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Niniejszy raport Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. („Grupa Kapitałowa” lub „Grupa”) sporządzony
został zgodnie z §82 ust.2 i §83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 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 („Rozporządzenie”) za I półrocze roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011
roku do 30 czerwca 2011 roku i zawiera półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A.
(„Spółka” lub „Emitent”).

Wprowadzenie
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej za I półrocze 2011 roku zawiera:






Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2011 roku sporządzone według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2011 roku sporządzone według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.
Oświadczenia Zarządu
Raport biegłego rewidenta z przeglądów półrocznych skróconych sprawozdań finansowych
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I.

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Wybrane dane finansowe skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1.

Wybrane skonsolidowane dane
finansowe

I półrocze
narastająco okres
od 01.01.2011 do
30.06.2011

I półrocze
narastająco okres
od 01.01.2010 do
30.06.2010

w PLN
I

Przychody ze sprzedaży

I półrocze
narastająco okres
od 01.01.2011 do
30.06.2011

I półrocze
narastająco okres
od 01.01.2010 do
30.06.2010

w EUR

38 854 131,82

23 012 234,68

9 746 182,67

5 550 734,40

II

Zysk z działalności operacyjnej

3 471 120,79

5 254 323,37

870 697,03

1 267 384,67

III

Zysk brutto

3 371 050,16

5 113 709,28

845 595,28

1 233 467,43

IV

Zysk netto
Zysk netto przypisany
Akcjonariuszom Jednostki
Dominującej

2 954 447,22

4 123 874,48

741 094,47

994 711,39

3 103 529,54

4 123 874,48

778 490,33

994 711,39

70 772 772,06

24 654 225,43

17 752 664,44

5 946 795,66

VII

Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

9 304 155,51

9 160 974,84

2 333 857,30

2 209 700,14

VIII

Zobowiązania długoterminowe

IX

Zobowiązania krótkoterminowe

X

Kapitał własny

XI

V
VI

214 919,82

3 647,02

53 910,56

879,69

9 089 235,69

9 157 327,82

2 279 946,74

2 208 820,45

60 968 648,39

15 493 250,59

15 293 394,97

3 737 095,52

Kapitał zakładowy

1 387 000,00

987 000,00

347 915,52

238 072,27

XII

Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej

(139 127,01)

5 515 245,19

(34 898,66)

1 330 321,09

XIII

Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

(3 952 958,76)

(3 646 237,68)

(991 561,42)

(879 501,59)

XIV

Środki pieniężne netto z działalności
finansowej

34 160 287,36

(1 837 304,77)

8 568 777,24

(443 172,55)

XV

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
na koniec okresu

30 900 999,40

348 822,74

7 751 216,43

84 138,82

XVI

Liczba akcji (liczba)

13 870 000,00

9 870 000,00

13 870 000,00

9 870 000,00

XVII

Zysk netto na 1 akcję zwykłą
przypisany Akcjonariuszom
Jednostki Dominującej w PLN/EUR

0,22

0,42

0,06

0,10
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2.

Półroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Stan na
30 czerwca 2011
(nie badane)

Stan na
30 czerwca 2010
(badane)

Nota

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

38 854 131,82
-

23 011 801,68
433,00

Przychody ze sprzedaży

38 854 131,82

23 012 234,68

(30 722 589,61)
(88 503,02)

(13 362 691,54)
(433,00)

8 043 039,19

9 649 110,14

10 248,51
(609 081,93)
(3 925 460,65)
(47 624,33)

258 245,88
(683 261,28)
(3 955 332,38)
(14 438,99)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

3 471 120,79

5 254 323,37

Przychody finansowe
Koszty finansowe

200 065,97
(300 136,60)

3 053,67
(143 667,76)

Zysk/(strata) brutto

3 371 050,16

5 113 709,28

Podatek dochodowy

(416 602,94)

(989 834,80)

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej

2 954 447,22

4 123 874,48

-

-

2 954 447,22

4 123 874,48

-

-

2 954 447,22
2 954 447,22
2 954 447,22

4 123 874,48
4 123 874,48
4 123 874,48

3 103 529,54
(149 082,32)
2 954 447,22

4 123 874,48
4 123 874,48

3 103 529,54
(149 082,32)

4 123 874,48
-

0,22
0,22
0,22
0,22

0,42
0,42
0,42
0,42

Koszt własny sprzedaży
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne

Działalność zaniechana
Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy
Inne całkowite dochody
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Rachunkowość zabezpieczeń
Skutki aktualizacji majątku trwałego
Zyski i straty aktuarialne
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem
Zysk /(strata) netto za okres
Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Akcjonariuszom mniejszościowym
Całkowity dochód ogółem:
Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Akcjonariuszom mniejszościowym
Zysk (strata) na jedną akcję
– podstawowy z zysku za rok obrotowy
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy
– rozwodniony z zysku za rok obrotowy
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy
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3.

Półroczny skonsolidowany bilans

SKONSOLIDOWANY BILANS

Nota

rok zakończony

Stan na

Stan na

Stan na

30 czerwca 2011

31 grudnia 2010

30 czerwca 2010

31 grudnia 2009

(nie badane)

(badane)

(po przekształceniu

(po przekształceniu badane)

badane)

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)
Udzielone pożyczki
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu podatku dochodowego

8 646 300,45
4 238 579,85
10 997 681,18

2 635 672,95
4 159 136,27
10 949 490,48

1 661 449,06
2 000 000,00
11 067 721,95

1 385 648,06
10 928 184,91

-

-

-

-

153 811,69
11 880,00

11 880,00

-

-

78 498,11

77 274,46

45 209,32

131 747,88

24 126 751,28

17 833 454,16

14 774 380,33

12 445 580,85

59 410,72

47 340,61

64 367,50

40 688,24

12 586 623,82

8 295 903,07

8 650 371,41

6 915 131,04

549 655,00

324 221,55

21 776,98

30 984,13

2 082 316,38

2 061 741,68

794 506,47

1 005 373,36

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

-

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

-

-

467 015,46

454 875,09

-

-

30 900 999,40

832 797,81

348 822,74

317 120,00

46 646 020,78
-

12 016 879,81

9 879 845,10
-

8 309 296,77

70 772 772,06

29 850 333,97

24 654 225,43

20 754 877,62

60 968 648,39
499 968,16

21 805 575,06
672 206,90

15 493 250,59
-

11 369 376,11
-

Rozliczenia międzyokresowe

Pozostałe aktywa niefinansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży
SUMA AKTYWÓW

-

PASYWA
Kapitał własny ( akcjonariusze jednostki dominującej)
Kapitał własny (akcjonariusze mniejszościowi)

Kapitał podstawowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Akcje własne
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty

1 387 000,00

987 000,00

987 000,00

987 000,00

35 659 543,79

-

-

-

-

-

-

-

15 435 182,78

6 418 097,46

6 386 911,27

6 386 911,27

8 486 921,82

14 400 477,60

8 119 339,32

3 995 464,84

61 468 616,55

22 477 781,96

15 493 250,59

11 369 376,11

Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty i pożyczki

-

-

-

1 841 055,60

Rezerwy

-

-

-

-

191 344,50

261 804,99

-

-

23 575,32

6 814,37

3 647,02

7 628,78

Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe

-

-

-

-

214 919,82

268 619,36

3 647,02

1 848 684,38

8 628 975,28

4 195 940,08

5 791 162,71

5 018 549,83

161 896,76
138 473,12
159 890,53

1 895 138,93
132 206,50
665 463,27
215 183,87

85 768,24
20 571,48
3 259 825,39
-

140 920,01
51 929,94
2 073 667,35
251 750,00

9 089 235,69
-

7 103 932,65
-

9 157 327,82
-

7 536 817,13
-

Zobowiązania razem

9 304 155,51

7 372 552,01

9 160 974,84

9 385 501,51

SUMA PASYWÓW

70 772 772,06

29 850 333,97

24 654 225,43

20 754 877,62

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Kredyty i pożyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe
Rezerwy
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami
trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do
sprzedaży
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4.

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Stan na

Stan na

SKONSOLIDOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Nota

30 czerwca 2010

30 czerwca 2011

(po przekształceniu

(nie badane)

badane)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) netto

2 954 447,22

4 123 874,48

Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Odsetki i dywidendy, netto
Korekta z tytułu nabycia jednostki zależnej
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu rezerw
Podatek dochodowy zapłacony
Pozostałe

1 337 303,43
(78 576,21)
19 659,22
(4 057 543,48)
(12 070,11)
777 318,46
(912 876,68)
(34 305,99)
(267 157,58)
134 674,71

1 230 899,63
67 537,43
(1 735 240,37)
(23 679,26)
1 958 770,92
210 866,89
(249 500,00)
82 556,80
(150 841,33)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

(139 127,01)

5 515 245,19

91 775,90
(4 019 272,56)
-

(1 646 237,68)
-

-

-

-

-

124 537,90
(150 000,00)

(2 000 000,00
-

-

-

(3 952 958,76)

(3 646 237,68)

36 059 543,79
(64 193,87)
(1 733 242,17)
(101 820,39)
-

(27 217,14)
85 768,27
(1 828 318,44)
(67 537,43)
-

34 160 287,36

(1 837 304,77)

30 068 201,59

31 702,74

832 797,81

317 120,00

30 900 999,40

348 822,74

380 000,00

325 000,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Sprzedaż inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach
Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych
Nabycie pozostałych aktywów finansowych
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych po potrąceniu
przejętych środków pieniężnych
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
Spłata udzielonych pożyczek
Udzielenie pożyczek

Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów
Spłata pożyczek/ kredytów
Dywidendy wypłacone
Odsetki zapłacone
Inne wypływy finansowe
Pozostałe

Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Różnice kursowe netto

Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
Ś

O ograniczonej możliwości dysponowania
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5.

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał
podstawowy

Na dzień 1 stycznia
2011 roku
Zmiany polityki
rachunkowości /
korekta błędu
Na dzień 1 stycznia
2011 roku
Zysk/(strata) netto za
okres
Podział WF
Emisja akcji
Koszt emisji akcji
Płatności w formie
akcji
Udziały
akcjonariuszy
mniejszościowych

Kapitały z emisji Kapitał zapasowy
akcji powyżej
wartości
nominalnej

Kapitał
rezerwowy

Wyniki lat
ubiegłych

Kapitały
jednostki
dominującej

Wynik okresu
bieżącego

Kapitały
mniejszościow
e

Kapitał
własny ogółem

987 000,00

-

6 418 097,46

-

14 400 477,60

-

21 805 575,06

672 206,90

22 477 781,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

987 000,00

-

6 418 097,46

-

14 400 477,60

-

21 805 575,06

672 206,90

22 477 781,96

-

-

-

-

-

3 103 529,54

3 103 529,54

(149 082,32

2 954 447,22

400 000,00
-

37 600 000,00
(1940 456,21)

-

-

-

-

38 000 000,00
(1940 456,21)

-

38 000 000,00
(1940 456,21)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(23 156,42)

(23 156,42)

1 387 000,00

35 659 543,79

15 435 182,78

-

5 383 392,28

3 103 529,54

60 968 648,39

499 968,16

61 468 616,55

987 000,00

-

6 386 911,27

-

3 995 464,84

-

11 369 376,11

-

11 369 376,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

987 000,00

-

6 386 911,27

-

3 995 464,84

-

11 369 376,11

-

11 369 376,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 123 874,48
-

4 123 874,48
-

-

4 123 874,48
-

Na dzień 30
czerwca 2011 roku

Na dzień 1 stycznia
2010 roku
Zmiany polityki
rachunkowości /
korekta błędu
Na dzień 1 stycznia
2010 roku
Zysk/(strata) netto za
okres
Podział WF
Emisja akcji
Koszt emisji akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Płatności w formie
akcji
Wypłata dywidendy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Na dzień 30
czerwca 2011 roku

987 000,00

-

6 386 911,27

-

3 995 464,84

4 123 874,48

15 493 250,59

-

12 493 250,59

6.

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
6.1. Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania

Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe („skonsolidowane sprawozdanie
finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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.
Nr 33, poz. 259) i przedstawia rzetelnie sytuację finansową Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. na 30
czerwca 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2011 roku i 30 czerwca 2010 roku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
przez Grupę.
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6.2. Oświadczenie Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kino Polska TV S.A. za rok zakończony 31 grudnia
2010 roku. Zmiany MSSF, które weszły w życie od 1 stycznia 2011 roku nie mają wpływu na bieżące
i uprzednio wykazane skonsolidowane wyniki finansowe oraz wartości skonsolidowanych kapitałów własnych.
Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego półrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie.
Oszacowanie wpływu tych zmian na przyszłe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest przedmiotem
prowadzonych analiz.

6.3. Wybrane dane finansowe
Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszego półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz półrocznej informacji finansowej jest PLN.
Dane finansowe ujęte w księgach w walutach obcych zostały na dzień sprawozdania finansowego:
– pozycje aktywów i pasywów – według kursu na koniec okresu sprawozdawczego.
Przyjęte kursy do wyceny bilansowej
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu

30.06.2011
USD
EUR
GBP
CZK

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie

30.06.2010
2 7517
3,9866
4,4102
0,1641

3,3946
4,1458
5,0947
0,1609

01.01.2011 - 30.06.2011 01.01.2010 - 30.06.2010

USD
EUR
GBP
CZK

2,7888
3,9673
4,5252
0,1628

3,0573
4,0042
4,6519
0,1556

Segmenty operacyjne
Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych,
w tym:

30.06.2011

30.06.2010

- działalność emisja
- działalność wydawnicza
- sprzedaż praw
- reklama
- VOD
- inne usługi
- produkcja kanałów
- działalność internetowa
- sprzedaż treści
- sprzedaż towarów

20 007 103,02
30 581,20
210 578,08
3 815 776,72
2 425 920,99
566 229,17
11 160 179,49
115 322,68
522 440,47
-

17 148 751,55
24 494,09
344 000,00
4 983 357,13
148 324,42
362 874,49
433,00

Przychody segmentu ogółem

38 854 131,82

23 012 234,68
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Koszty
Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów
zewnętrznych

30.06.2011

30.06.2010

- koszty działalności emisyjnej
- koszty działalności wydawniczej
- koszt reklam
- koszty sprzedaży
- koszty VOD
- produkcja kanałów
- działalność internetowa
- sprzedaż treści
- pozostałe koszty ogólnozakładowe
- koszt własny sprzedanych towarów
materiałów

(16 069 105,27)
(166 588,88)
(2 217 516,32
(609 081,93)
(1 713 306,16)
(10 132 517,69)
(110 952,61)
(312 602,68)
(3 925 460,65)

(12 066 476,01)
(162 149,75)
(1 134 065,78)
(683 261,28)
(3 955 332,38)

(88 503,02)

(433,00

Koszty segmentu ogółem

(35 345 635,21)

(18 001 718,20)

Informacje dotyczące obszarów geograficznych
01.01.2011-30.06.2011

Polska

Europa

USA

Razem

Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Przychody segmentu ogółem

01.01.2010-30.06.2010

27 613 402 59
27 613 402,59

Polska

11 239 931,43
11 239 931,43

Europa

797,80
797,80

38 854 131,82
38 854 131,82

USA

Razem

Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych

23 012 234,68

-

-

23 012 234,68

Przychody segmentu ogółem

23 012 234,68

-

-

23 012 234,68

01.01.2011 - 30.06.2011

01.01.2010 - 30.06.2010

Koszty według rodzaju

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

(1 337 303,43)

(1 230 899,63)

Koszty świadczeń pracowniczych

(5 975 813,08)

(2 330 546,51)

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
Koszty prac badawczych i rozwojowych
Pozostałe koszty, w tym
- odpisy aktualizujące wartość zapasów

(475 385,91)

(294 423,82)

(25 440 030,82)

(13 310 520,25)

(558 936,81)

(634 426,23)

(25 424,10)

(13 271,48)

-

-

(1 444 238,04)

(187 197,28)

-

-
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- pozostałe koszty rodzajowe

(1 444 238,04)

(187 197,28)

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów

-

-

- odpisy aktualizujące wartość należności

-

-

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności

-

-

-różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług

-

-

- inne koszty działalności operacyjnej
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Razem koszty rodzajowe

-

-

(88 503,02)
(35 345 635,21)

(433,00)
(18 001 718,20)

Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń międzyokresowych (+/-)

-

-

(88 503,02)

(433,00)

- odpisy aktualizujące wartość należności
- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności

-

-

- odpisy aktualizujące wartość zapasów

-

-

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów

-

-

-różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług

-

-

Wartość sprzedanych towarów i materiałów,

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)
Koszty sprzedaży (+)
Koszty ogólnego zarządu (+)

-

-

(609 081,93)

(683 261,28)

(3 925 460,65)

(3 955 332,38)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+)

(30 722 589,61)

(13 362 691,54)

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i
koszty ogólnego zarządu

(35 345 635,21)

(18 001 718,20)

Koszty świadczeń pracowniczych
01.01.2011 - 30.06.2011
Koszty wynagrodzeń (+)

01.01.2010 - 30.06.2010

5 189 966,69

1 958 036,57

765 556,72

372 509,94

Przychody z działalności socjalnej (-)

-

-

Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych ze środków ZFŚŚ (-)

-

-

Koszty funkcjonowania i utrzymania zakładowych obiektów socjalnych (+)

-

-

Koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu odpraw emerytalnych, nagród
jubileuszowych i tym podobnych świadczeń pracowniczych (+/-)

-

-

Nagrody z zysku netto (+)

-

-

20 289,67
5 975 813,08

2 330 546,51

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+)

Odpisy na ZFŚF z zysku netto (+)
Razem koszty świadczeń pracowniczych

Pozostałe przychody operacyjne
01.01.2011 - 30.06.2011
Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości niematerialne i prawne

01.01.2010 - 30.06.2010

325,20
-

-

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych
Rozliczenie inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych aktywów
trwałych

-

-

-

-

Zysk z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych

-

-

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Zysk z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności

-

-

Rozwiązanie rezerwy z tytułu zobowiązań spornych

-

249 500,00

Otrzymane dotacje

-

-

Otrzymane darowizny

-
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Umorzone zobowiązania

-

661,08

Otrzymane kary i odszkodowania

-

-

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS

-

-

Zwrot podatków

-

-

9 923,31
10 248,51

8 084,80
258 245,88

Inne
Razem pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne
01.01.2011 - 30.06.2011
Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Odpis aktualizujący należności
Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych
Utworzenie odpisu na należności odsetkowe
Odwrócenie odpisu na należności odsetkowe (-)
Rozliczenie inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych aktywów
trwałych
Strata z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych
Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych nie
generujących przychody z najmu, w tym:
- koszty amortyzacji
Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych
generujących przychody z najmu, w tym:
- koszty amortyzacji
Strata z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności
Darowizny przekazane
Zwroty dotacji
Koszty związane z niewykorzystaniem majątku i zdolności produkcyjnych
Koszty zaniechanej działalności
Nakłady odpisanych środków trwałych w budowie
Rezerwy z tytułu zobowiązań spornych
Kary umowne
Inne
Razem pozostałe koszty operacyjne

01.01.2010 - 30.06.2010

(19 659,22)
(4 416,00)
-

-

-

-

-

-

-

-

(3 952,03)
(1 308,80)
(18 288,28)
(47 624,33)

(14 438,99)
(14 438,99)

Przychody finansowe
01.01.2011 - 30.06.2011

01.01.2010 - 30.06.2010

Przychody z tytułu odsetek

187 812,60

3 053,67

- lokaty bankowe

179 584,91

3 053,67

- należności

8 227,69

-

Dywidendy otrzymane

-

-

Zyski z tytułu różnic kursowych dotyczących aktywów i pasywów innych niż
należności i zobowiązania handlowe

-

-

Zmiany wysokości należności długoterminowych wynikające z przybliżania
czasu otrzymania należności (efekt zwijania dyskonta)

-

-

Przychody z tytułu instrumentów pochodnych

-

-

Zysk z tytułu nabycia jednostki zależnej

-

-

Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych

-

-

12 253,37
200 065,97

3 053,67

Pozostałe przychody finansowe
Przychody finansowe ogółem
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Koszty finansowe
01.01.2011 - 30.06.2011
(103 476,39)

01.01.2010 - 30.06.2010
(47 437,23)

- z tytułu kredytów

(81 143,90)

(9 473,18)

- z tytułu pożyczek

-

-

- z tytułu emisji obligacji

-

-

(542,46)

(19 961,78)

- z tytułu odsetek budżetowych

(4 991,98)

(16 158,13)

- z tytułu leasingu finansowego

(16 798,05)

(1 844,14)

- inne odsetki
Straty z tytułu różnic kursowych dotyczących aktywów i pasywów innych niż
należności i zobowiązania handlowe

-

-

-

-

Skutki wyceny otrzymanych pożyczek metodą skorygowanej ceny nabycia
Zmiany wysokości zobowiązań i rezerw długoterminowych wynikające z
przybliżania czasu wykonania zobowiązania (efekt zwijania dyskonta)

-

105 756,31

-

-

Koszty z tytułu instrumentów pochodnych
Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych

-

-

Pozostałe koszty finansowe –różnice kursowe

(196 660,21)

(201 986,84)

Koszty finansowe ogółem

(300 136,60)

(143 667,76)

Koszty z tytułu odsetek

- z tytułu dostaw i usług

Podatek dochodowy
01.01.2011 - 30.06.2011

01.01.2010 - 30.06.2010

Rachunek zysków i strat
Bieżący podatek dochodowy

(409 545,00)

(907 278,00)

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego

(409 545,00)

(907 278,00)

-

-

Odroczony podatek dochodowy

(7 057,94)

(82 556,80)

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych

(7 057,94)

(82 556,80)

(416 602,94)

(989 934,80)

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych

Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat

Rezerwy
Świadczenia po
okresie
zatrudnienia
Na dzień 1 stycznia 2011 roku
Utworzone w ciągu roku obrotowego

-

Wykorzystane
Rozwiązane

Rezerwa na sprawy
sporne, kary, grzywny
i odszkodowania

Rezerwa na
zaległe urlopy

Ogółem

Inne rezerwy

115 383,87
-

50 000,00
-

-

-

-

-

-

-

(103 493,34)

-

(49 800,00)

(153 293,34)

Korekta stopy dyskontowej

-

-

-

-

-

Na dzień 30 czerwca 2011 roku

-

11 890,53

50 000,00

98 000,00

159 890,53

Struktura czasowa rezerw
część długoterminowa

49 800,00
98 000,00

30.06.2011

215 183,87
98 000,00

30.06.2010
-

-

część krótkoterminowa

159 890,53

-

Razem rezerwy

159 890,53

-
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Kredyty i pożyczki
Długoterminowe kredyty i pożyczki

30.06.2011

31.12.2010

Kredyty w rachunku bieżącym

-

-

Kredyty bankowe

-

-

Pożyczki otrzymane

-

-

Inne

-

-

Razem kredyty i pożyczki długoterminowe

-

-

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki

30.06.2011

Kredyty w rachunku bieżącym
Kredyty bankowe

31.12.2010
-

1 017 104,75

161 896,76

878 034,18

Pożyczki otrzymane

-

-

Inne

-

-

161 896,76

1 895 138,93

Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe

Długoterminowe kredyty i pożyczki udzielone

30.06.2011

Pożyczki udzielone

153 811,69

-

-

-

153 811,69

-

Inne
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki udzielone

31.12.2010

30.06.2011

Pożyczki udzielone

-

-

-

Inne
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe

31.12.2010

467 015,46

467 015,46

Zobowiązania długoterminowe
30.06.2011

31.12.2010

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

191 344,50

261 804,99

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

191 344,50

261 804,99

191 344,50

261 804,99

inne zobowiązania niefinansowe
rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów
Razem pozostałe zobowiązania długoterminowe

30.06.2011

31.12.2010

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe

138 473,12

132 206,50

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
inne zobowiązania niefinansowe

138 473,12

132 206,50

138 473,12

132 206,50

rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów
Razem pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe

Zobowiązania warunkowe
Nie dotyczy.
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6.4. Istotne dokonania lub niepowodzenia Grupy w okresie sprawozdawczym
Najbardziej istotnym wydarzeniem w okresie sprawozdawczym było zatwierdzenie w dniu 25 lutego 2011 r.
prospektu emisyjnego Kino Polska TV S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przeprowadzenie
w związku z tym oferty publicznej 4.000.000 akcji serii B. Subskrypcja trwająca w dniach 23 – 30 marca 2011 r.
zakończyła się objęciem wszystkich oferowanych akcji. Szczegóły dotyczące przeprowadzonej oferty znajdują
się w raporcie bieżącym Spółki nr 9/2011 opublikowanym m.in. na stronie internetowej Emitenta. W efekcie
przeprowadzonej oferty publicznej Spółka w dniu 12 kwietnia 2011 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
6.5. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięty wynik
finansowy
W Grupie Kapitałowej Kino Polska TV S.A. nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze
mające wpływ na osiągnięte wyniki.
6.6. Informacje dotyczące sezonowości
w prezentowanym okresie

lub

cykliczności

działalności

Grupy

Kapitałowej

W Grupie Kapitałowej Kino Polska TV S.A. nie występuje sezonowość lub cykliczność działalności.

6.7. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca emisja, wykup lub spłata dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych.

6.8. Informacja o dywidendzie
W okresie sprawozdawczym nie była wypłacana dywidenda ani zaliczki na poczet dywidendy.

6.9. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu półrocznego okresu sprawozdawczego
Po zakończeniu śródrocznego okresu sprawozdawczego nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny zostać
ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Istotne z punktu widzenia Emitenta było zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS w dniu 26 kwietnia 2011 r. podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z emisji akcji
serii B objętych ofertą publiczną na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 25 lutego 2011 r.
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II.

Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A.

Wybrane dane finansowe skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

1.

Wybrane jednostkowe dane
finansowe

I półrocze
narastająco okres
od 01.01.2011 do
30.06.2011

I półrocze
narastająco okres
od 01.01.2010 do
30.06.2010

w PLN
I

Przychody ze sprzedaży

I półrocze
narastająco okres
od 01.01.2011 do
30.06.2011

I półrocze
narastająco okres
od 01.01.2010 do
30.06.2010

w EUR

36 780 085,36

23 012 234,68

9 225 928,20

5 550 734,40

II

Zysk z działalności operacyjnej

4 001 787,28

5 254 323,37

1 003 809,58

1 267 384,67

III

Zysk brutto

3 891 235,24

5 113 709,28

976 078,67

1 233 467,43

IV

Zysk netto
Zysk netto przypisany
Akcjonariuszom Jednostki
Dominującej

3 483 267,82

4 123 874,48

873 744,00

994 711,39

3 483 267,82

4 123 874,48

873 744,00

994 711,39

68 868 936,58

24 654 225,43

17 275 105,75

5 946 795,66

VII

Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

8 939 663,54

9 160 974,84

2 242 428,02

2 209 700,14

VIII

Zobowiązania długoterminowe

IX

Zobowiązania krótkoterminowe

X

Kapitał własny

XI

Kapitał zakładowy

XII

V
VI

205 703,27

3 647,02

51 598,67

879,69

8 733 960,27

9 157 327,82

2 190 829,35

2 208 820,45

59 929 273,04

15 493 250,59

15 032 677,73

3 737 095,52

1 387 000,00

987 000,00

347 915,52

238 072,27

Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej

(61 821,57)

5 515 245,19

(15 507,34)

1 330 321,09

XIII

Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

(3 599 191,56)

(3 646 237,68)

(902 822,34)

(879 501,59)

XIV

Środki pieniężne netto z działalności
finansowej

34 163 856,06

(1 837 304,77)

8 569 672,42

(443 172,55)

XV

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
na koniec okresu

30 858 290,98

348 822,74

7 740 503,43

84 138,82

XVI

Liczba akcji (liczba)

13 870 000,00

9 870 000,00

13 870 000,00

9 870 000,00

XVII

Zysk netto na 1 akcję zwykłą
przypisany Akcjonariuszom
Jednostki Dominującej w PLN/EUR

0,25

0,42

0,06

0,10
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2.

Półroczny jednostkowy rachunek zysków i strat
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Stan na
30 czerwca 2011
(badane)

Stan na
30 czerwca 2010
(badane)

Nota
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

3
3

36 780 085,36
-

23 011 801,68
433,00

36 780 085,36

23 012 234,68

(28 973 031,11)
-

(13 362 691,54)
(433,00)

7 807 054,25

9 649 110,14

3 891,75
(609 081,93)
(3 157 094,27)
(42 982,52)

258 245,88
(683 261,28)
(3 955 332,38)
(14 438,99)

4 001 787,28

5 254 323,37

179 279,05
(289 831,09)

3 053,67
(143 667,76)

3 891 235,24

5 113 709,28

(407 967,42)

(989 834,80)

3 483 267,82

4 123 874,48

-

-

3 483 267,82

4 123 874,48

Zysk/(strata) na jedną akcję:
– podstawowy z zysku za rok obrotowy

0,25

0,42
0,42

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy

0,25

– rozwodniony z zysku za rok obrotowy

0,25

– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy

0,25

Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

4
4

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne

5
4
4
5.1

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

6
6.1

Zysk/(strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy

7

0,42
0,42
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3.

Półroczny jednostkowy bilans

JEDNOSTKOWY BILANS

Nota

rok zakończony

Stan na

Stan na

Stan na

30 czerwca 2011

31 grudnia 2010

30 czerwca 2010

31 grudnia 2009

(badane)

(badane)

(po przekształceniu

(po przekształceniu badane)

badane)

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne

12
14

8 734 496,17
10 647 050,93
-

-

-

-

1
26a

4 102 600,00
153 811,69

4 000 000,00
-

2 000 000,00
-

-

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)
Udzielone pożyczki
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktywa obrotowe
Zapasy

7

2 616 408,06
10 949 490,48

1 661 449,06
11 067 721,95

1 385 648,06
10 928 184,91

65 636,57

51 551,00

45 209,32

131 747,88

23 703 595,36

17 617 449,54

14 774 380,33

12 445 580,85

20

59 410,72

47 340,61

64 367,50

40 688,24

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu podatku dochodowego

21

12 211 243,77

7 891 079,56

8 650 371,41

6 915 131,04

21

549 655,00

284 664,98

21 776,98

30 984,13

Rozliczenia międzyokresowe

21

1 486 740,75

1 248 986,52

794 506,47

1 005 373,36

Pochodne instrumenty finansowe

-

-

-

-

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

-

-

Pozostałe aktywa niefinansowe

-

-

-

-

30 858 290,98

355 448,05

348 822,74

317 120,00

45 165 341,22
-

9 827 519,72

9 879 845,10
-

8 309 296,77

68 868 936,58

27 444 969,26

24 654 225,43

20 754 877,62

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

22

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży
SUMA AKTYWÓW

-

PASYWA
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej)
Kapitał podstawowy

23.1

1 387 000,00

987 000,00

987 000,00

987 000,00

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

23.2

35 659 543,79

-

-

-

-

-

-

-

Akcje własne
Pozostałe kapitały

23.3

15 435 182,78

6 418 097,46

6 386 911,27

6 386 911,27

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty

23.4

7 447 546,47

12 981 363,97

8 119 339,32

3 995 464,84

59 929 273,04

20 386 461,43

15 493 250,59

11 369 376,11

Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty i pożyczki

26

-

-

-

1 841 055,60

Rezerwy

26

-

-

-

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

27

191 344,50

261 804,99

-

-

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

7

14 358,77

1 850,78

3 647,02

7 628,78

Rozliczenia międzyokresowe

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Kredyty i pożyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe
Rezerwy
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami
trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do
sprzedaży

-

-

-

-

205 703,27

263 655,77

3 647,02

1 848 684,38

27

8 273 699,86

3 929 659,46

5 791 162,71

5 018 549,83

26
27

161 896,76
138 473,12
159 890,53

1 895 138,93
132 206,50
665 463,27
172 383,87

85 768,24
20 571,48
3 259 825,39
-

140 920,01
51 929,94
2 073 667,35
251 750,00

8 733 960,27
-

6 794 852,06
-

9 157 327,82
-

7 536 817,13
-

27
24

Zobowiązania razem

8 939 663,54

7 058 507,83

9 160 974,84

9 385 501,51

SUMA PASYWÓW

68 868 936,58

27 444 969,26

24 654 225,43

20 754 877,62
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4.

Półroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

JEDNOSTKOWE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Nota

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) netto

Stan na
30 czerwca 2010
(po przekształceniu
badane)

Stan na
30 czerwca 2011
(nie badane)
3 483 267,82

4 123 874,48

1 310 282,06
(81 027,36)
19 659,22
(4 327 996,65)
(12 070,11)
666 191,14
(917 303,07)
14,65
(267 157,58)
64 318,31

1 230 899,63
67 537,43
(1 735 240,37)
(23 679,26)
1 958 770,92
210 866,89
(249 500,00
82 556,80
(150 841,33)

(61 821,57)

5 515 245,19

91 775,90
(3 558 834,82)
-

(1 646 237,68)
-

-

-

(102 600,00)
120 467,36
(150 000,00)
-

(2 000 000,00)
-

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(3 599 191,56)

(3 646 237,68)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów
Spłata pożyczek/ kredytów
Dywidendy wypłacone
Odsetki zapłacone
Pozostałe

36 059 543,79
(64 193,87)
(1 733 242,17)
(98 251,69)
-

(27 217,14)
85 768,24
(1 828 318,44)
(67 537,43)
-

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

34 163 856,06

(1 837 304,77)

30 502 842,93

306 882,82

Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Odsetki i dywidendy, netto
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu rezerw
Podatek dochodowy zapłacony
Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Sprzedaż inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i
wspólnych przedsięwzięciach
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i
wspólnych przedsięwzięciach
Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych
Nabycie pozostałych aktywów finansowych
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
Spłata udzielonych pożyczek
Udzielenie pożyczek
Pozostałe

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Różnice kursowe netto
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu

4
6 -6.1

21/27
24

355 448,05

317 120,00

30 858 290,98

348 822,74

380 000,00

325 000,00

Ś

O ograniczonej możliwości dysponowania
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5.

Półroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał
podstawowy

Kapitały z emisji Kapitał zapasowy
akcji powyżej
wartości
nominalnej

Kapitał
rezerwow
y

Wynik bieżącego
okresu

Wyniki lat
ubiegłych

Kapitały
jednostki
dominującej

Kapitały
mniejszościow
e

Kapitał własny
ogółem

Na dzień 1 stycznia
2011 roku
Zmiany polityki
rachunkowości /
korekta błędu

987 000,00

-

6 418 097,49

-

12 981 363,97

-

20 386 461,46

-

20 386 461,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

987 000,00

-

6 418 097,49

-

12 981 363,97

-

20 386 461,46

-

20 386 461,46

-

-

9 017 085,32

-

(9 017 085,32)

3 483 267,82
-

3 483 267,82
-

-

3 483 267,82
-

400 000,00
-

37 600 000,00
(1 940 456,21)

-

-

-

-

38 000 000,00
(1 940 456,21)

-

38 000 000,00
(1 940 456,21)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 387 000,00

35 659 543,79

15 435 182,81

-

3 964 278,65

3 483 267,82

59 929 273,07

-

59 929 273,07

987 000,00

-

6 386 911,27

-

3 995 464,84

-

11 369 376,11

-

11 369 376,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

987 000,00

-

6 386 911,27

-

3 995 464,84

-

11 369 376,11

-

11 369 376,11

-

-

-

-

-

4 123 874,48

4 123 874,48

-

4 123 874,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

987 000,00

-

6 386 911,27

-

3 995 464,84

4 123 874,48

15 493 250,59

-

15 493 250,59

Na dzień 1 stycznia
2011 roku
Zysk/(strata) netto za
okres
Podział WF
Emisja akcji
Koszt emisji akcji
Płatności w formie
akcji
Udziały
akcjonariuszy
mniejszościowych
Na dzień 30
czerwca 2011 roku

Na dzień 1 stycznia
2010 roku
Zmiany polityki
rachunkowości /
korekta błędu
Na dzień 1 stycznia
2010 roku
Zysk/(strata) netto za
okres
Podział WF
Emisja akcji
Koszt emisji akcji
Płatności w formie
akcji
Wypłata dywidendy
Na dzień 30
czerwca 2010 roku

6.

Informacja dodatkowa do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
6.1. Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania

Niniejsze

półroczne

skrócone

jednostkowe

sprawozdanie

finansowe

zostało

sporządzone

zgodnie

z wymaganiami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. Nr 33, poz. 259) i przedstawia
rzetelnie sytuację finansową Kino Polska TV S.A. na 30 czerwca 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku, wyniki jej
działalności oraz przepływy pieniężne za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2011 roku i 30 czerwca 2010
roku.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania finansowego
nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki.
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6.2. Oświadczenie Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Kino Polska TV S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku.
Zmiany MSSF, które weszły w życie od 1 stycznia 2011 roku nie mają wpływu na bieżące
i uprzednio wykazane skonsolidowane wyniki finansowe oraz wartości skonsolidowanych kapitałów własnych.
Spółka zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego półrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie.
Oszacowanie wpływu tych zmian na przyszłe jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki jest przedmiotem
prowadzonych analiz.

6.3. Wybrane dane finansowe
Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszego półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz półrocznej informacji finansowej jest PLN.
Dane finansowe ujęte w księgach w walutach obcych zostały na dzień sprawozdania finansowego:
– pozycje aktywów i pasywów – według kursu na koniec okresu sprawozdawczego.
Przyjęte kursy do wyceny bilansowej
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu

30.06.2011
USD
EUR
GBP
CZK

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie

30.06.2010
2 7517
3,9866
4,4102
0,1641

3,3946
4,1458
5,0947
0,1609

01.01.2011 - 30.06.2011 01.01.2010 - 30.06.2010

USD
EUR
GBP
CZK

2,7888
3,9673
4,5252
0,1628

3,0573
4,0042
4,6519
0,1556

Segmenty operacyjne
Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych,
w tym:
- działalność emisja
- działalność wydawnicza
- sprzedaż praw

30.06.2011

30.06.2010

20 007 103,02

17 148 751,55

30 581,20

24 494,09

210 578,08

344 000,00

- reklama

2 372 168,46

4 983 357,13

- VOD

2 425 920,99

148 324,42

573 554,12

362 874,49

- produkcja kanałów

11 160 179,49

-

- sprzedaż towarów

36 780 085,36

433,00
23 012 234,68

- inne usługi

Przychody segmentu ogółem
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Koszty
Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów
zewnętrznych
- koszty działalności emisyjnej

30.06.2011

30.06.2010

(16 069 105,27)

(12 066 476,01)

- koszty działalności wydawniczej

(166 588,88)

(162 149,75)

- koszt reklam

(891 513,11)

(1 134 065,78)

(609 081,93)

(683 261,28)

(1 713 306,16)

-

- koszty sprzedaży
- koszty VOD

(10 132 517,69)

- koszty produkcji kanałów
- pozostałe koszty ogólnozakładowe
- koszt własny sprzedanych towarów
materiałów
Koszty segmentu ogółem

(3 157 094,27)

(3 955 332,38)

(32 739 207,31)

(433,00)
(18 001 718,20)

Informacje dotyczące obszarów geograficznych

01.01.2011-30.06.2011

Polska

Europa

USA

Razem

Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Przychody segmentu ogółem

01.01.2010-30.06.2010

25 543 523,82
25 543 523,82

Polska

11 236 561,54
11 236 561,54

Europa

-

36 780 085,36
36 780 085,36

USA

Razem

Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych

23 012 234,68

-

-

23 012 234,68

Przychody segmentu ogółem

23 012 234,68

-

-

23 012 234,68

Koszty według rodzaju
01.01.2011-30.06.2011

01.01.2010-30.06.2010

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

(1 310 282,06)

(1 230 899,63)

Koszty świadczeń pracowniczych

(5 101 722,09)

(2 330 546,51)

(457 861,15)

(294 423,82)

(25 158 180,81)

(13 310 520,25)

(544 540,47)

(634 426,23)

(25 424,10)

(13 271,48)

-

-

(141 196,63)

(187 197,28)

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
Koszty prac badawczych i rozwojowych
Pozostałe koszty, w tym
- odpisy aktualizujące wartość zapasów

-

-

(141 196,63)

(187 197,28)

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów

-

-

- odpisy aktualizujące wartość należności

-

-

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności

-

-

-różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług

-

-

- inne koszty działalności operacyjnej

-

-

(32 739 207,31)

(433,00)
(18 001 718,20)

- pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Razem koszty rodzajowe
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Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń międzyokresowych (+/-)

-

-

Wartość sprzedanych towarów i materiałów,

-

(433,00)

- odpisy aktualizujące wartość należności

-

-

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności

-

-

- odpisy aktualizujące wartość zapasów

-

-

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów

-

-

-różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług

-

-

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)

-

-

(609 081,93)

(683 261,28)

(3 157 094,27)

(3 955 332,38)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+)

(28 973 031,11)

(13 362 691,54)

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i
koszty ogólnego zarządu

(32 739 207,31)

(18 001 718,20)

01.01.2011-30.06.2011
4 460 693,75

01.01.2010-30.06.2010
1 958 036,57

Koszty sprzedaży (+)
Koszty ogólnego zarządu (+)

Koszty świadczeń pracowniczych
Koszty wynagrodzeń (+)
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+)

641 028,34

372 509,94

Przychody z działalności socjalnej (-)

-

-

Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych ze środków ZFŚŚ (-)

-

-

Koszty funkcjonowania i utrzymania zakładowych obiektów socjalnych (+)

-

-

Koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu odpraw emerytalnych, nagród
jubileuszowych i tym podobnych świadczeń pracowniczych (+/-)

-

-

Nagrody z zysku netto (+)

-

-

Odpisy na ZFŚF z zysku netto (+)

-

-

5 101 722,09

2 330,546,51

Razem koszty świadczeń pracowniczych

Pozostałe przychody operacyjne
01.01.2011-30.06.2011

01.01.2010-30.06.2010

Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości niematerialne i prawne

-

-

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych
Rozliczenie inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych aktywów
trwałych

-

-

-

-

Zysk z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych

-

-

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Zysk z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności

-

-

Rozwiązanie rezerwy z tytułu zobowiązań spornych

-

249 500,00

Otrzymane dotacje

-

-

Otrzymane darowizny

-

-

Umorzone zobowiązania
Otrzymane kary i odszkodowania

-

661,08
-

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS

-

-

Zwrot podatków

-

-

3 891,75
3 891,75

8 084,80
258 245,88

Inne
Razem pozostałe przychody operacyjne
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Pozostałe koszty operacyjne
01.01.2011-30.06.2011

01.01.2010-30.06.2010

Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Odpis aktualizujący wartości niematerialne
Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych
Utworzenie odpisu na należności odsetkowe
Odwrócenie odpisu na należności odsetkowe (-)
Rozliczenie inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych aktywów
trwałych
Strata z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych
Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych nie
generujących przychody z najmu, w tym:
- koszty amortyzacji
Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych
generujących przychody z najmu, w tym:
- koszty amortyzacji
Strata z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności
Darowizny przekazane
Zwroty dotacji
Koszty związane z niewykorzystaniem majątku i zdolności produkcyjnych
Koszty zaniechanej działalności
Nakłady odpisanych środków trwałych w budowie
Rezerwy z tytułu zobowiązań spornych
Kary umowne
Inne

(19 659,22)
-

-

-

-

-

-

-

-

(3 952,03)
(1 308,80)
(18 062,47)

(14 438,99)

Razem pozostałe koszty operacyjne

(42 982,52)

(14 438,99)

Przychody finansowe
01.01.2011-30.06.2011

01.01.2010-30.06.2010

Przychody z tytułu odsetek

179 279,05

3 053,67

- lokaty bankowe

175 467,36

3 053,67

3 811,69

-

Dywidendy otrzymane

-

-

Zyski z tytułu różnic kursowych dotyczących aktywów i pasywów innych niż
należności i zobowiązania handlowe

-

-

Zmiany wysokości należności długoterminowych wynikające z przybliżania
czasu otrzymania należności (efekt zwijania dyskonta)

-

-

Przychody z tytułu instrumentów pochodnych

-

-

Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych

-

-

Pozostałe przychody finansowe

-

-

Przychody finansowe ogółem

179 279,05

3 053,67

01.01.2011-30.06.2011
(98 251,69)

01.01.2010-30.06.2010
(47 437,23)

- z tytułu kredytów

(77 575,20)

(9 473,18)

- z tytułu pożyczek

-

-

- z tytułu emisji obligacji

-

-

(542,46)

(19 961,78)

- z tytułu odsetek budżetowych

(3 335,98)

(16 158,13)

- z tytułu leasingu finansowego

(16 798,05)

(1 844,14)

-

105 756,31

- pożyczki

Koszty finansowe
Koszty z tytułu odsetek

- z tytułu dostaw i usług

- inne odsetki
Straty z tytułu różnic kursowych dotyczących aktywów i pasywów innych niż
należności i zobowiązania handlowe
Skutki wyceny otrzymanych pożyczek metodą skorygowanej ceny nabycia
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Zmiany wysokości zobowiązań i rezerw długoterminowych wynikające z
przybliżania czasu wykonania zobowiązania (efekt zwijania dyskonta)

-

-

Koszty z tytułu instrumentów pochodnych
Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych

-

-

Pozostałe koszty finansowe –różnice kursowe

(191 579,40)

(201 986,84)

Koszty finansowe ogółem

(289 831,09)

(143 667,76)

Podatek dochodowy
01.01.2011 - 30.06.2011

01.01.2010 - 30.06.2010

Rachunek zysków i strat
Bieżący podatek dochodowy

(409 545,00)

(907 278,00)

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego

(409 545,00)

(907 278,00)

-

-

1 577,58

(82 556,80)

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat

1 577,58

(82 556,80)

(407 967,42)

(989 934,80)

Rezerwy
Świadczenia po
okresie
zatrudnienia
Na dzień 1 stycznia 2011 roku
Utworzone w ciągu roku obrotowego

-

Wykorzystane
Rozwiązane

Rezerwa na sprawy
sporne, kary, grzywny
i odszkodowania

Rezerwa na
zaległe urlopy

Ogółem

Inne rezerwy

84 5833,87
-

50 000,00
-

-

-

-

-

-

-

(72 693,34)

-

(37 800,00)

(110 493,34)

Korekta stopy dyskontowej

-

-

-

-

-

Na dzień 30 czerwca 2011 roku

-

11 890,53

50 000,00

98 000,00

159 890,53

Struktura czasowa rezerw

37 800,00
98 000,00

30.06.2011

część długoterminowa

172 383,87
98 000,00

30.06.2010
-

-

część krótkoterminowa

159 890,53

-

Razem rezerwy

159 890,53

-

Kredyty i pożyczki
Długoterminowe kredyty i pożyczki

30.06.2011

31.12.2010

Kredyty w rachunku bieżącym

-

-

Kredyty bankowe

-

-

Pożyczki otrzymane

-

-

Inne

-

-

Razem kredyty i pożyczki długoterminowe

-

-

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
Kredyty w rachunku bieżącym

30.06.2011

31.12.2010
-

1 017 104,75

161 896,76

878 034,18

Pożyczki otrzymane

-

-

Inne

-

-

161 896,76

1 895 138,93

Kredyty bankowe

Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe
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Długoterminowe kredyty i pożyczki udzielone

30.06.2011

Pożyczki udzielone

-

-

-

153 811,69

-

Inne
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki udzielone

31.12.2010

153 811,69

30.06.2011

31.12.2010

Pożyczki udzielone

-

-

Inne

-

-

Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe

-

-

Zobowiązania długoterminowe
30.06.2011

31.12.2010

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

191 344,50

261 804,99

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

191 344,50

261 804,99

191 344,50

261 804,99

inne zobowiązania niefinansowe
rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów
Razem pozostałe zobowiązania długoterminowe

30.06.2011

31.12.2010

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe

138 473,12

132 206,50

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
inne zobowiązania niefinansowe

138 473,12

132 206,50

138 473,12

132 206,50

rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów
Razem pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe

6.4. Zobowiązania warunkowe
Nie dotyczy.
6.5. Istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki w okresie sprawozdawczym
Najbardziej istotnym wydarzeniem w okresie sprawozdawczym było zatwierdzenie w dniu 25 lutego 2011 r.
prospektu emisyjnego Kino Polska TV S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przeprowadzenie
w związku z tym oferty publicznej 4.000.000 akcji serii B. Subskrypcja trwająca w dniach 23 – 30 marca 2011 r.
zakończyła się objęciem wszystkich oferowanych akcji. Szczegóły dotyczące przeprowadzonej oferty znajdują
się w raporcie bieżącym Spółki nr 9/2011 opublikowanym m.in. na stronie internetowej Emitenta. W efekcie
przeprowadzonej oferty publicznej Spółka w dniu 12 kwietnia 2011 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
6.6. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięty wynik
finansowy
W Kino Polska TV S.A. nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na
osiągnięte wyniki.
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6.7. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie
W Kino Polska TV S.A. nie występuje sezonowość lub cykliczność działalności.
6.8. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca emisja, wykup lub spłata dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych.
6.9. Informacja o dywidendzie
W okresie sprawozdawczym nie była wypłacana dywidenda ani zaliczki na poczet dywidendy.
6.10. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu półrocznego okresu sprawozdawczego
Po zakończeniu śródrocznego okresu sprawozdawczego nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny zostać
ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Istotne z punktu widzenia Emitenta było zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS w dniu 26 kwietnia 2011 r. podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z emisji akcji
serii B objętych ofertą publiczną na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 25 lutego 2011 r.
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III.

1.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w okresie od
1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

Działalność Grupy Kapitałowej w okresie I półrocza 2011 r.

Pierwsze półrocze 2011 roku było niezwykle dynamicznym czasem
w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. (zwana dalej: „Grupa”).

dla

spółek

wchodzących

Kino Polska TV S.A.
25 lutego 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Kino Polska TV S.A.
(zwanej dalej: „Spółką” lub „Emitentem”). Debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
miał miejsce 12 kwietnia 2011 roku. Przyniósł on Kino Polska TV S.A. kapitał w wysokości 38 mln zł. Dzięki
pozyskanym funduszom Spółka mogła przystąpić do realizacji założonych celów emisyjnych.
W wyniku debiutu Kino Polska TV S.A. poszerzyła swoją działalność o nowe terytoria.
18 kwietnia 2011 roku na terenie Hiszpanii za pośrednictwem platformy satelitarnej Starmax HD rozpoczęto
nadawanie kanałów telewizyjnych FilmBox i FilmBox España. Kanały są produkowane przez Kino Polska
TV S.A. na podstawie umowy z SPI TV Ltd., zawartej 1 września 2010 roku.
Wzorem lat poprzednich w pierwszym półroczu roku 2011 Spółka kontynuowała również swoje działania
w zakresie produkcji filmowej. 17 maja 2011 roku Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. wyraziła zgodę na
zawarcie przez Zarząd Spółki umów produkcyjnych dotyczących filmów „Od pełni do pełni” oraz „Komisarz
Blond”.
W maju 2011 roku został uruchomiony nowy kanał telewizyjny o profilu muzyczno-filmowym – Kino Polska
Muzyka. W chwili obecnej jest on dostępny dla abonentów sieci Multimedia Polska S.A., a także – w wersji
testowej – dla klientów platformy Cyfra+.
W ofercie nowej stacji znajdują się zarówno starannie wyselekcjonowane archiwalia (w tym np. muzyczne
odcinki Polskiej Kroniki Filmowej), jak też nowe wersje dawnych szlagierów w interpretacji współczesnych
wykonawców. Widz znajdzie tu teledyski, rejestracje koncertów, autorskie programy poświęcone wybranym
gatunkom muzycznym, dokumenty, filmy biograficzne o muzykach i ułożone według muzycznego klucza cykle
fabularne. 17 czerwca 2011 roku Spółka złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek
o przyznanie koncesji na nadawane w/w kanału drogą rozsiewczą satelitarną.
Zarówno kanały z rodziny FilmBox, jak też Telewizja Kino Polska i debiutująca na rynku Kino Polska Muzyka,
systematycznie potwierdzały swoją pozycję na rynku mediów poprzez patronaty obejmowane nad
interesującymi wydarzeniami i wydawnictwami: muzycznymi, książkowymi i filmowymi. Jak co roku,
Telewizja Kino Polska angażowała się też jako partner lub współorganizator w realizację najważniejszych na
polskim rynku wydarzeń filmowych – m.in. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i Krakowskiego Festiwalu
Filmowego. Przy okazji podobnych imprez branżowych stacja tradycyjnie już przyznawała własne nagrody.
Była wśród nich m.in. statuetka w plebiscycie Młodego Kina na 36. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni,
Nagroda im. Macieja Szumowskiego na 51. Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz nagroda specjalna Telewizji
Kino Polska w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
W pierwszym półroczu 2011 roku kontynuowany był także wspólny projekt Telewizji Kino Polska i PKP
Intercity pod hasłem „Intercity Kino Polska”. W jego ramach na wybranych trasach kolejowych można było
podróżować klimatycznymi wagonami filmowymi, oglądając sentymentalny repertuar z oferty programowej
stacji. W filmowym stylu, dzięki obecności statystów przebranych za ikony polskiego kina, odbył się również
debiut Spółki na Giełdzie.
30 czerwca 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A., na
którym podjęto m.in. uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki oraz
sprawozdania skonsolidowanego Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku.
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W dniu 6 kwietnia 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., podczas
którego odwołano Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Piotra Skrzypa z pełnionej funkcji, jednocześnie na to
stanowisko powołano pana Piotra Orłowskiego.
Ponadto Kino Polska TV S.A. poczyniła inwestycje w zakresie zakupu niezbędnej do produkcji kanałów
z rodziny FilmBox infrastruktury technicznej, w tym nowoczesnych systemów playoutowych. Wdrożone też
zostały modernistyczne systemy IT, niezbędne do prowadzenia przez Spółkę dalszych działań programowych.
Pierwsze półrocze 2011 roku to dla Kino Polska TV S.A. również czas intensywnego umacniania swojej pozycji
na rynku Video On Demand. Dzięki temu przychody z tego segmentu wzrosły z 148 324,42 zł (stan na 30. 06.
2010 r.) do kwoty 2 425 920,99 zł (stan na 30. 06. 2011 r.). Okres ten przyniósł również Spółce wzrost liczby
abonentów produkowanych kanałów. W efekcie przychody z działalności emisyjnej wzrosły o 17%
w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Stopklatka S.A.
Prace rozwojowe portalu Stopklatka.pl
Na prowadzonym przez Stopklatka S.A. (zwana dalej: „Stopklatka”) portalu filmowym Stopklatka.pl (dalej
Portal) w I kwartale 2011 r. prowadzone były następujące prace rozwojowe, prowadzące do poszerzenia
atrakcyjności Portalu dla użytkowników i reklamodawców:


uruchomiony został mechanizm oceniania i opisywania zdjęć przez użytkowników,



prowadzono prace nad rankingami dla użytkowników,



uruchomionych zostało szereg funkcjonalności pozwalających na korzystanie z Portalu przez
użytkowników Facebooka – możliwość logowania na Portalu kontem Facebooka, przyciski „Lubię to”
Facebooka przy elementach Portalu i możliwość wizualizowania na tablicach użytkowników w Facebooku
efektów aktywności na Portalu,



wprowadzono kolejną wersję forum dyskusyjnego ze zmianą szeregu funkcjonalności,



wprowadzono testową wersję systemu rekomendacji filmowych, oraz wskazywania użytkowników
o podobnych gustach filmowych,



zreorganizowany został system grafik w Portalu,



zmodernizowano i zmieniono makiety szeregu stron, w tym strony profilu użytkownika i filmu,



wprowadzono szereg zmian w oprogramowaniu źródłowym Portalu, pozwalających na jego wydajniejsze
funkcjonowanie.

W przypadku każdej nowo wdrażanej funkcjonalności prowadzone są analizy powdrożeniowe.
Dodatkowo:


na podstronach filmów i osób poszerzone zostały informacje dotyczące związanej z nimi aktywności
użytkowników Portalu,



dokonano drobnych modernizacji stron filmów i udostępniono poszerzony katalog filmów i osób,



usprawniono narzędzia wspierające użytkowników w podejmowaniu aktywności
(np. uruchomiono tzw. poczekalnię zdjęć do opisania przez użytkowników portalu),



zmodernizowano mechanizmy komunikacji serwerów produkcyjnych z serwerami bazodanowymi,



opracowano nową stronę profilu użytkownika,



dokonano istotnych zmian w serwisie mobilnym m.stopklatka.pl, których zadaniem było poprawienie
czytelności serwisu na urządzeniach mobilnych,
przeorganizowany został dział Edukacja w Portalu, w którym kluczowym elementem stała się wygodna do
przeglądania lista szkół podzielona wg kierunków nauczania oraz specjalizacji,
utworzona została strona pomocy dla użytkowników Portalu,





na

portalu
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rozbudowana została integracja Portalu z serwisem Facebook na poziomie programu telewizyjnego oraz
repertuaru kin,
 utworzono stronę umożliwiającą prezentację w Portalu seriali, sezonów oraz ich odcinków.
Większość tych funkcjonalności została udostępniona użytkownikom, lecz jest jeszcze na etapie testowania
przed ostatecznym wdrożeniem.
Realizacja prac na rzecz klientów
Stopklatka S.A. wdrożyła nowe wersje stron internetowych prowadzonych przez nią dla ważnych branżowych
partnerów:


Stowarzyszenia Filmowców Polskich,



Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych,



Polskich Nagród Filmowych.

Ponadto dokonano wdrożenia szeregu produktowych stron internetowych klientów oraz szeregu stron
produktowych promujących wprowadzane do kin filmy dystrybutora Gutek Film. Prowadzono również prace
modernizacyjne przy obsługiwanych przez Stopklatka S.A. portalach klientów, organizatorów festiwali:




portal festiwalu filmowego Plus Camerimage – Fundacja Tumult,
utworzenie anglojęzycznej strony głównej festiwalu “Młodzi i Film” – CK 105,
przygotowanie strony dla kolejnej edycji festiwalu Ińskie Lato Filmowe – Stowarzyszenie Ińskie Lato
Filmowe.
Działania promocyjne

Tradycyjnie w styczniu i lutym 2011 roku, Portal zrealizował plebiscyt Internetowe Nagrody Filmowe – w tym
roku odbyła się jego 11. edycja. Impreza ta dała szansę do aktywizacji i pozyskiwania nowych użytkowników
Portalu. Wraz kanałem telewizyjnym Kino Polska zakończono również kolejną edycję plebiscytu Offowe
Odkrycie Roku.
Portal był patronem blisko pięćdziesięciu wydarzeń filmowych, w tym 16 imprez, 14 premier dvd i 13 premier
kinowych. W roku 2011 Portal obchodzi 15-lecie istnienia. Z tej okazji począwszy od 15 kwietnia Stopklatka
S.A. zaczęła organizować serię konkursów jubileuszowych, umożliwiających uczestnikom wygranie
atrakcyjnych nagród. Część konkursów odbywa się za pośrednictwem usług sms, co stało się kolejnym źródłem
dochodów Stopklatki.
W II kwartale prowadzono działania promocyjne poprzez patronowanie stu wydarzeniom filmowym, z których
najważniejsze to:











36. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych,
Polskie Nagrody Filmowe Orły 2011,
51. Krakowski Festiwal Filmowy,
Tarnowska Nagroda Filmowa,
festiwal Afrykamera,
13. przegląd Kino na Granicy,
targi: Poznań Media Expo i Film Foto Video,
maratony filmowe i inne imprezy organizowane w sieci Multikino,
impreza branżowa Forum Wokół Kina,
imprezy zagraniczne: Filmland Polen, IV Festiwal Filmów Polskich w Moskwie.
Nawiązane współprace

Od 24 stycznia br. z chwilą uruchomienia polskojęzycznej wersji portalu Yahoo! pod adresem yahoo.pl
publikowane są informacje z portalu Stopklatka.pl. Współpraca generuje dodatkowy ruch użytkowników
kierowany na portal Stopklatka.pl. 20 maja 2011 r. Spółka podpisała umowę z firmą KinAds, obsługującą
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podmioty z rynku kinowego i internetowego w zakresie działań reklamowo-promocyjnych, w zakresie
prowadzenia przez firmę KinAds biura sprzedaży reklam i usług w Warszawie.
Wprowadzenie akcji serii A2 na NewConnect
Dnia 12 stycznia 2011 roku, w wyniku podjęcia stosownej uchwały Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., miał miejsce pierwszy dzień notowań 485 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A2 na
rynku NewConnect.
Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej
Pan Adam Bortnik, w związku z otrzymaniem propozycji wejścia w skład Rady Nadzorczej, złożył ze skutkiem
na
dzień
31
maja
2011
r.
rezygnację
z
pełnienia
funkcji
Prezesa
Zarządu,
a podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2011 r. został powołany do Rady Nadzorczej.
Wobec powyższego Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2011 r. podjęła uchwałę
o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pani Iwony Zabielskiej-Stadnik, pełniącej dotychczas funkcję
Członkini Zarządu.
Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2011 r. obok Pana Adama Bortnika do Rady Nadzorczej
powołano również Pana Piotra Orłowskiego, natomiast odwołani zostali dotychczasowi dwa członkowie Rady
Nadzorczej: Panowie Krzysztof Lindner i Piotr Skrzyp.
Decyzja o pozyskaniu dodatkowego kapitału poprzez emisję akcji serii C, a także dematerializacji
serii A1
Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29 czerwca 2011 r. została podjęta uchwała o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję z zachowaniem prawa poboru nie więcej niż 487.261 akcji serii C
o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 3,42 zł.
Równocześnie podjęto uchwałę o dematerializacji akcji serii A1 i wprowadzeniu ich do obrotu na rynku
NewConnect.

2.

2.1.

Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, w tym związanych z pozostałymi miesiącami roku
obrotowego.
Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie

Na wynik finansowy Grupy
wpływa wiele czynników związanych z sytuacją gospodarczą
w kraju i na świecie. Negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy mogą mieć zarówno czynniki ekonomiczne
m.in. spadek Produktu Krajowego Brutto, wzrost inflacji i wzrost stóp procentowych, spadek wydatków
konsumpcyjnych, czy też czynniki o charakterze prawnym m.in. pogorszenie warunków regulacyjnych
w zakresie prowadzenia działalności przedsiębiorczej w kraju.
2.2.

Ryzyko związane z rynkami, na których Grupa prowadzi działalność

Głównymi rynkami działalności Grupy są: rynek tematycznych telewizji komercyjnych, rynek reklamy, rynek
filmów na żądanie, rynek reklamy internetowej, rynek usług e-commerce i usług mobilnych. Koniunktura na
rynku reklamy internetowej i usług mobilnych jest skorelowana z sytuacją na rynku reklamy ogółem, która jest
wypadkową wielu czynników ekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, nastroje gospodarcze, poziom
konsumpcji, polityka marketingowa przedsiębiorstw, ich sytuacja finansowa, a także w przypadku usług
mobilnych działania podejmowane przez regulatora rynku. Rozwój rynku usług e-commerce zależy przede
wszystkim od wzrostu popularności Internetu oraz zakupów usług i produktów przez Internet, na co również
mają wpływ wspomniane czynniki ekonomiczne. Niekorzystne zmiany koniunktury w Polsce, spadek popytu
konsumpcyjnego, mogą mieć wpływ na przychody oraz wyniki finansowe Spółki. Ponadto Grupa obarczona jest
ryzykiem nie przedłużenia umów z Operatorami. Nie można wykluczyć wypowiedzenia, czy też nie
przedłużenia na kolejne okresy jednej lub kilku umów przez Operatorów. Wypowiedzenie oraz nieprzedłużenie
31

Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 roku

umowy w szczególności od Operatora o dużej liczbie abonentów, miałoby istotny wpływ na wyniki Grupy.
Ponadto, w przypadku Kino Polska TV S.A. nie można wykluczyć ryzyka związanego z zaprzestaniem lub
pogorszeniem współpracy z At Media Sp. z o.o., która to specjalizuje się w sprzedaży czasu reklamowego
w tematycznych stacjach telewizyjnych. Dodatkowo istnieje ryzyko pozyskiwania atrakcyjnych filmów
niezbędnych do rentownego funkcjonowania kanałów produkowanych przez Kino Polska TV S.A., co może
odbić się na wynikach Grupy. Jednakże, aby przeciwdziałać temu zjawisku, Spółka dąży do zawierania
długoterminowych umów licencyjnych na szczególnie atrakcyjne filmy, poza tym pozyskuje filmy od wielu
licencjodawców, a także organizuje konkursy dla młodych twórców oraz podejmuje działania mające na celu
współfinansowanie produkcji filmowych.
2.3.

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym i zagranicznym

Grupa działa na rynku tematycznych stacji telewizyjnych oraz portali internetowych, na którym istnieje ryzyko
pojawienia się nowych podmiotów. Dodatkowo, istnieje możliwość wzrostu konkurencji ze strony już
istniejących stacji telewizyjnych, czy portali filmowych ogólnotematycznych oraz ze strony portali
zagranicznych, szczególnie w przypadku pozyskania przez dany portal kapitału na rozwój. Niemniej jednak
marki oferowane przez Grupę, takie jak Telewizja Kino Polska, kanały z rodziny FilmBox oraz portal
Stopklatka.pl stanowią rozpoznawalną pozycję na rynku polskim. Dodatkowo Grupa poszerza obszar swojej
działalności telewizyjnej o kolejne rynki europejskie.
2.4.

Ryzyko zmiany przepisów prawnych

Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do ustawy o Krajowej
Radzie Radiofonii i Telewizji prawa podatkowego, a także prawa działalności gospodarczej, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych czy prawa z zakresu papierów wartościowych mogą wywołać negatywne
konsekwencje dla Grupy. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych.
Istotnymi gałęziami prawa, których zmiana może wywoływać silny wpływ na działalność gospodarczą
prowadzoną przez Grupę są: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo handlowe, prywatne prawo gospodarcze,
prawo podatkowe, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo papierów wartościowych. Istnieje
znaczne ryzyko zmiany przepisów w każdej z tych dziedzin prawa, zważywszy, iż część z nich jest nadal w fazie
dostosowywania do wymagań unijnych.
2.5.

Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów

Ze względu na fakt, że duża część przychodów Grupy generowana jest w ramach współpracy z kluczowymi
Klientami, istnieje ryzyko zmniejszenia wartości przychodów w wypadku utraty pojedynczych lub grupy
kluczowych Klientów.
2.6.

Ryzyko utraty koncesji / nieprzyznania koncesji po roku 2013

Działalność Kino Polska TV S.A. opiera się na posiadanej koncesji na rozpowszechnianie
w sposób rozsiewczy satelitarnego kodowanego programu telewizyjnego pod nazwą Kino Polska przyznanej
Spółce na czas określony do dnia 17 grudnia 2013 roku. Spółka posiada również koncesję na rozpowszechnianie
kanału Kino Polska Muzyka w sieci telewizji kablowej. Koncesja ta wygasa z dniem 7 lutego 2021 roku.
Istnieje ryzyko, że ewentualne niewypełnianie postanowień koncesji, w szczególności w zakresie treści
programowych lub maksymalnego czasu emisji reklam, trwałe zaprzestanie emisji programu – mogą
spowodować sankcje ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (wezwanie do usunięcia naruszeń, kary
pieniężne w wysokości do 50% opłaty rocznej za używanie częstotliwości lub do 10% przychodów nadawcy za
poprzedni rok podatkowy lub utrata koncesji).
Nie można wykluczyć ryzyka, że KRRiT odmówi ponownego przyznania Emitentowi koncesji na
rozpowszechnianie kanałów Kino Polska i Kino Polska Muzyka po okresie, na jaki zostały one pierwotnie
wydane. Dodatkowo nie można wykluczyć ryzyka związanego z utratą koncesji na nadawanie w/w programów.
W związku ze złożeniem przez Kino Polska TV S.A. wniosku o koncesję na nadawanie programu Kino Polska
Muzyka drogą rozsiewczą satelitarną istnieje zagrożenie, iż KRRiT rozpatrzy wniosek negatywnie.
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Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki
i sytuację finansową Grupy.
2.7.

Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kluczowych pracowników

Działalność i rozwój Grupy realizowana jest dzięki wiedzy i doświadczeniu kadry zarządzającej, a także
wykwalifikowanych pracowników Grupy. Utrata lub brak możliwości w znalezieniu wyspecjalizowanej kadry
na kluczowe stanowiska może wywrzeć istotny wpływ na działalność operacyjną, czy też perspektywy rozwoju
Grupy.
2.8.

Ryzyko kursowe

Kino Polska TV S.A. ponosi koszty z tytułu usług nadawania sygnału telewizyjnego na satelitę dla każdego
z programów telewizyjnych w standardowo przyjętej dla tego typów umów walucie, tj. w euro. Dlatego też
wartość kosztów narażona jest na ryzyko kursowe. Ewentualne osłabienie się złotego wobec euro może wpłynąć
na zmniejszenie rentowności programów produkowanych przez Spółkę.

3.

Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta.

W skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. wchodzi Kino Polska TV S.A. zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
nr 0000363674, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.387.000 zł, który dzieli się na 13.870.000 akcji zwykłych
na okaziciela o wartości nominalnej 0.10 zł oraz spółka Stopklatka S.A. zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
nr 0000332145, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.949.045 zł, który dzieli się na 1.949.045 akcji zwykłych
na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł. Emitent posiada 1.301.000 akcji Stopklatki S.A. co daje 66,75%
udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4.

Skutki zmian w strukturze Grupy Kapitałowej.

W okresie sprawozdawczym nie doszło do istotnych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej. W dniu 30 czerwca
2011 r. Emitent w wyniku transakcji nabycia akcji Stopklatka S.A. zwiększył swoje zaangażowanie w kapitale
zakładowym oraz na Walnym Zgromadzeniu spółki z 65,21% do 66,75%.
W dniu 29 czerwca 2011 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stopklatka S.A. – spółki zależnej Emitenta
podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższa niż 487.261 zł poprzez emisję akcji
serii C z zachowaniem prawa poboru. Zarząd Stopklatka S.A. ustalił cenę emisyjną na poziomie 3,42 zł za jedną
akcję. Zapis przeprowadzone zostaną od dnia 16 sierpnia 2011 r. do dnia 29 sierpnia 2011 r.

5.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników
na dany rok.

Pomimo recesji i trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, co negatywnie wpłynęło na wyniki Grupy w pierwszym
półroczu 2011 roku, Zarząd Kino Polska TV S.A. będzie prowadził efektywne działania prowadzące do
wygenerowania zysku za 2011 rok zgodnego z podaną w Prospekcie Emisyjnym Spółki (zatwierdzonym przez
Komisję Nadzoru Finansowego dn. 25 lutego 2011 r.) prognozą.
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6.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Imię i Nazwisko

Liczba

Liczba

Udział

Udział procentowy

akcji

głosów

procentowy

w kapitale

w liczbie

zakładowym

głosów
1

9 037 800

9 037 800

65,16%

65,16%

Fundusze inwestycyjne zarządzane

1 205 350

1 205 350

8,69%

8,69%

1 184 793

1 184 793

8,54%

8,54%

5%

5%

SPI International Polska sp. z o.o.

2

przez Ipopema TFI S.A. ,
Pioneer Pekao Investment
Management S.A.
(w ramach asset management)3
Piotr Reisch – Prezes Zarządu4

693 500

1

zgodnie z zawiadomieniem z dnia 06.05.2011 r.

2

zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27.05.2011 r.

3

zgodnie z zawiadomieniem z dnia 13.05.2011 r.

4

693 500

zgodnie z zawiadomieniem z dnia 06.05.2011 r.

7.

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
i nadzorujące Emitenta.
Imię i Nazwisko

Piotr Reisch – Prezes

Liczba akcji

Liczba

Udział

Udział procentowy

głosów

procentowy w

w kapitale

liczbie głosów

zakładowym

693 500

693 500

5%

5%

138 700

138 700

1%

1%

Zarządu
Bogusław Kisielewski –
Członek Zarządu

8.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Emitent ani podmioty z Grupy Kapitałowej nie toczą przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowań mających istotne znaczenie dla ich działalności.
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9.

Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji
z podmiotami powiązanymi jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych
warunkach niż rynkowe.

Zarówno Kino Polska TV S.A., jak i Stopklatka S.A. nie zawarły żadnych transakcji z podmiotami
powiązanymi, na warunkach innych niż rynkowe.
10.

Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
pożyczki lub udzieleniu gwarancji.

Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta nie udzieliły żadnego rodzaju poręczeń kredytu, czy pożyczki oraz nie
udzielały gwarancji w pierwszym półroczu 2011 roku.

11.

Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań przez Grupę.

Duże znaczenie dla oceny sytuacji finansowej Emitenta w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza stanowi
fakt uzyskania środków związanych z emisją akcji serii B Kino Polska TV S.A. Umożliwiają one realizację
zamierzeń inwestycyjnych spółki, a co za tym idzie zwiększenie jej wartości dla akcjonariuszy.
Istotny z punktu widzenia możliwości realizacji bieżących zobowiązań przez Grupę jest fakt odnowienia przez
Kino Polska TV S.A. i zwiększenia linii kredytowej w rachunku bieżącym. W dniu 30 czerwca 2011 roku
zawarty został Aneks nr 5 do umowy nr 3/2008 kredytu w rachunku bieżącym („Kredyt”) z dnia 10 kwietnia
2008 r. wraz z aneksami, pomiędzy Kino Polska TV S.A., a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą
w Warszawie („Bank”). Przedmiotem Aneksu nr 5 jest odnowienie i zwiększenie linii kredytowej w rachunku
bieżącym z kwoty 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) na 3.000.000 zł (trzy miliony złotych)
z terminem wykorzystania do dnia 29 czerwca 2012 roku. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na
bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia + marża banku. Prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest złożony
przez Spółkę do dyspozycji Banku weksel własny in blanco.
Dodatkowo Zarząd Kino Polska TV S.A. w dniu 4 lipca 2011 roku zawarł Aneks nr 2 do Umowy Kredytu
Zaliczka nr 24/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r., pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki
S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej „Bankiem”). Przedmiotem Aneksu nr 2 jest odnowienie
i zwiększenie o 1.000.000. zł (jeden milion złotych) Kredytu Zaliczka (zwanego dalej: „Kredytem”), w formie
odnawialnego limitu, do maksymalnej wysokości: 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). Celem Kredytu jest
finansowanie należności z tytułu faktur handlowych VAT przysługujących Spółce od jej kontrahentów.
Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku.
Kredyt
może być
wykorzystywany w okresie
od 04.07.2011 r. do 03.07.2012 r.

12.

Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki
w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza.
1. 17 czerwca 2011 r. Kino Polska TV S.A. złożyła wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na
rozpowszechnianie drogą rozsiewcą satelitarną programu Kino Polska Muzyka. W przypadku
pozytywnej odpowiedzi ze strony KRRiT, Spółka planuje rozpocząć od października br. sprzedaż czasu
reklamowego na antenie w/w programu.
2. Nienajlepsza obecnie sytuacja w gospodarce może mieć wpływ w najbliższym okresie na zachowania
reklamodawców. Niewykluczone, że można spodziewać się zamrażania budżetów reklamowych.
3. Wśród klientów Stopklatka S.A. z branży telekomunikacyjnej obserwujemy zjawiska, które mogą mieć
wpływ na przyszłą współpracę – rebranding PTC skutkuje wstrzymanie działań wspierających
w obszarze, w którym Spółka działa wspólnie z PTC, podobnie w efekcie transakcji sprzedaży
Polkomtela wiele działań jest okresowo zamrożonych. Ponadto wdrażanie przez firmy
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telekomunikacyjne zaleceń regulatora rynku, dotyczących ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych
usług mobilnych, powoduje dużą ostrożność w prowadzeniu działań związanych z usługami
mobilnymi.
4. Trwa przenoszenie części aktywności Stopklatka S.A. do Warszawy. Podstawową funkcją budowanego
biura w Warszawie jest budowa działu sprzedaży reklam i usług, przez co komórka ta zbliży się do
środowiska biznesowego i zlokalizowana będzie w miejscu, gdzie funkcjonuje większość klientów
Stopklatka S.A.
5. W oparciu o kapitał pozyskany z emisji akcji serii C, Stopklatka S.A., Grupa kontynuować będzie
działania inwestycyjne związane z portalem Stopklatka.pl. Część kosztów realizowanych podczas
prowadzenia tej inwestycji wpłynie bezpośrednio na wynik.
6. Dotychczasowe działania inwestycyjne, będące pracami rozwojowymi prowadzonymi w Portalu, są
sukcesywnie wdrażane, co oznacza rozpoczęcie księgowania odpisów amortyzacyjnych, związanych
z ich eksploatacją.
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IV.

Oświadczenia Zarządu
Warszawa dnia 12 sierpnia 2011 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KINO POLSKA TV S.A.
w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Zarząd Kino Polska TV S.A. potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, skrócone jednostkowe oraz
skonsolidowane półroczne sprawozdania finansowe spółki i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. oraz jej wynik finansowy. Półroczne
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A, w tym opis podstawowych ryzyk
i zagrożeń.

__________________
Piotr Adam Reisch
Prezes Zarządu

__________________
Bogusław Kisielewski
Członek Zarządu
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Warszawa dnia 12 sierpnia 2011 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KINO POLSKA TV S.A.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Kino Polska TV S.A. potwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
dokonujący przeglądu skróconego jednostkowego oraz skonsolidowanego półrocznego sprawozdania
finansowego spółki został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci
dokonujący przeglądu tych sprawozdań, spełniają warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu
z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

__________________
Piotr Adam Reisch
Prezes Zarządu

__________________
Bogusław Kisielewski
Członek Zarządu
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