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PREZENTACJĘ PROWADZĄ KLUCZOWI MENEDŻEROWIE
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KIM JESTEŚMY? 
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Zdywersyfikowany 
biznes

• Dystrybucja treści na 
platformy streamingowe
i VOD

• Telewizja linearna
• Zakup i sprzedaż licencji
• Produkcja treści

Biznes odporny na 
kryzys

Grupa posiada 
zdywersyfikowaną strukturę 
przychodów, dzięki czemu jest 
odporna na zawirowania 
rynkowe 

Ok. 2/3 przychodów 

stanowi emisja i sprzedaż 
licencji 

Ok. 1/3 przychodów 

stanowi reklama na kanałach 
płatnych i w telewizji 
naziemnej

Działalność na 
rynkach 
międzynarodowych

Grupa to unikatowy gracz na 
polskim rynku, który 
prowadzi również szeroką 
działalność biznesową na 
rynkach międzynarodowych.

40 krajów świata

34% przychodów z rynków 

międzynarodowych

Grupa jest częścią SPI 
International Media Group.

Jeden z liderów rynku

Jedna z największych grup 
medialnych na polskim rynku  
ze średnim udziałem 
w oglądalności widowni 
komercyjnej na poziomie 

2.53%

Lider wśród kanałów
filmowych i tematycznych
w Polsce, szeroko obecny na 
rynkach międzynarodowych.



NASZ BIZNES „W PIGUŁCE”
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Sprzedaż treści 
na platformy 

streamingowe, 
VOD 

Sprzedaż 
licencji

Płatne kanały 
TV

(przychody z emisji)

Telewizja 
naziemna

(przychody z reklamy)

Produkcja
treści

Własne
platformy

• Bezpieczne przychody nawet przy spowolnieniu gospodarczym
• Rosnąca konkurencja i konsolidacja rynku

• Rosnący potencjał rynkowy
• Nowe wyzwania i inwestycje

W przyszłości synergia
z głównymi obszarami działalności, 

by wykorzystać istniejące
możliwości

Uproszczone operacje – większa wydajność
i konkurencyjność zapewniają wyższe marże

Bezpieczne, stale rosnące
przychody

Core biznes Nowy biznes
Przyszłe przychody



CELE STRATEGICZNE – CORE BUSINESS
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• Zdobycie i utrzymanie piątej pozycji wśród grup telewizyjnych w Polsce pod względem udziału w rynku reklamowym, ze 
średniorocznym udziałem na poziomie 2,6-3% w oglądalności widowni komercyjnej (SHR, All 16-49, live).

• Umacnianie silnej pozycji rynkowej i współpracy z kluczowymi uczestnikami rynku w zakresie: sprzedaży licencji, produkcji, 
dystrybucji i reklamy.

• Wzrost przychodów ze sprzedaży reklam, dostarczenie bardziej atrakcyjnych treści, a także budowanie zasięgu i liczby 
subskrybentów FilmBox Premium na rynkach międzynarodowych. 

• Dalszy rozwój zdywersyfikowanej działalności na rynkach międzynarodowych – umacnianie pozycji Grupy w zakresie 
produkcji kanałów telewizyjnych, reklamy i dystrybucji treści.

• Stopniowe wprowadzanie reklam na kanale FilmBox (basic), co pozwoli na wzrost przychodów ze sprzedaży reklam 
na rynkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

• Zwiększanie o nowe terytoria zasięgu technicznego i wzrost przychodów ze sprzedaży pakietów FilmBox (premium) 
na rynkach międzynarodowych.



CELE STRATEGICZNE – DIGITAL I TRANSFORMACJA
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• Cyfrowa transformacja - 2021 rokiem tworzenia nowych rozwiązań i uruchomienia nowej platformy: Filmbox+. Oczekiwany 
wzrost przychodów z działalności cyfrowej w najbliższych latach.

• Rozszerzenie działalności VOD w Polsce, dostarczanie treści do nowych sekcji VOD dostępnych dla odbiorców.

• AVOD (wideo na żądanie oparte na reklamach) - rozpoczęcie monetyzacji w różnych kanałach dostępu. Szersza 
dystrybucja katalogu SPI AVOD oraz globalnego katalogu treści w Polsce.

• Przygotowanie do uruchomienia dedykowanych aplikacji / usługi online dla wybranych kanałów telewizyjnych, 
umożliwiających monetyzację Ad-Sense i nowe możliwości umów sponsorskich.



NOWY BIZNES & CYFROWA TRANSFORMACJA

Cyfrowa transformacja możliwa dzięki szerokiemu know-how 
Grupy na rynku medialnym

Własne platformy online i aplikacje

• Rozwój  serwisu streamingowego
FilmBox+, który wystartował  w lutym 
2021 r. Na platformie można oglądać filmy, 
seriale oraz kanały z portfolio KPTV „na 
żywo” jednocześnie na 4 różnych 
urządzeniach, w jakości od 360p do 1080p. 

• Tworzenie nowych aplikacji i usług, które 
uzupełnią usługi i wzmocnią pozycję marek 
Grupy. 

• Rozbudowa oferty reklamowej w ramach 
oferowanych rozwiązań cyfrowych. 

• Rozszerzenie dystrybucji treści VOD 
za pośrednictwem partnerów B2B.

• Nowe, atrakcyjne treści gwarantują 
wyższą oglądalność nowym kanałom 
dystrybucji. 

• Zwiększenie udziału VOD na rynkach 
międzynarodowych.

Dystrybucja treści VOD Produkcja treści

• Realizacja popularnych, 
międzynarodowych programów 
rozrywkowych dla ZOOM TV. 

• Produkcja filmowa dla kin, TV i VOD, 
tworzenie autorskich, polskich seriali na 
potrzeby Stopklatki i Kino Polska − 
biblioteka produkcji własnych jako element 
budowania przewagi konkurencyjnej. 

• Produkcja treści na potrzeby kanałów SM 
i e-sportowych wydarzeń w ramach 
Gametoon. 
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PODSTAWOWE WYNIKI 1Q 2021
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57,4 19,6 25,7 6,4
mln zł mln zł mln zł mln zł

przychody EBITDA zysk netto

+14,9% r/r +24,3% r/r +51,3 % r/r

przychody z rynków 

międzynarodowych

przychody z emisji przychody z reklamy rentowność netto
udział w oglądalności 1Q 2021 

(SHR%, all 16-49, live)

52,5% 36,8% 11,1% 2,53%



KLUCZOWE FAKTY DLA GRUPY 1Q 2021
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• Przychody Grupy wzrosły o 14,9% r/r do 57,4 mln zł. Największe wzrosty odnotowano w przychodach z emisji

w segmencie Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne (+2,8 mln zł, wzrost o 12% r/r). Wspomniany segment

zanotował także wzrost sprzedaży reklam o 53% r/r(+1,1 mln zł). Większe wpływy reklamowe wygenerowały także

segmenty Kanały marki Kino Polska (+1,5 mln zł, wzrost o 45% r/r) oraz Stopklatka (+1,5 mln zł, wzrost o 19,6% r/r) .

• Zysk netto Grupy zwiększył się o 51,3% r/r do 6,4 mln zł, co jest efektem wzrostu rentowności w większości

segmentów działalności, przy jednoczesnej kontroli kosztów.

• Średni udział w widowni komercyjnej w 1Q 2021 wzrósł o 18,8% r/r (dla kanałów Grupy Kino Polska TV) i wyniósł

2,53% (SHR%, All 16-49, live).

• Widzowie poświęcili kanałom Grupy dużo więcej czasu – w omawianym okresie średni dzienny czas oglądania stacji

wyniósł 45 minut i 3 sekundy (ATS, All 16-49, live) i był aż o 16,7% dłuższy niż w 1Q 2020. To wyraźnie więcej niż

rynek, gdzie wskaźnik ATS spadł o 4,1% r/r.

• Pomimo wpływu pandemii COVID-19 na rynek reklamy Grupa zanotowała wzrost przychodów z reklam o 22,6% r/r.

• Grupa prowadzi zdywersyfikowaną działalność, a przychody reklamowe, na które wpływ miała pandemia, stanowią ok.
1/3 całkowitych przychodów Grupy. Ok. 2/3 stanowią przychody z emisji i przychody ze sprzedaży licencji. Grupa nie

notuje i nie spodziewa się problemów z płynnością finansową.



DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
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Grupa Kino Polska TV prowadzi zdywersyfikowaną działalność na rynkach międzynarodowych.
Dostarcza treści poprzez operatorów kablowych, platformy cyfrowe oraz dystrybuuje treści na platformy online. Rozwija
także sprzedaż reklam na kanałach marki FilmBox.

• Całkowite przychody na rynkach międzynarodowych wzrosły o 13,6% r/r.

• Przychody na rynkach międzynarodowych stanowiły 34,1% łącznych przychodów Grupy w 1Q 2021, i wyniosły
19,6 mln zł vs 17,2 mln zł rok wcześniej.

• Sprzedaż reklam na rynkach międzynarodowych wzrosła o 49,5% r/r i wyniosła 0,92 mln zł.

• Przychody z emisji i reklamy kanałów marki FilmBox wzrosły na rynkach międzynarodowych o 16,2% r/r, zaś łączne
przychody z emisji na tych rynkach zwiększyły się o 11,9% r/r.

• Wzrosty na rynkach międzynarodowych zostały odnotowane głównie w Rumunii (wzrost o 42%), Czechach i na Słowacji
(nowe kontrakty oraz organiczny wzrost). Grupa pozyskuje nowych operatów i poszerza ofertę dostępnych kanałów.



RYNEK 1Q 2021*
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• Dalszy spadek udziału w rynku kanałów tzw. „wielkiej czwórki” - o 7,9% r/r. Łączny udział tego segmentu
w grupie komercyjnej (All 16-49) wyniósł 30,96% (vs. 33,61% rok wcześniej). To efekt rosnącej pozycji
mniejszych kanałów naziemnych i tematycznych.

• Kanały filmowo-serialowe zwiększyły swój udział o 7,5% r/r w grupie komercyjnej.

• Spadek średniego czasu oglądania telewizji dla całego rynku wśród widowni z grupy komercyjnej o 4,1%
(ATS, All 16-49, live).

• Spadek średniej minutowej oglądalności dla całego rynku - o 5,8% (AMR, All 16-49, dane live).

• W 1Q 2021 rynek reklamowy zachowywał się stabilnie. Nie odnotowano znaczących zmian wypełnienia
reklamą stacji TV (+2,5% r/r).

• Sytuacja na rynku telewizyjnym w 1Q 2021 mocno się zmieniła vs. 2020 r. Na początku pandemii
dynamicznie rósł udział kanałów informacyjnych – teraz zanotowały one spadek na poziomie 16% r/r, do
6,62% w grupie komercyjnej (16-49, dane live). Rosły także kanały sportowe, po sporych spadkach
w 2020 r. – w 1Q 2021 ich udział w rynku zwiększył się o 24% r/r do łącznego udziału 1,92% (16-49, dane
live).

*dane wg Nielsen Media Research



UDZIAŁ W RYNKU KANAŁÓW TELEWIZYJNYCH
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2,13%

2,48%
2,36%

2,14%

2,53%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020 1Q 2021

Kino Polska Kino Polska Muzyka Kino TV ZOOM TV Stopklatka

• W 1Q 2021 kanały z Grupy Kino

Polska TV łącznie osiągnęły 2,53%

udziału w oglądalności widowni

komercyjnej, co oznacza wzrost

o 18,8% w porównaniu z tym

samym okresem 2020 r. (SHR%, All

16-49, live).

• Wzrost udziału w rynku napędzała

głównie rosnąca oglądalność

kanałów Kino TV, Kino Polska oraz

Stopklatka.

Grupa Kino Polska TV – średni udział 
w grupie komercyjnej 1Q 2021 vs 1Q 2020



INFORMACJE O KANAŁACH GRUPY 1Q 2021
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Udział w oglądalności wyniósł 1,26% 
(SHR%, All 16-49, live), wzrost o 
21,2% r/r; wydłużenie czasu 
oglądania o 20,2% r/r (ATS, All 16-49, 
live ).

Udział w oglądalności wyniósł 0,51% 
(SHR%, All 16-49, live), spadek o 
13,6% r/r; wydłużenie czasu 
oglądania o 3,0% r/r (ATS, All 16-49, 
live ).

Udział w oglądalności wyniósł 0,45% 
(SHR%, All 16-49, live), wzrost o 50% 
r/r; wydłużenie czasu oglądania 
o 14,2% r/r (ATS, All 16-49, live ).

Udział w oglądalności wyniósł 0,21% 
(SHR%, All 16-49, live), wzrost o 
61,5% r/r;  wydłużenie czasu 
oglądania o 37,3% r/r (ATS, All 16-49, 
live ).

Trend wzrostowy – zarówno 
w wariancie „a La Carte” jak 
i u operatorów (np. w Cyfrowym 
Polsacie.)

Udział w oglądalności wyniósł 0,10% 
(SHR%, All 16-49, live),  wzrost 
o 42,9% r/r;  wydłużenie czasu 
oglądania o 37,4% r/r (ATS, All 16-49, 
live ).
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PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
W MLN ZŁ
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• W 1Q 2021 Grupa Kino Polska TV poprawiła
wszystkie podstawowe wskaźniki finansowe
w stosunku do analogicznego okresu 2020 r.

• Grupa zanotowała wzrost przychodów
o 7,4 mln zł (+14.9%), poprawę wskaźnika
EBITDA o 24,3% oraz wzrost zysku netto
o 51,3%.

• Rentowność netto wzrosła do 11,1% wobec
8,4% rok wcześniej.

• Marża EBITDA wyniosła 44,7% wobec 41,3%
w 1Q zeszłego roku.

• Grupa nadal, zgodnie z założeniami,
redukowała zadłużenie netto. Dług netto
spadł o 7,8 mln zł r/r.

14.9%

24.3%

51.3%
-23.1%
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• W 1Q 2021 kanał Stopklatka zwiększył

oglądalność w grupie komercyjnej (All, 16-49)

– SHR w omawianym kwartale wyniósł 1,25%

w porównaniu do 1,04% w 1Q 2020, co ma

przełożenie na wzrost przychodów z reklam.

Wyższa oglądalność to rezultat lepszego

dopasowania oferty programowej do

oczekiwań widzów.

• Przychody Segmentu wzrosły o 19,6% rok do

roku i wyniosły 9 mln zł.

• Segment Stopklatka utrzymał w 1Q 2021

pozytywną rentowność netto, osiągając wynik

na poziomie 4,1% oraz wynik netto w wys.

0,9 mln zł wobec 0,3 mln zł w analogicznym

kwartale roku poprzedniego.

19.6%

Przychody z reklamy 
1Q 2020 vs 1Q 2021
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sprzedaż razem koszty operacyjne
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• Kanał Zoom TV utrzymał w 1Q 2021 poziom

oglądalności (0,51% SHR, All 16-49)

osiągnięty w Q4 2020r.

• Spadek przychodów r/r o ponad 113 tys. zł

wynika z niższej oglądalności która

w 1Q 2020 była na poziomie 0,58%. Zjawisko

to dotyka obecnie wszystkich kanałów

dostępnych w ramach MUX8, przy czym

spadek ZOOM TV jest na ich tle najmniejszy.

Prawdopodobnie jest on efektem zmian

w pomiarach oglądalności.

-2.6%

Przychody z reklamy 
1Q 2020 vs 1Q 2021
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KANAŁY MARKI KINO POLSKA
W MLN ZŁ
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• Spośród kanałów Grupy Kino Polska TV w 1Q

2021 największe wzrosty udziału

w oglądalności zanotowały Kino Polska (+50%

r/r) i Kino Polska Muzyka (+43% r/r). To efekt

pozyskania atrakcyjnego contentu i działań

promocyjnych. Ma to swoje odzwierciedlenie

w znacznym wzroście wskaźnika ATS, który na

kanale Kino Polska Muzyka wzrósł o prawie

37% r/r (ATS, All 16-49, live). Dzięki temu

Grupa wpisała się w trend wzrostowy

kanałów tematycznych, które zyskują

widownię kosztem tzw. „wielkiej czwórki”.

• Dzięki wzrostowi oglądalności przychody

reklamowe na kanale Kino Polska wzrosły

o 55%, zaś w Kino Polska Muzyka o 29% r/r.

• Rentowność segmentu wzrosła do 52,8%

wobec 40,2% rok wcześniej.

Przychody z emisji i reklamy 
1Q 2020 vs 1Q 2021

19.7%

6,7 7,5 6,8
7,9

6,9 7,7 7,3 8,2
6,5 7,2 6,7

8,5
7,1 7,2 8,0

9,3 8,6

0

4

8

12

17'Q1 17'Q2 17'Q3 17'Q4 18'Q1 18'Q2 18'Q3 18'Q4 19'Q1 19'Q2 19'Q3 19'Q4 20'Q1 20'Q2 20'Q3 20'Q4 21'Q1

Sprzedaż i koszty operacyjne 1Q’17 – 1Q’21

sprzedaż razem koszty operacyjne



25,5
29,6

0

10

20

30

40

1Q 2020 1Q 2021

KANAŁY FILMOWE MARKI FILMBOX I KANAŁY TEMATYCZNE
W MLN ZŁ
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• Grupa utrzymała trend wzrostowy

przychodów w segmencie kanałów filmowych

marki FilmBox i kanałów tematycznych

notując wzrost o 16,2 % r/r.

• Kanały FilmBox i kanały tematyczne

zanotowały największe wzrosty w Polsce

(wzrost liczby subskrybentów od obecnych

klientów), Rumunii, w Czechach i Słowacji

(nowe kontrakty oraz organiczny wzrost) a

także w krajach Półwyspu Bałkańskiego

• Rentowność segmentu wzrosła do 28,3%

wobec 20,4% rok wcześniej i 23,8%

w kwartale poprzednim. Przychody zwiększyły

się o 16% przy wzroście kosztów o 5% r/r.

16.2%

Przychody z emisji i reklamy 
1Q 2020 vs 1Q 2021
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SEGMENTY
WYNIK OPERACYJNY 1Q 2021
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*Koszty operacyjne segmentu Stopklatka uwzględniają amortyzację związaną z nowo zidentyfikowanymi aktywami w wyniku alokacji ceny nabycia Stopklatki SA.

(w tys. Zł)

Kanały filmowe marki 

FilmBox i kanały 

tematyczne

Kanały marki Kino 

Polska

Produkcja 

kanałów TV
Zoom TV Stopklatka

Sprzedaż praw 

licencyjnych

Pozostałe 

segmenty
RAZEM

Emisja 26 274 3 869 - - - - - 30 143

Reklama 3 132 4 692 - 4 282 9 010 - - 21 116

Pozostała sprzedaż 230 - 276 - - 5 354 275 6 135

Razem sprzedaż 29 636 8 561 276 4 282 9 010 5 354 275 57 393

Koszty operacyjne (21 241) (4 042) (214) (6 054) (8 081) (4 507) (500) (44 639)

EBITDA 1Q 2021 15 378 5 799 82 799 4 360 858 (1 627) 25 649

Wynik segmentu za 1Q 2021 8 395 4 518 62 (1 772) 929 847 (225) 12 754

Rentowność segmentu za 1Q 2021 28.3%  52.8%  22.5%  (41.4%) 10.3%  15.8%  (82.0%) 22.2%

Wynik segmentu za 1Q 2020 5 192 2 873 24 (1 274) 307 708 (69) 7 761

Rentowność segmentu za 1Q 2020 20.4%  40.2%  10.9%  (29.0%) 4.1%  15.8%  (9.9%) 15.5%



PRZYCHODY 1Q 2021
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• Przychody Grupy ze sprzedaży w 1Q 2021

wyniosły 57,4 mln zł. co oznacza wzrost

o 14,9% w porównaniu do pierwszego

kwartału ubiegłego roku.

• Największe wzrosty przychodów

odnotował segment emisji kanałów

filmowych marki FilmBox i kanałów

tematycznych (+2,8 mln zł, wzrost o 12%

r/r), sprzedaż reklamy na kanałach:

Stopklatka +1,5 mln zł (+19,6% r/r),

w kanałach marki Kino Polska

(+1,5 mln zł, +45% r/r) oraz FilmBox

+1,1 mln zł (+53% r/r).
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Kino Polska

Reklama na
kanale Filmbox

Sprzedaż praw
licencyjnych

Produkcja
kanałów TV

Przychody
ZOOM TV

Inne 1Q 2021

Zmiana: +7.4 mln zł; +14.9% r/r



PRZYCHODY OGÓŁEM WG TERYTORIUM *
* PRZYCHODY OBEJMUJĄ EMISJĘ, REKLAMĘ, PRODUKCJĘ, SPRZEDAŻ LICENCJI I INNE
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• Grupa, dzięki dalszemu rozwojowi

w segmencie emisji kanałów marki

FilmBox i kanałów tematycznych, dalej

umacnia swoją pozycję na rynkach

międzynarodowych osiągając wzrost

przychodów o 13,6% w porównaniu do

1Q 2020.

• Przychody z emisji na rynku polskim

o 9% r/r (+1,2 mln zł), natomiast na

rynkach międzynarodowych zwiększyły

się o 12% r/r (+1,7 mln zł).

• Sprzedaż reklam w Polsce wzrosła

o 24% r/r/ (+3,8 mln zł) a na rynkach

międzynarodowych o 49% r/r (+0,3

mln zł).

(w mln zł)
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• Przychody z emisji kanałów marki

FilmBox wzrosły na rynku polskim

o 12,1% r/r a na rynkach

międzynarodowych o 11,5% r/r.

• Wzrosty na rynkach zagranicznych

zostały odnotowane głównie

w Rumunii (wzrost o 42%) oraz w

Czechach i na Słowacji (wzrost o 17%)

(m.in. nowe kontrakty oraz organiczny

wzrost), na Węgrzech (wzrost o 6%)

a także w krajach Półwyspu

Bałkańskiego (wzrost o 10%). Grupa

pozyskuje nowych operatów i poszerza

ofertę dostępnych kanałów.

PRZYCHODY Z EMISJI KANAŁÓW FILMBOX WEDŁUG 
TERYTORIUM
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(w mln zł)
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• EBITDA w 1Q 2021 wzrosła o 5 mln zł do 25,7 mln zł, czyli o 24,4% r/r, dzięki wysokiej dynamice wzrostu przychodów
z emisji i reklamy w segmentach FilmBox i kanałów tematycznych oraz Kino Polska.

(w mln zł)
Zmiana: +5.1 mln zł; 24.3+% r/r



ZYSK NETTO  1Q 2021
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• Zysk netto wzrósł o 2,2 mln zł (51,3%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co jest efektem wzrostu
rentowności w większości segmentów działalności, przy jednoczesnej ścisłej kontroli kosztów.

(w mln zł)
Zmiana:  2,2 mln zł; +51,3%  r/r



PODSUMOWANIE 1Q 2021
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Grupa pozostaje odporna 
na negatywny wpływ 
pandemii COVID-19, dzięki 
zdywersyfikowanemu 
modelowi biznesowemu.   

Grupa poprawiła wszystkie 
najważniejsze wskaźniki 
finansowe  i nie 
odnotowała problemów 
z płynnością finansową.

Oglądalność kanałów Grupy 
wzrosła o ok. 19% r/r.

Grupa intensywnie rozwija 
nowe obszary biznesu 
(w tym digital), które 
pozwolą zwiększyć skalę jej 
działalności w kolejnych 
latach. 



ZAŁĄCZNIKI



NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE
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• TG (target group): grupa docelowa. Określenie grupy
społecznej ograniczonej cechami demograficznymi (np.
wiek, płeć, sposób odbioru sygnału telewizyjnego), która
podlega analizie. Najczęstszym ograniczeniem jest wiek
(cecha grupy komercyjnej – wiek pomiędzy 16 a 49
rokiem życia).

• AMR (average minute rating) – średnia minutowa
oglądalność. Średnia liczba widzów w minucie. Liczba
widzów wyrażona w procencie jest odsetkiem populacji
badanej grupy demograficznej (TG)

• SHR% (share): udział kanału telewizyjnego. Udział
średniej liczby widzów oglądających program lub kanał
telewizyjny wśród liczby wszystkich widzów oglądających
telewizję w określonym czasie.

• RCH (reach) – zasięg widowni. Zasięg to suma widzów,
którzy przynajmniej przez jedną minutę oglądali telewizję
w określonym zakresie czasu. Wzór: ∑ AMR. Wartość
procentowa, podobnie jak w przypadku AMR jest
odsetkiem populacji analizowanej grupy demograficznej.

• ATV (average time viewed) – średni czas oglądania.
Średni czas oglądania telewizji przez populację. Wskaźnik
wyrażony w godzinach i minutach. Wzór:

𝐴𝑀𝑅

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑗𝑎 𝑇𝐺

• ATS (average time spent) – średni spędzony czas. Średni
czas oglądania telewizji przez wszystkie osoby, które
włączyły telewizor. Wskaźnik wyrażony w godzinach i
minutach. Wzór:

𝐴𝑀𝑅

𝑅𝐶𝐻

• GRP (gross reach point) – zasięg brutto widowni. Suma
widzów pojedynczych emisji spotów reklamowych.
Wartość wyrażana tylko w procentach jako suma AMR%
poszczególnych spotów reklamowych. Wzór: ∑ AMR%.

• CPP (cost per point) – koszt zakupu 1 GRP.



ZASTRZEŻENIE PRAWNE
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Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A.
(“Spółka”) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych
danych dotyczących Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA (“Grupa“) i jej perspektyw
rozwoju. Nie może być ona traktowana jako część zaproszenia czy oferty do nabycia
papierów wartościowych lub do dokonania inwestycji. Prezentacja ta nie stanowi również
oferty ani zaproszenia do przeprowadzenia innych transakcji dotyczących papierów
wartościowych.

Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji niewynikające wprost z raportów okresowych
publikowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA nie
były poddane niezależnej weryfikacji, w związku z czym nie ma gwarancji, że są one
wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan rzeczywisty. Niniejsza Prezentacja zawiera
stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. W stwierdzeniach tych występują wyrazy takie,
jak „przewidywać”, „zamierzać”, „szacować”, „być”, „oczekiwać”, „estymować” oraz słowa o
podobnym znaczeniu. Wszelkie stwierdzenia, inne niż odnoszące się do faktów
historycznych, zawarte w niniejszej Prezentacji, w tym między innymi stwierdzenia
dotyczące sytuacji finansowej Grupy, jej strategii biznesowej, planów i celów kierownictwa
dotyczących przyszłej działalności (w tym planów rozwoju i celów dotyczących produktów i
usług Grupy) są stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości. Takie stwierdzenia
odnoszące się do przyszłości są narażone na znane i nieznane rodzaje ryzyka, odznaczają się
niepewnością i podlegają innym istotnym czynnikom, które mogą spowodować, że faktyczne
wyniki, działalności lub osiągnięcia Grupy będą istotnie różniły się od przyszłych wyników,
działalności lub osiągnięć wyrażonych wprost lub domyślnie w tych stwierdzeniach
dotyczących przyszłości. Stwierdzenia te opierają się na szeregu założeń dotyczących
obecnej i przyszłej strategii biznesowej Grupy oraz środowiska, w którym będzie ona
prowadziła działalność w przyszłości. Zostały one zamieszczone wyłącznie na dzień
Prezentacji. Spółka wyraźnie odstępuje od wszelkich obowiązków lub zobowiązań w zakresie
rozpowszechniania jakichkolwiek uaktualnień lub korekt dowolnych stwierdzeń, które

zostały zawarte w niniejszej Prezentacji, mających na celu odzwierciedlenie zmiany
oczekiwań Spółki lub zmian zdarzeń, warunków lub okoliczności, na których dowolne takie
stwierdzenie zostało oparte, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają inaczej.
Spółka zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji co do
przyszłych wyników, a jej faktyczna sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele
kierownictwa dotyczące przyszłej działalności mogą istotnie różnić się od przedstawionych
lub zasugerowanych w takich stwierdzeniach zawartych w niniejszej Prezentacji. Ponadto,
nawet jeżeli sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące
przyszłej działalności Grupy będą zgodne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości
zawartymi w Prezentacji, to te wyniki lub wydarzenia mogą nie stanowić żadnej wskazówki
co do wyników lub zdarzeń w następnych okresach.

Spółka nie zobowiązuje się do publikacji jakichkolwiek uaktualnień, zmian lub korekt
informacji, danych lub stwierdzeń zawartych w Prezentacji, chyba że taki obowiązek
informacyjny wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze
prezentacji.

Jedynym wiarygodnym źródłem dotyczącym wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kino
Polska TV SA są raporty bieżące i okresowe, przekazywane przez spółki wchodzące w skład
Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA w ramach wykonywania przez nie obowiązków
informacyjnych, wynikających z przepisów prawa polskiego.

Źródłem przedstawionych w Prezentacji danych dotyczących oglądalności jest Nielsen
Audience Measurement (dane live)
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