
 

 

 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2022 
 

NAZWA EMITENTA: Kino Polska TV S.A.  
 

DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU: 22 lutego 2022 r. 
 

TEMAT: Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za 
okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.  
 

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 skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska 

TV S.A. („Grupa”) za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r. w porównaniu 

do analogicznego okresu roku 2020. 

 

• Przychody z umów z klientami  

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r. – 254 912 tys. zł 

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r. –  211 810 tys. zł 

wzrost o 20% (r/r) 
 
  

• Zysk na działalności operacyjnej  

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r. – 56 485 tys. zł 

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r. –  35 112 tys. zł 

wzrost o 61% (r/r) 

  

• Zysk netto  

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r. – 45 896 tys. zł 

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r. –  27 244 tys. zł 

wzrost o 68% (r/r) 



 

 

 

 

 
 
Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych 

segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Stopklatka oraz 

Kanały marki Kino Polska. 

 

Zaprezentowane w niniejszym raporcie wyniki finansowe (za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2021 r.) nie zostały jeszcze zbadane przez podmiot uprawniony 

do badania sprawozdań finansowych Grupy. Zaudytowane wyniki skonsolidowane 

zostaną przedstawione w raporcie rocznym Grupy za rok 2021, którego publikacja 

zaplanowana jest na 24 marca 2022 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów 

okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2022). 

W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego wyżej raportu wysokość 

zaprezentowanych wyników znacząco zmieniła się, Spółka niezwłocznie opublikuje 

raport bieżący z jego aktualizacją. 
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