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I. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 

 

 

  

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2015 r. 

niebadane  

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2014 r. 

niebadane 

Przekształcone 

(*) 

   

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2015 r. 

niebadane  

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2014 r. 

niebadane 

Przekształcone 

(*) 

   

w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR 

I Przychody ze sprzedaży  27 499   24 129   6 628   5 816  

II Zysk z działalności operacyjnej  5 309   4 040   1 280   974  

III Zysk przed opodatkowaniem (brutto)  5 340   3 971   1 287   957  

IV Całkowite dochody ogółem  4 583   3 254   1 105   784  

V Średnioważona liczba akcji własnych (liczba, nie w tysiącach)  19 821 404   16 488 071   19 821 404   16 488 071  

VI Akcje własne (liczba, nie w tysiącach)  -     -     -     -    

VII Zysk na akcję (nie w tysiącach)  0,23   0,15   0,055   0,036  

VIII Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  4 481  5 144   1 080  1 240 

IX Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (3 966)  (4 448)  (956)  (1 072) 

X Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (3 617)  (865)  (872) (208) 

XI Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  19 337   14 792   4 661   3 565  

  

 Stan na 

31.03.2015 r. 

niebadane  

 Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

   

Stan na 

31.03.2015 r. 

niebadane  

 Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

   

w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR 

XII Aktywa trwałe  44 178   43 769   10 804   10 704  

XIII Aktywa obrotowe  54 588   53 653   13 350   13 121  

XIV Aktywa razem  98 766   97 422   24 154   23 825  

XV Zobowiązania długoterminowe  1 258   985   308   241  

XVI Zobowiązania krótkoterminowe  18 676  22 188   4 567   5 426  

XVII Kapitał własny  78 832   74 249   19 279   18 158  

XVIII Kapitał zakładowy  1 982   1 982   485   485  

 

 

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2015 i 2014 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 

 pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31 marca  

2015 r. – 4,0890 PLN/EUR;  

 pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu średniego, liczonego 

jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 marca  

2015 r. określonych przez Narodowy Bank Polski – 4,1489  PLN/EUR. 

 

 

(*) Grupa dokonała przekształcenia danych porównawczych w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca 2015 r. w wyniku ujęcia korekty błędu i zmian prezentacji. Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian opisano  szczegółowo w nocie 3 do 

skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 

2015 r. 
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Wybrane jednostkowe dane finansowe Kino Polska TV S.A.  

 

  

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2015 r. 

niebadane  

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2014 r. 

niebadane 

Przekształcone 

(*) 

   

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2015 r. 

niebadane  

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2014 r. 

niebadane 

Przekształcone 

(*) 

   

w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR 

I Przychody ze sprzedaży 25 748 23 277 6 206 5 610 

II Zysk z działalności operacyjnej 5 119 3 243 1 234 782 

III Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 5 051 3 021 1 217 728 

IV Całkowite dochody ogółem 4 360 2 955 1 051 712 

V Średnioważona liczba akcji własnych (liczba, nie w tysiącach)  19 821 404   16 488 071   19 821 404   16 488 071  

VI Akcje własne (liczba, nie w tysiącach)  -     -     -     -    

VII Zysk na akcję (nie w tysiącach) 0,22  0,18  0,053 0,043 

VIII Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 864 4 341 1 654 1 046 

IX Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 651) 1 796 (639) 433 

X Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 537) (2 750) (1 335) (663) 

XI Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 16 404 12 588 3 954 3 034 

  

 Stan na 

31.03.2015 r. 

niebadane  

 Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

   

Stan na 

31.03.2015 r. 

niebadane  

 Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

   

w PLN w PLN w EUR w EUR 

XII Aktywa trwałe 176 576 181 031 43 183 44 273 

XIII Aktywa obrotowe 55 464 50 002 13 564 12 228 

XIV Aktywa razem 232 040 231 033 56 747 56 501 

XV Zobowiązania długoterminowe 21 925 23 831 5 362 5 828 

XVI Zobowiązania krótkoterminowe 21 076 22 523 5 154 5 508 

XVII Kapitał własny 189 039 184 679 46 231 45 165 

XVIII Kapitał zakładowy 1 982 1 982 485 485 

 

Kwartalna informacja finansowa Spółki za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. prezentuje połączone dane finansowe spółek Kino 

Polska TV S.A. oraz jej spółki zależnej Kino Polska Program TV Sp. z o.o.,  których połączenie zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy 

w dniu 23 grudnia 2014 r. Do rozliczenia połączenia Spółka zastosowała metodę wartości historycznych, zgodnie z którą zsumowano 

wartości pozycji pochodzących ze sprawozdań z sytuacji finansowej, a także przychodów i kosztów oraz zysków i strat łączących się 

podmiotów od dnia kiedy podmioty te znalazły się pod wspólną kontrolą grupy kapitałowej, do której należy Spółka (czyli od października 

2012 r.). W związku z powyższym Spółka dokonała odpowiedniego przekształcenia danych porównawczych za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca 2014 r. 

 

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2015 i 2014 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 

 pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31 marca  

2015 r. – 4,0890 PLN/EUR;  

 pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu średniego, liczonego 

jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 marca  

2015 r. określonych przez Narodowy Bank Polski – 4,1489  PLN/EUR. 

 

(*) Spółka dokonała przekształcenia danych porównawczych w kwartalnej informacji finansowej za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 r. w wyniku 

ujęcia  korekty błędu, zmian prezentacji oraz rozliczenia połączenia za spółką zależną. Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian opisano szczegółowo w nocie 3 

do kwartalnej informacji finansowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015  r. 
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ZATWIERDZENIE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY  31 MARCA 2015 R. SPORZĄDZONEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYM 

STANDARDEM RACHUNKOWOŚCI 34 

W dniu 14 maja 2015 r. Zarząd Kino Polska TV S.A. zatwierdził kwartalne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 

2015 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna 

sprawozdawczość finansowa”, na które składają się:  

  

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. wykazujący całkowite dochody ogółem za okres  

w wysokości: 4 583 PLN. 

 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

na dzień 31 marca 2015 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 98 766 PLN. 

   

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych 

netto o kwotę: 3 102 PLN. 

  

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego 

o kwotę: 4 583 PLN. 

  

Noty do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych 

polskich, o ile nie podano inaczej.  

 

Zarząd Kino Polska TV S.A.: 

 

 

Bogusław Kisielewski  Berk Uziyel 

Prezes Zarządu 

 

 

 Członek Zarządu 

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego: 

 

Jolanta Orłowska 

 

Warszawa, dn. 14 maja 2015 r. 
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Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 
  

 
Nota 

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2015 r. 

(niebadane)  

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2014 r. 

(niebadane, 

przekształcone*)  

Działalność kontynuowana   
  

 
  

  
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 5  27 499   24 129  

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 5, 6  (15 609)  (15 884) 

 
  

  
Zysk brutto ze sprzedaży    11 890   8 245  

 
  

  
Koszty sprzedaży 5, 6  (1 783)  (1 157) 

Koszty ogólnego zarządu 5, 6  (3 200)  (1 842) 

Pozostałe przychody operacyjne    20   7  

Pozostałe koszty operacyjne    (883)  (795) 

Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności 9  (735)  (418) 

Zysk na działalności operacyjnej    5 309   4 040  

 
  

  
Przychody finansowe    61   54  

Koszty finansowe     (30)  (123) 

 
  

  
Zysk przed opodatkowaniem    5 340   3 971  

Podatek dochodowy 7  (770)  (235) 

 
  

  
Zysk netto z działalności kontynuowanej    4 570   3 736  

 
  

  
Działalność zaniechana   

  
Strata z działalności zaniechanej    -     (597) 

 
  

  
Zysk netto za okres    4 570   3 139  

 
  

  
Pozostałe całkowite dochody, które zostaną przeniesione do wyniku 

finansowego po spełnieniu określonych warunków: 
   13   115  

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych    13   115  

 
  

  
Całkowite dochody ogółem    4 583   3 254  

 
  

  
Zysk /(strata) netto za okres przypisany:   

  
- właścicielom jednostki dominującej    4 594   3 317  

- udziałowcom niekontrolującym    (24)  (178) 

 
   4 570   3 139  

Całkowity dochód ogółem przypisany:   
  

- właścicielom jednostki dominującej    4 607   3 432  

- udziałowcom niekontrolującym    (24)  (178) 

 
   4 583   3 254  

Całkowity dochód ogółem przypisany właścicielom jednostki dominującej 

powstające z: 
  

  
- działalności kontynuowanej    4 607   4 029  

- działalności zaniechanej    -     (597) 

 
   4 607   3 432  

Zysk (w zł) na akcję z działalności kontynuowanej i zaniechanej 

przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej podstawowy  

i rozwodniony: 

  
  

- z działalności kontynuowanej    0,23   0,20  

- z działalności zaniechanej    -     (0,04) 

- z zysku roku obrotowego    0,23   0,15  
   

 

(*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3 
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Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
  

AKTYWA Nota 
 Stan na 31 marca 

2015 r. (niebadany)  

 Stan na 31 grudnia 

2014 r.  

(przekształcony*) 

Stan na 31 marca  

2014 r. (niebadane, 

przekształcone*) 

Aktywa trwałe     
 

 

Rzeczowe aktywa trwałe 10  5 841   5 852  6 470 

Inwestycje wyceniane metodą praw własności 9  2 591   3 326  1 729 

Inne inwestycje długoterminowe    893   892  919 

Wartość firmy 11  1 852   1 852  1 852 

Pozostałe wartości niematerialne 11  32 054   31 593  33 167 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży    1  1  1 

Należności  z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 12  818   187  886 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  7  128   66  68 

Razem aktywa trwałe    44 178   43 769  45 092 

 
    

 
 

Aktywa obrotowe   
  

 
Zapasy    2 070   1 229  611 

Krótkoterminowe licencje filmowe 
 

 2 730   2 687  9 775 

Należności  z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 12  26 719   25 166  37 581 

Należności z tytułu podatku dochodowego    2   544  554 

Pożyczki udzielone 15  3 730   1 701  3 415 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty    19 337   22 326  14 792 

Razem aktywa obrotowe    54 588   53 653  66 728 

 
  

  
 

SUMA AKTYWÓW    98 766   97 422  111 820 

 
  

  
 

PASYWA        

Kapitał własny przypadający na właścicieli  jednostki 

dominującej 
  

  
 

Kapitał zakładowy 13  1 982   1 982  1 982 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej    148 940   148 940  38 473 

Pozostałe kapitały    (109 864)  (109 877) 81 

Zyski zatrzymane    37 944   33 350  30 240 

Razem    79 002   74 395  70 776 

 
  

  
 

Kapitał udziałowców niekontrolujących (mniejszościowych)    (170)  (146) (211) 

 
  

  
 

Kapitał własny ogółem    78 832   74 249  70 565 

 
  

  
 

Zobowiązania długoterminowe   
  

 
Kredyty i pożyczki 14  249   152  221 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 17  115   -  - 

Rezerwy 16  27   27  - 

Przychody przyszłych okresów    668   655  911 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego    160   45  33 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7  39   106  736 

Razem zobowiązania długoterminowe    1 258   985  1 901 

 
  

  
 

Zobowiązania krótkoterminowe   
  

 
Kredyty i pożyczki 14  368   4 069  3 772 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 17  16 662   16 576  27 933 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego    350   13  20 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego    99   37  50 

Rezerwy 16  593   476  184 

Przychody przyszłych okresów    604   1 017  7 395 

Razem zobowiązania krótkoterminowe    18 676   22 188  39 354 

 
  

  
 

Stan zobowiązań ogółem    19 934   23 173  41 255 

 
  

  
 

SUMA PASYWÓW    98 766   97 422  111 820 

  (*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3  
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Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
  

 
Nota 

 3 miesiące 

zakończone  

31 marca 2015 

(niebadane)  

 3 miesiące 

zakończone  

31 marca 2014 r. 

(niebadane, 

przekształcone*)  

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   
  

Zysk netto    4 570   3 139  

Korekty:   
  

Amortyzacja 6  2 928   3 210  

Odpisy aktualizujące aktywa trwałe 6  -     102  

Strata z tytułu różnic kursowych    (113)  22  

Odsetki i dywidendy, netto    (61)  (62) 

(Zysk)/strata na zbyciu jednostki zależnej 8  -     (360) 

Udział w wyniku jednostki wycenianej metodą praw własności    735   418  

Zmiany w kapitale obrotowym:   
  

Należności  z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 12  (5 017)  (2 845)  

Zapasy    (841)  32  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 17  1 811   2 204 

Przychody przyszłych okresów    (401)     (493)    

Rezerwy 16  117   (127) 

Podatek dochodowy zapłacony    (17)  (333) 

Podatek dochodowy naliczony 7  770   237  

 
  

  
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej     4 481   5 144  

 
  

  
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

  
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 10, 11  (1 999)  (4 434) 

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  10, 11  3   3  

Zbycie jednostki zależnej, po potrąceniu zbytych środków pieniężnych    -     (34) 

Odsetki otrzymane    30   17  

Udzielenie pożyczek 15  (2 000)  -    

Spłata udzielonych pożyczek    -     -    

 
   -     -    

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej    (3 966)  (4 448) 

 
  

  
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

  
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego    (13)  (13) 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 14  -     -    

Spłata pożyczek/kredytów 14  (3 599)  (849) 

Odsetki zapłacone    (5)  (3) 

 
  

  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    (3 617)  (865) 

 
  

  
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów     (3 102)  (169)  

Różnice kursowe netto    113   6  

Środki pieniężne na początek okresu    22 326   14 956  

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym    19 337   14 792  

o ograniczonej możliwości dysponowania 
 

 580   530  
   

 

 

 

 

(*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3
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Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym   

  
  

  
Kapitał 

podstawowy 

Kapitały z emisji 

akcji powyżej 

wartości 

nominalnej 

Pozostałe kapitały 

Zyski zatrzymane 

Kapitał własny 

przypadający na 

właścicieli jednostki 

dominującej 

Kapitał 

udziałowców 

niekontrolujących 

/mniejszościowych 

Kapitały własne 

razem 
 

Nota 

Kapitał 

rezerwowy  

(w tym akcje 

własne) 

Kapitał niezareje- 

strowany 

Kapitał  

z przeliczenia 

jednostek 

zagranicznych 

Stan na 1 stycznia 2015 r. 

(przekształcony*) 
   1 982   148 940   (110 466)  -     589   33 350   74 395   (146)  74 249  

Różnice kursowe z przeliczenia    -     -     -     -     13   -     13   -     13  

Zysk netto za okres    -     -     -     -     -     4 594   4 594   (24)  4 570  

Razem całkowite dochody    -     -     -     -     13   4 594   4 607   (24)  4 583  

Stan na 31 marca 2015 r. 

(niebadany) 
   1 982   148 940   (110 466)  -     602   37 944   79 002   (170)  78 832  

 

 
  

Kapitał 

podstawowy 

Kapitały z emisji 

akcji powyżej 

wartości 

nominalnej 

Pozostałe kapitały 

Zyski zatrzymane 

Kapitał własny 

przypadający na 

właścicieli jednostki 

dominującej 

Kapitał 

udziałowców 

niekontrolujących 

/mniejszościowych 

Kapitały własne 

razem 
 

Nota 

Kapitał 

rezerwowy (w 

tym akcje 

własne) 

Kapitał niezareje- 

strowany 

Kapitał z 

przeliczenia 

jednostek 

zagranicznych 

Stan na 1 stycznia 2014 r. 

Przekształcone (*) 
   1 382   35 660   -     3 414   (34)  26 923   67 344   (451)  66 893  

Rejestracja kapitału    600   2 814   -     (3 414)  -     -     -     -     -    

Zbycie jednostki zależnej 8  -     -     -     -     -     -     -     418   418  

Różnice kursowe z przeliczenia      115 - 115  115 

Zysk netto za rok obrotowy 

(przekształcony*) 
   -     -     -     -     -   3 317   3 317   (178)  3 139  

Razem całkowite dochody    -   -   -     -     115   3 317   3 432   (178)   3 254 

Stan na 31 marca 2014 r. 

(przekształcony*, niebadany) 
   1 982   38 474   -     -     81   30 240   70 776   (211)  70 565  

(*) Przekształcenie dotyczy korekty błędu opisanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska za  okres 01.01.2014 do 31.12.2014 
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 Informacja dodatkowa do śródrocznego sprawozdania finansowego (noty) 

 

1.  Informacje ogólne o Spółce i jej Grupie Kapitałowej 

Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) działa na rynku mediów od czerwca 2003 r. (wówczas pod nazwą 

Kino Polska TV Sp. z o.o.) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 

0000363674. W dniu 24 sierpnia 2010 r. zostało zarejestrowane przekształcenie spółki w spółkę akcyjną.  

 

W dniu 12 kwietnia 2011 r. Kino Polska TV S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie. 

 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy. Na dzień 

31 marca 2015 r. w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. („Grupa) wchodziły następujące podmioty:  

 Kino Polska TV S.A. (Polska) – jednostka dominująca, 

 Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. (Polska) zwana dalej „CRF” lub „Repozytorium” – 

jednostka zależna, 

 KPTV Media Sp. z o.o. (Polska)  zwana dalej „KPTV Media” – jednostka zależna, 

 Kino Polska Program Sp. z o.o., obecnie w likwidacji (Polska) – jednostka zależna, 

 TV Okazje Sp. z o.o. (Polska) – jednostka zależna, 

 Fundacja Kino Polska, obecnie w likwidacji (Polska) – jednostka zależna, 

 Filmbox International Ltd. (Wielka Brytania) – jednostka zależna, 

o Help Film s.r.o. (Czechy) – jednostka pośrednio zależna, 

o Help Film Slovakia s.r.o. (Słowacja) – jednostka pośrednio zależna, 

o SPI International Magyarorszag, Kft. (Węgry) – jednostka pośrednio zależna. 

 

W okresie od 1 stycznia do 11 marca 2014 r. w skład jednostek zależnych Spółki wchodziła także Stopklatka 

S.A. („STK”) – jako jednostka zależna. Na skutek transakcji sprzedaży części akcji posiadanych przez  

Kino Polska TV S.A. w Stopklatka S.A., która miała miejsce 12 marca 2014 r. status tej spółki w Grupie uległ 

zmianie, w wyniku czego począwszy od 12 marca 2014 r. Stopklatka S.A. jest ujmowana w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym Grupy Kino Polska TV S.A. jako wspólne przedsięwzięcie współkontrolowane przez 

Spółkę oraz Agora S.A. 

 

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 22 grudnia 2014 r. w skład jednostek zależnych Emitenta wchodziła 

także spółka Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (w dniu 1 września 2014 r. 

zostało zarejestrowane przekształcenie spółki Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

S.K.A. w spółkę Kino Polska Program TV Sp. z o.o.). W dniu 23 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru 

przedsiębiorców połączenia Kino Polska TV S.A. ze spółką zależną – Kino Polska Program TV Sp. z o.o. 

(„Połączenie”). W wyniku przedmiotowego Połączenia spółka Kino Polska Program TV Sp. z o.o. przestała 
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istnieć, zaś spółka Kino Polska TV S.A. stała się z mocy prawa stroną wszelkich umów, których stroną była 

dotychczas spółka Kino Polska Program TV Sp. z o.o., bez konieczności zawierania odrębnych aneksów. 

 

W dniu 1 kwietnia 2015 r. podmioty: Kino Polska Program Sp. z o.o. oraz Fundacja Kino Polska zostały 

postawione w stan likwidacji. 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym w skład głównych obszarów działalności 

Grupy zaliczyć można: 

1) Emisję TV kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych (w tym również sprzedaż czasu 

reklamowego), 

2) Emisję i sprzedaż reklam na kanałach Kino Polska, 

3) Produkcję kanałów telewizyjnych,  

4) Sprzedaż praw licencyjnych, 

5) Pozostałe (m.in. telesprzedaż, VOD, Cyfryzacja i archiwizacja, sprzedaż DVD). 

 

Siedziba Kino Polska TV S.A.: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa 

Biuro Kino Polska TV S.A.: ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa 

Telefon: 22 356 74 00, Fax: 22 356 74 01 

Strona internetowa: www.kinopolska.pl   

 

Objaśnienia dotyczące sezonowości w działalności Grupy 

W Grupie Kapitałowej Kino Polska TV S.A. nie występuje zjawisko cykliczności lub sezonowości działalności, 

które powodowałoby istotne wahania wyników finansowych w trakcie roku obrotowego. 

 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji  

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszej śródrocznej informacji finansowej jest złoty polski (zł lub 

PLN). 

 

Skład Zarządu Kino Polska TV S.A. w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

- Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu, 

- Berk Uziyel – Członek Zarządu. 

 

Skład Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

- Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Stacey Sobel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Berrin Avcilar – Członek Rady Nadzorczej, 

- Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej, 

- Piotr Reisch – Członek Rady Nadzorczej, 

- Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej, 

- Leszek Stypułkowski – Członek Rady Nadzorczej. 
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2. Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 

z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, w związku z czym nie obejmuje ono 

wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i powinno być czytane 

łącznie z rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Kino Polska TV S.A. za rok 

2014, które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 

 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 

z zasadami rachunkowości opisanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kino Polska TV 

S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku z wyjątkiem zmian opisanych poniżej w nocie 3. Zmiany  

w MSSF, które weszły w życie od 1 stycznia 2015 roku nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe. Nowe lub zmienione standardy i interpretacja, które nie weszły jeszcze w życie i mogą 

mieć wpływ na Grupę zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2014 r.; od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 do 

ogłoszenia nie zostały opublikowane żadne nowe i zmienione standardy i interpretacje, które miałby wpływ na 

Grupę.  Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nieobowiązujące do dnia publikacji niniejszego 

śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zmiany w MSSF, zgodnie z datą ich wejścia 

w życie. Oszacowanie wpływu tych zmian na przyszłe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest 

przedmiotem prowadzonych analiz. 

 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 

autoryzacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza 

się istnienia okoliczności wskazujących na istotne zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę. 

 

3. Zmiany prezentacji i korekty błędów 

3.1. Korekty błędów 

(1) W związku z finalizacją transakcji zbycia części posiadanych akcji w Stopklatka S.A. na rzecz Agora 

S.A. w wyniku, którego Grupa utraciła kontrolę nad Stopklatka S.A., uległy zmianie wartość godziwa  

zatrzymanych udziałów w Stopklatce S.A. posiadanych przez Kino Polska TV S.A. oraz wynik na 

zbyciu udziałów. W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 

2014 roku Grupa zaprezentowała wstępnie oszacowaną wartość godziwą pozostałych udziałów 

w oparciu o notowania na NewConnect na dzień transakcji. Po weryfikacji Zarząd uznał, iż ze względu 

na niewielki udział akcji podlegających obrotowi na tym rynku cena z notowań nie reprezentuje 

wartości godziwej i dokonał ostatecznego ustalenia wartości godziwej udziałów w księgach w oparciu 

o wartość godziwą ustaloną na podstawie ceny transakcyjnej, za jaką Agora S.A. kupiła analogiczną 

liczbę akcji spółki Stopklatka S.A. W efekcie dane porównawcze w skróconym skonsolidowanym 

sprawozdaniu z całkowitych dochodów zostały przekształcone w celu odzwierciedlenia danych  
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z finalnego rozliczenia zbycia udziałów, zaś wpływ rozliczenia na wartość godziwą inwestycji 

wycenianych metodą praw własności został zaprezentowany w przekształceniach sprawozdania  

z sytuacji finansowej w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014. 

(2) Na dzień 31 marca 2014 r. Grupa wykazywała w pozycji „Wartości niematerialne” między innymi 

utwory, wywiady i inne licencje o łącznej wartości bilansowej 6 436 PLN (gromadzone głównie  

w latach 2003-2010), które nie były amortyzowane, ponieważ w ocenie Grupy miały one nieokreślony 

okres użytkowania. Na podstawie ostatniego testu na utratę wartości tych aktywów sporządzonego na 

dzień 31 grudnia 2013 r. Zarząd postanowił o ujęciu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości  

w wysokości 715 PLN, ujętego w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony  

31 grudnia 2014 r. w pozycji Pozostałe koszty operacyjne. W trakcie 2014 roku Zarząd Kino Polska 

TV S.A. przeprowadził szczegółową analizę ewidencji przedmiotowych pozycji wartości 

niematerialnych, na podstawie której ocenił, że skapitalizowane nakłady poniesione na przedmiotowe 

wartości niematerialne nie spełniają na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 r., oraz nie spełniały  

na poprzednie dni bilansowe, kryteriów kapitalizacji jako wartość niematerialna. W związku  

z powyższym, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 8, 

wymagającego by korekty błędów ujmować retrospektywnie poprzez zmianę danych porównawczych 

i przekształcenie zysków zatrzymanych na początku najwcześniejszego prezentowanego okresu, 

przedmiotowe wartości niematerialne o łącznej wartości bilansowej 6 436 PLN zostały spisane  

w ciężar kapitałów własnych jako korekta błędu na bilansie otwarcia. 

Wskazany powyżej odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w wysokości 715 PLN  

za cały rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 został częściowo ujęty w zaraportowanych danych 

finansowych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 r. (w kwocie 179 PLN). Zaprezentowane 

w niniejszej informacji finansowej dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 

2014 r. zostały skorygowane o odwrócenie wspomnianego powyżej odpisu aktualizującego w kwocie 

179 PLN.    

(3) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. obejmowało dane 

spółki Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – dalej „Program SKA”, 

która w grudniu 2014 r. została połączona ze spółką Kino Polska TV S.A. W związku ze zmianą 

interpretacji podatkowych w sierpniu 2014 r. w zakresie możliwości wydłużenia roku obrotowego  

w spółkach komandytowo-akcyjnych, Program SKA powinna zostać zakwalifikowana jako podatnik 

podatku dochodowego od osób prawnych i w konsekwencji rozpoznać podatek dochodowy.  

W związku z tym, iż Spółka zastosowała poprzednio obowiązujące przepisy prawa podatkowego  

na dzień 31 marca 2014 r., Program SKA została zakwalifikowana jako spółka niebędąca podatnikiem 

podatku dochodowego od osób prawnych a zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego nie zostało 

ujęte w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 

r. Obciążenie podatkowe za ten okres, o które skorygowano dane porównawcze prezentowane  

w niniejszym sprawozdaniu, wyniosło 537 PLN. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Zarząd ujął w rocznym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym właściwe obciążenie podatkowe z tego tytułu. 

(4) Na koniec roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2014 r. Spółka dokonała korekt odroczonego 
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podatku dochodowego z tytułu: (a) rozpoznania i wyceny znaku towarowego (znak towarowy nie jest 

rozpoznawany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, korekta dotyczy wyłącznie wpływu na 

podatek odroczony) oraz (b) korekty aktywa rozpoznanego w związku z istniejącymi stratami 

podatkowymi. Wartość wspomnianych korekt przypadająca na okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 

2014 r. wyniosła łącznie 471 PLN. Zarząd ujął w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym właściwe obciążenie podatkowe z tego tytułu. 

 

3.2. Zmiany prezentacji dokonane w okresach poprzednich 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Grupa 

wprowadziła zmiany w prezentacji niektórych pozycji przychodów i kosztów oraz aktywów, zobowiązań 

i kapitałów, które zostały szczegółowo opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Kino Polska TV 

S.A. za rok 2014. Dane finansowe prezentowane za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. zostały 

przygotowanie zgodnie z nową prezentacją sprawozdania finansowego. Przekształcenia wymagają dane 

finansowe zaraportowane w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca 2014 r. Poniżej przedstawiono wpływ zmian w prezentacji na dane porównawcze  

w niniejszym sprawozdaniu. 

(5) Zmiana w prezentacji skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych polegające na:  (5a) 

ustaleniu przepływów z działalności operacyjnej w oparciu o zysk netto, nie mające wpływu na łączną 

wartość przepływów pieniężnych oraz na wartość przepływów pieniężnych z poszczególnych 

rodzajów działalności; oraz (5b) ustaleniu zmiany bilansowej środków pieniężnych bez uwzględnienia 

kredytu w rachunku bieżącym.  

(6) Prezentacja w Pozostałych przychodach i Kosztach operacyjnych wpływu różnic kursowych 

związanych z działalnością operacyjną, wcześniej prezentowanej w Przychodach i Kosztach 

finansowych.  

(7) Prezentacja Przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów łącznie jako Przychody ze sprzedaży 

produktów i usług oraz prezentacja Kosztów sprzedaży towarów i materiałów w jednej linii jako Koszt 

wytworzenia sprzedanych produktów i usług. 

(8) Reklasyfikacje niektórych pozycji kosztowych pomiędzy kosztem wytworzenia sprzedanych produktów 

i usług, kosztami sprzedaży oraz kosztami ogólnego zarządu. 

(9) Prezentacja Rozliczeń międzyokresowych kosztów w pozycji Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności. 

(10) Wydzielenie pozycji Krótkoterminowe licencje filmowe z Rozliczeń międzyokresowych kosztów.  

(11) Prezentacja w Zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązaniach wybranych 

pozycji dotychczas prezentowanych jako Rezerwy (rezerwy na badanie/przegląd sprawozdań 

finansowych oraz pozostałe). 

(12) Prezentacja kapitału zapasowego w pozycji Zyski zatrzymane. 
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Poniższe tabele prezentują przekształcenia danych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 r. oraz 

danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. z tytułu zmian opisanych powyżej. Odpowiednio przekształcono 

również informacje prezentowane w pozostałych notach niniejszego śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

Przekształcenie sprawozdania z całkowitych dochodów na dzień 31 marca 2014 r.   

 

dane 

zaraportowane 

 

 

 

 

  

dane 

przekształcone 

 

 3 miesiące 

zakończone  

31 marca  

2014 r. 
 

 korekta 

błędu  
 

 zmiany 

prezentacji  
  

 3 miesiące 

zakończone  

31 marca 2014 r. 

     

 
        

Przychody ze sprzedaży produktów               23 876  
 

               -    
 

              253  (7)  
 

               24 129  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 
                   253  

 
               -    

 
            (253) (7)  

 
                      -    

 
        

Przychody ze sprzedaży               24 129  
 

               -    
 

                 -    
  

               24 129  

 
        

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 
            (16 625) 

 
               -    

 
              741  (7),(8)               (15 884) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
                 (268) 

 
               -    

 
              268  (7)                        -    

 
        

Koszt własny sprzedaży             (16 893) 
 

               -    
 

           1 009  
  

             (15 884) 

 
        

Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży                 7 236  
 

               -    
 

           1 009  
  

                 8 245  

 
        

Koszty sprzedaży                  (532) 
 

               -    
 

            (626)  (8)  
 

               (1 158) 

Koszty ogólnego zarządu               (1 357) 
 

               -    
 

            (486)  (8)  
 

               (1 843) 

Pozostałe przychody operacyjne                        7  
 

               -    
 

                 -    
  

                        7  

Pozostałe koszty operacyjne                  (593) 
 

             179  
 

            (381)  (6)  
 

                  (795) 

Zysk ze zbycia jednostki zależnej               36 501  
 

      (36 501) 
 

-  (1)   
 

                      -    

Udział w wyniku jednostek wycenianych 

metodą praw własności 
                 (418) 

 
               -    

 
                  -    

  
                  (418) 

 
        

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 
              40 844  

 
      (36 322) 

 
          (482) 

  
                 4 040  

 
        

Przychody finansowe                      54  
 

               -    
 

                 -    
  

                      54  

Koszty finansowe                   (605) 
 

               -    
 

              482   (6) 
 

                  (123) 

 
        

Zysk przed opodatkowaniem               40 293  
 

      (36 322) 
 

                - 
  

                 3 971  

Podatek dochodowy                  (210) 
 

             (25)    - (3), (4) 
 

                  (235) 

 
        

Zysk netto               40 083  
 

      (36 347) 
 

-  
  

                 3 736  

 
        

Strata z działalności zaniechanej                  (957) 
 

             360  
 

-  (1) 
 

                  (597) 

 
        

Inne całkowite dochody                    115  
 

               -    
 

                 -    
  

                    115  

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 

zagranicznych 
                   115  

 
               -    

 
                 -    

  
                    115  

 
        

Całkowite dochody ogółem               39 241  
 

      (35 987) 
 

                 -  
  

                 3 254  
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Zysk /(strata) netto za okres przypisany:         
- właścicielom jednostki dominującej               39 303  

 
      (35 987) 

 
                  -  

  
                 3 317  

- udziałowcom niekontrolującym                  (178) 
 

               -    
 

                 -    
  

                  (178) 

 

              39 125  
 

      (35 987) 
 

                  -  
  

                 3 139  

 
        

Całkowity dochód ogółem przypisany:         
- właścicielom jednostki dominującej               39 474  

 
      (36 042) 

 
-  

  
                 3 432  

- udziałowcom niekontrolującym                  (233) 
 

               55    
 

                 -    
  

                  (178) 

 

              39 241  
 

      (35 987) 
 

-  
  

                 3 254  

   

 

Przekształcenie sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r.   

 

dane 

zaraportowane 

    

dane 

przekształcone 

 

 Stan na  

31 grudnia  

2014 r.  

 

 zmiany 

prezentacji  

  

 Stan na  

31 grudnia  

2014 r. 

PASYWA   

 

  

  

  

Kapitał własny przypadający na właścicieli  

jednostki dominującej 
 74 395  

 

-  

  

 74 395  

Kapitał udziałowców niekontrolujących 

(mniejszościowych) 
 (146) 

 

- 

  

 (146) 

  
 

 
  

 
Kapitał własny ogółem  74 249  

 

 - 

  

 74 249  

  
 

 
  

 
Zobowiązania długoterminowe  986  

 

 - 

  

 986  

w tym: 
 

 
 

  
 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 
 1  

 

- 
 

 

 1  

Rezerwy  27  

 

- 
 

 

 27  

  
 

 
  

 
Zobowiązania krótkoterminowe  22 187  

 

 - 

  

 22 187  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 
 16 472  

 

 103  (11) 

 

 16 576  

Rezerwy  579  

 

 (103) (11) 

 

 476  

  
 

 
  

 
Stan zobowiązań ogółem  23 173  

 

 - 

  

 23 173  

  
 

 
  

 
SUMA PASYWÓW  97 422  

 

 - 

  

 97 422  
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Przekształcenie sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2014 r. 

  

 
dane 

zaraportowane       
dane 

przekształcone 

 

3 miesiące 

zakończone  

31 marca  

2014 r. 

 

korekta 

błędu  

zmiany 

prezentacji   

3 miesiące 

zakończone  

31 marca 2014 r. 

AKTYWA 
        

Aktywa trwałe 
        

Rzeczowe aktywa trwałe 6 470 
 

- 
 

- 
  

6 470 

Inwestycje wyceniane metodą praw własności 37 870 
 

(36 141) 
 

- (1) 
 

1 729 

Inne inwestycje długoterminowe 919 
 

- 
 

- 
  

919 

Wartość firmy 1 852 
 

- 
 

- 
  

1 852 

Pozostałe wartości niematerialne 39 424 
 

(6 436) 
 

- (2) 
 

32 988 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 1 
 

- 
 

- 
  

1 

Pożyczki udzielone - 
 

- 
 

- 
  

- 

Należności  z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności 
- 

 
- 

 
886 (9) 

 
886 

Rozliczenia międzyokresowe czynne 886 
 

- 
 

-886 (9) 
 

- 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  68 
 - 

 
- 

  
68 

Razem aktywa trwałe 87 490 
 

(42 577) 
 

- 
  

44 913 

         Aktywa obrotowe 
        

Zapasy 611 
 

- 
 

- 
  

611 

Krótkoterminowe licencje filmowe - 
 

- 
 

9 775 (10) 
 

9 775 

Należności  z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności 
37 220 

 
- 

 
361 (9), (10) 

 
37 581 

Należności z tytułu podatku dochodowego 1 091 
 

(537) 
  

(3), (4) 
 

554 

Rozliczenia międzyokresowe czynne 10 136 
 

- 
 

(10 136) (9), (10) 
 

- 

Pożyczki udzielone 3 415 
 

- 
 

- 
  

3 415 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 792 
 

- 
 

- 
  

14 792 

Razem aktywa obrotowe 67 265 
 

(537) 
 

- 
  

66 728 

         SUMA AKTYWÓW 154 755 
 

(43 114) 
 

- 
  

111 641 

         
PASYWA 

        
Kapitał własny przypadający na właścicieli  

jednostki dominującej         
Kapitał zakładowy 1 982 

 
- 

 
- 

  
1 982 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości 

nominalnej 
38 473 

 
- 

 
- 

  
38 473 

Pozostałe kapitały 10 752 
 

- 
 

(10 671) (12) 
 

81 

Zyski zatrzymane 61 992 
 

(42 602) 
 

10 671 
(1), (2), (3), 

(4), (12)  
30 061 

Razem 113 199 
 

(42 602) 
 

- 
  

70 597 

         Kapitał udziałowców niekontrolujących 

(mniejszościowych) 
(211) 

 
- 

 
- 

  
(211) 

         Kapitał własny ogółem 112 988 
 

(42 602) 
 

- 
  

70 386 

         
Zobowiązania długoterminowe 

        
Kredyty i pożyczki 221 

 
- 

 
- 

  
221 

Przychody przyszłych okresów 911 
 

- 
 

- 
  

911 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 33 
 

- 
 

- 
  

33 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
1 248 

 
(512) 

 
- (3), (4) 

 
736 

Razem zobowiązania długoterminowe 2 413 
 

(512) 
 

- 
  

1 901 

         Zobowiązania krótkoterminowe 
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Kredyty i pożyczki 3 772 
 

- 
 

- 
  

3 772 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 
27 408 

 
- 

 
525 (11) 

 
27 933 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 20 
 

- 
 

- 
  

20 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 50 
 

- 
 

- 
  

50 

Rezerwy 709 
 

- 
 

(525) (11) 
 

184 

Przychody przyszłych okresów 7 395 
 

- 
 

- 
  

7 395 

Razem zobowiązania krótkoterminowe 39 354 
 

- 
 

- 
  

39 354 

         Stan zobowiązań ogółem 41 767 
 

(512) 
 

- 
  

41 255 

         SUMA PASYWÓW 154 755 
 

(43 114) 
 

- 
  

111 641 

   

Przekształcenie sprawozdania z przepływów pieniężnych na dzień 31 marca 2014 r.  

  

 

dane 

zaraportowane 

      

dane 

przekształcone 

  

 3 miesiące 

zakończone  

31 marca  

2014 r.  

 

 korekta 

błędu  

 

 zmiany 

prezentacji  

  

 3 miesiące 

zakończone  

31 marca  

2014 r.  

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej  

 
 

 
 

  
 

Zysk/(strata) netto  39 241  

 

 (35 987) 

 

 (115) 
(1), (2), (3), 

(4), (5) 

 

 3 139  

Korekty: 
 

 
 

 
 

 

 
 

Amortyzacja  3 210  

 

 -    

 

 -     

 

 3 210  

Odpisy aktualizujące aktywa trwałe  281  

 

 (179)    

 

 -     

 

 102  

(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych  143  

 

 -    

 

(121)  (5) 

 

 22  

Odsetki i dywidendy, netto  (62) 

 

 -    

 

 -     

 

 (62) 

Udział w wyniku jednostki wycenianej 

metodą praw własności 
 418  

 

 -    

 

 -    
 

 

 418  

Strata na działalności inwestycyjnej  (36 501) 

 

36 141    

 

 -  (1) 

 

 (360) 

Zmiany w kapitale obrotowym: 
 

 
 

 

 -     

 

 -    

Należności  z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności 
 (3 667) 

 

 -    

 

821  (9), (10) 

 

 (2 845)  

Zapasy  32  

 

 -    

 

 -     

 

 32  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe zobowiązania 
 (697) 

 

 -    

 

 2 900  (11) 

 

 2 204 

Przychody przyszłych okresów  3 733  

 

 -    

 

 (4 226) (9), (10) 

 

 (493)    

Rezerwy  (1 517) 

 

 -    

 

 1 390 (11) 

 

 (127) 

Podatek dochodowy zapłacony  (333) 

 

 -    

 

 -     

 

 (333) 

Podatek dochodowy naliczony  212  

 

 25  

 

 -    (3), (4) 

 

 237  

Pozostałe  (6) 

 

 -    

 

6    

  

 - 

  
 

 
 

 
 

  
 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej  
 4 489  

 

 -    

 

655    

  

5 144  

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności inwestycyjnej 
 

 
 

 
 

  
 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  

i wartości niematerialnych 
3 

 
- 

 
- 

  
3 

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych  

i wartości niematerialnych 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

Zbycie jednostki zależnej, po potrąceniu 

zbytych środków pieniężnych 
(34) 

 
- 

 
- 

  
(34) 

Odsetki otrzymane 17 
 

- 
 

- 
  

17 
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Udzielenie pożyczek - 
 

- 
 

- 
  

- 

Spłata udzielonych pożyczek - 
 

- 
 

- 
  

- 

  
 

 
 

 
  

 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
(4 448) 

 
 

 
 

  
(4 448) 

  
 

 
 

 
  

 

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności finansowej 
 

 
 

 
 

  
 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 

finansowego 
(13) 

 
- 

 
- 

  
(13) 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia 

pożyczek/kredytów 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

Spłata pożyczek/kredytów (19) 
 

- 
 

(829) 
  

(848) 

Odsetki zapłacone (3) 
 

- 
 

- 
  

(3) 

  
 

 
 

 
  

 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
(36) 

 
 

 
(829) 

  
(865) 

  
 

 
 

 
  

 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów  
660 

 
- 

 
(174) 

  
(169) 

Różnice kursowe netto 6 
 

- 
 

- 
  

6 

Środki pieniężne na początek okresu 14 127 
 

- 
 

829 
  

14 956 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 14 792 
 

- 
 

655 
  

14 792 

o ograniczonej możliwości dysponowania 530 
 

- 
 

- 
  

530 

   

4. Ważne oszacowania i osądy 

Sporządzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie  

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską 

wymaga od Zarządu Spółki osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz 

prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi 

założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne 

w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, 

która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. 

 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta 

w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana 

szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. 

 

Główne szacunki i założenia księgowe stosowane w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym były analogiczne jak te przyjęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 

rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. 
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5. Segmenty operacyjne  

Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną dostarczaną 

głównemu decydentowi operacyjnemu. Główny decydent operacyjny, odpowiedzialny za alokację zasobów 

i ocenę wyników segmentów operacyjnych, został określony jako Zarząd Kino Polska TV S.A.  

Segmenty operacyjne Grupy stanowią jej strategiczne segmenty oferujące różne produkty i usługi. Podlegają one 

różnym sposobom zarządzania i różnym strategiom marketingowym. Każdy z segmentów uzyskuje przychody 

i koszty w powiązaniu z przedmiotem swojej działalności. 

Grupa prowadzi działalność operacyjną głównie na terenie Polski oraz krajów Europy m.in. Czechy, Słowacja, 

Węgry, Chorwacja, Serbia. Grupa rozpoczęła również działalność w Afryce.  

Zarząd Kino Polska TV S.A. ocenia działalność segmentów poprzez analizę wyniku segmentu zdefiniowanego 

jako przychody ze sprzedaży pomniejszone o bezpośrednie koszty operacyjne, a także o alokowane pośrednie 

koszty operacyjne. Nie ma rozbieżności pomiędzy raportem z segmentów operacyjnych a ujęciem segmentów  

w księgach, a także pomiędzy ujęciem ich dla celów zarządczych.  

Zarząd Kino Polska TV S.A. nie analizuje regularnie aktywów ani zobowiązań dla każdego segmentu 

sprawozdawczego. 

 

Począwszy od pierwszego półrocza 2014 roku Grupa zmodyfikowała retrospektywnie prezentację segmentów 

operacyjnych. Aktualnie zostały one przekształcone w pięć głównych segmentów sprawozdawczych: 

- emisja i sprzedaż reklam na kanałach filmowych marki FilmBox i kanałach tematycznych, 

- emisja i sprzedaż reklam na kanałach Kino Polska, 

- produkcja kanałów TV, 

- sprzedaż praw licencyjnych, 

- pozostałe segmenty. 

 

Ponadto począwszy od pierwszego kwartału 2015 r. Grupa postanowiła dokonywać przyporządkowania do 

poszczególnych segmentów dotychczas niezaalokowanych pośrednich kosztów operacyjnych. 

 

Dodatkowo w raportowanym okresie Zarząd zdecydował nie prezentować odrębnie segmentu Sprzedaż VOD 

oraz Cyfryzacja i archiwizacja. Pozycje te zostały zagregowane w Pozostałych segmentach, obejmujących także 

przychody z telesprzedaży (TV Okazje) oraz z Wydawnictwa DVD. 

Segmenty poprzednio monitorowane przez Zarząd Spółki były następujące:  

-  działalność emisyjna, 

-  działalność wydawnicza (DVD),  

-  sprzedaż praw,  

-  reklama, 

-  VOD,  
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-  inne usługi,  

- produkcja kanałów,  

- działalność internetowa,  

- sprzedaż treści, 

- rekonstrukcja i archiwizacja, 

- sprzedaż towarów i materiałów.  
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3 miesiące zakończone 31.03.2015 r. (niebadane) 

       

 
Kanały filmowe 

marki FilmBox  

i kanały tematyczne 

Kanały marki Kino 

Polska 

Produkcja kanałów 

TV 

Sprzedaż praw 

licencyjnych 
Pozostałe segmenty RAZEM 

  

Sprzedaż - emisja  12 502   3 821  -  -  -   16 323  

Sprzedaż - reklama  1 116   3 281  -  -  -   4 397  

Sprzedaż - pozostała  201   10   1 178   3 256   2 134   6 779  

Razem sprzedaż  13 819   7 112   1 178   3 256   2 134   27 499  

       
Koszty operacyjne  (11 327)  (3 739)  (1 103)  (1 801)  (2 622)  (20 592) 

       
Wynik segmentu  2 492   3 373   75   1 455   (488)  6 907  

Udział w wyniku jednostek 

wycenianych metodą praw własności 
- - - - -  (735) 

Pozostałe przychody operacyjne  -  -  -  -  -  20  

Pozostałe koszty operacyjne - - - - -  (883) 

Zysk operacyjny  2 492   3 373   75   1 455   (488)  5 309  

 
      

Przychody finansowe 
     

 61  

Koszty finansowe 
     

 (30) 

Zysk przed opodatkowaniem -  -   - -  -   5 340  

Podatek 
     

 (770) 

Zysk netto z działalności 

kontynuowanej 
 -  -  -  - -   4 570  
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3 miesiące zakończone 31.03.2014 r. (niebadane, przekształcone*) 

 
Kanały filmowe 

marki FilmBox  

i kanały tematyczne 

Kanały marki Kino 

Polska 

Produkcja kanałów 

TV 

Sprzedaż praw 

licencyjnych 
Pozostałe segmenty RAZEM 

  

Sprzedaż - emisja  11 525   3 834  - - -  15 360  

Sprzedaż - reklama  797   3 193  - - -  3 990  

Sprzedaż - pozostała  58   85   1 413   2 237   986   4 779  

Sprzedaż między segmentami -  -  -   - -   -    

Razem sprzedaż  12 380   7 113   1 413   2 237   986   24 129  

       

Koszty operacyjne  (11 403)  (4 214)  (1 307)  (1 135)  (826)  (18 883) 

       
Wynik segmentu  978   2 899   106   1 103   159   5 245  

       

Udział w wyniku jednostek 

wycenianych metodą praw własności 
- - - - -  (418) 

Pozostałe przychody operacyjne - - - - -  7  

Pozostałe koszty operacyjne - - - - -  (795) 

Zysk operacyjny  -  -  -  -  -  4 040  

       
Przychody finansowe 

     
 54  

Koszty finansowe 
     

 (123) 

Zysk przed opodatkowaniem  -  -  -  -  -  3 971  

Podatek 
     

 (235) 

Zysk netto  -  -  -  -  -  3 736  
   

(*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3  
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6. Koszty operacyjne  
  

  
 3 miesiące zakończone 

31.03.2015 r. 

(niebadane)  

 3 miesiące zakończone 

31.03.2014r. 

(niebadane, przekształcone*)  

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych  (2 928)  (3 213) 

Koszty świadczeń pracowniczych  (3 913)  (2 926) 

- koszty wynagrodzeń  (3 273)  (2 510) 

- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń  (518)  (416) 

- koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu premii  (122)  -    

Zużycie materiałów i energii  (289)  (266) 

Usługi obce  (10 807)  (12 595) 

Podatki i opłaty   (442)  884  

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe  (49)  (34) 

Pozostałe koszty  (287)  (363) 

Opłaty związane z licencjami filmowymi  (1 294)  -    

Utrata wartości środków trwałych i wartości niematerialnych  -     (102) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  (583)  (268) 

Razem koszty rodzajowe  (20 592)  (18 883) 

  
  

Koszty sprzedaży  (1 783)  (1 157) 

Koszty ogólnego zarządu  (3 200)  (1 842) 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  (15 026)  (15 616) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  (583)  (268) 

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 

sprzedaży i koszty ogólnego zarządu 
 (20 592)  (18 883) 

   

(*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3   

 

7. Podatek dochodowy 

  

Podatek dochodowy  

 3 miesiące zakończone 

31.03.2015 r. 

(niebadane)  

 3 miesiące zakończone 

31.03.2014 r. 

(niebadane, przekształcone*)  

      

 Bieżący podatek dochodowy, w tym:   (898)  (544) 

 - bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego   (898)  (544) 

      

 Odroczony podatek dochodowy, w tym:   128   309  

  - związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych   128   309  

      

 Razem obciążenie podatkowe wykazane w zysku lub stracie okresu   (770)  (235) 

  (*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3 

 

8. Wynik na zbyciu jednostki zależnej 

W związku z finalnym rozliczeniem zbycia części posiadanych akcji w Stopklatka S.A. na rzecz Agora S.A., 

uległy zmianie wartość godziwa pozostałych udziałów w Stopklatce S.A. posiadanych przez Kino Polska TV 

S.A. oraz wynik na zbyciu udziałów. W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy 
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kwartał 2014 roku Grupa zaprezentowała wstępnie oszacowaną wartość godziwą pozostałych udziałów 

w oparciu o notowania na NewConnect na dzień transakcji, po weryfikacji Zarząd uznał, iż ze względu na 

niewielki udział akcji podlegających obrotowi na tym rynku cena z notowań nie reprezentuje wartości godziwej 

i dokonał ostatecznego rozliczenia zbycia udziałów w księgach w oparciu o wartość godziwą ustaloną na 

podstawie ceny transakcyjnej, za jaką Agora S.A. kupiła analogiczną liczbę akcji spółki Stopklatka S.A. 

Szczegółowy opis transakcji zbycia udziałów oraz finalnego ustalenia wyniku na sprzedaży udziałów 

przedstawiono w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2014. 

 

9. Jednostki wyceniane metodą praw własności 

Począwszy od 12 marca 2014 r. spółka Stopklatka S.A. jest jednostką wycenianą metodą praw własności, gdyż 

jest współkontrolowana przez Kino Polska TV S.A. oraz Agora S.A. Wartość początkowa tej inwestycji została 

ostatecznie ustalona w wysokości 2 148 zł  jako wartość godziwą odpowiadającą cenie transakcyjnej, za jaką 

Agora kupiła analogiczną liczbę akcji spółki Stopklatka S.A.    

Poniżej zaprezentowano zmiany wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności: 

  

  
 31 marca 2015 r. 

(niebadane)  
 31 grudnia 2014 r.  

Inwestycje wyceniane metodą praw własności na początek okresu  3 326                                          -    

- nabycie udziałów                                         -     2 149  

- podwyższenie kapitału                                          -     4 016  

- udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności  (735)  (2 839) 

Inwestycje wyceniane metodą praw własności na koniec okresu  2 591   3 326  

   

Na dzień 31 marca 2015 r. nie zidentyfikowano konieczności utworzenia odpisu aktualizującego wartość 

inwestycji w Stopklatka S.A. 
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10. Rzeczowe aktywa trwałe 
  

Tabela ruchu środków trwałych za 3 miesiące zakończone 31 marca 2015 r. (niebadane)  

 Urządzenia 

techniczne  

i maszyny  

 Środki transportu   Inne środki trwałe  
 Środki trwałe  

w budowie  
 RAZEM  

wartość brutto na początek okresu  12 550   508   1 115   -     14 173  

zwiększenia (z tytułu)  284   75   5   -     364  

- zakup  284   75   5   -     364  

zmniejszenia (z tytułu)  -     (24)  -     -     (24) 

- sprzedaż  -     (25)  -     -     (25) 

- różnice kursowe  -     1   -     -     1  

wartość brutto  na koniec okresu  12 834   559   1 120   -     14 513  

            

umorzenie na początek okresu  (7 479)  (305)  (537)  -     (8 321) 

- odpis amortyzacyjny  (324)  (14)  (35)  -     (373) 

- sprzedaż środka trwałego  -     22   -     -     22  

umorzenie na koniec okresu  (7 803)  (297)  (572)  -     (8 672) 

            

wartość netto na początek okresu  5 071   203   578   -     5 852  

wartość netto na koniec okresu  5 031   262   548   -     5 841  
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Tabela ruchu środków trwałych za 3 miesiące zakończone 31 marca 2014 r.  

(niebadane, przekształcone*) 

 Urządzenia 

techniczne  

i maszyny  

 Środki transportu   Inne środki trwałe  
 Środki trwałe  

w budowie  
 RAZEM  

wartość brutto na początek okresu  12 707   296   918   -     13 919  

zwiększenia (z tytułu)  84   124   16   10   234  

- zakup  84   124   6   10   224  

- przyjęcie z inwestycji  -     -     10   -     10  

zmniejszenia (z tytułu)  (140)  (10)  (57)  (10)  (217) 

- sprzedaż  -     (10)  -    
 

 (10) 

- przeniesienie na środki trwałe  -     -     -     (10)  (10) 

- likwidacja  (2)  -     (2)  -     (4) 

- zbycie spółek zależnych  (138)  -     (54)  -     (192) 

- różnice kursowe  -     -     (1)  -     (1) 

wartość brutto  na koniec okresu   12 651   410   877   -     13 936  

            

umorzenie na początek okresu   (6 450)  (256)  (473)  -     (7 179) 

- roczny odpis amortyzacyjny  (454)  (3)  (30)  -     (487) 

- sprzedaż środka trwałego  -     6   -     -     6  

- zbycie spółek zależnych  138   -     54   -     192  

umorzenie na koniec okresu   (6 766)  (253)  (449)  -     (7 468) 

            

wartość netto na początek okresu  6 257   40   443   -     6 740  

wartość netto na koniec okresu   5 885   157   428   -     6 470  
   

 

 

 

 

 

(*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3   

 

11. Wartości niematerialne 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2014 r. Grupa dokonała opisów aktualizujących wartości niematerialne w wysokości 102 PLN (w I kwartale 2015 r. nie doszło 

do utworzenia tego rodzaju odpisów).    
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12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
  

  

Długoterminowe należności 
Stan na 31 marca 

2015 r. (niebadane) 

Stan na 31 grudnia 

2014 r. 

Stan na 31 marca 

2014 r. (niebadane, 

przekształcone*) 

Należności od pozostałych jednostek 818 187 886 

Należności z tytułu dostaw i usług  172   179  - 

Rozliczenia międzyokresowe  646   8  886 

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  818   187  886 
   

 

  

Krótkoterminowe należności 
 Stan na 31 marca 

2015 r. (niebadane)  

Stan na 31 grudnia 

2014 r 

Stan na 31 marca 

2014 r. (niebadane, 

przekształcone*) 

Należności od jednostek powiązanych  7 499   3 699  7 234 

Należności z tytułu dostaw i usług  7 308   3 684  7 219 

Rozliczenia międzyokresowe   14   -    - 

Inne należności  177   15  15 

Należności od pozostałych jednostek  19 985   22 188  31 297 

Należności z tytułu dostaw i usług  17 675   20 345  27 721 

Należności budżetowe z innych tytułów niż bieżący podatek dochodowy  1 372   1 509  2 941 

Rozliczenia międzyokresowe   814   241  361 

Inne należności  124   93  274 

Razem należności krótkoterminowe (brutto)  27 484   25 887  38 531 

  
   

Odpis aktualizujący należności  (765)  (721) (950) 

Razem należności krótkoterminowe (netto)  26 719   25 166  37 581 
     

W tabeli poniżej wyszczególniono pozycje, jakie składały się na rozliczenia międzyokresowe. 

  

Rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym:  
 Stan na 31 marca 

2015 r. niebadane 

 Stan na 31 grudnia 

2014 r.  

Stan na 31 marca 

2014 r. (niebadane, 

przekształcone*) 

Koszty produkcji programów   -     20  107 

Produkcja programów telewizyjnych emitowanych w kolejnych okresach  1 033   -    597 

Koszty ubezpieczeń  74   98  71 

Usługi niewykonane  -     11  132 

Opłaty dotyczące GPW i KDPW  37   -    52 

Opłaty dotyczące przygotowania prospektu emisyjnego - - 70 

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne  330   120  218 

 Razem   1 474   249  1 247 

   -     -     

Struktura czasowa rozliczeń międzyokresowych 
 Stan na 31 marca 

2015 r. niebadane 

 Stan na 31 grudnia 

2014 r.  

Stan na 31 marca 

2014 r. (niebadane, 

przekształcone*) 

- część długoterminowa  646   8  886 

- część krótkoterminowa  828   241  361 

   1 474   249  1 247 
   

(*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3   

 

13. Kapitał zakładowy 

Na dzień 31 marca 2015 r. nie uległa zmianie struktura własnościowa spółki dominującej oraz liczba 

wyemitowanych akcji w stosunku do dnia 31 grudnia 2014 r.  
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Informacje dotyczące dywidendy 

23 marca 2015 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o przedstawieniu najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu wniosku w zakresie przeznaczenia wypracowanego przez Emitenta w roku 2014 zysku oraz 

zysków z lat poprzednich na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1 zł brutto na 1 akcję,  

tj. łącznie 19.821.404,00 zł, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej. 

 

Zarząd Spółki rekomendował będzie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby pozostałą  

po wypłaceniu dywidendy część zysków zatrzymanych przeznaczyć na kapitał zapasowy Emitenta. 

 

14. Kredyty i pożyczki otrzymane 
  

   

  

Kredyty i pożyczki 
 Stan na 31 marca 

2015 r. (niebadane)  

 Stan na 31 

grudnia 2014 r.   

Stan na 31 

marca 2014 r. 

(niebadane, 

przekształcone*) 

Kredyty bankowe długoterminowe  205   152  221 

Kredyty w rachunku bieżącym  -     3 580  - 

Kredyty bankowe (inne niż w rachunku bieżącym) - - 49 

Pożyczki otrzymane  412   489  3 723 

Razem kredyty i pożyczki  617   4 221  3 993 

   

Największa zmiana w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2014 r. dotyczyła spłaty przez Grupę kredytu  

w rachunku bieżącym w Banku PEKAO S.A. o wartości 3 580 PLN. 

 

(*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3   

 

   

 

  

15.   Aktywa finansowe 
  

  
 Stan na 31 marca 

2015 r. (niebadane)  

 Stan na 31 

grudnia 2014 r.  

Stan na 31 

marca 2014 r. 

(niebadane, 

przekształcone*) 

Udziały w innych spółkach - dostępne do sprzedaży  1   1  1 

Udzielone pożyczki  3 730   1 701  3 415 

   3 731   1 702  3 416 

       

       

 Struktura czasowa pożyczek  
 Stan na 31 marca 

2015 r. (niebadane)  

 Stan na 31 

grudnia 2014 r.  

Stan na 31 

marca 2014 r. 

(niebadane, 

przekształcone*) 

 część krótkoterminowa   3 730   1 701  3 415 

 Razem pożyczki   3 730   1 701  3 415 

       
   

 

Na dzień 31 marca 2015 r. wartość pożyczek udzielonych wynosiła 3 730 PLN, w tym jednostkom powiązanym 

3 677 PLN (Stopklatka S.A.) oraz niepowiązanym 53 PLN. Przyrost na 31 marca 2015 r. w stosunku do 31 

grudnia 2014 r. wynika z udzielenia jednostce Stopklatka S.A. nowej transzy pożyczki w wysokości 2 000 PLN 
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(termin spłaty nowej transzy ustalono na dzień 30 czerwca 2015 r., oprocentowanie na warunkach WIBOR 

3M+1,5%) oraz naliczenia odsetek za ten okres. 
    

(*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3   

 

16. Rezerwy 

  

  
 Rezerwa na poczet 

wynagrodzeń, w tym 

odpraw  

 Rezerwa na 

niewykorzystane urlopy  
 Ogółem  

 Na dzień 1 stycznia 2015 r.                                         27                                       476                    503  

 Utworzone                                         10                                       107                    117  

 Na dzień 31 marca 2015 r. (niebadane)    37   583   620  

   

  
 Rezerwa na poczet 

wynagrodzeń, w tym 

odpraw  

 Rezerwa na 

niewykorzystane urlopy  
 Ogółem  

 Na dzień 1 stycznia 2014 r.  - 312 312 

Zbycie jednostek zależnych - (49) (49) 

Wykorzystanie - (79) (79) 

 Na dzień 31 marca 2014 r. (niebadane, 

przekształcone*)   
- 184 184 

  

Struktura czasowa rezerw   Stan na 31 marca 2015 r.    Stan na 31 grudnia 2014 r.   

Stan na 31 marca  

2014 r. (niebadane, 

przekształcone*) 

 część długoterminowa  237   27  - 

 część krótkoterminowa   593   476  184 

 Razem rezerwy   620   503  184 

   

(*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3   

 

17. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
Stan na 31 marca 

2015 r. (niebadane) 

Stan na  

31 grudnia 2014 r. 

Przekształcone (*) 

Stan na 31 marca  

2014 r. (niebadane, 

przekształcone*) 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych  9 179   5 844  2 543 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe  9 179   5 809  2 543 

Inne zobowiązania krótkoterminowe  -   35  - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek  7 598   10 732  25 390 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług długoterminowe  -     1  - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe  6 549   9 587  23 709 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń krótkoterminowe  81   59  19 

Zobowiązania budżetowe z innych tytułów niż bieżący podatek dochodowy  794   964  1 126 
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Inne zobowiązania krótkoterminowe  174   121  536 

Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
 16 777   16 576  27 933 

  (*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3 
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18. Transakcje z jednostkami powiązanymi 
  

   

  

   3 miesiące zakończone 31 marca 2015 r. (niebadane)     3 miesiące zakończone 31 marca 2014 r. (niebadane, przekształcone*)  

Przychody ze sprzedaży jednostkom 

powiązanym 

przychody  

ze sprzedaży 

produktów 

przychody  

ze sprzedaży 

towarów  

i materiałów oraz 

usług 

 przychody  

ze sprzedaży 

środków trwałych, 

wartości 

niematerialnych 

itp.  

 pozostałe 

przychody (w tym 

odsetki)  

  

przychody  

ze sprzedaży 

produktów 

przychody  

ze sprzedaży 

towarów  

i materiałów oraz 

usług 

 przychody  

ze sprzedaży 

środków trwałych, 

wartości 

niematerialnych 

itp.  

 pozostałe 

przychody (w tym 

odsetki)  

- większościowemu akcjonariuszowi oraz 

podmiotom dominującym wyższego szczebla 
 920   254                           -                             -      959  397  -  -  

- wspólnym przedsięwzięciom  162   630                           -     29    172  841  -  37  

- pozostałym podmiotom zależnym od 

podmiotów dominujących wyższego szczebla 
 1 631   1                           -                             -       1 465  114  3  -  

Razem przychody ze sprzedaży jednostkom 

powiązanym 
 2 713   885                           -     29     2 596                       1 352                             3                             37    

                    

   3 miesiące zakończone 31 marca 2015 r. (niebadane)     3 miesiące zakończone 31 marca 2014 r. (niebadane, przekształcone*)  

Zakup pochodzący od jednostek 

powiązanych 
 zakupu usług  

 zakup towarów  

i materiałów  

 zakup środków 

trwałych, wartości 

niematerialnych 

itp.  

 pozostałe koszty 

(w tym odsetki)  
   zakupu usług  

 zakup towarów  

i materiałów  

 zakup środków 

trwałych, wartości 

niematerialnych 

itp.  

 pozostałe koszty 

(w tym odsetki)  

- od większościowego akcjonariusza oraz 

podmiotów dominujących wyższego szczebla 
 301   485                           -     3    2      82  

- od  wspólnego przedsięwzięcia  7                           -                             -                             -      44        

- od członków kluczowej kadry zarządzającej, 

nadzorującej 
 42                           -                             -                             -              

- od pozostałych podmiotów zależnych od 

podmiotów dominujących wyższego szczebla 
 176                           -                             -     30     352      90  

Razem zakupy pochodzące od jednostek 

powiązanych 
 526   485                           -     33     398                          -                             -                             172    
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Należności z tytułu dostaw i usług od podmiotów powiązanych,  

z uwzględnieniem pożyczek 

 Stan na 31 marca 

2015 r. (niebadane)  

 Stan na 31 

grudnia 2014 r.  

Stan na 31 marca 

2014 r. (niebadane, 

przekształcone*) 

- od większościowego akcjonariusza oraz podmiotów dominujących 

wyższego szczebla 
 1 648   1 002  1 586 

- od  jednostki współkontrolowanej 3 512    534  351 

- od podmiotów zależnych od podmiotów dominujących wyższego szczebla  2 339  2 163  5 297 

Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym  3 677   1 648  3 148 

Razem należności od podmiotów powiązanych  11 176   5 347  10 382 

       

       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec podmiotów powiązanych,  

z uwzględnieniem pożyczek 

 Stan na 31 marca 

2015 r. (niebadane)  

 Stan na 31 

grudnia 2014 r.  

Stan na 31 marca 

2014 r. (niebadane, 

przekształcone*) 

- wobec większościowego akcjonariusza oraz podmiotów dominujących 

wyższego szczebla 
 8 483   5 708  2 263 

- wobec  jednostki współkontrolowanej  1   7  13 

- wobec członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej  14   112  20 

- wobec pozostałych podmiotów zależnych od podmiotów dominujących 

wyższego szczebla 
 681   17  247 

Pożyczki od podmiotów powiązanych  412   309  3 723 

Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych  9 591   6 153  6 266 

  (*) Wykaz wprowadzonych zmian – nota 3   

19. Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Na dzień 31 marca 2015 r. Grupa jest narażona na analogiczne ryzyka finansowe jak przedstawione  

w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupa nie 

wprowadziła zmian w podejściu do zarządzania ryzykiem finansowym 

 

20. Instrumenty finansowe 

Wartość godziwa posiadanych przez Grupę aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega w sposób znaczący 

od ich wartości księgowej. 

 

21. Rozliczenia z tytułu spraw sądowych 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 roku nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw 

sądowych. 

 

22. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po 31 marca 2015 r. nie miały miejsca zdarzenia nieujęte w tym skróconym śródrocznym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy 

Kapitałowej Emitenta. 

 

Nie mniej jednak w dniu 1 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod 

firmą Kino Polska Program Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze 
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Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 

0000422766 podjęło uchwałę o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji tej spółki. 

 

Jednocześnie uchwałą Rady Fundacji Kino Polska z dnia 01 kwietnia 2015 r. podjęto decyzję o likwidacji 

Fundacji Kino Polska. Uchwała ta została podjęta na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Fundacji Kino Polska. 

 

Ponadto w dniu 6 maja 2015 r. podpisana została umowa pomiędzy Emitentem a ITI Neovision S.A. 

(„Umowa”). Umowa ta stanowi kontynuację wcześniej obowiązujących odrębnych umów z ITI Neovision S.A. 

oraz Canal + Cyfrowy S.A., dotyczących dystrybucji kanałów marki FilmBox. 

 

Na mocy Umowy, Kino Polska TV S.A. („Licencjodawca”) udzielił ITI Neovision S.A. („Licencjobiorca”) 

odpłatnej i niewyłącznej licencji, obejmującej m.in. prawo do włączenia programów telewizyjnych pod 

nazwami: „FilmBox”, „FilmBox Extra”, „FilmBox Family”, „FilmBox HD”, „FightBox” oraz „FilmBox 

Action” (dalej: „Programy”) do oferty programowej Licencjobiorcy, udostępnianej zarówno za pomocą kart 

dostępowych przedpłacanych jak i na podstawie umów abonenckich oraz udostępniania Programów  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez platformę „nc+”, „n” oraz „Cyfra+”, w systemie analogowym, 

cyfrowym; drogą satelitarną (DTH oraz SMATV), kablową oraz poprzez systemy IPTV. Licencjodawca wyraża 

również zgodę na włączenie Programów do pakietów telewizyjnych oferowanych na terytorium Polski przez 

Cyfrowy Dom Sp. z o.o.  

 

Dodatkowo od dnia 1 czerwca 2015 r. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji uprawniającej do:  

 reemisji programów telewizyjnych oznaczonych nazwami: „Kino Polska”, „Kino Polska Muzyka”, 

„FilmBox”, „FightBox”, „FilmBox HD”, „FilmBox Extra”, „FilmBox Family” oraz „DocuBox”  

(w związku z dystrybuowaniem przez Licencjobiorcę oferty Licencjodawcy oznaczonej nazwą 

„FilmBox Live”, która obejmuje tzw. „live streaming” wskazanych powyżej programów telewizyjnych, 

na rzecz abonentów Licencjobiorcy (mających dostęp do programów „Kino Polska”, „Kino Polska 

Muzyka”, „FilmBox”, „FightBox”, „ FilmBox HD”, „FilmBox Extra” w ramach pakietu programów 

telewizyjnych, który odbierają drogą satelitarną lub za pomocą systemu IPTV), w ramach usług 

świadczonych przez Licencjobiorcę, które umożliwiają oglądanie na urządzeniach mobilnych  

(w szczególności telefonach komórkowych lub tabletach) oraz komputerach (zarówno stacjonarnych, 

jak i przenośnych) programów telewizyjnych oraz korzystanie z oferowanych przez Licencjobiorcę 

serwisów na żądanie; 

 

 udostępniania utworów audiowizualnych zawartych w kolekcjach „na żądanie” (udostępnianych przez 

Licencjodawcę w ramach oferty oznaczonej nazwą „FilmBox Live”) w systemie „na żądanie”, na rzecz 

abonentów Licencjobiorcy (mających dostęp do programu „FilmBox” lub „FilmBox HD” w ramach 

pakietu programów telewizyjnych, który odbierają drogą satelitarną lub za pomocą systemu IPTV),  

w ramach usług świadczonych przez Licencjobiorcę, które umożliwiają oglądanie na urządzeniach 

mobilnych (w szczególności telefonach komórkowych lub tabletach) lub komputerach (zarówno 
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stacjonarnych, jak i przenośnych) programów telewizyjnych oraz korzystanie z oferowanych przez 

Licencjobiorcę serwisów na żądanie. 

 

W zamian za wyżej opisane prawa Licencjodawcy przysługuje ustalone na warunkach rynkowych miesięczne 

wynagrodzenie, uzależnione od liczby abonentów Programów, pozyskanych zgodnie z Umową.  

 

Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2016 r. Po upływie niniejszego okresu, Umowa będzie 

automatycznie przedłużana na kolejne roczne okresy – na tych samych warunkach – jeżeli żadna ze stron  

nie złoży drugiej stronie na piśmie wypowiedzenia niniejszej Umowy, najpóźniej na 3 (trzy) miesiące przed 

upływem pierwszego okresu obowiązywania Umowy, a w przypadku jej przedłużenia – przed upływem 

kolejnych rocznych okresów obowiązywania Umowy.  

 

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunku i terminu lub kar umownych, których maksymalna 

wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub równowartość 200 euro.  

 

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w przewidywanym 

okresie obowiązywania może przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta (raport bieżący nr 8/2015).  

 

23. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emitenta  

w okresie, którego dotyczy Raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących 

Emitenta i jego Grupy Kapitałowej  

 

Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014 

23 marca 2015 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o przedstawieniu najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu wniosku w zakresie przeznaczenia wypracowanego przez Emitenta w roku 2014 zysku oraz 

zysków z lat poprzednich na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1 zł brutto na 1 akcję,  

tj. łącznie 19.821.404,00 zł (nie w tysiącach), po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej. 

 

Zarząd Spółki rekomendował będzie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby pozostałą po wypłaceniu 

dywidendy część zysków zatrzymanych przeznaczyć na kapitał zapasowy Emitenta (raport bieżący nr 7/2015). 

 

Aktualizacja raportu bieżącego nr 19/2014 

23 marca 2015 r. Emitent poinformował o zmianie prognozy skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy 

Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2014 przedstawionej w raporcie bieżącym Spółki nr 19/2014.  

 

Prognoza skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. przed korektą: 42 mln zł 

(nie w tysiącach). Prognoza skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.  

po korekcie: 35,6 mln zł (nie w tysiącach). 

 



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.  

za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r.  

sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” 

(kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej) 

 33 

Obniżenie prognozy zysku EBITDA za rok 2014 było w głównej mierze następstwem niższych niż oczekiwano 

przychodów, wynikających m.in. ze zmiany podejścia do ich rozpoznawania w przypadku sprzedaży licencji 

(ujmowanie przychodów w momencie rozpoczęcia okresu udzielonej licencji), jak również z mniejszych niż 

szacowano wpływów ze sprzedaży reklam na antenie Telewizji Kino Polska i z emisji kanałów filmowych marki 

FilmBox. Ponadto wpływ na obniżenie prognozowanych wyników miała także ujemna EBITDA spółki  

TV Okazje Sp. z o.o., debiutującej na rynku mediów we wrześniu 2014 r., w której Emitent posiada 80% 

udziałów (raport bieżący nr 6/2015). 

 

Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Kino Polska TV S.A. a TV Okazje Sp. z o.o.  

W dniu 12 marca 2015 r. podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Kino Polska TV S.A. „Pożyczkodawca”) 

a TV Okazje Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”).  

 

Na mocy przedmiotowej umowy Pożyczkodawca zobowiązał się do udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki  

w wysokości 350 zł w terminie trzech dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Oprocentowanie pożyczki 

zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali 

roku.  

 

Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest wystawiony przez Pożyczkobiorcę weksel własny  

in blanco oraz poddanie się przez Pożyczkobiorcę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w zakresie zwrotu 

całości pożyczki wraz z należnymi odsetkami.  

 

Strony  umowy ustaliły, iż spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi jednorazowo, nie później niż w dniu 17 

czerwca 2015 r. Niniejsza pożyczka zostanie przeznaczona przede wszystkim na finansowanie działalności 

operacyjnej Pożyczkobiorcy. 

 

Rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii C Kino Polska TV S.A. 

20 stycznia 2015 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. zarejestrowanych zostało 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii C Kino Polska TV S.A. 

oznaczonych kodem ISIN PLKNOPL00014 (raport bieżący nr 3/2015). 

 

Dopuszczenie do obrotu akcji serii C Kino Polska TV S.A. 

W dniu 16 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała uchwałę nr 65/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na 

Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Kino Polska TV S.A., o następującej treści:  

„§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku 

podstawowym dopuszczonych jest 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki 

KINO POLSKA TV S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. §2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 

Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 20 stycznia 2015 r. w trybie zwykłym do 

obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki KINO POLSKA TV S.A., o których mowa w § 1, pod 
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warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 stycznia 2015 r. 

rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKNOPL00014". §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.” (raport bieżący nr 2/2015). 

 

Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii C Emitenta 

7 stycznia 2015 r. Kino Polska TV S.A. odebrała uchwałę nr 8/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A. z dnia 5 stycznia 2015 roku, o następującej treści:  

„§1 1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz §2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki KINO POLSKA TV S.A. Zarząd Krajowego Depozytu 

postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C spółki KINO POLSKA TV S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz 

nadać im kod PLKNOPL00014, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany  

o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne 

akcje tej spółki oznaczone kodem PLKNOPL00014, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zarejestrowanie akcji wskazanych 

w ust. 1 nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa w ust. 1, 

nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu. § 2 

Informacja o zarejestrowaniu akcji, wskazanych w § 1 ust. 1 zostanie przekazana w formie komunikatu 

Krajowego Depozytu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." (raport bieżący nr 1/2015). 

 

Dystrybucja kanałów filmowych marki FilmBox poza granicami Polski: 

W omawianym okresie Grupa zwiększała także obszar dystrybucji kanałów filmowych marki FilmBox. 

 

Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.: 

W I kwartale 2015 roku CRF kontynuowało swoją podstawową działalność związaną z prowadzeniem prac nad 

rekonstrukcjami filmów, tworzeniem kopi wzorcowych i ich archiwizacją. W omawianym czasie prowadzone 

były także prace rozpoczęte w roku 2014, związane z rekonstrukcją 20 bajek animowanych Studia Miniatur 

Filmowych i Studia Filmów Rysunkowych, 13 filmów dokumentalnych Wytwórni Filmów Oświatowych  

i 6 filmów fabularnych.  

 

W związku z faktem, że większość programów państwowych (PISF, Nina, MKiDN) przeznaczonych m.in. na 

rekonstrukcję cyfrową, których beneficjentem pośrednio jest m.in. CRF zostanie prawdopodobnie 

uruchomionych na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2015 r.  

 

Zainicjowane w 2014 roku działania mające na celu dywersyfikację działalność spółki, w szczególności 

umocnienie jej pozycji na rynku dystrybucji filmowej, mają swoją kontynuację w 2015 roku, czyniąc  

z dystrybucji kinowej jedną z głównych działalności CRF spółki w I kwartale bieżącego roku.  

Do najważniejszych działań w obszarze dystrybucji kopii po rekonstrukcji cyfrowej należy: 

- Martin Scorsese prezentuje - retrospektywa zrekonstruowanych cyfrowo arcydzieł polskiego kina 

zatytułowana "Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema". Po projekcjach w USA, 



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.  

za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r.  

sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” 

(kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej) 

 35 

Kanadzie i Australii w I kwartale 2015 roku trafiła ona do Chin, a z końcem marca 2015 r. rusza na 

dużą skalę w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

 

Niniejsze projekty, dotyczące dystrybucji kopii cyfrowych jak i koordynacji procesów rekonstrukcji, mimo  

że zostały rozpoczęte w I kwartale 2015 r., będą miały swoje odzwierciedlenie finansowe w II  półroczu tego 

roku.  

 

TV Okazje Sp. z o.o. 

Spółka ta zadebiutowała na rynku mediów we wrześniu 2014 r. Podczas I kwartału 2015 r. TV okazje Sp. z o.o. 

zawarła umowy na emisję swoich spotów reklamowych z następującymi stacjami telewizyjnymi: TV Silesia,  

TV Republika oraz TVP Gorzów. Ponadto w analizowanym okresie spółka ta otworzyła w Gdyni swój pierwszy 

sklep firmowy. 

 

Dodatkowo z miesiąca na miesiąc zwiększa się ilość klientów TV Okazje: 

 styczeń 2015 r. – wzrost o 37%, 

 luty 2015 r. – wzrost o 20%, 

 marzec 2015 r. – wzrost o 37%. 

 

Rośnie także liczba osób powracających, tj. takich, którzy dokonali powyżej dwóch zakupów:  

 styczeń 2015 r. – 6% (odsetek klientów dokonujących zakupów co najmniej dwa razy od początku 

działalności do końca stycznia), 

 luty 2015 r. – 6,4% (odsetek klientów dokonujących zakupów co najmniej dwa razy od początku 

działalności do końca lutego), 

 marzec 2015 r. – 7,5%  odsetek klientów dokonujących zakupów co najmniej dwa razy od początku 

działalności do końca marca), 

co świadczy o wzroście zaufania do TV Okazje oraz o atrakcyjnej dla klientów i odpowiednio dobranej ofercie 

produktowej. 

 

W I kwartale 2015 r. średnie dzienne liczby godzin wszystkich emisji TV Okazje na kanałach telewizyjnych 

kształtowały się w sposób następujący: 

• styczeń – 9,6h, 

• luty – 9,6 h, 

• marzec – 10,8h. 

 

24. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ 

na osiągnięte wyniki finansowe 

Przychody Grupy Kino Polska TV S.A. ze sprzedaży za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca  

2015 r. wyniosły 27 499 zł, co oznacza 14% wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2014 r. Było 

to spowodowane w znacznym stopniu nowym źródłem przychodów z usług telesprzedaży, 
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generowanych przez TV Okazje Sp. z o.o. (18 września 2014 r. Emitent nabył 80% udziałów w tej 

spółce), wzrostem wpływów ze sprzedaży praw licencyjnych (wzrost o 46%), jak również 

zwiększeniem przychodów z tytułu emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów 

tematycznych (wzrost o 8%). Na uwagę zasługuje także fakt, że dzięki wyższej oglądalności kanałów 

Kino Polska Muzyka i FilmBox Basic zwiększyły się przychody reklamowe Grupy: z  3 990 zł  

w I kwartale 2014 r. do  4 397 zł w I kwartale 2015 r. (wzrost o 10%). 

 

Zysk Grupy z działalności operacyjnej w I kwartale 2015 r. wyniósł 5 309 zł – 31% więcej niż  

w tym samym czasie roku 2014, kiedy to ukształtował się na poziomie 4 040 zł. Wpływ na tę sytuację 

miały m.in. takie czynniki jak: zwiększenie przychodów, zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży 

(głownie kosztów dubbingu). Jednocześnie, przede wszystkim z uwagi na rozwój Grupy i konieczność 

zatrudnienia dodatkowej, wykwalifikowanej kadry pracowniczej, odnotowano wyższe koszty 

ogólnozakładowe. Na wyższym poziomie ukształtowały się także koszty sprzedaży (związane  

w głównej mierze z projektem TV Okazje) oraz strata Stopklatka S.A. (15 marca 2014 r. uruchomiony 

został kanał Stopklatka TV, a co za tym idzie dane za I kwartał 2014 r. nie zawierają pełnych kosztów 

funkcjonowania tego projektu). Ponadto, w związku z wysokim kursem dolara, Grupa odnotowała 

istotny wzrost ujemnych różnic kursowych – w znacznej części niezrealizowanych – których saldo  

w omawianym okresie wyniosło 770 zł.  

 

Dodatkowo I kwartał 2015 r. zakończył się dla Grupy 41% wzrostem całkowitych dochodów ogółem 

w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. 

 

Ponadto Grupa dokonała przekształcenia danych porównawczych zaprezentowanych 

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r.  

w wyniku ujęcia korekty błędu i zmian prezentacji. Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian opisano 

szczegółowo w nocie 3 do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. 

Jednocześnie Spółka zaznacza, że niniejsze zmiany nie wpłynęły w sposób negatywny na zysk netto  

i EBITDA Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za pierwszy kwartał 2015 r. 

 

25. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej Emitenta  

w prezentowanym okresie 

W Grupie Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w zakresie większości typów sprzedawanych usług  

i towarów nie występuje zjawisko cykliczności lub sezonowości działalności, które powodowałoby istotne 

wahania wyników finansowych w trakcie roku obrotowego. Przychody z reklam w Polsce zwykle osiągają 

najniższy poziom w trzecim kwartale roku kalendarzowego, który obejmuje okres wakacyjny, a najwyższy  

w czwartym kwartale. 
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26. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które 

mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 

jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej  

czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) 

W analizowanym okresie nie nastąpiły zmiany w sytuacji gospodarczej i warunkach prowadzenia działalności, 

mające istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy. 

 

27. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy 

kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do 

końca okresu sprawozdawczego 

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 r. w Grupie Kapitałowej nie doszło do niespłacenia kredytu lub 

pożyczki czy też naruszenia istotnych postanowień tego rodzaju umów. 

 

28. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji 

z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte  

na innych warunkach niż rynkowe 

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta w analizowanym okresie nie zawierały istotnych 

transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 

 

29. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych 

W analizowanym okresie Grupa nie dokonywała emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 

papierów wartościowych. 

 

30. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu  

na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

23 marca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o przedstawieniu najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu wniosku w zakresie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę w roku 2014 zysku oraz zysków 

z lat poprzednich na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1 zł brutto na 1 akcję, tj. łącznie 

19.821.404,00 zł, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej. 

 

Zarząd Spółki rekomendował będzie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby pozostałą po wypłaceniu 

dywidendy część zysków zatrzymanych przeznaczyć na kapitał zapasowy Emitenta. 

 

Wszystkie akcje wyemitowane przez Kino Polska TV S.A. są akcjami zwykłymi. 

 

31. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania 

i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

Zdarzenia opisane w niniejszym punkcie nie miały miejsca w I kwartale 2015 r. 
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32. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub 

wykorzystania tych aktywów 

Zdarzenia opisane w niniejszym punkcie nie miały miejsca w I kwartale 2015 r. 

 

33. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

W analizowanym okresie nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Grupy. 

 

34. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej  

i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta 

Informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego 

Grupy Kapitałowej Emitenta zostały opisane w pkt. „Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym 

charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe”. 
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Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

  

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2015 r. 

niebadane 

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2014 r. 

niebadane 

Przekształcone (*) 

   

Działalność kontynuowana 
   

    
Przychody ze sprzedaży  25 748 23 277 

 
 

  
Koszt własny sprzedaży  (16 317) (16 231) 

 
 

  
Zysk  brutto ze sprzedaży  9 431 7 046 

 
 

  
Koszty sprzedaży  (1 034) (949) 

Koszty ogólnego zarządu  (2 235) (1 437) 

Strata na zbyciu udziałów w jednostce zależnej  - (1 044) 

Pozostałe przychody operacyjne  89 86 

Pozostałe koszty operacyjne  (1 132) (459) 

 
 

  
Zysk na działalności operacyjnej  5 119 3 243 

 
 

  
Przychody finansowe  89 72 

Koszty finansowe   (157) (294) 

 
 

  
Zysk przed opodatkowaniem (brutto)  5 051 3 021 

Podatek dochodowy  (691) (66) 

 
 

  
Zysk netto na działalności kontynuowanej  4 360 2 955 

 
 

  
Działalność zaniechana  

  
Zysk z działalności zaniechanej  - - 

 
 

  
Inne całkowite dochody 

 
- - 

    
Całkowite dochody ogółem z działalnością kontynuowaną 

 
4 360 2 955 

Zysk na jedną akcję  0,22 0,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 3 
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Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

  

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2015 r. 

niebadane  

 Stan na 31 grudnia 

2014 r. 

   

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2014 r. 

niebadane (*) 

Przekształcone  

AKTYWA  
   

Aktywa trwałe (długoterminowe)  
   

Rzeczowe aktywa trwałe  4 813 5 017 5 729 

Wartości niematerialne  26 209 28 461 30 411 

Akcje i udziały w spółkach zależnych i wspólnym 

przedsięwzięciu 
 124 422 124 422 119 966 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  20 432 22 381 28 209 

Pożyczki udzielone   700 750 
 

Razem aktywa trwałe  176 576 181 031 184 315 

 
 

   
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)  

   
Zapasy  425 431 289 

Krótkoterminowe licencje filmowe  1 704 1 395 1 615 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  31 640 27 040 31 474 

Należności z tytułu podatku dochodowego  - 467 239 

Pożyczki udzielone   5 291 2 835 4 261 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  16 404 17 834 12 588 

Razem aktywa obrotowe  55 464 50 002 50 466 

 
 

   
SUMA AKTYWÓW  232 040 231 033 234 781 

 
 

   
PASYWA  

   
Kapitał własny  

   
Kapitał zakładowy  1 982 1 982 1 982 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej  148 940 148 940 148 940 

Zyski zatrzymane   38 117 33 757 28 730 

Kapitał własny razem  189 039 184 679 179 652 

 
 

   
Zobowiązania długoterminowe  

   
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
 115 115 - 

Rezerwy  27 27 - 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  21 744 23 583 29 045 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  39 106 735 

Razem zobowiązania długoterminowe  21 925 23 831 29 780 

 
 

   
Zobowiązania krótkoterminowe  

   
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
 12 798 10 904 17 991 

Kredyty i pożyczki otrzymane  - 3 580 - 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  7 300 7 266 7 189 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  289 - - 

Rezerwy  496 397 168 

Przychody przyszłych okresów  193 376 1 

Razem zobowiązania krótkoterminowe  21 076 22 523 25 349 

     
SUMA PASYWÓW 

 
232 040 231 033 234 781 

 

 

(*) Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 3 
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Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

  

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2015 r. 

niebadane  

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2014 r. 

niebadane 

Przekształcone (*) 

   

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
   

Zysk netto 
 

4 360 2 955 

Korekty o pozycje: 
   

Amortyzacja 
 

2 750 3 108 

Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 
 

- 103 

Odpisy aktualizujące majątku 
 

- - 

Różnice kursowe 
 

107 (6) 

Odsetki  
 

54 91 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej 
 

- 1 025 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności 
 

(4 560) 1 506 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów 
 

6 5 

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań  
 

3 541 (3 717) 

Przychody przyszłych okresów 
 

(183) - 

Zmiana stanu rezerw 
 

99 (795) 

Podatek dochodowy zapłacony  
 

(5) - 

Podatek dochodowy naliczony 
 

695 66 

Pozostałe 
  

- 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  
 

6 864 4 341 

    

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
   

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 
 

1 670 2 222 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  
 

(1 999) (2 100) 

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej 
 

- 2 148 

Odsetki otrzymane 
 

28 26 

Udzielenie pożyczek 
 

(2 350) (500) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
 

(2 651) 1 796 

    

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 
 

(1 802) (1 737) 

Spłata pożyczek/kredytów 
 

(3 580) (829) 

Odsetki zapłacone 
 

(155) (184) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 
 

(5 537) (2 750) 

    
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  

 
(1 324) 3 387 

Różnice kursowe netto 
 

(106) 6 

Środki pieniężne na początek okresu 
 

17 834 9 195 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 
 

16 404 12 588 

O ograniczonej możliwości dysponowania 
 

580 530 

 
(*) Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 3 
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Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 

 

 
Kapitał 

podstawowy 

Kapitały z emisji akcji 

powyżej wartości 

nominalnej 

Kapitał 

niezarejestrowany 
Zyski zatrzymane 

Kapitały własne 

razem 

Stan na 1 stycznia 2015 r. 1 982 148 940 - 33 757 184 679 

Zysk okresu - - - 4 360 4 360 

Stan na 31 marca 2015 r. 

niebadane 
1 982 148 940 - 38 117 189 039 

 

 

 

 
Kapitał 

podstawowy 

Kapitały z emisji akcji 

powyżej wartości 

nominalnej 

Kapitał 

niezarejestrowany 
Zyski zatrzymane 

Kapitały własne 

razem 

Stan na 1 stycznia 2014 r. 

Przekształcone (*) 

  

1 382 35 660 113 880 25 775 176 697 

Emisja akcji (przejęcie Filmbox 

International Ltd.) 
600 113 280 (113 880) - - 

Zysk okresu - - - 2 955 2 955 

 3 miesiące zakończone 31.03.2014 

r. niebadane Przekształcone (*) 

   

1 982 148 940 - 28 730 179 652 

 

 

 

(*) Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 3 
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Informacja dodatkowa do kwartalnej informacji finansowej (noty) 

 

1. Informacje ogólne o Spółce i jej Grupie Kapitałowej 

Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) działa na rynku mediów od czerwca 2003 r. (wówczas 

pod nazwą Kino Polska TV Sp. z o.o.) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod 

numerem KRS 0000363674. W dniu 24 sierpnia 2010 r. zostało zarejestrowane przekształcenie spółki 

w spółkę akcyjną.  

 

W dniu 12 kwietnia 2011 r. Kino Polska TV S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie. 

 

Na dzień 31 marca 2015 r. w skład spółek zależnych Kino Polska TV S.A. wchodziły następujące 

podmioty: 

 Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. (Polska) – jednostka zależna, 

 KPTV Media Sp. z o.o. (Polska)  – jednostka zależna, 

 Kino Polska Program Sp. z o.o., obecnie w likwidacji (Polska) – jednostka zależna, 

 TV Okazje Sp. z o.o. (Polska) – jednostka zależna, 

 Fundacja Kino Polska, obecnie w likwidacji – jednostka zależna, 

 Filmbox International Ltd. (Wielka Brytania) – jednostka zależna, 

o Help Film s.r.o. (Czechy) – jednostka pośrednio zależna, 

o Help Film Slovakia s.r.o. (Słowacja) – jednostka pośrednio zależna, 

o SPI International Magyarorszag, Kft. (Węgry) – jednostka pośrednio zależna. 

 

Spółka sporządza skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W związku  

z tym niniejsza kwartalna informacja finansowa Kino Polska TV S.A. stanowi spójną część  

ze skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino 

Polska TV S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r.  

 

W okresie od 1 stycznia do 11 marca 2014 r. w skład jednostek zależnych Spółki wchodziła także 

Stopklatka S.A. Na skutek transakcji sprzedaży części akcji posiadanych przez Kino Polska TV S.A. 

w Stopklatka S.A., która miała miejsce 12 marca 2014 r. status tej inwestycji uległ zmianie, w wyniku 

czego począwszy od 12 marca 2014 r. Stopklatka S.A. jest ujmowana jako inwestycja we wspólne 

przedsięwzięcie współkontrolowane przez Spółkę oraz Agora S.A. 
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Ponadto w okresie 1 stycznia 2014 r. – 22 grudnia 2014 r. w skład jednostek zależnych Emitenta 

wchodziła także spółka Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  

(w dniu 1 września 2014 r. zostało zarejestrowane przekształcenie spółki Kino Polska Program Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w spółkę Kino Polska Program TV Sp. z o.o.). W dniu 23 

grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Kino Polska TV 

S.A. ze spółką zależną – Kino Polska Program TV Sp. z o.o. („Połączenie”). W wyniku 

przedmiotowego Połączenia spółka Kino Polska Program TV Sp. z o.o. przestała istnieć, zaś spółka 

Kino Polska TV S.A. stała się z mocy prawa stroną wszelkich umów, których stroną była dotychczas 

spółka Kino Polska Program TV Sp. z o.o., bez konieczności zawierania odrębnych aneksów.  

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym w skład głównych obszarów 

działalności Spółki zaliczyć można: 

1) Emisję TV kanałów FilmBox i kanałów tematycznych (w tym również sprzedaż czasu 

reklamowego), 

2) Emisję TV kanałów marki Kino Polska (w tym również sprzedaż czasu reklamowego), 

3) Produkcję kanałów telewizyjnych,  

4) Sprzedaż VoD, 

5) Sprzedaż praw licencyjnych. 

 

Siedziba Kino Polska TV S.A.: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa 

Biuro Kino Polska TV S.A.: ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa 

Telefon: 22 356 74 00, Fax: 22 356 74 01 

Strona internetowa: www.kinopolska.pl   

 

Objaśnienia dotyczące sezonowości w działalności Spółki 

W Kino Polska TV S.A. w zakresie większości typów sprzedawanych usług i towarów nie występuje 

zjawisko cykliczności lub sezonowości działalności, które powodowałoby istotne wahania wyników 

finansowych w trakcie roku obrotowego. Przychody z reklam w Polsce zwykle osiągają najniższy 

poziom w trzecim kwartale roku kalendarzowego, który obejmuje okres wakacyjny, a najwyższy  

w czwartym kwartale. 

 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji  

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszej kwartalnej informacji finansowej jest złoty polski 

(PLN). 
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Skład Zarządu Kino Polska TV S.A. w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r. 

- Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu, 

- Berk Uziyel – Członek Zarządu. 

 

Skład Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca  

2015 r. 

- Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Stacey Sobel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Berrin Avcilar – Członek Rady Nadzorczej, 

- Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej, 

- Piotr Reisch – Członek Rady Nadzorczej, 

- Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej, 

- Leszek Stypułkowski – Członek Rady Nadzorczej. 

 

2. Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania 

Niniejsza kwartalna informacja finansowa została sporządzona zgodnie z wymaganiami MSR 34 

„Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. W związku z tym nie obejmuje ona wszystkich informacji 

oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i powinna być czytana łącznie  

z rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Kino Polska TV S.A.  

za rok 2014, które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 

 

Ponadto kwartalna informacja finansowa Kino Polska TV S.A. stanowi spójną część ze skróconym 

śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 

za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r.  

 

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszej kwartalnej informacji finansowej są 

spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki  

za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 

 

3. Zmiany prezentacji/przekształcenie danych porównawczych 

Spółka dokonała przekształcenia danych porównawczych w niniejszej kwartalnej informacji 

finansowej w wyniku ujęcia  korekty błędu, zmian prezentacji oraz rozliczenia połączenia za spółką 

zależną. 
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(1) Na dzień 31 marca 2014 r. Spółka wykazywała w pozycji „Wartości niematerialne” 

między innymi utwory, wywiady i inne licencje o łącznej wartości bilansowej 6 436 PLN 

(gromadzone głównie w latach 2003-2010), które nie były amortyzowane, ponieważ  

w ocenie Spółki miały one nieokreślony okres użytkowania. Na podstawie ostatniego testu 

na utratę wartości tych aktywów sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. Zarząd 

postanowił o ujęciu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w wysokości 715 PLN, 

ujętego w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2014 r. w pozycji Pozostałe koszty operacyjne. 

 

W trakcie 2014 roku Zarząd Kino Polska TV S.A. przeprowadził szczegółową analizę 

ewidencji przedmiotowych pozycji wartości niematerialnych, na podstawie której ocenił, 

że skapitalizowane nakłady poniesione na przedmiotowe wartości niematerialne nie 

spełniają na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 r., oraz nie spełniały na poprzednie dni 

bilansowe, kryteriów kapitalizacji jako wartość niematerialna. W związku z powyższym, 

zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 8, 

wymagającego by korekty błędów ujmować retrospektywnie poprzez zmianę danych 

porównawczych i przekształcenie zysków zatrzymanych na początku najwcześniejszego 

prezentowanego okresu, przedmiotowe wartości niematerialne o łącznej wartości 

bilansowej 6 436 PLN zostały spisane w ciężar kapitałów własnych jako korekta błędu na 

bilansie otwarcia. 

 

Wskazany powyżej odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w wysokości 715 PLN  

za cały rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 został częściowo ujęty  

w zaraportowanych danych finansowych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca  

2014 r. (w kwocie 179 PLN). Zaprezentowane w niniejszej informacji finansowej dane 

porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 r. zostały skorygowane  

o odwrócenie wspomnianego powyżej odpisu aktualizującego w kwocie 179 PLN.    

 

(2) W dniu 1 października 2013 r. Kino Polska Program Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A.(„Kino Polska Program”) zawarła umowę sprzedaży znaku 

towarowego „PL Kino Polska” do spółki zależnej od Kino Polska TV S.A. – spółki KPTV 

Media Sp. z o.o. („KPTV Media”). Następnie także w dniu 1 października 2013 r. KPTV 

Media zawarło umowę leasingu znaku towarowego „PL Kino Polska” do Spółki. Umowa 

ta przewiduje opcję wykupu znaku przez Spółkę po 5 latach za cenę korzystną w stosunku 

do szacowanej wartości godziwej tego znaku na dzień, gdy opcja stanie się wykonywalna. 
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Umowa ta została zaklasyfikowana jako leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym 

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. Spółka ujęła zobowiązanie z tyt. leasingu 

finansowego w kwocie 40 000 PLN zł oraz w tej samej wysokości znak towarowy.  

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. dokonano korekty wartości 

początkowej ujętych pozycji w celu zapewnienia zgodności ujęcia z wymogami 

Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 17. W konsekwencji Spółka skorygowała 

ujęte uprzednio na dzień zawarcia umowy w swoim bilansie zobowiązanie z tytułu 

leasingu finansowego do kwoty 39 084 PLN. Ponadto, Zarząd Spółki ocenił, że powyższe 

trzy transakcje powinny być analizowane wspólnie oraz że ich ekonomiczna treść 

wskazuje na transakcję sprzedaży i leasingu zwrotnego. Z tego względu uznano,  

że wartość znaku towarowego ujętego w wyniku transakcji leasingu finansowego należy 

rozpoznać w jego wartości księgowej przed mającą miejsce w 2013 r. transakcją 

wniesienia aportu przez Spółkę do Kino Polska Program (tj. w wartości bilansowej równej 

zero), a zobowiązanie z tyt. leasingu w kwocie 39 084 PLN ujęto w korespondencji  

z podniesieniem wartości inwestycji w spółkę zależną Kino Polska Program.  

W sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.,  

w wyniku rozliczenia połączenia Spółki z Kino Polska Program TV Sp. z o.o., wartość 

inwestycji w spółkę zależną została wyeliminowana w korespondencji z kapitałem 

własnym przejmowanej spółki, przez co w sprawozdaniu finansowym ujmowane jest 

jedynie zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego znaku towarowego oraz należność  

z tytułu sprzedaży znaku. Jednocześnie, w wyniku połączenia Spółki ze spółką Kino 

Polska Program w grudniu 2014 r., Spółka rozpoznała należność z tytułu sprzedaży znaku 

towarowego do spółki KPTV Media Sp. z o.o. 

 

Wskazana powyżej korekta wyceny należności oraz leasingu finansowego związanych ze 

znakiem towarowym nie została ujęta w pierwotnie zaraportowanych danych finansowych 

za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 r. Zaprezentowane w niniejszej informacji 

finansowej dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 r. zostały 

skorygowane o ujęcie wspomnianej powyżej korekty wyceny w kwocie 104 PLN. 

 

(3) Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. obejmowało dane 

spółki Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – dalej 

„Program SKA”, która w grudniu 2014 r. (po przekształceniu w Kino Polska Program TV 

Sp. z o.o.) została połączona ze spółką Kino Polska TV S.A. W związku ze zmianą 

interpretacji podatkowych w sierpniu 2014 r. w zakresie możliwości wydłużenia roku 
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obrotowego w spółkach komandytowo-akcyjnych, Program SKA powinna zostać 

zakwalifikowana jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych  

i w konsekwencji rozpoznać podatek dochodowy. W związku z tym, iż Spółka 

zastosowała poprzednio obowiązujące przepisy prawa podatkowego na dzień  

31 marca 2014 r., Program SKA została zakwalifikowana jako spółka niebędąca 

podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych a zobowiązanie z tytułu podatku 

dochodowego nie zostało ujęte w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu za okres 

3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 r. Obciążenie podatkowe za ten okres, o które 

skorygowano dane porównawcze prezentowane w niniejszej kwartalnej informacji 

finansowej,  wyniosło 537 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Z uwagi na połączenie  

Kino Polska TV S.A. i Kino Polska Program TV Sp. z o.o. Zarząd ujął w rocznych,  

skonsolidowanym i jednostkowym, sprawozdaniach finansowych właściwe obciążenie 

podatkowe z tego tytułu.  

 

(4) Na koniec roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2014 r. Spółka dokonała korekt 

odroczonego podatku dochodowego z tytułu: (a) rozpoznania i wyceny znaku towarowego 

(patrz punkt (2) powyżej) oraz (b) korekty aktywa rozpoznanego w związku z istniejącymi 

stratami podatkowymi. Wartość wspomnianych korekt przypadająca na okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca 2014 r. wyniosła łącznie 471 PLN (obniżenie łącznego obciążenia  

z tytułu podatku).   

 

Ponadto Spółka wprowadziła zmiany w prezentacji określonych pozycji przychodów i kosztów oraz 

aktywów, zobowiązań i kapitału, które nie miały wpływu na uprzednio prezentowane kwoty 

całkowitego dochodu ogółem ani kapitału własnego: 

 

(5) Prezentacja w Koszcie własnym sprzedaży kosztów z tytułu odpisów aktualizujących 

wartości niematerialne, które wcześniej prezentowano w Pozostałych kosztach 

operacyjnych (102 PLN).  

 

(6) Prezentacja w pozostałych Przychodach i Kosztach operacyjnych wpływu różnic 

kursowych oraz odsetek związanych z działalnością operacyjną wcześniej 

prezentowanych w przychodach i kosztach finansowych (207 PLN). 
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(7) Łączna prezentacja przychodów ze sprzedaży produktów i usług oraz przychodów ze 

sprzedaży towarów i materiałów, jak również łączna prezentacja wartości sprzedanych 

towarów i materiałów oraz kosztu wytworzenia sprzedanych produktów i usług. 

 

(8) Reklasyfikacja kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży oraz kosztu własnego sprzedaży. 

 

(9) Prezentacja Rozliczeń międzyokresowych w pozycji Należności  tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe należności. 

 

(10) Wydzielenie pozycji Krótkoterminowych licencji filmowych. 

 

(11) Reklasyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych z pozycji Rezerwy do pozycji 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. 

 

(12) Prezentacja Pozostałych kapitałów w linii Zyski zatrzymane. 

 

(13) Rozliczenie połączenia ze spółką zależną. 

 

(14) Niniejsza kwartalna informacja finansowa prezentuje połączone dane finansowe 

spółek Kino Polska TV S.A. oraz jej spółki zależnej Kino Polska Program TV Sp. z o.o. 

(przed przekształceniem Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

S.K.A.; „Spółka przejmowana”),  których połączenie opisano w nocie 1 do niniejszej 

kwartalnej informacji finansowej. Zgodnie z opisem polityk rachunkowości 

przedstawionych w nocie 2 do sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za rok 

2014, Spółka stosuje  metodę wartości historycznych do rozliczenia połączenia jednostek 

znajdujących się pod wspólną kontrolą. Metoda ta, w wariancie zastosowanym przez 

Spółkę, polega na sumowaniu wartości pozycji pochodzących ze sprawozdań z sytuacji 

finansowej, a także przychodów i kosztów oraz zysków i strat łączących się podmiotów 

od dnia kiedy podmioty te znalazły się pod wspólną kontrolą grupy kapitałowej, do której 

należy Spółka (czyli od października 2012 r.). 

 

Poniższe tabele prezentują  przekształcenia danych na dzień 31 marca 2014 r., 31 grudnia 2013 r. oraz 

za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 r. z tytułu zmian opisanych powyżej. Odpowiednio 
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przekształcono również informacje prezentowane w pozostałych notach niniejszej kwartalnej 

informacji finansowej. 
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Przekształcenie sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 r. 

 

 

 Kino Polska TV 

S.A. 

zaraportowane  

  Wpływ połączenia 

z Kino Polska 

Program 

TV Sp. z o.o.  korekta błędu  

i zmiany prezentacji  

 

 Kino Polska TV S.A. 

po przekształceniu  

 

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2014 r. 

niebadane 

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2014 r. 

niebadane 

 
 3 miesiące zakończone 

31.03.2014 r. 

niebadane 

Działalność kontynuowana 
   

 
 

    
 

 
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 15 074 7 946 257 (7) ,(13) 23 277 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 21 236 (257)  (7), (14) - 

    
 

 
Przychody ze sprzedaży razem 15 095 8 182 -  23 277 

    
 

 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług (11 945) (4 702) 416 (3), (5), (7), (8), (13) (16 231) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (32) (236) 268 (7) ,(13)  - 

    
 

 
Koszt własny sprzedaży razem (11 977) (4 938) 684  (16 231) 

    
 

 
Zysk  brutto ze sprzedaży 3 118 3 244 684  7 046 

    
 

 
Koszty sprzedaży (60) (89) (800) (3), (8), (13) (949) 

Koszty ogólnego zarządu (1 397) (54) 14 (3), (8), (13)  (1 437) 

Strata na zbyciu udziałów w jednostce zależnej (1 044) - -  (1 044) 

Pozostałe przychody operacyjne 4 - 82 (2)  86 

Pozostałe koszty operacyjne (513) (20) 74 (1), (5), (6), (13) (459) 

    
 

 
Zysk na działalności operacyjnej 108 3 081 54  3 243 

    
 

 
Przychody finansowe 54 18 -  72 

Koszty finansowe  (195) (119) 20 (2), (6), (13) (294) 

    
 

 
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) (33) 2 980 74  3 021 

Podatek dochodowy (41) - (25) (3), (4) (66) 

    
 

 
Zysk netto na działalności kontynuowanej (74) 2 980 49  2 955 

    
 

 

    
 

 
Całkowite dochody ogółem z działalnością 

kontynuowaną 
(74) 2 980 49  2 955 
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Przekształcenie sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2014 r. 

 

 

 Kino Polska TV 

S.A. 

zaraportowane  

 Wpływ Kino Polska 

Program Sp. z o.o. 

SKA   korekta błędu i zmiany 

prezentacji  

  Kino Polska TV 

S.A. po 

przekształceniu  

 

Stan na 

31.03.2014 r. 

niebadane 

Stan na  

31.03.2014 r. 

niebadane 

 Stan na  

31.03.2014 r. 

niebadane 

AKTYWA 
   

 
 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 
   

 
 

Rzeczowe aktywa trwałe 5 442 287 - (13) 5 729 

Wartości niematerialne 55 857 22 972 (48 418) (1),(13) 30 411 

Akcje i udziały w spółkach zależnych  

i współkontrolowanych 
124 093 (43 211) 39 084 (2), (13) 119 966 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności 
- 28 000 209 (2), (13)  28 209 

Razem aktywa trwałe 185 392 8 048 (9 125)  184 315 

    
 

 
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 

   
 

 
Zapasy 279 10 - (13) 289 

Krótkoterminowe licencje filmowe - - 1 615 (10) 1 615 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności 
17 612 13 716 146 (9), (10), (13) 31 474 

Należności z tytułu podatku dochodowego 776 - (537) (3), (4) 239 

Rozliczenia międzyokresowe 507 1 556 (2 063) (9), (13) - 

Pożyczki udzielone  3 588 673 - (13) 4 261 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 812 7 776 - (13) 12 588 

Razem aktywa obrotowe 27 574 23 730 (838)  50 466 

    
 

 
SUMA AKTYWÓW 212 966 31 778 (9 963)  234 781 

 

PASYWA    
 

 

Kapitał własny 
   

 
 

Kapitał zakładowy 1 982 - -  1 982 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 148 940 - -  148 940 

Pozostałe kapitały  10 670 - (10 670) (12) - 

Zyski zatrzymane  7 348 17 121 4 261 (1), (2), (3), (4), (13) 28 730 

Kapitał własny razem 168 940 17 121 (6 409)  179 652 

    
 

 
Zobowiązania długoterminowe 

   
 

 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 28 880 - 165 (2) 29 045 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 247 - (512) (3), (4) 735 

Razem zobowiązania długoterminowe 30 127 - (347)  29 780 
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Zobowiązania krótkoterminowe 
   

 
 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
6 027 14 415 (2 451) (11), (13) 17 991 

Kredyty i pożyczki otrzymane - - -  - 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 7 464 - (275) (2) 7 189 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 
 

- -  - 

Rezerwy 407 242 (481) (11), (13) 168 

Przychody przyszłych okresów 1 - -  1 

Razem zobowiązania krótkoterminowe 13 899 14 657 (3 207)  25 349 

    
 

 
SUMA PASYWÓW 212 966 31 778 (9 963)  234 781 
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Przekształcenie sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 r. 

 

 

 

Kino Polska TV S.A. Wpływ połączenia Korekta błędu 
 

Kino Polska TV S.A. 

3 miesiące zakończone 

31.03.2014 r. 
z Kino Polska Program i zmiany prezentacji 

 

3 miesiące zakończone 

31.03.2014 r. 

Zaraportowane TV Sp. z o.o. 
  

Przekształcone 

niebadane 
   

(*) 

    
niebadane 

Przepływy środków pieniężnych 

  
  

 z działalności operacyjnej 
  

Zysk netto (74) 2 980 49 (1), (2), (3), (4), (13) 2 955 

Korekty o pozycje: 
     

Amortyzacja 956 2 152 
 

(13) 3 108 

Odpisy aktualizujące majątku 281 - (178) (1) 103 

Różnice kursowe - 
 

(6) 
 

(6) 

Odsetki i dywidendy, netto 51 (65) 104 (13), (2) 91 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej 1 025 - - 
 

1 025 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności 1 540 321 (355) (13), (2) 1 506 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów (6) 11 
  

5 

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań (3 037) (3 131) 2 451 (11), (13) (3 717) 

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu rozliczeń 

międzyokresowych 
103 - (103) (9) - 

Zmiana stanu rezerw (803) (473) 481 (13) (795) 

Podatek dochodowy naliczony 41 - 25 (3), (4) 66 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
77 1 795 2 468 

 
4 341 

      
Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej      

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości 

niematerialnych 
3 2 219 - (13) 2 222 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 

niematerialnych 
(526) (1 574) - (13) (2 100) 

Sprzedaż aktywów finansowych 2 148 - - 
 

2 148 

Dywidendy i odsetki otrzymane 11 (11) - (13) - 

Odsetki otrzymane 
 

26 - (13) 26 

Zwrot udzielonych pożyczek 9 (9) - (13) - 
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Udzielenie pożyczek (500) - - 
 

(500) 

Pozostałe - - - 
 

- 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
1 145 651 - 

 
1 796 

      
Przepływy środków pieniężnych 

  
  

 z działalności finansowej 
  

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 875) 138 - 
 

(1 737) 

Spłata pożyczek/kredytów - - (829) (13) (829) 

Odsetki zapłacone (105) (79) - (13) (184) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 980) 59 (829) 
 

(2 750) 

      
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych 

(758) 2 506 1 639  3 387 
i ich ekwiwalentów 

 
Różnice kursowe netto - - 6 

 
6 

Środki pieniężne na początek okresu 5 569 3 626 - 
 

9 195 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 4 811 6 132 1 645 
 

12 588 

O ograniczonej możliwości dysponowania 530 - - 
 

530 
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4. Ważne oszacowania i osądy 

Sporządzenie niniejszej kwartalnej informacji finansowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską wymaga od Zarządu Spółki 

osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości 

aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają 

się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne  

w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu co do wartości bilansowej aktywów  

i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od 

wartości szacowanej. 

 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych 

jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, 

jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. 

 

Obszary, w których założenia te miały istotne znaczenia dla niniejszej kwartalnej informacji 

finansowej obejmują w szczególności szacunek okresu ekonomicznej użyteczności oraz przesłanek 

utraty wartości licencji związanych z własną produkcją filmów i koprodukcjami oraz innych licencji  

o nieokreślonym okresie użyteczności ekonomicznej, analizę przesłanek utraty wartości inwestycji  

w spółki zależne oraz osądy przyjęte przy rozpoznawaniu przychodów z emisji kanałów 

telewizyjnych.  

 

Główne szacunki i założenia księgowe stosowane w niniejszej kwartalnej informacji finansowej były 

takie same jak te przyjęte w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Kino Polska TV S.A. 

za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 r. za wyjątkiem zmian niektórych szacunków 

opisanych poniżej oraz korekty błędu opisanej w nocie 3. 

 

Okres ekonomicznej użyteczności licencji związanych z własną produkcją filmów  

i koprodukcjami oraz ich test na utratę wartości 

Spółka dokonała przeglądu czynników mających wpływ na określenie szacowanego okresu 

użytkowania licencji związanych z własną produkcją filmów i koprodukcjami („Filmy własne  

i Koprodukcje”), które na 31 marca 2014 r. były wykazywane jako licencje filmowe  

o nieograniczonym okresie użytkowania, w wyniku którego zmieniła ocenę tego szacunku uznając,  

że przewidywany okres, w którym te licencje będą przynosiły Spółce wpływy pieniężne to okres 10 

lat. W związku z powyższą zmianą szacunku Spółka przeprowadziła test na utratę wartości tych 

aktywów. 
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Szacunek wartości odzyskiwalnej Filmów własnych i Koprodukcji w kwocie 2 553 PLN został 

ustalony na bazie wyliczeń wartości użytkowej dla indywidualnych aktywów wchodzących w skład tej 

pozycji. Wyliczenia te zostały oparte o szacowane projekcje przepływów pieniężnych dla 

poszczególnych licencji dla pięcioletniego okresu. Główne założenia finansowe przyjęte przy 

dyskontowaniu przepływów pieniężnych to krańcowa stopa wzrostu 2,5% oraz stopa dyskonta 9,71%. 

 

Test przeprowadzony na dzień 30 czerwca 2014 r. wykazał, że wystąpiła utrata wartości Filmów 

własnych i Koprodukcji w wysokości 1 748 PLN. Odpis aktualizujący z tego tytułu ujęto  

w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku  

w pozycji Koszt własny sprzedaży. 

 

Począwszy od 1 lipca 2014 roku Spółka rozpoczęła amortyzację licencji związanych z własną 

produkcją filmów i koprodukcjami metodą liniową przez okres 10 lat. 

 

5. Segmenty operacyjne 

Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną 

dostarczaną głównemu decydentowi operacyjnemu. Główny decydent operacyjny, odpowiedzialny za 

alokację zasobów i ocenę wyników segmentów operacyjnych, został określony jako Zarząd Spółki.  

Segmenty operacyjne Spółki stanowią jej strategiczne segmenty oferujące różne produkty i usługi. 

Podlegają one różnym sposobom zarządzania i różnym strategiom marketingowym. Każdy  

z segmentów uzyskuje przychody i koszty w powiązaniu z przedmiotem swojej działalności. 

Spółka prowadzi działalność operacyjną głównie na terenie Polski oraz krajów Europy Środkowo-

Wschodniej.  

Zarząd Spółki ocenia działalność segmentów poprzez analizę wyniku segmentu zdefiniowanego jako 

przychody ze sprzedaży pomniejszone o bezpośrednie koszty operacyjne, a także o alokowane koszty 

pośrednie. Nie ma rozbieżności pomiędzy raportem z segmentów operacyjnych a ujęciem segmentów 

w księgach, a także pomiędzy ich ujęciem dla celów zarządczych.  

Zarząd Spółki Kino Polska TV S.A. nie analizuje regularnie aktywów ani zobowiązań dla każdego 

segmentu sprawozdawczego.  

Począwszy od pierwszego półrocza 2014 roku Spółka zmodyfikowała retrospektywnie prezentację 

segmentów operacyjnych, które zostały przekształcone w cztery główne segmenty sprawozdawcze: 

- emisja TV kanałów marki Kino Polska (w tym również sprzedaż czasu reklamowego),  
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- emisja TV kanałów FilmBox i kanałów tematycznych (w tym również sprzedaż czasu 

reklamowego), 

- produkcja kanałów TV, 

- sprzedaż VoD  

- sprzedaż praw licencyjnych, 

- pozostałe segmenty. 

 

Ponadto od I kwartału 2015 r. Spółka postanowiła dokonywać przyporządkowania do poszczególnych 

segmentów dotychczas niezaalokowanych pośrednich kosztów operacyjnych. 

 

Segmenty poprzednio monitorowane przez Zarząd Spółki były następujące: 

- działalność emisyjna, 

- działalność wydawnicza (DVD), 

- sprzedaż praw, 

- reklama, 

- VOD, 

- inne usługi, 

- produkcja kanałów, 

- sprzedaż towarów i materiałów. 

 

 

 
 3 miesiące zakończone 31.03.2015 r. niebadane  

         Kanały filmowe marki 

FilmBox i kanały 

tematyczne 

Kanały marki 

Kino Polska 

Produkcja 

kanałów TV 

Sprzedaż 

VoD 

Sprzedaż praw 

licencyjnych 

Pozostałe 

segmenty 
RAZEM   

Sprzedaż – emisja 7 383 3 821 - - - - 11 204 

Sprzedaż – opłaty za 

udostępnienie licencji filmowych 
1 872 - - - - - 1 872 

Sprzedaż – reklama 1 138 3 313 - - - - 4 451 

Sprzedaż – pozostała 102 10 4 309 338 2 863 599 8 221 

Razem sprzedaż 10 495 7 144 4 309 338 2 863 599 25 748 

       
  

Koszty operacyjne (9 452) (3 968) (4 016) (251) (1 294) (605) (19 586) 

Wynik segmentu 1 043 3 176 293 87 1 569 (6) 6 162 

        Niezaalokowane koszty 

operacyjne 
- - - - - - - 

Strata na zbyciu jednostki 

zależnej 
- - - - - - - 

Pozostałe przychody operacyjne - - - - - - 89 

Pozostałe koszty operacyjne - - - - - - (1 132) 

Zysk operacyjny - - - - - - 5 119 

        Przychody finansowe 
      

89 

Koszty finansowe 
      

(157) 

Zysk przed opodatkowaniem - - - - - - 5 051 

Podatek 
      

(691) 

Zysk netto             4 360 
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  3 miesiące zakończone 31.03.2014 r. niebadane Przekształcone (*)  

        

 

Kanały filmowe marki 

FilmBox i kanały 

tematyczne 

Kanały marki 

Kino Polska 

Produkcja 

kanałów TV 

Sprzedaż 

VoD 

Sprzedaż praw 

licencyjnych 

Pozostałe 

segmenty 
RAZEM 

                

Sprzedaż – emisja 6 780 3 834 - - - - 10 614 

Sprzedaż – opłaty za 

udostępnienie licencji filmowych 
1 877 - - - - - 1 877 

Sprzedaż – reklama 797 3 193 - - - - 3 990 

Sprzedaż – pozostała 58 86 3 924 494 1 389 845 6 796 

Razem sprzedaż 9 512 7 113 3 924 494 1 389 845 23 277 

       
  

Koszty operacyjne (9 136) (4 799) (3 706) (360) (249) (367) (18 617) 

        Wynik segmentu 376 2 314 218 134 1 140 478 4 660 

        Niezaalokowane koszty 

operacyjne 
- - - - - - - 

Strata na zbyciu jednostki 

zależnej 
- - - - - - (1 044) 

Pozostałe przychody operacyjne - - - - - - 86 

Pozostałe koszty operacyjne - - - - - - (459) 

Zysk operacyjny - - - - - - 3 243 

        Przychody finansowe 
      

72 

Koszty finansowe 
      

(294) 

Zysk przed opodatkowaniem - - - - - - 3 021 

Podatek 
      

(66) 

Zysk netto - - - - - - 2 955 

 

(*) Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 3 

 

6. Sprzedaż wg obszarów geograficznych  

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży wg. siedziby kraju zleceniodawcy: 

 

Sprzedaż na rzecz klientów 

zewnętrznych, w tym: 

 3 miesiące zakończone 

31.03.2015 r. niebadane  

 3 miesiące zakończone 

31.03.2014 r. niebadane 

Przekształcone (*)   

    Polska  18 565 16 254 

 UE  6 821 6 603 

 Inne  362 420 

 Razem  25 748 23 277 

 
(*) Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 3 

 

7. Koszty operacyjne  

 

 3 miesiące zakończone 

31.03.2015 r. 

niebadane  

 3 miesiące 

zakończone 

31.03.2014 r. 

niebadane 

Przekształcone (*)   

   Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych (2 750) (3 108) 

Utrata wartości środków trwałych i wartości niematerialnych - (103) 

Koszty świadczeń pracowniczych, w tym: (2 627) (2 070) 

- koszty wynagrodzeń (2 162) (1 838) 

- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (367) (299) 

- koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu odpraw 

emerytalnych, nagród jubileuszowych i tym podobnych 

świadczeń pracowniczych 

(98) 67 

Zużycie materiałów i energii (171) (189) 

Usługi obce (12 185) (12 154) 

Podatki i opłaty  (421) (420) 

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe (31) (19) 
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Pozostałe koszty (98) (285) 

Prawa licencyjne (1 294) - 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (9) (268) 

Razem koszty rodzajowe (19 586) (18 616) 

   Koszty sprzedaży (1 034) (949) 

Koszty ogólnego zarządu (2 235) (1 437) 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług (15 013) (15 963) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (1 304) (268) 

Razem koszty sprzedanych produktów, towarów  

i materiałów, sprzedaży i koszty ogólnego zarządu 
(19 586) (18 617) 

(*) Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 3 

 

8. Strata na zbyciu jednostki zależnej 

W związku ze spełnieniem w dniu 21 lutego 2014 r. warunków wskazanych w umowie inwestycyjnej 

zawartej 22 lutego 2013 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. („KPTV”) a Agorą S.A. („Agora”),  

w wykonaniu której KPTV złożyło Agorze nieodwołalną i wiążącą ofertę sprzedaży 933.850 akcji 

Stopklatka S.A. („Akcje”) a Agora 12 marca 2014 r. przyjęła niniejszą ofertę, zawarta została umowa 

sprzedaży Akcji pomiędzy Agorą a KPTV, na mocy której 12 marca 2014 r. KPTV zbyła na rzecz 

Agory 933.850 akcji Stopklatka S.A., a tym samym udział KPTV w ogólnej liczbie głosów  

w Stopklatka S.A. spadł poniżej 50% i KPTV utraciła kontrolę nad tą spółką. 

 

Zgodnie z umową inwestycyjną cena sprzedaży 1 akcji wynosiła 2,30 PLN (nie w tysiącach).  

W rezultacie otrzymane wynagrodzenie od Agora S.A. wyniosło 2 148 PLN. 

 

Liczba akcji pozostałych w Kino Polska TV S.A. na 31 marca 2015 r. wynosi 2 680 152,  

co przekłada się na 41,04% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Stopklatka S.A. Ten udział wraz z warunkami współpracy pomiędzy Kino Polska TV 

S.A. a Agora S.A. określonymi w umowie inwestycyjnej, o której mowa powyżej oraz w statucie 

Stopklatka S.A. gwarantuje Kino Polska TV S.A. współkontrolę nad tym podmiotem. Poniżej znajduje 

się kalkulacja wyniku na zbyciu ujętego w śródrocznym sprawozdaniu z całkowitych dochodów  

za I kwartał 2014 r.: 

 

                

Wartość godziwa otrzymanego wynagrodzenia        2 148 

Minus: wartość bilansowa inwestycji  3 173 

Minus: koszt prowizji maklerskiej 19  

Strata na zbyciu jednostki zależnej (1 044)     

 

W związku z faktem, iż przedmiotowa transakcja miała miejsce w roku 2014 Spółka nie wykazywała 

wyniku na zbyciu akcji Stopklatka S.A. w I kwartale 2015 r. 
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Kino Polska TV S.A. i Agora S.A. sprawują współkontrolę nad Stopklatka S.A., która wykazywana 

jest w sprawozdaniu, jako wspólne przedsięwzięcie. Zgodnie z umową inwestycyjną decyzje 

dotyczące istotnych działań wymagają jednogłośnej zgody obu stron dzielących kontrolę.    

 

9. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 

transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne  

i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe 

W omawianym okresie nie miały miejsca istotne transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane 

przez Emitenta bądź podmioty od niego zależne na warunkach innych niż rynkowe. 

 

10. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 

kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub 

jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub 

gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta 

Podczas 3 pierwszych miesięcy 2015 r. nie doszło do udzielenia przez Emitenta bądź podmioty  

od niego zależne poręczeń kredytu, pożyczki lub udzielenia gwarancji spełniających kryteria opisane 

w niniejszym punkcie.   
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1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Raportu Grupa Kapitałowa Emitenta składa się z następujących 

podmiotów:  

 

1) Kino Polska TV Spółka Akcyjna – jednostka dominująca – zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000363674, o kapitale zakładowym 1.982.140,40 zł, dzielącym 

się na 19.821.404 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 

2) Cyfrowe Repozytorium Filmowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jednostka zależna – 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000344814, o kapitale zakładowym 

wynoszącym 7.500,00 zł. Emitent posiada 150 udziałów CRF o wartości nominalnej 50,00 zł 

każdy, co stanowi 100% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz 100% udziału w kapitale 

zakładowym tej spółki; 

 

3) KPTV Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jednostka zależna – zarejestrowana 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429756, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł. Emitent 

posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, co stanowi 100% głosów na 

zgromadzeniu wspólników oraz 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki; 

 

4) Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie w likwidacji) – 

jednostka zależna – zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000422766, o kapitale 

zakładowym 5.000,00 zł. Emitent posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy,  

co stanowi 100% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz 100% udziału w kapitale 

zakładowym tej spółki.  

 

5) TV Okazje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jednostka zależna – zarejestrowana przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000508462, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł. Emitent posiada 

80 udziałów tej spółki o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, co stanowi 80% głosów na  

zgromadzeniu wspólników oraz 80% udziału w kapitale zakładowym tej spółki. 



Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A. 

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku  

- informacje uzupełniające 

 

 

 

4 

6) Filmbox International Ltd. – jednostka zależna – wpisana do rejestru handlowego prowadzonego 

przez Companies House pod nr 06931548 w Londynie, o kapitale zakładowym 3.350.000 funtów. 

Emitent posiada 3.350.000 udziałów o wartości nominalnej 1 funt każdy, co stanowi 100% głosów 

na walnym zgromadzeniu oraz 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki. 

 

Spółka Filmbox International Ltd. jest bezpośrednim udziałowcem w następujących spółkach: 

1. SPI International Magyarorszag, Kft. (Budapeszt, Węgry) – 100% udziałów, 

2. Help Film s.r.o. (Praga, Czechy) – 100% udziałów, 

3. Help Film Slovakia s.r.o. (Bratysława, Słowacja) – 100% udziałów. 

 

Ponadto w okresie od 1 stycznia do 11 marca 2014 r. w skład Grupy wchodziła także Stopklatka S.A. 

(„STK”) – jako jednostka zależna, która – począwszy od 12 marca 2014 r. – stała się jednostką 

współkontrolowaną przez Kino Polska TV S.A. (sprzedaż 933 850 akcji Agorze S.A. zgodnie  

z umową inwestycyjną z dn. 22 lutego 2013 r.). 

 

Dodatkowo w I kwartale 2015 r. wśród podmiotów w 100% zależnych od Emitenta znajdowała się 

także Fundacja Kino Polska (obecnie w likwidacji). Spółka jest jedynym fundatorem niniejszej 

jednostki, nie mniej jednak z uwagi na jej znikomą działalność nie została ona objęta skróconym 

śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 

za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. 

 

Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej 

Kino Polska TV S.A. za okres 3 miesięcy, zakończony 31 marca 2015 r., zostały objęte 

następujące podmioty: 

 Kino Polska TV S.A., 

 Stopklatka S.A. (na skutek transakcji sprzedaży części akcji posiadanych przez Kino Polska TV 

S.A. w Stopklatka S.A., która miała miejsce 12 marca 2014 r., począwszy od tego dnia Stopklatka 

S.A. jest ujmowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kino Polska TV S.A. 

jako podmiot współkontrolowany), 

 Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., 

 KPTV Media Sp. z o.o., 

 Kino Polska Program Sp. z o.o. (obecnie w likwidacji), 

 TV Okazje Sp. z o.o., 

 Filmbox International Ltd., 

 Help Film s.r.o., 
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 Help Film Slovakia s.r.o., 

 SPI International Magyarorszag, Kft. 

 

Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej 

Kino Polska TV S.A. za okres 3 miesięcy, zakończony 31 marca 2014 r., zostały objęte 

następujące podmioty: 

 Kino Polska TV S.A., 

 Stopklatka S.A. (na skutek transakcji sprzedaży części akcji posiadanych przez Kino Polska TV 

S.A. w Stopklatka S.A., która miała miejsce 12 marca 2014 r., począwszy od tego dnia Stopklatka 

S.A. jest ujmowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kino Polska TV S.A. 

jako podmiot współkontrolowany), 

 Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., 

 KPTV Media Sp. z o.o., 

 Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (po przekształceniu: Kino 

Polska Program TV Sp. z o.o.; 23.12.2014 r. połączona z Kino Polska TV S.A.), 

 Kino Polska Program Sp. z o.o. (obecnie w likwidacji), 

 Filmbox International Ltd., 

 Help Film s.r.o, 

 Help Film Slovakia s.r.o., 

 SPI International Magyarorszag, Kft. 

 

Zważywszy na to, że 80% udziałów w TV Okazje Sp. z o.o. Emitent nabył 18 września 2014 r., dane 

porównawcze na dzień 31 marca 2014 r., jak i za okres 3 miesięcy, zakończony 31 marca 2014 r.,  

nie zawierają danych i wyników finansowych tej spółki. 

 

W związku z opisaną powyżej transakcją dane za okres 3 miesięcy, zakończony 31 marca 2015 r., nie 

są w pełni porównywalne do danych za 3 miesiące zakończone 31 marca 2014 r. 

 

2. Skutki zmian w strukturze Grupy Kapitałowej 

W I kwartale 2015 r. nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 
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3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym 

Raporcie w stosunku do wyników prognozowanych 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych za rok 2015. 

 

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wraz 

ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu okresowego, odrębnie dla każdej z osób 

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. posiadających – zgodnie z najlepszą 

wiedzą Spółki – co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania 

niniejszego Raportu. Informacje w tabeli oparte są o informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie 

z artykułem 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów na 

WZ 

Udział w ogólnej liczbie 

głosów na WZ 

SPI International B.V.
1 

Zwykłe na 

okaziciela 
13 082 126 66,00% 13 082 126 66,00% 

Fundusze inwestycyjne 

zarządzane przez Ipopema TFI 

S.A. (łącznie z Total FIZ i TTL 1 

Sp. z o.o)
2 

Zwykłe na 

okaziciela 
1 702 462 8,59% 1 702 462 8,59% 

ING Powszechne Towarzystwo 

Emerytalne S.A. (łącznie z ING 

OFE i ING DFE)
3
 

Zwykłe na 

okaziciela 
1 038 944 5,24% 1 038 944 5,24% 

Pozostali 
Zwykłe na 

okaziciela 
3 997 872 20,17% 3 997 872 20,17% 

RAZEM 
Zwykłe na 

okaziciela 
19 821 404 100% 19 821 404 100% 

1 
zgodnie z zawiadomieniem z dn. 28.05.2014 r. 

2
 zgodnie z zawiadomieniem z dn. 24.02.2014 r. 

3
 zgodnie z zawiadomieniem z dn. 29.05.2014 r. 

 

Emitent nie posiada wiedzy jakoby wskazane w powyższej tabeli informacje o strukturze akcjonariatu 

Spółki były nieaktualne na dzień publikacji niniejszego Raportu. 
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Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, od dnia przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 

2014 r., tj. od 14 listopada 2014 r. do chwili obecnej, nie miały miejsca zmiany w strukturze 

akcjonariuszy Kino Polska TV S.A., posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

 

5. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby 

zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz 

ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób 

 
Imię, Nazwisko, 

Funkcja 
Liczba akcji Liczba głosów 

Udział procentowy  

w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy  

w kapitale zakładowym 

  

Stan na  

14.05.2015 r. 

Stan na 

14.11.2014 r. 

Stan na  

14.05.2015 r. 

Stan na 

14.11.2014 r. 

Stan na  

14.05.2015 r. 

Stan na 

14.11.2014 r. 

Stan na  

14.05.2015 r. 

Stan na 

14.11.2014 r. 

Bogusław 

Kisielewski  

- Prezes Zarządu 

11 127 11 127 11 127 11 127 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 

Piotr Reisch 

- Członek Rady 

Nadzorczej 

542 825 542 825 542 825 542 825 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Kino Polska TV 

S.A. nie posiadają akcji Spółki. 

 

6. Wskazanie znaczących postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość 

stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 

Zarówno Emitent, jak i pozostałe podmioty z Grupy Kapitałowej, nie toczą przed sądem, organem 

właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowań 

spełniających kryteria wskazane w niniejszym punkcie zarówno w odniesieniu do pojedynczego 

postępowania jak i do dwu lub więcej postępowań. 

 

7. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji  

z podmiotami powiązanymi jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte 

na innych warunkach niż rynkowe 

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta nie zawierały w okresie sprawozdawczym 

istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 
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8. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 

kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub 

jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub 

gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 

W okresie objętym niniejszym Raportem podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta 

nie udzieliły poręczeń kredytów, pożyczek lub gwarancji spełniających powyższe kryterium. 

 

9. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są 

istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę 

 

Wybrane wielkości  

ekonomiczno-finansowe Grupy 

I kwartał 2015 r. 

(w tys. PLN) 

I kwartał 2014 r.  

(w tys. PLN) 

Przekształcone (*) 

Zmiana % 

Przychody ze sprzedaży  27 499 24 129 +14% 

Zysk z działalności operacyjnej  5 309 4 040 +31% 

Całkowite dochody ogółem 4 583 3 254 +41% 

EBITDA
1
 9 806     8 308    +18% 

                            

EBITDA Grupy za rok pierwsze trzy miesiące 2015 r. wyniosła 9 806 tys. zł, co stanowi 18% wzrost  

w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. 

 

Przychody Grupy Kino Polska TV S.A. ze sprzedaży za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca  

2015 r. wyniosły 27 499 tys. zł, co oznacza 14% wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2014 r. 

Było to spowodowane w znacznym stopniu nowym źródłem przychodów z usług telesprzedaży, 

generowanych przez TV Okazje Sp. z o.o. (18 września 2014 r. Emitent nabył 80% udziałów w tej 

spółce), wzrostem wpływów ze sprzedaży praw licencyjnych (wzrost o 46%), jak również 

zwiększeniem przychodów z tytułu emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów 

tematycznych (wzrost o 8%). Na uwagę zasługuje także fakt, że dzięki wyższej oglądalności kanałów 

Kino Polska Muzyka i FilmBox Basic zwiększyły się przychody reklamowe Grupy: z  3 990 tys. zł  

w I kwartale 2014 r. do  4 397 tys. zł w I kwartale 2015 r. (wzrost o 10%). 

                                                             

1
 Grupa definiuje EBITDA jako zysk z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację i utratę wartości środków trwałych i wartości 

niematerialnych oraz udział w stracie Stopklatka S.A. Ponadto w kalkulacji EBITDA Grupa eliminuje różnice kursowe oraz ujmuje 

przychody z tytułu zapłaconych odsetek. 
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Zysk Grupy z działalności operacyjnej w I kwartale 2015 r. wyniósł 5 309 tys. zł – 31% więcej niż  

w tym samym czasie roku 2014, kiedy to ukształtował się na poziomie 4 040 tys. zł. Wpływ na tę 

sytuację miały m.in. takie czynniki jak: zwiększenie przychodów, zmniejszenie kosztu własnego 

sprzedaży (głownie kosztów dubbingu). Jednocześnie, przede wszystkim z uwagi na rozwój Grupy  

i konieczność zatrudnienia dodatkowej, wykwalifikowanej kadry pracowniczej, odnotowano wyższe 

koszty ogólnozakładowe. Na wyższym poziomie ukształtowały się także koszty sprzedaży (związane 

w głównej mierze z projektem TV Okazje) oraz strata Stopklatka S.A. (15 marca 2014 r. uruchomiony 

został kanał Stopklatka TV, a co za tym idzie dane za I kwartał 2014 r. nie zawierają pełnych kosztów 

funkcjonowania tego projektu). Ponadto, w związku z wysokim kursem dolara, Grupa odnotowała 

istotny wzrost ujemnych różnic kursowych – w znacznej części niezrealizowanych – których saldo  

w omawianym okresie wyniosło 770 tys. zł.  

 

Dodatkowo I kwartał 2015 r. zakończył się dla Grupy 41% wzrostem całkowitych dochodów ogółem 

w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. 

 

(*) Grupa dokonała przekształcenia danych porównawczych zaprezentowanych w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. w wyniku ujęcia korekty 

błędu i zmian prezentacji. Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian opisano szczegółowo w nocie 3 

do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino 

Polska TV S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. Jednocześnie Spółka zaznacza,  

że niniejsze zmiany nie wpłynęły w sposób negatywny na zysk netto i EBITDA Grupy Kapitałowej 

Kino Polska TV S.A. za pierwszy kwartał 2015 r. 
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Oglądalność i przychody reklamowe 

 

Poniższe wykresy przedstawiają oglądalność stacji Kino Polska Muzyka, Telewizji Kino Polska oraz 

kanału FilmBox Basic w okresie pierwszych 3 miesięcy roku 2015 i 2014. 

 

Kino Polska Muzyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A. 

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku  

- informacje uzupełniające 

 

 

 

11 

Telewizja Kino Polska 
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FilmBox (Basic) 

 

 

 

 

 

Jesienne badania założycielskie (Establishment Survey) firmy Nielsen Audience Measurement 

wykazały, że w II połowie 2014 roku nastąpiła stabilizacja sytuacji na rynku telewizyjnym.  

Po dynamicznym odpływie widzów kanałów płatnych do bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej  

w I połowie 2014 roku, w ciągu kolejnych 6 miesięcy na taką zmianę zdecydowało się już tylko 

kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych. Niemniej pierwsze miesiące 2015 roku obfitowały  

w aktywne działania konkurujących ze sobą stacji filmowo-serialowych, co wywarło wpływ  

na pozycję kanałów produkowanych i dystrybuowanych przez Kino Polska TV S.A. 

  

W I kwartale 2015 roku Telewizja Kino Polska zanotowała średni udział rynkowy w grupie 

komercyjnej (osoby w wieku 16-49) na poziomie 0,32% oraz na poziomie 0,31% w grupie 4+. 
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Względem udziałów w I kwartale 2014 roku oznacza to spadek o ponad 30%. W przełożeniu na AMR 

średnia liczba widzów kanału spadła o prawie 5 tys. osób w grupie 16-49 i o ponad 9 tys. w grupie 4+.  

Wynika to zarówno z obniżenia się średniego czasu oglądania (ATS), jak też ze spadku średniego 

zasięgu dziennego Telewizji Kino Polska (RCH). Na niższą oglądalność stacji w tym czasie wpłynęły 

też zmiany związane z ofertą programową, tj. zakończenie okresu licencji kilku popularnych 

produkcji, które budowały widownię kanału w I kwartale 2014 roku. Spółka podjęła już działania 

mające na celu poprawę atrakcyjności ramówki, jednocześnie intensyfikując promocję kanału. 

  

Kanał muzyczny Kino Polska Muzyka w I kwartale 2015 roku utrzymał bardzo dobre wyniki 

oglądalności, osiągając średni udział rynkowy na poziomie 0,14% w grupie 16-49 oraz 0,07%  

w grupie 4+. W stosunku do analogicznego okresu 2014 roku udziały te były lepsze o prawie 30%  

w grupie komercyjnej oraz o niemal 20% w grupie 4+. Wzrosty oglądalności stacji rok do roku 

wynikają głównie ze wzrostu ATS (średniego czasu oglądania), co świadczy o wdrożeniu właściwych 

zmian w ofercie programowej. Kino Polska Muzyka nadal rozszerza też swój zasięg techniczny. 

Stanowi to dobry prognostyk na kolejne miesiące. 

  

Podobnie duże wzrosty oglądalności rok do roku zanotował w I kwartale 2015 kanał FilmBox Basic, 

osiągając średni udział w grupie komercyjnej na poziomie 0,14% (SHR 16-49) oraz 0,13% w grupie 

4+. Oznacza to wzrost udziałów rynkowych o 40% w grupie 16-49 oraz o 30% w grupie wiekowej 4+. 

Do poprawy wyników przyczynił się wzrost współczynników ATS i RCH. Zaobserwowane w tym 

względzie zmiany potwierdzają słuszność obranej strategii – zarówno w zakresie uatrakcyjniania 

kontentu stacji, jak też na poziomie działań marketingowych. W kolejnych miesiącach planowane są 

dalsze inwestycje w kontent oraz rebranding wybranych kanałów filmowych z grupy FilmBox. 

Realizacja tych zamierzeń powinna mieć pozytywny wpływ na dalszy wzrost udziałów rynkowych 

kanału FilmBox Basic. 
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Zasięg techniczny 

 

Tabela poniżej przedstawia dynamikę zmian zasięgu technicznego poszczególnych stacji według stanu 

na dzień 31 marca 2015 r. i 31 marca 2014 r. 

 

Program  Zmiana procentowa 

Liczba aktywnych 

abonentów stan na dzień 

31.03.2015 r. 

Liczba aktywnych 

abonentów stan na dzień 

31.03.2014 r. 

Kino Polska +1% 8 291 8 206 

Kino Polska Muzyka +16% 6 527 5 618 

FilmBox Basic +7% 5 579 5 211 

FilmBox Premium +23% 2 160 1 758 

   

(dane w tysiącach) 

 

Powyższa tabela zawiera informacje dotyczące liczby aktywnych abonentów posiadających dostęp  

do poszczególnych kanałów w ramach usług świadczonych przez operatorów kablowych 

i satelitarnych w Polsce. 

 

10. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 

Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

Strategicznym celem Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., który będzie miał wpływ na jej 

przyszłe wyniki finansowe, jest m.in. umacnianie jej pozycji na zagranicznym terytorium. Grupa 

zamierza systematycznie poprawiać sprzedaż produkowanych i dystrybuowanych przez nią kanałów 

na rynkach zagranicznych, na których są one obecnie dostępne. Dodatkowo rozważane jest także 

wprowadzenie reklam na kanale FilmBox Basic w wybranych krajach. Grupa nie wyklucza również 

inwestycji na nowych rynkach w przypadku pojawienia się interesującej oferty.  

 

Grupa zamierza także rozwijać swoją działalność w obszarze tzw. „nowych mediów”, które stanowią 

interesującą perspektywę na przyszłość (już w 2014 r. rozpoczęła dystrybucję kontentu 4K wśród 

producentów SmartTV oraz na platformie FilmBox Live). 

 

Planowane jest także systematyczne rozszerzanie dystrybucji nowego produktu Grupy, tj. FilmBox 

Universe – łączącego w sobie m.in. oferowane przez nas kanały Premium, bibliotekę ponad 1.000 

filmów na VoD (w tym wybranych pozycji w rozdzielczości 4K), możliwość korzystania  

z tzw. drugiego ekranu (second screen) oraz usługi interaktywne. 

 

Ponadto w 2015 roku CRF planuje kontynuację dotychczasowych działań w obszarze: 
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 rekonstrukcji i archiwizacji kopii cyfrowych – w 2015 roku spółka ma zaplanowane ukończenie 

prac związanych z rekonstrukcją cyfrową 6 fabuł, 13 filmów krótkometrażowych i 20 animacji; 

 tworzenia kopii cyfrowych – poza tworzeniem kopii dystrybucyjnych, wpisujących się  

w codzienną działalność spółki, CRF pragnie rozszerzyć zakres świadczonych usług o tworzenie 

wzorców na nowe pola eksploatacji, takie jak telewizja, VOD Ultra HD. Zapoczątkowana pod 

koniec 2014 roku współpraca z wiodącym producentem telewizorów i platformą Filmbox Live 

pokazała, że Spółka, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w tworzeniu wzorców na 

wszystkie pola eksploatacji, może sprawnie i w najlepszej jakości świadczyć usługi z zakresu 

tworzenia kopii w rozdzielczości 4K; 

 dystrybucji filmów po rekonstrukcji – w 2015 roku spółka zamierza kontynuować dystrybucję 

zrekonstruowanej cyfrowo polskiej klasyki filmowej. Po zakończonej edycji przeglądu „Martin 

Scorsese Presents” w USA, Kanadzie i Australii w 2014 roku, projekt zostanie zaprezentowany  

w Wielkiej Brytanii, gdzie na rok 2015 zaplanowanych jest ponad 200 pokazów filmów z tego 

przeglądu. 

 dystrybucji filmów z klasyki europejskiej i światowej – w lipcu 2014 roku spółka pozyskała prawa 

do dystrybucji kinowej ponad 300 tytułów z kina europejskiego i światowego. W roku 2015 

planuje dalsze zwiększanie katalogu filmów fabularnych, krótkich form, animacji polskich  

i zagranicznych. 

 

Najistotniejszym czynnikiem poza dalszymi działaniami CRF, mającymi na celu dywersyfikację 

przychodów i zwiększenie wpływów z tytułu obrotu prawami filmów po cyfrowej rekonstrukcji jest 

opracowywany prze Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Program Polska Cyfrowa 2014-2020, 

odpowiadający za strategię cyfryzacji kraju, w tym także digitalizację, rekonstrukcję i archiwizację 

materiałów audiowizualnych takich jak filmy. Charakter tego programu i potencjalny udział spółki  

w jego realizacji może mieć dodatni wpływ na dochody CRF w najbliższych dwóch latach. Jego 

rozpoczęcie zakładane jest na rok 2015. 

 

Dodatkowo, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, TV Okazje Sp. z o.o. będzie rozwijała sprzedaż TV, 

e-commerce oraz retail (sprzedaż detaliczna – sieci handlowe oraz własne sklepy firmowe).  

 

 

 

 

 



Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A. 

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku  

- informacje uzupełniające 

 

 

 

16 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO 

GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. 

  

Niniejszy skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres  

3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r. został zatwierdzony do publikacji w dniu 14 maja 2015 r.  

  

  

 

Bogusław Kisielewski  Berk Uziyel 

Prezes Zarządu  Członek Zarządu 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Osoba, której powierzono 

prowadzenie ksiąg 

rachunkowych: 

 

 

Jolanta Orłowska 

Główna Księgowa 


