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Treść raportu:  

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje o zmianie prognozy skonsolidowanych wyników 

finansowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2011 przedstawionych  

w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego  

dn. 25 lutego 2011 roku. 

 

Prognoza wyników za 2011 rok przed korektą: 

 

Przychody ze sprzedaży 84 804 tys. zł 

EBIT 15 490 tys. zł 

EBITDA 20 420 tys. zł 

Zysk netto 12 453 tys. zł 

 

 

Prognoza wyników za 2011 rok po korekcie: 

 

Przychody ze sprzedaży 81 200 tys. zł 

EBIT 9 300 tys. zł 

EBITDA 11 800 tys. zł 

Zysk netto 9 000 tys. zł 

 

 

Obniżenie prognozy wyniku finansowego jest w głównej mierze następstwem znacznie niższych 

niż prognozowano przychodów z reklam, spowodowanych ogólnym pogorszeniem się sytuacji na 

rynku reklamy w Polsce, a także spadkiem oglądalności stacji Kino Polska w wyniku umacniania 

się pozycji nowych kanałów o zbliżonej ofercie programowej. 

 

Dodatkowo wpływ na korektę wyników ma również odnotowana przez  Stopklatka S.A., spółkę 

należącą do Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., strata netto, która na koniec III kwartału 

2011 r. wyniosła ok. 547 tys. zł. 

 

Spółka będzie monitorowała wyniki finansowe i możliwość realizacji opublikowanych prognoz. 

Potencjalne zmiany przekraczające o co najmniej 10% wyżej wyszczególnione wyniki finansowe 

będą przekazywane do publicznej wiadomości w postaci raportu bieżącego. 

 

 



Podstawa prawna: §31 ust. 2-4, w związku z § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr184, 

poz. 1539, z późn. zm.). 
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