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Dobry początek roku

Telewizja Kino Polska i Filmbox 
odnotowują znaczący wzrost 
oglądalności i przychodów z reklam

Wynik badań oglądalności Telewizji Kino Polska i Filmbox  
w marcu 2011 i 2012
Źródło: Nielsen Audience Measurement, AMR
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Nowe media

współpraca z czołowymi producentami 
telewizorów i platformami mobilnymi

rozwój i uruchomienie aplikacji 
FILMBOX LIVE na platformach
Smart TV w wersji polskiej  
i międzynarodowej

nowe pola dystrybucji kanałów 
telewizyjnych i contentu VoD
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Nowy pakiet kanałów telewizyjnych
na polski rynek

ponad 30 dyscyplin
sportów walki w jakości HD

kino akcji, horrory i thrillery najlepszej jakości filmy  
i programy erotyczne
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Wspólne działania Kino Polska i Kino RP

promocja i dystrybucja filmów
na całym świecie przy wsparciu PISF i SFP

dystrybucja kinowa filmów
po rekonstrukcji

emisja filmów po rekonstrukcji
na antenie Kino Polska

Tworzymy wraz z Cyfrowym 
Repozytorium Filmowym prestiżową 
bibliotekę polskiej klasyki filmowej
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Zasięg i ramówka

spodziewany wzrost przychodu
z reklam na kanale Kino Polska
i z abonamentu kanałów premium

wprowadzona jesienią 2011  
uporządkowana ramówka  
przyniosła wzrost oglądalności

świetne wyniki oglądalności filmów 
po rekonstrukcji (np. „Krzyżacy” – ponad 200 tys.)

Od czerwca kanały Kino Polska, 
Filmbox Extra i Filmbox Family 
rozszerzają zasięg.

Rewolucja w ramówce
Telewizji Kino Polska odniosła sukces
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Telewizja Kino Polska 
i Kino Polska Muzyka w USA

rozpoczęcie emisji na największej 
w USA platformie cyfrowej DISH 
NETWORK – czerwiec 2012

gorąco wyczekiwany
przez amerykańską Polonię
powrót Telewizji Kino Polska
do USA
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Stopklatka dostawcą usług B2B

sprzedaż pakietów mediowych

treści specjalne – aplikacje na dekodery

integracje platform

rekomendacja treści Stopklatka.pl
dla treści video udostępnianych online

Tworzenie synergii pomiędzy Stopklatka.pl,  
a największymi platformami cyfrowymi

Obszary współpracy:
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Zysk netto i EBITDA Grupy Kapitałowej

Znaczący wzrost oglądalności Telewizji Kino Polska, 
dzięki czemu przychody reklamowe Grupy w I kwartale 
2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 
poprzedniego, wzrosły o 68% osiągając poziom 
ok. 3 156 tys. zł.

Systematyczne poszerzanie zasięgu technicznego 
kanałów telewizyjnych produkowanych i dystrybuowanych 
przez Kino Polska TV S.A., dzięki czemu przychody 
z działalności emisyjnej na koniec marca br. wyniosły 
blisko 10 672 tys. zł

Zwiększenie przychodów Grupy z produkcji kanałów.  
W I kwartale 2012 r. kształtowały się one na poziomie 
8 013 tys. zł, w porównaniu z analogicznym okresem  
roku poprzedniego jest to wzrost o ok. 37%.  
 
Strata netto Stopklatka S.A., wynosząca na koniec  
I kwartału 2012 r. blisko 64 tys. zł. Wynik ten ulega 
poprawie dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji  
mającej na celu optymalizację kosztów. Spółka ta,  
dąży do osiągnięcia progu rentowności w roku 2012.

Strata netto Cyfrowego Repozytorium Filmowego  
Sp. z o.o., która na koniec marca 2012 r. wyniosła ok. 
239 tys. zł. Jest to podyktowane wzrostem kosztów  

I kwartał 2011

4 861

3 455

2 813

I kwartał 2012 dane w tys. zł

2 387

w związku z rozpoczętymi inwestycjami związanymi z zakupem 
nowoczesnej infrastruktury technicznej (wzrost kosztów 
amortyzacji). Dodatkowo zwiększono także zasoby kadrowe 
spółki.

Wyższa dynamika wzrostu marży EBITDA w porównaniu  
z zyskiem netto podyktowana jest głównie niemal dwukrotnym 
wzrostem amortyzacji w porównaniu z rokiem ubiegłym (zakup 
środków trwałych, amortyzacja umów licencyjnych), jak również 
zwiększeniem kosztów finansowych (głównie różnic kursowych).

zysk netto +17,85% EBITDA +40,69%
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Skonsolidowane przepływy pieniężne

zwiększenie stanu należności, związane z wydłużonymi 
terminami płatności od znacznych kontrahentów, 
przypadającymi na miesiąc kwiecień/maj

zwiększenie stanu zapasów magazynowych  
– w przeważającej większości  
Cyfrowego Repozytorium Filmowego Sp. z o.o.

rozwiązanie rezerw urlopowych

nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych  
i prawnych

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej:

Główne czynniki determinujące  
ujemne przepływy pieniężne Grupy 
w I kwartale 2012 r.

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej:

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej:

nabycie 11 000 akcji własnych Kino Polska TV S.A.
po średniej cenie jednostkowej 6,05 zł.

spłata kredytu w rachunku bieżącym
(dot. Stopklatka S.A.)
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Skup akcji własnych

18 stycznia 2012 r. Spółka poinformowała  
o rozpoczęciu skupu akcji własnych.  
Na cel ten Emitent przeznaczył łączną kwotę  
o wartości nie wyższej niż 5 000 000 zł  
za wszystkie nabyte akcje własne.

Do dnia dzisiejszego Spółka nabyła łącznie 
11 000 akcji własnych po średniej cenie 
jednostkowej 6,05 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia  
14 maja 2012 r., cena, za którą Spółka będzie 
nabywać Akcje Własne nie może być wartością 
wyższą niż 15 zł.

W kolejnych miesiącach roku 2012
Kino Polska TV S.A. zamierza
kontynuować skup akcji własnych
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Zastrzeżenia

nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni 

odzwierciedlają stan rzeczywisty. Opracowanie może 

zawierać elementy odnoszące się do przyszłości, 

stanowiące ryzyko inwestycyjne, które mogą istotnie 

różnić się od faktycznych rezultatów.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za efekty 

decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

Jedynym wiarygodnym źródłem dotyczącym wyników 

finansowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 

są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez 

spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Kino 

Polska TV S.A. w ramach wykonywania przez nie 

obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów 

prawa polskiego.

Powyższa prezentacja została przygotowana przez Kino 

Polska TV S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny. 

Jej celem jest przedstawienie wybranych danych 

dotyczących Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 

Nie może być traktowana jako część zaproszenia  

(czy oferty do nabycia papierów wartościowych) 

zaproszenia do dokonania inwestycji lub 

przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów 

wartościowych.

Informacje zawarte w niniejszej prezentacji pochodzą 

z ogólnie dostępnych źródeł, które Kino Polska TV 

S.A. („Spółka”) uznaje za wiarygodne. Informacje 

nie wynikające wprost z raportów okresowych 

publikowanych przez spółki wchodzące w skład 

Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. nie były 

poddane niezależnej weryfikacji, w związku z czym 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


