
 

 

 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2022 
 

NAZWA EMITENTA: Kino Polska TV S.A.  
 

DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU: 17 lutego 2022 r. 
 

TEMAT: Wstępne wyniki finansowe 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 jednostkowe wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. 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. – 195 342 tys. zł 

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r. –  172 243 tys. zł 

wzrost o 13% (r/r) 
 
  

• Zysk na działalności operacyjnej  

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r. – 21 199 tys. zł 

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r. –  13 021 tys. zł 

wzrost o 63% (r/r) 

  

• Zysk netto  

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r. – 29 613 tys. zł 

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r. –  20 591 tys. zł 

wzrost o 44% (r/r) 



 

 

 

 

W omawianym okresie Spółka zanotowała wzrost rentowności wszystkich swoich 

kanałów. Spośród nich najlepszy wynik finansowy osiągnął segment Kanały marki Kino 

Polska, dzięki istotnie wyższym wpływom ze sprzedaży reklam. Do wyższego wyniku 

operacyjnego Emitenta przyczyniły się również rezultaty segmentów Kanały filmowe 

marki FilmBox i kanały tematyczne oraz wyższa rentowność segmentu Sprzedaż praw 

licencyjnych.  

 

Na wzrost wyniku Spółki miała również wpływ wyższa niż w roku ubiegłym dywidenda 

otrzymana od spółki zależnej – Filmbox International Ltd.  

 

Zaprezentowane w niniejszym raporcie rezultaty finansowe (za okres 12 miesięcy 

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

do badania sprawozdań finansowych Emitenta. Zaudytowane wyniki Spółki zostaną 

przedstawione w raporcie rocznym 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 ich aktualizacją. 
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