
 

 

 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2021 
 

NAZWA EMITENTA: Kino Polska TV S.A.  
 

DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU: 29 lipca 2021 r. 
 

TEMAT: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej 
Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. 
oraz informacja o dywidendzie od spółki zależnej 

 
PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 
 

TREŚĆ RAPORTU 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”), niniejszym podaje do publicznej 

wiadomości wstępne jednostkowe wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 

miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 

2020. 

• Przychody z umów z klientami  

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r. – 47 311 tys. zł 

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2020 r. –  42 574 tys. zł 

wzrost o 11% (r/r) 

 
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. – 93 058 tys. zł 

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r. – 83 218 tys. zł 

wzrost o 12% (r/r) 
 

• Zysk na działalności operacyjnej  

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r. – 5 902 tys. zł 

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2020 r. –  1 405 tys. zł 

wzrost o 320% (r/r) 

 



 

 

 

 

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. – 9 585 tys. zł 

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r. –  3 465 tys. zł 

wzrost o 177% (r/r) 
 

• Zysk netto  

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r. – 4 419 tys. zł 

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2020 r. –  856 tys. zł 

wzrost o 416% (r/r) 

 

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. – 7 325 tys. zł 

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r. –  1 866 tys. zł 

wzrost o 293% (r/r) 

 
Powyższe rezultaty są efektem wzrostu rentowności wszystkich kanałów Spółki. 

Spośród nich najlepszy wynik finansowy zanotował segment Kanały marki Kino Polska. 

Zarząd Spółki przekazuje również wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy 

Kapitałowej Kino Polska TV S.A. („Grupa”) za okres 3 i 6 miesięcy zakończony  

30 czerwca 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. 

 Przychody z umów z klientami  

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r. – 61 568 tys. zł 

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2020 r. –  48 738 tys. zł 

wzrost o 26% (r/r) 
 

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. – 118 962 tys. zł 

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r. – 98 703 tys. zł 

wzrost o 21% (r/r) 

 



 

 

 

 

 

• Zysk na działalności operacyjnej  

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r. – 15 434 tys. zł 

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2020 r. –  6 556 tys. zł 

wzrost o 135% (r/r) 
 

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. – 24 140 tys. zł 

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r. –  12 467 tys. zł 

wzrost o 94% (r/r) 
 

• Zysk netto  

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2021 r. – 12 550 tys. zł 

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2020 r. –  5 145 tys. zł 

wzrost o 144% (r/r) 

 

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. – 18 907 tys. zł 

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r. –  9 348 tys. zł 

wzrost o 102% (r/r) 

 
Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych 

segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Stopklatka TV oraz 

Kanały marki Kino Polska. 

Zarząd Spółki informuje także, iż powziął informację o podjęciu w dniu dzisiejszym 

przez Zgromadzenie Wspólników Filmbox International Ltd. (spółka zależna od 

Emitenta, w której posiada on 100% udziałów) uchwały w przedmiocie przeznaczenia 

części zysku wypracowanego w 2020 r. na wypłatę dywidendy w wysokości  

870 000,00 GBP. Wskazana dywidenda będzie miała pozytywny wpływ na wyniki 

finansowe Spółki.  



 

 

 

 

Emitent informuje również, że ostateczne wyniki jednostkowe i skonsolidowane (za 

okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.) zostaną przedstawione  

w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy za I półrocze 2021 r., którego 

publikacja zaplanowana jest na 19 sierpnia 2021 r. (zgodnie z harmonogramem 

publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2021). 

W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego wyżej raportu wysokość 

zaprezentowanych wyników znacząco zmieniła się, Spółka niezwłocznie opublikuje 

raport bieżący z ich aktualizacją. 

 

Podpisano przez: 

 

Bogusław Kisielewski, 

Prezes Zarządu  

Katarzyna Woźnicka, 

Członek Zarządu 

 


