o kúpe obchodného podielu uzatvorenej dňa 2. apríla 2012 Spoločnosť, prostredníctvom
dcérskej spoločnosti BigBoard Slovensko, a.s., obstarala 80% podiel na základnom imaní spoločnosti Media
representative, s.r.o. Obchodný podiel bol nadobudnutý za 6 tisíc EUR. Spoločnosť je konsolidovaná metódou
úplnej konsolidácie.
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EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH
Na základe zmluvy o kúpe obchodných podielov uzatvorenej dňa 11. decembra 2012 Spoločnosť,
prostredníctvom dcérskej spoločnosti Akcie.sk, s.r.o., obstarala 100% podiel na základnom imaní v spoločnosti
EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH. Obchodný podiel bol nadobudnutý za
396 tisíc EUR. Touto akvizíciou sa Spoločnosť stala konečnou materskou spoločnosťou nasledujúcich
spoločností:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Heimatwerbung Gesellschaft m.b.H. (Linz - Upper Austria)
Heimatwerbung Gesellschaft m.b.H. (Vienna)
Public Space Advertising GmbH
R + C Plakatforschung und –kontrolle Gesellschaft mbH
Akzent Media spol.s.r.o.
outdoor akzent s.r.o.
outdoor akzent d.o.o.
S.C. Euromedia Group S.A.
S.C. Euromedia Services S.R.L.
BetaCons s.r.l.
IdeaComm AD
Street Vision OOD
Bild EOOD
Outdoor Media Service EOOD
Media Serviz EOOD
EPAMEDIA Hungary Zrt.
BUDAPLAKAT 11 Kft.
Mobil Trade Kft.
OUTDOOR Zrt.

Uvedené spoločnosti sú konsolidované metódou úplnej konsolidácie.
Touto akvizíciou sa Spoločnosť zároveň stala spoločnosťou s podstatným vplyvom v spoločnosti PERON
Reklam Kfl. a spoločníkom v spoločne ovládaných podnikoch Rene Advertising OOD a VAKOM OOD.
Uvedené spoločnosti sú konsolidované metódou vlastného imania (ekvivalenčná metóda).
Výsledky hospodárenia obstaraných spoločností odo dňa obstarania do 31. decembra 2012 sú uvedené nižšie:
v tisícoch EUR
skupina BigBoard Praha1
Media representative, s. r. o.
skupina EPAMEDIA2

Zisk

Tržby

4 003
8
47 381

25 623
8
2 869

Zisk za skupinu EPAMEDIA2 je vrátane zisku z výhodnej kúpy vo výške 46 129 tisíc EUR, ktorý vznikol pri
akvizícii.
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Ak by boli všetky akvizície uskutočnené k 1. januáru 2012, manažment Spoločnosti odhaduje, že konsolidované
tržby by boli v hodnote 181 807 tisíc EUR, konsolidovaný zisk vo výške 16 671 tisíc EUR a EBITDA za Skupinu
by bola 25 508 tisíc EUR. Pri výpočte týchto údajov vychádzal manažment z predpokladu, že úpravy na reálnu
hodnotu, ktoré vznikli pri jednotlivých akvizíciách by boli v rovnakej hodnote, ako keby sa jednotlivé akvizície
uskutočnili k 1. januáru 2012.
c) Goodwill a zisk z výhodnej kúpy
Obstaraný goodwill bol priradený jednotlivým jednotkám generujúcim peňažné prostriedky (angl. Cashgenerating unit, “CGU“), pre ktoré sa očakáva, že budú mať úžitok zo synergických efektov vznikajúcich pri
podnikových kombináciách.
Spoločnosti skupiny BigBoard Praha1 zabezpečujú predaj reklamy umiestnenej na vonkajších reklamných
plochách v Českej republike. Pri akvizícii týchto spoločností vznikol goodwill alokovaný na CGU
BigBoard Praha1 v celkovej hodnote 1 459 tisíc EUR.
Hlavné faktory, ktoré viedli ku vzniku goodwillu pri podnikovej kombinácii sú:





Synergetické prepojenie jednotlivých aktivít obstaraných dcérskych spoločností
Očakávané zvýšenie výdavkov na reklamu
Očakávaná konvergencia výdavkov reklamy na obyvateľa k západnej Európe

Spoločnosti skupiny EPAMEDIA2 zabezpečujú predaj reklamy umiestnenej na vonkajších reklamných plochách
v Rakúsku, na Slovensku, v Českej republike, Bulharsku, Chorvátku, Rumunsku a Maďarsku. Pri akvizícii týchto
spoločností vznikol zisk z výhodnej kúpy v celkovej hodnote 46 030 tisíc EUR.
Hlavný faktor, ktorý viedol ku vzniku zisku z výhodnej kúpy pri podnikovej kombinácii je kladné precenenie majetku
obstarávaných spoločností k dátumu akvizície (pozri bod 4.d). Navyše Skupina prevzala významnú časť úveru
bývalého vlastníka, ktorý v súlade s IFRS 3 – Podnikové kombinácie nie je zahrnutý v obstarávacej cene
nadobudnutej investície.
d) Úpravy reálnych hodnôt
Úpravy reálnej hodnoty vyplývajúce z podnikových kombinácií uskutočnených za obdobie končiace sa
31. decembra 2012 sú uvedené nižšie:

v tisícoch EUR

BigBoard Praha, a.s.
Czech Outdoor s.r.o.
Celkom za skupinu BigBoard Praha1

Odložený
daňový
Rezervy
záväzok /
pohľadávka

Pozemky,
budovy a
zariadenie

Ostatný
nehmotný
majetok

9 472
-4 038

14 445
16 711

-

-4 537
-2 408

19 380
10 265

5 434

31 156

-

-6 945

29 645
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v tisícoch EUR

EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT- UND
AUSSENMEDIEN GMBH
Heimatwerbung Gesellschaft m.b.H. (Linz Upper Austria)
Heimatwerbung Gesellschaft m.b.H. (Vienna)
Akzent Media spol.s.r.o.
outdoor akzent s.r.o.
EPAMEDIA Hungary Zrt. (maďarské entity)
outdoor akzent d.o.o. (chorvátska entita)
IdeaComm AD (bulharské entity)
S.C. Euromedia Group S.A. (rumunské entity)
Celkom za skupinu EPAMEDIA

2

Odložený
daňový
Rezervy
záväzok /
pohľadávka

Pozemky,
budovy a
zariadenie

Ostatný
nehmotný
majetok

9 565

17 417

-3 993

6 324

29 313

3 495
8 033
5 517
5 180
3 921
225
353
-459

5 340
7 743
6 300
2 705
4 313
247
388
-

535
156
-

-2 209
-3 944
-2 841
-1 528
-18
-95
-74
73

6 626
11 832
9 511
6 513
8 216
377
667
-386

35 830

44 453

-3 302

-4 312

72 669

Celkový
čistý
vplyv

Identifikácia a stanovenie reálnych hodnôt majetku a záväzkov boli uskutočnené vedením Spoločnosti za
asistencie nezávislého experta. Naplnenie úprav reálnych hodnôt tak ako sú uvedené vyššie závisí od
podmienok, ktoré budú existovať na relevantných trhoch v budúcnosti. Existuje vysoký stupeň neistoty ohľadom
budúceho vývoja relevantných trhov, na ktorých uvedené obstarané spoločnosti pôsobia.
Pri určení reálnych hodnôt boli použité nasledovné predpoklady:
Skupina BigBoard Praha1
Pri výpočtoch reálnych hodnôt pre CGU Skupina BigBoard Praha1 bola použitá miera dlhodobého rastu 1,5%,
ktorá je považovaná za primeranú v rámci trhu, na ktorom CGU podniká. Diskontná sadzba použitá pri
stanovení reálnych hodnôt majetku bola 11,20%.
Doba životnosti bola stanovená pre kategóriu dlhodobého hmotného majetku na dobu 30 rokov, pre kategóriu
dlhodobého nehmotného majetku vyplývajúceho zo zmluvných vzťahov na dobu 20 rokov a pre dlhodobý
nehmotný majetok, ktorým je značka, na neobmedzenú dobu životnosti.
Skupina EPAMEDIA2
Pri výpočtoch reálnych hodnôt pre CGU Skupina EPAMEDIA2 bola použitá miera dlhodobého rastu 1,5%, ktorá
je považovaná za primeranú v rámci trhu, na ktorom CGU podniká. Diskontná sadzba použitá pri stanovení
reálnych hodnôt majetku bola 9,9% pre spoločnosti v rámci Rakúska, 10,3% pre spoločnosti v rámci Českej
republiky a 11% pre spoločnosti v rámci Slovenska.
Doba životnosti bola stanovená pre kategóriu dlhodobého hmotného majetku na dobu 5-30 rokov, pre kategóriu
dlhodobého nehmotného majetku vyplývajúceho zo zmluvných vzťahov na dobu 20 rokov a pre dlhodobý
nehmotný majetok, ktorým je značka, na neobmedzenú dobu životnosti.
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e) Efekt z akvizícií
Obstaranie spoločností malo nasledujúci efekt na majetok a záväzky Skupiny:
skupina
BigBoard
Praha1

v tisícoch EUR
Ostatný nehmotný majetok
Pozemky, budovy a zariadenie
Podiel v pridružených spoločnostiach a spoločne
ovládaných podnikoch
Odložená daňová pohľadávka
Poskytnuté pôžičky
Finančné investície
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné
pohľadávky
Pohľadávky z dane z príjmov
Ostatný majetok
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Skupina majetku držaná za účelom predaja
Bankové úvery
Úročené pôžičky
Rezervy
Odložený daňový záväzok
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou
za účelom predaja
Nekontrolné podiely
Čistý identifikovateľný majetok a záväzky
Goodwill / (zisk z výhodnej kúpy) z akvizícií
nových dcérskych spoločností
Náklady na akvizíciu
Zaplatená odmena, vysporiadaná v peniazoch
Hotovosť získaná
Čistý peňažný príjem / (výdaj)

Media
skupina
2 representaEPAMEDIA
tive, s. r. o.

Celkom

31 394
27 371

50 217
70 188

-

81 611
97 559

1 301

263

-

1 564

82
9 436
-

6 734
22 879
532

-

6 816
32 315
532

13 752

13 595

-

27 347

269
843
4 569
-20 179
-10 157
-35
-8 946
-16 032
-101

4 124
3 447
10 444
-115
-80 399
-10 755
-11 641
-24 857
-25

7
-

269
4 967
8 023
10 444
-20 294
-90 556
-10 790
-20 587
-40 889
-126

-

-7 178

-

-7 178

33 567

-1 027
46 426

-1
6

-1 028
79 999

1 459
35 026

-46 030
396

6

-44 571
35 428

-35 026
4 569
-30 457

-396
5 368
4 972

-6
8
2

-35 428
9 945
-25 483

Celkom zisk z výhodnej kúpy z akvizícií:
v tisícoch EUR

Celkom

Zisk z výhodnej kúpy k dátumu akvizície
Kurzový rozdiel k zisku z výhodnej kúpy
Celkom zisk z výhodnej kúpy

-46 030
-99
-46 129
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4. Akvizície a predaje spoločností (pokračovanie)
1

Skupina BigBoard Praha zahŕňa spoločnosti BigBoard Praha, a.s., First Outdoor, s.r.o., Czech Outdoor s.r.o, BigMedia,
spol. s r.o., Expiria, s.r.o., TARDUS Publishing s.r.o., Český billboard, s.r.o., RAILREKLAM, s.r.o., MG Advertising, s.r.o.
a Barrandia s.r.o.

2

Skupina EPAMEDIA zahŕňa spoločnosti EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH, Public
Space Advertising GmbH, R + C Plakatforschung und –kontrolle Gesellschaft mbH, Heimatwerbung Gesellschaft m.b.H.
(Linz - Upper Austria), Heimatwerbung Gesellschaft m.b.H. (Vienna), Akzent Media spol.s.r.o., outdoor akzent s.r.o., outdoor
akzent d.o.o., S.C. Euromedia Group S.A., S.C. Euromedia Services S.R.L., BetaCons s.r.l., IdeaComm AD, Street Vision
OOD, Rene Advertising OOD, Bild EOOD, Outdoor Media Service EOOD, Media Serviz EOOD, VAKOM OOD, EPAMEDIA
Hungary Zrt., BUDAPLAKAT 11 Kft., Mobil Trade Kft., OUTDOOR Zrt. a PERON Reklam Kfl.

Spoločnosti outdoor akzent d.o.o., S.C. Euromedia Group S.A., S.C. Euromedia Services S.R.L., BetaCons
s.r.l., IdeaComm AD, Street Vision OOD, Rene Advertising OOD, Bild EOOD, Outdoor Media Service EOOD,
Media Serviz EOOD, VAKOM OOD boli hneď k dátumu akvizície zaradené do skupiny majetku držanej za
účelom predaja. Vo vyššie uvedenej tabuľke je hotovosť získaná za tieto spoločnosti súčasťou riadku skupina
majetku držaná za účelom predaja.
f)

Predaje spoločností za obdobie končiace sa 31. decembra 2012

Informácie k uskutočneným predajom za rok končiaci sa 31. decembrom 2012 sú uvedené v bodoch 4g) a 4h).
g) Detaily k predajom spoločností
Dňa 21. decembra 2012 Skupina predala 85% podiel v spoločnosti OUTDOOR Zrt. a 100% podiel v spoločnosti
EPAMEDIA Hungary Zrt. Predajná cena bola 9 247 tisíc EUR. Predajom spoločnosti EPAMEDIA Hungary Zrt.
zároveň Skupina stratila kontrolu nad 100% podielom v spoločnosti Mobil Trade Kft. a 97,5% podielom v
spoločnosti BUDAPLAKAT 11 Kft. a prestala byť spoločnosťou s podstatným vplyvom v spoločnosti PERON
Reklam Kfl. (24,93%).
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4. Akvizície a predaje spoločností (pokračovanie)
h) Efekt z predaja spoločností
Predaj spoločností mal nasledujúci efekt na majetok a záväzky Skupiny:
v tisícoch EUR

skupina
EPAMEDIA
HU3

Ostatný nehmotný majetok
Pozemky, budovy a zariadenie
Podiel v pridružených spoločnostiach a spoločne ovládaných podnikoch
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Ostatný majetok
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Úročené pôžičky
Rezervy
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Nekontrolné podiely
Čistý identifikovateľný majetok a záväzky
Predajná cena
Zisk z predaja

-4 415
-8 265
-260
-4 393
-904
-1 783
8
2 104
9 599
15
-8 294
9 247
953

Získaná odmena, vysporiadaná v peniazoch
Úbytok hotovosti
Čistý peňažný príjem

9 247
-1 783
7 464

3

Skupina EPAMEDIA HU zahŕňa spoločnosti EPAMEDIA Hungary Zrt., OUTDOOR Zrt., Mobil Trade Kft., BUDAPLAKAT 11
Kft. a PERON Reklam Kfl.

i)

Akvizície nových spoločností za rok končiaci sa 31. decembra 2011

Detaily k uskutočneným akvizíciám za rok končiaci 31. decembrom 2011 sú uvedené v bodoch 4.j) až 4.m).
Akvizície boli konsolidované použitím metódy obstarania, goodwill je vykázaný ako majetok. Všetky akvizície
boli do konsolidovanej účtovnej závierky zahrnuté odo dňa, keď Skupina získala kontrolu.

Spoločnosti, ktoré Skupina v roku 2011 obstarala pôsobia v oblasti mediálneho a reklamného priemyslu a boli
nadobudnuté za účelom konsolidácie a synergetického prepojenia jednotlivých aktivít týchto spoločností.
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j)

Detaily k novým akvizíciam

BigBoard Slovensko, a.s.
Na základe zmluvy o kúpe akcií spoločnosti BigBoard Slovensko, a.s. uzatvorenej dňa 14. januára 2011,
Spoločnosť obstarala 100% podiel na základnom imaní spoločnosti BigBoard Slovensko, a.s. Akcie boli
nadobudnuté za 30 tisíc EUR. Touto akvizíciou sa Spoločnosť stala konečnou materskou spoločnosťou
nasledujúcich spoločností:
 BigMedia, spol. s r.o. so 100% obchodným podielom
 RECAR Slovensko, a.s. so 100% obchodným podielom
 RECAR Bratislava, a.s. s 80% obchodným podielom
 Transportná spoločnosť, a.s. v likvidácii so 100% obchodným podielom
Uvedené spoločnosti sú konsolidované metódou úplnej konsolidácie od 1. januára 2011.
Akcie.sk, s.r.o.
Na základe zmluvy o kúpe podielu spoločnosti uzatvorenej dňa 2. februára 2011, Spoločnosť obstarala 100%
podiel na základnom imaní spoločnosti Akcie.sk, s.r.o. Obchodný podiel bol nadobudnutý za 4 tisíc EUR.
Spoločnosť je konsolidovaná metódou úplnej konsolidácie od 1. januára 2011.
Slovenská produkčná, a.s
Na základe zmluvy o kúpe akcií spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. uzatvorenej dňa 30. júna 2011,
Spoločnosť obstarala 100% podiel na základnom imaní v spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. Akcie boli
nadobudnuté za 37 tisíc EUR. Slovenská produkčná, a.s. je materskou spoločnosťou spoločnosti MAC TV,
s.r.o. a preto Skupina nadobudla 100% podiel aj v spoločnosti MAC TV, s.r.o. Obe spoločnosti sú
konsolidované metódou úplnej konsolidácie od 1. júla 2011.
Výsledky hospodárenia obstaraných segmentov odo dňa obstarania do 31. decembra 2011 sú uvedené nižšie:
v tisícoch EUR
Dcérske spoločnosti v rámci segmentu “TV a Web reklama“
Dcérske spoločnosti v rámci segmentu “Outdoor reklama“

Strata

Tržby

(1 917)
(1 399)

32 065
5 841

V rámci segmentu “TV a Web reklama“ sú vykázané výsledky dcérskych spoločností Slovenská produkčná,
a.s., MAC TV s.r.o. a Akcie.sk, s.r.o.
V rámci segment “Outdoor reklama“ sú vykázané výsledky dcérskych spoločností BigBoard Slovensko, a.s.,
BigMedia, spol. s r.o., RECAR Slovensko a.s. a RECAR Bratislava, a.s.
Ak by boli všetky akvizície uskutočnené k 1. januáru 2011, manažment Spoločnosti odhaduje, že konsolidované
tržby by boli v hodnote 64 225 tisíc EUR a konsolidovaná strata vo výške 6 292 tisíc EUR. Pri výpočte týchto
údajov vychádzal manažment z predpokladu, že úpravy na reálnu hodnotu, ktoré vznikli pri jednotlivých
akvizíciách by boli v rovnakej hodnote, ako keby sa jednotlivé akvizície uskutočnili k 1. januáru 2011.
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k) Goodwill
Obstaraný goodwill bol priradený jednotlivým jednotkám generujúcim peňažnú hotovosť (angl. cash-generating
unit, “CGU“), pre ktoré sa očakáva, že budú mať úžitok zo synergických efektov vznikajúcich pri podnikových
kombináciách.
Spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. a MAC TV s.r.o. zabezpečujú spoločne vysielanie pod názvom TV JOJ
a JOJ PLUS a preto pri akvizícii týchto 2 spoločností vznikol goodwill alokovaný na CGU – „TV & web reklama“
v celkovej hodnote 3 273 tisíc EUR. Z tejto čiastky bola pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky
odpísaná suma 3 273 tisíc EUR na základe výsledkov testu na zníženie hodnoty (pozri bod 12 - Test na
zníženie hodnoty goodwillu a dlhodobého nehmotného majetku).
Spoločnosti BigBoard Slovensko, a.s., BigMedia, spol. s r.o., RECAR Slovensko a.s., RECAR Bratislava, a.s. a
Transportná spoločnosť, a.s. v likvidácii zabezpečujú spoločne predaj reklamy umiestnenej na vonkajších
reklamných plochách a preto pri akvizícii týchto 5 spoločností vznikol goodwill alokovaný na CGU – „Outdoor
reklama“ v celkovej hodnote 1 814 tisíc EUR .
Hlavné faktory, ktoré viedli ku vzniku goodwillu pri podnikovej kombinácii sú:
 Synergetické prepojenie jednotlivých aktivít obstaraných dcérskych spoločností
 Očakávané zvýšenie výdavkov na reklamu
 Očakávaná konvergencia výdavkov reklamy na obyvateľa k západnej Európe
l)

Úpravy reálnych hodnôt

Úpravy reálnej hodnoty vyplývajúce z podnikových kombinácií uskutočnených za rok končiaci 31. decembrom
2011 sú uvedené nižšie:
v tisícoch EUR

CGU “TV & web reklama”
CGU “Outdoor reklama”

Pozemky, Nehmotný
budovy majetok a
a zariadenie
goodwill
(313)
1 808

10 930
(3 482)

Úvery

Odložený
daňový
záväzok

Celkový čistý
vplyv na
súvahu

933
-

(4 042)
(483)

7 508
(2 157)

Identifikácia a stanovenie reálnych hodnôt majetku a záväzkov boli vypracované nezávislou treťou stranou,
ktorá použila nasledovné predpoklady:
CGU “TV a Web reklama“
Pri výpočtoch reálnych hodnôt pre CGU “TV a Web reklama“ bola použitá miera dlhodobého rastu 3%, ktorá je
považovaná za primeranú v rámci trhu, na ktorom CGU podniká. Ďalšie základné predpoklady použité pri
výpočtoch sú podiel výdavkov na reklamu ku HDP Slovenskej republiky vo výške 0,7% a očakávaný priemerný
trhový podiel vo výške 42,7%. Diskontná sadzba použitá pri stanovení reálnych hodnôt majetku bola 12,6%.
Priemerná zostatková doba životnosti bola stanovená pre kategóriu dlhodobého hmotného nehmotného
majetku na dobu 5 rokov, okrem televízneho formátu, ktorého zostatková doba životnosti bola stanovená na
dobu 75 rokov odzrkadľujúc priebeh budúcich ekonomických úžitkov.
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CGU ”Outdoor reklama”
Pri výpočtoch reálnych hodnôt pre CGU ”Outdoor reklama” bola použitá miera dlhodobého rastu 2,3%, ktorá je
považovaná za primeranú v rámci trhu, na ktorom CGU podniká. Diskontná sadzba použitá pri stanovení
reálnych hodnôt majetku bola 12,7%.
Doba životnosti bola stanovená pre kategóriu dlhodobého hmotného majetku na dobu 30 rokov a pre kategóriu
dlhodobého nehmotného majetku vyplývajúceho zo zmluvných vzťahov na dobu 7 až 20 rokov.
m) Efekt z akvizícií
Prehľad obstaranej čistej reálnej hodnoty majetku ako aj goodwilu je uvedený v nasledovnej tabuľke:
CGU “TV a
Web
reklama“

CGU
”Outdoor
reklama”

Celkom

Úhrada kúpnej ceny
- zaplatená odmena vysporiadaná v peniazoch

37

30

67

Celková úhrada kúpnej ceny

37

30

67

-3 236

-2 137

-5 373

-353

-353

v tisícoch EUR

Obstaraná čistá reálna hodnota majetku pripadajúceho na
Skupinu
Z toho: Nekontrolný podiel, kalkulovaný na základe plného
podielu na majetku a záväzkoch spoločnosti RECAR
Bratislava, a.s.
Goodwill
Znehodnotenie goodwillu
Zostatok goodwillu k 31. decembru 2011

3 273
-3 273
-

Strana 38 z 68

1 814
1 814

5 087

‐3 273

1 814

JOJ Media House, a. s. a dcérske spoločnosti
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
za rok končiaci sa 31. decembra 2012

4. Akvizície a predaje spoločností (pokračovanie)
Obstaranie dcérskych spoločností v rámci CGU “TV & Web reklama” malo nasledujúci efekt na majetok a
záväzky Skupiny:
CGU “TV a
CGU
v tisícoch EUR
Celkom
Web
”Outdoor
reklama“
reklama”
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Licenčné práva dlhodobé
Odložená daňová pohľadávka
Finančný majetok
Licenčné práva krátkodobé
Časové rozlíšenie vlastnej tvorby
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Bankové úvery
Záväzky z obchodného styku, ostatné záväzky a rezervy
Odložený daňový záväzok
Rezervy

110 203
6 398
1 399
2
14 249
10 451
13 286
1 238
-118 270
-20519
-19 460
-2 213

5 373
4 824
14
1 829
203
-11 882
-1243
-902
-

115 576
11 222
1 399
14
2
14 249
10 451
15 115
1 441
-130152
-21762
-20 362
-2 213

-3 236
3 273

-1 784
1 814

-5 020
5 087

37

30

67

Zaplatená odmena, vysporiadaná v peniazoch
Hotovosť získaná

-37
1 238

-30
203

-67
1 441

Čistý peňažný príjem

1 201

173

1 374

Mínus suma prevzatých kontokorentných úverov

-8 327

-

-8 327

Čistý peňažný výdaj pre účely Konsolidovaného
výkazu peňažných tokov

-7 126

173

-6 953

Čistý identifikovateľný majetok a záväzky
Goodwill z akvizícií nových dcérskych spoločností
Náklady na akvizíciu

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky obstarané počas akvizícií v roku 2011 boli vo výške
14 982 tisíc EUR, z ktorých 238 tisíc EUR bolo považovaných za nevymožiteľné k dátumu obstarania.
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5. Výnosy zo služieb
Výnosy podľa hlavných kategórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
v tisícoch EUR

Výnosy zo segmentu „Médiá Slovensko“
Výnosy zo segmentu „Médiá Česká republika“
Výnosy zo segmentu „Médiá Rakúsko“
Výnosy ostatné
Celkom

Rok končiaci sa
31. decembra
2012

Rok končiaci sa
31. decembra
2011

65 042
26 428
1 232
424
93 126

37 359
37 359

Rok končiaci sa
31. decembra
2012

Rok končiaci sa
31. decembra
2011

-8 456
-22
-8 478

-4 364
-3
-4 367

6. Použitie licenčných práv
v tisícoch EUR

Použitie licenčných práv
Odpis nepoužitých licenčných práv
Celkom

7. Odpisy, amortizácia, zníženie hodnoty dlhodobého majetku a pohľadávok
v tisícoch EUR

Amortizácia dlhodobého nehmotného majetku
Odpisy dlhodobého hmotného majetku
Zníženie hodnoty pohľadávok
Zníženie hodnoty goodwillu
Celkom
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8. Ostatné prevádzkové náklady
v tisícoch EUR

Retransmisia
Výlep, tlač a odstraňovanie reklamy
Prenájom priestorov
Reklamné náklady
Spotreba materiálu a energií
Právne, účtovné a poradenské služby
Mediálne prieskumy
1
Poplatky ochranným autorským zväzom a do AVF
Náklady na opravu a údržbu
Ostatný prenájom
Zmena stavu zásob
Služby programovej podpory a IT služby
Telefónne poplatky a internetové služby
Pokuty a penále
Ostatné
Celkom

Rok končiaci sa
31. decembra
2012

Rok končiaci sa
31. decembra
2011

-5 944
-3 681
-2 352
-2 310
-2 152
-1 583
-1 378
-1 171
-642
-788
-588
-485
-448
-206
-1 808
-25 536

-2 022
-908
-877
-657
-770
-423
-929
-889
-180
-117
-260
-240
-482
-1 275
-10 029

1

AVF – Audiovizuálny fond

Skupina využíva služby audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o., KPMG Česká republika, s.r.o. a
KPMG Austria AG na overenie individuálnych účtovných závierok spoločností Skupiny a konsolidovanej
účtovnej závierky Spoločnosti. Náklady na tieto služby za rok končiaci sa 31. decembrom 2012 boli vo výške
228 tisíc EUR (rok končiaci sa 31. decembrom 2011: 122 tisíc EUR). Náklady na iné služby poskytované
audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o. a KPMG Česká republika, s.r.o za rok končiaci sa
31. decembrom 2012 boli vo výške 150 tisíc EUR (rok končiaci sa 31. decembrom 2011: 0 tisíc EUR).

9. Úrokové náklady a výnosy
v tisícoch EUR

Úrokové náklady
Úrokové výnosy
Úrokové náklady, netto

Rok končiaci sa
31. decembra
2012

Rok končiaci sa
31. decembra
2011

-11 239
67
-11 172

-3 848
15
-3 833

Úrokové náklady súvisia s úvermi, pôžičkami a dlhopismi čerpanými Skupinou a s finančným leasingom (pozri
bod 21 – Bankové úvery a úročené pôžičky, bod 22 – Emitované dlhopisy a bod 13 - Pozemky, budovy a
zariadenie).
Úrokové výnosy boli generované z peňažných úložiek v bankách a z poskytnutých pôžičiek.
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10. Náklad dane z príjmov
v tisícoch EUR

Rok končiaci sa
31. decembra
2012

Rok končiaci sa
31. decembra
2011

-540
19

-

39
-4 500
-4 982

-1 166
-1 166

Splatná daň z príjmov
Bežný rok
Opravy minulých období
Odložená daň z príjmov
Vznik a zánik dočasných rozdielov
Zmena sadzby dane
Celkom náklad dane z príjmu vo výkaze komplexného výsledku

Prevod od teoretickej dane z príjmov k efektívnej sadzbe
2012

v tisícoch EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmu vo výške domácej sadzby
Permanentné rozdiely
Zmena sadzby dane
Zisk z výhodnej kúpy
Daňové straty a ostatné dočasné rozdiely, ku ktorým nebola
účtovaná odložená daň
Umorenie daňových strát
Celková vykázaná daň vo výkaze komplexného výsledku
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%

2011

%

45 878
8 717
530
4 500
- 8 765

19
1
10
-19

-2 294
-436
878
-

19
-38
-

4 982

11

563
161
1 166

-25
-7
-51
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11. Goodwill a ostatný nehmotný majetok
Rok končiaci sa 31. decembra 2012:
Televízny
formát

Zmluvné
vzťahy

Goodwill

Ostatný
majetok

Celkom

Obstarávacia cena
Zostatok k 1. januáru 2012
Prírastky
Prírastky pri akvizícii
Vyradenia
Vyradenia pri predaji spoločnosti
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
Zostatok k 31. decembru 2012

109 134
109 134

4 508
67 983
-4 263
-484
67 744

5 091
1 459
-4
-22
6 524

2 158
1 376
13 628
-28
-152
-25
16 957

120 891
1 376
83 070
-32
-4 415
-531
200 359

Oprávky a opravné položky
Zostatok k 1. januáru 2012
Amortizácia
Vyradenia
Vyradenia pri predaji spoločnosti
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
Zostatok k 31. decembru 2012

-219
-5 186
-5 405

-432
-1 748
2
-2 178

-3 277
4
-3 273

-158
-502
-660

-4 086
-7 436
4
2
-11 516

108 915
103 729

4 076
65 566

1 814
3 251

2 000
16 297

116 805
188 843

Televízny
formát

Zmluvné
vzťahy

Goodwill

Ostatný
majetok

Celkom

Obstarávacia cena
Zostatok k 1. januáru 2011
Prírastky
Prírastky pri akvizícii
Vyradenia
Zostatok k 31. decembru 2011

109 134
109 134

4 508
4 508

14
5 087
-10
5 091

224
1 934
2 158

14
224
120 663
-10
120 891

Oprávky a opravné položky
Zostatok k 1. januáru 2011
Amortizácia
Zníženie hodnoty goodwillu
Vyradenia
Zostatok k 31. decembru 2011

-219
-219

-432
-432

-14
-3 273
10
-3 277

-158
-158

-14
-809
-3 273
10
-4 086

Zostatková hodnota
Zostatok k 1. januáru 2011
Zostatok k 31. decembru 2011

108 915

4 076

1 814

2 000

116 805

v tisícoch EUR

Zostatková hodnota
Zostatok k 1. januáru 2012
Zostatok k 31. decembru 2012
Rok končiaci sa 31. decembra 2011:
v tisícoch EUR
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12. Test na zníženie hodnoty goodwillu a dlhodobého nehmotného majetku s neobmedzenou dobou
životnosti
a) Test na zníženie hodnoty za rok končiaci sa 31. decembra 2012
CGU BigBoard Praha1
V období 1. januára 2012 až 31. decembra 2012 vznikol goodwill z akvizície skupiny BigBoard Praha1.
Vzniknutý goodwill vo výške 1 459 tisíc EUR bol priradený ku CGU BigBoard Praha1, pozri bod 4.c) - Goodwill.
Pri akvizícii bol identifikovaný aj nehmotný majetok s neobmedzenou dobou životnosti značka vo výške 1 290
tisíc EUR. Identifikovaný nehmotný majetok bol rovnako priradený ku CGU BigBoard Praha1.
Použité predpoklady pri teste na zníženie hodnoty pre CGU skupiny BigBoard Praha1 k 31. decembru 2012 boli
nasledovné:



Hodnota z používania goodwillu bola odvodená od budúcich peňažných tokov odhadnutých manažmentom,
aktualizovaných od doby akvizície. Budúce peňažné toky boli zostavené na základe výsledkov minulých
období, súčasných výsledkov z prevádzkovej činnosti a 5-ročného obchodného plánu CGU. Projektovanie
peňažných tokov použité pri určovaní úžitkovej hodnoty pokrýva obdobie piatich rokov.



Miera rastu použitá na extrapoláciu projektovaných peňažných tokov po skončení tohto päťročného obdobia
bola stanovená vo výške 2% a je považovaná za primeranú v rámci trhu, na ktorom CGU podniká.



Použitá diskontná sadzba vo výške 10,2% bola určená na základe cielenej štruktúry pomeru vlastných a
cudzích zdrojov kapitálu porovnateľných spoločností podnikajúcich v danom odvetví.



Kľúčovými predpokladmi, ktoré boli zároveň najcitlivejšími faktormi pri stanovení návratnej hodnoty, boli
manažmentom vyhodnotené očakávaný prevádzkový zisk pred odpočítaním odpisov a amortizácie
(EBITDA) a diskontná sadzba. Prístup manažmentu pri stanovení váhy každého kľúčového predpokladu
vychádzal z historických skúseností, pričom tieto sú konzistentné s externými zdrojmi informácií.

Na základe tohto testovania neboli zistené žiadne straty zo zníženia hodnoty majetku v súvislosti s CGU
BigBoard Praha1.
Spoločnosť vykonala citlivostnú analýzu na zmenu diskontnej sadzby a zmenu čistých peňažných tokov.
Nárast diskontnej sadzby o 10% (čo predstavuje zmenu o 1,02 percentuálneho bodu) by nespôsobil
znehodnotenie majetku. Zníženie čistých peňažných tokov o 10% oproti odhadu manažmentu by nespôsobilo
znehodnotenie majetku.
CGU Slovenská produkčná2
Spoločnosť k 31. decembru 2012 nevykazuje goodwill ani dlhodobý nehmotný majetok s neobmedzenou dobou
životnosti pre CGU Slovenská produkčná2. Spoločnosť v roku 2012 vykonala analýzu či existujú indikátory
zníženia hodnoty majetku priradeného ku CGU Slovenská produkčná2. Spoločnosť na základe analýzy
neidentifikovala žiadne indikátory zníženia hodnoty majetku CGU Slovenská produkčná2.
CGU BigBoard Slovensko3
Spoločnosť k 31. decembru 2012 vykazuje pre skupinu BigBoard Slovensko3 goodwill vo výške 1 814 tisíc EUR
a nehmotný majetok s neobmedzenou dobou životnosti značka vo výške 865 tisíc EUR.
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12. Test na zníženie hodnoty goodwillu a dlhodobého nehmotného majetku s neobmedzenou dobou
životnosti (pokračovanie)
Použité predpoklady pri teste na zníženie hodnoty pre CGU skupiny BigBoard Slovensko3 k 31. decembru 2012
boli nasledovné:



Hodnota z používania goodwillu bola odvodená od budúcich peňažných tokov odhadnutých manažmentom,
aktualizovaných od doby akvizície. Budúce peňažné toky boli zostavené na základe výsledkov minulých
období, súčasných výsledkov z prevádzkovej činnosti a 5-ročného obchodného plánu CGU. Projektovanie
peňažných tokov použité pri určovaní úžitkovej hodnoty pokrýva obdobie piatich rokov.



Miera rastu použitá na extrapoláciu projektovaných peňažných tokov po skončení tohto päťročného obdobia
bola stanovená vo výške 2% a je považovaná za primeranú v rámci trhu, na ktorom CGU podniká.



Použitá diskontná sadzba vo výške 11,47% bola určená na základe cielenej štruktúry pomeru vlastných a
cudzích zdrojov kapitálu porovnateľných spoločností podnikajúcich v danom odvetví.



Kľúčovými predpokladmi, ktoré boli zároveň najcitlivejšími faktormi pri stanovení návratnej hodnoty, boli
manažmentom vyhodnotené očakávaný prevádzkový zisk pred odpočítaním odpisov a amortizácie
(EBITDA) a diskontná sadzba. Prístup manažmentu pri stanovení váhy každého kľúčového predpokladu
vychádzal z historických skúseností, pričom tieto sú konzistentné s externými zdrojmi informácií.

Na základe tohto testovania neboli zistené žiadne straty zo zníženia hodnoty majetku v súvislosti s CGU
BigBoard Slovensko3.
Spoločnosť vykonala citlivostnú analýzu na zmenu diskontnej sadzby a zmenu čistých peňažných tokov. Nárast
diskontnej sadzby o 10% (čo predstavuje zmenu o 1,15 percentuálneho bodu) by nespôsobil znehodnotenie
majetku. Zníženie čistých peňažných tokov o 10% oproti odhadu manažmentu by nespôsobilo znehodnotenie
majetku.
CGU EPAMEDIA4
Spoločnosť k 31. decembru 2012 vykazuje pre skupinu EPAMEDIA4 nehmotný majetok s neobmedzenou
dobou životnosti značka vo výške 5 705 tisíc EUR. Spoločnosť k 31. decembru 2012 nevykazuje goodwil pre
skupinu EPAMEDIA4.
Skupina EPAMEDIA4 bola obstaraná dňa 11. decembra 2012 a k tomuto dňu boli identifikované a stanovené
reálne hodnoty majetku a záväzkov nezávislou treťou stranou. Spoločnosť nepripravila test na zníženie hodnoty
skupiny EPAMEDIA4, keďže vedenie Spoločnosti neočakáva, že by k 31. decembru 2012 došlo k významnej
zmene reálnych hodnôt majetku stanovených ku dňu akvizície.
b) Test na zníženie hodnoty za rok končiaci sa 31. decembra 2011
V období 1. januára 2011 až 31. decembra 2011 vznikol z akvizície skupiny Slovenská produkčná2 goodwill vo
výške 3 273 tisíc EUR a z akvizície skupiny BigBoard Slovensko3 goodwill vo výške 1 814 tisíc EUR. Z akvizície
skupiny BigBoard Slovensko3 Skupina vykazuje aj značku vo výške 865 tisíc EUR.
K 31. decembru 2011 Skupina vykazovala kladný goodwill vo výške 1 814 tisíc EUR a značku vo výške 865
tisíc EUR, ktoré boli identifikované pri akvizícii spoločností skupiny BigBoard Slovensko3. Goodwill, ktorý vznikol
pri akvizícii spoločností skupiny Slovenská produkčná2 bol v roku 2011 plne odpísaný.
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12. Test na zníženie hodnoty goodwillu a dlhodobého nehmotného majetku s neobmedzenou dobou
životnosti (pokračovanie)
CGU Slovenská produkčná2
Použité predpoklady pri teste na zníženie hodnoty pre CGU skupiny Slovenská produkčná2 k 31. decembru
2011 boli nasledovné:



Hodnota z používania goodwillu bola odvodená od budúcich peňažných tokov odhadnutých manažmentom,
aktualizovaných od doby akvizície. Budúce peňažné toky boli zostavené na základe výsledkov minulých
období, súčasných výsledkov z prevádzkovej činnosti a 5-ročného obchodného plánu CGU. Projektovanie
peňažných tokov použité pri určovaní úžitkovej hodnoty pokrýva obdobie piatich rokov.



Miera rastu použitá na extrapoláciu projektovaných peňažných tokov po skončení tohto päťročného obdobia
bola stanovená vo výške 3% a bola považovaná za primeranú v rámci trhu, na ktorom CGU podniká.



Použitá diskontná sadzba vo výške 11,6% bola určená na základe cielenej štruktúry pomeru vlastných a
cudzích zdrojov kapitálu porovnateľných spoločností podnikajúcich v danom odvetví.



Kľúčovými predpokladmi, ktoré boli zároveň najcitlivejšími faktormi pri stanovení návratnej hodnoty, boli
manažmentom vyhodnotené očakávaný prevádzkový zisk pred odpočítaním odpisov a amortizácie
(EBITDA) a diskontná sadzba. Prístup manažmentu pri stanovení váhy každého kľúčového predpokladu
vychádzal z historických skúseností, pričom tieto sú konzistentné s externými zdrojmi informácií.

Na základe tohto testovania bola zistená strata zo zníženia hodnoty v súvislosti s goodwillom vzniknutým pri
akvizícií skupiny Slovenská produkčná2 vo výške 3 273 tisíc EUR, takže zostatková hodnota tohto goodwillu
k 31. decembru 2011 bola 0 tisíc EUR.
Zníženie hodnoty goodwillu bolo spôsobené predovšetkým zmenou predpokladov platných k dátumu
obstarania. Pôvodne predpokladané synergické efekty súvisiace s vykázaním goodwillu sa nenaplnili a keďže
sa neočakáva, že z pôvodne vykázaného goodwillu budú plynúť budúce ekonomické úžitky, bola jeho hodnota
plne odpísaná.
CGU BigBoard Slovensko3
Použité predpoklady pri teste na zníženie hodnoty goodwillu a dlhodobého nehmotného majetku pre CGU
skupiny BigBoard Slovensko3 k 31. decembru 2011 boli nasledovné:



Hodnota z používania goodwillu a dlhodobého nehmotného majetku bola odvodená od budúcich peňažných
tokov odhadnutých manažmentom, aktualizovaných od doby akvizície. Budúce peňažné toky boli zostavené
na základe výsledkov minulých období, súčasných výsledkov z prevádzkovej činnosti a 5-ročného
obchodného plánu CGU. Projektovanie peňažných tokov použité pri určovaní úžitkovej hodnoty pokrýva
obdobie piatich rokov.



Miera rastu použitá na extrapoláciu projektovaných peňažných tokov po skončení tohto päťročného obdobia
bola stanovená vo výške 2,3% a je považovaná za primeranú v rámci trhu, na ktorom CGU podniká.



Použitá diskontná sadzba vo výške 11,7% bola určená na základe cielenej štruktúry pomeru vlastných a
cudzích zdrojov kapitálu porovnateľných spoločností podnikajúcich v danom odvetví.

Strana 46 z 68

JOJ Media House, a. s. a dcérske spoločnosti
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
za rok končiaci sa 31. decembra 2012

12. Test na zníženie hodnoty goodwillu a dlhodobého nehmotného majetku s neobmedzenou dobou
životnosti (pokračovanie)



Kľúčovými predpokladmi, ktoré boli zároveň najcitlivejšími faktormi pri stanovení návratnej hodnoty, boli
manažmentom vyhodnotené očakávaný prevádzkový zisk pred odpočítaním odpisov a amortizácie
(EBITDA) a diskontná sadzba. Prístup manažmentu pri stanovení váhy každého kľúčového predpokladu
vychádzal z historických skúseností, pričom tieto sú konzistentné s externými zdrojmi informácií.
Na základe tohto testovania neboli zistené žiadne straty zo zníženia hodnoty v súvislosti s goodwillom
vzniknutým pri akvizícií skupiny BigBoard Slovensko3.
Ak by došlo ku zníženiu čistých peňažných tokov o 10% oproti odhadu
hodnoty by bola vo výške 829 tisíc EUR.

manažmentu, strata zo zníženia

1

Skupina BigBoard Praha zahŕňa spoločnosti BigBoard Praha, a.s., First Outdoor, s.r.o., Czech Outdoor s.r.o, BigMedia,
spol. s r.o., Expiria, s.r.o., TARDUS Publishing s.r.o., Český billboard, s.r.o., RAILREKLAM, s.r.o., MG Advertising, s.r.o.
a Barrandia s.r.o.

2

Skupina Slovenská produkčná zahŕňa spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. a MAC TV s.r.o.

3

Skupina BigBoard Slovensko zahŕňa spoločnosti BigBoard Slovensko, a.s., BigMedia, spol. s r.o., RECAR Bratislava a.s. a
RECAR Slovensko a.s.
4

Skupina EPAMEDIA zahŕňa spoločnosti EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH, Public
Space Advertising GmbH, R + C Plakatforschung und –kontrolle Gesellschaft mbH, Heimatwerbung Gesellschaft m.b.H.
(Linz - Upper Austria), Heimatwerbung Gesellschaft m.b.H. (Vienna), Akzent Media spol.s.r.o., outdoor akzent s.r.o., outdoor
akzent d.o.o., S.C. Euromedia Group S.A., S.C. Euromedia Services S.R.L., BetaCons s.r.l., IdeaComm AD, Street Vision
OOD, Rene Advertising OOD, Bild EOOD, Outdoor Media Service EOOD, Media Serviz EOOD, VAKOM OOD, EPAMEDIA
Hungary Zrt., BUDAPLAKAT 11 Kft., Mobil Trade Kft., OUTDOOR Zrt. a PERON Reklam Kfl.
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13. Pozemky, budovy a zariadenie
Rok končiaci sa 31. decembra 2012:
v tisícoch EUR

Obstarávacia cena
Zostatok k 1. januáru 2012
Prírastky
Prírastky pri akvizícii
Presuny
Vyradenia
Vyradenia pri predaji spoločnosti
Zmeny v dôsledku kurzových
rozdielov
Zostatok k 31. decembru 2012

Pozemky

Budovy

Stroje,
prístroje
a zariadenia

Obstarávaný
majetok

Celkom

260
-

198
930
3 325
-119
-

11 934
2 613
93 260
199
-839
-8 099

50
1 022
714
-80
-190
-166

12 182
4 565
97 559
-1 029
-8 265

260

7
4 341

-652
98 416

-6
1 344

-651
104 361

Oprávky a opravné položky
Zostatok k 1. januáru 2012
Odpisy
Vyradenia
Vyradenia pri predaji spoločnosti
Zmeny v dôsledku kurzových
rozdielov
Zostatok k 31. decembru 2012

-

-5
-16
-

-1 348
-3 590
198
-

-

-1 353
-3 606
198
-

-

-21

188
-4 552

-

188
-4 573

Zostatková hodnota
Zostatok k 1. januáru 2012
Zostatok k 31. decembru 2012

260

193
4 320

10 586
93 864

50
1 344

10 829
99 788

Pozemky

Budovy

Stroje,
prístroje
a zariadenia

Obstarávaný
majetok

Celkom

Obstarávacia cena
Zostatok k 1. januáru 2011
Prírastky
Prírastky pri akvizícii
Zostatok k 31.decembru 2011

-

198
198

712
11 222
11 934

50
50

960
11 222
12 182

Oprávky a opravné položky
Zostatok k 1. januáru 2011
Odpisy
Zostatok k 31.decembru 2011

-

-5
-5

-1 348
-1 348

-

-1 353
-1 353

Zostatková hodnota
Zostatok k 1. januáru 2011
Zostatok k 31.decembru 2011

-

193

10 586

50

10 829

Rok končiaci sa 31. decembra 2011:
v tisícoch EUR
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13. Pozemky, budovy a zariadenie (pokračovanie)
Strata zo zníženia účtovnej hodnoty
V období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 a v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011
Skupina neúčtovala o znížení účtovnej hodnoty dlhodobého hmotného majetku.
Poistenie majetku
Skupina poistila majetok voči živelným pohromám, odcudzeniu, vandalizmu a proti všeobecným strojným
rizikám. Autá má poistené kompletným havarijným a zákonným poistením. Skupina je taktiež poistená voči
zodpovednosti za škodu. Celková výška poistnej hodnoty majetku k 31. decembru 2012 je 49 824 tisíc EUR
(k 31. decembru 2011: 12 858 tisíc EUR).
Prenajatý majetok
Skupina si prenajíma reklamné zariadenia, pozemok a budovu na základe zmluvy o finančnom leasingu.
Zmluva o finančnom leasingu pozemku a budovy je uzavretá do roku 2021.
K 31. decembru 2012 zostatková hodnota prenajatého majetku je vo výške 2 906 tisíc EUR (k 31. decembru
2011: 0 tisíc EUR).

14. Finančné investície
v tisícoch EUR
Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
Cenné papiere určené na predaj držané v obstarávacej cene
Celkom

31. decembra
2012

31. decembra
2011

528
2

354
2

530

356

Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia zahŕňajú investície Skupiny do
podielových fondov. Administrátorom podielových fondov je Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG.
Výška investície do podielových fondov k 31. decembru 2012 je 528 tisíc EUR (k 31. decembru 2011: 0 tisíc
EUR). K 31. decembru 2011 Skupina vlastnila menový derivát v hodnote 354 tisíc EUR. K 31. decembru 2012
spoločnosť nevlastní žiadne menové deriváty.
Cenné papiere určené na predaj držané v obstarávacej cene zahŕňajú 16% podiel na základnom imaní
spoločnosti PMT, s.r.o., ktorý je ocenený v obstarávacej cene. Výška podielu k 31. decembru 2012 je 2 tisíc
EUR (k 31. decembru 2011: 2 tisíc EUR). Skupina ručí len do výšky svojho vkladu v tejto spoločnosti a nemá
ďalšie záväzky z investície v tejto spoločnosti.

Hierarchia reálnej hodnoty
Nižšie uvedené informácie udávajú súhrn finančných nástrojov vykazovaných v reálnej hodnote pomocou
metódy odhadovanej ceny. Rozdielne úrovne boli definované nasledovne:
Úroveň 1: kótované ceny (neupravené) na aktívnych trhoch za identické položky majetku a záväzkov.
Úroveň 2: vstupy iné ako kótované ceny uvedené v úrovni 1, ktoré možno pozorovať pri danom majetku a
záväzkoch buď priamo (ako ceny), alebo nepriamo (odvodené od cien).
Úroveň 3: vstupy pre majetok a záväzky, ktoré nie sú založené na pozorovateľných trhových údajoch
(nepozorovateľné vstupy).
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14. Finančné investície (pokračovanie)
Stanovenie reálnej hodnoty finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia je
nasledovné:
v tisícoch EUR
31. decembra 31. decembra
2012
2011
Úroveň 1
Úroveň 2
Celkom

528
-

354

528

354

Vlastnícky
Hodnota
Vlastnícky
podiel
investície
podiel
31. decembra 31. decembra 31. decembra
2012
2012
2011
%
%

Hodnota
investície
31. decembra
2011

15. Podiel v pridružených spoločnostiach a spoločne ovládaných podnikoch
v tisícoch EUR

Krajina

Spoločne ovládané podniky
Barrandia s.r.o.
Česká republika
MG Advertising, s.r.o.
Česká republika
Pridružené spoločnosti
RAILREKLAM, s.r.o.
Česká republika
Starhouse Media, a. s. Slovensko
TELEPON PLUS,
spol. s r.o.
Slovensko

50
50

4
2

-

-

49
30

1 406
-

30

-

49

1 412

49

-

Skupina nemá k dispozícii finančné údaje o spoločnosti TELEPON PLUS, spol. s.r.o., ktorá už niekoľko
posledných rokov nevyvíja obchodnú činnosť. Hodnota investície po precenení na reálnu hodnotu je nula.
Na základe zmluvy o kúpe akcií spoločnosti uzatvorenej dňa 3. marca 2011, Spoločnosť predala 70% podiel na
základnom imaní dcérskej spoločnosti Starhouse Media, a.s. za 1 EUR, následkom čoho Skupina stratila
kontrolu nad touto spoločnosťou a má v nej podstatný vplyv. Hodnota investície po precenení na reálnu
hodnotu je nula.
Hodnota investície v spoločnosti RAILREKLAM, s.r.o. vo výške 1 406 tisíc EUR zahŕňa aj goodwill vo výške
470 tisíc EUR.
Súhrnné finančné údaje za významnú pridruženú spoločnosť, vykázané v ich celkovej hodnote (100%) k
31. decembru 2012 (spoločnosť bola obstaraná v priebehu roka 2012) sú nasledovné:
v tisícoch EUR

RAILREKLAM, s.r.o.

Výnosy
3 800

Zisk
368

Krátkodobý
majetok

Dlhodobý
majetok

Krátkodobé
záväzky

Dlhodobé
záväzky

Vlastné
imanie

2 312

344

746

-

1 910
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16. Licenčné práva a časové rozlíšenie vlastnej tvorby
Rok končiaci sa 31. decembra 2012:
v tisícoch EUR

Licenčné práva

Časové rozlíšenie
vlastnej tvorby

Celkom

18 544
10 056
-8 456
-22
20 122

11 797
23 833
-19 911
-1
15 718

30 341
33 889
-28 367
-23
35 840

Licenčné práva

Časové rozlíšenie
vlastnej tvorby

Celkom

7 263
15 648
-4 364
-3
18 544

12 168
10 451
-10 738
-84
11 797

19 431
26 099
-15 102
-87
30 341

31. decembra
2012

31. decembra
2011

18 401
18 401

16 434
16 434

1 147

1 679

574

431

1 721

2 110

20 122

18 544

Zostatok k 1. januáru 2012
Prírastky
Prírastky pri akvizícii
Použitie
Odpis
Zostatok k 31. decembru 2012
Rok končiaci sa 31. decembra 2011:
v tisícoch EUR
Zostatok k 1. januáru 2011
Prírastky
Prírastky pri akvizícii
Použitie
Odpis
Zostatok k 31. decembru 2011

v tisícoch EUR

Platné licenčné práva a licenčné práva so začiatkom doby platnosti do
1 roka po dátume účtovnej závierky
Krátkodobé licenčné práva
Licenčné práva so začiatkom doby platnosti viac ako 1 rok po dátume
účtovnej závierky
Licenčné práva so začiatkom doby platnosti viac ako 2 roky po dátume
účtovnej závierky
Dlhodobé licenčné práva
Celkom

Skupina nemá súčasné ani budúce plány a úmysly, ktoré by viedli k nadbytočným alebo zastaraným licenčným
právam. Zároveň žiadne licenčné práva ani žiadne časové rozlíšenie vlastnej tvorby nie sú ocenené v hodnote
prevyšujúcej čistú realizačnú hodnotu, keďže vedenie Skupiny očakáva príjmy z odvysielanej reklamy, ktoré
prevýšia hodnotu licenčných práv a časového rozlíšenia vlastnej tvorby vykázaných v konsolidovanom výkaze
o finančnej situácií.
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17. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
31. decembra
2012

31. decembra
2011

Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Medzisúčet pohľadávky
Opravná položka k pohľadávkam

31 587
3 482
35 069
-587

16 977
112
17 089
-454

Celkom

34 482

16 635

v tisícoch EUR

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:
v tisícoch EUR

Do splatnosti
Po splatnosti 1 až 180 dní
Po splatnosti 181 až 365 dní
Po splatnosti viac ako 365 dní

31. decembra 2012
Nominálna
% Opravná
hodnota
položka
28 389
4 846
377
1 457
35 069

81%
14%
1%
4%
100%

-104
-8
-2
-473
-587

31. decembra 2011
Nominálna
%
Opravná
hodnota
položka
14 826
1 725
144
394
17 089

87%
10%
1%
2%
100%

-106
-348
-454

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia:
Rok končiaci sa Rok končiaci sa
31. decembra
31. decembra
2011
2012

v tisícoch EUR

454

Zostatok k 1. januáru
Tvorba
Použitie
Rozpustenie
Zostatok k 31. decembru

259
-46
-80
587

454
454

18. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
v tisícoch EUR

Bežné účty v bankách
Peniaze v hotovosti
Ceniny
Celkom
S účtami v bankách môže Skupina voľne disponovať.
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19. Skupina majetku držaná za účelom predaja
Detailná štruktúra skupiny majetku držanej za účelom predaja k 31. decembru 2012 je nasledovná:
v tisícoch EUR
segment
Majetok
Ostatný nehmotný majetok
Pozemky, budovy a zariadenie
Podiel v pridružených spoločnostiach
a spoločne ovládaných podnikoch
Pohľadávky z obchodného styku
a ostatné pohľadávky
Finančné investície
Poskytnuté pôžičky
Odložená daňová pohľadávka
Ostatný majetok
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
Peňažné prostriedky a peňažné
ekvivalenty
Celkom majetok
Záväzky
Úročené pôžičky
Rezervy
Záväzky z obchodného styku a ostatné
záväzky
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
Odložený daňový záväzok
Celkom záväzky

S.C.
Euromedia
Group S.A.

IdeaComm
AD

outdoor
akzent
d.o.o.

Ostatné

Ostatné

Ostatné

Ostatné

Ostatné

70
759

389
536

359
1 087

6
261

824
2 643

-

136

-

-

136

2 353
63
39
-

578
118
54
11

689
118
29

761
26
4
14
27

4 381
26
118
67
225
67

296
3 580

817
2 639

42
2 324

532
1 631

1 687
10 174

678

12
-

254

217

12
1 149

1 578
1
2 257

191
4
70
277

380
61
695

452
1
670

2 601
6
131
3 899

Celkom

Kumulatívna výška výnosov a nákladov v Ostatných súčastiach komplexného výsledku k 31. decembru 2012 je
nasledovná:
outdoor
S.C.
akzent
v tisícoch EUR
Euromedia IdeaComm
AD
d.o.o.
Ostatné
Celkom
Group S.A.
Segment
Rezerva z prepočtu cudzích mien
Ostatné súčasti komplexného
výsledku, po zdanení

Ostatné

Ostatné

Ostatné

Ostatné

221

-

-5

113

329

221

-

-5

113

329

Všetky uvedené spoločnosti boli do skupiny majetku držanej za účelom predaja zaradené hneď k dátumu
akvizície Skupinou,11. decembra 2012.
Manažement Skupiny aktívne hľadá kupujúceho a zbiera cenové ponuky. Predaj spoločností sa očakáva do
konca roka 2013.
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20. Vlastné imanie
Základné imanie
K 31. decembru 2012 je základné imanie Spoločnosti vo výške 25 tisíc EUR.
Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2012 je nasledovná:
v EUR

Podiel na
základnom
imaní
EUR

Podiel na
základnom
imaní
%

Podiel na
hlasovacích
právach
%

24 975
25
25 000

99,90
0,10
100

99,90
0,10
100

HERNADO LIMITED
Mgr. Richard Flimel

Základné imanie k 31. decembru 2012 a 31. decembru 2011 pozostávalo z 1 000 kmeňových akcií v nominálnej
hodnote 25 EUR za jednu akciu.
Držiteľ akcie je oprávnený obdržať dividendy a je oprávnený hlasovať na valných zhromaždeniach Spoločnosti
jedným hlasom za akciu.
Základné imanie bolo úplne splatené.
Hlasovacie práva predstavujú podiel jednotlivých akcionárov na základnom imaní.
Zákonný rezervný fond
Spoločnosť je povinná na základe slovenských právnych predpisov tvoriť ročne zákonný rezervný fond v
minimálnej výške 10% z čistého zisku a minimálne do výšky 20% z registrovaného základného imania
(kumulatívne). Zákonný rezervný fond môže byť použitý iba na úhradu strát spoločnosti a nesmie sa použiť na
výplatu dividend. Výpočet rezervného fondu je uskutočnený v súlade s právnymi predpismi.
Nekontrolné podiely
v tisícoch EUR
IdeaComm AD
BigBoard Praha a.s.
RECAR Bratislava a. s.
Czech Outdoor s.r.o.
Ostatné
Celkom

31. decembra
2012

31. decembra
2011

1 180
490
323
311
74
2 378

371
371

Záporné vlastné imanie
Manažment Spoločnosti si je vedomý zákonných dopadov spojených s tým, že k 31. decembru 2011 aj
k 31. decembru 2012 niektoré dcérske spoločnosti vykazujú záporné vlastné imanie.
Manažment Skupiny robí aktívne kroky, aby odvrátil riziko záporného vlastného imania, napr. navýšením
kapitálových fondov dcérskych spoločností.
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21. Bankové úvery a úročené pôžičky
31. decembra
2012

31. decembra
2011

Bankové úvery
Bankové úvery – kontokorenty
Úročené pôžičky

110 632
5 378
58 994

61 493
10 883
42 277

Záväzky z finančného leasingu

1 212

-

176 216

114 653

Celkom

Priemerná úroková miera bankových úverov a úročených pôžičiek k 31. decembru 2012 bola 6,37% (k 31.
decembru 2011: 4,91%).
Skupina poskytla za prijaté bankové úvery, úročené pôžičky a finančný leasing nasledujúce ručenie:
31. decembra
2012

31. decembra
2011

101 204
20 122
15 718
7 808
3 721

56 478
18 544
11 797
3 238
4 466

10
44 228

53 622

192 811

148 145

Zmenkové ručenie
Akvizičná knižnica
Licencie vlastnej tvorby
Pozemky, budovy a zariadenie
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Ostatný majetok
Ostatné ručenie
Celkom

Pozemky, budovy a zariadenie zahŕňajú aj zaistenie záväzkov z finančného leasingu prenajímaným majetkom
vo výške 2 906 tisíc EUR (k 31 decembru 2011: 0 tisíc EUR).
Ostatné ručenie zahŕňa ručenie od spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. vo výške 42 022 tisíc EUR
(k 31. decembru 2011: 53 622 tisíc EUR).
Záväzky z finančného leasingu
Záväzky vyplývajúce z finančného prenájmu sú zaistené prenajímaným majetkom.
Záväzky z finančného leasingu k 31. decembru 2012 sú nasledovné:
v tisícoch EUR
Do 3 mesiacov
3 mesiace až 1 rok
1 až 5 rokov
Celkom
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22. Emitované dlhopisy
Spoločnosť eviduje dlhopisy v nasledovnej štruktúre:
ISIN

Dátum
emisie

Splatnosť

SK4120008244
CZ0003502312
CZ0003503153

21.12.2011
28.11.2012
5.12.2012

21.12.2015
28.11.2017
5.12.2019

v tisícoch EUR

Typ
Na doručiteľa
Na doručiteľa
Na doručiteľa

Nominálna
Zostatková
Zostatková
hodnota
hodnota k
hodnota k
emisie 31. decembru 31. decembru
2012
2011
25 000
23 061
25 647
73 708

20 037
22 870
25 365
68 272

18 657
18 657

Dlhopisy ISIN SK4120008244 boli vydané dňa 21. decembra 2011 s nominálnou hodnotou emisie 25 000 tisíc
EUR. Dlhopisy nie sú úročené, pričom celková nominálna hodnota emisie je splatná 21. decembra 2015.
Efektívna úroková miera platná ku dňu emisie dlhopisov bola vo výške 7,66%.
Dlhopisy ISIN CZ0003502312 boli vydané dňa 28. novembra 2012 s nominálnou hodnotou emisie 23 061 tisíc
EUR. Dlhopisy sú úročené s periodicitou vyplácania úroku polročne, pričom celková nominálna hodnota emisie
je splatná 28. novembra 2017. Efektívna úroková miera platná ku dňu emisie dlhopisov bola vo výške 7,25%.
Dlhopisy ISIN CZ0003503153 boli vydané dňa 5. decembra 2012 s nominálnou hodnotou emisie 25 647 tisíc
EUR. Dlhopisy sú úročené s periodicitou vyplácania úroku polročne, pričom celková nominálna hodnota emisie
je splatná 5. decembra 2019. Efektívna úroková miera platná ku dňu emisie dlhopisov bola vo výške 9,21%.
Hodnota emisie CZ0003502312 je znížená o odkúpené vlastné dlhopisy vo výške 8 747 tisíc EUR.

23. Odložená daňová pohľadávka / (záväzok)
Odložená daňová pohľadávka / (záväzok) boli účtované k nasledovným položkám:
v tisícoch EUR

Pohľadávky
31. decembra
2012

Záväzky
31. decembra
2012

Celkom
31. decembra
2012

1 179
540
12 604
3 072
-9 741
7 654

-15 332
-39 061
-540
-1 436
9 741
-46 628

-15 332
-39 061
1 179
12 604
1 636
-38 974

Dočasné rozdiely vzťahujúce sa k:
Pozemky, budovy a zariadenie
Ostatný nehmotný majetok
Rezervy
Nezaplatené úroky
Daňové straty
Ostatné
Započítavanie
Celkom

Strana 56 z 68

JOJ Media House, a. s. a dcérske spoločnosti
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
za rok končiaci sa 31. decembra 2012

23. Odložená daňová pohľadávka / (záväzok) (pokračovanie)
v tisícoch EUR

Dočasné rozdiely vzťahujúce sa k:

Pohľadávky
31. decembra
2011

Záväzky
31. decembra
2011

Celkom
31. decembra
2011

1 371
156
-569
958

-741
-21 651
569
-21 823

-741
-21 651
1 371
156
-20 865

Pozemky, budovy a zariadenie
Ostatný nehmotný majetok
Daňové straty
Ostatné
Započítavanie
Celkom

Odložená daňová pohľadávka nebola zaúčtovaná k nasledovným položkám (základ dane):
v tisícoch EUR

Daňové straty
Celkom

31. decembra
2012

31. decembra
2011

51 597
51 597

-

Predpokladané posledné obdobia na umorenie daňových strát sú nasledovné:
v tisícoch EUR

2013

2014

2015

2016

Po 2016

Daňové straty

392

5 428

328

559

95 985

Maximálna lehota na umorenie daňovej straty vzniknutej na Slovensku je 7 rokov (do 1. januára 2010 bola táto
lehota 5 rokov), maximálna lehota na umorenie daňovej straty vzniknutej v Českej republike je 5 rokov
a umorenie daňovej straty vzniknutej v Rakúsku je časovo neobmedzené do výšky 75% daňovej straty.
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24. Rezervy
Rok končiaci sa 31. decembra 2012:
v tisícoch EUR

Zostatok k 1.
januáru 2012
Prírastky z
akvizícií
Tvorba
Použitie
Zrušenie
Zmeny v dôsledku
kurzových
rozdielov
Úbytky v dôsledku
predaja podniku
Zostatok k 31.
decembru 2012

Rezerva na
obnovenie
a uvedenie
do
pôvodného
stavu

Zamest- Pokuty od
nanecké
RpVaR1
benefity

Súdne
spory

Audiovizuálny
fond

Ostatné
rezervy

Rezervy
celkom

-

-

1 542

698

432

577

3 249

4 718
-

3 243
79
-

250
-91
-1 328

667
213
-225

412
-432
-

2 162
380
-1 715
-327

10 790
1 334
-2 238
-1 880

-9

-16

-

2

-

-

-23

-716

-1 388

-

-

-

-

-2 104

3 993

1 918

373

1 355

412

1 077

9 128

Krátkodobé
Dlhodobé

2 606
6 522

Celkom

9 128

Rok končiaci sa 31. decembra 2011:
v tisícoch EUR
Rezerva na
Zamest- Pokuty od
obnovenie
nanecké
RpVaR1
a uvedenie
benefity
do
pôvodného
stavu
Zostatok k 1.
januáru 2011
Prírastky z akvizícií
1 394
Tvorba
1 432
Použitie
-30
Zrušenie
-1 254
Zostatok k 31.
decembru 2011
1 542

Súdne
spory

Audiovizuálny
fond

Ostatné
rezervy

Rezervy
celkom

388
347
-17
-20

369
432
-369
-

62
560
-14
-31

2 213
2 771
-430
-1 305

698

432

577

3 249

Krátkodobé
Dlhodobé

3 249
-

Celkom

3 249

1

RpVaR – Rada pre Vysielanie a Retransmisiu
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25. Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
v tisícoch EUR

Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Výdavky budúcich období
Ostatné daňové záväzky
Záväzky voči trhu cenných papierov
Záväzky voči zamestnancom a inštitúciám
Výnosy budúcich období
Ostatné záväzky
Celkom

31. decembra
2012

31. decembra
2011

34 649
7 887
2 382
1 693
964
872
786
1 786
51 019

9 988
8 460
148
520
2 562
23
21 701

31. decembra
2012

31. decembra
2011

7 674
43 345
51 019

999
20 702
21 701

Štruktúra záväzkov podľa splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
v tisícoch EUR

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky v lehote splatnosti

Väčšina záväzkov, ktoré sú po lehote splatnosti k 31. decembru 2012, bola ku dňu zostavenia účtovnej
závierky splatená.
K 31. decembru 2012 záväzky voči zamestnancom a inštitúciám obsahujú aj záväzky zo sociálneho fondu vo
výške 73 tisíc EUR (k 31. decembru 2011: 69 tisíc EUR).
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26. Informácie o riadení rizika
Prehľad
Skupina je vystavená prevádzkovému riziku a nasledujúcim rizikám z používania finančných nástrojov:
 riziko likvidity
 úverové riziko
 trhové riziko
Riziko likvidity
Splatnosť finančného majetku a záväzkov k 31. decembru 2012 bola nasledovná:

v tisícoch EUR

Majetok
Peňažné prostriedky a peňažné
ekvivalenty
Pohľadávky z obchodného styku a
ostatné pohľadávky
Finančné investície
Poskytnuté pôžičky
Pohľadávky zo splatnej dane z
príjmu
Záväzky
Bankové úvery a úročené pôžičky
Záväzky z obchodného styku a
ostatné záväzky
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
Emitované dlhopisy

Zmluvné peňažné toky
1 až 5
Do 3
3
rokov
mesiacov mesiace
až 1 rok

Viac
ako 5
rokov

Účtovná
hodnota

Celkom

9 181

9 181

9 181

-

-

-

34 482
530
3 979

33 852
530
3 979

32 453
519
3 965

1 242
14

11
-

146
11
-

900
49 072

900
48 442

522
46 640

378
1 634

11

157

176 216

-192 588

-53 090

-78 745

-45 975

-14 778

51 019
385
68 272
295 892

-47 092
-385
-96 756
-336 821

-39 622
-383
-93 095

-6 319
-2
-3 871
-88 937

-1 151
-63 151
-110 277

-29 734
-44 512
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26. Informácie o riadení rizika (pokračovanie)
Splatnosť finančného majetku a záväzkov k 31. decembru 2011 bola nasledovná:
v tisícoch EUR

Majetok
Peňažné prostriedky a peňažné
ekvivalenty
Pohľadávky z obchodného styku
a ostatné pohľadávky, pohľadávky
zo splatnej dane z príjmu, finančné
investície a poskytnuté pôžičky
Záväzky
Bankové úvery a úročené pôžičky
Záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky
Emitované dlhopisy

Zmluvné peňažné toky
1 až 5
Do 3
3
rokov
mesiacov
mesiace
až 1 rok

Viac
ako 5
rokov

Účtovná
hodnota

Celkom

668

668

668

-

-

-

17 349
18 017

17 803
18 471

16 750
17 418

1 053
1 053

-

-

114 653

-115 025

-4 903

-26 087

-57 455

-26 580

21 701
18 657
155 011

-21 701
-25 000
-161 726

-11 709
-16 612

-9 862
-35 949

-130
-25 000
-82 585

-26 580

Rozdiel medzi krátkodobými pohľadávkami a záväzkami Skupina vykrýva nasledovným spôsobom:
 Skupina má niekoľko nedočerpaných úverov, ktoré v prípade potreby vie použiť. Krátkodobé finančné
potreby sú uspokojované z kontokorentných úverov. K 31. decembru 2012 mala Skupina viac ako 10 522
tisíc EUR nevyčerpaných kontokorentných úverových limitov.
 Skupina vykazuje v rámci bankových úverov v časti krátkodobé záväzky úver, ktorý je splatný jednorazovo
do 30. novembra 2013 s možnosťou predĺženia splatnosti o 9 rokov na základe schválenia veriteľa. Skupina
aktívne komunikuje s veriteľom ohľadom predĺženia splatnosti a predpokladá, že splatnosť úveru bude na
základe schválenia veriteľa predĺžená. Výška tohto úveru, vrátane časového rozlíšenia, k
31. decembru 2012 predstavuje 47 270 tisíc EUR.
 Skupina zároveň vykazuje v rámci úročených pôžičiek v časti krátkodobých záväzkov pôžičky vo výške
50 529 tisíc EUR, ktoré boli splatené vo februári 2013 využitím prostriedkov z vkladu do ostatnyých
kapitálových fondov od materskej spoločnosti HERNADO LIMITED.
 Skupina k 31. decembru 2012 vykazuje ako obežný majetok liecenčné práva a časové rozlíšenie vlastnej
tvorby v celkovej výške 50 043 tisíc EUR. Použitím licenčných práv a časového rozlíšenia vlastnej tvorby
Spoločnosť získa príjem peňažných prostriedkov v priebehu roku 2013.
Úverové riziko
Skupina sa vystavuje tomuto riziku predovšetkým pri pohľadávkach z obchodného styku, ostatných
pohľadávkach a poskytnutých pôžičkách. Objem vystavenia sa tomuto riziku je vyjadrený účtovnou hodnotou
tohto majetku vo výkaze o finančnej situácií. Účtovná hodnota pohľadávok a poskytnutých úverov vyjadruje
najvyššiu možnú účtovnú stratu, ktorá by musela byť zaúčtovaná v prípade, že protistrana úplne zlyhá pri plnení
svojich zmluvných záväzkov a všetky zábezpeky a záruky by mali nulovú hodnotu. Táto hodnota preto vysoko
prevyšuje očakávané straty, ktoré sú obsiahnuté v rezerve na nedobytné pohľadávky.
Spoločnosť neprijala žiadne zábezpeky k pohľadávkam.
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26. Informácie o riadení rizika (pokračovanie)
Menové riziko
Skupina je vystavená menovému riziku vzťahujúcemu sa najmä k EUR a CZK. K 31. decembru 2011 boli
dlhodobé kontrakty na nákup akvizičných titulov denominované najmä v USD, preto v roku 2011 Skupina
uzatvorila menové forwardové obchody. Tieto forwardové zmluvy boli v priebehu prvého polroku 2012 splatené.
Podobne ako v roku 2011, Skupina aj naďalej riadi menové riziko pomocou forwardových zmlúv.
K 31. decembru 2012 nie je žiadny menový forward otvorený.
Vystavenie menovému riziku k 31. decembru 2012 bolo nasledovné:
v tisícoch EUR
Majetok
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné
pohľadávky
Finančné investície
Poskytnuté pôžičky
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
Záväzky
Bankové úvery a úročené pôžičky
Záväzky z obchodného styku a ostatné
záväzky
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
Emitované dlhopisy

EUR

CZK

USD

Iné

Celkom

3 224

5 957

-

-

9 181

26 585
530
3 965
23
34 327

7 897
14
877
14 745

-

-

34 482
530
3 979
900
49 072

175 508

708

-

-

176 216

42 965
11
20 037
238 521

7 525
374
48 235
56 842

529
529

-

51 019
385
68 272
295 892

Vystavenie menovému riziku k 31. decembru 2011 bolo nasledovné:
v tisícoch EUR
Majetok
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné
pohľadávky, pohľadávky zo splatnej dane
z príjmu, finančné investície a poskytnuté
pôžičky
Záväzky
Bankové úvery a úročené pôžičky
Záväzky z obchodného styku a ostatné
záväzky
Emitované dlhopisy

EUR

CZK

USD

Iné

Celkom

601

12

55

-

668

17 349
17 950

12

55

-

17 349
18 017

114 653

-

-

-

114 653

15 188
18 657
148 498

27
27

6 481
6 481

5
5

21 701
18 657
155 011
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26. Informácie o riadení rizika (pokračovanie)
Úrokové riziko
Príjmy a prevádzkové peňažné toky spoločnosti sú do značnej miery nezávislé na zmenách trhových úrokových
sadzieb. Koncentrácia rizika vzhľadom k úverom je obmedzená vďaka 9 bankám, ktoré Skupine úvery
poskytujú. Výber protistrán pre úvery je obmedzený na vysoko bonitné finančné inštitúcie.
Vystavenie úrokovému riziku bolo nasledovné:
v tisícoch EUR

Fixná úroková sadzba
Majetok
Bankové úvery a úročené pôžičky
Emitované dlhopisy
Variabilná úroková sadzba
Majetok
Bankové úvery a úročené pôžičky

31. decembra
2012

31. decembra
2011

9 882
-31 276
-68 272
-89 666

990
-19 738
-18 657
-37 405

3 187
-144 940
-141 753

-94 915
-94 915

Analýza citlivosti pre nástroje s variabilnou úrokovou sadzbou
Zmena o 100 bázických bodov v úrokových sadzbách by mala nasledovný vplyv na výsledok hospodárenia:
v tisícoch EUR

Pokles úrokových mier o 100 bp
Nárast úrokových mier o 100 bp

31. decembra
2012

31. decembra
2011

1 418
-1 418

949
-949

Prevádzkové riziko
Skupina je taktiež vystavená prevádzkovému riziku, akým je napríklad výpadok vysielania. Skupina riadi toto
riziko jednak tým, že diverzifikuje možnosti retransmisie a tým, že implementovala redundantné riešenia
technológií pre eliminovanie tohto rizika.
Ďalej je Skupina vystavená riziku neobnovenia nájomných zmlúv na priestory pod reklamnými zariadeniami.
Toto riziko je eliminované diverzifikáciou poskytovateľov priestorov reklamných zariadení.
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27. Údaje o reálnej hodnote
Nasledovný prehľad obsahuje údaje o účtovnej hodnote a reálnej hodnote finančného majetku a záväzkov
Skupiny, ktoré nie sú v účtovníctve vyjadrené v reálnej hodnote:
v tisícoch EUR

Finančný majetok
Finančné investície
Pohľadávky z obchodného styku
a ostatné pohľadávky
Poskytnuté pôžičky
Peňažné prostriedky a peňažné
ekvivalenty
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
Finančné záväzky
Bankové úvery
Úročené pôžičky
Záväzky z obchodného styku a ostatné
záväzky
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
Emitované dlhopisy

Zostatková
hodnota
31. decembra
2012

Reálna
hodnota
31. decembra
2012

Zostatková
hodnota
31. decembra
2011

Reálna
hodnota
31. decembra
2011

2

2

2

2

34 482
3 979

34 482
3 979

16 635
306

16 635
306

9 181
900

9 181
900

668
52

668
52

116 010
60 206

115 637
59 610

72 376
42 277

70 714
39 563

50 447
385
68 272

50 447
385
68 703

21 701
18 657

21 701
18 657

Finančné investície neobsahujú k 31. decembru 2012 podielové listy vo výške 528 tisíc EUR a k 31. decembru
2011 neobsahujú menový forward vo výške 354 tisíc EUR, pretože už sú účtované v reálnej hodnote.
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky k 31. decembru 2012 neobsahujú úrokový swap vo výške 572
tisíc EUR, ktorý je účtovaný v reálnej hodnote.
Reálna hodnota prijatých bankových úverov a úročených pôžičiek a záväzkov bola vypočítaná na základe
predpokladaných budúcich diskontovaných výdajov zo splátok istiny a úrokov. Pri odhadoch predpokladaných
budúcich peňažných tokov boli vzaté do úvahy aj riziká z nesplatenia ako aj skutočnosti, ktoré môžu
naznačovať zníženie hodnoty. Odhadované reálne hodnoty úverov vyjadrujú zmeny v úverovom hodnotení od
momentu ich poskytnutia, ako aj zmeny v úrokových sadzbách v prípade úverov s fixnou úrokovou sadzbou.
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28. Prenájom majetku
Skupina si prenajíma autá, administratívne a technické priestory, reklamné plochy, reklamné zariadenia a
pozemky pod reklamnými zariadeniami, ktoré nemá vo svojom majetku. Zmluvy sú väčšinou na dobu neurčitú
alebo na dobu od troch mesiacov do siedmich rokov. Celkové náklady na nájomné za obdobie od 1. januára
2012 do 31. decembra 2012 predstavujú celkovo 13 782 tisíc EUR (za obdobie od 1. januára 2011 do 31.
decembra 2011: 2 736 tisíc EUR). Výrazné zvýšenie nákladov z prenájmu je spôsobené akvizíciou nových
spoločností, z ktorých plynú náklady na nájomné celkovo vo výške 9 648 tisíc EUR.
Skupina je prenajímateľom reklamných plôch a reklamných zariadení. Zmluvy sú uzavreté na dobu neurčitú,
prípadne ide o jednorazové prenájmy. Celkové výnosy z prenájmu za obdobie od 1. januára 2012 do 31.
decembra 2012 sú vo výške 34 271 tisíc EUR (za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011: 5 821
tisíc EUR), z čoho najväčšiu sumu predstavujú jednorazové prenájmy. Nárast vo výnosoch z prenájmu je takisto
spôsobený akvizíciou nových spoločností. Celkové výnosy z prenájmu plynúce z novoobstaraných spoločností
sú vo výške 28 525 tisíc EUR.

29. Podmienené záväzky
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou,
existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a
zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných
orgánov.

30. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Dňa 1. februára 2013 došlo k zmene akcionárskej štruktúry spoločnosti JOJ Media House, a.s. (ďalej len
„Spoločnosť“), s tým, že namiesto akcionára HERNADO LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61 SAVVIDES
CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012 Nikózia, Cyprus, registračné číslo: 271787 (ďalej len „HERNADO
LIMITED“), sa novým majoritným akcionárom Spoločnosti vlastniacim 99,90% akcií Spoločnosti stala TV JOJ
L.P., so sídlom Klimentos, 41 - 43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, 1061 Nikózia, Cyprus,
registračné číslo: 12128, ktorého menom koná HERNADO LIMITED ako generálny partner, doterajší majoritný
akcionár Spoločnosti. Táto transakcia teda nemá vplyv na výkon kontroly nad Spoločnosťou. Ostatné údaje
týkajúce sa akcionárskej štruktúry Spoločnosti a kontroly nad Spoločnosťou ostávajú nedotknuté.
Dňa 14. februára 2013 materská spoločnosť HERNADO LIMITED navýšila vlastné imanie Spoločnosti formou
vkladu mimo základné imanie (ostatné kapitálové fondy) o 50 529 tisíc EUR. Prostriedky boli použité na
splatenie dlhodobých pôžičiek Skupiny vo výške 50 495 tisíc EUR.
Dňa 8. marca 2013 Skupina predala spoločnosť IdeaComm AD. Predajná cena bola 640 tisíc EUR. Predajom
spoločnosti IdeaComm AD Skupina stratila kontrolu aj nad jej dcérskymi spoločnosťami Street Vision OOD, Bild
EOOD, Outdoor Media Service EOOD a Media Serviz EOOD a zároveň prestala byť spoločníkom v spoločne
ovládaných podnikoch Rene Advertising OOD a VAKOM OOD.
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31. Spoločnosti v rámci Skupiny
Zoznam spoločností v Skupine k 31. decembru 2012 je uvedený v nasledujúcom prehľade:

JOJ Media House, a. s.
Slovenská produkčná, a.s.
MAC TV s.r.o.
TELEPON PLUS, spol. s r.o.
BigBoard Slovensko, a.s.
BigMedia, spol. s.r.o.
RECAR Bratislava a.s.
RECAR Slovensko a.s.
Media representative, s.r.o.
Akcie.sk, s.r.o.
EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT- UND
AUSSENMEDIEN GMBH
Public Space Advertising GmbH
R + C Plakatforschung und –kontrolle
Gesellschaft mbH
Heimatwerbung Gesellschaft m.b.H. (Linz Upper Austria)
Heimatwerbung Gesellschaft m.b.H.
(Vienna)
Akzent Media spol.s r.o.
outdoor akzent s.r.o.
outdoor akzent d.o.o.
S.C. Euromedia Group S.A.
S.C. Euromedia Services S.R.L.
BetaCons s.r.l.
IdeaComm AD
Street Vision OOD
Rene Advertising OOD
Bild EOOD
Outdoor Media Service EOOD
Media Serviz EOOD
VAKOM OOD
Starhouse Media, a. s.
BigBoard Praha, a.s. (pôvodne JOJ Media
House CZ, s.r.o.) 1
BigMedia, spol. s r.o.
Czech Outdoor s.r.o. (pôvodne First
Outdoor s.r.o.) 2
Expiria, s.r.o. (TARDUS s.r.o.)
TARDUS Publishing s.r.o.
RAILREKLAM, s.r.o.
MG Advertising, s.r.o.
Barrandia s.r.o.
Český billboard, s.r.o

Krajina
registrácie

Majetkový
podiel

Forma
Metóda
kontroly konsolidácie

Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko

100%
100%
100%
49%
100%
100%
80%
100%
80%
100%

priama
Úplná
priama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama Ekvivalenčná
priama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
priama
Úplná

Rakúsko

100%

nepriama

Úplná

Rakúsko

100%

nepriama

Úplná

nepriama

Úplná

nepriama

Úplná

nepriama

Úplná

Rakúsko
Rakúsko
Rakúsko

51%
100%

Slovensko
Česká republika
Chorvátsko
Rumunsko
Rumunsko
Rumunsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Bulharsko
Slovensko

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
51%
67%
50%
100%
100%
100%
50%
30%

Česká republika

100%

priama

Úplná

Česká republika

100%

nepriama

Úplná

Česká republika

100%

nepriama

Úplná

Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika

100%
100%
49%
50%
50%
100%

nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama Ekvivalenčná
nepriama Ekvivalenčná
nepriama Ekvivalenčná
nepriama
Úplná
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nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama Ekvivalenčná
nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama
Úplná
nepriama Ekvivalenčná
priama Ekvivalenčná
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31. Spoločnosti v rámci Skupiny (pokračovanie)
1

V priebehu roka 2012 bola spoločnosť BigBoard Praha, a.s. zlúčená so spoločnosťou JOJ Media House CZ, s.r.o., ktorá
sa zároveň premenovala na BigBoard Praha, a.s. (pôvodne JOJ Media House CZ, s.r.o.).
2

V priebehu roka 2012 bola spoločnosť Czech Outdoor s.r.o. zlúčená so spoločnosťou First Outdoor s.r.o., ktorá sa zároveň
premenovala na Czech Outdoor s.r.o. ( pôvodne First Outdoor s.r.o.).

Zoznam spoločností v Skupine k 31. decembru 2011 je uvedený v nasledujúcom prehľade:

JOJ Media House, a. s.
Slovenská produkčná, a.s.
MAC TV s.r.o.
TELEPON PLUS, spol. s r.o.
BigBoard Slovensko, a.s.
BigMedia, spol. s r.o.
RECAR Bratislava a.s.
RECAR Slovensko a.s.
Akcie.sk, s.r.o.
Starhouse Media, a. s.

Krajina
registrácie

Majetkový
podiel

Forma
kontroly

Metóda
konsolidácie

Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko

100%
100%
100%
49%
100%
100%
80%
100%
100%
30%

priama
priama
nepriama
nepriama
priama
nepriama
nepriama
nepriama
priama
priama

Úplná
Úplná
Úplná
Ekvivalenčná
Úplná
Úplná
Úplná
Úplná
Úplná
Ekvivalenčná

32. Spriaznené osoby
Identifikácia spriaznených osôb
Spriaznenými osobami Skupiny sú akcionári materskej spoločnosti, spoločnosti ovládané akcionármi
Spoločnosti, pridružené spoločnosti a manažment Spoločnosti.
Transakcie s kľúčovými osobami manažmentu
V priebehu roku 2012 bola štatutárnemu orgánu Spoločnosti poskytnutá odmena vo výške 17 tisíc EUR (v roku
2011 kľúčové osoby manažmentu Spoločnosti nepoberali za svoju činnosť pre Spoločnosť žiadne príjmy).
Ostatné transakcie so spriaznenými osobami
Spoločnosť uskutočnila v priebehu obdobia od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 nasledujúce transakcie
so spriaznenými osobami:
Materská spoločnosť HERNADO LIMITED navýšila vlastné imanie formou vkladu mimo základné imanie
(ostatné kapitálové fondy) vo výške 347 tisíc EUR .
Spoločnosť uskutočnila v priebehu obdobia od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 nasledujúce transakcie
so spriaznenými osobami:
Materská spoločnosť HERNADO LIMITED navýšila vlastné imanie formou vkladu mimo základné imanie
(ostatné kapitálové fondy) na základe Dohody o poskytnutí peňažných prostriedkov formou vkladu mimo
základné imanie zo dňa 28. marca 2011 vo výške 72 tisíc EUR a 4. júla 2011 v celkovej výške 112 tisíc EUR.
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sǉƌŽēŶĄŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĂĂŬŽŶƐŽůŝĚŽǀĂŶĄƐƉƌĄǀĂ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ:K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞ͕Ă͘Ɛ͘ĂũĞũ
ĚĐĠƌƐŬǇĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐƟŬϯϭ͘ĚĞĐĞŵďƌƵϮϬϭϭ͘

K^,

Ϯ Príhovor predsedu predstavenstva
4 WƌŽĮů^ƉŽůŽēŶŽƐƟ
5 ,ŽĚŶŽƚǇƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘
6 ŶĂůǉǌĂŵĞĚŝĄůŶĞŚŽƚƌŚƵ
8
8
ϭϭ
ϭϮ

^ƷŚƌŶŽďĐŚŽĚŶĞũēŝŶŶŽƐƟ
 dĞůĞǀşǌŝĂ:K:
 
sǉǀŽũƐůĞĚŽǀĂŶŽƐƟĂǀǉŚűĂĚĚŽďƵĚƷĐŶŽƐƟ
 ŝŐŽĂƌĚ^ůŽǀĞŶƐŬŽ

ϭϰ WĞƌƐŽŶĄůŶĂƉŽůŝƟŬĂ
ϭϱ ,ůĂǀŶĠƵĚĂůŽƐƟƌŽŬƵϮϬϭϭ
ϭϲ hĚĂůŽƐƟŬƚŽƌĠŶĂƐƚĂůŝƉŽƐŬŽŶēĞŶşƷēƚŽǀŶĠŚŽŽďĚŽďŝĂϵ
ϭϳ ZŝǌŝŬŽǀĠĨĂŬƚŽƌǇĂŵĂŶĂǎŵĞŶƚƌŝǌşŬ
ϮϬ ^ƉƌĄǀĂĂZŝĂĚĞŶŝĞ
ϮϮ  KƌŐĂŶŝǌĂēŶĄƓƚƌƵŬƚƷƌĂƐƉŽůŽēŶŽƐƟ
Ϯϯ EĄǀƌŚŶĂƌŽǌĚĞůĞŶŝĞǌŝƐŬƵ͕ĂůĞďŽǀǇƌŽǀŶĂŶŝĞƐƚƌĂƚǇ
Ϯϰ ^ƉŽůŽēĞŶƐŬĄǌŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƛ
Ϯϲ sǇŚůĄƐĞŶŝĞƉƌĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀĂĂĚŽǌŽƌŶĞũƌĂĚǇƐƉŽůŽēŶŽƐƟ
Ϯϲ <ŽŶƐŽůŝĚŽǀĂŶĄƷēƚŽǀŶĄǌĄǀŝĞƌŬĂʹWƌşůŽŚĂēşƐůŽϭ͘
Ϯϲ /ŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĂƷēƚŽǀŶĄǌĄǀŝĞƌŬĂʹWƌşůŽŚĂēşƐůŽϮ͘
Ϯϲ ^ƉƌĄǀĂŽƐƷůĂĚĞǀǉƌŽēŶĞũƐƉƌĄǀǇʹWƌşůŽŚĂēşƐůŽϯ͘
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sĄǎĞŶşĂŬĐŝŽŶĄƌŝ͕ŽďĐŚŽĚŶşƉĂƌƚŶĞƌŝ͕
ƐƉŽƚĞƓĞŶşŵsĄŵƉƌĞĚŬůĂĚĄŵǀǉƌŽēŶƷƐƉƌĄǀƵŶĂƓĞũƐƉŽůŽēŶŽƐƟ:K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞ͕Ă͘Ɛ͘EĂƓĂƐƉŽůŽēŶŽƐƛƉŽĚŶŝŬĄǀŽďůĂƐƟŵĠĚŝşƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵŝŶǀĞƐơĐŝşǀŝŶǉĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐƟĂĐŚ͕
ƉƌŝēŽŵ ƐĂ ƉƌŝŵĄƌŶĞ ǌĂŵĞƌŝĂǀĂŵĞ ŶĂ ŝŶǀĞƐơĐŝĞ ǀ ŬƌĂũŝŶĄĐŚ
ƐƚƌĞĚŶĞũĂǀǉĐŚŽĚŶĞũƵƌſƉǇ͘^ŵĞƌĂĚŝ͕ǎĞŬĂǎĚĄƐƉŽůŽēŶŽƐƛ
ǀ ŶĂƓŽŵ ƉŽƌƞſůŝƵ ũĞ ĚŶĞƐ ǀǉǌŶĂŵŶǉŵ ŚƌĄēŽŵ ǀŽ ƐǀŽũĞũ
ŽďůĂƐƟŶĂƐůŽǀĞŶƐŬŽŵĂēĞƐŬŽŵŵĞĚŝĄůŶŽŵƚƌŚƵ͕ĂŝĐŚěĂůƓŝĞ
ƉƀƐŽďĞŶŝĞŵĂŶĂƉŰŸĂŽƉƟŵŝǌŵŽŵ͘
ĂƐƚŽƐŬůŽŸŽǀĂŶǉŵƚĞƌŵşŶŽŵũĞĚŶĞƐĞŬŽŶŽŵŝĐŬĄŬƌşǌĂ͘Ŷŝ
ŵĞĚŝĄůŶǇƚƌŚŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵĂǀĞƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬĞƐĂŶĞǀǇŚŽů
ũĞũ ĚŽƉĂĚŽŵ͘ EĂũǀǉƌĂǌŶĞũƓŝĞ ƐĂ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĄ ŬƌşǌĂ ƉƌĞũĂǀŝůĂ
ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϬϵ͕ ŬĞĚǇ ŵĞĚŝĄůŶĞ ƚƌŚǇ͕ ŶĂ ŬƚŽƌǉĐŚ ƉƀƐŽďŝĂ ŶĂƓĞ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͕ƉŽĐşƟůŝƉƌĞƉĂĚƌĞŬůĂŵŶǉĐŚǀǉĚĂǀŬŽǀĂǎŽƓƚǀƌƟŶƵ͘EĂƐůĞĚƵũƷĐĞĚǀĂƌŽŬǇƉƌŝŶŝĞƐůŝĚŽŵĠĚŝşĂƐƉŽŸēŝĂƐƚŽēŶƷ
ƐƚĂďŝůŝǌĄĐŝƵĂƉƌŝŶŝĞƐůŝƉƌĞŶĄƐǀŚŽĚŶǉŵŽŵĞŶƚƉƌĞǀƐƚƵƉĚŽ
ǀǇƟƉŽǀĂŶǉĐŚ ŵĞĚŝĄůŶǇĐŚ ŽďůĂƐơ͘ s ďůşǌŬĞũ ďƵĚƷĐŶŽƐƟ ŽēĂŬĄǀĂŵĞŽƉĂƚƌŶǉƌĂƐƚǀǉĚĂǀŬŽǀĚŽƌĞŬůĂŵǇŶĂŶĂƓŝĐŚƚƌŚŽĐŚ
ĂƚǉŵĂũƉŽƐŝůŶĞŶŝĞĮŶĂŶēŶĞũƐŝƚƵĄĐŝĞŶĂƓŝĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐơ͘
sƌŽŬƵϮϬϭϭƐŵĞƌĞĂůŝǌŽǀĂůŝĚǀĞŬűƷēŽǀĠŝŶǀĞƐơĐŝĞ͘sƉŽůŽǀŝĐŝ
ũĂŶƵĄƌĂƐŵĞĚŽŶĄƓŚŽƉŽƌƞſůŝĂǌşƐŬĂůŝƐƉŽůŽēŶŽƐƛŝŐŽĂƌĚ
^ůŽǀĞŶƐŬŽ͕Ă͘Ɛ͘ĂŶĂŬŽŶĐŝũƷŶĂƐĂƐŵĞƵŬŽŶēŝůŝĂŬǀŝǌşĐŝƵƐƉŽůŽēŶŽƐƟ ^ůŽǀĞŶƐŬĄ ƉƌŽĚƵŬēŶĄ͕ Ă͘Ɛ͕͘ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ŬƚŽƌĞũ
ƐŵĞ ƐƚĂůŝ ϭϬϬйͲŶǉŵ ǀůĂƐƚŶşŬŽŵ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ D ds͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘
ĚƌǎŝƚĞűĂůŝĐĞŶĐŝĞŶĂǀǇƐŝĞůĂŶŝĞds:K:ĂW>h^ĂƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĂƚĞűĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚƉŽƌƚĄůŽǀũŽũ͘ƐŬĂŚƵƐƚĞ͘ƚǀ͘
ŝŐŽĂƌĚ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ ƐƉŽůƵ ƐŽ ƐǀŽũŝŵŝ ĚĐĠƌƐŬǇŵŝ ƐƉŽůŽēŶŽƐƛĂŵŝ ƉĂƚƌş ŵĞĚǌŝ ǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚ ŚƌĄēŽǀ ŶĂ ƐůŽǀĞŶƐŬŽŵ ƚƌŚƵ
ǀŽŶŬĂũƓĞũ ƌĞŬůĂŵǇ͘ WŽĚ ǌŶĂēŬŽƵ ŝŐŽĂƌĚ ƉƌĞǀĄĚǌŬƵũĞ ƐŝĞƛ
ĞǆŬůƵǌşǀŶǇĐŚ ǀĞűŬŽƉůŽƓŶǉĐŚ ƌĞŬůĂŵŶǉĐŚ ǌĂƌŝĂĚĞŶş Ă ƉŽĚ
ǌŶĂēŬŽƵZĞĐĂƌǌĂďĞǌƉĞēƵũĞƉƌĞĚĂũƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĞũƌĞŬůĂŵǇŶĂ
ĚŽƉƌĂǀŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽĐŚ͘

EĂƉƌŝĞŬ ŶĞűĂŚŬǉŵ ƉŽĚŵŝĞŶŬĂŵ ŶĂ ƚƌŚƵ ǀŽŶŬĂũƓĞũ ƌĞŬůĂŵǇ ƐĂ ƐŬƵƉŝŶĞ ŝŐŽĂƌĚ ĚĂƌŝůŽ Ăũ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϭ Ă ŝŐŽĂƌĚ
^ůŽǀĞŶƐŬŽĚŽŬĄǌĂůŵĞĚǌŝƌŽēŶĞǌǀǉƓŝƛƚƌǎďǇĂěĂůĞũƌŽǌƓŝƌŽǀĂƛ
ƐŝĞƛƐǀŽũŝĐŚǀĞűŬŽƉůŽƓŶǉĐŚƌĞŬůĂŵŶǉĐŚǌĂƌŝĂĚĞŶş͘ĄƌŽǀĞŸƐĂ
ĚĂƌŝůŽĂũŶĂƉŽůŝƉƌĞĚĂũĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĞũƌĞŬůĂŵǇ͕ŬĞěŬĞǆŬůƵǌşǀŶĞŵƵƉƌĞĚĂũƵD,ǀƌĂƟƐůĂǀĞƉŽƐƚƵƉŶĞƉƌŝďƷĚĂůŝǀǌƛĂŚǇ
ǀ ŽƐƚĂƚŶǉĐŚ ǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚ ŵĞƐƚĄĐŚ ^ůŽǀĞŶƐŬĂ Ă ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ
ŝŐŽĂƌĚ^ůŽǀĞŶƐŬŽƐĂƉŽĚĂƌŝůŽǀǇƚǀŽƌŝƛƉƌǀƷƐŝĞƛƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĞũƌĞŬůĂŵǇŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘
ŬǀŝǌşĐŝŽƵ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ ^ůŽǀĞŶƐŬĄ ƉƌŽĚƵŬēŶĄ͕ Ă͘Ɛ͘ ƐŵĞ Ɛŝ
ǀƌŽŬƵϮϬϭϭŽƚǀŽƌŝůŝĚǀĞƌĞĚŽǌĂƵũşŵĂǀĠŚŽďŝǌŶŝƐƵƚĞůĞǀşǌŶĞŚŽǀǇƐŝĞůĂŶŝĂ͘EĄƓǀƐƚƵƉĚŽds:K:͕ŬƚŽƌĄƚĞŶƚŽƌŽŬŽƐůĄǀŝůĂ
ϭϬ͘ǀǉƌŽēŝĞŽĚƐǀŽũŚŽǀǌŶŝŬƵ͕ŶĞŵŽŚŽůƉƌşƐƛǀůĞƉƓŽŵēĂƐĞ͘
WŽĚŝĞůds:K:ŶĂƐůĞĚŽǀĂŶŽƐƟƐĂǀƌŽŬƵϮϬϭϭĚŽƟĂŚŽůŶĂǀƚĞĚĂũƓŝĞŚŽ ůşĚƌĂ ƚƌŚƵ͕ ds DĂƌŬşǌĂ͕ Ă ǌĂēŝĂƚŬŽŵ ƌŽŬƵ ϮϬϭϮ ƐĂ
ds:K:ĚŽŬŽŶĐĂƐƚĂůĂũĞĚŶŽƚŬŽƵŶĂƚƌŚƵǀĚŝǀĄĐŬǇŶĂũǌĂƵũşŵĂǀĞũƓŽŵēĂƐĞʹǀƉƌŝŵĞƟŵĞ͘
s ƌŽŬƵ ϮϬϭϭ ds :K: ďŽĚŽǀĂůĂ Ƶ ĚŝǀĄŬŽǀ ŶĂũŵć ƷƐƉĞƓŶĞ
ƌŽǌďĞŚŶƵƚǉŵŝ ƉƌŽũĞŬƚŵŝ͕ ēŝ Ƶǎ ƷƐƉĞƓŶǉŵŝ ƐĞƌŝĄůŵŝ WĂŶĞůĄŬ͕
<ĞďǇďŽůŽŬĞďǇϮ͕ŽŬƚŽƌ>ƵĚƐŬǇĂWƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŝ͕ŶĞƚƌĂĚŝēŶǉŵŝ
ƌĞĂůŝƚǇĨŽƌŵĄƚŵŝ&ĂƌŵĄƌŚűĂĚĄǎĞŶƵĂDĂŵĂ͕ŽǎĞŸŵĂ͕ĂŶŝŵŽǀĂŶǉŵƐĞƌŝĄůŽŵ>ŽŬĂůdsĂůĞďŽǀĞűŬŽƵƚĞůĞǀşǌŶŽƵƐŚŽǁ
ĞƐŬŽ^ůŽǀĞŶƐŬŽŵĄƚĂůĞŶƚ͘
sǉƌĂǌŶǉƷƐƉĞĐŚǌĂǌŶĂŵĞŶĂůĂĂũŵůĂĚƓŝĂƐĞƐƚƌĂds:K:͕ƚĞůĞǀşǌŶĂƐƚĂŶŝĐĂW>h^͘WŽĚŝĞůW>h^ͲŬǇƉŽēĂƐƌŽŬĂϮϬϭϭƉŽƐƚƵƉŶĞƌĄƐƚŽůĂƉŽēĂƐǌŝŵŶĞũǀǇƐŝĞůĂĐĞũƐĞǌſŶǇƐĂW>h^ͲŬĂƐƚĂůĂ
ƚƌŽũŬŽƵŶĂƚƌŚƵƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚƐƚĂŶşĐ͘sěĂŬĂƵƉƌĂǀĞŶĞũ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĞũ ƐƚƌĂƚĠŐŝŝ ƐĂ W>h^ͲŬƵ ƉŽĚĂƌŝůŽ ŽŵůĂĚŝƛ Ă
ƉƌĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵŽǀĂƛ ũƵ ŶĂ ƐƚĂŶŝĐƵ ƉƌĞ ŵŽĚĞƌŶĠŚŽ ŵůĂĚĠŚŽ
ĚŝǀĄŬĂ͕ēŽŽĐĞŶŝůŝĂũŝŶǌĞƌĞŶƟ͘

Ϯ

^ĂŬǀŝǌşĐŝŽƵƐƉŽůŽēŶŽƐƟ^ůŽǀĞŶƐŬĄƉƌŽĚƵŬēŶĄ͕Ă͘Ɛ͘ƐŵĞƐŝǀǉǌŶĂŵŶĞƉŽŽƚǀŽƌŝůŝĚǀĞƌĞĂũĚŽěĂůƓŝĞŚŽƐűƵďŶĠŚŽƐĞŐŵĞŶƚƵʹ
/ŶƚĞƌŶĞƚƵ͘ŽŶĄƓŚŽƉŽƌƞſůŝĂƉƌŝďƵĚŽůƚĞůĞǀşǌŶǇƉŽƌƚĄůũŽũ͘ƐŬ͕
ƐƉƌĂǀŽĚĂũƐŬǉƉŽƌƚĄůŶŽǀŝŶǇ͘ƐŬĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĄƚĞůĞǀşǌŝĂŚƵƐƚĞ͘ƚǀ͘
WƌŝǀƓĞƚŬǉĐŚƉŽƌƚĄůŽĐŚƐŵĞǌĂǌŶĂŵĞŶĂůŝǀƌŽŬƵϮϬϭϭǌǀǉƓĞŶǉŶĄƌĂƐƚƵŶŝŬĄƚŶǇĐŚŶĄǀƓƚĞǀŶşŬŽǀĂƉƌĂǀŝĚĞůŶǉĐŚƵǎşǀĂƚĞűŽǀ
ƐƚƌĄŶŽŬ͘ĄƌŽǀĞŸƐĂŶĄƓŵƵŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĠŵƵƐĞŐŵĞŶƚƵĚĂƌŝůŽ
ĂũǀƌŽŬƵϮϬϭϭƵĚƌǎŝĂǀĂƛǀǇƐŽŬĠƚĞŵƉŽƌĂƐƚƵƚƌǎŝĞď͘
sŽďůĂƐƟ/ŶƚĞƌŶĞƚƵƉƀƐŽďşŵĞĂũƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵƐƉŽůŽēŶŽƐƟ
ŬĐŝĞ͘ƐŬ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ ŬƚŽƌĄ ƉƌĞǀĄĚǌŬƵũĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉ ƉŽƌƚĄů ƐŽ ǌĂŵĞƌĂŶşŵŶĂĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠĂďƵƌǌŽǀĠƐƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀŽͲĂŬĐŝĞ͘ƐŬ͘
sƌŽŬƵϮϬϭϭƐĂƚĞŶƚŽƉŽƌƚĄůƉƌĞƉŽũŝůƐĂŬƟǀŝƚĂŵŝƉŽƌƚĄůƵǁĞďŶŽǀŝŶǇ͘ƐŬ͕ƓƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĠŚŽƐƉƌĂǀŽĚĂũƐŬĠŚŽƉŽƌƚĄůƵƚůĂēŽǀĞũ
ĂŐĞŶƚƷƌǇ^/d͘
EĂƓĂ ĞǆƉĂŶǌŝĂ ƉŽŬƌĂēƵũĞ Ăũ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϮ͘ ĂēŝĂƚŬŽŵ ŵĂƌĐĂ
ϮϬϭϮ ƐŵĞ ĚŽ ƉŽƌƞſůŝĂ ǌşƐŬĂůŝ ƐƉŽůŽēŶŽƐƛ ŝŐ ŽĂƌĚ WƌĂŚĂ͕
Ă͘Ɛ͘ Ă ƚǉŵ ŶĞƉƌŝĂŵŽ Ăũ ǌĞĐŚ KƵƚĚŽŽƌ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͘ ;ďǉǀĂůǉ EĞǁƐ
KƵƚĚŽŽƌ ǌĞĐŚ ZĞƉƵďůŝĐ Ɛ͘ƌ͘Ž͘Ϳ͘ ^ƉŽũĞŶşŵ ƚǉĐŚƚŽ ĚǀŽĐŚ
ƐƉŽůŽēŶŽƐơ ƐŵĞ ƐĂ ƐƚĂůŝ ůşĚƌŽŵ ŶĂ ƚƌŚƵ ǀŽŶŬĂũƓĞũ ƌĞŬůĂŵǇ
ǀĞƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬĞ͘

ƓƉĞĐŝĂůŝƐƚƵŶĂƉƌĞĚĂũŶĞƚƌĂĚŝēŶǉĐŚĨŽƌŵĄƚŽǀǀŽŶŬĂũƓĞũƌĞŬůĂŵǇ͕ ƐƉŽůŽēŶŽƐƛ DĞĚŝĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͘ dǉŵŝƚŽ ƚƌĂŶƐĂŬĐŝĂŵŝƐĂƉŽƌƞſůŝŽƉƌŽĚƵŬƚŽǀŝŐŽĂƌĚ^ůŽǀĞŶƐŬŽƌŽǌƌĄƐƚůŽŽěĂůƓŝĞƓƚĂŶĚĂƌĚŶĠĂũŶĞƓƚĂŶĚĂƌĚŶĠĨŽƌŵĄƚǇǀŽŶŬĂũƓĞũƌĞŬůĂŵǇ͘
s ĚĞĐĞŵďƌŝ ϮϬϭϭ ƐŵĞ ƵǀŝĞĚůŝ ŶĂ ǀĞƌĞũŶǉ ƚƌŚ ĚůŚŽƉŝƐǇ :K:
DĞĚŝĂ ,ŽƵƐĞ͕ ŬƚŽƌĠ ƐƷ ŽďĐŚŽĚŽǀĂƚĞűŶĠ ŶĂ ƌĂƟƐůĂǀƐŬĞũ
ďƵƌǌĞĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉŝĞƌŽǀ͘/ĚĞŽƓƚǀŽƌƌŽēŶĠďĞǌŬƵƉſŶŽǀĠŽďůŝŐĄĐŝĞ;ǌĞƌŽĐŽƵƉŽŶďŽŶĚǇͿǀǇĚĂŶĠƐĚŝƐŬŽŶƚŽŵŬŶŽŵŝŶĄůŶĞũŚŽĚŶŽƚĞĚůŚŽƉŝƐƵ͘ĞůŬŽǀǉŶŽŵŝŶĄůŶǇŽďũĞŵĞŵŝƐŝĞďŽů
ϮϱŵŝůŝſŶŽǀĞƵƌƐĞĨĞŬơǀŶǇŵƷƌŽēĞŶşŵĚůŚŽƉŝƐŽǀϳ͕ϭйƉ͘Ă͘
ĚŽƐƉůĂƚŶŽƐƟ͘ĄƵũĞŵŽŶĂƓƵĞŵŝƐŝƵďŽůƉƌĞŶĄƐƉŽƚǀƌĚĞŶşŵ
ŶĂƓĞũƐƚƌĂƚĠŐŝĞǌŽƐƚƌĂŶǇŝŶǀĞƐƚŽƌƐŬĞũǀĞƌĞũŶŽƐƟ͘
s ƌŽŬƵ ϮϬϭϮ ŶĄƐ ēĂŬĂũƷ ŶŽǀĠ ǀǉǌǀǇ͘ ĂŬĄ ŶĄƐ ƌŽǌƓŝƌŽǀĂŶŝĞ
ŶĂƓŝĐŚĂŬƟǀşƚĚŽěĂůƓşĐŚƐĞŐŵĞŶƚŽǀŵĞĚŝĄůŶĞŚŽƚƌŚƵǀŬƌĂũŝŶĄĐŚ ƐƚƌĞĚŶĞũ Ă ǀǉĐŚŽĚŶĞũ ƵƌſƉǇ͘ ĄƌŽǀĞŸ ƉƌĞ ŶĄƐ ďƵĚĞ
ǀǉǌǀŽƵěĂůƓŝĞǌĞĨĞŬơǀŸŽǀĂŶŝĞƐƉŽůŽēŶŽƐơǀŶĂƓŽŵƉŽƌƞſůŝƵ
Ă ŚűĂĚĂŶŝĞ ƐǇŶĞƌŐŝĐŬǉĐŚ ƉƌĞƉŽũĞŶş ŵĞĚǌŝ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉŵŝ ƐƉŽůŽēŶŽƐƛĂŵŝ͘ WĞǀŶĞ ǀĞƌşŵ͕ ǎĞ ŶĂƉůŶşŵĞ ŽēĂŬĄǀĂŶŝĂ ŶĂƓŝĐŚ
ǌĄŬĂǌŶşŬŽǀ͕ƵǎşǀĂƚĞűŽǀĂĚŝǀĄŬŽǀĂǎĞŶĞƐŬůĂŵĞŵĞĚƀǀĞƌƵĂŶŝ
sĄƐ͕ŶĂƓŝĐŚĂŬĐŝŽŶĄƌŽǀĂƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͘

ĂēŝĂƚŬŽŵ ĂƉƌşůĂ ϮϬϭϮ ƐŵĞ ƐŬƵƉŝŶƵ ŝŐŽĂƌĚ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ
ƌŽǌƓşƌŝůŝ Ž ĂŬƟǀŝƚǇ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ &ΘW DĞĚŝĂ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͘ Ă ǌĄƌŽǀĞŸ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƛ ŝŐŽĂƌĚ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ ǌşƐŬĂůĂ ĚŽ ƐǀŽũŚŽ ƉŽƌƞſůŝĂ

ZŝĐŚĂƌĚ&ůŝŵĞů
Pred
da predstavenstva
dsta
tv
Predseda
:K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞ͕Ă͘Ɛ

ϯ

WZK&/>^WK>KEK^d/

› :K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞ͕Ă͘Ɛ͘ũĞǀƐƷēĂƐŶŽƐƟŶĂũǀćēƓŝĂƐůŽǀĞŶƐŬĄ
ŵĞĚŝĄůŶĂƐƉŽůŽēŶŽƐƛŚŽůĚŝŶŐŽǀĠŚŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ͕ŬƚŽƌĄǀůĂƐƚŶş͕
ƐƉƌĂǀƵũĞĂĮŶĂŶĐƵũĞƉŽĚŝĞůǇĂƷēĂƐƟǀƐƉŽůŽēŶŽƐƟĂĐŚǀŽďůĂƐƟ ŵĞĚŝĄůŶĞŚŽ ƉƌŝĞŵǇƐůƵ͘ :K: DĞĚŝĂ ,ŽƵƐĞ͕ Ă͘Ɛ͘ ǀǌŶŝŬůĂ
ϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϬ͘
› :K: DĞĚŝĂ ,ŽƵƐĞ͕ Ă͘Ɛ͘ ũĞ ϭϬϬйͲŶǉŵ ĂŬĐŝŽŶĄƌŽŵ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ ^ůŽǀĞŶƐŬĄ ƉƌŽĚƵŬēŶĄ͕ Ă͘Ɛ͕͘ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ŬƚŽƌĞũ
ǀůĂƐƚŶş ϭϬϬ й ƉŽĚŝĞů ǀ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ D ds Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ ĚƌǎŝƚĞűĂ
ůŝĐĞŶĐŝĞŶĂǀǇƐŝĞůĂŶŝĞƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚƐƚĂŶşĐds:K:ĂW>h^ĂƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĂƚĞűĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚƉŽƌƚĄůŽǀũŽũ͘ƐŬĂŚƵƐƚĞ͘ƚǀ͘
› :K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞ͕Ă͘Ɛ͘ũĞƟĞǎϭϬϬйͲŶǉŵĂŬĐŝŽŶĄƌŽŵƐƉŽůŽēŶŽƐƟŝŐŽĂƌĚ^ůŽǀĞŶƐŬŽ͕Ă͘Ɛ͕͘ĂƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵƐƉŽůŽēŶŽƐƟ ŝŐŽĂƌĚ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ͕ Ă͘Ɛ͘ Ěƌǎş ƟĞǎ ŶĂƐůĞĚŽǀŶĠ ƉŽĚŝĞůǇ
ǀ ěĂůƓşĐŚ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟĂĐŚ͗ ϭϬϬй ŽďĐŚŽĚŶǉ ƉŽĚŝĞů ǀ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟŝŐDĞĚŝĂ͕ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘ϭϬϬйĂŬĐŝşǀƐƉŽůŽēŶŽƐƟZZ
^ůŽǀĞŶƐŬŽ Ă͘Ɛ͕͘ ϴϬй ĂŬĐŝş ǀ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ ZZ ƌĂƟƐůĂǀĂ
Ă͘Ɛ͘ ^ƉŽůŽēŶŽƐƛ ŝŐŽĂƌĚ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ͕ Ă͘Ɛ͘ ũĞ ǀůĂƐƚŶşŬŽŵ ǌĂƌŝĂĚĞŶş ƉƌĞ ŽƵƚĚŽŽƌŽǀƷ ǀĞűŬŽƉůŽƓŶƷ ƌĞŬůĂŵƵ͘ ^ƉŽůŽēŶŽƐƟ
ZĞĐĂƌ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ Ă͘Ɛ͘ Ă ZĞĐĂƌ ƌĂƟƐůĂǀĂ Ă͘Ɛ͘ ǌĂďĞǌƉĞēƵũƷ
ƌĞŬůĂŵŶĠƉƌŝĞƐƚŽƌǇƉƌĞƌĞŬůĂŵƵǀĚŽƉƌĂǀŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽĐŚ͘
^ƉŽůŽēŶŽƐƛŝŐDĞĚŝĂ͕ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘ũĞǀǉŚƌĂĚŶǉŵƉƌĞĚĂũĐŽŵ
ƌĞŬůĂŵǇŶĂŶŽƐŝēŽĐŚǀǇƓƓŝĞƐƉŽŵĞŶƵƚǉĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐơ͘
› :K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞ͕Ă͘Ɛ͘ũĞũĞĚŝŶǉŵƐƉŽůŽēŶşŬŽŵƐƉŽůŽēŶŽƐƟ
ŬĐŝĞ͘ƐŬ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ ŬƚŽƌĄ ƉƌĞǀĄĚǌŬƵũĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉ ƉŽƌƚĄů ƐŽ ǌĂŵĞƌĂŶşŵŶĂĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠƐƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀŽ͕ĂŬĐŝĞ͘ƐŬ
› :K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞ͕Ă͘Ɛ͘ǀůĂƐƚŶşϯϬйͲŶǉƉŽĚŝĞůǀƐƉŽůŽēŶŽƐƟ
^ƚĂƌŚŽƵƐĞDĞĚŝĂ͕Ă͘Ɛ͕͘ŬƚŽƌĄƉŽĚŶŝŬĄǀŽďůĂƐƟŵĂŶĂǎŵĞŶƚƵ
ǀǉŬŽŶŶǉĐŚƵŵĞůĐŽǀ͘

4

,KEKdz^WK>KEK^d/͘

s1/
sşǌŝŽƵ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ :K: DĞĚŝĂ ,ŽƵƐĞ ũĞ ƐƚĂƛ ƐĂ ǀǉǌŶĂŵŶŽƵ
ŵĞĚŝĄůŶŽƵ ƐƉŽůŽēŶŽƐƛŽƵ ǀ ƌĞŐŝſŶĞ ƐƚƌĞĚŶĞũ Ă ǀǉĐŚŽĚŶĞũ
ƵƌſƉǇ͘
WK^>E/
WŽƐůĂŶşŵƐƉŽůŽēŶŽƐƟ:K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞũĞƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĞŬǀĂůŝƚŶǉĐŚ ŵĞĚŝĄůŶǇĐŚ ƐůƵǎŝĞď ƓŝƌŽŬĞũ ǀĞƌĞũŶŽƐƟ Ă ŽďĐŚŽĚŶǉŵ
ƉĂƌƚŶĞƌŽŵ͕ ŬƚŽƌĠ ĐŚĐĞŵĞ ǌĂďĞǌƉĞēŝƛ ŶĞƵƐƚĄůǇŵ ƌŽǌƓŝƌŽǀĂŶşŵĂƐŬǀĂůŝƚŸŽǀĂŶşŵƉŽŶƵŬǇƉƌŽĚƵŬƚŽǀ͘
^dZd'/
^ƚƌĂƚĠŐŝŽƵ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ :K: DĞĚŝĂ ,ŽƵƐĞ ũĞ ƌŽǌƓŝƌŽǀĂŶŝĞ
ƉŽŶƵŬǇƉƌŽĚƵŬƚŽǀŽƌŐĂŶŝĐŬǉŵĂũĂŶŽƌŐĂŶŝĐŬǉŵƌĂƐƚŽŵǀƌĞŐŝſŶĞƐƚƌĞĚŶĞũĂǀǉĐŚŽĚŶĞũƵƌſƉǇĂǌĞĨĞŬơǀŸŽǀĂŶŝĞĂŬƟǀşƚ
ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƐƉŽůŽēŶŽƐơ ǀ ƌĄŵĐŝ ƐŬƵƉŝŶǇ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ
ƐǇŶĞƌŐŝĐŬǉĐŚƉƌĞƉŽũĞŶş͘

ϱ

 E  >|    D   /  > E  , K  d Z , h

ƚĞŵƉŽŵ Ϯ͕ϭй ,W ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϮ͘ ĂůƓŝĞ ƉƌŽŐŶſǌǇ ĚŽ ƌŽŬƵ
ϮϬϭϰŽĚŚĂĚƵũƷƌĂƐƚ^ůŽǀĞŶƐŬĠŚŽ,WƉƌŝĞŵĞƌŶǉŵƚĞŵƉŽŵ
ϯ͕ϮйƉ͘Ă͘
s ƉƌşƉĂĚĞ ĞƐŬĠŚŽ ƚƌŚƵ ĞƐŬĄ ŶĄƌŽĚŶĄ ďĂŶŬĂ ŽĚŚĂĚƵũĞ
ǀƌŽŬƵϮϬϭϮƐƚĂŐŶĄĐŝƵĞƐŬĞũĞŬŽŶŽŵŝŬǇ͕ĂǀƓĂŬǀƌŽŬƵϮϬϭϯ
ƵǎŽēĂŬĄǀĂƌĂƐƚ,WƚĂŬŵĞƌŶĂƷƌŽǀŶŝϮй͘

ŬŽŶŽŵŝĐŬĄ ŬƌşǌĂ Ă ũĞũ ŶĄƐůĞĚŬǇ ƐĂ ŶĂƉůŶŽ ƉƌĞũĂǀŝůŝ Ăũ ŶĂ
ǀĞűŬŽƐƟ ŵĞĚŝĄůŶĞŚŽ ƚƌŚƵ͘ s ŽďĚŽďş ϮϬϬϴ Ăǎ ϮϬϭϭ ƓĞƚƌĞŶŝĞ
ƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚ ĮƌŝĞŵ ǀ ĚƀƐůĞĚŬƵ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĞũ ƌĞĐĞƐŝĞ ǀŝĞĚůŽ
Ăǎ Ŭ ƓƚǀƌƟŶŽǀĠŵƵ ƉƌĞƉĂĚƵ ƌĞŬůĂŵŶǉĐŚ ǀǉĚĂǀŬŽǀ͘ KĚ ƌŽŬƵ
ϮϬϭϮ ŽēĂŬĄǀĂŵĞ ŵŝĞƌŶǇ ƌĂƐƚ ĐĞůĠŚŽ ƌĞŬůĂŵŶĠŚŽ ƚƌŚƵ ŶĂ
^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘
WƌŝĞďĞǎŶĞƉƵďůŝŬŽǀĂŶĠǀǉƐůĞĚŬǇŶĂƌŽŬϮϬϭϭŚŽǀŽƌŝĂŽĐĐĂ
ϱй ƌĂƐƚĞ ǀ ƚĞůĞǀşǌŶŽŵ ƐĞŐŵĞŶƚĞ ŶĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƵ Ă Ž ǀĞűŵŝ
ŵŝĞƌŶŽŵ ƌĂƐƚĞ ǀ ŽƵƚĚŽŽƌŽǀŽŵ ƐĞŐŵĞŶƚĞ ŶĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƵ Ă
ǀ ĞƐŬĞũ ZĞƉƵďůŝŬĞ͘  EĂũĚƀůĞǎŝƚĞũƓşŵ Ă ŶĂũĚŽŵŝŶĂŶƚŶĞũƓşŵ
ŵĠĚŝŽŵǌƉŽŚűĂĚƵƌĞŬůĂŵǇǌŽƐƚĄǀĂƚĞůĞǀşǌŝĂĂŶĂũƌǉĐŚůĞũƓŝĞ
ƌĂƐƚƷĐŝŵ ƐĞŐŵĞŶƚŽŵ ǀ ƌĞŬůĂŵŶŽŵ ƉƌŝĞŵǇƐůĞ ũĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĄƌĞŬůĂŵĂ͕ŬĚĞƐĂǀŶĂũďůŝǎƓşĐŚƌŽŬŽĐŚŽēĂŬĄǀĂƐƚĂďŝůŶǉƌĂƐƚ
ǀŝĂĐĂŬŽϭϬйƌŽēŶĞ͘
dĞŶƚŽ ŶĄƓ ŽƉƟŵŝǌŵƵƐ ƉŽĚƉŽƌƵũƷ Ăũ ŽĚŚĂĚǇ ŵĂŬƌŽĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠŚŽƌĂƐƚƵǀ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬĞ͕ŬĞĚǇŽēĂŬĄǀĂŵĞŵŝĞƌŶĞŽǎŝǀĞŶŝĞĞŬŽŶŽŵŝŬǇĂƚĞĚĂĂũƌĂƐƚǀǉĚĂǀŬŽǀŶĂƌĞŬůĂŵƵ͘
WƵďůŝŬŽǀĂŶĠǀǉŚűĂĚǇĂƉƌŽŐŶſǌǇDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ&ŝŶĂŶĐŝşǌĨĞďƌƵĄƌĂ ϮϬϭϮ ŶĂǌŶĂēƵũƷ͕ ǎĞ ^ůŽǀĞŶƐŬĄ ĞŬŽŶŽŵŝŬĂ ďƵĚĞ ƌĄƐƛ

:K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞŵĄǀǉǌŶĂŵŶĠƉŽƐƚĂǀĞŶŝĞŶĂƐůŽǀĞŶƐŬŽŵ
ŵĞĚŝĄůŶŽŵ ƚƌŚƵ ǀěĂŬĂ ǀůĂƐƚŶşĐƚǀƵ ƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĂƚĞűĂ ds :K:͕
ŬƚŽƌĄũĞƉŽdsDĂƌŬşǌĂĚƌƵŚŽƵŶĂũƐůĞĚŽǀĂŶĞũƓŽƵƚĞůĞǀşǌŶŽƵ
ƐƚĂŶŝĐŽƵ ǀ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬĞ͘ ^ůŽǀĞŶƐŬĠŵƵ ƚĞůĞǀşǌŶĞŵƵ
ƚƌŚƵ ĚŽŵŝŶƵũƷ ƚƌĂũĂ ǀǇƐŝĞůĂƚĞůŝĂ ǀŽűŶĞ ƓşƌĞŶǉĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀǉĐŚƐůƵǎŝĞď͗
› DZ<1Ͳ^>Ks</͕ƐƉŽů͘Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ĚĐĠƌƐŬĂƐƉŽůŽēŶŽƐƛŶĂĚŶĄƌŽĚŶĞũ ŵĞĚŝĄůŶĞũ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ ĞŶƚƌĂů ƵƌŽƉĞĂŶ DĞĚŝĂ
ŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ >ƚĚ͕͘ ŬƚŽƌĄ ŶĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƵ ƉƌĞǀĄĚǌŬƵũĞ ƚĞůĞǀşǌŶĞ
ƐƚĂŶŝĐĞdsDĂƌŬşǌĂĂdsŽŵĂ͖
› Dds͕ĚĐĠƌƐŬĂƐƉŽůŽēŶŽƐƛ:K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞ͕Ă͘Ɛ͕͘ŬƚŽƌĄ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉƌĞǀĄĚǌŬƵũĞƚĞůĞǀşǌŶĞƐƚĂŶŝĐĞds:K:ĂW>h^͖
› ZŽǌŚůĂƐ Ă ƚĞůĞǀşǌŝĂ ^ůŽǀĞŶƐŬĂ͕ ǀĞƌĞũŶŽƉƌĄǀŶĂ ŝŶƓƟƚƷĐŝĂ͕
ŬƚŽƌĄƉƌĞǀĄĚǌŬƵũĞƚĞůĞǀşǌŶĞƐƚĂŶŝĐĞ:ĞĚŶŽƚŬĂĂǀŽũŬĂ͘
dĞůĞǀşǌŶĞǀǇƐŝĞůĂŶŝĞƚǉĐŚƚŽƚƌŽĐŚǀǇƐŝĞůĂƚĞűŽǀƐůĞĚƵũĞǀƉƌŝĞŵĞƌĞƉƌŝďůŝǎŶĞϳϬйƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚĚŝǀĄŬŽǀŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘sēĂƐĞ
ŽĚ ϭϵ͗ϬϬ ĚŽ ϮϮ͗ϬϬ ;ͣWƌŝŵĞ dŝŵĞ͞Ϳ ƐůĞĚƵũĞ ƐƚĂŶŝĐĞ ƚǉĐŚƚŽ
ƚƌŽĐŚ ǀǇƐŝĞůĂƚĞűŽǀ Ăǎ ϳϳй ǀƓĞƚŬǉĐŚ ƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚ ĚŝǀĄŬŽǀ͘
sǌŚűĂĚŽŵŶĂũĂǌǇŬŽǀƷƉƌşďƵǌŶŽƐƛŵĂũƷǀǉǌŶĂŵŶǉƉŽĚŝĞůŶĂ
ƐůĞĚŽǀĂŶŽƐƟƵƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚĚŝǀĄŬŽǀĞƓƚĞēĞƐŬşǀǇƐŝĞůĂƚĞůŝĂ;ƐƉŽůƵƉƌŝďůŝǎŶĞϴйͿĂŵĂěĂƌƐŬşǀǇƐŝĞůĂƚĞůŝĂ;ƐƉŽůƵ
ƉƌŝďůŝǎŶĞϰйͿ͘;ǌĚƌŽũ͗ĚĂƚĂďĄǌĂWDdͬdE^Ϳ



Makroekonomická prognóza
NBS
0HG]LURþQiG\QDPLNDY

'2010

'2011

'2012*

'2013*

'2014*

2011-2014
CAGR

Vývoj HDP reálny/*predikcia

4,2%

3,3%

2,1%

3,1%

4,2%

3,2%

ĚƌŽũ͗E^^ƚƌĞĚŶŽĚŽďĄƉƌĞĚŝ ŬĐŝ Ă;WϭYͲϮϬϭϮͿǌĄŬů ĂĚŶǉĐŚŵĂŬƌŽĞŬŽŶŽŵŝ ĐŬǉĐŚƵŬĂǌŽǀĂƚĞűŽǀ

6

KĚƌŽŬƵϮϬϭϬƐĂƌĞŬůĂŵŶǉƉƌŝĞƐƚŽƌŶĂƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚƐƚĂŶŝĐŝĂĐŚ
ds:K:͕W>h^͕dsDĂƌŬşǌĂ͕dsŽŵĂƉƌĞĚĄǀĂƐŽǌĂŵĞƌĂŶşŵ
ŶĂĐŝĞűŽǀƷƐŬƵƉŝŶƵƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚĚŝǀĄŬŽǀǀŽǀĞŬƵĚǀĂŶĄƐƛ;ϭϮͿ
ĂǎƉćƛĚĞƐŝĂƚƓƚǇƌŝ;ϱϰͿƌŽŬŽǀ͘ĂƌŽŬϮϬϭϭĚŽƐŝĂŚůŝũĞĚŶŽƚůŝǀş
ǀǇƐŝĞůĂƚĞůŝĂŶĂƐůĞĚŽǀŶĠƉŽĚŝĞůǇŶĂƐůĞĚŽǀĂŶŽƐƟǀƚĞũƚŽĐŝĞűŽǀĞũƐŬƵƉŝŶĞĚǀĂŶĄƐƛ;ϭϮͿͲƉćƛĚĞƐŝĂƚƓƚǇƌŝ;ϱϰͿ͗
9\VLHODFtþDV
Prime Time

JOJ Markíza
JMH
CME
25,5%
28,0%

34,5%
37,9%

ĚŝǀĄŬŽǀ͘ sǇƚǀŽƌĞŶŝĞ ĚŝǀĄĐŬǇ ƷƐƉĞƓŶĞũ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀĞũ ƓƚƌƵŬƚƷƌǇũĞĚůŚŽĚŽďǉƉƌŽĐĞƐ͕ǀǇǎĂĚƵũƷĐŝƐŝŶŝĞůĞŶƐƉƌĄǀŶǇƷƐƵĚŽŬ
ƉƌŝǀǉďĞƌĞǀǇƐŝĞůĂŶǉĐŚƉƌŽŐƌĂŵŽǀ͕ĂůĞĂũǀǇƐŽŬĠǀǉĚĂǀŬǇŶĂ
ĂŬǀŝǌşĐŝƵ Ă ƚǀŽƌďƵ ŶŽǀǉĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀ͘ ZŽǌŚŽĚƵũƷĐĂ ũĞ ƟĞǎ
ƉƌĞǀŝĂǌĂŶŽƐƛ ŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵēŶĠ ŬĂŶĄůǇ ;ƓƚƷĚŝĄͿ͕ ŬƚŽƌĠ ǌĂďĞǌƉĞēƵũƷƉƌşƐƚƵƉŬƵŬǀĂůŝƚŶǉŵǀǇƐŝĞůĂĐşŵƉƌŽŐƌĂŵŽŵ͘

RTVS ýHVNp79 0DćDUVNp79
9,3%
8,0%
4,1%
10,3%
9,7%
4,9%

Ostatní
18,6%
10,2%

Zdroj: databáza PMT/TNS

s ĚƀƐůĞĚŬƵ ƐŝůŶĞũ ǌĄǀŝƐůŽƐƟ ǀǉĚĂǀŬŽǀ ŶĂ ƌĞŬůĂŵƵ ŶĂ ǀǉǀŽũŝ
ŚƌƵďĠŚŽĚŽŵĄĐĞŚŽƉƌŽĚƵŬƚƵ;,WͿũĞŵĞĚŝĄůŶǇƐĞŬƚŽƌǀƓĞŽďĞĐŶĞǀŶşŵĂŶǉĂŬŽĐǇŬůŝĐŬĠŽĚǀĞƚǀŝĞ͘sƉƌşƉĂĚĞ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ
ƌĞƉƵďůŝŬǇ ũĞ ŵŽǎŶĠ  ƉŽǌŽƌŽǀĂƛ ǀǉƌĂǌŶƷ ŬŽƌĞůĄĐŝƵ ŵĞĚǌŝ ǀǉĚĂǀŬĂŵŝ ŶĂ ƌĞŬůĂŵƵ Ă ǀǉǀŽũŽŵ ,W͘  WŽĚűĂ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ
ĮŶĂŶĐŝş ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ  ďŽů ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϭ ƌĂƐƚ ƌĞĄůŶĞŚŽ ,W ŶĂ ƷƌŽǀŶŝ ϯ͕ϯ й Ă ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϮ ƐĂ ŽēĂŬĄǀĂ ƌĂƐƚ
Ϯ͕ϭ й͘ ;ǌĚƌŽũ͗ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ ĮŶĂŶĐŝş ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ͖
ǁǁǁ͘ĮŶĂŶĐĞ͘ŐŽǀ͘ƐŬͿ
DĞĚŝĄŶǇ ƐĞŬƚŽƌ ǀ ƐƚƌĞĚŶĞũ Ă ǀǉĐŚŽĚŶĞũ ƵƌſƉĞ ǀǇŬĂǌƵũĞ
ǌŶĄŵŬǇ ǌĂŽƐƚĂůŽƐƟ ŽƉƌŽƟ ŵĞĚŝĄůŶĞŵƵ ƐĞŬƚŽƌƵ ǀ ǌĄƉĂĚŶĞũ
ƵƌſƉĞ͕ ŬĚĞ ũĞ ƚĞŶƚŽ ƚƌŚ ǀŝĂĐ ƐƚĂďŝůŝǌŽǀĂŶǉ͕ ĂůĞ ŶĂ ĚƌƵŚĞũ
ƐƚƌĂŶĞĂũŽďŵĞĚǌĞŶĞũƓşēŽĚŽƌĂƐƚŽǀĠŚŽƉŽƚĞŶĐŝĄůƵ͘dŽƚŽũĞ
ƉŽǌŽƌŽǀĂƚĞűŶĠŶŝĞůĞŶǀǌĂŵĞƌĂŶşƌĞŬůĄŵŶĂŝŶĠŽĚǀĞƚǀŝĂ͕ĂůĞ
ƚĂŬƟĞǎŶĂŶŝǎƓŽŵƉŽĚŝĞůĞƌĞŬůĂŵŶǉĐŚǀǉĚĂǀŬŽǀŶĂ,WŶĂ
ŽƐŽďƵ͘
sƐƷēĂƐŶŽƐƟũĞǀćēƓŝŶĂƐůŽǀĞŶƐŬĠŚŽŵĞĚŝĄůŶĞŚŽƚƌŚƵƌŽǌĚĞůĞŶĄŵĞĚǌŝĚǀĞŬŽŵĞƌēŶĠƐƚĂŶŝĐĞʹds:K:ĂdsDĂƌŬşǌĂ͕ŬƚŽƌĠ
ƐƉŽůŽēŶĞǌĂƵũşŵĂũƷǀŝĂĐĂŬŽƉŽůŽǀŝĐƵƚƌŚƵ͘ǀǇƓŽŬƚƌŚƵƉŽǌŽƐƚĄǀĂǌǀĞƌĞũŶŽƉƌĄǀŶǇĐŚĂŵĞŶƓşĐŚŬŽŵĞƌēŶǉĐŚǀǇƐŝĞůĂĐşĐŚ
ƐƚĂŶşĐĂŬŽŶĂƉƌşŬůĂĚ:ĞĚŶŽƚŬĂ͕ǀŽũŬĂ͕dϯ͕dsŽŵĂĂW>h^͘
ĂƌŝĠƌǇǀƐƚƵƉƵŶĂƚĞŶƚŽƚƌŚǀƉŽĚŽďĞǀǇƐŽŬǉĐŚŶĄŬůĂĚŽǀŶĂ
ƐƉƵƐƚĞŶŝĞŶŽǀĠŚŽǀǇƐŝĞůĂĐŝĞŚŽŬĂŶĄůƵƵƉĞǀŸƵũƷƉŽƐƚĂǀĞŶŝĞ
ĞǆŝƐƚƵũƷĐŝĐŚŶĂũǀǉǌŶĂŵŶĞũƓşĐŚŚƌĄēŽǀ͘dsDĂƌŬşǌĞĂds:K:
ƐĂƉŽēĂƐƐǀŽũĞũŵŶŽŚŽƌŽēŶĞũĞǆŝƐƚĞŶĐŝĞƉŽĚĂƌŝůŽĚŽƐƚĂƛĚŽ
ƉŽǀĞĚŽŵŝĂƓŝƌŽŬĞũǀĞƌĞũŶŽƐƟĂǀǇƚǀŽƌŝƛƐŝƐƚĂďŝůŶƷǌĄŬůĂĚŸƵ
9\VLHODFtþDV&HOêGHĖ
Stanice
TV JOJ
Plus
Jednotka
Dvojka
Trojka
Markíza
DOMA
TA3

sǌŚűĂĚŽŵ Ŭ ƚŽŵƵ͕ ǎĞ ƚĞůĞǀşǌŶĞ ǀǇƐŝĞůĂŶŝĞ ũĞ ƌĞŐƵůŽǀĂŶĄ
ŽďůĂƐƛƉŽĚŶŝŬĂŶŝĂ͕ƐƉƵƐƚĞŶŝĞĂƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĂŶŝĞƚĞůĞǀşǌŶĞŚŽ
ǀǇƐŝĞůĂŶŝĂũĞƉŽĚŵŝĞŶĞŶĠǌşƐŬĂŶşŵƉŽƚƌĞďŶĠŚŽŽƉƌĄǀŶĞŶŝĂ͘
EĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƵ ƐĂ ũĞĚŶĄ Ž  ůŝĐĞŶĐŝƵ ŶĂ ƚĞůĞǀşǌŶĞ ǀǇƐŝĞůĂŶŝĞ͕
ŬƚŽƌƷƵĚĞűƵũĞZĂĚĂƉƌĞǀǇƐŝĞůĂŶŝĞĂƌĞƚƌĂŶƐŵŝƐŝƵ͘
DĞĚǌŝ ŶĂũƉŽĚƐƚĂƚŶĞũƓŝĞ ĨĂŬƚŽƌǇ ŽǀƉůǇǀŸƵũƷĐĞ ƚƌǎďǇ ǀ ŵĞĚŝĄůŶŽŵ ŽĚǀĞƚǀş ƉĂƚƌŝĂ ƉƌşũŵǇ ǌ ƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚ ƌĞŬůĄŵ͕ ŬƚŽƌĠ ƐĂ
ŽĚǀşũĂũƷ ŽĚ ƐůĞĚŽǀĂŶŽƐƟ͘ ^ůĞĚŽǀĂŶŽƐƛ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ǀǇƐŝĞůĂĐşĐŚƐƚĂŶşĐƐĂŵĞƌŝĂƉŽŵŽĐŽƵƚǌǀ͘ƉşƉůŵĞƚƌŽǀ͕ƚĞĚĂǌĂƌŝĂĚĞŶş͕
ŬƚŽƌǉŵŝĚŝƐƉŽŶƵũĞƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂơǀŶĂǀǌŽƌŬĂŽďǇǀĂƚĞűŽǀĂǀěĂŬĂŬƚŽƌǉŵũĞŵŽǎŶĠǀǇŚŽĚŶŽƟƛ͕ĂŬĠƉĞƌĐĞŶƚŽĚŝǀĄŬŽǀǌŶĂĚĞĮŶŽǀĂŶǉĐŚ ŬĂƚĞŐſƌŝş ƐůĞĚŽǀĂůŽ Ƶƌēŝƚǉ ƉƌŽŐƌĂŵ ǀ ĚĂŶŽŵ
ǀǇƐŝĞůĂĐŽŵēĂƐĞ͘sǉƐůĞĚŬǇƉşƉůŵĞƚƌŽǀŶĂƉŽŵĄŚĂũƷǀƌŽǌŚŽĚŽǀĂŶşƌĞŬůĂŵŶǉĐŚĂŐĞŶƚƷƌĂŝĐŚŬůŝĞŶƚŽǀŽŶĄŬƵƉĞƌĞŬůĂŵŶĠŚŽƉƌŝĞƐƚŽƌƵ͕ƌĞƐƉ͘ŶĂĚǀŝĂǌĂŶşƐƉŽůƵƉƌĄĐĞƐǀǇďƌĂŶǉŵŝǀǇƐŝĞůĂĐşŵŝƐƚĂŶŝĐĂŵŝ͘^ůĞĚŽǀĂŶŽƐƛƐĂŶĂũēĂƐƚĞũƓŝĞǀǇŚŽĚŶŽĐƵũĞ
ǀ ŬĂƚĞŐſƌŝĄĐŚ ƉƌŝŵĞ ƟŵĞ͕ Žī ƟŵĞ Ă ĐĞůǉ ĚĞŸ͘ WƌŝŵĞ ƟŵĞ
ũĞ ēĂƐ ŵĞĚǌŝ ϭϵ͘ϬϬ ʹ ϮϮ͘ϬϬ͕ ŬĞĚǇ ƚĞůĞǀşǌŝƵ ŽďǇēĂũŶĞ ƐůĞĚƵũĞ ŶĂũǀǇƓƓş ƉŽēĞƚ ĚŝǀĄŬŽǀ͘ Kī ƟŵĞ ũĞ ŽďĚŽďŝĞ ǀ ƉƌŝĞďĞŚƵ
ĚŸĂ͕ŬĞĚǇƐĂĐŝĞűŽǀĄƐŬƵƉŝŶĂǌǀǇēĂũŶĞǌĂŽďĞƌĄŝŶǉŵŝĂŬƟǀŝƚĂŵŝŶĞǎƐůĞĚŽǀĂŶşŵƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚƉƌŽŐƌĂŵŽǀ͘WşƉůŵĞƚƌŽǀĠŚŽ
ŵĞƌĂŶŝĂƐĂǌƷēĂƐƚŸƵũĞds:K:͕W>h^͕dsDĂƌŬşǌĂ͕dsŽŵĂ͕
d ϯ͕ :ĞĚŶŽƚŬĂ Ă ǀŽũŬĂ͘ DĞƌĂŶŝĞ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ƐƉŽůŽēŶŽƐƛ
WDd͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘͘

'2006

'2007

'2008

'2009

'2010

'2011

16,0%
0,0%
17,7%
5,7%
0,0%
33,6%
0,0%
1,3%

16,0%
0,0%
15,2%
4,5%
0,0%
36,7%
0,0%
1,1%

18,6%
0,3%
12,8%
5,4%
0,2%
35,7%
0,0%
1,3%

22,3%
2,5%
11,2%
3,3%
1,1%
32,3%
0,7%
1,3%

22,5%
2,8%
9,9%
2,1%
1,6%
31,7%
2,3%
1,4%

21,2%
4,3%
6,9%
1,8%
0,6%
31,1%
3,5%
1,3%

dƌŚŽǀĠƉŽĚŝĞůǇ
;ƐůĞĚŽǀĂŶŽƐƛͿǀĐŝĞűŽǀĞũ
ƐŬƵƉŝŶĞϭϮͲϱϰƌŽŬŽǀǀй

Zdroj: databáza PMT/TNS

ϳ

^ j , Z E  K   , K  E  :
/EEK^d/

d>s1/:K:
sƌŽŬƵϮϬϭϭds:K:ƉƌŝŶŝĞƐůĂƉƌĞƐǀŽũŝĐŚĚŝǀĄŬŽǀŽǀĞƌĞŶĠĂ
ƷƐƉĞƓŶĠƉƌŽũĞŬƚǇĂƵǎƚƌĂĚŝēŶĞĂũŶŝĞŬŽűŬŽŶŽǀŝŶŝĞŬ͘ŬŽůşĚĞƌ
ǀƉƀǀŽĚŶĞũƚǀŽƌďĞĂƉƌŝŶĄƓĂŶşŶŽǀǉĐŚƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚĨŽƌŵĄƚŽǀ
ƐŵĞƚŽƚŽƐǀŽũĞƉŽƐƚĂǀĞŶŝĞŽƉćƛƉŽƚǀƌĚŝůŝ͘WƌĂĐƵũĞŵĞƐƚǉŵŝ
ŶĂũůĞƉƓşŵŝ ƚǀŽƌĐĂŵŝ ŶĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͕ Ɛ ŶĂũƷƐƉĞƓŶĞũƓşŵŝ ƉƌŽĚƵŬēŶǉŵŝƐŬƵƉŝŶĂŵŝĂƚŽŶĄŵƵŵŽǎŸƵũĞŇĞǆŝďŝůŶĞƉƌŝŶĄƓĂƛ
ŶĂƚĞůĞǀşǌŶĞŽďƌĂǌŽǀŬǇŬĂǎĚƷƐĞǌſŶƵŚŶĞěŶŝĞŬŽűŬŽƉƀǀŽĚŶǉĐŚĨŽƌŵĄƚŽǀ͘

DDKGD͊
:ĞĚŶǉŵ ǌ ŶŽǀǉĐŚ ƉƌŽũĞŬƚŽǀ ds :K: ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϭ ďŽůĂ Ăũ
ĚŽŬƵͲƌĞĂůŝƚǇƓŽƵƐŶĄǌǀŽŵDĂŵĂ͕ŽǎĞŸŵĂ͊^ƚĂƌŽƐƚůŝǀĠŵĂŵǇ
ǀŸŽŵďƵĚƷŚűĂĚĂůŝĚŽŬŽŶĂůĠƉĂƌƚŶĞƌŬǇƉƌĞƐǀŽũŝĐŚƵǎĚĄǀŶŽ
ĚŽƐƉĞůǉĐŚ͕ŶŽƐƚĄůĞŶĞǌĂĚĂŶǉĐŚƐǇŶŽǀ͘&ŽƌŵĄƚtŚŽǁĂŶƚƐƚŽ
ŵĂƌƌǇŵǇƐŽŶƉŽǌŶĂũƷĚŝǀĄĐŝǀŽǀŝĂĐĞƌǉĐŚŬƌĂũŝŶĄĐŚƵƌſƉǇ͘
EK͕a&͊
^ǀĞƚŽǀǉ ĨŽƌŵĄƚ͕ ŬƚŽƌǉ ƉƌĞƐůĄǀŝů ŵŝĐŚĞůŝŶŽǀǉŵŝ ŚǀŝĞǌĚĂŵŝ
ŽǀĞŶēĞŶǉŬƵĐŚĄƌƐŬǇŵĄŐ'ŽƌĚŽŶZĂŵƐĂǇĂŬƚŽƌǉǌŽǎĂůǀĞűŬǉ
ƷƐƉĞĐŚƵŶĂƓŝĐŚēĞƐŬǉĐŚƐƵƐĞĚŽǀǀěĂŬĂŬƵĐŚĄƌŽǀŝĚĞŸŬŽǀŝ
WŽŚůƌĞŝĐŚŽǀŝ͕ ƉƌŝƓŝĞů Ăũ ŶĂ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ͘ :ĞŚŽ ŚůĂǀŶǉŵ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŽŵ ďŽů ǌŶĄŵǇ ŬƵĐŚĄƌ :ĂƌŽƐůĂǀ şĚĞŬ͕ aĠŅƵĐŚĄƌ ƌŽŬĂ
ϮϬϬϴ͕ϮϬϬϵĂϮϬϭϬƉŽĚűĂ'ƵƌŵĄŶǁĂƌĚŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵĂĐŚŝĞĨ
ĞǆĞĐƵƟǀĞŶĂũůĞƉƓşĐŚƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚƌĞƓƚĂƵƌĄĐŝşƉŽĚűĂŵŶŽŚǉĐŚ
ŐƵƌŵĄŶƐŬǇĐŚ ƌĞďƌşēŬŽǀ ŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂ͘ şĚĞŬ ƐĂ ǀǇĚĄǀĂů ƉŽ
^ůŽǀĞŶƐŬƵ͕ ĂďǇ ƉŽǌĚǀŝŚŽů ƐůŽǀĞŶƐŬƷ ŐĂƐƚƌŽŶſŵŝƵ͕ ǀǇĐŚŽǀĄǀĂů ŬƵĐŚĄƌŽǀ Ŭ ƉŽĐƟǀŽƐƟ͕ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝƚĞ Ă ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠŵƵ
ŵǇƐůĞŶŝƵ Ă ƵŬĄǌĂů ŶĄŵ ƐůŽǀĞŶƐŬĠ ƌĞƓƚĂƵƌĄĐŝĞ ƚĂŬ͕ ĂŬŽ ŝĐŚ
ŶĞƉŽǌŶĄŵĞ͘
sƌŽŬƵϮϬϭϭds:K:ƵǀŝĞĚůĂƉƌĞŵŝĠƌǇŚŶĞěŶŝĞŬŽűŬǉĐŚƐĞƌŝĄůŽǀ͗

EĂũƷƐƉĞƓŶĞũƓŝĞƉƌŽũĞŬƚǇͲsůĂƐƚŶĄƚǀŽƌďĂ
^<K^>KsE^<KDd>Ed//͘
ƌǎŝƚĞűĚŝǀĄĐŬĞũĐĞŶǇKdKϮϬϭϬǀŬĂƚĞŐſƌŝŝWƌŽŐƌĂŵƌŽŬĂƐĂ
ĂũƚĞŶƚŽƌŽŬƐƚĂůǀůĂũŬŽǀŽƵůŽěŽƵǌĄďĂǀǇ͘ũǀŽƐǀŽũĞũĚƌƵŚĞũ
ƐĠƌŝŝůĄŵĂůƌĞŬŽƌĚǇƐůĞĚŽǀĂŶŽƐƟĂǀƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬĞũĐŝĞűŽǀĞũƐŬƵƉŝŶĞƐĂƐƚĂůǀƀďĞĐŶĂũƐůĞĚŽǀĂŶĞũƓşŵƉƌŽŐƌĂŵŽŵŶĂƚƌŚƵ͘ds
:K:ǀƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐēĞƐŬŽƵdsWƌŝŵĂƉŽŶƷŬůĂƐǀŽũŝŵĚŝǀĄŬŽŵ
ƚƷƚŽƚĂůĞŶƚŽǀƷƐŚŽǁ͕ŬƚŽƌĞũǀşƛĂǌƐŝŽĚŶŝĞƐŽůǀǉŚƌƵϭϬϬƟƐşĐ
hZ͕ĂƚƌĂŬơǀŶĞĂŶŐĂǎŵĄǀ>ĂƐsĞŐĂƐĂƷēĂƐƛŶĂƐǀĞƚŽǀŽŵ
ĮŶĄůĞƚĂůĞŶƚŽǀtŽƌůĚdĂůĞŶƚ^ŚŽǁ͘KƌŝŐŝŶĄůŶǇĨŽƌŵĄƚƐƉŽůŽēŶŽƐƟ&ƌĞŵĂŶƚůĞDĞĚŝĂ'ŽƚƚĂůĞŶƚũĞǀƐƷēĂƐŶŽƐƟŶĂũǀćēƓşŵ
ƐǀĞƚŽǀǉŵƉŽũŵŽŵƉƌĞƚĞůĞǀşǌŶƵǌĄďĂǀƵ͕ŬƚŽƌǉŽĐĞŸƵũƷĚŝǀĄĐŝŝŽĚďŽƌŶĄǀĞƌĞũŶŽƐƛ͘
&ZDZ,@Eh//͘
ds:K:ƉŽŶƷŬůĂƐůŽǀĞŶƐŬĠŵƵƉƵďůŝŬƵƵǎϮ͘ƐĠƌŝƵĐĞůŽƐǀĞƚŽǀŽ
ƷƐƉĞƓŶĞũĚĂƟŶŐƐŚŽǁͲƷƐƉĞƓŶǉƚĞůĞǀşǌŶǇĨŽƌŵĄƚ͕ŬƚŽƌǉƉŽŵŽŚŽůŶĄũƐƛƐŝǎĞŶƵĨĂƌŵĄƌŽŵǀƵǎϭϴŬƌĂũŝŶĄĐŚƐǀĞƚĂ͘sƚĞũƚŽĚŽŬƵŵĞŶƚĄƌŶĞũƌĞĂůŝƚǇƐŚŽǁƐŵĞŚűĂĚĂůŝĨĂƌŵĄƌŽǀ͕ĂůĞďŽ
ŚŽƐƉŽĚĄƌŽǀ͕ŬƚŽƌşƉƌĞƛĂǎŬƷƉƌĄĐƵŶĞŵĂůŝēĂƐŶĄũƐƛƐŝǎŝǀŽƚŶƷ
ƉĂƌƚŶĞƌŬƵ͘ EĂũƉŽƉƵůĄƌŶĞũƓş ǌ ŶŝĐŚ͕ Ɛŝ ƉŽƚŽŵ ǀǇďƌĂůŝ ƵĐŚĄĚǌĂēŬǇ͕ŬƚŽƌĠƉƌŝǀşƚĂůŝƉƌŝĂŵŽŶĂƐǀŽũĞũĨĂƌŵĞ͘WƌǀĄƐĠƌŝĂŵĂůĂ
ƵĚŝǀĄŬŽǀŽďƌŽǀƐŬǉƷƐƉĞĐŚĂƐůĞĚŽǀĂŶŝĞƉŝĂƟĐŚĨĂƌŵĄƌŽǀĂ
ŝĐŚĐĞƐƚƵǌĂŚűĂĚĂŶşŵƚĞũƉƌĂǀĞũǎĞŶǇƐŝŬĂǎĚǉƚǉǎĚĞŸǌĂƉşŶĂůŽ
ǀƉƌŝĞŵĞƌĞϰϬйĚŝǀĄŬŽǀŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ

Es/EE1
sĞűŬǉƉƌşďĞŚŽƐƚƌĞƚŶƵơƉŽƌŽŬŽĐŚ͕ŬƚŽƌĠƉƌŝŶŝĞƐůŽŶĞēĂŬĂŶƷ
ůĄƐŬƵŶĞǀůĂƐƚŶǉĐŚƐƷƌŽĚĞŶĐŽǀ͘/ĐŚǀǌƛĂŚũĞŽĚǌĂēŝĂƚŬƵŽĚƐƷĚĞŶǉŶĂƛĂǎŬǉďŽũ͕ũĞƐŬƷƓĂŶǉŶĞǀƀűŽƵ͕ƉƌĞĚƐƵĚŬĂŵŝ͕ǌƌĂĚŽƵ
ĂƐŬĂǌĞŶǉŵŝǀǌƛĂŚŵŝ͕ǀǇŶĄƌĂũƷĐŝŵŝƐĂǌŵŝŶƵůŽƐƟ͘KƐƵĚŚůĂǀŶǉĐŚ ŚƌĚŝŶŽǀ ďŽů ŬŽŶĨƌŽŶƚŽǀĂŶǉ Ɛ ŬƌŝŵŝŶĄůŶǇŵ ƉƌşďĞŚŽŵ
ƉĄƚƌĂŶŝĂƉŽǌĄŚĂĚŶĞǌŵŝǌŶƵƚĞũĚĐĠƌĞŵŝůƵũƷĐĞŚŽŽƚĐĂ͕ŵĂũŝƚĞűĂǀƉůǇǀŶĞũĮƌŵǇ͘
,K^s/aeKD
ĞũƐĂŽĚŽŚƌĄǀĂůǀƌŽĚŝŶŶŽŵƉĞŶǌŝſŶĞǀŽsǇƐŽŬǉĐŚdĂƚƌĄĐŚ͕
ŬƚŽƌǉ ƉƌĞǀĄĚǌŬƵũƷ ŶĞƚĂƚƌĂŶĐŝ͗ ƐƷƌŽĚĞŶĐŝ KƐŬĂƌ Ă ^ĂŶĚƌĂ͕
ŬƚŽƌǉĐŚďŽŚĂƚǉŽƚĞĐƉƌŝǀŝĞĚŽůǌƌĂƟƐůĂǀǇĚŽdĂƟĞƌĂǌǀĞƌŝů
ŝŵƉĞŶǌŝſŶĚŽƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƟ͘WƌĄǀĞŝĐŚŶĞĐŚƵƛŬƉŽĚŶŝŬĂŶŝƵ
ǀĐĞƐƚŽǀŶŽŵƌƵĐŚƵ͕ƐƉŽůƵƐƌŽǌĚŝĞůŶŽƐƛŽƵƉŽǀĄŚĂƐƚĂƌŽƐƚůŝǀǉŵĂƚĂƚƌǇŵŝůƵũƷĐŝŵŽƚĐŽŵƉƌŝŶĄƓĂůŝŵŶŽǎƐƚǀŽǀƟƉŶǉĐŚĂǎ
ďŝǌĂƌŶǉĐŚƐŝƚƵĄĐŝşĂƉƌşďĞŚŽǀ͘
>K<>ds
WŽ ƉƌǀǉŬƌĄƚ ƐĂ ŶĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƵ ŽďũĂǀŝů ƉƀǀŽĚŶǉ ĂŶŝŵŽǀĂŶǉ
ƐŝƚŬŽŵǀƓƚǉůĞƉŽƉƵůĄƌŶĞŚŽ^ŽƵƚŚWĂƌŬƵ͕ēŝǎĞƐĞƌŝĄůƉƌĞĚŽƐƉĞůĠŚŽĚŝǀĄŬĂƐĚĄǀŬŽƵēŝĞƌŶĞŚŽŚƵŵŽƌƵ͘^ĞƌŝĄůǌŽďƌĂǌŽǀĂů
ŵůĂĚǉĐŚűƵĚş͕ŬƚŽƌşƐĂĐŚĐƷĚŽƐƚĂƛĚŽƐǀĞƚĂƐƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀĂĂ
ŬĂǎĚǉĚŝĞůƉƌŝŶĄƓĂůŝŶŽǀƷƌĞƉŽƌƚĄǎŽĂŬƚƵĄůŶǇĐŚƚĠŵĂĐŚŶĂ
^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘sƟƉŶǉŵƐƉƀƐŽďŽŵƉĂƌŽĚŽǀĂůŝƐůŽǀĞŶƐŬĠƐƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀŽĂĐĞůǉǌĄďĂǀŶǉƉƌŝĞŵǇƐĞů͘

ϴ

WŽƉƌŝŶŽǀŝŶŬĄĐŚds:K:ŶĂěĂůĞũƐƚĂǀĂůĂŶĂƐǀŽũŝĐŚƐƚĂďŝůŶǉĐŚ
ƉƌŽŐƌĂŵŽǀǉĐŚƉŝůŝĞƌŽĐŚĂŬǉŵŝƐƷ͗
WE><
s ƌŽŬƵ ϮϬϭϭ ƐŵĞ ƐĂ ŵŽŚůŝ ƓƚǇƌŝŬƌĄƚ ĚŽ ƚǉǎĚŸĂ ŶĂ ŽďƌĂǌŽǀŬĄĐŚds:K:ƐƚƌĞƚĄǀĂƛƐŚƌĚŝŶĂŵŝƐůŽǀĞŶƐŬĠŚŽƐĞƌŝĄůƵWĂŶĞůĄŬ͕
ƉŽĚŬƚŽƌǉƐĂŶĄŵĞƚŽǀŽĂũƐĐĞŶĄƌŝƐƟĐŬǇƉŽĚƉşƐĂůŶĚǇ<ƌĂƵƐ͘
^ĞƌŝĄů ƉƌĞ ds :K: ǀǇƌĄďĂ ƐƉŽůŽēŶŽƐƛ dŽǀĄƌĞŸ ϱͬϳͬϭϭ͘ Ɛ͘ƌ͘Ž͘
Wƌǀǉ ĚĞŶŶǉ ƐĞƌŝĄů ŶĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƵ ƐĂ ǌĂēĂů ǀǇƌĄďĂƛ ǀ ũĂŶƵĄƌŝ
ϮϬϬϴ͘ WĂŶĞůĄŬ ƐĂ ƐƚĂů ĚŝǀĄĐŬǇ ŶĂũƷƐƉĞƓŶĞũƓşŵ ƐůŽǀĞŶƐŬǉŵ
ĚĞŶŶǉŵ ƐĞƌŝĄůŽŵ͘ WŽēĂƐ ƐŝĞĚŵŝĐŚ  ŵŝŵŽƌŝĂĚŶĞ ƷƐƉĞƓŶǉĐŚ
ƐĞǌſŶƐĂŽĚǀǇƐŝĞůĂůŽǀǇƓĞϳϬϬĚŝĞůŽǀ͘
WZK&^/KE>/
sşƛĂǌKdKϮϬϬϵǀŬĂƚĞŐſƌŝŝͣŬŽŵĞĚŝĄůŶǇƐĞƌŝĄů͞ƐŝƐƚĄůĞƵĚƌǎŝĂǀĂůƐǀŽũƵƉŽǀĞƐƛǀǇŶŝŬĂũƷĐŽŶĂƉşƐĂŶĠŚŽĂƐŬǀĞůŽǌĂŚƌĂŶĠŚŽƐĞƌŝĄůƵ͘WƌşŚŽĚǇǌŵĂůĞũƉŽůŝĐĂũŶĞũƐƚĂŶŝĐĞǌĂďĄǀĂůŝĚŝǀĄŬŽǀ
:K:ŬǇƵǎŶĞƵǀĞƌŝƚĞűŶƷƐŝĞĚŵƵƐĞǌſŶƵ͘
^jE^/G
^ƷĚŶĂ ƐŝĞŸ ǀƐƚƷƉŝůĂ ĚŽ ƐǀŽũĞũ ϱ͘ ƚĞůĞǀşǌŶĞũ ƐĞǌſŶǇ Ă ƉƌĞƓůĂ
ƐŝƉŽƐƚƵƉŶĞǀŝĂĐĞƌǉŵŝĚŝǌĂũŶŽǀǉŵŝǌŵĞŶĂŵŝ͘sǇŶŽǀĞŶĄďŽůĂ
ƐĐĠŶĂ ^ƷĚŶĞũ ƐŝĞŶĞ͕ ƉƌŝďƵĚŽů ŶŽǀǉ ƉƌŝĞƐƚŽƌ ŶĂ ĐŚŽĚďĞ͕ ƉƌŝĚĂůŝ ƐĂ Ăũ ŝŶƐĐĞŶĂēŶĠ ƉƌǀŬǇ Ă ǀ ƉŝĂƚĞũ ƐĠƌŝŝ ƉƌŝďƵĚůŝ Ăũ ŶŽǀĠ
ƉŽƐƚĂǀǇĂĚǀŽŬĄƚŽǀĂƐƵĚĐŽǀ͘ŝǀĄĐŝƐĂƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵƚĞũƚŽ
ƐƷĚŶĞũƓŽƵǌŽǌŶĄŵŝůŝƐƉƌŝĞďĞŚŽŵƐƷĚŶǇĐŚƐƉŽƌŽǀǀŽďůĂƐƟ
ŽďēŝĂŶƐŬĞŚŽŝƚƌĞƐƚŶĠŚŽƉƌĄǀĂ͘
EKs|sE/
ũ ǀ ƌŽŬƵ ϮϬϭϭ sůĂĚŽ sŽƓƟŶĄƌ ƉŽŵĄŚĂů ŚűĂĚĂƛ ďǉǀĂŶŝĞ ƉĄƌŽŵ͕ŵůĂĚǉŵƐŝŶŐůĞűƵěŽŵ͕ƌŽĚŝŶĄŵƐĚĞƛŵŝ͕ďĂĚŽŬŽŶĐĂĂũ
ĚƀĐŚŽĚĐŽŵ͘dşŵƚǀŽƌĐŽǀEŽǀĠŚŽďǉǀĂŶŝĂŵĂůǀǎĚǇƉƌŝƉƌĂǀĞŶĠƚƌŝƉŽŶƵŬǇ͕ŬƚŽƌĠǌŽĚƉŽǀĞĚĂůŝƉƌŝĞŶŝŬƵƚƷǎďǇĂŵŽǎŶŽƐơ
ŚűĂĚĂũƷĐĞŚŽ͘
^ƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀŽ
EKs/Ezds:K:
sůĂũŬŽǀŽƵůŽěŽƵǀǇƐŝĞůĂŶŝĂds:K:ďŽůŽĂũǀƚŽŵƚŽƌŽŬƵƐƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀŽĂƉƌĞĚŽǀƓĞƚŬǉŵŚůĂǀŶĄƐƉƌĂǀŽĚĂũƐŬĄƌĞůĄĐŝĂĚŸĂ
EŽǀŝŶǇds:K:͕ŬƚŽƌĄĚĞŶŶĞƉƌŝŶĄƓĂůĂĂŬƚƵĄůŶĞŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞŽ
ĚŝĂŶşĚŽŵĂŝǀŽƐǀĞƚĞ͘<ǀĂůŝƚƵĂƓŝƌŽŬĠƐƉĞŬƚƌƵŵŝŶĨŽƌŵĄĐŝş
ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂůĂ ds :K: ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ƐŝĞƚĞ ƌĞŐŝŽŶĄůŶǇĐŚ
ƐƉŽůƵƉƌĂĐŽǀŶşŬŽǀ͕ ĂůĞ Ăũ ǀěĂŬĂ ŵŶŽǎƐƚǀƵ ĚŝǀĄĐŬǇĐŚ ƟƉŽǀ
ŶŝĞůĞŶǌĚŽŵŽǀĂ͕ĂůĞĂũǌŽǌĂŚƌĂŶŝēŝĂ͘
<Z/D/EKs/Ez
<ƌŝŵŝEŽǀŝŶǇďŽůŝũĞĚŝŶŽƵƐƉƌĂǀŽĚĂũƐŬŽƵƌĞůĄĐŝŽƵŶĂƐůŽǀĞŶƐŬŽŵƚĞůĞǀşǌŶŽŵƚƌŚƵŽƌŝĞŶƚŽǀĂŶŽƵŶĂŬƌŝŵŝƉƌŽďůĞŵĂƟŬƵ͘

WƌŝŶĄƓĂůŝĂŬƚƵĄůŶĞƐƉƌĄǀǇ͕ƉŽŵĄŚĂůŝŽĚŚĂűŽǀĂƛǌůŽēŝŶǇ͕ŝŶĨŽƌŵŽǀĂůŝŽĮŶĂŶēŶǉĐŚ͕ƉŽůŝƟĐŬǉĐŚĂŝŶǉĐŚŬĂƵǌĄĐŚ͕ǌĄǀĂǎŶǉĐŚ
ĚŽƉƌĂǀŶǉĐŚŶĞŚŽĚĄĐŚ͕ŚűĂĚĂŶǉĐŚŽƐŽďĄĐŚĂƉŽĚ͘
aWKZd
EŽǀŝŶŬǇǌŽƐǀĞƚĂƓƉŽƌƚƵĚŽŵĂŝǀǌĂŚƌĂŶŝēşƉŽƐŬǇƚŽǀĂůŝƉƌĞŚűĂĚ ƌŽǌůŝēŶǉĐŚ ƚƌĂĚŝēŶǉĐŚ ŝ ŵĞŶĞũ ƚƌĂĚŝēŶǉĐŚ ƓƉŽƌƚŽǀǉĐŚ
ƉŽĚƵũĂơ͕ ŝĐŚ ǀǉƐůĞĚŬŽǀ͕ ƉƌşƉĂĚŶĞ ŶĞƚƌĂĚŝēŶǉĐŚ ǀǉŬŽŶŽǀ
ƓƉŽƌƚŽǀĐŽǀŶĂŬĂǎĚĞũƷƌŽǀŶŝ͘
E:>Wa/WK^/
:ĞĚŝŶĄŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŬĄƌĞůĄĐŝĂŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͕ŬƚŽƌĄĚĞŶŶĞƉƌŝŶĄƓĂůĂŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞŽƉŽēĂƐşƉƌŝĂŵŽƷƐƚĂŵŝŽĚďŽƌŶşŬŽǀ͕ŵĞƚĞŽƌŽůſŐŽǀ͘EĂũůĞƉƓŝĞƉŽēĂƐŝĞŶĞƉŽĚĄǀĂŝďĂŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞŽƉŽēĂƐş͕ĂůĞĂũƚĞŽƌĞƟĐŬĠƉŽǌŶĂƚŬǇŽƚŽŵ͕ēŽƐĂǀĂƚŵŽƐĨĠƌĞĚĞũĞ͘
EKs/EzKϭϮ͗ϬϬ
,ŽĚŝŶŽǀĄ ƐƉƌĂǀŽĚĂũƐŬĄ ƌĞůĄĐŝĂ͕ ŬƚŽƌƷ ds :K: ǀǇƐŝĞůĂůĂ ŶĂ
ƉƌĂǀĠ ƉŽůƵĚŶŝĞ͕ ĚŝǀĄŬŽǀ ŝŶĨŽƌŵŽǀĂůĂ Ž ĂŬƚƵĄůŶŽŵ ĚŝĂŶş ŶĂ
^ůŽǀĞŶƐŬƵŝǀǌĂŚƌĂŶŝēş͘
EKs/EzKϭϳ͗ϬϬ
WŽĚǀĞēĞƌŶĄ ƐƉƌĂǀŽĚĂũƐŬĄ ƌĞůĄĐŝĂ ƌŽǌƓŝƌŽǀĂůĂ ƉŽǌŶĂƚŬǇ Ž
ĚŝĂŶş͕ ŬƚŽƌĠ ƐĂ ŶĂēƌƚůŽ ǀ EŽǀŝŶĄĐŚ Ž ϭϮ͗ϬϬ͕ ĚŽƉŰŸĂůĂ ŶŽǀĠ
ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ͕ƉƌşƉĂĚŶĞĚŝǀĄŬŽǀŽďŽǌŶĂŵŽǀĂůĂƐƷƉůŶĞŶŽǀǉŵ͕
ēĞƌƐƚǀǉŵĚŝĂŶşŵ͘
dKW^dZ
^ƉƌĂǀŽĚĂũƐŬĄƌĞůĄĐŝĂ͕ŬƚŽƌĄƐĂƚĞŵĂƟĐŬǇǀĞŶŽǀĂůĂƐŚŽǁďŝǌŶŝƐƵ͘ WƌŝŶĄƓĂůĂ ǌĂƵũşŵĂǀĠ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ Ž ǌŶĄŵǇĐŚ ŽƐŽďŶŽƐƟĂĐŚ ǌ ĚŽŵŽǀĂ Ă ǌŽ ƐǀĞƚĂ Ă Ž ƉƌĞƐơǎŶǇĐŚ ƐƉŽůŽēĞŶƐŬǉĐŚ
ƉŽĚƵũĂƟĂĐŚ͘
d>s1/W>h^
dĞůĞǀşǌŝĂW>h^ƉƌĞƓůĂǀƌŽŬƵϮϬϭϭƉŽƐƚƵƉŶǉŵƉƌĞĨŽƌŵĄƚŽǀĂŶşŵƐƚĂŶŝĐĞŶĂŵůĂĚƓŝĞŚŽĚŝǀĄŬĂ͕ŶĂũĞƐĞŸĚŽƐƚĂůĂŶŽǀĠůŽŐŽ
ŝŶŽǀǉĂƚƌĂŬơǀŶǇŐƌĂĮĐŬǉŽďĂů͘^ƚĂůĂƐĂƉůŶŽŚŽĚŶŽƚŶŽƵƚĞůĞǀşǌŝŽƵ͕ŬƚŽƌĄǀŚŽĚŶĞĚŽƉŰŸĂůĂŚůĂǀŶǉƚĞůĞǀşǌŶǇŬĂŶĄů͘W>h^ŬĂ
ǀ ƉƌŝĞďĞŚƵ ƌŽŬĂ ǌĚǀŽũŶĄƐŽďŝůĂ ƐǀŽũƵ ƐůĞĚŽǀĂŶŽƐƛ Ă ǌşƐŬĂůĂ
ǀƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬĞũĐŝĞűŽǀĞũƐŬƵƉŝŶĞƉŽƐƚĂǀĞŶŝĞƚƌĞƚĞũŶĂũƐůĞĚŽǀĂŶĞũƓĞũƚĞůĞǀşǌŝĞŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘
<ǌǀŝĚŝƚĞűŶĞŶŝƵW>h^ŬǇƉƌŝƐƉĞůŽĂũŶĂƐĂĚĞŶŝĞƐƉĞǀĄĐŬĞũƐŚŽǁ
y&ĂĐƚŽƌh^͕ŬƚŽƌƷǀǇƐŝĞůĂůĂŝďĂϰϴŚŽĚşŶƉŽĂŵĞƌŝĐŬĞũƉƌĞŵŝĠƌĞ͘&ŽƌŵĄƚǌĂƉĂĚŽůĚŽŶŽǀĠŚŽŶĂƐƚĂǀĞŶŝĂƚĞůĞǀşǌŝĞĂƐƚĂů
ƐĂŶĂũǀćēƓşŵƉƌĞŬǀĂƉĞŶşŵƐĞǌſŶǇ͘sƀďĞĐƉƌǀǉŬƌĄƚƉƌŝŶŝĞƐůĂ
ƚĞůĞǀşǌŝĂŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵǀĞűŬƷƉƌĞǀǌĂƚƷƐŚŽǁǀƉƀǀŽĚŶŽŵǌŶĞŶşŵƐƟƚƵůŬĂŵŝ͕ēŽďŽůŽƟĞǎǌĄƐĂĚŶǉŵŝŶŽǀĂơǀŶǇŵƉŽēŝŶŽŵ͘

ϵ

/EdZEd
:K:͘^<
sƌŽŬƵϮϬϭϭƐŵĞƉƌŝŶŝĞƐůŝŶŽǀƷǀĞƌǌŝƵũŽũ͘ƐŬ͕ŬƚŽƌĄũĞǀŝĂĐƚĞůĞǀşǌŶĂĂƉƌŝŶĄƓĂǀƓĞƚŬŽ͕ēŽŵƀǎĞĚŝǀĄŬǀŝĚŝĞƛŶĂŽďƌĂǌŽǀŬĞ͘
sěĂŬĂƉƌĞƉƌĂĐŽǀĂŶǉŵƉŽĚƐƚƌĄŶŬĂŵƌĞůĄĐŝşĂƐĞƌŝĄůŽǀŵŽŚŽů
ŶĄǀƓƚĞǀŶşŬ ŶĂǌƌŝĞƛ ĚŽ ǌĄŬƵůŝƐŝĂ ƚĞůĞǀşǌŝĞ͕ ǀǇŚűĂĚĂƛ ŵĂƚĞƌŝĄů͕
ŬƚŽƌǉƐĂĚŽǀǇƐŝĞůĂŶŝĂŶĞĚŽƐƚĂůĂŶĄũƐƛŵŶŽǎƐƚǀŽǀŝĚĞş͕ĨŽƟĞŬ͕
ēůĄŶŬŽǀĂěĂůƓşĐŚŝŶĨŽƌŵĄĐŝşŽƐǀŽũŽŵŽďűƷďĞŶŽŵƉƌŽŐƌĂŵĞ͘
EKs/Ez͘^<
KĮĐŝĄůŶǇ ƉŽƌƚĄů ƐƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀĂ ds :K: ĨƵŶŐƵũĞ ŽĚ ŽŬƚſďƌĂ
ϮϬϭϬ Ă ũĞ ƵŶŝŬĄƚŶǇŵ ƉƌĞƉŽũĞŶşŵ ƉŽƚĞŶĐŝĄůƵ ƚĞůĞǀşǌŶĞũ ƌĞĚĂŬĐŝĞ Ɛ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵ ƉƌŽƐƚƌĞĚşŵ͘ EĄǀƓƚĞǀŶşŬ ƚƵ Ăũ ǀ ƌŽŬƵ
ϮϬϭϭŵŽŚŽůŶĄũƐƛŬŽŵƉůĞƚŶǉƐƉƌĂǀŽĚĂũƐŬǉƐĞƌǀŝƐ͕ŬƚŽƌǉďŽů
ƉƌŝŶĄƓĂŶǉǀƌĞĄůŶŽŵēĂƐĞƉƌŝĂŵŽǌͣŵŝĞƐƚĂēŝŶƵ͘͞
:K:͘^<DK/>EKs/Ez͘^<DK/>
KďűƷďĞŶĠ ƉŽƌƚĄůǇ ƚĞůĞǀşǌŝĞ :K: ƐƚĞ Ɛŝ ŵŽŚůŝ ƉŽǌƌŝĞƛ Ƶǎ Ăũ
ǌŵŽďŝůŶĠŚŽǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ͘sěĂŬĂŵŽďŝůŶĞũǀĞƌǌŝŝƐƚƌĄŶŬǇĂƓƉĞĐŝĄůŶǇŵĂƉůŝŬĄĐŝĄŵƐŵĞďŽůŝǀŶĞƵƐƚĄůŽŵŬŽŶƚĂŬƚĞƐĚŝǀĄŬŽŵ
,h^d͘ds
/ŶƚĞƌŶĞƚŽǀĄ ƚĞůĞǀşǌŝĂ ƉƌĞ ŵůĂĚĠŚŽ Ă ƓƉŽƌƚŽǀĠŚŽ ĚŝǀĄŬĂ Ɛŝ
ŶĂĐŚĄĚǌĂ ŬĂǎĚǉŵ ƌŽŬŽŵ ƐƚĄůĞ ǀŝĂĐ ƉƌŝĂǌŶŝǀĐŽǀ͘ ũ ǀ ƌŽŬƵ
ϮϬϭϭ ƐĂ ƐŶĂǎŝůĂ ǀǇƚǀĄƌĂƛ ƐƚĄůĞ ŶŽǀĠ Ă ĂƚƌĂŬơǀŶĞ ĨŽƌŵĄƚǇ
ŚůĂǀŶĞǀŽďůĂƐƟƓƉŽƌƚƵ͕ŚƵĚďǇ͕ǌĄďĂǀǇ͕ůŝĨĞƐƚǇůƵ͕ƐŚŽǁďŝǌŶŝƐƵ
ĂĚŽŬƵŵĞŶƚĂƌŝƐƟŬǇ͘

W Z K :  < d z  d s  : K :
sZK<hϮϬϭϭ
:K:͵WZdEZ^>KsE^<,K&/>Dh
ŝĞűŽŵƚŽŚƚŽŵŝŵŽƚĞůĞǀşǌŶĞŚŽƉƌŽũĞŬƚƵďŽůŽƉŽĚƉŽƌŝƛƚǀŽƌĐŽǀ ƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚ ĮůŵŽǀ͕ ƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚ ƉƌŽĚƵĐĞŶƚŽǀ Ă ŶĂũŵć
ǀƓĞŽďĞĐŶĠƉŽǀĞĚŽŵŝĞĂǌŶĂůŽƐƛƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚĮůŵŽǀ͘dĞůĞǀşǌŝĂ
:K: ŶĂ ƉƌŽũĞŬƚĞ ƐƉŽůƵƉƌĂĐŽǀĂůĂ ƐŽ ^ůŽǀĞŶƐŬŽƵ ĮůŵŽǀŽƵ
ĂƚĞůĞǀşǌŶŽƵĂŬĂĚĠŵŝŽƵĂũĞũƷůŽŚŽƵďŽůŽƉŽƐŬǇƚŶƷƛƉƌŽŵŽƟŽŶƉƌĞŵŝĠƌĂŵƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚĮůŵŽǀ͘
Ed/KZs/,dh
ŽƉƌŽũĞŬƚƵĞŶĂdŝďŽƌĂsŝĐŚƚƵǀƐƚƷƉŝůĂds:K:ǀƌŽŬƵϮϬϬϵ
ĂŬŽ ƉĂƌƚŶĞƌ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĄƚŽƌ͘ WƌŽũĞŬƚ ƉŽĚƉŽƌƵũĞ ŵůĂĚǉĐŚ
ƐĐĞŶĄƌŝƐƚŽǀĚŽϯϱƌŽŬŽǀ͘<ĂǎĚŽƌŽēŶĞƐĂĚŽƐƷƛĂǎĞƉƌŝŚůĂƐƵũƷ
ŵůĂĚş ƚĂůĞŶƚŽǀĂŶş űƵĚŝĂ ƐŽ ƐǀŽũŝŵŝ ƐĐĞŶĄƌŵŝ͕ ŬƚŽƌĠ ŚŽĚŶŽơ
ŽĚďŽƌŶĄƉŽƌŽƚĂǀƚƌŽĐŚŬĂƚĞŐſƌŝĄĐŚ͗ĐĞůŽǀĞēĞƌŶǉŚƌĂŶǉĮůŵ͕

ŬŽŵĞĚŝĄůŶǇƐĞƌŝĄůĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉƐĞƌŝĄů͘EĂũůĞƉƓşƐĐĞŶĄƌĐĞůŽǀĞēĞƌŶĠŚŽĮůŵƵĚŽƐƚĄǀĂǌĄƌƵŬǇ͕ǎĞďƵĚĞƉŽĚűĂŶĞŚŽŶĂŬƌƷƚĞŶǉ Įůŵ͘ sşƛĂǌ ŬĂƚĞŐſƌŝĞ ͣŬŽŵĞĚŝĄůŶǇ ƐĞƌŝĄů͞ ŵĄ ŵŽǎŶŽƐƛ
ƉŽĚŝĞűĂƛƐĂŶĂƉƌşƉƌĂǀĞĂƉşƐĂŶşƐĐĞŶĄƌŽǀƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚƐĞƌŝĄůŽǀ
ds:K:͘
:K:&
s ƌŽŬƵ ϮϬϭϭ ƷƐƉĞƓŶĞ ĨƵŶŐŽǀĂůŝ ĚǀĞ ŬĂǀŝĂƌŶĞ ƉŽĚ ǌŶĂēŬŽƵ
ũŽũĐĂĨĠ;ǀďƌĂƟƐůĂǀƐŬŽŵƵƉĂƌŬƵĂǀǎŝůŝŶƐŬŽŵKDŝƌĂŐĞͿĂ
ǀŽĨĄǌĞƉƌşƉƌĂǀũĞŽƚǀŽƌĞŶŝĞěĂůƓşĐŚ͘sũŽũĐĂĨĠǀĄƐŬĞĚǇŬŽűǀĞŬ
ŵƀǎĞ ŽďƐůƷǎŝƛ ŚĞƌĞĐ ĂůĞďŽ ŵŽĚĞƌĄƚŽƌ ds :K:͕ ƉƌĂǀŝĚĞůŶĞ
ƐĂŵƀǎĞƚĞǌĂƉŽũŝƛĚŽƐƷƛĂǎşŽƉŽďǇƚǇǀdĂƚƌĄĐŚ͕ǌşƐŬĂƛĂƵƚŽ
ŶĂ ǀşŬĞŶĚ͕ ǌĂǎŝƛ ŬŽŶĐĞƌƚ ƐůŽǀĞŶƐŬĠŚŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂ ēŝ ƐŬƵƉŝŶǇ͕
ĂůĞďŽƐĂƐƚĂƛƐƷēĂƐƛŽƵŬƌƐƚƵƐůŽǀĞŶƐŬĞũŬĂƉĞůǇ͕ĂůĞďŽŬŶşŚ
ƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚĂƵƚŽƌŽǀ͘
:K:/ED
WƌŽũĞŬƚũŽũĐŝŶĞŵĂƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞŬƌĞĂơǀŶǇŬŽŶĐĞƉƚƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ
ƚĞůĞǀşǌŶĞũƐƚĂŶŝĐĞĂĮůŵŽǀĠŚŽĚŝƐƚƌŝďƷƚŽƌĂ͘sǌĄũŽŵŶĄƉŽĚƉŽƌĂĮůŵŽǀǉĐŚƟƚƵůŽǀ͕ŶĂŬƚŽƌĠŽďŝĚǀĂũĂǀůĂƐƚŶŝĂǀǇƐŝĞůĂĐŝĞƉƌĄǀĂ͕ ƉƌŝŶŝĞƐůĂ ǀǉďŽƌŶĠ ǀǉƐůĞĚŬǇ͘ ds :K: ƉŽƐŬǇƚƵũĞ ĮůŵŽǀǉŵ
ƟƚƵůŽŵ ŵĞĚŝĄůŶƵ ƉŽĚƉŽƌƵ ŶĂ ƐǀŽũĞũ ŽďƌĂǌŽǀŬĞ͕ ƉƌŝƉƌĂǀƵũĞ
ƉƌĞĚƉƌĞŵŝĠƌǇ ĮůŵŽǀ ǀ ƐĄůĂĐŚ Ɛ ďƌĂŶĚŽŵ ũŽũĐŝŶĞŵĂ͕ ƉƌĞƉĄũĂƉƌŽŵŽŶĂĮůŵĐĞǌǁĞď͘&ŝůŵŽǀǉĚŝƐƚƌŝďƷƚŽƌǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ
ƚĞůĞǀşǌŝŝĞǆŬůƵǌşǀŶĞŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ͕ŬƚŽƌĠŵƀǎĞƚĞůĞǀşǌŝĂƐƉćƚŶĞ
ǀǇƵǎŝƛƉƌŝƉƌŽŵĞƚĞůĞǀşǌŶĞũƉƌĞŵŝĠƌǇĮůŵƵ͘
:K:Dh^/^hDDZϮϬϭϭ
WŽƷƐƉĞƓŶŽŵŶƵůƚŽŵƌŽēŶşŬƵƐĂds:K:ŽƉćƛƐƚĂůĂƐƷēĂƐƛŽƵ
ŶĂũǀćēƓŝĞŚŽƐůŽǀĞŶƐŬĠŚŽŚƵĚŽďŶĠŚŽĨĞƐƟǀĂůƵƐŽēĂŬĄǀĂŶŽƵ
ŶĄǀƓƚĞǀŶŽƐƛŽƵϴϱƟƐşĐűƵĚş͘dĞŶƚŽĞǀĞŶƚǀǇƚǀŽƌŝůǀǇŶŝŬĂũƷĐŝ
ƉƌŝĞƐƚŽƌ ƉƌĞ ƉƌŽŵŽǀĂŶŝĞ ƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀ Ă ƵƉĞǀŸŽǀĂŶŝĞ ǌŶĂēŬǇ ds :K:͘ EĂ ĨĞƐƟǀĂůŽĐŚ ŶĂĚǀćǌƵũĞ ƚĞůĞǀşǌŝĂ
ƵǎƓŝĞŬŽŶƚĂŬƚǇƐƵŵĞůĐĂŵŝʹŚƵĚŽďŶşŬŵŝ͕ƐƉĞǀĄŬŵŝŝĂƵƚŽƌŵŝ͕
ŬƚŽƌĠƐƉƌĂǀŝĚůĂǀǇƷƐƟĂĚŽƐƉŽůƵƉƌĄĐĞŶĂƌƀǌŶǇĐŚƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚ
ƉƌŽũĞŬƚŽĐŚ͘
:K:sD^d
:ĞĚŝŶǉ ƐůŽǀĞŶƐŬǉ ŽƵƚĚŽŽƌŽǀǉ ƚĞůĞǀşǌŶǇ ĞǀĞŶƚ͕ ŬƚŽƌǉ ƉƌŝŶŝĞƐŽů ŶĂ ŶĄŵĞƐƟĂ ƐůŽǀĞŶƐŬǉĐŚ ŵŝĞƐƚ ŶŝĞůĞŶ ǌŶĄŵĞ ƚǀĄƌĞ
ǌƚĞůĞǀşǌŶĞũŽďƌĂǌŽǀŬǇ͕ŚĞƌĐŽǀ͕ŵŽĚĞƌĄƚŽƌŽǀēŝƷēŝŶŬƵũƷĐŝĐŚ
ǌ ƷƐƉĞƓŶǉĐŚ ũŽũŬĄƌƐŬǇĐŚ ƚĂůĞŶƚŽǀǉĐŚ ƐŚŽǁ͕ ĂůĞ ŶĂũŵć ǌĂƵũşŵĂǀǉ ƉƌŽŐƌĂŵ͕ ŚƵĚŽďŶĠ ǀǇƐƚƷƉĞŶŝĂ ŚǀŝĞǌĚ͕ ĂƵƚŽŐƌĂŵŝĄĚǇ
ƉŽƉƵůĄƌŶǇĐŚƚǀĄƌşds:K:͕ĂŬŽĂũŶĂǎŝǀŽǀǇƐŝĞůĂŶĠƐƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀŽ͘sƌŽŬƵϮϬϭϭŶĂǀƓơǀŝůŽ:K:ŬƵŶĂŶĄŵĞƐƟĂĐŚǀ<ŽƓŝĐŝĂĐŚ͕
ĂŶƐŬĞũǇƐƚƌŝĐŝĂdƌĞŶēşŶĞǀƌŽŬƵǀŝĂĐĂŬŽϳϬƟƐşĐĚŝǀĄŬŽǀ͘

ϭϬ

s|sK:^>KsEK^d/s|,@KhjEK^d/
EĂƓĞ ƚĞůĞǀşǌŝĞ ƉƌĞǎşǀĂũƷ ǀĞűŵŝ ƷƐƉĞƓŶĠ ŽďĚŽďŝĞ ʹ ds :K:
ĚŽŬĄǌĂůĂ ŶĂĚǀŝĂǌĂƛ ŶĂ ƷƐƉĞĐŚǇ ƉƌĞĚĐŚĄĚǌĂũƷĐĞũ ũĞƐĞŶŶĞũ
ƐĞǌſŶǇ͕ŬĞĚǇĚŽƐĂŚŽǀĂůĂƌĞŬŽƌĚŶƷƐůĞĚŽǀĂŶŽƐƛ͕ŵĞŶƓŝĂƐƚĂŶŝĐĂW>h^ƐŝǀĂŬƚƵĄůŶĞũƐĞǌſŶĞǀǉƌĂǌŶĞƉŽůĞƉƓŝůĂĂǀƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬĞũĐŝĞűŽǀĞũƐŬƵƉŝŶĞĚŽŬĄǌĂůĂƉƌĞĚƐƟŚŶƷƛƉůŶŽĨŽƌŵĄƚŽǀƷ
ǀĞƌĞũŶŽƉƌĄǀŶƵ ƚĞůĞǀşǌŝƵ Ă ǌĂƌĂĚŝƛ ƐĂ ŚŶĞě ǌĂ ĚǀĞ ŶĂũƐŝůŶĞũƓŝĞ ŬŽŵĞƌēŶĠ ƚĞůĞǀşǌŝĞ͘ ^ƉŽůƵ ĚŽŬĄǎƵ ds :K: Ă W>h^ ƉƌĂǀŝĚĞůŶĞ ŽďƐĂĚŝƛ ĐĐĂ ϯϬй ƚƌŚƵ ĐĞůŽĚĞŶŶĞ Ă ƚĂŬŵĞƌ ƚƌĞƟŶƵ
ǀƉƌŝŵĞƟŵĞ͘:ĞƚŽǀǉďŽƌŶǉǀǉƐůĞĚŽŬƉƌŽŐƌĂŵŽǀĞũŬŽŵďŝŶĄĐŝĞŽďŽĐŚƐƚĂŶşĐ͕ŬƚŽƌĠƐĂŶĂǀǌĄũŽŵŶĞŽƐůĂďƵũƷ͕ĂůĞŶĂŽƉĂŬ
ĚŽƉŰŸĂũƷ͘ZŽŬϮϬϭϭƉŽŬƌĂēŽǀĂůǀĚůŚŽĚŽďŽŵƚƌĞŶĚĞƌĂƐƚƵƉŽĚŝĞůƵ:K:'ƌŽƵƉŶĂƐůŽǀĞŶƐŬŽŵƚĞůĞǀşǌŶŽŵƚƌŚƵ͕ēŽŵƵǀǉƌĂǌŶĞƉŽŵŽŚůĂĂũĚŝŐŝƚĂůŝǌĄĐŝĂ͘KŬƌĞŵŶĄƌĂƐƚƵƉŽĚŝĞůƵǌĚĞŵŽŐƌĂĮĐŬĠŚŽŚűĂĚŝƐŬĂ:K:'ƌŽƵƉǀǉƌĂǌŶĞŽŵůĂĚŝůŝƐǀŽũŚŽĚŝǀĄŬĂ͕
ƉŽƐŝůŶŝůŝ ƐĂ ǀ ǌĂƵũşŵĂǀǉĐŚ ǀĞŬŽǀǉĐŚ ŬĂƚĞŐſƌŝĄĐŚ ŵůĂĚǉĐŚ
ŵƵǎŽǀĂǎŝĞŶ͕ŽƐƚĂůŝƐŝůŶĠǀŵĞƐƚĄĐŚ͕ŶŽƉƌŝĚĄǀĂũƷƐĂĚŝǀĄĐŝ
ǌ ŵĞŶƓşĐŚ ŵŝĞƐƚ Ă ǀŝĚŝĞŬĂ͘ ĄƌŽǀĞŸ ƐƚƷƉůŽ ǀǌĚĞůĂŶŝĞ űƵĚş͕
ŬƚŽƌşƐŝēŽƌĂǌēĂƐƚĞũƓŝĞǌĂƉşŶĂũƷds:K:ĂW>h^͘

JMH

CME

RTVS



ϭϭ

 / '  K Z ^ >Ks  E ^ <K
^ƉŽůŽēŶŽƐƛ ŝŐŽĂƌĚ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ͕ Ă͘Ɛ͘ ƉĂƚƌş ŵĞĚǌŝ ǀĞĚƷĐĞ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ ŶĂ ŽƵƚĚŽŽƌŽǀŽŵ ŵĞĚŝĄůŶŽŵ ƚƌŚƵ͘ ^ƉŽůŽēŶŽƐƛ
ǀǎĚǇƌĂǌŝůĂĮůŽǌŽĮƵŬǀĂůŝƚǇĂƉƌĠŵŝŽǀŽƐƟƌĞŬůĂŵŶǉĐŚƉůƀĐŚ͕
ēŽŵƵďŽůĂǀǎĚǇƉŽĚƌŝĂĚĞŶĄĂũŽďĐŚŽĚŶĄĂĂŬǀŝǌŝēŶĄƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘
KďĐŚŽĚŶĠ ĂŬƟǀŝƚǇ ƐŬƵƉŝŶǇ ŝŐŽĂƌĚ ƐƷ ǌĂŵĞƌĂŶĠ ŶĂ ĚǀĂ
ƐŵĞƌǇǀŽďůĂƐƟŽƵƚĚŽŽƌŽǀĞũƌĞŬůĂŵǇ͗
› ZĞŬůĂŵĂǀŽďůĂƐƟǀĞűŬŽƉůŽƓŶǉĐŚƌĞŬůĂŵŶǉĐŚƉůƀĐŚ
› ZĞŬůĂŵĂǀŽďůĂƐƟƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵ
Z<>DsK>^d/s@<KW>KaE|,
Z<>DE|,W>N,
ŽŽďůĂƐƟǀĞűŬŽƉůŽƓŶǉĐŚƌĞŬůĂŵŶǉĐŚŶŽƐŝēŽǀƉĂƚƌŝĂŶĂƐůĞĚƵũƷĐĞƉƌŽĚƵŬƚǇ͕ŬƚŽƌĠƐƉŽůŽēŶŽƐƛŝŐŽĂƌĚ^ůŽǀĞŶƐŬŽƉŽŶƷŬĂ
ƐǀŽũŝŵŽďĐŚŽĚŶǉŵƉĂƌƚŶĞƌŽŵ͗
/'KZz ʹ ŝĚĞ Ž ǀĞűŬŽƉůŽƓŶĠ ƌĞŬůĂŵŶĠ ǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ ƌŽǌŵĞƌƵ ϵ͕ϲ ǆ ϯ͕ϲ ŵ͘ ^Ʒ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬǇ ƌŽǌŵŝĞƐƚŶĞŶĠ ŶĂ ůƵŬƌĂơǀŶǇĐŚƉŽǌşĐŝĄĐŚĂǀǇǌŶĂēƵũƷƐĂŶŽēŶǉŵŽƐǀĞƚůĞŶşŵ͕ēŽǌǀǇƓƵũĞ
ŝĐŚĂƚƌĂŬƟǀŝƚƵ͘ĞůŬŽǀŽǀůĂƐƚŶşŵĞϭϰϬƚǉĐŚƚŽƉůƀĐŚ͘
Kh>/'KZzʹǌŝĐŚŶĄǌǀƵũĞǌƌĞũŵĠ͕ǎĞŝĚĞŽƉƌĠŵŝŽǀĠŶŽƐŝēĞƐǀĞűŬŽƵƌĞŬůĂŵŶŽƵƉůŽĐŚŽƵ͘/ĐŚƌŽǌŵĞƌũĞϵ͕ϲ
ǆϴ͕Ϯŵ͘dĂŬĂŬŽǌĄŬůĂĚŶĠďŝŐďŽĂƌĚǇŵĂũƷŶŽēŶĠŽƐǀĞƚůĞŶŝĞ͘
WŽēĞƚƚǉĐŚƚŽƉůƀĐŚǀŶĂƓŽŵǀůĂƐƚŶşĐƚǀĞũĞϰϬ͘
<>/',dzʹƐƷƚŽƌĞŬůĂŵŶĠǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂǀĞűŬŽƐƛŽƵƚŽƚŽǎŶĠ
ƐďŝŐďŽĂƌĚŽŵ͕ĂǀƓĂŬƌŽǌĚŝĞůũĞǀƐƉƀƐŽďĞŝĐŚŽƐǀĞƚůĞŶŝĂ͘<ǉŵ
ŽƐƚĂƚŶĠƉƌŽĚƵŬƚǇŵĂũƷŽƐǀĞƚůĞŶŝĞĞǆƚĞƌŶǉŵŝŽƐǀĞƚűŽǀĂĐşŵŝ
ǌĚƌŽũŵŝ͕ǀƚŽŵƚŽƉƌşƉĂĚĞŝĚĞŽŽƐǀĞƚůĞŶŝĞǌǀŶƷƚƌĂĚĂŶĞũƉůŽĐŚǇ ƉŽŵŽĐŽƵ ŝŶƚĞƌŶǉĐŚ ƐǀŝĞƟĚŝĞů͘ ZŽǌĚŝĞů ŽƉƌŽƟ ŽƐƚĂƚŶǉŵ
ƉƌŽĚƵŬƚŽŵ ũĞ ǀ ƉŽƚƌĞďĞ ƚůĂēŝƛ ƉƌĞĚůŽŚƵ ŶĂ ƓƉĞĐŝĄůŶƵ ƉƌŝĞŚűĂĚŶƷĨſůŝƵ͘ĞůŬŽǀŽǀůĂƐƚŶşŵĞϮϰďĂĐŬůŝŐŚƚŽǀ͘

WŽƐůĞĚŶŽƵƐŬƵƉŝŶŽƵƐƷƚǌǀ͘ŽƐƚĂƚŶĠͲƐĞŵƉĂƚƌŝĂ,ǇƉĞƌĐƵďĞ͕
ǀůĂũŬǇ Ă ĐŝƟůŝŐŚƚǇ͘ ,ǇƉĞƌĐƵďĞ͕ ēŝ ǀůĂũŬǇ ƐĂ ƉŽƵǎşǀĂũƷ ŶĂũŵć
ĂŬŽƉƌĞŶŽƐŶĠƌĞŬůĂŵŶĠǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂĂŝŶƓƚĂůƵũƷƐĂŶĂŵŝĞƐƚĂ͕
ŬĚĞƐĂƉƌĞĚƉŽŬůĂĚĄǀĞűŬǉǀǉƐŬǇƚűƵĚş;ŶĂƉƌ͘ǀƌŽŬƵϮϬϭϭD^
ǀűĂĚŽǀŽŵŚŽŬĞũŝͿ͘
EĂ ǌĄŬůĂĚĞ ŶĂƓĞũ ŽďĐŚŽĚŶĞũ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ŽēĂŬĄǀĂŵĞ ŶĄƌĂƐƚ
ƉƌŝĞŵĞƌŶĞũŽďƐĂĚĞŶŽƐƟũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƚǇƉŽǀƉƌŽĚƵŬƚŽǀǀēĂƐƟ
ǀĞűŬŽƉůŽƓŶĞũƌĞŬůĂŵǇ͘
EĄƌĂƐƚ ŽēĂŬĄǀĂŵĞ ǀŽ ǀƓĞƚŬǉĐŚ ƉƌŽĚƵŬƚŽĐŚ ŽŬƌĞŵ ƐŬƵƉŝŶǇ
ŽƐƚĂƚŶĠʹĚŽŬƚŽƌĞũƉĂƚƌŝĂ,ǇƉĞƌĐƵďĞ͕ǀůĂũŬǇ͕ĐŝƟůŝŐŚƚǇ͕ĂůĞĂũ
ƉƌĞŬƵƉǇ;ǀƉƌşƉĂĚĞǌĄƵũŵƵŬůŝĞŶƚĂƉƌŝĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞŬůĂŵŶĞũŬĂŵƉĂŶŝŽŶŝĞŬƚŽƌǉƌĞŐŝſŶ͕ǀŬƚŽƌŽŵƐŵĞĚŽƚĞƌĂǌŶĞŵĂůŝ
ǀůĂƐƚŶĠƌĞŬůĂŵŶĠǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂƐŵĞŵƵƐĞůŝŬŽŶƚƌĂŚŽǀĂƛƉĂŶĞůǇ
ƵŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝĞͿ͘
Z<>DsK>^d/dZE^WKZdh
ZĞŬůĂŵĂ ǀ ŽďůĂƐƟ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵ ǀ ƐĞďĞ ǌĂŚƍŸĂ ǀƓĞƚŬǇ ĂŬƟǀŝƚǇ
ǀŽďůĂƐƟƌĞŬůĄŵƵŵŝĞƐƚŶĞŶǉĐŚǀŝŶƚĞƌŝĠƌŝĂĞǆƚĞƌŝĠƌŝĚŽƉƌĂǀŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ͘
ydZ/ZKsZ<>D͗
EĂũĞĨĞŬơǀŶĞũƓŝĂũĞĐĞůŽƉůŽƓŶĄƌĞŬůĂŵĂ͕ŬĚĞĚŽĐŚĄĚǌĂŬĐĞůŽƉůŽƓŶĠŵƵƉŽůĞƉƵĐĞůĠŚŽǀŽǌŝĚůĂ͕;ĂƵƚŽďƵƐƵĂůĞďŽĞůĞŬƚƌŝēŬǇͿ͘
ĂůƓŽƵŵŽǎŶŽƐƛŽƵƐƷďƵƐďŽĂƌĚǇʹŵĂůǉ͕ǀĞűŬǉēŝĐĞůĄƐƚƌĂŶĂ
ǀŽǌŝĚůĂʹŵĞŐĂďƵƐďŽĂƌĚ͘sĞűŵŝŽďűƷďĞŶŽƵ ƵŬůŝĞŶƚŽǀũĞĂũ
ŵŽǎŶŽƐƛƉŽůĞƉƵǀŽǌŝĚŝĞůƉŽĚŽŬĞŶŶǉŵŝƐĂŵŽůĞƉŬĂŵŝ͘ĂůƓŝĞ
ǌŵŽǎŶŽƐơĞǆƚĞƌŝĠƌŽǀĞũƌĞŬůĂŵǇƐƷǌĂĚŶĠƐŬůĄĂǌĂĚŶĠēĞůĄ͘
/EdZ/ZKsZ<>D͗
sŽďůĂƐƟŝŶƚĞƌŝĠƌŽǀĞũƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĞũƌĞŬůĂŵǇƐĂũĞĚŶĄŽǀĂƌŝĄĐŝĞƌƀǌŶĞǀĞűŬǉĐŚƉĂŶĞůŽǀ͕ēŝƵǎǀŽďůĂƐƟŶĂĚŽŬŶĂŵŝ͕ĂůĞďŽ
ďŽēŶĠƉƌĞĚĞůǇ͕ƐĞĚĂēŬǇ͕ēŝƌƵēŶĠĚƌǎĂĚůĄ͘KĚϭ͘ϯ͘ϮϬϭϮǌĂēşŶĂŵĞƐƉƌĞĚĂũŽŵƌĞŬůĂŵŶǉĐŚƉůƀĐŚŶĂǀůĂƐƚŶǉĐŚĚƌǎĂĚůĄĐŚ͘

WZKh<d dzWh ϲyϯ ʹ ŝĚĞ Ž ŵĞŶƓŝĞ ǌĂƌŝĂĚĞŶŝĞ͕ ƌŽǌŵĞƌƵ
ƚŽƚŽǎŶĠŚŽ Ɛ ŶĄǌǀŽŵ͘ dŝĞǎ ƐƷ ŽƐǀĞƚůĞŶĠ ĞǆƚĞƌŶǉŵŝ ǌĚƌŽũŵŝ
ŽƐǀĞƚůĞŶŝĂ͘/ĐŚŵĞŶƓşƌŽǌŵĞƌũĞǀŚŽĚŶǉĂũĚŽŚƵƐƚĞũƓĞũŵĞƐƚƐŬĞũǌĄƐƚĂǀďǇ͘sŽǀůĂƐƚŶşĐƚǀĞŵĄŵĞϴϳƚĂŬǉĐŚƚŽƉůƀĐŚ͘

sƌŽŬƵϮϬϭϭƐŵĞǌĂēĂůŝƐƌŽǌƓŝƌŽǀĂŶşŵƐŝĞƚĞŵŝĞƐƚƉƌĞƌĞŬůĂŵƵ ǀ ŽďůĂƐƟ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵ͘ KŬƌĞŵ ƌĂƟƐůĂǀǇ͕ ŬƚŽƌƷ ƉŽǀĂǎƵũĞŵĞǌĂŬűƷēŽǀƷ͕ŵĄŵĞĞǆŬůƵǌşǀŶĞǌŵůƵǀǇŶĂƉƌĞĚĂũƌĞŬůĂŵǇ
ǀěĂůƓşĐŚƌĞŐŝſŶŽĐŚ͕ƚĂŬĂďǇƐŵĞĐŝĞůĞŶŽƵƌĞŬůĂŵŽƵŵŽŚůŝ
ǌĂƐŝĂŚŶƵƛ ŵĂǆŝŵĄůŶǇ ƉŽēĞƚ ŽďǇǀĂƚĞűŽǀ ^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘ ^ŝĞƛ ŶĞƉŽǀĂǎƵũĞŵĞǌĂŬŽŵƉůĞƚŶƷĂƉůĄŶƵũĞŵĞũƵěĂůĞũƌŽǌƓŝƌŽǀĂƛ͘

&^E ^dEz ʹ ŝĚĞ Ž ƐƚĞŶǇ ŶĂ ďƵĚŽǀĄĐŚ͕ ŬƚŽƌĠ ƐƷ ŶĂ
ĚŽďƌĞ ǀŝĚŝƚĞűŶŽŵ ŵŝĞƐƚĞ͘ EĂ ƚǉĐŚƚŽ ƉůŽĐŚĄĐŚ ũĞ ŵŽǎŶĠ
ƵŵŝĞƐƚŶŝƛ ŶĂĚƓƚĂŶĚĂƌĚŶĞ ǀĞűŬĠ ƌĞŬůĂŵŶĠ ǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ͕ ŬƚŽƌĠ
ƐƷ ĂƚƌĂŬơǀŶĞ ƉƌĞ ēĂƐƛ ŬůŝĞŶƚĞůǇ͘ sůĂƐƚŶşŵĞ Ϯϭ ƚĂŬǉĐŚƚŽ ƌĞŬůĂŵŶǉĐŚǌĂƌŝĂĚĞŶş͘

s ƉƌşƉĂĚĞ ǌĄƵũŵƵ ŬůŝĞŶƚĂ Ž ƌĞŬůĂŵƵ ǀ ŝŶǉĐŚ ŵĞƐƚĄĐŚ ĂŬŽ
ŵĄŵĞ ĞǆŬůƵǌşǀŶĞ ŬŽŶƚƌĂŚŽǀĂŶĠ͕ ǀŝĞŵĞ ǌĂďĞǌƉĞēŝƛ ũĞũ
ƵŵŝĞƐƚŶĞŶŝĞŶĂǌĄŬůĂĚĞƉƌĞŬƵƉŽǀ͘dĂŬƷƚŽƐƉŽůƵƉƌĄĐƵŵĄŵĞ
ŶĂƉƌşŬůĂĚƐĚŽƉƌĂǀĐĂŵŝǀ<ŽƓŝĐŝĂĐŚ͕EŝƚƌĞ͕ƵŶĂũƐŬĞũ^ƚƌĞĚĞ͕
ǀŽůĞŶĞ͕DŝĐŚĂůŽǀĐŝĂĐŚĂǀŝŶǉŵŵĞƐƚĄĐŚ^ůŽǀĞŶƐŬĂ͘

ϭϮ

s|,@KhjEK^d/
s ƌŽŬƵ ϮϬϭϮ ŽēĂŬĄǀĂŵĞ ŶşǌŬǇ ƌĂƐƚ ƚƌŚƵ͘ WƌĞƚŽ ƐŵĞ ƐĂ ƌŽǌŚŽĚůŝŶĂƓĞŽďĐŚŽĚŶĠĂŬƟǀŝƚǇǌĂŵĞƌĂƛŶĂŽďůĂƐƟ͕ŬĚĞǀŝĚşŵĞ
ŶĂũǀćēƓşƉŽƚĞŶĐŝĄůƌĂƐƚƵ͘dĂŬƟĞǎǀŝĚşŵĞŵŽǎŶƷŬŽŶŬƵƌĞŶēŶƷ
ǀǉŚŽĚƵ ǀ ƓƚĂŶĚĂƌĚŝǌĄĐŝŝ ƉƌŽĚƵŬƚŽǀ͘ /ĚĞ Ž ĐĞůŬŽǀĠ ŶŽǀĠ ŽďĐŚŽĚŶĠƐŵĞƌŽǀĂŶŝĞƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘
EĄƌĂƐƚƚƌǎŝĞď͕ĂůĞĂũǀǇƉƌĞĚĂŶŽƐƟƉůĄŶƵũĞŵĞĚŽƐŝĂŚŶƵƛĂŬơǀŶŽƵŽďĐŚŽĚŶŽƵƉŽůŝƟŬŽƵ͕ĂůĞĂũƌŽǌƓŝƌŽǀĂŶşŵƐŝĞƚĞďŽĂƌĚŽǀ͘
<ƚŽŵƵƚŽƵƌēŝƚĞƉƌŝƐƉĞũĞĂũŶĂũŶŽǀƓŝĂĂŬǀŝǌşĐŝĂ͘KĚϭ͘ϭ͘ϮϬϭϮ
ĞǆŬůƵǌşǀŶĞŽďĐŚŽĚƵũĞŵĞϮϳƉůƀĐŚŽĚƐƉŽůŽēŶŽƐƟ&^͘/ĚĞŽ
ŵĞŐĂďŽĂƌĚǇƌŽǌŵĞƌŽǀϭϲǆϵ͘

ϭϯ

WZ^KE>EWK>/d/<

:K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞƉĂƚƌşŬǀǉǌŶĂŵŶǉŵǌĂŵĞƐƚŶĄǀĂƚĞűŽŵǀŽďůĂƐƟŵĠĚŝşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ;ĂŽĚƌŽŬƵϮϬϭϮŝǀĞƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬĞͿ͘
dǀŽƌş ŚŽ ơŵ ƓƉŝēŬŽǀǉĐŚ ŽĚďŽƌŶşŬŽǀ ŶĂ ǀƓĞƚŬǉĐŚ ƷƌŽǀŶŝĂĐŚ
ƌŝĂĚĞŶŝĂ͕ĂƚĂŬƟĞǎǀŽǀƓĞƚŬǉĐŚŽďůĂƐƟĂĐŚƉƀƐŽďĞŶŝĂ͘

aƚƌƵŬƚƷƌĂǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ
ĂƌŽŬϮϬϭϭďŽůƉƌŝĞŵĞƌŶǉƐƚĂǀǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀϮϯϴ͘sǌŚűĂĚŽŵ
ŶĂǌĂŵĞƌĂŶŝĞƐƉŽůŽēŶŽƐƟ:K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞǌĂŵĞƐƚŶĄǀĂűƵĚş
ƐƌƀǌŶǇŵŝƓƉĞĐŝĂůŝǌĄĐŝĂŵŝ͘dǀŽƌŝĂŚŽŚůĂǀŶĞƌĞƉŽƌƚĠƌŝ͕ƌĞĚĂŬƚŽƌŝ͕ŵĞĚŝĄůŶŝĚŝǌĂũŶĠƌŝ͕ŽďĐŚŽĚŶşĐŝĂŽĚďŽƌŶşĐŝŶĂƚĞĐŚŶŝŬƵ͘

sǌŚűĂĚŽŵŶĂŶĄƌŽēŶŽƐƛŶĂƓŝĐŚĐŝĞűŽǀƐŝƵǀĞĚŽŵƵũĞŵĞŶĞǀǇŚŶƵƚŶŽƐƛǌĂŵĞƐƚŶĄǀĂƛŶĂũĞĚŶŽƚůŝǀĠƉƌĂĐŽǀŶĠƉŽǌşĐŝĞǀǇƐŽŬŽ
ŬǀĂůŝƚŶǉĐŚƓƉĞĐŝĂůŝƐƚŽǀǀŽƐǀŽũŝĐŚŽĚďŽƌŽĐŚ͘hƐŝůƵũĞŵĞƐĂĂũ
ŽǀǉĐŚŽǀƵǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ͕ŬƚŽƌşŵĂũƷƐŝůŶƷŵŽƟǀĄĐŝƵŶĂǌĚŽŬŽŶĂűŽǀĂŶŝĞĂƌŽǌƓŝƌŽǀĂŶŝĞƐǀŽũŝĐŚǀĞĚŽŵŽƐơ͕ƐĐŚŽƉŶŽƐơĂ
ǌƌƵēŶŽƐơ͘
3UHKĐDGSULHPHUQpKRSRþWX]DPHVWQDQFRY
SRGĐDMHGQRWOLYêFKVORORþQRVWtPHGLiOQHKR
GRPXN
199
MAC TV
BigMedia

8

BigBoard Slovensko

7

Recar Slovensko

7

Recar Bratislava

4

Akcie.sk
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6SROX-2-0HGLD+RXVH

1


ϭϰ

, >  s E   h   > K ^ d /
ZK<hϮϬϭϭ

:K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞƐĂĚŸĂϭϰ͘ϭ͘ϮϬϭϭƐƚĂůϭϬϬйͲŶǉŵĂŬĐŝŽŶĄƌŽŵ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ ŝŐŽĂƌĚ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ͕ Ă͘Ɛ͘ WƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƟŝŐŽĂƌĚ^ůŽǀĞŶƐŬŽĚƌǎşƟĞǎŶĂƐůĞĚŽǀŶĠƉŽĚŝĞůǇ
ǀěĂůƓşĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐƟĂĐŚ͗
› ϭϬϬйŽďĐŚŽĚŶǉƉŽĚŝĞůǀƐƉŽůŽēŶŽƐƟŝŐDĞĚŝĂ͕ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘
› ϭϬϬйĂŬĐŝşǀƐƉŽůŽēŶŽƐƟZZ^ůŽǀĞŶƐŬŽĂ͘Ɛ͕͘
› ϴϬйĂŬĐŝşǀƐƉŽůŽēŶŽƐƟZZƌĂƟƐůĂǀĂĂ͘Ɛ͘
^ƉŽůŽēŶŽƐƛ ŬĐŝĞ͘ƐŬ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͘ ďŽůĂ ŽĚŬƷƉĞŶĄ Ă ǌĂēůĞŶĞŶĄ ĚŽ
ƐŬƵƉŝŶǇ:K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞĚŸĂϮ͘Ϯ͘ϮϬϭϭ͘ŬĐŝĞ͘ƐŬƉƌĞǀĄĚǌŬƵũĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉƉŽƌƚĄůƐŽǌĂŵĞƌĂŶşŵ ŶĂĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠƐƉƌĂǀŽĚĂũƐƚǀŽĂŚůĂǀŶĠǀǉŶŽƐǇƉŽĐŚĄĚǌĂũƷǌƌĞŬůĂŵŶĠŚŽƉƌŝĞƐƚŽƌƵ
ŬŽŶŬƌĠƚŶĞũǁĞďŽǀĞũƐƚƌĄŶŬǇ͘
^ƉŽůŽēŶŽƐƛ ϯϬ͘ϲ͘ϮϬϭϭ ŬƷƉŝůĂ ϭϬϬйͲŶǉ ƉŽĚŝĞů ǀ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ ^ůŽǀĞŶƐŬĄ ƉƌŽĚƵŬēŶĄ͕ Ă͘Ɛ͘ WƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ
^ůŽǀĞŶƐŬĄ ƉƌŽĚƵŬēŶĄ Ěƌǎş ƟĞǎ ϭϬϬй ŽďĐŚŽĚŶǉ ƉŽĚŝĞů ƐƉŽůŽēŶŽƐƟDdsƐ͘ƌ͘Ž͕͘ŬƚŽƌĄũĞĚƌǎŝƚĞűŽŵůŝĐĞŶĐŝĞŶĂǀǇƐŝĞůĂŶŝĞƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚƐƚĂŶşĐds:K:ĂW>h^ĂƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĂƚĞűŽŵ
ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚƉŽƌƚĄůŽǀũŽũ͘ƐŬĂŚƵƐƚĞ͘ƚǀ͘
s ĚĞĐĞŵďƌŝ ϮϬϭϭ ^ƉŽůŽēŶŽƐƛ ƵƐŬƵƚŽēŶŝůĂ ƐǀŽũƵ ƉƌǀƷ ĞŵŝƐŝƵĚůŚŽƉŝƐŽǀ͘ůŚŽƉŝƐǇďŽůŝǀǇĚĂŶĠƐŶƵůŽǀǉŵŬƵƉſŶŽŵĂ
ƐĚŝƐŬŽŶƚŽŵϳϲйŬŶŽŵŝŶĄůŶĞũŚŽĚŶŽƚĞ͕ēŝǎĞƉƌŝĞŵĞƌŶĠƌŽēŶĠǌŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞϳ͕ϭй͘ŵŝƐŝĂďŽůĂƵƐŬƵƚŽēŶĞŶĄ
ƉŽĚűĂ ƐůŽǀĞŶƐŬĠŚŽ ƉƌĄǀĂ Ă ŶĂ ƷǌĞŵş ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ ƌĞƉƵďůŝŬǇ
ĨŽƌŵŽƵǀĞƌĞũŶĞũƉŽŶƵŬǇ͘ĞůŬŽǀĄŶŽŵŝŶĄůŶĂŚŽĚŶŽƚĂĞŵŝƐŝĞ
ƉƌĞĚƐƚĂǀƵũĞ Ϯϱ ŵŝůŝſŶŽǀ hZ  ůŚŽƉŝƐǇ ƐƷ ŽĚ Ϯϯ͘ ϭϮ͘ ϮϬϭϭ
ŽďĐŚŽĚŽǀĂŶĠŶĂƌĂƟƐůĂǀƐŬĞũďƵƌǌĞĐĞŶŶǉĐŚƉĂƉŝĞƌŽǀ͘
KŬƌĞŵ ŚŽƌĞ ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ ŶĂĚŽďƷĚĂŶǉĐŚ ŽďĐŚŽĚŶǉĐŚ ƉŽĚŝĞůŽǀ͕ Ă ĐĞŶŶǉĐŚ ĚůŚŽǀǉĐŚ ƉĂƉŝĞƌŽǀ ǀǇĚĂŶǉĐŚ ƐƉŽůŽēŶŽƐƛŽƵ͕
ŶĞďŽůŝƌĞĂůŝǌŽǀĂŶĠŝŶĠƚƌĂŶƐĂŬĐŝĞƉŽĚűĂǌĄŬŽŶĂŽƷēƚŽǀŶşĐƚǀĞ
ΑϮϬďŽĚ;ϭͿŽĚƐ͘;ĞͿ͘

ϭϱ

h   > K ^ d /  < d K Z   E  ^ d  > /
W K  ^ < K E   E 1  j  d K s E  , K
KK/

:K: DĞĚŝĂ ,ŽƵƐĞ͕ ƵŬŽŶēŝůĂ ϲ͘ ŵĂƌĐĂ ϮϬϭϮ ĂŬǀŝǌşĐŝƵ ēĞƐŬĞũ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ ŝŐŽĂƌĚ WƌĂŚĂ͕ Ă͘Ɛ͘ Ž ƉŽƌƞſůŝĂ ŶĂũǀćēƓŝĞŚŽ
ŵĞĚŝĄůŶĞŚŽŚŽůĚŝŶŐƵŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƚĂŬƉƌŝďƵĚŽůĂũϭϬϬйͲŶǉ
ƉŽĚŝĞůůşĚƌĂŽƵƚĚŽŽƌŽǀĞũƌĞŬůĂŵǇŶĂēĞƐŬŽŵƚƌŚƵ
͘
ŝŐŽĂƌĚWƌĂŚĂ͕Ă͘Ɛ͘ƐĂƐƚĂůũĞĚŶŽǌŶĂēŶŽƵũĞĚŶŽƚŬŽƵŶĂēĞƐŬŽŵ ƚƌŚƵ ŽƵƚĚŽŽƌŽǀĞũ ƌĞŬůĂŵǇ͕ ƉŽ ĂŬǀŝǌşĐŝŝ ěĂůƓĞũ ǀǉǌŶĂŵŶĞũŽƵƚĚŽŽƌŽǀĞũƐƉŽůŽēŶŽƐƟǌĞĐŚKƵƚĚŽŽƌ;ƉƌĞĚƚǉŵEĞǁƐ
KƵƚĚŽŽƌͿ͘ EĂ ǌĄŬůĂĚĞ ƉƌŝĞƐŬƵŵƵ dE^ DĞĚŝĂ /ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͕
ŝŐŽĂƌĚďǇƚĂŬŵĂůĚŝƐƉŽŶŽǀĂƛϰϴйƉŽĚŝĞůŽŵŶĂēĞƐŬŽŵ
ŽƵƚĚŽŽƌŽǀŽŵ ƚƌŚƵ͘ WƌĞŚűĂĚ ƐƉŽůŽēŶŽƐơ͕ ŬƚŽƌĠ ŽǀůĄĚĂũƷ
ēĞƐŬǉƚƌŚŽƵƚĚŽŽƌŽǀĞũƌĞŬůĂŵǇũĞǌŶĄǌŽƌŶĞŶǉŶŝǎƓŝĞ͘

^ŬƵƉŝŶĂŝŐŽĂƌĚ^ůŽǀĞŶƐŬŽƵƐŬƵƚŽēŶŝůĂŬϮ͘ϰ͘ϮϬϭϮĂŬǀŝǌşĐŝƵ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ DĞĚŝĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘ ŬĞě ƐĂ ƐƚĂůĂ ϴϬ й
ƐƉŽůŽēŶşŬŽŵǀĚĂŶĞũƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘
EŽǀǉŵēůĞŶŽŵƉƌĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀĂĂŽďĐŚŽĚŶǉŵƌŝĂĚŝƚĞűŽŵƐƉŽůŽēŶŽƐƟŝŐŽĂƌĚ^ůŽǀĞŶƐŬŽƐĂǌĄƌŽǀĞŸƐƚĂůDĂƌƟŶƷďƌĂǀŬĂ͕
ĚŽƚĞƌĂũƓş ŬŽŶĂƚĞű ƐƉŽůŽēŶŽƐơ DĞĚŝĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ Ă &ΘW
D/͕ Ɛ͘ƌ͘Ž͘ ŬǀŝǌşĐŝŽƵ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ DĞĚŝĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ
ǌşƐŬĂůĂ ƐŬƵƉŝŶĂ ŝŐŽĂƌĚ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ ĚŽ ƐǀŽũŚŽ ƉŽƌƞſůŝĂ Ăũ
ŽďĐŚŽĚŶĠĂŬƟǀŝƚǇƐƉŽůŽēŶŽƐƟ&ΘWD/͘KŬƌĞŵƓƚĂŶĚĂƌĚŶǉĐŚ ĨŽƌŵĄƚŽǀ ǀŽŶŬĂũƓĞũ ƌĞŬůĂŵǇ ŝŐŽĂƌĚ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ ƚŽƵƚŽ ĂŬǀŝǌşĐŝŽƵ ƌŽǌƓşƌŝů ƐǀŽũĞ ƉŽƌƞſůŝŽ Ăũ Ž ƓƉĞĐŝĄůŶĞ ƉƌŽũĞŬƚǇ͕
ŬƚŽƌĠƐƷŵĞĚǌŝŬůŝĞŶƚŵŝǀƉŽƐůĞĚŶǉĐŚƌŽŬŽĐŚēŽƌĂǌǎŝĂĚĂŶĞũƓŝĞ͘

Výdavky v segmente Outdoor ĞƐŬĄZĞƉƵďůŝŬĂ
ZŽŬϮϬϭϬǀƚŝƐşĐŽĐŚ<
Big Board (vrátane. Czech outdoor)
JCDecaux Group
Outdoor Akzent
Euro AWK
Rail Reklam
dŽƚĂů

Výdavky

WŽĚŝĞů

1 462 929
817 009
403 141
223 151
132 000

48%
27%
13%
7%
4%

ϯϬϯϴϮϮϵ

ϭϬϬй

Zdroj: TNS Media Intelligence



ϭϲ

Z /  / < K s   &  < d K Z z
DEDEdZ/1<

^ƉŽůŽēŶŽƐƛŝĚĞŶƟĮŬŽǀĂůĂƵƌēŝƚĠƌŝǌŝŬĄ͕ŬƚŽƌĠƐƷǀŝƐŝĂƐũĞũƉŽĚŶŝŬĂŶşŵĂŽƉĞƌĄĐŝĂŵŝ͘:ĞĚŶĄƐĂŶĂũŵćŽŶĂƐůĞĚƵũƷĐĞƌŝǌŝŬĄ͗
Z//<Ks/^>K^d/^WK>KEK^d/EWKE/<E1::
Z^<z,^WK>KEK^d1
,ůĂǀŶŽƵƉŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬŽƵĂŬƟǀŝƚŽƵ^ƉŽůŽēŶŽƐƟũĞƐƉƌĂǀŽǀĂŶŝĂ
ĂĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞƷēĂƐơŶĂŝŶǉĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐƟĂĐŚ͘ƚŽŚƚŽĚƀǀŽĚƵũĞ^ƉŽůŽēŶŽƐƛǌĄǀŝƐůĄŶĂƉƌşũŵŽĐŚǌĚŝǀŝĚĞŶĚĂǌƷƌŽŬŽǀ
ǌƉƀǎŝēŝĞŬƉŽƐŬǇƚŶƵƚǉĐŚĚĐĠƌƐŬǇŵƐƉŽůŽēŶŽƐƟĂŵ͕ƉƌŝēŽŵƟĞƚŽ
ǌĄǀŝƐŝĂŽĚƷƐƉĞƓŶŽƐƟƉŽĚŶŝŬĂŶŝĂũĞũĚĐĠƌƐŬǇĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐơ͘
Z//<K<Z1z͕s/^>K^d/EsaKE|,
<KEKD/<|,WKD/E<,Z//<KWK<>^h
s|s<KsEZ<>Dh
WƌşũŵǇǌƌĞŬůĄŵƚǀŽƌŝĂǀćēƓŝŶƵƚƌǎŝĞďĚĐĠƌƐŬǇĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐơ͘
dŝĞƚŽ ƐƷ ǌĄǀŝƐůĠ ŶĂ ƉƌŝĂǌŶŝǀǉĐŚ ǀƓĞŽďĞĐŶǉĐŚ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉĐŚ
ƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚŶĂƚƌŚƵ͘ǆŝƐƚƵũĞƌŝǌŝŬŽ͕ǎĞǀƉƌşƉĂĚĞĞŬŽŶŽŵŝĐŬĞũŬƌşǌǇ͕ƉŽŬůĞƐƵĞŬŽŶŽŵŝŬǇĂůĞďŽŶĞƉƌŝĂǌŶŝǀǉĐŚĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉĐŚƉŽĚŵŝĞŶŽŬďƵĚĞĚŽĐŚĄĚǌĂƛŬǀƓĞŽďĞĐŶĠŵƵǌŶŝǎŽǀĂŶŝƵ
ǀǉĚĂǀŬŽǀŶĂƌĞŬůĂŵƵ͕ǀĚƀƐůĞĚŬƵēŽŚŽŵƀǎĞ^ƉŽůŽēŶŽƐƛƵƚƌƉŝĞƛƐƚƌĂƚǇ͘
Z//<KZ&/EEKsE/y/^dh:j/,jsZKs
&/EEKsE/EKs|,WZK:<dKs
sŬŽŶƐŽůŝĚŽǀĂŶĞũŬĂƉŝƚĄůŽǀĞũƓƚƌƵŬƚƷƌĞ^ƉŽůŽēŶŽƐƟĮŐƵƌƵũĞ
ǀ ǌŶĂēŶŽŵ ƌŽǌƐĂŚƵ ĚůŚŽǀĠ ĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ͕ ŬƚŽƌĠ ŵĄ ƐǀŽũ ƉƀǀŽĚ ǀ ƉƌĞĚŬƌşǌŽǀŽŵ ŽďĚŽďş͘ ^ƉŽůŽēŶŽƐƟ ǀ ƌĄŵĐŝ ŚŽůĚŝŶŐƵ
ƉƀǀŽĚŶĞǌǀŽůŝůŝĂŐƌĞƐşǀŶĞũƓŝƵĮŶĂŶēŶƷƐƚƌĂƚĠŐŝƵ͕ŬƌşǌĂ ŶĂĮŶĂŶēŶǉĐŚƚƌŚŽĐŚǀƓĂŬǌďƌǌĚŝůĂŝĐŚƌǉĐŚůǇƌŽǌǀŽũ͘^ƉŽůŽēŶŽƐƛ
ŶĞǀǇůƵēƵũĞƉŽƚƌĞďƵǀďƵĚƷĐŶŽƐƟŽƉćƛǀǇƵǎŝƛŝŶĠǌĚƌŽũĞŶĞǎ
ƐǀŽũĞ ǀůĂƐƚŶĠ Ŭ ƷŚƌĂĚĞ ĞǆŝƐƚƵũƷĐŝĐŚ ēŝ ďƵĚƷĐŝĐŚ ǌĄǀćǌŬŽǀ͘
^ ǀǇƵǎŝơŵ ĐƵĚǌşĐŚ ǌĚƌŽũŽǀ ĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ ũĞ ƐƉŽũĞŶǉ ŶŝĞůĞŶ
ŽďŵĞĚǌĞŶĞũƓş ƉƌşƐƚƵƉ Ŭ ŶŽǀǉŵ ǌĚƌŽũŽŵ ĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĂ͕ ĂůĞ
ƚĂŬƟĞǎǌŶşǎĞŶĄŇĞǆŝďŝůŝƚĂǀƌŽǌŚŽĚŽǀĂŶşŵĂŶĂǎŵĞŶƚƵƉůǇŶƷĐĂǌƌƀǌŶǇĐŚƵƐƚĂŶŽǀĞŶşǀƷǀĞƌŽǀǉĐŚǌŵůƵǀĄĐŚ͕ŬƚŽƌĠŵĂũƷǌĂ
ĐŝĞűŽĐŚƌĄŶŝƛĞǆŝƐƚƵũƷĐŝĐŚǀĞƌŝƚĞűŽǀ͘
Z//<KDEzadZh<djZzs|s<KsEZ<>Dh
sǌŚűĂĚŽŵ Ŭ ǌĂŵĞƌĂŶŝƵ ŚŽůĚŝŶŐƵ ŶĂ ƚĞůĞǀşǌŶƵ ƌĞŬůĂŵƵ ŚƌĄ
ƓƚƌƵŬƚƷƌĂ ƌĞŬůĂŵŶǉĐŚ ǀǉĚĂǀŬŽǀ ƐƉŽůŽēŶŽƐơ ŶĂ ƐůŽǀĞŶƐŬŽŵ
ƌĞŬůĂŵŶŽŵƚƌŚƵĚƀůĞǎŝƚƷƌŽůƵǀŽǀǌƛĂŚƵŬďƵĚƷĐĞŵƵǀǉǀŽũƵ͘

WŽĚűĂŝŶƚĞƌŶǉĐŚĂŶĂůǉǌ^ƉŽůŽēŶŽƐƟ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐŬǇďŽůĂƚĞůĞǀşǌŝĂ
ŶĂũǀǇƵǎşǀĂŶĞũƓşŵƉƌŽƉĂŐĂēŶǉŵŵĠĚŝŽŵĂƐƉŽůƵƐǀŽŶŬĂũƓŽƵ
ƌĞŬůĂŵŽƵ ƐĂ ƉŽŚǇďŽǀĂůŝ ŶĂ ƷƌŽǀŶŝ ŽŬŽůŽ ϲϬ Ͳ ϲϱй ǌ ĐĞůŬŽǀǉĐŚǀǉĚĂǀŬŽǀŶĂƌĞŬůĂŵƵ͘EĞĞǆŝƐƚƵũĞǎŝĂĚŶĂǌĄƌƵŬĂ͕ǎĞƐŝƚƌŚ
ƚĞůĞǀşǌŶĞũ ƌĞŬůĂŵǇ ƵĚƌǎş ƐǀŽũĞ ƚĞƌĂũƓŝĞ ƉŽƐƚĂǀĞŶŝĞ ǀ ŬŽŶŬƵƌĞŶēŶŽŵďŽũŝƐŝŶǉŵŝƌĞŬůĂŵŶǉŵŝƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬĂŵŝ͘
Z//<KWK<>^h^>KsEK^d/
sǌŶŝŬ ŬŽŶŬƵƌĞŶēŶǉĐŚ ƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚ ƐƚĂŶşĐ Ɛ ĂƚƌĂŬơǀŶĞũƓŽƵ
ƉŽŶƵŬŽƵ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀ ƌŽǀŶĂŬŽ ĂŬŽ Ăũ ĂůƚĞƌŶĂơǀŶǇĐŚ ĨŽƌŝĞŵ
ǌĄďĂǀǇŵƀǎĞǀŝĞƐƛŬŽĚůŝǀƵĚŝǀĄŬŽǀ͘WƌĞĨĞƌĞŶĐŝĞĂǀŬƵƐĚŝǀĄŬŽǀƐĂŵĞŶŝĂĂ^ƉŽůŽēŶŽƐƛƐĂǀǇƐƚĂǀƵũĞƌŝǌŝŬƵ͕ǎĞǀƚŽŵƚŽĚǇŶĂŵŝĐŬŽŵƉƌŽƐƚƌĞĚşŶĞƉƌĞƐŶĞŽĚŚĂĚŶĞƉŽƚƌĞďƵǀĞƌĞũŶŽƐƟ͘
^ƉŽŬůĞƐŽŵƐůĞĚŽǀĂŶŽƐƟũĞƷǌŬŽƐƉŽũĞŶǉĂũƉŽŬůĞƐƉƌşũŵŽǀ
ǌƌĞŬůĄŵ͕ēŽƐĂŵƀǎĞŵĂƛŶĞŐĂơǀŶǇǀƉůǇǀŶĂǌŝƐŬŽǀŽƐƛĂĐĞůŬŽǀǉǀǉǀŽũ^ƉŽůŽēŶŽƐƟ͘
Z//<K^Wh^dE/<KE<hZEE|,
sz^/>1,^dE1
^ ƉƌşĐŚŽĚŽŵ ĚŝŐŝƚĂůŝǌĄĐŝĞ ƐĂ ƵǀŽűŶŝů ƉƌŝĞƐƚŽƌ ƉƌĞ ŶŽǀĠ ƚĞůĞǀşǌŶĞƐƚĂŶŝĐĞ͕ēŽďǇŵŽŚůŽǀŝĞƐƛŬǌŽƐƚƌĞŶĠŵƵďŽũƵǀŽĚǀĞƚǀş
ŵĠĚŝş Ă ƚĞůĞǀşǌŶĞũ ƌĞŬůĂŵǇ͘ sǌŚűĂĚŽŵ Ŭ ƌĞůĂơǀŶĞ ũĞĚŶŽĚƵĐŚĠŵƵƉƌŽĐĞƐƵǌşƐŬĂŶŝĂůŝĐĞŶĐŝĞŶĂĚŝŐŝƚĄůŶĞǀǇƐŝĞůĂŶŝĞŵƀǎƵ
ŶĂƚƌŚǀƐƚƷƉŝƛŶŽǀĠƐƉŽůŽēŶŽƐƟĂƌŽǀŶĂŬŽƚĂŬƵǎǌĂďĞŚŶƵƚĠ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ ŵƀǎƵ ƐƉƷƓƛĂƛ ŶŽǀĠ ǀǇƐŝĞůĂĐŝĞ ƐƚĂŶŝĐĞ͘ dĂŬǉƚŽ
ŬŽŶŬƵƌĞŶēŶǉďŽũŵƀǎĞǀŝĞƐƛŬǌŶşǎĞŶŝƵƐůĞĚŽǀĂŶŽƐƟĂƐƚǉŵ
ƐƉŽũĞŶĠŵƵǌŶşǎĞŶŝƵƉƌşũŵŽǀǌƌĞŬůĂŵǇ͘
Z//<KZ'h>/
KďůĂƐƛ ƚĞůĞǀşǌŶĞŚŽ ǀǇƐŝĞůĂŶŝĂ Ă ƌĞŬůĂŵǇ ũĞ ŽďůĂƐƛŽƵ͕ ŬƚŽƌĄ
ƉŽĚůŝĞŚĂ ƌĞŐƵůĄĐŝŝ͕ Ă ǀ ƉƌşƉĂĚĞ͕ ǎĞ ďǇ ƐĂ ǌŵĞŶŝůŝ ƉŽĚŵŝĞŶŬǇƚĞũƚŽƌĞŐƵůĄĐŝĞ͕ŶŝĞũĞŵŽǎŶĠǌĂƌƵēŝƛ͕ǎĞƐĂƚĂŬĄƚŽǌŵĞŶĂ
ŶĞŐĂơǀŶĞ ŶĞƉƌĞŵŝĞƚŶĞ ĚŽ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬǉĐŚ ǀǉƐůĞĚŬŽǀ ƉŽĚŶŝŬĂŶŝĂ^ƉŽůŽēŶŽƐƟ͘
Z//<KKGd/>/E/>KEWZ?E/::
W>dEK^d/
WƌŝƉŽƌƵƓĞŶşǌĄŬŽŶŽǀĂƉƌĞĚƉŝƐŽǀƉůĂƚŶǉĐŚǀƐƷǀŝƐůŽƐƟƐƚĞůĞǀşǌŶǇŵ ǀǇƐŝĞůĂŶşŵ ƐĂ ǀ ŬƌĂũŶŽŵ ƉƌşƉĂĚĞ ŵƀǎĞ ƉƌşƐůƵƓŶǉ
ƌĞŐƵůĄƚŽƌ ƵĐŚǉůŝƛ Ŭ ŽĚŸĂƟƵ ůŝĐĞŶĐŝĞ ŶĂ ƚĞůĞǀşǌŶĞ ǀǇƐŝĞůĂŶŝĞ
Ă ǌĂďƌĄŶŝƛ ƚĂŬ ěĂůƓŝĞŵƵ ǀǇƐŝĞůĂŶŝƵ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀǉĐŚ ƐƚĂŶşĐ͘
ZŽǀŶĂŬŽƚĂŬŶĞĞǆŝƐƚƵũĞƉƌĄǀŶǇŶĄƌŽŬŶĂƉƌĞĚŰǎĞŶŝĞƉůĂƚŶŽƐƟ
ůŝĐĞŶĐŝĞǀƉƌşƉĂĚĞũĞũǀǇƉƌƓĂŶŝĂ͘EĂŬŽűŬŽƚĞůĞǀşǌŶĂƌĞŬůĂŵĂũĞ
ŬűƷēŽǀǉŵǌĚƌŽũŽŵƉƌşũŵŽǀƐƉŽůŽēŶŽƐơǌŚŽůĚŝŶŐƵ͕ŵƀǎĞŵĂƛ
ŽĚŸĂƟĞůŝĐĞŶĐŝĞŶĂƚĞůĞǀşǌŶĞǀǇƐŝĞůĂŶŝĞĂůĞďŽŶĞƉƌĞĚŰǎĞŶŝĞ
ũĞũƉůĂƚŶŽƐƟŶĞŐĂơǀŶǇĚŽƉĂĚŶĂƉŽĚŶŝŬĂŶŝĞ^ƉŽůŽēŶŽƐƟ͘

ϭϳ

d,EK>K'/<|WK<ZK<
^ǀǉǀŽũŽŵŶŽǀǉĐŚƚĞĐŚŶŽůſŐŝşũĞƐƉŽũĞŶĠƌŝǌŝŬŽǌĂŽƐƚĄǀĂŶŝĂ
ǌĂ ŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝŽƵ͘ ũ ŬĞě ǀ ŽďůĂƐƟ ŵĠĚŝş ƉƌĞďŝĞŚĂũƷ ŶĞƵƐƚĄůĞ ƉŽƐƵŶǇ͕ ǌĚŽŬŽŶĂűŽǀĂŶŝĞ Ă ǀǇůĞƉƓŽǀĂŶŝĞ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄĐŝĂ
ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ŝŶŽǀĄĐŝş ũĞ ĮŶĂŶēŶĞ Ă ŽƉĞƌĂơǀŶĞ ŶĄƌŽēŶǉ ƉƌŽĐĞƐ͕ŬƚŽƌǉǀǇǎĂĚƵũĞŶŝĞůĞŶǌŵĞŶǇǌŽƐƚƌĂŶǇŵĞĚŝĄůŶǇĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐơ͕ĂůĞĂũǌŵĞŶǇǌŽƐƚƌĂŶǇǌĄŬĂǌŶşŬŽǀ;ĚŝǀĄŬŽǀͿ͘EŽǀĠ
ƚĞĐŚŶŽůſŐŝĞŵƀǎƵƐƉƀƐŽďŝƛŽĚůŝǀĚŝǀĄŬŽǀŬƵŬŽŶŬƵƌĞŶēŶǉŵ
ƚĞůĞǀşǌŝĄŵ͕ ƉƌşƉĂĚŶĞ Ŭ ŝŶǉŵ ĂůƚĞƌŶĂơǀŶǇŵ ĨŽƌŵĄŵ ǌĄďĂǀǇ͕
ēŽƐĂŵƀǎĞƉƌĞũĂǀŝƛǀƉŽŬůĞƐĞƚƌǎŝĞďǌĂƌĞŬůĂŵƵ͘
Z//<K<KEEdZE
ŝǀĞƌǌŝĮŬĄĐŝĂ ƉŽŶƷŬĂŶǉĐŚ ƐůƵǎŝĞď ƐƉŽůŽēŶŽƐơ ǀ ƌĄŵĐŝ ŚŽůĚŝŶŐƵũĞƉŽǌŽƌŽǀĂƚĞűŶĄůĞŶǀƌĄŵĐŝŵĞĚŝĄůŶĞŚŽƐĞŬƚŽƌƵ͕ŬĚĞ
ƐĂƟĞƚŽǌĂŵĞƌŝĂǀĂũƷƉŽƉƌŝƚĞůĞǀşǌŶĞũƌĞŬůĂŵĞĂũŶĂŽƐƚĂƚŶĠ
ĨŽƌŵǇƌĞŬůĂŵǇ͘ǆŝƐƚƵũĞƌŝǌŝŬŽ͕ǎĞǀƉƌşƉĂĚĞǌŵĞŶǇƉŽƚƌŝĞďŶĂ
ƌĞŬůĂŵŶŽŵƚƌŚƵ^ƉŽůŽēŶŽƐƛŶĞĚŽŬĄǎĞĚŽƐƚĂƚŽēŶĞŇĞǆŝďŝůŶĞ
ĂƌǉĐŚůŽǌĂƌĞĂŐŽǀĂƛ͕ēŽďǇƐĂŵŽŚůŽƉƌĞũĂǀŝƛŶĂƉƌşƉĂĚŶǉĐŚ
ǌŶşǎĞŶǉĐŚƚƌǎďĄĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐơǀƐŬƵƉŝŶĞ͘
Z//<K^jEz,^WKZKs
sǌŚűĂĚŽŵŬƉŽǀĂŚĞƉŽĚŶŝŬĂŶŝĂƐƉŽůŽēŶŽƐơǀƌĄŵĐŝŚŽůĚŝŶŐƵ
ǀ ŽďůĂƐƟ ŵĞĚŝĄůŶĞŚŽ ƉƌŝĞŵǇƐůƵ͕ ŬĚĞ ƐĂ ēĂƐƚŽ ŬƌĄƚ ǀ ƌĄŵĐŝ
ŬŽŶŬƵƌĞŶēŶĠŚŽďŽũĂŽďũĂǀƵũƷƓŽŬƵũƷĐĞŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞĂĂũŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞŶĂŚƌĂŶĞǌĄŬŽŶĂ͕ŶŝĞũĞŵŽǎŶĠǀǇůƷēŝƛƉƌşƉĂĚŶĠƐƷĚŶĞ
ƐƉŽƌǇĚĐĠƌƐŬǇĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐơ͘WƌşƉĂĚŶĠƉƌĞŚƌĂƚĠƐƷĚŶĞƐƉŽƌǇ
ŵƀǎƵŵĂƛŶĞŐĂơǀŶǇĚŽƉĂĚŶĂĮŶĂŶēŶƷƐŝƚƵĄĐŝƵ^ƉŽůŽēŶŽƐƟ͘
Z//<K^dZdzs|EDE|,<>/EdKs
ĂĚĄǀĂƚĞůŝĂƌĞŬůĂŵǇēŝƵǎǀƉŽĚŽďĞƌĞŬůĂŵŶǉĐŚĂŐĞŶƚƷƌĂůĞďŽƐƉŽůŽēŶŽƐơƐĂŵŽƚŶǉĐŚĂŬŽƉƌŝĂŵǇĐŚǌĂĚĄǀĂƚĞűŽǀƌĞŬůĂŵǇ
ƚĂŬƟĞǎ ƉƌĞĚƐƚĂǀƵũƷ ǌĄŬůĂĚŶĠ ƐƚĂǀĞďŶĠ ŬĂŵĞŶĞ ƉŽĚŶŝŬĂŶŝĂ
ƐƉŽůŽēŶŽƐơǀƌĄŵĐŝŚŽůĚŝŶŐƵ͘^ƚƌĂƚĂ͕ƌĞƐƉ͘ƵŬŽŶēĞŶŝĞƚǉĐŚƚŽ
ǀǌƛĂŚŽǀŵƀǎĞŵĂƛǌĂŶĄƐůĞĚŽŬƉŽŬůĞƐƉƌşũŵŽǀǌƌĞŬůĄŵ͘
Z//<Ka1ZE/^/'E>h
KďůĂƐƛĚŝƐƚƌŝďƷĐŝĞ;ƓşƌĞŶŝĂͿƐŝŐŶĄůƵƐŵĞƌŽŵŬĚŝǀĄŬŽŵũĞŶĂ
^ůŽǀĞŶƐŬƵ ƉŽŵĞƌŶĞ ŬŽŶĐĞŶƚƌŽǀĂŶĠ ŽĚǀĞƚǀŝĞ͘ ǆŝƐƚƵũĞ ƌŝǌŝŬŽ͕ǎĞƐĂƐŶĄƐƚƵƉŽŵĚŝŐŝƚĂůŝǌĄĐŝĞĚŝƐƚƌŝďƵƵũƷĐĞƐƉŽůŽēŶŽƐƟ
ĚŽƐƚĂŶƷ ĚŽ ƐŝůŶĞũƓŝĞŚŽ ǀǇũĞĚŶĄǀĂĐŝĞŚŽ ƉŽƐƚĂǀĞŶŝĂ Ă ďƵĚƷ
ǀŝĂĐƐĞůĞŬơǀŶĞƉƌŝƵǌĂƚǀĄƌĂŶşŶŽǀǉĐŚŬŽŶƚƌĂŬƚŽǀ͘dĂŬƟĞǎƐĂ
ŵƀǎƵƵƐŝůŽǀĂƛŽǌŵĞŶǇƚǉŬĂũƷĐĞƐĂƉŽƉůĂƚŬŽǀǌŽƐƚƌĂŶǇƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĂƚĞűŽǀƚĞůĞǀşǌŶǇĐŚƐƚĂŶşĐ͘EĞĚŽƐƚĂƚŽŬƓşƌĞŶŝĂƐŝŐŶĄůƵ
ƉƌŽŐƌĂŵŽǀǉĐŚ ƓƚƌƵŬƚƷƌ ds :K: Ă W>h^ ƐŵĞƌŽŵ Ŭ ĚŝǀĄŬŽŵ
ŵƀǎĞǀŝĞƐƛŬƉŽŬůĞƐƵƉƌşũŵŽǀǌƌĞŬůĄŵ͘

Z//<KEKEKsE/E:KDE|,D>js
<ŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞƐƌĞŬůĂŵŽƵƉƌĞĚĄǀĂŶŽƵƐƉŽůŽēŶŽƐƛŽƵŝŐŽĂƌĚ
^ůŽǀĞŶƐŬŽ ƐƷ ƵŵŝĞƐƚŶĞŶĠ ŶĂ ƉůŽĐŚĄĐŚ Ă ƉŽǌĞŵŬŽĐŚ͕ ŬƚŽƌĠ
ŶŝĞ ƐƷ ŵĂũĞƚŬŽŵ ^ƉŽůŽēŶŽƐƟ ƐĂŵŽƚŶĞũ͕ ĂŶŝ ŵĂũĞƚŬŽŵ ƐƉŽůŽēŶŽƐơ ǀ ƌĄŵĐŝ ŚŽůĚŝŶŐƵ͕ ĂůĞ ŝŐŽĂƌĚ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ Ɛŝ ƟĞƚŽ
ƉůŽĐŚǇƉƌĞŶĂũşŵĂ͘sǌƛĂŚǇƐƉƌĞŶĂũşŵĂƚĞűŵŝƐƷƵƉƌĂǀĞŶĠǀćēƓŝŶŽƵǌŵůƵǀĂŵŝŶĂĚŽďƵƵƌēŝƚƷ͕ƉƌĞƚŽĞǆŝƐƚƵũĞƌŝǌŝŬŽ͕ǎĞƉŽ
ƵƉůǇŶƵơĚŽŚŽĚŶƵƚĞũĚŽďǇŶĞďƵĚƷǌŵůƵǀǇŽďŶŽǀĞŶĠ͕ŶĞĐŚ
ƵǎǌĚƀǀŽĚƵŶĞŽĐŚŽƚǇǌŵůƵǀƵƉƌĞĚŰǎŝƛǌŽƐƚƌĂŶǇƉƌĞŶĂũşŵĂƚĞűĂĂůĞďŽǌĚƀǀŽĚƵŝŶǉĐŚŽďŵĞĚǌĞŶş͘ǆŝƐƚƵũĞƉƌĞƚŽƌŝǌŝŬŽ͕ǎĞ
ŶĞďƵĚĞŵŽǎŶĠŶĄũƐƛĂĚĞŬǀĄƚŶĞŶĄŚƌĂĚŶĠƌĞŬůĂŵŶĠƉůŽĐŚǇ
ŶĂƉƌĞĚĂũƌĞŬůĂŵŶĠŚŽƉƌŝĞƐƚŽƌƵ͕ēŽŵƀǎĞŵĂƛĚŽƉĂĚŶĂǌŶşǎĞŶŝĞƉƌşũŵŽǀǌƌĞŬůĄŵ
WZ1ZKE<d^dZK&z
ŝĂĚŶĞŵƵ ŽĚǀĞƚǀŝƵ ƐĂ ŶĞǀǇŚǉďĂũƷ ƉƌşƌŽĚŶĠ ŬĂƚĂƐƚƌŽĨǇ͕
ŬƚŽƌĠ ŵƀǎƵ ŵĂƛ ǌŶŝēƵũƷĐŝ ĚŽƉĂĚ ŶĂ ĐŚŽĚ ǀƓĞƚŬǉĐŚ ƐƉŽůŽēŶŽƐơ͘:ĞĚŶĄƐĂŶĂƉƌşŬůĂĚŽŬĂƚĂƐƚƌŽĨǇŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŬĠ͕ŐĞŽůŽŐŝĐŬĠēŝŝŶĠ͕ŬƚŽƌĠďǇŵŽŚůŝƉƌĞƌƵƓŝƛƓşƌĞŶŝĞƐŝŐŶĄůƵ͘
Z//<KE^d/>E,KWZK^dZ/hZKMEz
^ƷēĂƐŶĄŶĞƐƚĂďŝůŶĄƐŝƚƵĄĐŝĂǀƵƌſƉĞĂŶĞǀǇƌŝĞƓĞŶĠŽƚĄǌŬǇ
ŽŚűĂĚŶĞƉŽŵŽĐŝŶĞƷŵĞƌŶĞǌĂĚůǎĞŶǉŵēůĞŶŽŵjǀǇƐƚĂǀƵũĞ
^ůŽǀĞŶƐŬƷƌĞƉƵďůŝŬƵĂŬŽēůĞŶĂƵƌŽǌſŶǇƌŝǌŝŬƵƐƉŽũĞŶĠŵƵƐŽ
ƐƚƌĂƚĠŐŝŽƵƉŽŵŽĐŝƚǉŵƚŽƓƚĄƚŽŵƵƌŽǌſŶǇ͘sƐƷǀŝƐůŽƐƟƐƉŽƐŝůŶĞŶşŵƉƌĄǀŽŵŽĐşƵƌſƉƐŬĞŚŽ;ĮŶĂŶēŶĠŚŽͿƐƚĂďŝůŝǌĂēŶĠŚŽ
ŵĞĐŚĂŶŝǌŵƵĚŽĐŚĄĚǌĂŬŶĂǀǉƓĞŶŝƵǌĄƌƵŬ^ůŽǀĞŶƐŬĞũƌĞƉƵďůŝŬǇ͘sƉƌşƉĂĚĞŶĞƐĐŚŽƉŶŽƐƟƓƚĄƚŽǀj͕ĂŬŽũĞ'ƌĠĐŬŽ͕ƐƉůĄĐĂƛ ƉƀǎŝēŬǇ ǌ ƵƌſƉƐŬĞŚŽ ;ĮŶĂŶēŶĠŚŽͿ ƐƚĂďŝůŝǌĂēŶĠŚŽ ŵĞĐŚĂŶŝǌŵƵĂƐƚǉŵƐƷǀŝƐŝĂĐĞũƉŽƚƌĞďǇĮŶĂŶēŶĞũǀǉƉŽŵŽĐŝǌŽ
ƐƚƌĂŶǇŽƐƚĂƚŶǉĐŚēůĞŶƐŬǉĐŚƓƚĄƚŽǀjŵƀǎĞĚƀũƐƛŬǌŚŽƌƓĞŶŝƵ
ƉŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂĂĐĞůŬŽǀĞũĞŬŽŶŽŵŝĐŬĞũƐŝƚƵĄĐŝĞ
ĂŬŽŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͕ƚĂŬǀŽƐƚĂƚŶǉĐŚƓƚĄƚŽĐŚj͕ŶĂŬƚŽƌǉĐŚũĞ
^ůŽǀĞŶƐŬĄ ƌĞƉƵďůŝŬĂ ŽďĐŚŽĚŶĞ ǌĄǀŝƐůĄ͘ ŵŝĞŶĞŶĠ ŽŬŽůŶŽƐơ͕
ĂŬŽĂũǀƓĞƚŬǇƐƷǀŝƐŝĂĐĞŶĂƌŝĂĚĞŶŝĂ͕ŽƉĂƚƌĞŶŝĂĂƌŽǌŚŽĚŶƵƟĂ͕
ďǇŵŽŚůŝŶĞŐĂơǀŶĞŽǀƉůǇǀŶŝƛĮŶĂŶēŶĠǀǉƐůĞĚŬǇ^ƉŽůŽēŶŽƐƟ͘

ϭϴ

Z//<Ks|DEE,K<hZhhZͬh^
EĞƐƚĄůŽƐƛ ŵĞŶŽǀǉĐŚ ŬƵƌǌŽǀ͕ ƉƌĞĚŽǀƓĞƚŬǉŵ ĂŵĞƌŝĐŬĠŚŽ ĚŽůĄƌĂǀŽǀǌƛĂŚƵŬĞƵƌƵũĞŝŶƚĞƌŶǉƌŝǌŝŬŽǀǉĨĂŬƚŽƌ͕ŬƚŽƌǉŽǀƉůǇǀŸƵũĞ ǀǉŶŽƐǇ ^ƉŽůŽēŶŽƐƟ͕ ƉƌĞĚŽǀƓĞƚŬǉŵ ǀǉŶŽƐǇ ^ůŽǀĞŶƐŬĞũ
ƉƌŽĚƵŬēŶĞũ͘sćēƓŝŶĂĮůŵŽǀǉĐŚůŝĐĞŶĐŝşĂůŝĐĞŶĐŝĞŬƌĞůĄĐŝĄŵ
ƐƷŽďƐƚĂƌĂŶĠŽĚǌĂŽĐĞĄŶƐŬǇĐŚĮůŵŽǀǉĐŚƓƚƷĚŝşĂůŝĐĞŶēŶǉĐŚ
ĚŽŵŽǀǀĂŵĞƌŝĐŬǉĐŚĚŽůĄƌŽĐŚ;h^Ϳ͘^ƉŽůŽēŶŽƐƛ^ůŽǀĞŶƐŬĄ
ƉƌŽĚƵŬēŶĄ͕ Ă͘Ɛ͘ ƉĞƌŝŽĚŝĐŬǇ ƵǌĂƚǀĄƌĂ ŵĞŶŽǀĠ ĨŽƌǁĂƌĚǇ͕ ƉƌĞ
ǌĂŝƐƚĞŶŝĞ ŬƵƌǌƵ hZͬh^ Ă ŵŝŶŝŵĂůŝǌĄĐŝƵ ŬƵƌǌŽǀĠŚŽ ƌŝǌŝŬĂ͘
sƌŽŬƵϮϬϭϭďŽůŝƵǌĂǀƌĞƚĠĨŽƌǁĂƌĚǇ͕ƉŽŵŽĐŽƵŬƚŽƌǉĐŚƐĂŶĂŬƷƉŝůŝůŝĐĞŶēŶĠƉƌĄǀĂǀǉŚŽĚŶĞũƓşŵŬƵƌǌŽŵ͕ĂŬŽďŽůƐƉŽƚŽǀǉ͘

sǉǀŽũŬƵƌǌƵhZͬh^ǀƌŽŬƵϮϬϭϭ



ĚƌŽũ͗ĮŶĂŶĐĞ͘ǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ

ϭϵ

^ W Z  s     Z /    E / 

ŬŽűǀĞŬŶĂŚůŝĂĚĂƛĚŽƷēƚŽǀŶǉĐŚĚŽŬůĂĚŽǀ͕ƐƉŝƐŽǀĂǌĄǌŶĂŵŽǀ
ƚǉŬĂũƷĐŝĐŚƐĂēŝŶŶŽƐƟƐƉŽůŽēŶŽƐƟĂǌŝƐƛŽǀĂƛƐƚĂǀ͕ǀĂŬŽŵƐĂŶĂĐŚĄĚǌĂ͘ŽǌŽƌŶĄƌĂĚĂƉƌĞƐŬƷŵĂǀĂƷēƚŽǀŶĠǌĄǀŝĞƌŬǇ͕ŬƚŽƌĠũĞ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƛƉŽǀŝŶŶǉǀǇŚŽƚŽǀŽǀĂƛƉŽĚűĂŽƐŽďŝƚŶĠŚŽƉƌĞĚƉŝƐƵ͕
ĂŶĄǀƌŚŶĂƌŽǌĚĞůĞŶŝĞǌŝƐŬƵĂůĞďŽƷŚƌĂĚƵƐƚƌĄƚĂũĞƉŽǀŝŶŶĄ
ƉŽĚĂƛŽǀǉƐůĞĚŬƵƉƌĞƐŬƷŵĂŶŝĂƐƉƌĄǀƵǀĂůŶĠŵƵǌŚƌŽŵĂǎĚĞŶŝƵ͘sƉƌşƉĂĚĞǌŝƐƚĞŶŝĂǌĄǀĂǎŶǉĐŚŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽǀǀŚŽƐƉŽĚĄƌĞŶş
ƐƉŽůŽēŶŽƐƟĂǀŝŶǉĐŚƉƌşƉĂĚŽĐŚ͕ĂŬƚŽǀǇǎĂĚƵũƷǌĄƵũŵǇƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͕ǌǀŽůĄǀĂĚŽǌŽƌŶĄƌĂĚĂǀĂůŶĠǌŚƌŽŵĂǎĚĞŶŝĞ͘
< ĚĄƚƵŵƵ ƉƵďůŝŬĄĐŝĞ ǀǉƌŽēŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ ŵĂůĂ ĚŽǌŽƌŶĄ ƌĂĚĂ
ŶĂƐůĞĚŽǀŶǉĐŚƚƌŽĐŚēůĞŶŽǀ͗

s>^dE1<adZh<djZ

› ϵϵ͕ϵйĂŬĐŝşǀůĂƐƚŶşƐƉŽůŽēŶŽƐƛ,ĞƌŶĂĚŽ>ŝŵŝƚĞĚ
› Ϭ͕ϭйĂŬĐŝşǀůĂƐƚŶşDŐƌ͘ZŝĐŚĂƌĚ&ůŝŵĞů

› DŐƌ͘DĂƌĐĞů'ƌĞŐĂͲēůĞŶĚŽǌŽƌŶĞũƌĂĚǇ
;ǀǌŶŝŬĨƵŶŬĐŝĞ͗Ϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϬͿ
› /ŶŐ͘ZĂĚŽƐůĂǀĄƉƌĂǎŶǉͲēůĞŶĚŽǌŽƌŶĞũƌĂĚǇ
;ǀǌŶŝŬĨƵŶŬĐŝĞ͗Ϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϬͿ
› :ĄŶŽƐ'ĂĄůͲēůĞŶĚŽǌŽƌŶĞũƌĂĚǇ
;ǀǌŶŝŬĨƵŶŬĐŝĞ͗ϭϳ͘ϭϬ͘ϮϬϭϭͿ

WZ^dsE^dsK

s|KZWZh/d

WƌĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀŽ ũĞ ƓƚĂƚƵƚĄƌŶǇŵ ŽƌŐĄŶŽŵ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ :K:
DĞĚŝĂ ,ŽƵƐĞ͘ :Ğ ŽƉƌĄǀŶĞŶĠ ŬŽŶĂƛ ǀ ŵĞŶĞ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ ǀŽ
ǀƓĞƚŬǉĐŚǀĞĐŝĂĐŚĂǌĂƐƚƵƉƵũĞƐƉŽůŽēŶŽƐƛǀŽēŝƚƌĞơŵŽƐŽďĄŵ͕
ǀŬŽŶĂŶşƉƌĞĚƐƷĚŽŵĂƉƌĞĚŝŶǉŵŝŽƌŐĄŶŵŝ͘WƌĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀŽ
ƌŝĂĚŝ ēŝŶŶŽƐƛ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ Ă ƌŽǌŚŽĚƵũĞ Ž ǀƓĞƚŬǉĐŚ ǌĄůĞǎŝƚŽƐƟĂĐŚ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͕ ƉŽŬŝĂű ŶŝĞ ƐƷ ƉƌĄǀŶǇŵŝ ƉƌĞĚƉŝƐŵŝ ĂůĞďŽ
ƐƚĂŶŽǀĂŵŝ ǀǇŚƌĂĚĞŶĠ ĚŽ ƉƀƐŽďŶŽƐƟ ŝŶǉĐŚ ŽƌŐĄŶŽǀ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘ WƌĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀŽ ǀǇŬŽŶĄǀĂ ŽďĐŚŽĚŶĠ ǀĞĚĞŶŝĞ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ Ă ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ǀƓĞƚŬǇ ũĞũ ƉƌĞǀĄĚǌŬŽǀĠ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶĠ
ǌĄůĞǎŝƚŽƐƟ͘ WƌĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀŽ ũĞ ƉŽǀŝŶŶĠ ǌĂďĞǌƉĞēŝƛ ƌŝĂĚŶĞ
ǀĞĚĞŶŝĞƉƌĞĚƉşƐĂŶĠŚŽƷēƚŽǀŶşĐƚǀĂĂŝŶĞũĞǀŝĚĞŶĐŝĞ͕ŽďĐŚŽĚŶǉĐŚ ŬŶşŚ Ă ŽƐƚĂƚŶǉĐŚ ĚŽŬůĂĚŽǀ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͕ ŽŬƌĞŵ ŝŶĠŚŽ
ƉƌĞĚŬůĂĚĄ ǀĂůŶĠŵƵ ǌŚƌŽŵĂǎĚĞŶŝƵ ŶĂ ƐĐŚǀĄůĞŶŝĞ ƌŝĂĚŶƵ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶƵ ƷēƚŽǀŶƷ ǌĄǀŝĞƌŬƵ Ă ŵŝŵŽƌŝĂĚŶƵ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶƵ
ƷēƚŽǀŶƷ ǌĄǀŝĞƌŬƵ͕ ŶĄǀƌŚ ŶĂ ƌŽǌĚĞůĞŶŝĞ ǀǇƚǀŽƌĞŶĠŚŽ ǌŝƐŬƵ͕
ǀƌĄƚĂŶĞƵƌēĞŶŝĂǀǉƓŬǇ͕ƐƉƀƐŽďƵĂŵŝĞƐƚĂǀǇƉůĂƚĞŶŝĂĚŝǀŝĚĞŶĚ
ĂƚĂŶƟĠŵĂŶĄǀƌŚŶĂƷŚƌĂĚƵƐƚƌĄƚ͘WƌĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀŽƟĞǎǌǀŽůĄǀĂǀĂůŶĠǌŚƌŽŵĂǎĚĞŶŝĞƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘
WƌĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀŽŵĄũĞĚŶĠŚŽēůĞŶĂ͗
›DŐƌ͘ZŝĐŚĂƌĚ&ůŝŵĞůͲƉƌĞĚƐĞĚĂƉƌĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀĂ
;ǀǌŶŝŬĨƵŶŬĐŝĞ͗Ϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϬͿ

^ƉŽůŽēŶŽƐƛ ŵĄ ǌƌŝĂĚĞŶǉ ǀǉďŽƌ ƉƌĞ ĂƵĚŝƚ͘ sǉďŽƌ ƐůĞĚƵũĞ ǌŽƐƚĂǀĞŶŝĞ ƷēƚŽǀŶĞũ ǌĄǀŝĞƌŬǇ Ă ŽĚƉŽƌƷēĂ ƐĐŚǀĄůĞŶŝĞ ĂƵĚşƚŽƌĂ
ŶĂǀǉŬŽŶĂƵĚŝƚƵƉƌĞƷēƚŽǀŶƷǌĄǀŝĞƌŬƵ͘KƐƚĂƚŶĠĨƵŶŬĐŝĞǀǉďŽƌƵƐƷǀǇŵĞĚǌĞŶĠǌĄŬŽŶŽŵĂƐƚĂŶŽǀĂŵŝƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘sǉďŽƌ
ƉƌĞ ĂƵĚŝƚ ƐĂ ƐŬůĂĚĄ ǌ ƚƌŽĐŚ ēůĞŶŽǀ͕ ŬƚŽƌǉĐŚ ǀŽůş Ă ŽĚǀŽůĄǀĂ
ǀĂůŶĠǌŚƌŽŵĂǎĚĞŶŝĞŶĂŶĄǀƌŚƉƌĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀĂĂůĞďŽĂŬĐŝŽŶĄƌŽǀƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘
< ĚĄƚƵŵƵ ƉƵďůŝŬĄĐŝĞ ǀǉƌŽēŶĞũ ƐƉƌĄǀǇ ŵĂů ǀǉďŽƌ ƉƌĞ ĂƵĚŝƚ
ƚƌŽĐŚēůĞŶŽǀ͗

^ƉŽůŽēŶŽƐƛ :K: DĞĚŝĂ ,ŽƵƐĞ ũĞ ǀůĂƐƚŶĞŶĄ ŶĂƐůĞĚŽǀŶǉŵŝ
ǀůĂƐƚŶşŬŵŝ͗

KKZEZ

› /ŶŐ͘ǀĂDĂƟĂƓŬŽǀĄ
› /ŶŐ͘sŝůŝĂŵ^ǌſŬŽǀĄĐƐ
› Đ͘KƚşůŝĂĂŶŝƓŽǀĄ
<MyK^WZsZ/E1^WK>KEK^d/
^ƉŽůŽēŶŽƐƛ :K: DĞĚŝĂ ,ŽƵƐĞ Ɛŝ ƉůŶĞ ƵǀĞĚŽŵƵũĞ ĚƀůĞǎŝƚŽƐƛ ƵĚƌǎŝĂǀĂŶŝĂ ƉƌŝŶĐşƉŽǀ ŽƌƉŽƌĂƚĞ 'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘
WƌĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀŽ ǀǇŚůĄƐŝůŽ ĚŽĚƌǎŝĂǀĂŶŝĞ ǌĄƐĂĚ <ſĚĞǆƵ ƐƉƌĄǀǇĂƌŝĂĚĞŶŝĂƐƉŽůŽēŶŽƐƟŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵĚŸĂϮϭ͘ŵĂƌĐĂϮϬϭϮ͘
sǇŚůĄƐĞŶŝĞŽďƐĂŚƵũĞŬŽŵƉůĞƚŶĠŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞŽŵĞƚſĚĂĐŚƌŝĂĚĞŶŝĂƐƉŽůŽēŶŽƐƟĂŬŽĂũŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞŽŽĚĐŚǉůŬĂĐŚŽĚŬſĚĞǆƵ
ŽƌŝĂĚĞŶşƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘sƓĞƚŬǇƟĞƚŽŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞƐƷǌǀĞƌĞũŶĞŶĠ
ŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĞũƐƚƌĄŶŬĞƐƉŽůŽēŶŽƐƟǁǁǁ͘ũŽũŵĞĚŝĂŚŽƵƐĞ͘ƐŬ͘

ŽǌŽƌŶĄƌĂĚĂũĞŶĂũǀǇƓƓşŵŬŽŶƚƌŽůŶǉŵŽƌŐĄŶŽŵƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘ŽŚůŝĂĚĂŶĂǀǉŬŽŶƉƀƐŽďŶŽƐƟƉƌĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀĂĂƵƐŬƵƚŽēŸŽǀĂŶŝĞ ƉŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬĞũ ēŝŶŶŽƐƟ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘ ŽǌŽƌŶĄ ƌĂĚĂ
ŽǀĞƌƵũĞƉŽƐƚƵƉǇǀŽǀĞĐŝĂĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐƟĂũĞŽƉƌĄǀŶĞŶĄŬĞĚǇ-

ϮϬ

K^ddEKW>Gh:jj:
^ƉŽůŽēŶŽƐƛ :K: DĞĚŝĂ ,ŽƵƐĞ  Ă ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͕ ŬƚŽƌĠ ǌĂŚƌŸƵũĞĚŽŬŽŶƐŽůŝĚĄĐŝĞ͕ŶĞǀǇŶĂůŽǎŝůǀƌŽŬƵϮϬϭϭǎŝĂĚŶĞŶĄŬůĂĚǇ
ǀŽďůĂƐƟǀǉƐŬƵŵƵĂǀǉǀŽũĂ͘
^ŬƵƉŝŶĂ :K: DĞĚŝĂ ,ŽƵƐĞ ŶĞŵĄ ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶƷ ǌůŽǎŬƵ
ǀǌĂŚƌĂŶŝēş͘
^ƉŽůŽēŶŽƐƛ ^ůŽǀĞŶƐŬĄ ƉƌŽĚƵŬēŶĄ ǀǇƵǎşǀĂ ŵĞŶŽǀĠ ĨŽƌǁĂƌĚǇ͕
ŬƚŽƌǉŵŝ ǌĂďĞǌƉĞēƵũĞ ĮŶĂŶēŶĠ ƌŝǌŝŬŽ ŶĞŐĂơǀŶĞŚŽ ǀǉǀŽũĂ
ŬƵƌǌƵh^ǀŽēŝhZ͘ŝǀĞƌǌŝĮŬŽǀĂŶǉŵĮŶĂŶĐŽǀĂŶşŵƐŬƵƉŝŶĂ
ƌŝĂĚŝĮŶĂŶēŶĠĂƷǀĞƌŽǀĠƌŝǌŝŬĄ͘&ŝŶĂŶēŶĞƚŽŬǇĂƉĂƌĂŵĞƚƌĞ
ůŝŬǀŝĚŝƚǇƐůĞĚƵũĞǀƉƌĂǀŝĚĞůŶǉĐŚŝŶƚĞƌǀĂůŽĐŚ͘
sŶƷƚŽƌŶƷŬŽŶƚƌŽůƵƐŬƵƉŝŶĂǌĂďĞǌƉĞēƵũĞƉƌĂǀŝĚĞůŶǉŵƐůĞĚŽǀĂŶşŵĮŶĂŶēŶĠŚŽƉůĄŶƵĂĐĞůŬŽǀĞũĮŶĂŶēŶĞũƐŝƚƵĄĐŝĞ͘
WƌĞǀŽĚŝƚĞűŶŽƐƛ ĚůŚŽǀǉĐŚ ĐĞŶŶǉĐŚ ƉĂƉŝĞƌŽǀ ĞŵŝƚŽǀĂŶǉĐŚ
ƐƉŽůŽēŶŽƐƛŽƵŶŝĞũĞŽďŵĞĚǌĞŶĄ͘
^ƉŽůŽēŶŽƐƛ ŶĞƵǌĂƚǀŽƌŝůĂ ǎŝĂĚŶĞ ĚŽŚŽĚǇ͕ ŬƚŽƌĠ ŶĂĚŽďƷĚĂũƷ
ƷēŝŶŶŽƐƛ͕ ŵĞŶŝĂ ƐĂ ĂůĞďŽ ŬƚŽƌǉĐŚ ƉůĂƚŶŽƐƛ ŬŽŶēŝ ǀ ĚƀƐůĞĚŬƵ ǌŵĞŶǇ ŬŽŶƚƌŽůŶǉĐŚ ƉŽŵĞƌŽǀ͕ ǀ ƐƷǀŝƐůŽƐƟ Ɛ ƉŽŶƵŬŽƵ ŶĂ
ƉƌĞǀǌĂƟĞ͘
^ƉŽůŽēŶŽƐƛŶĞƵǌĂƚǀŽƌŝůĂǎŝĂĚŶĞĚŽŚŽĚǇƐēůĞŶŵŝŽƌŐĄŶŽǀĂŶŝ
ƐŽǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐĂŵŝ͕ŶĂǌĄŬůĂĚĞŬƚŽƌǉĐŚďǇƐĂŝŵŵĂůĂƉŽƐŬǇƚŶƷƛŶĄŚƌĂĚĂ͕ĂŬƐĂŝĐŚĨƵŶŬĐŝĂĂůĞďŽƉƌĂĐŽǀŶǉƉŽŵĞƌƐŬŽŶēş
ǀǌĚĂŶşŵƐĂĨƵŶŬĐŝĞ͕ǀǉƉŽǀĞěŽƵǌŽƐƚƌĂŶǇǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐĂ͕ŝĐŚ
ŽĚǀŽůĂŶşŵ͕ǀǉƉŽǀĞěŽƵǌŽƐƚƌĂŶǇǌĂŵĞƐƚŶĄǀĂƚĞűĂďĞǌƵǀĞĚĞŶŝĂĚƀǀŽĚƵĂůĞďŽƐĂŝĐŚĨƵŶŬĐŝĂĂůĞďŽƉƌĂĐŽǀŶǉƉŽŵĞƌŬŽŶēş
ǀĚƀƐůĞĚŬƵƉŽŶƵŬǇŶĂƉƌĞǀǌĂƟĞ͘
^ƉŽůŽēŶŽƐƛƐĂŶĞǌĂŽďĞƌĄēŝŶŶŽƐƛŽƵ͕ŬƚŽƌĄďǇŵĂůĂǀƉůǇǀŶĂ
ǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕ĂŶĞŵĄƉŽĚƐƚĂƚŶǉǀƉůǇǀŶĂǌĂŵĞƐƚŶĂŶŽƐƛ͘

Ϯϭ

K Z '  E /    E   a d Z h < d j Z 
^WK>KEK^d/

KƌŐĂŶŝǌĂēŶĄƓƚƌƵŬƚƷƌĂͲ:K:DĞĚŝĂ,ŽƵƐĞƉƌşůϮϬϭϮ

ϮϮ

E  s Z ,  E   Z K    >  E / 
 / ^ < h ͕   >   K  s z Z K s E  E / 
^ d Z d z

K ƌŽǌĚĞůĞŶş ǀǉƐůĞĚŬƵ ŚŽƐƉŽĚĄƌĞŶŝĂ ƐƉŽůŽēŶŽƐƟ :K: DĞĚŝĂ
,ŽƵƐĞ͕Ă͘Ɛ͘ǌĂƷēƚŽǀŶĠŽďĚŽďŝĞϮϬϭϭǀŽǀǉƓŬĞͲϯϵϭϰϮϰhZ
ƌŽǌŚŽĚŶĞǀĂůŶĠǌŚƌŽŵĂǎĚĞŶŝĞ͘
EĄǀƌŚƓƚĂƚƵƚĄƌŶĞŚŽŽƌŐĄŶƵǀĂůŶĠŵƵǌŚƌŽŵĂǎĚĞŶŝƵũĞƚĂŬǉƚŽ͗
› ƉƌĞǀŽĚŶĂŶĞƵŚƌĂĚĞŶƷƐƚƌĂƚƵŵŝŶƵůǉĐŚƌŽŬŽǀͲϯϵϭϰϮϰhZ͘
KǀǉƐůĞĚŬƵŚŽƐƉŽĚĄƌĞŶŝĂũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚĚĐĠƌƐŬǇĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐơ
ƌŽǌŚŽĚŶƷƐƉŽůŽēŶşĐŝͬĂŬĐŝŽŶĄƌŝũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘

Ϯϯ

^ W K > K   E ^ < 
KWKsEK^e

E/ds:K:
ĂůŽǎĞŶŝĞĂǀǌŶŝŬ
EĂĚĄĐŝĂ ds :K: ǀǌŶŝŬůĂ ĚŸĂ ϭϴ͘ ϲ͘ ϮϬϬϳ  ŽĚ ĂƵŐƵƐƚĂ ƚŽŚŽ
ƌŽŬƵǌĂēĂůĂǀǇŬŽŶĄǀĂƛƐǀŽũĞƉŽƐůĂŶŝĞƐŵŽƩŽŵ͗ͣWŽŵĄŚĂŵĞ
ƚǉŵ͕ŬƚŽƌşƐĂƐŶĂǎŝĂ͘͞^ƉƌĄǀŶŽƵƌĂĚŽƵďŽůŝƵƌēĞŶǉĐŚŶŝĞŬŽűŬŽ
ŽďůĂƐƟ͕ ŬƚŽƌĠ ďŽůŝ ǌĂĚĞĮŶŽǀĂŶĠ ĂŬŽ ƛĂǎŝƐŬŽǀĠ ĐŝĞůĞ Ɖƌŝ ũĞũ
ǀǌŶŝŬƵ͘^ƷƚŽ͗
› ĚĞƚƐŬĄŽŶŬŽůſŐŝĂ
› ŶĂĚĂŶĠĚĞƟ
› ŶĄƌŽĚŶĠŬƵůƚƷƌŶĞĚĞĚŝēƐƚǀŽ
› ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĞƵƌēĞŶĄŚƵŵĂŶŝƚŶĄƉŽŵŽĐƉƌĞũĂůĞďŽƐŬƵƉŝŶǇŽƐƀď
^ǀŽũƷēĞůŶĂĚĄĐŝĂƉůŶşŶĂũŵćƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶşŵĮŶĂŶēŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ ĨŽƌŵŽƵ ĚĂƌŽǀ Ă ƓƟƉĞŶĚŝş ũĞĚŶŽƚůŝǀĐŽŵ͕ ŶĞǌŝƐŬŽǀǉŵ ŝŶƓƟƚƷĐŝĄŵ͕ ŵŝŵŽǀůĄĚŶǇŵ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝĄŵ͕ ǀǌĚĞůĄǀĂĐşŵ
ŝŶƓƟƚƷĐŝĄŵ͕ƐĂŵŽƐƉƌĄǀĂŵĂŝŶǉŵǌĚƌƵǎĞŶŝĂŵƉŽƐŬǇƚƵũƷĐŝŵ
ǀĞƌĞũŶŽƉƌŽƐƉĞƓŶĠ ƐůƵǎďǇ͘ WŽēĂƐ ƐǀŽũĞũ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĞ ŶĂĚĄĐŝĂ
ƉƌĞƌŽǌĚĞůŝůĂǀŝĂĐĂŬŽϴϬϬϬϬϬhZ͘
EĂĚĄĐŝĂ ŵĄ ϵ ēůĞŶŶƷ ƐƉƌĄǀŶƵ ƌĂĚƵ͕ ŬƚŽƌĞũ ƉƌĞĚƐĞĚŽŵ ũĞ
DŐƌ͘ZŝĐŚĂƌĚ&ůŝŵĞůĂŽƐƚĂƚŶşēůĞŶŽǀŝĂƐƷƉƌĂĐŽǀŶşĐŝds:K:͘
aƚĂƚƵƚĄƌŶǇŵ ŽƌŐĄŶŽŵ ũĞ ƐƉƌĄǀĐĂ ŶĂĚĄĐŝĞ sůĂĚŝŵşƌ &ĂƟŬĂ͕
ǀǉŬŽŶŶǉŵ ŵĂŶĂǎĠƌŽŵ @ƵďŽƓ ^ĂƌŶŽǀƐŬǉ Ă ŬŽŶƚƌŽůſƌŽŵ
ŶĂĚĄĐŝĞDŐƌ͘DĂƌĐĞů'ƌĞŐĂ͘

ĂěĂůĞũƚĂŬƌŽǌƓŝƌŽǀĂůĚĂƚĂďĄǌƵĚĂƌĐŽǀ͕ŬƚŽƌĄƐƚĄůĞŶĞĚŽƐĂŚƵũĞĂŶŝƚƌĞƟŶŽǀƷƷƌŽǀĞŸĚĂƚĂďĄǌǇŽŬŽůŝƚǉĐŚŬƌĂũşŶ͘
EEd/
,ůĂǀŶǉŵ ƉŽƐůĂŶşŵ ǀ ƚĞũƚŽ ŽďůĂƐƟ ďŽůŽ ƉŽŵŽĐ ŶĂĚĂŶǉŵ
ĚĞƛŽŵ͘ /ƓůŽ ŶĂũŵć Ž ĐĞůŽŶĄƌŽĚŶǉ ƉƌŽũĞŬƚ ͣ,űĂĚĄŵĞ ŵůĂĚĠ ƓƉŽƌƚŽǀĠ ƚĂůĞŶƚǇ ^ůŽǀĞŶƐŬĂ͕͞ ǀ ŬƚŽƌŽŵ ŽĚďŽƌŶĄ ƉŽƌŽƚĂ
ǀǇďƌĂůĂ ϭϬ ƚĂůĞŶƚŽǀĂŶǉĐŚ ĚĞơ͕ ŬƚŽƌĠ ĚŽƐƚĂůŝ ĚĂƌ ŶĂ ěĂůƓş
ƌŽǌǀŽũƐǀŽũĞũƓƉŽƌƚŽǀĞũēŝŶŶŽƐƟĂϱĚĞơǌŽƐŽĐŝĄůŶĞƐůĂďƓşĐŚ
ƌŽĚşŶ͕ŬƚŽƌĠƚĂŬƟĞǎĚŽƐƚĂůŝĚĂƌ͕ĂďǇŵŽŚůŝƐǀŽũƚĂůĞŶƚƌŽǌǀşũĂƛ͘
ŝĞűŽŵƉƌŽũĞŬƚƵũĞƵƚǀŽƌŝƛƉƌĞƉĞƌƐƉĞŬơǀŶǇĐŚƓƉŽƌƚŽǀĐŽǀǀŽ
ǀĞŬŽǀĞũ ƐŬƵƉŝŶĞ ϭϬ ʹ ϭϱ ƌŽŬŽǀ ƚĂŬĠ ƉŽĚŵŝĞŶŬǇ ŶĂ ƓƉŽƌƚŽǀƷ ƉƌşƉƌĂǀƵ͕ ĂďǇ ŵŽŚůŝ ƓƚĂƌƚŽǀĂƛ ŶĂ ǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ƓƉŽƌƚŽǀǉĐŚ ƉŽĚƵũĂƟĂĐŚ͕ ƷƐƉĞƓŶĞ ƌĞƉƌĞǌĞŶƚŽǀĂƛ
^ůŽǀĞŶƐŬŽ Ă ǀŽ ǀĞŬƵ ϭϱ ƌŽŬŽǀ ƐĂ ƵĐŚĄĚǌĂƛ Ž ǌĂƌĂĚĞŶŝĞ ĚŽ
:ƵŶŝŽƌƐŬĠŚŽŽůǇŵƉŝũƐŬĠŚŽơŵƵ^ůŽǀĞŶƐŬĂ͕ŬƚŽƌĠŚŽŐĞƐƚŽƌŽŵ
ũĞ^ůŽǀĞŶƐŬǉŽůǇŵƉŝũƐŬǉǀǉďŽƌ͘
^ƷēĂƐŶĞŶĂĚĄĐŝĂĮŶĂŶēŶĞƉŽĚƉŽƌŝůĂĂũŶĂĚĂŶƷŶĞƉŽēƵũƷĐƵ
ƐƚŽůŶƷƚĞŶŝƐƚŬƵǀƵ:ƵƌŬŽǀƷ͘
EZKE<h>djZE/^dsK
EĂĚĄĐŝĂƐĂǌĂŵĞƌĂůĂŶĂũŵćŶĂƉƌşƉƌĂǀƵĂǀǉƌŽďĂĚŽŬƵŵĞŶƚĄƌŶĞŚŽ ƉƌŽũĞŬƚƵ ͣEĞƵŵůēĂŶş͞ Ɛ ƉŽĚƉŽƌŽƵ ƵĚŝŽǀŝǌĄůŶĞŚŽ
ĨŽŶĚƵ͘ ŽŬƵŵĞŶƚĄƌŶǇ ƐĞƌŝĄů ;ϭϱ ĚŝĞůŶǇͿ Ž ŽƐƵĚŽĐŚ űƵĚş
ǀŽďĚŽďşĚƌƵŚĞũƐǀĞƚŽǀĞũǀŽũŶǇĂŶĄƐƚƵƉƵĨĂƓŝǌŵƵĂǎƉŽƉĄĚ
ŬŽŵƵŶŝǌŵƵ͘ ŽŬƵŵĞŶƚ ƐĂ ǌĂŵĞƌŝĂǀĂ ŶĂ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠ ƐǀĞĚĞĐƚǀĄƉƌŝĂŵǇĐŚƐǀĞĚŬŽǀ͕ĂƌĐŚşǀŶĞĚŽŬƵŵĞŶƚǇĂŵĂƚĞƌŝĄůǇ͘/ĚĞ
ŽƓƉĞĐŝĮĐŬĠƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞ͕ŶĂŬŽűŬŽǀǉƐůĞĚŶǉĚŽŬƵŵĞŶƚďƵĚĞ
ǀ,ŬǀĂůŝƚĞĂďŽůŶĂƚĄēĂŶǉƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ,ĨŽƚŽĂƉĂƌĄƚŽǀ͕ďĞǌƉŽƵǎŝƟĂŬĂŵŝĞƌ͘
/EWKWKZ
WŽĚƉŽƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝş ǌĂďĞǌƉĞēƵũƷĐŝĐŚ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛ Ž ƐŽĐŝĄůŶĞ ŽĚŬĄǌĂŶĠ ƐŬƵƉŝŶǇ ŽďǇǀĂƚĞűƐƚǀĂ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ƉƌŽũĞŬƚƵ͞DĂƚŬǇǀŶƷĚǌŝ͕͞ǀŬƚŽƌŽŵďŽůŽǀǇďƌĂŶǉĐŚŶŝĞŬŽűŬŽƌŽĚşŶ͕
ŬƚŽƌĠ ĚŽƐƚĂůŝ ŶĄůĞǎŝƚƷ ƉŽĚƉŽƌƵ͘ dĞŶƚŽ ƉƌŽũĞŬƚ ďŽů ƉŽĚƉŽƌĞŶǉĂũĐŚĂƌŝƚĂơǀŶǇŵƉƌĞĚĂũŽŵǀŝĂŶŽēŶǉĐŚƉƌĞĚŵĞƚŽǀ͕ŬƚŽƌĠ
ƟĞƚŽƌŽĚŝŶǇǀǇƚǀŽƌŝůŝ͘

WƌĞŚűĂĚēŝŶŶŽƐơǌĂƌŽŬϮϬϭϭ
d^<KE<K>M'/
,ůĂǀŶǉŵ ƉŽƐůĂŶşŵ ǀ ƚĞũƚŽ ŽďůĂƐƟ ĂŬŽ ƉŽ ŵŝŶƵůĠ ƌŽŬǇ ďŽůŽ
ǌůĞƉƓĞŶŝĞ ŬǀĂůŝƚǇ ǎŝǀŽƚĂ ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌŽǀĂŶǉĐŚ ĚĞơ Ɛ ŽŶŬŽůŽŐŝĐŬǉŵŝŽĐŚŽƌĞŶŝĂŵŝ͘ŽůŝƚŽŶĂũŵćĂŬƟǀŝƚǇĂŬŽŶĄǀƓƚĞǀĂĚĞơ
ƉŽēĂƐƌŽŬƵƐƉŽůƵƐsŝĂŶŽēŶŽƵŶĄǀƓƚĞǀŽƵ͕ƵŬŽŶēĞŶŝĞǀĞƌĞũŶĞũ
ǌďŝĞƌŬǇKƚǀŽƌĞŶĠƐƌĚĐĞϮƐ>ƵĐŝŽƵşůŽƵŬϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϭ͕ŬƚŽƌĞũ
ǀǉƛĂǎŽŬďŽůƉŽƵŬĄǌĂŶǉEĄƌŽĚŶĠŵƵƌĞŐŝƐƚƌƵĚĂƌĐŽǀŬŽƐƚŶĞũ
ĚƌĞŶĞĂŬƌǀŽƚǀŽƌŶǉĐŚďƵŶŝĞŬ͕ŬƚŽƌǉƚĞƐƚŽǀĂůŵŽǎŶǉĐŚĚĂƌĐŽǀ

WZKd/WKsKGKs/Z<
^ĂŵŽƐƚĂƚŶŽƵĂŬƟǀŝƚŽƵďŽůŽƉƌĞƌŽǌĚĞůĞŶŝĞƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀǌƉŽǀŽĚŸŽǀĞũǌďŝĞƌŬǇ͕ŬƚŽƌĠďŽůŽŬŽŽƌĚŝŶŽǀĂŶĠĂũƐƚƌĞơŵƐĞŬƚŽƌŽŵ͕^ůŽǀĞŶƐŬŽƵŬĂƚŽůşĐŬŽƵĐŚĂƌŝƚŽƵĂůŽǀĞŬŽŵǀŽŚƌŽǌĞŶş͘
WƌŽƐƚƌŝĞĚŬǇďŽůŝƵƌēĞŶĠŶĂŽĚƐƚƌĂŸŽǀĂŶŝĞƉŽǀŽĚŸŽǀǉĐŚƓŬƀĚ
Ă ďŽůŝ ƉƌĞƌŽǌĚĞůĞŶĠ ŶŝĞŬŽűŬǉŵ ĚĞƐŝĂƚŬĂŵ ƌŽĚşŶ ƉŽ ĐĞůŽŵ
^ůŽǀĞŶƐŬƵǀŽďůĂƐƟĂĐŚƉŽƐƟŚŶƵƚǉĐŚƉŽǀŽĚŸĂŵŝĂƐƷǀŝƐŝĂĐŝŵŝǌŽƐƵǀŵŝƉƀĚǇ͘

Ϯϰ

W>Ez/EEK^d1EZK<ϮϬϭϮ
sƌŽŬƵϮϬϭϮŶĂĚĄĐŝĂƉůĄŶƵũĞěĂůĞũƉŽŬƌĂēŽǀĂƛǀŽƐǀŽũŝĐŚĂŬƟǀŝƚĄĐŚĂƷƐƉĞƓŶǉĐŚƉƌŽũĞŬƚŽĐŚĂƉƌŝƉƌĂǀƵũĞ͗
› Ϯ͘ƌŽēŶşŬƉƌŽũĞŬƚƵƉƌĞŶĂĚĂŶĠĚĞƟͣ,űĂĚĄŵĞŵůĂĚĠƓƉŽƌƚŽǀĠƚĂůĞŶƚǇ͕ǀŬƚŽƌŽŵŽĚŵĞŶşĚǀŽũŶĄƐŽďŶĠŵŶŽǎƐƚǀŽƚĂůĞŶƚŽǀĂŶǉĐŚƓƉŽƌƚŽǀĐŽǀ͕
› ĚŽŬŽŶēĞŶŝĞĂŽĚǀǇƐŝĞůĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚƵͣEĞƵŵůēĂŶş͕͞ŬƚŽƌĠ
ƉůĄŶƵũĞ ŶĂĚĄĐŝĂ ƉƌĞǌĞŶƚŽǀĂƛ Ăũ ŶĂ ŵĞĚǌŝŶĄƌŽĚŶǉĐŚ ĮůŵŽǀǉĐŚ ĨĞƐƟǀĂůŽĐŚ ĚŽŬƵŵĞŶƚĄƌŶĞŚŽ ĮůŵƵ͕ ēşŵ ƉŽŵĄŚĂŵĞ
ǌĂĐŚŽǀĄǀĂƛŶĂƓĞŬƵůƚƷƌŶĞĚĞĚŝēƐƚǀŽ͕
› ƉŽĚƉŽƌƵŵĂƟĞŬ;ƌŽĚŝēĂͿǀŶƷĚǌŝƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵƉƌŽũĞŬƚƵ
ͣDĂƚŬǇǀŶƷĚǌŝ͕͞
› ƉŽĚƉŽƌƵŽŶŬŽůŽŐŝĐŬǉĐŚƉĂĐŝĞŶƚŽǀƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵǌďŝĞƌŬǇ
Ă ǀǉƛĂǎŬŽǀ ǌ ^D^ ŚůĂƐŽǀĂŶŝĂ Ɖƌŝ ƉƌŽũĞŬƚĞ D/^^ ^ůŽǀĞŶƐŬŽ
ϮϬϭϮ͕
› ǀǇŚůĄƐĞŶŝĞ ĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬĞũ ǀǉƚǀĂƌŶĞũ ƐƷƛĂǎĞ ƉƌĞ ǌĄŬůĂĚŶĠ
ƓŬŽůǇ͘EĂũůĞƉƓŝĞƉƌĄĐĞďƵĚƷŚŽŶŽƌŽǀĂŶĠĂŐƌĂĮĐŬǇƐƉƌĂĐŽǀĂŶĠ
ƉƌĞŶĂĚĂēŶǉŬĂůĞŶĚĄƌ͕
› ƉŽĚƉŽƌĂŽǌŶĂēĞŶŝĂƚƵƌŝƐƟĐŬǉĐŚĐŚŽĚŶşŬŽǀĂǀǇďƵĚŽǀĂŶŝĞ
ŶĄƵēŶĠŚŽĐŚŽĚŶşŬƵǀŽsǇƐŽŬǉĐŚdĂƚƌĄĐŚ͕
› ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĞ ƵƌēĞŶĄ ŚƵŵĂŶŝƚŶĄ ƉŽŵŽĐ ƉƌĞ ũĞĚŶŽƚůŝǀĐĂ
ĂůĞďŽ ƐŬƵƉŝŶǇ ŽƐƀď ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ƉƌŝƉƌĂǀĞŶĞũ ŬŽŶƟŶƵĄůŶĞũǀĞƌĞũŶĞũǌďŝĞƌŬǇ͕ŬƚŽƌƷďƵĚĞŵŽǎŶĠŽŬĂŵǎŝƚĞǀǇƵǎŝƛǀŶĂůŝĞŚĂǀǉĐŚƐŝƚƵĄĐŝĄĐŚĂŬŽƐƷƉŽǎŝĂƌĞ͕ƉŽǀŽĚŶĞ͕ǌŽƐƵǀǇƉƀĚǇĂ
ƉŽĚ͕͘
› ƉŽĚƉŽƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌĄĐŝş ƐƚĂƌĂũƷĐŝĐŚ ƐĂ Ž ŽƉƵƐƚĞŶĠ Ă ƚǉƌĂŶĠ ǌǀŝĞƌĂƚĄ Ă ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂŶŝĞ ŝĐŚ ĂĚŽƉĐŝş ǀ ƌĄŵĐŝ ƉƌŽũĞŬƚƵ
ͣǀŝĞƌĂƚŬĄ͘͞

Ϯϱ

s z , >  ^  E / 
W Z   ^ d  s  E ^ d s 
   K  K Z E  :  Z   z
^WK>KEK^d/

<KE^K>/KsEjdKsEs/Z<
͵WZ1>K,1^>Kϭ͘
/E/s/h>EjdKsEs/Z<
͵WZ1>K,1^>KϮ͘
^WZsK^j>s|ZKE:^WZsz
͵WZ1>K,1^>Kϯ͘

/ŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĂĂŬŽŶƐŽůŝĚŽǀĂŶĄƷēƚŽǀŶĄǌĄǀŝĞƌŬĂŬϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ
ƐƷǀǇƉƌĂĐŽǀĂŶĠǀƐƷůĂĚĞƐŽƐŽďŝƚŶǉŵŝƉƌĞĚƉŝƐŵŝĂǌĄƌŽǀĞŸ
ƉŽƐŬǇƚƵũƷ ƉƌĂǀĚŝǀǉ Ă ǀĞƌŶǉ ŽďƌĂǌ ĂŬơǀ͕ ƉĂƐşǀ͕ ĮŶĂŶēŶĞũ
ƐŝƚƵĄĐŝĞĂŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬĞŚŽǀǉƐůĞĚŬƵƐƉŽůŽēŶŽƐƟ͘
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Predseda predstavenstva
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011

3R]QiPND

v tisícoch EUR




Výnosy
Ostatné prevádzkové výnosy
Prevádzkové výnosy celkom









Mzdové náklady
Náklady súvisiace s výrobou televíznych programov
ných práv
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady celkom
Zisk / (strata) z prevádzkovej þinnosti








Úrokové náklady netto
Precenenie menových forwardov
Ostatné finan né náklady netto
Strata pred zdanením





Da
Strata za obdobie
Ostatné súþasti komplexného výsledku
Ostatné sú asti komplexného výsledku po zdanení
Komplexný výsledok za obdobie

Rok konþiaci sa
31. decembra
2011

Rok konþiaci sa
31. decembra
2010

37 359
548
37 907

5
5

(4 340)
(10 822)
(4 367)
(5 390)
(11 771)
(36 690)
1 217

(14)
(9)
(22)
(18)

(3 833)
215
107
(2 294)

(18)

(1 166)
(3 460)

(18)

-

-

(3 460)

(18)

(3 415)
(45)
(3 460)

(18)
(18)

Pripadajúci na:
nosti
Nekontrolný podiel

nou sú as
Spolo nos po as roka 2011 obstarala podiely v dcérskych spolo
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Konsolidovaný výkaz o finan nej situácii
k 31. decembru 2011

3R]QiPND

31. decembra 2011

31. decembra 2010

114 991
1 814
2 110
10 829
2
1 527
131 273

-

16 434
11 797
17 558
668
46 457
177 730

1
53
54
54

25
115
(3 433)

25
3
(18)

(3 293)
371
(2 922)

10
10

41 535
42 277
18 657
130
22 392
124 991

-

30 841
3 249
21 571
55 661
180 652
177 730

44
44
44
54

v tisícoch EUR
Majetok
Ostatný nehmotný majetok
Goodwill
Licen né práva
Pozemky, budovy a zariadenie
Dlhodobý finan ný majetok
ová poh adávka
Spolu dlhodobý majetok
Licen né práva
asové rozlíšenie vlastnej tvorby
Poh adávky z obchodného styku a iný majetok
Pe
6SROXREHåQêPDMHWRN
Spolu majetok
9ODVWQpLPDQLH
Základné imanie
Zákonný rezervný fond a ostatné kapitálové fondy
Neuhradená strata
9ODVWQpLPDQLHSULSDGDM~FHRVREiPVSRGLHORPQD
YODVWQRPLPDQtPDWHUVNHMVSRORþQRVWL
Nekontrolný podiel
6SROXYODVWQpLPDQLH
=iYl]N\
Bankové úvery
Úro
ky
Emitované dlhopisy
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
ový záväzok
6SROXGOKRGREp]iYl]N\
Bankové úvery
Rezervy
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
6SROXNUiWNRGREp]iYl]N\
6SROX]iYl]N\
6SROXYODVWQpLPDQLHD]iYl]N\
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011


V tisícoch EUR

nosti k 6. novembru 2010
Výsledok hospodárenia za obdobie
Zostatok k 31. decembru 2010
Navýšenie ostatných kapitálových fondov
Vplyv nových obstaraní
Výsledok hospodárenia za obdobie
Zostatok k 31. decembru 2011



Základné
imanie
(pozn. 21)

Zákonný
rezervný fond
(pozn. 21)

Ostatné
kapitálové
fondy

Neuhradená
strata

Vlastné
imanie
pripadajúce
osobám s
podielom na
vlastnom
imaní
materskej
spoloþnosti

Nekontrolný
podiel

Spolu

25
-

3
-

-

(18)

28
(18)

-

28
(18)

25

3

-

(18)

10

-

10

-

-

112
-

(3 415)

112
(3 415)

416
(45)

112
416
(3 460)

25

3

112

(3 433)

(3 293)

371

(2 922)

nou sú as ou konsolidovanej ú tovnej závierky.
Spolo nos po as roka 2011 obstarala podiely v dcérskych spolo nostiach, ako je popísané v poznámke . 7.
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Konsolidovaný výkaz pe
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011

V tisícoch EUR

Rok konþiaci sa
Rok konþiaci sa
31. decembra 2011 31. decembra 2010


PeĖDåQpWRN\]SUHYiG]NRYHMþLQQRVWL
Strata za ú tovné obdobie
Da z príjmov
Úrokové náklady netto
Zisk / (strata) pred odpo
Úpravy týkajúce sa:
adávkam

Ostatné nepe
3UHYiG]NRYê]LVN VWUDWD SUHG]PHQRXSUDFRYQpKRNDSLWiOX
Prírastok licen
Prírastok / (úbytok) záväzkov
PeĖDåQpSURVWULHGN\]tVNDQp]SUHYiG]NRYHMþLQQRVWL
Prijaté úroky
Zaplatené úroky
ýLVWpSHĖDåQpSURVWULHGN\]tVNDQp SRXåLWp YSUHYiG]NRYHM
þLQQRVWL

(3 460)
1 166
3 833
1 539

(18)
(18)

5 390
454
(354)
1 036
(176)
(227)
7 662
(4 240)
(2 543)
(105)
774
15
(2 586)

14
(4)
(2)
8
2
-

(1 797)

2

(6 953)
176
(1 139)
(7 916)

-

(2 384)
1 717
112
(555)

28
28

(10 268)
53
(10 215)

30
23
53

PeĖDåQpWRN\]LQYHVWLþQHMþLQQRVWL

ýLVWpSHĖDåQpWRN\SRXåLWpYLQYHVWLþQHMþLQQRVWL
PeĖDåQpWRN\]ILQDQþQHMþLQQRVWL
Splátky úverov
erpanie úverov

ýLVWpSHĖDåQpWRN\]tVNDQp SRXåLWp ]ILQDQþQHMþLQQRVWL
Prírastok / (úbytok) pe
Pe
PeĖDåQpSURVWULHGN\DSHĖDåQpHNYLYDOHQW\NGHFHPEUX
Pe

ajú:

V tisícoch EUR
Bankové ú
Kontokorentný úver . 1, . 2 a . 3
Pe

31. decembra 2010

668
(10 883)
(10 215)

53
53

nou sú as ou konsolidovanej ú tovnej závierky.
. 7.
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31. decembra 2011

JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
1.

Všeobecné informácie o úþtovnej jednotke

JOJ Media House, a.s. ( alej len “materská spolo nos ” alebo ”Spolo nos
do obchodného registra bola zapísaná ako akciová spolo nos
. 5141/B) pod identifika
Spolo nosti bola nasledovná:
JOJ Media House, a.s.
Lama ská cesta 3
841 04 Bratislava
Od 9. júla 2011 je adresa spolo nosti Bre tanová 1, Bratislava 831 01.

Spolo nos nie je neobmedzene ru iacim spolo
Konsolidovaná ú tovná závierka Spolo nosti za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 obsahuje
ú tovnú závierku materskej spolo nosti a jej dcérskych spolo
nosti.
(TV JOJ a TV JOJ PLUS)
bigboardy, transportná “out of home“ komunikácia a pod.).
et zamestnancov Spolo nosti v roku 2011 bol 230, z toho 17 vedúcich zamestnancov (v roku
2010 to bolo 0 zamestnancov, z toho 0 vedúcich zamestnancov).

Právny dôvod na zostavenie úþtovnej závierky
Konsolidovaná ú tovná závierka spolo nosti k 31. decembru 2011 bola vypracovaná v súlade s lánkom 22
zákona NR SR . 431/2002 Z.z. o ú
tovné obdobie od 1. januára
2011 do 31. decembra 2011.

Orgány úþtovnej jednotky
Predstavenstvo

Mgr. Richard Flimel - predseda

Dozorná rada

Mgr. Marcel Grega
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
Informácia o materskej spoloþnosti Skupiny
Štruktúra akcionárov Spolo nosti k 31. decembru 2011 resp. k 31. decembru 2010 bola nasledovná:

HERNADO LIMITED
Mgr. Richard Flimel

Podiel na
základnom
imaní
Eur

Podiel na
základnom
imaní
%

Hlasovacie
práva
%

24 975
25
25 000

99,90
0,10
100

99,90
0,10
100

Spolo nos sa nezah
tovnej závierky, ke
nos
HERNADO LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nikózia,
Cyprus, nesp a podmienky zostavenia konsolidovanej ú tovnej závierky.

2.

Vyhlásenie o súlade

Konsolidovaná ú tovná závierka bola zostavená v súlade s medzinárodnými štandardmi finan ného
výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou (“IFRS“).

3.

Východiská pre zostavenie

Ú tovná závierka bola pripravená na základe historických cien okrem finan ných derivátov, ktoré sú ocenené
svojou reálnou hodnotou.
Funkþná mena
Ú tovná závierka je zostavená v EUR (“eur”), ktorá je funk nou menou spolo nosti a je zaokrúhlená na tisíce.
3RXåLWLHRGKDGRYD~VXGNRY
Zostavenie ú
úsudok, odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv
tovných postupov a vykázané hodnoty majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Skuto né
od týchto odhadov.
tovných odhadoch sa zaú tujú v období,
v ktorom sa odhad upraví a v akýchko vek alších obdobiach, na ktoré má táto úprava vplyv.
Informácie o významných oblastiach neistoty odhadov a krit
tovných postupov, ktoré
majú najvýznamnejší vplyv na sumy vykázané v ú tovnej závierke, sú opísané v nasledujúcich poznámkach:

x
x
x

Poznámka 7 – Podnikové kombinácie
Poznámka 15 – Test na znehodnotenie goodwillu a dlhodobého nehmotného majetku
Poznámka 17 – Licen né práva

Podnikové kombinácie a alokácia kúpnej ceny
Identifikovate ný majetok, záväzky a podmienené záväzky obstarávanej spolo nosti alebo asti podniku sú
vykazované a oce ované v ich reálnej hodnote ku d u akvizície. Alokácia celkovej ceny obstarania pre
istého majetku pre potreby finan ného vykazovania je realizovaná s pomocou
profesionálnych poradcov.
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u
podnikovej kombinácie. Akéko vek o
adom vývoja v konkuren nom a ekonomickom
ase existovali.

Test na znehodnotenie goodwillu
Ku d u, ku ktorému sa zostavuje ro ná ú tovná závierka, Skupina posudzuje,
majetok s neur

2SUDYQiSRORåNDQDSRPDO\REUiWNRYpOLFHQþQpSUiYDDQHY\XåLWHĐQpOLFHQþQpSUiYD
Spolo nos
nos licen
licen
i sa o
odvysielané.

né právo bude

Spolo nos odpisuje licen

4.

Východiská pre konsolidáciu

Dcérske spoloþnosti
Dcérske spolo nosti sú tie spolo nosti, ktoré sú kontrolované Spolo nos ou. Kontrola existuje, ak má
Spolo nos oprávnenie, priamo alebo nepriamo, riadi
itej spolo nosti
s cie
asnosti
uplatnite né alebo zamenite
i má Skupina kontrolu nad inou
spolo nos ou. Konsolidovaná ú
tieto spolo
adu na to, i v skuto nosti je kontrola uplat ovaná
alebo nie. Ú
tovnej závierky odo d a
vzniku kontroly do d a, ke došlo k zániku kontroly.
3ULGUXåHQpVSRORþnosti
nosti sú tie spolo

nos podstatný vplyv, nie však kontrolu nad
nos má podstatný vplyv v inej
tovná
a metódy

spolo nosti, ke
a, ke
nosti, ú

nos
záväzky.
Rozsah konsolidácie
nosti boli konsolidované
metódou úplnej konsolidácie a zostavili svoju ú tovnú závierku k 31. decembru 2011. Tieto spolo nosti sú
šinový
podiel v spolo
nos ou
a k 31. decembru 2011 v nej má podstatný vplyv.
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Transakcie eliminované pri konsolidácii
Vzájomné zostatky ú tov a transakcie v rámci Skupiny, ako aj všetky nerealizované zisky vyplývajúce z
transakcií v rámci Skupiny, sú pri zostavovaní konsolidovanej ú tovnej závierky eliminované.
Konsolidaþná metóda
Pri ú tovaní o nákupe dcérskych spolo ností je v ú
akvizície je vyjadrená ako reálna hodnota odovzdaného majetku, vydaných nástrojov vlastného imania a
záväzkov vzniknutých alebo podmienených ku d
k
akvizícii.
Hodnota, o ktorú náklady na akvizíciu presahujú reálnu hodnotu podielu Skupiny na obstaranom
identifikovate nom majetku a záväzkoch a podmienených záväzkoch, je vykázaná ako goodwill. Ak sú náklady
istého majetku obstarávanej spolo nosti, rozdiel sa prehodnotí
a akáko vek zostávajúca as rozdielu po prehodnotení je zaú tovaná priamo do výkazu komplexného
výsledku.

5.

Významné úþtovné zásady
a) Cudzia mena

Transakcie v cudzej mene sú prepo ítané na EUR-á výmenným kurzom platným v de uskuto nenia
transakcie. Monetárny majetok a záväzky v cudzej mene sú prepo ítané na EUR-á výmenným kurzom platným
v de , ku ktorému sa ú tovná závierka zostavuje. Nemonetárny majetok a záväzky, ktoré sú ocenené
historickou cenou v cudzej mene sú prepo ítané pod a výmenného kurzu platného v de , kedy sa daná
transakcia uskuto nila. Nemonetárny majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, ktoré sa oce ujú reálnou
hodnotou, sa prepo ítajú na EUR-á pod a kurzu vyhlásenom ku d u ur enia reálnej hodnoty. Vzniknuté kurzové
rozdiely sa zú
tovného obdobia.
b) Dlhodobý hmotný majetok
i. Vlastný majetok
Dlhodobý hmotný majetok sa pri prvotnom ú tovaní oce
innos ou
zah ajú materiálové náklady a priame mzdové náklady,
miesta, v ktorom sa nachádza, do pôvodného stavu a príslušnú as

komponenty dlhodobého majetku sú ú
hmotnéhomajetku.
ii. Prenajatý majetok
Zmluvy o prenájme majetku, pri ktorých Skupina znáša podstatnú as
tohto majetku, sú klasifikované ako finan ný leasing. Prenajatý majetok je vykázaný v hodnote,
z nasledujúcich hodnôt: z reálnej hodnoty alebo sú asnej hodnoty minimálnych leasingových splátok na
za
ad
ú
Iný druh lízingu sa klasifikuje ako operatívny prenájom a takýto prenajatý majetok sa nezahrnie do výkazu
o finan nej situácii Skupiny.
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iii. 1iNODG\SR]DUDGHQtGRSRXåtYDQLD
Obstarávacia cena v súvislosti s výmenou sú asti dlhodobého hmotného majetku sa vykazuje v ú tovnej
náklady sa dajú spo ahlivo oceni . Zostatková hodnota nahradenej asti majetku je vyradená. Všetky ostatné
náklady sa vykazujú vo výkaze komplexného výsledku pri ich vzniku.
LY Odpisy
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sa vykazujú vo výkaze komplexného výsledku rovnomerne po as
asti dlhodobého hmotného majetku. Pozemky a obstarávaný majetok sa
nosti je takáto:
z
Stavby
20 rokov
z
z
z

Dopravné prostriedky
Bigboardy

4 roky
30 rokov
nosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku d u, ku ktorému sa ú tovná

závierka zostavuje.
c) Dlhodobý nehmotný majetok
i. Goodwill
Goodwill predstavuje hodnotu, o ktorú prevyšuje obstarávacia cena nadobudnutej investície reálnu hodnotu
podielu Skupiny na istom identifikovate nom majetku obstarávanej dcérskej spolo nosti. Goodwill je
ítaní
itej spolo nosti zah ajú ú tovnú
hodnotu goodwillu, ktorý sa týka predanej spolo nosti.
Záporný goodwill, ktorý vznikne pri nadobudnutí, je prehodnotený a akýko vek zvyšok záporného goodwillu po
prehodnotení je ú tovaný priamo do výkazu komplexného výsledku.
ii. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Ostatný nehmotný majetok zah a majetok nadobudnutý v podnikových kombináciách, ako je televízny formát
a majetok vyplývajúci zo zmluvných vz ahov, a software. Tento majetok je vykázaný v obstarávacej cene po
odpo
Nehmotný majetok nadobudnutý v podnikovej kombinácii je vykázaný v reálnej hodnote stanovenej ku d u
nadobudnutia v prípade, ak je tento nehmotný majetok samostatne identifikovate ný, alebo vzniká zo zmluvných
alebo iných práv.

posudzuje ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, aby sa posúdilo, i okolnosti na alej podporujú

iii. Amortizácia
Amortizácia je ú tovaná do výkazu komplexného výsledku lineárne (okrem amortizácie TV formátu, ktorý je
amortizovaný nelineárne odzrkad
nehmotného majetku od dátumu jeho ur
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z
z

Nehmotný majetok vyplývajúci zo zmluvných vz
Zna ka
neamortizuje sa
z
Televízny formát

O
ená nezávislou tre ou stranou v rámci ocenenia reálnych hodnôt
majetku pri akvizícií dcérskej spolo nosti.
z

d) Dlhodobé a krátkodobé licenþné práva
i. Dlhodobé licenþné práva
Dlhodobé licen né práva sa vykazujú v obstarávacej cene. Ide o licen né práva, ktorým za ne plynú licen ná
doba po 1. januári 2013. Dlhodobé licen né práva sú amortizované na základe po tu vysielaní. Pre dve
vysielania je to 80% z obstarávacej ceny po prvom od
a viacej vysielaní ide o 60% obstarávacej ceny po prvom odvysielaní, 30% po druhom odvysielaní a 10% po
tre om odvysielaní.
Hodnota dlhodobých licen ných práv je pod
z dôvodu krátkej licen nej doby, nevhodného obsahového zamerania alebo o zostatkovú hodnotu titulov po
prvom odvysielaní, ktoré budú odvysielané vo vysielacom
reklamné
výnosy.
ii. Krátkodobé licenþné práva
Krátkodobé licen né práva sa vykazujú v obstarávacej cene. Ide o licen
ná
doba alebo licen ná doba za ne plynú po as roka 2012. Krátkodobé licen né práva sú amortizované rovnako
ako dlhodobé licen né práva, pozri bod d) i.
Hodnota krátkodobých licen ných práv je pod
licen ných práv, pozri bod d) i.

spôsobom ako hodnota dlhodobých

iii. Odpis licenþných práv
Licen né práva, ktorým licen né obdobie skon í pred ich odvysielaním, sú odpísané do výkazu komplexného
výsledku.
e) Finanþný majetok
i. Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely sa oce ujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od
obstarávacej ceny je odpo
tovnú zásadu bod i).
ii. Derivátové finanþné nástroje
né nástroje na zabezpe enie proti menovým rizikám vznikajúcim pri
prevádzkových, finan ných a investi
nou politikou Spolo nos
nevydáva finan né deriváty za ú elom obchodovania. Ke
ajú kritériá ú tovania
finan ného zabezpe enia pod a IFRS, ú tujú sa ako nástroje obchodovania.
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Deriváty sa prvotne oce ujú reálnou hodnotou. Následne po prvotnom ú tovaní sa deriváty oce ujú reálnou
hodnotou. Zisk alebo strata z precenenia na reálnu hodnotu sa vykazujú vo výsledku hospodárenia za obdobie,
ako sú as istých finan ných nákladov. Všetky vzniknuté náklady spojené s transakciami sa vykazujú vo
výsledku hospodárenia za obdobie.
Reálna hodnota forwardov vychádza z ich kótovanej trhovej ceny, ak je známa. Ak kótovaná trhová cena nie je
známa, reálna hodnota sa odhadne diskontovaním rozd
forwardu pre zostatkovú dobu splatnosti nástroja pomocou úrokovej sadzby, ktorá je ur ená ako bezriziková (na
základe štátnych dlhopisov).
f)

ýasové rozlíšenie vlastnej tvorby

Vlastná tvorba sa vykazuje v hodnote priamych
asovo rozlíšená
(amortizovaná) na základe po tu vysielaní. Pre dve vysielania je to 80% z obstarávacej ceny po prvom
odvysielaní a 20% po druhom odvysielaní. V prípade troch a viacej vysielaní ide o 60% obstarávacej ceny po
prvom odvysielaní, 30% po druhom odvysielaní a 10% po tre om odvysielaní.
g) PohĐadávky z obchodného styku a ostatný majetok
Poh adávky pri ich vzniku sa oce
né poh adávky (pozri ú tovné zásady bod i).
Zásoby sa vykazujú v obstarávacej cene alebo istej realizovate nej hodnote, pod
realizovate
na predaj.

istá

Ocenenie zásob je na báze metódy FIFO a obsahuje náklady spojené s obstaraním.
h) PeĖDåQpSURVWULHGN\DSHĖDåQpHNYLYDOHQW\
Pe
prostriedkov a pe
i)

ajú bankové ú
as ou pe
ely výkazu pe

kontokorentné úvery,
nosti sa zah ajú do pe

=QtåHQLHKRGQRW\

Finanþný majetok
ného majetku dochádza vtedy, ke
viaceré udalosti mali negatívny vplyv na predpokladané budúce pe
ného majetku oceneného amortizovanými nákladmi sa vypo íta ako rozdiel medzi
jeho zostatkovou hodnotou a sú asnou hodnotou predpokladaných budúcich pe
pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou.

finan ného majetku sa hodnotia spolo ne v skupinách, ktoré majú podobné charakteristiky úverového rizika.
kazujú vo výkaze komplexného výsledku.
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k udalosti, ktorá nastane po vykázaní straty

Nefinanþný majetok
Ú

ne predmetom testovania,

as jednotky generujúcej pe
ktorej patrí.
ú
pod

akávané budúce pe
ad uje sú

pe azí a riziko vz
nos
dostato ne nezávislé pe
majetok patrí. Jednotka generujúca pe
zabezpe ujúca príjem pe

asnú

í pre tú jednotku generujúcu pe
ná skupina majetku
kej miery nezávislé od príjmov pe

adom na jednotku generujúcu pe
ne.
u, ku ktorému sa
ú tovná závierka zostavuje s cie om zisti ,
enie realizovate nej
adnení odpisov a amortizácie, ak by nebola vykázaná

j)

ÚroþHQp~YHU\DS{åLþky

Úro

né náklady.

.
k) Rezervy
ako dôsledok minulej
i vysporiadaní tejto povinnosti dôjde k
úbytok je spo
l)


Záväzky z obchodného styku a iné záväzky
ujú obstarávacou

cenou.
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m) 7UåE\]SRVN\WRYDQLDVOXåLHE
tované v období, kedy bola príslušná reklama odvysielaná alebo
uverejnená.

adu na to, i zákazník mal vopred na z avu nárok, alebo i ide
o dodato ne uznanú z avu.
Q  ÒURNRYpQiNODG\D~URNRYpYêQRV\
Úrokové výnosy a náklady sú ú
pôvodnou ú
efektívnej úrokovej miery.

ítanou na báze

R  'DĖ]SUtMPRY
. Náklad dane z príjmov sa vykazuje vo výkaze
vykazuje vo vlastnom imaní.
Splatná da je o akávaná da zo zdanite
ku ktorému sa ú tovná závierka zostavuje a úprav spla

ú

a da

u,

sa vykazuje vo výkaze o finan nej situácii, pri
ad ujú do asné rozdiely medzi
ovou základ
sa po íta pod a da
ova pre do
a zákonov
a, ku ktorému sa ú tovná závierka zostavuje.
adávke sa ú
do
u, ku ktorému sa ú

i
adávky sa preverujú

S  9\ND]RYDQLHSRGĐDVHJPHQWRY
Prevádzkové segmenty sú
dispozícii finan
ovaní výkonnosti. Vedenie Spolo nosti sleduje a za jednotlivé

q) 1RYpãWDQGDUG\
Pre rok kon iaci sa 31. decembrom 2011 ešte nenadobudli ú innos viaceré nové štandardy, novelizácie
tovnej závierky:

x

Dodatky k IFRS 7 Disclosures - Transfers of Financial Assets
inné pre ro né ú tovné obdobia za
povolená.) Skupina neo
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6.

v

Informácie o segmentoch

iastkach vykázaných za jednotlivé segmenty.

j republiky. Medzi-segmentové eliminácie sú zahrnuté
ené na základe

Informácie o významných zákazníkoch
presahovali 10% jej výnosov.
Dodatoþné informácie k segmentom
Náklady a výnosy v konsolidovanom výkaze komplexného výsledku sú u novoobstaraných dcérskych
spolo
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Informácie o prevádzkových segmentoch – Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku
TV a Web reklama
v tisícoch EUR

6 mesiacov

Výnosy celkom
Mzdové náklady
Náklady súvisiace s výrobou televíznych programov
ných práv
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady celkom
Zisk (strata) z prevádzkovej þinnosti
Úrokové náklady netto
Precenenie menových forwardov
Ostatné finan né náklady netto
Strata pred zdanením
Da z príjmov
Strata za obdobie
Ostatné sú asti komplexného výsledku po zdanení
Komplexný výsledok za obdobie

Outdoor reklama

2010

12 mesiacov

Ostatné

2010

12 mesiacov

konþiacich

konþiacich

konþiacich

31. decembra

31. decembra

31. decembra

2011

2011

2011

32 066

Celkom
2010

2011

2010

37 907

5
-

-

5 841

-

-

5

(3 474)

-

(867)

-

-

-

(4 340)

(10 822)

-

-

-

-

-

(10 822)

-

(4 367)

-

-

-

-

-

(4 367)

-

(4 753)

-

(637)

-

-

(14)

(5 390)

(14)

(7 817)

-

(3 860)

-

(93)

(9)

(11 771)

(9)

(31 232)

-

(5 364)

-

(93)

(22)

(36 690)

(22)

833

-

477

-

(93)

(18)

1 217

(18)

(2 585)

-

(1 203)

-

(45)

-

(3 833)

-

215

-

-

-

-

-

215

-

91

-

23

-

(7)

-

107

-

(1 446)

-

(703)

-

(145)

(18)

(2 294)

(18)

(471)

-

(696)

-

-

-

(1 166)

-

(1 917)

-

(1 399)

-

(145)

(18)

(3 460)

(18)

-

-

-

-

-

-

-

-

(1 917)

-

(1 399)

-

(145)

(18)

(3 460)

(18)

(1 917)

-

(1 353)

-

(145)

(18)

(3 415)

(18)

-

-

(45)

-

-

-

(45)

-

(1 917)

-

(1 399)

-

(145)

(18)

(3 460)

(18)

Pripadajúci na:
Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej spolo nosti
Nekontrolný podiel
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Informácie o prevádzkových segmentoch – Konsolidovaný výkaz o finanþnej situácii
TV a Web reklama

Outdoor reklama

Ostatné

Celkom

31. decembra

31. decembra

31. decembra

31. decembra

31. decembra

31. decembra

31. decembra

31. decembra

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

110 021

-

4 970

-

-

-

114 991

-

-

-

1 814

-

-

-

1 814

-

Licen né práva

2 110

-

-

-

-

-

2 110

-

Pozemky, budovy a zariadenie

5 720

-

5 109

-

-

-

10 829

-

v tisícoch EUR

Majetok
Ostatný nehmotný majetok
Goodwill

Dlhodobý finan ný majetok
ová poh adávka
Spolu dlhodobý majetok
Licen né práva
asové rozlíšenie vlastnej tvorby
Poh adávky z obchodného styku a iný majetok

2

-

-

-

-

-

2

-

1 381

-

146

-

-

-

1 527

-

119 234

-

12 039

-

-

-

131 273

-

16 434

-

-

-

-

-

16 434

-

11 797

-

-

-

-

-

11 797

-

16 380

-

1 165

-

12

1

17 558

1

315

-

346

-

7

53

668

53

44 926

-

1 512

-

19

54

46 457

54

164 159

-

13 551

-

19

54

177 730

54

Bankové úvery

41 535

-

-

-

-

-

41 535

-

Úro

42 277

-

-

-

-

-

42 277

-

-

-

-

-

18 657

-

18 657

-

126

-

4

-

-

-

130

-

21 079

-

1 313

-

-

-

22 392

-

Pe
6SROXREHåQêPDMHWRN
Spolu majetok
Záväzky
ky

Emitované dlhopisy
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
ový záväzok
Spolu dlhodobé záväzky

105 018

-

1 313

-

18 657

-

124 991

-

Bankové úvery

18 487

-

12 353

-

-

-

30 841

-

Rezervy
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Spolu krátkodobé záväzky
Spolu záväzky

3 141

-

85

-

23

-

3 249

-

20 444

-

778

-

349

44

21 571

44

42 073

-

13 217

-

372

44

55 661

44

147 090

-

14 533

-

19 029

44

180 652

44
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
7. Podnikové kombinácie
D

Akvizície nových spoloþností

Detaily k uskuto neným akvizíciam za rok kon iaci 31. decembrom 2011 sú uvedené v bode 7.b). Akvizície boli
vykázaný ako majetok. Všetky akvizície boli do
konsolidovanej ú tovnej závierky zahrnuté odo d a, ke Skupina získala kontrolu.
Spolo nosti, ktoré Skupina v roku 2011 obstarala pôsobia v oblasti mediálneho a reklamného priemyslu a boli
nadobudnuté za ú
ností.

E Detaily k novým akvizíciam
BigBoard Slovensko, a.s.
Na základe zmluvy o kúpe akcií spolo
Spolo nos obstarala 100% podiel na základnom imaní spolo
nadobudnuté za 30 tis. eur. Touto akvizíciou sa Spolo nos
nasledujúcich spolo ností:

x
x
x
x

a 14. januára 2011,
sko, a.s. Akcie boli
stala kone nou materskou spolo nos ou

RECAR Slovensko, a.s. so 100% obchodným podielom
RECAR Bratislava, a.s. s 80% obchodným podielom
Transportná spolo nos , a.s. v likvidácii so 100% obchodným podielom

Uvedené spolo
Akcie.sk, s.r.o.
Na základe zmluvy o kúpe podielu spolo nosti uzatvorenej d a 2. februára 2011, Spolo nos obstarala 100%
podiel na základnom imaní spolo nosti Akcie.sk, s.r.o. Obchodný podiel bol nadobudnutý za 4 tis. eur.
Spolo nos
Slovenská produkþná, a.s
Na základe zmluvy o kúpe akcií spolo nosti Slovenská produk ná, a.s. uzatvorenej d a 30. júna 2011,
Spolo nos obstarala 100% podiel na základnom imaní v spolo nosti Slovenská produk ná, a.s. Akcie boli
nadobudnuté za 37 tis. eur. Slovenská produk ná, a.s. je materskou spolo nos ou spolo nosti MAC TV, s.r.o.
a preto Skupina nadobudla 100% podiel aj v spolo nosti MAC TV, s.r.o. Obe spolo nosti sú konsolidované

Výsledky hospodárenia ob

v tisícoch. EUR

Dcérske spolo
Dcérske spolo

͞TV a Web reklama“
͞Outdoor reklama͞

Strata

7UåE\

(1 917)
(1 399)

32 065
5 841

͞TV a Web reklama“ sú vykázané výsledky dcérskych spolo ností Slovenská produk ná,
a.s., MAC TV s.r.o. a Akcie.sk, s.r.o.
͞Outdoor reklama͞ sú vykázané výsledky dcérskych spolo
sko a.s. a RECAR Bratislava, a.s.
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
Ak by boli všetky akvizície uskuto
dnotu, ktoré vznikli pri j
boli v rovnakej hodnote, ako keby sa jednotlivé akvizície uskuto nili k 1. januáru 2011.
c) Goodwill

unit, “CGU“), pre ktoré sa o
kombináciách.
Spolo nosti Slovenská produk ná, a.s. a MAC TV s.r.o. zabezpe ujú spolo ne vysielanie pod názvom TV JOJ
v celkovej hodnote 3 273 tis. eur. Z tejto iastky bola pri zostavení konsolidovanej ú tovnej závierky odpísaná
as
Spolo
., RECAR Slovensko a.s., RECAR Bratislava, a.s. a
Transportná spolo nos , a.s. v likvidácii zabezpe ujú spolo ne predaj reklamy umiestnenej na vonkajších
reklama“ v celkovej hodnote 1 814 tis. eur.

x
x
x

ností.
O
O

a k západnej Európe.

Úpravy reálnych hodnôt
iaci 31. decembrom

v tisícoch EUR

Pozemky, Nehmotný
budovy majetok a
goodwill
a zariadenie

ÒYHU\

2GORåHQê Celkový þistý
vplyv na
daĖový
súvahu
záväzok

tku a záväzkov boli vypracované nezávislou tre ou stranou,

CGU “TV a Web reklama“
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
CGU ”Outdoor reklama”
Pri výpo toch reálnych hodnôt pre CGU ”Outdoor reklama”

dlhodobého nehmotného majetku vyplývajúceho zo zmluvných vz
d) Obstaraný majetok a záväzky
Preh ad obstaranej
v nasledovnej tabu ke:

ilu pre CGU “TV a Web reklama” je uvedený



v tisícoch EUR
Úhrada kúpnej ceny
- zaplatená odmena vysporiadaná v peniazoch
Celková úhrada kúpnej ceny

2011
37
37

Obstaraná istá reálna hodnota majetku

(3 236)

Goodwill

3 273
(3 273)
0

Zostatok goodwillu ku CGU „TV & web reklama“ k 31. decembru 2011

Preh ad obstaranej
tabu ke:


v tisícoch EUR
Úhrada kúpnej ceny
- zaplatená odmena vysporiadaná v peniazoch
Celková úhrada kúpnej ceny

30
30

Obstaraná istá reálna hodnota majetku pripadajúceho na skupinu
Z toho: Nekontrolný podiel, kalkulovaný na základe plného podielu na majetku
a záväzkoch spolo nosti RECAR Bratislava, a.s.
Goodwill

(2 137)
(353)
1 814
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
e) ýistý peĖDåQêYêGDMQDDNYL]tFLH
Obstaranie dcérskych spolo ností v rámci CGU “TV & Web reklama” malo nasledujúci efekt na majetok a
záväzky Skupiny:


v tisícoch EUR

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Licen né práva dlhodobé
Finan ný majetok
Licen né práva krátkodobé
asové rozlíšenie vlastnej tvorby
Poh adávky z obchodného styku a ostatný majetok
Pe
Dlhodobé bankové úvery
Dlhodobé záväzky z obch. styku a ostatné záväzky
ový záväzok
Krátkodobé bankové úvery
Rezervy
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
ýLVWêLGHQWLILNRYDWHĐQêPDMHWRND]iYl]N\
Goodwill z akvizícií nových dcérskych spolo ností
1iNODG\QDDNYL]tFLX
Zaplatená odmena, vysporiadaná v peniazoch
Hotovos získaná
ýistý peĖDåQêSUtMHP

110 203
6 398
1 399
2
14 249
10 451
13 286
1 238
(106 914)
(117)
(19 460)
(11 356)
(2 213)
(20 402)

3 273

(37)
1 238
 

Mínus suma prevzatých kontokorentných úverov
ýistý peĖDåQêYêGDMSUH~þHO\.RQVROLGRYDQpKRYêND]X
peĖDåQêFKWRNRY
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
Obstaranie dcérskych spolo ností v rámci CGU “Outdoor reklama” malo nasledujúci efekt na majetok a záväzky
Skupiny:


v tisícoch EUR

k 1. januáru 2011

5 373
4 824
14
1 683
146
203
(11 882)
(902)
(1 124)
(119)
(1 784)
1 814
30

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
ová poh adávka
Poh adávky z obchodného styku a ostatné poh adávky
Da ové poh adávky
Pe
Bankové úvery
ový záväzok
Záväzky z obchodného styku, ostatné záväzky a rezervy
Da ové záväzky
ýistý identifikovateĐný majetok a záväzky
Goodwill z akvizícií nových dcérskych spolo ností
Náklady na akvizíciu
Zaplatená odmena, vysporiadaná v peniazoch
Hotovos získaná
ýistý peĖDåQêSUtMHP

(30)
203
173

Poh adávky z obchodného styku a ostatné poh adávky obstarané po as akvizícií v roku 2011 boli vo výške
14 982 tis. eur, z ktorých 238 tis.
né k dátumu obstarania.

8.

Výnosy

Výnosy pod a hlavných kategórií sú uvedené v nasledujúcej tabu ke:
Rok konþiaci sa
31. decembra 2011

Rok konþiaci sa
31. decembra 2010

Výnosy zo segmentu TV a web reklama
Výnosy zo segmentu Outdoor reklama

31 559
5 800

5
-

Výnosy celkom

37 359

5

v tisícoch EUR



3RXåLWLHY\VLHODFtFKSUiY

v tisícoch EUR

ných práv
ných práv
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Rok konþiaci sa
31. decembra 2011

Rok konþiaci sa
31. decembra 2010

4 364
3
4 367

-

JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
 2GSLV\DPRUWL]iFLDD]QtåHQLHKRGQRW\GOKRGREpKRPDMHWNX
v tisícoch EUR

Odpisy dlhodobého hmotného majetku
Amortizácia dlhodobého nehmotného majetku

5RNNRQþiaci sa
GHFHPEUD

5RNNRQþiaci sa
GHFHPEUD

1 353
764
3 273
5 390

14
14

5RNNRQþiaci sa
GHFHPEUD

5RNNRQþiaci sa
GHFHPEUD

2 022
1 742
929
908
889
770
657
877
482
423
260
240
1 572
11 771

9
9




 2VWDWQpSUHYiG]NRYpQiNODG\

v tisícoch EUR

Retransmisia
Prenájom reklamných zariadení
Mediálne prieskumy
Výlep, tla , odstra ovanie reklamy
Poplatky ochranným autorským zväzom a do AVF
Reklamné náklady
Prenájom priestorov
Pokuty a penále
Právne, ú

Ostatné

Poznámka: “AVF” – Audiovizuálny fond

nosti KPMG Slovensko spol. s r.o. na overenie individuálnej a
konsolidovanej ú tovnej závierky Spolo nosti, na overenie individuálnej a konsolidovanej ú tovnej závierky
dcérskych spolo ností Slovenská produk
a na overenie individuálnej ú tovnej
závierky dcérskych spolo
rok kon iaci 31. decembrom 2011 predstavovali 122 tis. eur (za rok kon iaci 31. decembrom 2010: 4 tis. eur).
nos neposkytovala.


 ÒURNRYpQiNODG\DYêQRV\
v tisícoch EUR

Úrokové náklady
Úrokové výnosy
ýLVWp~URNRYpQiNODG\

5RNNRQþiaci sa
GHFHPEUD

5RNNRQþiaci sa
GHFHPEUD

(3 848)
15
(3 833)

-

kami a dlhopismi erpanými Skupinou (pozri bod 22 a 23).
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
13. Náklad dane z príjmov
v tisícoch EUR

Rok konþiaci sa
31. decembra 2011

Rok konþiaci sa
31. decembra 2010

-

-

(1 166)

-

(1 166)



Splatná daĖ z príjmov
2GORåHQiGDĖ z príjmov
Vznik a zánik do
Spolu náklad dane z príjmu vo výkaze komplexného
výsledku

Prevod od teoretickej dane z príjmov k efektívnej sadzbe

2011

v tisícoch EUR

Da
Permanentné rozdiely
Da ové straty a ostatné do
ú
Odpis da
Celková vykázaná daĖ vo výkaze komplexného
výsledku
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%

2010

%

(2 294)
(436)
878

19%
-38%

(18)
(3)
3

19%
19%

563

4%

-

19%

161

7%

-

-%

1 166

-51%

-

-%

JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
14. Goodwill a ostatný nehmotný majetok
Rok 2011
Televízny
formát

Zmluvné
vzĢahy

Goodwill

Ostatný
majetok

Spolu

109 134
109 134

4 508
4 508

14
5 087
(10)
5 091

178
1 934
2 112

14
178
120 664
(10)
120 846

Vyradenia
Zostatok k 31. decembru 2011

(219)
(219)

(387)
(387)

(14)
(3 273)
10
(3 277)

(158)
(158)

(14)
(764)
(3 273)
10
(4 041)

Zostatková hodnota
Zostatok k 31. decembru 2010
Zostatok k 31. decembru 2011

108 915

4 121

1 814

1 954

116 805

v tisícoch EUR

Obstarávacia cena
Zostatok k 31. decembru 2010
Prírastky
Prírastky pri akvizícii
Presuny
Vyradenia
Zostatok k 31. decembru 2011

2SUiYN\DRSUDYQpSRORåN\
Zostatok k 31. decembru 2010
Odpisy

Rok 2010
Goodwill

Ostatný
majetok

Spolu

14
14

-

14
14

Zostatok k 31. decembru 2010

(14)
(14)

-

(14)
(14)

Zostatková hodnota
Zostatok k 6. novembru 2010
Zostatok k 31. decembru 2010

-

-

-

v tisícoch EUR

Zostatok k 6. novembru 2010
Prírastky
Zostatok k 31. decembru 2010

2SUiYN\DRSUDYQpSRORåN\
Zostatok k 6. novembru 2010
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Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
 7HVWQD]QtåHQLHKRGQRW\JRRGZLOOXDGOKRGREpKRQHKPRWQpKRPDMHWNX
Goodwill spolo nosti bol priradený k 2 jednotkám generujúcim pe
as 7.c.
K 31. decembru 2011 Skupina vykazu
ované pri akvizícii spolo
pri akvizícii spolo

ku vo výške 865 tis.

&*8³79 :HEUHNODPD³

x
innosti a 5-ro

x

ro

x
x

K ú ovými predpokladmi, ktoré boli zárove
stanovení návrat
akávaný prevádzkový zisk pred odpo ítaním odpisov a amortizácie
ú

, súvisiace s vykázaním goodwillu, sa nenaplnili a ke
sa neo
plne odpísaná.
&*8³2XWGRRUUHNODPD³

x
innosti a 5-ro
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Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011

x

ro

x
x

Kú

stanovení návrat
ítanim odpisov a amortizácie
ú

(EBITDA) a diskontná sadzba. Prístup

16. Dlhodobý hmotný majetok
Rok 2011
Budovy

Stroje,
prístroje
a zariadenia

Obstarávaný
majetok

Spolu

50
50

11 222
12 182

(1 353)
(1 353)

10 829

v tisícoch EUR
Obstarávacia cena
Zostatok k 31. decembru 2010
Prírastky
Prírastky pri akvizícii
Presuny
Vyradenia
Zostatok k 31. decembru 2011

-

-

198

11 222
11 934

2SUiYN\DRSUDYQpSRORåN\
Zostatok k 31. decembru 2010
Odpisy
Presuny a iné zmeny
Vyradenia
Zostatok k 31. decembru 2011

(5)
(5)

(1 348)

-

Zostatková hodnota
Zostatok k 31. decembru 2010
Zostatok k 31. decembru 2011

193

10 586

50

Rok 2010

6WUDWD]R]QtåHQLD~þtovnej hodnoty
V období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 Skupina neú
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JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
Poistenie majetku
Skupina poistila majetok vo
oti vandalizmu je 542 tis. EUR.


17. Dlhodobý finanþný majetok
Rok 2011
Krajina

v tisícoch EUR

Vlastnícky podiel
31. december 2011
%

Hodnota investície
31. december 2011

3ULGUXåHQpSRGQLN\
Telepon plus, spol. s r.o.

Slovensko

49

Ostatný finanþný majetok
PMT, s.r.o.

Slovensko

16

-

2
2

Skupina nemá k dispozícii finan né údaje o spolo
innos
Podiel na základnom imaní spolo
nosti a nemá

nosti.

Rok 2010

Predaj spoloþnosti Starhouse Media, a.s.
Na základe zmluvy o kúpe akcií spolo nosti uzatvorenej d a 3. marca 2011, Spolo nos predala 70% podiel na
základnom imaní dcérskej spolo
kontrolu nad touto spolo nos

18. LicenþQpSUiYD
v tisícoch EUR

Platné licen né práva
.UiWNRGREpOLFHQþQpSUiYD
Licen né práva so za iatkom doby platnosti viac ako 1 rok po
dátume ú tovnej závierky
Licen né práva so za iatkom doby platnosti viac ako 2 roky po
dátume ú tovnej závierky
'OKRGREpOLFHQþQpSUiYD
LicenþQpSUiYDFHONRP
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31.decembra 2011

31. decembra 2010

16 434
16 434

-

1 679

-

431

-

2 110

-

18 544

-

JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
Skupina nemá sú asné ani budúce plány a úmysly, ktoré by viedli k nadbyto ným alebo zastaraným licen ným
právam. Zárove
asové rozlíšenie vlastnej tvorby nie sú ocenené v hodnote
prevyšujúcej istú realiza nú hodnotu, ke
akáva príjmy z odvysielanej reklamy, ktoré
prevýšia hodnotu licen ných práv a asového rozlíšenia vlastnej tvorby vykázanej v konsolidovanom výkaze
o finan nej situácií.
19. PohĐadávky z obchodného styku a iný majetok
v tisícoch EUR

31.decembra 2011

31. decembra 2010

16 977
824
17 801
211

1
1
-

18 012
(454)
17 558

1
1

Poh adávky z obchodného styku
Ostatné poh adávky
Medzisú et Poh adávky
Iný majetok
Medzisú et
adávkam

Všetky poh adávky sú denominovaní v EUR, ako vidie v nasledujúcej tabu ke:
31.decembra
2011
Zostatok
precenený na
EUR

v tisícoch EUR

EUR

17 801
17 801

%

31. decembra
2010
Zostatok
precenený na
EUR

100%
100%

1
1

%

100%
100%

Veková štruktúra poh adávok je uvedená v nasledujúcom preh ade:
v tisícoch EUR

V splatnosti

Po splatnosti viac ako 360 dní

Rok 2011
Nominálna
%
hodnota

15 538
1 623
102
144
394
17 801

Opravná
SRORåND

86%
10%
1%
1%
2%
100%

(106)
(348)
(454)

Rok 2010
Nominálna
%
hodnota

1
1

Opravná
SRORåND

100%
0%
0%
0%
0%
100%

-

tovného obdobia:
v tisícoch EUR

Stav k 31. Decembru 2010
Tvorba

454
454

Stav k 31. Decembru 2011
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Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
20. PeĖDåQpSURVWULHGN\DSHĖDåQpHNYLYDOHQW\



v tisícoch EUR

GHFHPEUD

GHFHPEUD

31
6
631
668

53
53

Peniaze v hotovosti
Ceniny
ty v bankách
Pe
Ú

ne disponova .

 9ODVWQpLPDQLH
=iNODGQpLPDQLH
K 31. decembru 2011 je základné imanie Spolo nosti vo výške 25 tis. EUR. Štruktúra akcionárov Spolo nosti je
takáto:
3RGLHOQD
]iNODGQRP
LPDQt
EuU

v EUR

HERNADO LIMITED
Mgr. Richard Flimel

3RGLHOQD
]iNODGQRP
LPDQt
%

24 975
25
25 000

99,90
0,10
100

3RGLHOQD
KODVRYDFtFK
SUiYDFK
%

99,90
0,10
100

Základné imanie k 31. decembru 2011 a 31. decembru 2010 pozostávalo z 1 000 kme ových akcií v nominálnej
hodnote 25 eur za jednu akciu.
dividendy a je oprávnený hlasova
nosti
jedným hlasom za akciu.
Základné imanie bolo úplne splatené.
Hlasovacie práva predstavujú podiel jednotlivých akcionárov na základnom imaní.
=iNRQQêUH]HUYQêIRQG
Spolo nos je povinná na základe slovenských právnych predpisov tvori zákonný rezervný fond v minimálnej
výške 10% z istého zisku ro ne do maximálnej výšky 20% registrovaného základného imania. Zákonný
iba na krytie strát Spolo nosti.
1HNRQWUROQpSRGLHO\
v tisícoch EUR

RECAR Bratislava a. s.
Celkom
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Záporné vlastné imanie
nosti si je vedomý zákonných dopadov s
Spolo nos ako aj niektoré dcérske spolo nosti vykazujú záporné vlastné imanie.
kroky, aby odvrátil riziko záporného vlastného imania. Spolo nos o
vú

22. ÚroþHQp~YHU\DS{åLþky
Úroþené úvery

Rok
splatnosti

Zostatková
hodnota

Zostatková
hodnota

31.decembra
2011

31.decembra
2010

2013 – 2014

41 535
41 535

-

2017
2017

22 539
19 738
42 277

-

2012
2012
2012
2012
2012
2012

551
7 054
3 675
4 352
2 856
12 353
30 841

-

114 653

-

v tisícoch EUR

Dlhodobý bankový úver .1 (EUR)
Dlhodobé úroþené úvery
Dlhodobá úro
ka .1 (EUR)
Dlhodobá úro
ka .2 (EUR)
Dlhodobé úroþHQpS{åLþky
.1
(EUR)
Krátkodobá as dlhodobého úveru . 1 (EUR)
Kontokorentný úver .1 (EUR)
Kontokorentný úver .2 (EUR)
Kontokorentný úver .3 (EUR)
Krátkodobý úver .1 (EUR)
Krátkodobé bankové úvery a úroþHQpS{åLþky
Úroþené úvery celkom

Priemerná úroková miera úro ených úverov v roku 2011 bola 4,91%.
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Ru

iek je uvedené v nasledovnej tabu ke:

v tisícoch EUR

Zostatková
hodnota
31. decembra
2011

Dlhodobý bankový úver .1 (EUR)
Dlhodobé úroþené úvery

41 535
41 535

Dlhodobá úro
ka .1 (EUR)
Dlhodobá úro
ka .2 (EUR)
Dlhodobé úroþHQpS{åLþky

42 277

asovo rozlíšené úroky k dlhodobému
úveru . 1 (EUR)
Krátkodobá as dlhodobého úveru . 1
(EUR)
Kontokorentný úver .1 (EUR)
Kontokorentný úver .2 (EUR)
Kontokorentný úver .3 (EUR)
Krátkodobý úver .1 (EUR)
Krátkodobé úroþené úvery
Úroþené úvery celkom

Ruþenie

Cenné papiere, poh adávky

551

Cenné papiere, poh adávky

7 054

Cenné papiere, poh adávky

3 675
4 352

Poh adávky z kúpnych zmlúv a bianco zmenka
Vlastná bianco zmenka bez uvedenia sumy

12 353
30 841

Cenné papiere, hmotný majetok, poh adávky

114 653

Dlhodobý bankový úver .1 bol Skupine poskytnutý v sume 58 089 tisíc EUR. V súvislosti s poskytnutím tohto
úveru Skupina zaplatila banke manipula ný poplatok vo výške 991 tisíc EUR, ktorý Skupina asovo rozlišuje po
miery. K 31. decembru 2011 je hodnota tohto asového
rozlíšenia 372 tisíc EUR.
Dlhodobý bankový úver .1 je zabezpe ený akciami a obchodnými podielmi spolo ností Slovenská produk ná,
enia za splatenie úveru:

x
x
x

Ru enie od spolo nosti J&T FINANCE GROUP, a.s. vo výške 53 622 tis. EUR
Ru enie od Ing. Ivana Jakabovi a vo výške 26 811 tis. EUR
Ru enie od Ing. Patrika Tká a vo výške 26 811 tis. EUR

Na zabezpe enie kontokorentného úveru .1 s celkovým úverovým limitom 6 000 tisíc EUR bolo v prospech
adávok neklesne pod 111% momentálneho
poh adávok k 31. decembru 2011 predstavovala 4 079 tisíc EUR (k 31.decembru 2010: 0 EUR).
Kontokorentný úver .2 je zabezpe ený vlastnou bianko zmenkou bez uvedenia sumy a dátumu splatnosti
s avalom Ing. Petra Korba ku. Okrem zmenky tvoria zábezpeku aj in
vlastnú tvorbu).
Na krátkodobý úver
spolo
hmotný majetok Skupiny (reklamné za
s r.o.

adávkam spolo

Pre alšie informácie o rizikách Skupiny v súvislosti s úrokovými sadzbami pozri poznámku 27.
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23. Emitované dlhopisy
Spolo nos eviduje dlhopisy v nasledovnej štruktúre:
v tis. EUR
ISIN
Typ
Na doru ite a

SK4120008244

Nominálna
hodnota
emisie

Zostatková
hodnota k
31.decembru 2011

25 000
25 000

18 657
18 657

Dátum
emisie SplatnosĢ
21.12.2011 21.12.2015

Dlhopisy boli vydané d a 21. decembra 2011 s nominálnou hodnotou emisie 25 000 tis. EUR. Dlhopisy nie sú
úro ené, pri om celková nominálna hodnota emisie je splatná 21.decembra 2015. Efektívna úroková miera
platná ku d u emisie dlhopisov bola vo výške 7,1%.
V súvislosti s vydaním dlhopisov Skupina zaplatila poplatky vo výške 391 tisíc EUR, ktorý Skupina asovo
úrokovej miery. K 31. decembru 2011 je hodnota tohto
asového rozlíšenia 388 tisíc EUR.

 2GORåHQêGDĖRYê]iYl]RNSRKĐadávka

2011

v tisícoch EUR

(19 699)
(1 166)
(20 865)

Zostatok k 31. decembru 2010
ový záväzok vzniknutý pri akvizíciách (netto)
Zmena ú tovaná do výkazu ziskov a strát
Stav k 31. decembru
Z toho:
2GORåHQiGDĖová pohĐadávka
2GORåHQêGDĖRYê]iYl]RN

1 527
(22 392)

Do asné rozdiely sa vz ahujú k nasledovným rozdielom medzi ú tovnou hodnotou a da ovou základ ou
da ové straty v budúcnosti:
v tisícoch EUR
31. decembra 2011

31. decembra 2010

(3 898)
(113 954)
7 215
821
(109 816)
(20 885)
(20 865)

53
-

Budovy, pozemky a zariadenie
Dlhodobý nehmotný majetok
umori da ové straty v budúcnosti
Ostatné odpo ítate né do asné rozdiely
6DG]EDGDQH
netto
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K 31. decembru 2011 Skupina eviduje neumorené straty z minulých období vo výške 7 215 tisíc EUR.
Predpokladané posledné obdobia na umorenie da ových strát sú nasledovné:
31. decembra 2011

31. decembra 2010

6 943
272
7 215

-

2014
2018

53

25. Rezervy
31. decembra
2010

Prírastky
z akvizícií

7YRUED

3RXåLWLH

=UXãHQLH

31. decembra
2011

-

1 394
388
369
62
2 213

1 432
347
432
559
2 771

(30)
(17)
(369)
(14)
(430)

(1 254)
(20)
(31)
(1 305)

1 542
698
432
576
3 249

v tisícoch EUR

Pokuty od RpVaR
Súdne spory
Audiovizuálny fond
Ostatné rezervy
Rezervy celkom

Poznámka – “RpVaR” – Rada pre Vysielanie a Retransmisiu

 =iYl]N\]REFKRGQpKRVW\NXDRVWDWQp]iYl]N\
v tisícoch EUR

31. decembra 2011

31. decembra 2010

9 858
8 460
2 562
520
171
21 571

8
36
44

Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Výnosy budúcich období
Záväzky vo i zamestnancom a inštitúciám
Ostatné záväzky

Vä šina záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov je denominovaných v EUR, ako vidie
nasledujúcej tabu ke:
v tisícoch EUR

GBP
CZK
USD
EUR

31. decembra 2011

%

31. decembra 2010

5
27
6 481
15 058
21 571

0%
0%
30%
70%
100%

44
44

Záväzky denominované v amerických dolároch sú najmä z nákupov licen ných práv, nako

Strana 33 z 40


%

0%
0%
0%
100%
100%

v

JOJ Media House, a. s. a dcérske spolo nosti
Poznámky ku konsolidovanej ú tovnej závierke
za rok kon iaci sa 31. decembra 2011
Štruktúra záväzkov podĐa splatnosti
Štruktúra záväzkov je uvedená v nasledujúcej tabu ke:
v tisícoch EUR

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky v splatnosti, splatné do 1 roka

31. decembra 2011

31. decembra 2010

999
20 572
21 571

44
44

K 31. decembru 2011 ostatné záväzky vo i zamestnancom a spolo níkom obsahujú aj záväzky zo sociálneho
fondu vo výške 69 tis. EUR (k 31. decembru 2010: 0 tis. EUR).

27.

Riadenie finanþného a iných rizík

PrehĐad
ných nástrojov:
riziko likvidity,
úverové riziko,
 trhové riziko.



Prevádzkové riziko
Skupina je vystavená prevádzkovému riziku, akým je napríklad výpadok vysielania. Skupina riadi toto riziko
pre eliminovanie tohto rizika.
alej je Skupina vystavená riziku neobnovenia nájomných zmlúv na priestory pod reklamnými zariadeniami.
Toto riziko je eliminované diverzifikáciou poskytovate ov priestorov reklamných zariadení.
Riziko likvidity
SplatnosĢ finanþného majetku a záväzkov k 31. decembru 2011 bola nasledovná:
v tisícoch EUR

Do 3
mesiacov

3 mesiace
DåURN

Då
rokov

Viac ako
5 rokov

Spolu

668

-

-

-

668

16 748
17 416

1 053
1 053

-

-

17 801
18 469

4 903

26 087

57 455

26 580

115 025

11 709
16 612

9 862
3 249
39 198

130
25 000
82 585

26 580

21 701
25 000
3 249
164 975

Majetok

Pe
ekvivalenty
Poh adávky z obchodného styku
a iný majetok
Záväzky
Úro
ky
Záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky
Emitované dlhopisy
Rezervy
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Vedenie Spolo nosti nepredpoklad
odlišova od údajov uvedených v predošlej tabu ke.

pre jednotlivý majetok a záväzky sa budú významne

SplatnosĢ finanþného majetku a záväzkov k 31. decembru 2010 bola nasledovná:
v tisícoch EUR

Do 3
mesiacov

3 mesiace
DåURN

Då
URNRY

9LDFDNR
URNRY

53

-

-

-



1











-

-

-

-



44











6SROX

0DMHWRN

Pe
ekvivalenty
Poh adávky z obchodného styku
a ostatné poh adávky

=iYl]N\
Úro
ky
Záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky

Rozdiel medzi krátkodobými poh adávkami a záväzkami Skupina vykrýva nasledujúcim spôsobom:

x

x
x
x

x

Rámec prevádzkových úverov dcérskej spolo nosti je celkovo 16 900 tis. EUR. Skuto né erpanie k 31.
decembru 2011 predstavovalo hodnotu 10 883 tis. EUR.
Po as roka 2012 sa uskuto ní reštrukturalizácia dlhu v spolo nosti BigBoard Slovensko, a.s.
D
as splatného záväzku predstavuje predplatenú reklamu vo výške 2 562 tis. EUR a vyrovnanie tohto
záväzku nie je v pe
akáva zvýšenie prevádzkového zisku v sú
na nákup licen ných práv a investíciami do vlastnej tvorby.

ÒYHURYpUL]LNR
Skupina sa vystavuje tomuto riziku predovšetkým pri poh adávkach z obchodného styku a poskytnutých
kách. Objem vystavenia sa tomuto riziku je vyjadrený ú tovnou hodnotou tohto majetku vo výkaze
nej situácií. Ú tovná hodnota poh
tovnú
stratu, ktorá by musela by zaú
záväzkov a všetky zábezpeky a záruky by mali nulovú hodnotu. Táto hodnota preto vysoko prevyšuje
o akávané straty, ktoré sú obsiahnuté v rezerve na nedobytné poh adávky.
Spolo nos

adávkam.

0HQRYpUL]LNR
Skupina je vystavená menovému riziku vz ahujúcemu sa najmä k USD, nako ko dlhodobé kontrakty na nákup
akvizi
12 mesiacov alebo kratšiu, v súlade s príslušnými budúcimi
záväzkami vyplývajúcimi z nákupných kontraktov.
+LHUDUFKLDUHiOQHMKRGQRW\
ných nástrojov vykazovaných v reálnej hodnote pomocou
metódy odhadovanej ceny. Rozdiel
Úrove 1: kótované ceny (neupravené) na aktívnych trhoch za identi
Úrove 2: vstupy iné ako kótované ceny uv
pri danom majetku a
záväzkov bu priamo (ako ceny), alebo nepriamo (odvodené od cien).
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Úrove
(nepozorovate né vstupy).

ných trhových údajoch

Reálna hodnota poh adávky z menových derivátov v zostatkovej hodnote 354 tisíc EUR (2010: 0 tisíc EUR) je
ocenená na základe vstupov úrovne 2.
Vystavenie menovému riziku k 31. decembru 2011 bolo nasledovné:
v tisícoch EUR
Majetok

Pe
ekvivalenty
Poh adávky z obchodného styku
a ostatné poh adávky
Záväzky
Úro
ky
Záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky
Emitované dlhopisy
Rezervy

EUR

USD

Iné

Spolu

601

55

12

668

17 801
18 402

55

12

17 801
18 469

114 653

-

-

114 653

15 058
18 657
3 249
151 617

6 481
6 481

32
32

21 701
18 657
3 249
158 130

Vystavenie menovému riziku k 31. decembru 2010 bolo nasledovné:
v tisícoch EUR
Majetok

Pe
ekvivalenty
Poh adávky z obchodného styku
a ostatné poh adávky
Záväzky
Úro
ky
Záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky

EUR

USD

Iné

Spolu

53

-

-

53

1
54

-

-

1
54

-

-

-

-

44
44

-

-

44
44

Úrokové riziko
Príjmy a prevádzkové pe
nosti sú do zna nej miery nezávislé na zmenách trhových úrokových
sadzieb. Koncentrácia rizika vzh adom k úverom je obmedzená v aka širšiemu po tu bánk, ktoré spolo nosti
úvery poskytujú. Výber protistrán pre úvery je obmedzený na vysoko bonitné finan né inštitúcie.
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Vystavenie úrokovému riziku k 31. decembru 2011 bolo nasledovné:

v tisícoch EUR
31. decembra 2011

31. decembra 2010

990
(19 738)
(18 657)
(37 405)

53
53

(94 915)
(94 915)

-

Fixná úroková sadzba

Majetok
Úro
Emitované dlhopisy

ky

Variabilná úroková sadzba
Majetok
Úro
ky

Analýza citlivosti pre nástroje s variabilnou úrokovou sadzbou
Zmena o 100 bázických bodov v úrokových sadzbách by mala nasledovný vplyv na výkaz ziskov a strát:
v tisícoch EUR

Rok konþiaci sa
31. decembra 2011

Rok konþiaci sa
31. decembra 2010

949
(949)

-

Pokles úrokových mier o 100 bp
Nárast úrokových mier o 100 bp

28. Údaje o reálnej hodnote
Nasledovný preh ad obsahuje údaje o ú tovnej hodnote a reálnej hodnote finan ného majetku a záväzkov
Skupiny, ktoré nie sú v ú tovníctve vyjadrené v reálnej hodnote:

v tisícoch EUR

Finanþný majetok
Dlhodobý finan ný majetok
Poh adávky z obchodného styku
a ostatné poh adávky
Pe
ekvivalenty
Finanþné záväzky
Dlhodobé bankové úvery
Dlhodobé úro
ky
Emitované dlhopisy
Dlhodobé záväzky z obchodného
styku a ostatné záväzky
Krátkodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky z obchodného
styku a ostatné záväzky

Zostatková
hodnota

Reálna
hodnota

Zostatková
hodnota

Reálna
hodnota

31.decembra
2011

31.decembra
2011

31.decembra
2010

31.decembra
2010

2

2

-

-

17 347

17 347

1

1

668

668

53

53

41 535
42 277
18 657

39 873
39 563
18 657

-

-

130
30 841

130
30 841

-

-

21 571

21 571

44

44
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Reálna hodnota prijatých úro
iek a záväzkov bola vypo ítaná na základe
predpokladaných budúcich diskontovaných výdajov zo splátok istiny a úrokov. Pri odhadoch predpokladaných
budúcich pe
nazna ova
vyjadrujú zmeny v úverovom hodnotení od
momentu ich poskytnutia, ako aj zmeny v úrokových sadzbách v prípade úverov s fixnou úrokovou sadzbou.
29. Najatý majetok
Spolo nos má k 31. decembru 2011 v nájme (operatívny prenájom) 23 osobných áut, ktoré nevykazuje ako
svoj majetok. Nájom osobných áut je na dobu neur itú. Ro
Spolo nos má as administratívnych a technických priestorov v nájme od tretej osoby. Nájomná zmluva je
uzatvorená na dobu neur itú s trojmesa nou výpovednou lehotou. Ro né náklady na nájomné
administratívnych a technických prie
30. Podmienené záväzky
Vzh
ového práva doteraz neboli dostato ne overené praxou,
existuje neistota v tom, ako ich budú da ové orgány aplikova
a
budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných
orgánov.
31. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje úþtovná závierka
Po 31. decembri 2011 nastali tieto udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skuto ností, ktoré
sú predmetom ú tovníctva:
Akvizícia spoloþností
D a 1. marca 2012 Spolo nos
nos JOJ Media House CZ, s.r.o. za ú elom obstarania
100%-ného podielu akcií v spolo nosti BigBoard Praha, a.s.
Na základe zmluvy o kúpe akcií spolo nosti uzatvorenej d
nos prostredníctvom
spolo nosti JOJ Media House CZ, s.r.o., obstarala 100% podiel na základnom imaní v spolo nosti BigBoard
Praha, a.s. Touto akvizíciou sa Spolo nos stala kone nou materskou spolo nos ou nasledujúcich spolo ností:
x First Outdoor, s.r.o.
x Czech Outdoor, s.r.o
x BigMedia, spol s r.o.
x
Touto akvizíciou sa Spolo nos stala zárove spolo nos ou s podstatným vplyvom nasledujúcich spolo ností:
x
x MG Advertising, s.r.o.
x Barrandia, s.r.o.
Na základe zmluvy o kúpe podielu spolo nosti uzatvorenej d a 2. apríla 2012 Spolo nos prostredníctvom
spolo nosti BigBoard Slovensko, a.s. obstarala 80%-ný podiel na základnom imaní spolo nosti Media
representative, s.r.o.

Spolo nos ešte neukon ila proces alokovania kúpnej ceny na identifikovaný majetok a záväzky
v nadobudnutých dcérskych spolo nostiach.
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32. Spoloþnosti v rámci skupiny

Zoznam spolo ností v Skupine k 31. decembru 2011 je uvedený v nasledujúcom preh ade:

JOJ Media House, a. s.
Slovenská produk ná, a.s.
MAC TV s.r.o.
BigBoard Slovensko, a.s.
BigMedia, spol. s r.o.
RECAR Slovensko a.s.
RECAR Bratislava a.s.
Akcie.sk, s.r.o.

Krajina
registrácie

Majetkový
podiel

Forma kontroly

Metóda
konsolidácie

Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko

100%

priama
priama
nepriama
priama
nepriama
nepriama
nepriama
priama

Úplná

100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%

Úplná
Úplná
Úplná
Úplná
Úplná
Úplná
Úplná

Zoznam spolo ností v Skupine k 31. decembru 2010 je uvedený v nasledujúcom preh ade:

JOJ Media House, a. s.
Starhouse Media, a. s.

Krajina
registrácie

Majetkový
podiel

Forma kontroly

Metóda
konsolidácie

Slovensko
Slovensko

100%

priama
priama

Úplná

100%

Úplná

33. Spriaznené osoby
Identifikácia spriaznených osôb
Spriaznenými spolo nos ami Skupiny sú akcionári materskej spolo nosti, spolo nosti ovládané akcionármi
spolo nos
nosti.
Transakcie s kĐúþRYêPLRVREDPLPDQDåPHQWX
V priebehu ú tovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia k ú ové osoby
nosti nepoberali za svoju innos pre Spolo nos
Ostatné transakcie so spriaznenými osobami
Spolo nos uskuto nila v priebehu ú tovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:
Materská spolo nos HERNADO LIMITED v priebehu ú tovného obdobia navýšila vlastné imanie formou
vkladu mimo základné imanie (ostatné kapitálové fondy) na základe Dohody o poskytnutí pe
prostriedkov formou vkladu mimo základné imanie zo d a 28. marca 2011 a 4. júla 2011 v celkovej výške
112 tisíc EUR.
Transakcie so spriaznenými osobami spolo nosti boli realizované za obvyklých trhových podmienok.
Spolo nos neuskuto
Spolo nos
decembru 2011.
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DIÿ:

Súvaha ÚĀ POD 1-01
Bezprostredne

STRANA AKTÍV

OznaĀenie

ÿíslo

%HçQp~Ātovné obdobie

predchádzajúce

riadku
b

a

úĀtovné obdobie
1

c
Brutto-ĀasĨ 1

Korekcia-ĀasĨ 2

2

3

Netto

Netto

Spolu majetok r. 002 + r. 030 + r. 061

001

25 142 906

10 954

25 131 952

32 882

$

1HREHçQìPDMHWRNUUU



18 727 498

10 954

18 716 544

6 882

$,

'OKRGREìQHKPRWQìPDMHWRNV~ĀHW UDç



0

0

0

0

004

0

0

0

0

2. Softvér (013)-/073, 091A/

005

0

0

0

0

3. Oceniteĕné práva (014)-/074, 091A/

006

0

0

0

0

4. Goodwill (015) - /075, 091A/

007

0

0

0

0

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019, 01X) - /079, 07X, 091A/

008

0

0

0

0

6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
(041) - 093

009

0

0

0

0

7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný
majetok (051) - 095A

010

0

0

0

0

'OKRGREìKPRWQìPDMHWRNV~ĀHW UDç



0

0

0

0

012

0

0

0

0

013

0

0

0

0

$,,

A.II.1. Pozemky (031)-092A
2. Stavby (021) - /081, 092A/
3.

Samostatné hnuteĕné veci a súbory hnuteĕných vecí
(022)-/082, 092A/

014

0

0

0

0

4.

Pestovateĕské celky trvalých porastov
(025)-/085, 092A/

015

0

0

0

0

5.

Základné stádo a ĨDçQp]YLHUDWi
(026)-/086,092A/

016

0

0

0

0

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029, 02X, 032)-/089, 08X, 092A/

017

0

0

0

0

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
(042)-094

018

0

0

0

0

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052)-095A

019

0

0

0

0

9.

2SUDYQiSRORçNDNQDGREXGQXWpPXPDMHWNX
(+/- 097) +/- 098

020

0

0

0

0

'OKRGREìILQDQĀQìPDMHWRNV~ĀHW UDç



18 727 498

10 954

18 716 544

6 882

022

71 700

0

71 700

6 882

$,,,

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej
A.III.1.
úĀtovnej jednotke (061) - 096A
2.

Podielové cenné papiere a podiely v spoloĀnosti s
podstatným vplyvom (062) - 096A

023

10 954

10 954

0

0

3.

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
(063, 065)-096A

024

0

0

0

0

4.

3{çLĀky úĀtovnej jednotke v konsolidovanom celku
(066A) - 096A

025

18 644 844

0

18 644 844

0

2

2023141945

DIÿ:

Súvaha ÚĀ POD 1-01
Bezprostredne

STRANA AKTÍV

OznaĀenie

ÿíslo

%HçQp~Ātovné obdobie

predchádzajúce

riadku
b

a

úĀtovné obdobie
1

c
Brutto-ĀasĨ 1

Korekcia-ĀasĨ 2

2

3

Netto

Netto

5.

Ostatný dlhodobý finanĀný majetok
(067A, 069, 06XA) - 096A

026

0

0

0

0

6.

3{çLĀky s dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 06XA) - 096A

027

0

0

0

0

7.

Obstarávaný dlhodobý finanĀný majetok
(043) - 096A

028

0

0

0

0

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finanĀný majetok
(053) - 095A

029

0

0

0

0

%

2EHçQìPDMHWRNUUUU



448 438

0

448 438

25 999

B.I.

Zásoby súĀHW UDç



0

0

0

0

032

0

0

0

0

033

0

0

0

0

3. Výrobky (123)-194

034

0

0

0

0

4. Zvieratá (124) - 195

035

0

0

0

0

5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

036

0

0

0

0

6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A

037

0

0

0

0



91 002

0

91 002

0

039

0

0

0

0

040

0

0

0

0

B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
2.

NedokonĀená výroba a polotovary vlastnej výroby
(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/

Dlhodobé pohĕadávky súĀHW UDç

B.II.

Pohĕadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A,
B.II.1.
314A, 315A, 31XA) - 391A
2. ÿistá hodnota zákazky (316A)
3.

Pohĕadávky voĀi dcérskej úĀtovnej jednotke a
materskej úĀtovnej jednotke (351A) - 391A

041

0

0

0

0

4.

Ostatné pohĕadávky v rámci konsolidovaného celku
(351A) - 391A

042

0

0

0

0

5.

Pohĕadávky voĀi spoloĀníkom, ĀOHQRPD]GUXçHQLX
(354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A

043

0

0

0

0

6.

Iné pohĕadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A,
376A, 378A) - 391A

044

0

0

0

0

045

91 002

0

91 002

0

Krátkodobé pohĕadávky súĀHW UDç



350 499

0

350 499

0

Pohĕadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A,
B.III.1.
314A, 315A, 31XA) - 391A

047

350 499

0

350 499

0

048

0

0

0

0

 2GORçHQiGDěová pohĕadávka (481A)
B.III.

2. ÿistá hodnota zákazky (316A)
3.

Pohĕadávky voĀi dcérskej úĀtovnej jednotke a
materskej úĀtovnej jednotke (351A) - 391A

049

0

0

0

0

4.

Ostatné pohĕadávky v rámci konsolidovaného celku
(351A) - 391A

050

0

0

0

0

5.

Pohĕadávky voĀi spoloĀníkom, ĀOHQRPD]GUXçHQLX
(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A

051

0

0

0

0

052

0

0

0

0

6. Sociálne poistenie (336) - 391A
7.

Daěové pohĕadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346,
347) - 391A

053

0

0

0

0

8.

Iné pohĕadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A,
376A, 378A) - 391A

054

0

0

0

0

3

2023141945

DIÿ:

Súvaha ÚĀ POD 1-01
Bezprostredne

Ozna-

STRANA AKTÍV

Āenie

ÿíslo

%HçQp~Ātovné obdobie

riadku
b

a

úĀtovné obdobie
1

c
Brutto-ĀasĨ 1

FinanĀné úĀty súĀHW UDçU

B.IV.

B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X)
2. ÚĀty v bankách (221A, 22X +/- 261)

C.

predchádzajúce

Korekcia-ĀasĨ 2

2

3

Netto

Netto



6 937

0

6 937

25 999

056

99

0

99

62

057

6 838

0

6 838

25 937

3.

ÚĀty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok 22XA

058

0

0

0

0

4.

Krátkodobý finanĀný majetok
(251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X)

059

0

0

0

0

5.

Obstarávaný krátkodobý finanĀný majetok
(259, 314A) - 291

060

0

0

0

0

ÿasové rozlíšenie súĀHW UDçU



5 966 970

0

5 966 970

1

062

4 467 171

0

4 467 171

0

2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

063

1 499 793

0

1 499 793

0

3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

064

0

0

0

0

4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

065

5

0

5

1

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

4

2023141945

DIÿ:

STRANA PASÍV

OznaĀenie

Súvaha ÚĀ POD 1-01
ÿíslo
riadku

b

a

c

Bezprostredne
predchádzajúce
úĀtovné obdobie
5

%HçQp
úĀtovné obdobie
4

Spolu vlastné imanie a záväzky r.067 + r.088 + r.121

066

25 131 952

32 882

A.

Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087

067

-285 953

-6 529

A.I.

Základné imanie súĀHW UDç



25 000

25 000

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491)

069

25 000

25 000

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/ 252)

070

0

0

3. Zmena základného imania +/- 419

071

0

0

4. Pohĕadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

072

0

0



114 500

2 500



0

0

075

112 000

0

Kapitálové fondy súĀHW UDç

A.II.

$,, (PLVQpiçLR 
2. Ostatné kapitálové fondy (413)

A.III.

3.

Zákonný rezervný fond (Nedeliteĕný fond) z
kapitálových vkladov (417, 418)

076

2 500

2 500

4.

Oceěovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov (+/- 414)

077

0

0

5.

Oceěovacie rozdiely z kapitálových úĀastín
(+/- 415)

078

0

0

6.

Oceěovacie rozdiely z precenenia pri zlúĀení, splynutí
a rozdelení (+/- 416)

079

0

0

Fondy zo zisku súĀHW UDçU



0

0

081

0

0

2. Nedeliteĕný fond (422)

082

0

0

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)

083

0

0

084

-34 029

0

085

0

0

086

-34 029

0

A.V.

Výsledok hospodárenia za úĀtovné obdobie po
zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r.
U

087

-391 424

-34 029

B.

Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118

088

25 417 901

39 411

Rezervy súĀHW UDçU



23 380

0

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A)

090

0

0

2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)

091

23 380

0

3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)

092

0

0

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

093

0

0



25 000 000

0

095

0

0

2. ÿistá hodnota zákazky (316A)

096

0

0

3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)

097

0

0

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)

A.IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

B.I.

B.II.

Dlhodobé záväzky súĀHW UDçU

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)

5

2023141945

DIÿ:

Ozna-

STRANA PASÍV

Āenie

ÿíslo
riadku

b

a

Súvaha ÚĀ POD 1-01

c

Bezprostredne
predchádzajúce
úĀWRYQpREGRELH
5

%HçQp
úĀWRYQpREGRELH
4

Dlhodobé záväzky voĀi dcérskej úĀtovnej jednotke a
4.
materskej úĀtovnej jednotke (471A)

098

0

0

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného
celku (471A)

099

0

0

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

100

0

0

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

101

0

0

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

102

25 000 000

0

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

5.

103

0

0

Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A,
10.
373A, 377A)

104

0

0

 2GORçHQìGDěRYì]iYl]RN $



0

0

.UiWNRGREp]iYl]N\V~ĀHW UDçU



394 521

39 411

Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,
475A, 478A, 479A, 47XA)

107

316 485

39 411

2. ÿistá hodnota zákazky (316A)

108

0

0

3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

109

30 000

0

%,,,
B.III.1.

4.

Záväzky voĀi dcérskej úĀtovnej jednotke a materskej
úĀtovnej jednotke (361A, 471A)

110

0

0

5.

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,
36XA, 471A, 47XA)

111

0

0

6.

Záväzky voĀi spoloĀQtNRPD]GUXçHQLX 
367, 368, 398A, 478A, 479A)

112

0

0

7. Záväzky voĀi zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

113

0

0

8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)

114

0

0

Daěové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347,
34X)

115

48 036

0

Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A,
47X)

116

0

0

B.IV.

.UiWNRGREpILQDQĀQpYìSRPRFL ;$
$

117

0

0

%9

%DQNRYp~YHU\UU



0

0

119

0

0



0

0

ÿDVRYpUR]OtåHQLHV~ĀHW UDçU



3

0

& 9ìGDYN\EXG~FLFKREGREtGOKRGREp $



0

0

 9ìGDYN\EXG~FLFKREGREtNUiWNRGREp $



3

0

 9ìQRV\EXG~FLFKREGREtGOKRGREp $



0

0

 9ìQRV\EXG~FLFKREGREtNUiWNRGREp $



0

0

9.
10.

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
 %HçQpEDQNRYp~YHU\ $;$;$
C.

6

2023141945

DIÿ:
OznaĀenie

Text

a

b

,

Výkaz ziskov a strát ÚĀ POD 2-01
ÿíslo
riadku

c

SkutoĀnosĨ

EHçQp~ĀWRYQpREGRELH

EH]SURVWUHGQHSUHGFKiG]DM~FH
~ĀWRYQpREGRELH

1

2

7UçE\]SUHGDMDWRYDUX 



0

0

A.

1iNODG\Y\QDORçHQpQDREVWDUDQLHSUHGDQpKRWRYDUX
$

02

0

0



2EFKRGQiPDUçDUU



0

0

9ìUREDUUU



298 580

0

7UçE\]SUHGDMDYODVWQìFKYìURENRYDVOXçLHE


05

298 580

0

=PHQ\VWDYXYQ~WURRUJDQL]DĀQìFK]iVRE
~ĀWRYiVNXSLQD



0

0

 $NWLYiFLD ~ĀWRYiVNXSLQD



0

0

%

9ìUREQiVSRWUHEDUU







B.1.

6SRWUHEDPDWHULiOXHQHUJLHDRVWDWQìFK
QHVNODGRYDWHĕQìFKGRGiYRN $

09





6OXçE\ ~ĀWRYiVNXSLQD



481 134

3 420



3ULGDQiKRGQRWDUUU







&

2VREQpQiNODG\V~ĀHW UDç



0

0

&

0]GRYpQiNODG\ 



0

0



2GPHQ\ĀOHQRPRUJiQRYVSRORĀQRVWLDGUXçVWYD 



0

0



1iNODG\QDVRFLiOQHSRLVWHQLH 



0

0



6RFLiOQHQiNODG\ 



0

0

'

'DQHDSRSODWN\ ~ĀWRYiVNXSLQD







E.

2GSLV\DRSUDYQpSRORçN\NGOKRGREpPX
QHKPRWQpPXPDMHWNXDGOKRGREpPXKPRWQpPX
PDMHWNX 

18

0

0

7UçE\]SUHGDMDGOKRGREpKRPDMHWNXDPDWHULiOX


19

0

0

F.

=RVWDWNRYiFHQDSUHGDQpKRGOKRGREpKRPDMHWNXD
SUHGDQpKRPDWHULiOX 

20

0

0

G.

7YRUEDD]~ĀWRYDQLHRSUDYQìFKSRORçLHNN
SRKĕDGiYNDP 

21

0

0

,,

II.1.

2.



III.

2

2023141945

DIÿ:
OznaĀenie

Text

a

b

Výkaz ziskov a strát ÚĀ POD 2-01
ÿíslo
riadku

c

SkutoĀnosĨ

EHçQp~ĀWRYQpREGRELH

EH]SURVWUHGQHSUHGFKiG]DM~FH
~ĀWRYQpREGRELH

1

2

Ostatné výnosy z hospodárskej Āinnosti (644, 645, 646,
648, 655, 657)

22

0

0

Ostatné náklady na hospodársku ĀinnosĨ
(543, 544, 545 546, 548, 549, 555, 557)

23

292 000

0

Prevod výnosov z hospodárskej Āinnosti (-) (697)

24

0

0

I.

Prevod nákladov na hospodársku ĀinnosĨ (-) (597)

25

0

0

*

Výsledok hospodárenia z hospodárskej Āinnosti
r. 11- r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)

26

-474 808

-4 396

7UçE\]SUHGDMDFHQQìFKSDSLHURYDSRGLHORY 



1

0

3UHGDQpFHQQpSDSLHUHDSRGLHO\ 



1

0

9ìQRV\]GOKRGREpKRILQDQĀného majetku
r. 30 + r. 31 + r. 32

29

0

0

30

0

0

IV.

H.
V.

9,
-

VII.

9ìQRV\]FHQQìFKSDSLHURYDSRGLHORYYGFpUVNHM
VII.1 úĀtovnej jednotke a v spoloĀnosti s podstatným
vplyvom (665A)
2.

9ìQRV\]RVWDWQìFKGOKRGREìFKFHQQìFKSDSLHURYD
podielov (665A)

31

0

0

3.

9ìQRV\]RVWDWQpKRGOKRGREpKRILQDQĀného majetku
(665A)

32

0

0

9ìQRV\]NUiWNRGREpKRILQDQĀného majetku (666)

33

0

0

1iNODG\QDNUiWNRGREìILQDQĀný majetok (566)

34

0

0

9ìQRV\]SUHFHQHQLDFHQQìFKSDSLHURYDYìQRV\]
GHULYiWRYìFKRSHUiFLt 

35

0

0

L.

1iNODG\QDSUHFHQHQLHFHQQìFKSDSLHURYDQiNODG\
QDGHULYiWRYpRSHUiFLH 

36

0

0

M.

7YRUEDD]~ĀWRYDQLHRSUDYQìFKSRORçLHNN
ILQDQĀnému majetku +/- 565

37

6 881

29 632

Výnosové úroky (662)

38

44 861

2

Nákladové úroky (562)

39

45 175

0

Kurzové zisky (663)

40

0

0

Kurzové straty (563)

41

0

0

9,,,
.
IX.

X.

N.

XI.

O.

3

2023141945

DIÿ:
OznaĀenie

Text

a

b

Výkaz ziskov a strát ÚĀ POD 2-01
ÿíslo
riadku

c

SkutoĀnosĨ

EHçQp~ĀWRYQpREGRELH

EH]SURVWUHGQHSUHGFKiG]DM~FH
~ĀWRYQpREGRELH

1

2

Ostatné výnosy z finanĀnej Āinnosti (668)

42

0

0

Ostatné náklady na finanĀnú ĀinnosĨ (568, 569)

43

421

3

Prevod finanĀných výnosov (-) (698)

44

0

0

R.

Prevod finanĀných nákladov (-) (598)

45

0

0

*

Výsledok hospodárenia z finanĀnej Āinnosti
r. 27 - r. 28 + r. 29+ r. 33 - r. 34 + r.35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 +(- r. 44) -(- r. 45)

46

-7 616

-29 633

**

9ìVOHGRNKRVSRGiUHQLD]EHçQHMĀinnosti pred
zdanením r. 26 + r. 46

47

-482 424

-34 029

S.

Daě]SUtMPRY]EHçQHMĀinnosti r. 49 + r. 50

48

-91 000

0

S.1

- splatná (591, 595)

49

2

0

RGORçHQi 



-91 002

0

9ìVOHGRNKRVSRGiUHQLD]EHçQHMĀinnosti po zdanení r.
47 - r. 48

51

-391 424

-34 029

Mimoriadne výnosy (úĀtová skupina 68)

52

0

0

T.

Mimoriadne náklady (úĀtová skupina 58)

53

0

0

*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej Āinnosti pred
zdanením r. 52 - r. 53

54

0

0

U.

Daě z príjmov z mimoriadnej Āinnosti r. 56 + r. 57

55

0

0

U.1.

- splatná (593)

56

0

0

RGORçHQi 



0

0

*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej Āinnosti po
zdanení r. 54 - r. 55

58

0

0

***

9ìVOHGRNKRVSRGiUHQLD]D~ĀWRYQpREGRELHSUHG
zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]

59

-482 424

-34 029

V.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoloĀQtNRP 

60

0

0

***

9ìVOHGRNKRVSRGiUHQLD]D~ĀWRYQpREGRELHSR
zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]

61

-391 424

-34 029

XII.

P.

XIII.



**

XIV.
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