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PISMO PREZESA ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

W imieniu Zarządu Stopklatka S.A. mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny Spółki, będący 

podsumowaniem naszej działalności w roku 2011. 

Miniony rok był pierwszym pełnym rokiem obecności Spółki na ASO NewConnect. W ciągu roku 2011 

wprowadzone do obrotu zostały wszystkie pozostające dotychczas poza ASO akcje Spółki – najpierw w styczniu 

akcje serii A2, a następnie w grudniu akcje serii A1 łącznie z akcjami nowo wyemitowanej serii C.  

Dzięki tej emisji, w większości objętej przez korzystającego z prawa poboru inwestora strategicznego, Spółka 

pozyskała kapitał na dalszy rozwój. W oparciu o niego, a także o kapitał pozyskany podczas debiutu giełdowego, 

przez cały rok 2011 prowadzone były intensywne prace rozwojowe Portalu. Został on wzbogacony o szereg 

funkcjonalności. Szczególnie na uwagę zasługują te o charakterze społecznościowym, a także dotyczące 

personalizacji treści, takie jak wdrożony autorski system rekomendacyjny, wspomagający użytkowników w  

wyborze treści audiowizualnych. 

Począwszy od grudnia roku 2010 Spółka ma nowego większościowego udziałowca w postaci Kino Polska TV 

S.A., co jest tym bardziej istotne, że jest to inwestor branżowy. Umożliwiło to Spółce stanie się częścią Grupy 

Mediowej SPI, co jest szczególnie istotne zważywszy na postępujący w ostatnim okresie proces konwergencji 

mediów. Kino Polska TV S.A. zadebiutowało w kwietniu 2011 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów 

Wartościowych. 

W maju 2011 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu, które objęłam po sześciomiesięcznej 

obecności w Zarządzie w charakterze członkini. Ustępujący wieloletni Prezes, Pan Adam Bortnik, został 

powołany na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2011 roku do roli Członka Rady Nadzorczej Spółki, którą pełni 

obecnie. Pan Adam związał się ze Stopklatką 25 lat temu, kiedy to funkcjonowała w postaci audycji w 

Akademickim Radiu „Pomorze” w Szczecinie. Na jej bazie w kolejnych latach zbudował wraz z zespołem 

skupionym wokół audycji Portal, a następnie Spółkę, którą po kolejnych przekształceniach wprowadził w roku 

2010 na ASO NewConnect. 

Kierując Spółką z Warszawy jednocześnie rozpoczęłam proces budowania w stolicy struktur Spółki, dzięki czemu 

mogliśmy znaleźć się bliżej naszych Klientów. Podczas Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2011 roku została 

podjęta decyzja o przeniesieniu siedziby do Warszawy. W Szczecinie nadal funkcjonuje biuro z większością 

dotychczasowego zespołu. 

Rok 2011 był dość trudny dla Spółki pod względem finansowym, głównie z powodu spadku przychodów ze 

sprzedaży treści do usług mobilnych. Reagując na to zjawisko przeprowadzona została wiosną 2011 roku 

restrukturyzacja. Pozwoliła ona na sukcesywne poprawianie wyników. Pomimo że rok zakończył się stratą, 

udaje się ją konsekwentnie z kwartału na kwartał obniżać. 

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z naszym Raportem Rocznym. 

Z wyrazami szacunku, 

 

Iwona Zabielska-Stadnik 

Prezes Zarządu 

 

 

 

Warszawa, 17 lutego 2012 r. 



01.01.2011

-

31.12.2011

01.01.2010

-

31.12.2010

01.01.2011

-

31.12.2011

01.01.2010

-

31.12.2010

Przychody ze sprzedaży 4 248 133,71 5 211 706,15 961 812,56 1 179 973,32

Zysk (strata) ze sprzedaży -698 389,70 76 093,38 -158 121,20 17 228,17

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -656 110,87 196 161,93 -148 548,92 44 412,68

Zysk (strata) brutto -626 827,02 230 873,06 -141 918,81 52 271,57

Zysk (strata) netto -619 543,78 204 554,76 -140 269,83 46 312,89

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -391 736,74 79 000,98 -88 692,43 17 886,47

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -574 810,96 -739 647,45 -130 141,95 -167 462,29

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 196 556,21 643 852,29 270 910,21 145 773,48

Przepływy pieniężne netto razem 230 008,51 -16 794,18 52 075,83 -3 802,34

Aktywa trwałe 476 674,27 56 868,35 107 922,99 12 875,46

Aktywa obrotowe 2 372 984,14 2 189 360,09 537 263,21 495 689,21

Należności długoterminowe 11 880,00 11 880,00 2 689,73 2 689,73

Należności krótkoterminowe 341 060,53 444 380,08 77 218,92 100 611,32

Kapitał własny 2 356 327,48 1 932 184,26 533 492,00 437 462,48

Kapitał podstawowy 2 275 246,00 1 949 045,00 515 134,49 441 279,89

Zobowiązania krótkoterminowe 425 012,37 266 280,58 96 226,31 60 288,12

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Dane przeliczone zostały w oparciu o kurs EUR Tab. 252/A/NBP/2011 z dnia 30.12.2011: 4,4168

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOPKLATKA S.A. ZA ROK 2011

PLN EUR

Wyszczególnienie
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I.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  ZA ROK 

ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011R. 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Kapitał zakładowy i zmiany w kapitale, struktura akcji 

 

Stan na dzień 1 stycznia 2011 r. 

Spółka, po podwyższeniu kapitału w roku 2010 (związanym z debiutem na rynku 

NewConnect), na dzień 1 stycznia 2011 r. posiadała kapitał zakładowy w wysokości 

1 949 045 zł, na który składało się 1 949 045 akcji na okaziciela serii A1, A2 i B o wartości 

nominalnej 1 zł każda. Akcje serii A1 (całkowicie w posiadaniu strategicznego akcjonariusza 

Spółki: Kino Polska TV S.A.) miały postać materialną, natomiast akcje serii A2 i B były 

zdematerializowane i notowane na ASO NewConnect. 

 

Emisja akcji serii C 

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 zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 3,42 zł. 

W dniach od 16 do 29 sierpnia 2011 r. przyjmowane były zapisy w wykonaniu prawa poboru. 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji czterem akcjonariuszom przydzielono łącznie 

326 201 akcji, a Spółka pozyskała 1,1 mln zł. 

21 września 2011 r. podczas posiedzenia Zarządu zostało przyjęte (Akt Notarialny, rep. A Nr 

8220/2011), a następnie złożone w sądzie, oświadczenie o dookreśleniu kapitału 

zakładowego. Na początku listopada 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował 

podniesienie kapitału zakładowego do wysokości 2 275 246 zł. 

 

Dematerializacja akcji serii A1 

W celu uporządkowania struktury akcji, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

29 czerwca 2011 r. podjęto również uchwałę o dematerializacji akcji serii A1. Dzięki tym 

działaniom wszystkie akcje Spółki są obecnie akcjami zdematerializowanymi. 
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Stan na koniec roku 2011 

Obecnie akcje Spółki podzielone są na cztery serie: 

 

SERIA ROK 

EMISJI 

RODZAJ NEWCONNEC

T 

LICZBA 

AKCJI 

UDZIAŁ 

PROCENT. 

A1 2009 na okaziciela zdematerializowane tak 1 271 000 55,86% 

A2 2009 na okaziciela zdematerializowane tak 485 000 21,32% 

B 2010 na okaziciela zdematerializowane tak 193 045 8,48% 

C 2011 na okaziciela zdematerializowane tak 326 201 14,34% 

    2 275 246 100,00% 

Tab. 1.1. Struktura akcji, stan na 31.12.2011 

 

 

 

 

1.2. Struktura akcjonariatu 

 

 

Zmiany w akcjonariacie w ciągu roku 2011 

W roku 2011 główny akcjonariusz Spółki, Kino Polska TV S.A., zwiększył posiadanie akcji 

Spółki w wyniku: 

 nabycia 103 255 akcji od Pana Adama Bortnika na podstawie umów cywilnoprawnych  

w dwóch transzach: 30 czerwca 2011 r. 30 000 akcji, a następnie 21 grudnia 2011 r. 

73 255 akcji; 

 objęcia 325 250 akcji nowoemitowanej serii C na podstawie zapisu z dnia 29 sierpnia 

2011 r.; 

 zakupu 98 781 akcji podczas transakcji sesyjnych na rynku ASO NewConnect w roku 

2011. 

W efekcie liczba posiadanych przez Kino Polska TV S.A. akcji zwiększyła się w ciągu roku 

2011 z 1 271 000 do 1 798 286, a procentowy udział w liczbie głosów na WZA wzrósł  

z 65,21% do 79,04%. 

 

 

 

 

 

 

 



 5  

Obecna struktura akcjonariatu 

W oparciu o akcjonariat reprezentowany na ostatnim Walnym Zgromadzeniu (29 czerwca 

2011 r.) oraz o informacje posiadane przez Zarząd, struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 

2011 r. wyglądała następująco: 

 

LP. IMIĘ, NAZWISKO 

(NAZWA, FIRMA) 

LICZBA 

AKCJI 

UDZIAŁ 

PROCENT. 

1. Kino Polska TV S.A. 1 798 286 79,04% 

2. Przemysław Basiak 176 360 7,75% 

3. Sławomir Ziemski 151 500 6,66% 

4. Pozostali 149 100 6,55% 

 
Tab. 1.2. Struktura akcjonariatu, stan na 31.12.2011 

 

1.3. Informacja o odbytych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki  

W roku 2011 odbyło się jedno Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w dniu  

29 czerwca 2011 r. (Rep. A Nr 5918/2011). 

W trakcie Walnego Zgromadzenia podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010, 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia  

31 grudnia 2010 r., 

 w sprawie podziału zysku za rok 2010, 

 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu, 

 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu i Członkom Rady Nadzorczej, 

 w sprawie odwołania Panów Piotra Skrzypa i Krzysztofa Lindnera z Rady Nadzorczej, 

 w sprawie powołania Panów Adama Bortnika i Piotra Orłowskiego do Rady Nadzorczej, 

 w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 

 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na 

okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, 

zmiany Statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji oraz wprowadzenie do obrotu 

na ASO NewConnect, 

 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na ASO 

NewConnect akcji serii A1, ich dematerializacji oraz udzielenia upoważnienia 

Zarządowi, 

 w sprawie zmiany Statutu, 

 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 
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1.4. Rada Nadzorcza 

W roku 2011 nastąpiła jedna zmiana w Radzie Nadzorczej – podczas Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 29 czerwca 2011 r. odwołano Panów Piotra Skrzypa i Krzysztofa Lindnera,  

a w ich miejsce powołani zostali Panowie Adam Bortnik i Piotr Orłowski. 

 

do 29.06.2011 od 29.06.2011 

Bogusław Kisielewski 

Piotr Reisch 

Zbigniew Markowski 

Piotr Skrzyp 

Krzysztof Lindner 

Bogusław Kisielewski 

Piotr Reisch 

Zbigniew Markowski 

Adam Bortnik 

Piotr Orłowski 

 
Tab. 1.3. Skład Rady Nadzorczej w roku 2011 

1.5. Zarząd 

Od czasu powołania 6 grudnia 2010 r. w skład Zarządu Pani Iwony Zabielskiej-Stadnik 

zarząd z początkiem roku 2011 funkcjonował w składzie trzyosobowym: 

Adam Bortnik – Prezes Zarządu, 

Iwona Zabielska-Stadnik – Członek Zarządu, 

Przemysław Basiak – Członek Zarządu. 

W maju 2011, w wyniku otrzymanej od akcjonariusza większościowego propozycji wejścia  

w skład Rady Nadzorczej, Pan Adam Bortnik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu ze skutkiem na 31 maja 2011 r. 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2011 r. 

podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pani Iwony Zabielskiej-Stadnik. 

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 29 czerwca 2011 r. została podjęta decyzja  

o wprowadzeniu zmiany Statutu w zakresie sposobu reprezentacji członków Zarządu, 

określająca, że do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie 

Zarządu działający łącznie. 

Na 31 grudnia 2011 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

Iwona Zabielska-Stadnik – Prezes Zarządu. 

Przemysław Basiak – Członek Zarządu. 

Po okresie sprawozdawczym, 11 stycznia 2012 r., wpłynęła do Spółki, złożona przez Pana 

Przemysława Basiaka, rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 

31 stycznia 2012 r. Jako przyczynę podano powody osobiste. Rezygnacja została przyjęta.  
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1.6. Siedziba i adres siedziby 

W trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 29 czerwca 2011 r. została podjęta decyzja 

o zmianie siedziby Spółki na Warszawę w miejsce dotychczasowego Szczecina. Zmiana 

została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Szczecinie 26 sierpnia 2011 r. 

W lipcu 2011 roku Spółka podpisała umowę najmu z jednym z właścicieli posesji przy  

ul.Puławskiej 61 w Warszawie, gdzie ustalono adres siedziby, tożsamy z adresem siedziby 

akcjonariusza większościowego – Kino Polska TV S.A. 

Dotychczasowa siedziba Spółki w Szczecinie przy ul. Tkackiej 19-22 od tej chwili otrzymała 

status biura w Szczecinie, w którym w dalszym ciągu prowadzona jest działalność w zakresie 

zbliżonym do dotychczasowego. 

Ponadto otwarte zostało biuro w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7, w miejscu prowadzenia 

działalności przez akcjonariusza większościowego. Do warszawskiego biura przeniesiona 

została księgowość Spółki oraz zostało uruchomione własne biuro sprzedaży i marketingu, 

zatrudniające na koniec roku 2011 dwie osoby, równolegle z dotychczasowymi dwiema 

pracującymi w biurze szczecińskim. 

 

 

1.7. Obecność na ASO NewConnect 

Spółka od 12 lipca 2010 r. notowana jest w Alternatywnym Systemie Obrotów NewConnect, 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pod nazwami 

skróconymi STK i STOPKLA. Akcje Spółki wchodzą w skład indeksu notowań NCIndex.  

W chwili debiutu notowane były wyemitowane podczas emisji prywatnej prawa do akcji,  

a następnie akcje serii B.  

Wartość obrotów na akcjach Spółki w ramach transakcji sesyjnych w roku 2011 wyniosła 

1,42 miliona złotych. 

 

Wprowadzenie akcji serii A2 do obrotu na  ASO NewConnect 

12 stycznia 2011 r. do ASO NewConnect wprowadzone zostały akcje serii A2 po uprzednim 

ich zdematerializowaniu.  

 

Rezygnacja ze współpracy z Autoryzowanym Doradcą 

Po upłynięciu regulaminowych dwunastu miesięcy, podczas których Spółka miała obowiązek 

korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy, Zarząd Spółki zdecydował się na rozwiązanie 

w lipcu 2011 roku umowy z pełniącą tę funkcję firmą Capital One Advisers Sp. z o.o. 

uznając, że Spółka weszła w posiadanie kompetencji pozwalających na samodzielne 

prowadzenie spraw związanych z obecnością w ASO. 

Niezależnie od powyższego Spółka nawiązała współpracę z dotychczasowym 

Autoryzowanym Doradcą w procesie wprowadzenia do obrotu na ASO NewConnect akcji 

serii A1 i C. 
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Wprowadzenie akcji serii A1 i C do obrotu na ASO NewConnect 

30 grudnia 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do 

notowań akcje serii A1 i C. 

W efekcie powyższych działań wszystkie akcje Spółki są obecnie zdematerializowane  

i notowane na ASO NewConnect. 

 

Rys. 1.1. Kurs akcji Spółki w złotych w roku 2011 

 

2.  ZARYS DZIAŁALNOŚCI I WAŻNE ZDARZENIA W ROKU 2011 

 

 

  2.1. Portal filmowy Stopklatka.pl 

Głównym obszarem działalności Spółki jest prowadzenie portalu tematycznego Stopklatka.pl 

(Portal), zajmującego się tematyką audiowizualną, w szczególności filmem i telewizją. Portal 

istnieje od 1996 roku i jest ustawicznie rozwijany o kolejne funkcjonalności. W efekcie notuje 

stale zwiększającą się liczbę zarejestrowanych użytkowników, co pozwala na generowanie 

przychodów przez ich monetyzację, głównie poprzez przychody z reklamy publikowanej  

w Portalu, a także sklep internetowy i, począwszy od roku 2011, organizację konkursów za 

pośrednictwem sms. 

W roku 2011 wprowadzono na Portalu szereg zmian, zarówno w warstwie prezentacyjnej, jak 

i po stronie silnika Portalu. Coraz silniejsza personalizacja treści, związana z wdrażanymi 

mechanizmami rekomendacyjnymi, wymuszała na zespole projektowo-programistycznym 

ustawiczne optymalizowanie mechanizmów generujących treści dla użytkownika.  

Prowadzono dalsze działania nad zwiększaniem atrakcyjności Portalu pod kątem 

multimediów. Wprowadzony w grudniu 2010 roku mechanizm oznaczania zdjęć przez 

użytkowników zaowocował wygenerowaniem ponad 100 tys. przypisań zdjęć do osób, przez 

co możliwe stało się na stronach osób zbudowanie galerii zdjęć z filmów, w których te osoby 

się pojawiły. Nieprzerwanie od 2010 roku emitowany jest autorski cotygodniowy 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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wideomagazyn „Pierwszy rząd”, informujący o premierach kinowych. Do końca roku 2011 

wyemitowano 62 edycje magazynu, z czego począwszy od odcinka nr 41 (z 15 lipca) materiał 

ten w portalu YouTube jest prezentowany w jakości HD. Ekipa Stopklatki obecna jest 

również na imprezach i planach filmowych, z których w roku 2011 przygotowała ponad 200 

wideorelacji. Publikowane są także kolejne odcinki komiksu „The Movie”, komentującego 

aktualne wydarzenia w świecie filmowym.  

W trakcie roku 2011 zoptymalizowano materiały wideo prezentowane w portalu, 

doprowadzając do zunifikowania formatów prezentowanych materiałów oraz wprowadzając 

nową platformę odtwarzacza wideo. Dzięki temu ustandaryzowano kwestie związane  

z materiałami wideo, osiągnięto zadowalające efekty w funkcjonowaniu nowego odtwarzacza 

i poszerzono obszar platform na których można oglądać materiały wideo portalu o urządzenia 

z systemem iOS (m.in. iPhone, iPad). 

Ponadto począwszy od grudnia 2011 roku Portal rozpoczął prezentowanie tematycznych 

bloków materiałów filmowych, mających m.in. pokazać zainteresowanym klientom potencjał 

drzemiący w prezentowanych materiałach. Pierwszą serią klipów jest zbiór 30-sekundowych 

humorystycznych animacji pt. „Koń Rafał”. Druga z prezentowanych kolekcji to „Historia 

polskiego kina według Telewizji Kino Polska w Stopklatce”. Planowane są kolejne grupy 

materiałów pozyskane do publikacji dzięki współpracy z Telewizją Kino Polska w ramach 

synergii w grupie kapitałowej. 

W lutym 2011 roku uruchomiony został system rekomendacyjny. Dzięki niemu użytkownicy 

oceniając filmy i osoby uzyskali dostęp do rekomendacji związanych z filmami granymi  

w kinach i telewizji, a także zyskali możliwość poznania innych użytkowników o zbliżonych 

gustach.  

W drugim kwartale 2011 roku zmieniona została forma prezentacji szkół o profilu 

artystycznym (zwłaszcza filmowych i teatralnych) w portalu. Dane zaprezentowano w nowy  

i łatwiejszy do przeglądania sposób. 

W pierwszej połowie roku 2011 zaprezentowana została zmieniona strona portalu w wersji na 

urządzenia mobilne. Portal mobilny został przeniesiony z adresu wap.stopklatka.pl na adres 

m.stopklatka.pl i został odświeżony oraz zoptymalizowany pod zmniejszone ekrany urządzeń 

mobilnych, zwłaszcza telefonów i smartfonów. 

W drugiej połowie roku 2011 Spółka przeprowadziła audyt Portalu pod kątem zgodności  

z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawami konsumenckimi. W jego efekcie 

usprawnione zostały w Spółce odpowiednie procedury i  skorygowano zapisy w Regulaminie 

i Polityce prywatności Portalu. Nowy Regulamin wszedł w życie 23 grudnia 2011 r. 

Także w drugiej połowie roku trwały prace nad mechanizmem umożliwiającym 

użytkownikom portalu uzupełnianie bazodanowych informacji o filmach i osobach. Projekt 

wykorzystujący efekty gamifikacji miał na celu rozbudowywanie bazy filmowej przy 

większym zaangażowaniu do tego użytkowników. Projekt w grudniu 2011 roku został 

zaprezentowany zamkniętemu gronu użytkowników.  
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W listopadzie 2011 roku przedstawiona została użytkownikom portalu zmieniona strona 

główna portalu oraz zaprezentowane zostały w nowej odsłonie strony repertuaru kin, 

programu telewizyjnego oraz wizualizacja menu nawigacyjnego. 

W grudniu 2011 roku Spółka przeprowadziła internetową transmisję z gali festiwalu Grand 

Off, którą można było oglądać zarówno na Portalu, jak i za pomocą urządzeń mobilnych, 

działających pod kontrolą systemu operacyjnego iOS (iPhone, iPod Touch, iPad) i Android. 

W 2011 roku, pomimo wynikającego z przeprowadzonej restrukturyzacji zmniejszenia 

budżetu redakcyjnego, redakcja opracowała i opublikowała najwięcej treści dziennikarskich 

w historii istnienia Portalu – było ich ponad 12 tys. 

 

Rys. 2.1. Liczba materiałów dziennikarskich w głównych kategoriach w okresie ostatnich pięciu lat 

W efekcie działań promocyjnych prowadzonych podczas plebiscytu Internetowe Nagrody 

Filmowe, styczeń 2011 roku był pod względem rejestracji rekordowym miesiącem w całej 

historii istnienia Portalu – zarejestrowało się ponad siedem tysięcy użytkowników, czyli 

trzyipółkrotnie więcej niż średnia miesięczna liczba rejestracji w roku 2011. W całym roku 

2011 zarejestrowało się 23,5 tys. osób, co oznacza wzrost liczby zarejestrowanych o 20%.  

Na koniec roku 2011 w Portalu zarejestrowanych już było blisko 120 tys. osób. 
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Rys. 2.2. Liczba zarejestrowanych użytkowników Portalu w okresie ostatnich pięciu lat 

 

  2.2. Prace rozwojowe 

Spółka, wykorzystując środki pozyskane podczas debiutu giełdowego w roku 2010 oraz 

środki własne, przez cały 2011 rok prowadziła prace rozwojowe Portalu. Wydatki związane  

z tymi pracami rejestrowane były jako rozliczenia międzyokresowe, a z chwilą zakańczania 

poszczególnych etapów działań, jako koszty zakończonych prac projektowych w aktywach 

bilansu. Specyfika prowadzenia portalu internetowego wiąże się z koniecznością jego 

ustawicznego rozwijania i modernizacji. 

Spośród przeprowadzonych prac najważniejsze to (niektóre z nich zostały szerzej opisane  

w punkcie powyżej): 

 uruchomienie mechanizmu oceniania i opisywania zdjęć przez użytkowników; 

 integracja Portalu z serwisami społecznościowymi, głównie z Facebookiem (m.in. 

logowanie do Portalu kontem Facebooka, przyciski „Lubię to”, możliwość 

wizualizowania na tablicach użytkowników Facebooka aktywności na Portalu),  

a także Google+; 

 wdrożenie mechanizmu rekomendacji filmowych; 

 modernizacja i reorganizacja szeregu makiet i funkcjonalności stron; 

 poprawienie wydajności funkcjonowania Portalu poprzez wprowadzenie szeregu 

zmian w oprogramowaniu źródłowym; 

 zmodernizowanie mobilnej wersji Portalu: m.stopklatka.pl; 

 zmiana odtwarzacza wideo, pozwalająca na wygodniejsze prezentowanie zarówno 

samych treści multimedialnych, jak i przekazów marketingowych; 

 prace nad modułem pozwalającym użytkownikom Portalu na uzupełnianie informacji 

o filmach w bazie. 

W 2011 roku nastąpiło też rozpoczęcie prac, których celem jest budowanie platformy 

internetowej, w ramach której Portal zostanie zmodernizowany technologicznie  

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

2007 2008 2009 2010 2011 



 12  

i przystosowany do dalszego rozwoju. Na ten cel zostaną głównie przeznaczone środki 

pozyskane w trakcie emisji akcji serii C. 

Spółka posiada zakupioną licencję na technologię awatarową, do której wdrożenia trwają 

obecnie przygotowania. 

Podjęto również prace nad aplikacjami wykorzystującymi zasoby portalu. W tym celu między 

innymi pod koniec listopada Spółka sfinalizowała także zakup aplikacji mobilnej, na bazie 

której budowana będzie platforma portalu na urządzenia z systemem Android. 

 

  2.3. Promocja i wizerunek, nagrody 

Tradycyjnie w styczniu i lutym 2011 roku przeprowadzono plebiscyt Internetowe Nagrody 

Filmowe, tym razem była to już 11 edycja. W związku z tym Spółka prowadziła działania 

promocyjne z wykorzystaniem współpracy partnerskiej z innymi mediami. Dzięki tym 

działaniom rokrocznie okres trwania plebiscytu skutkuje największą liczbą 

noworejestrujących się użytkowników. Podczas Internetowych Nagród Filmowych 

prowadzono również wraz z Telewizją Kino Polska plebiscyt Offowe Odkrycie Roku. 

Spółka podpisała umowę z właścicielem portalu Yahoo!, na mocy której w uruchomionej  

24 stycznia 2011 r. polskojęzycznej wersji Yahoo! znalazły się skrócone treści udostępnione 

przez Spółkę z odnośnikami do pełnych treści kierującymi do Portalu. 

Począwszy od 15 kwietnia 2011 r. Spółka rozpoczęła obchody 15-lecia istnienia Portalu. Z tej 

okazji ruszyły comiesięczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Część z nich realizowana 

była za pośrednictwem usług SMS, uruchamiając tym samym kolejne źródło dochodów 

Spółki. 

Portal objął patronatem medialnym w roku 2011 blisko trzysta przedsięwzięć,  

w zdecydowanej większości dotyczących tematyki filmowej: premier kinowych, dvd i blu-

ray, festiwali, wydawnictw książkowych. Główne festiwale, którym patronował Portal to: 

Nowe Horyzonty, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Polskie Nagrody Filmowe Orły, 

Krakowski Festiwal Filmowy, Młodzi i Film, Animator, Letnia Akademia Filmowa. 

Spółka wykorzystywała własną przestrzeń reklamową do wymiany barterowej z innymi 

podmiotami, co pozwoliło jej na szerokie działania promocyjne w dużej mierze w oparciu  

o wymianę barterową. Podczas imprez, którym patronował Portal, wyświetlany był spot 

promocyjny oraz eksponowane były nośniki typu roll-up.  

Spółka prowadziła działania promocyjne z wykorzystaniem portali społecznościowych, 

głównie za pomocą Facebooka, YouTube i NK.pl. Od stycznia 2011 roku działa możliwość 

logowania się do Portalu za pomocą konta posiadanego na Facebooku, przez co aktywność 

użytkowników w Portalu automatycznie promuje Portal na zewnątrz. Od listopada 2011 roku 

Portal promuje swoją działalność również na nowouruchomionym portalu Google+. 

Redakcja Portalu wygrała główną nagrodę o wartości 20 tys. zł  w ogólnopolskim konkursie  

z wiedzy filmowej "Nie pytaj! Odpowiadaj!", organizowanym przez Cinema City Poland. 

Nagroda, która ma być, wedle założeń Organizatorów, przeznaczona na dowolny cel 



 13  

charytatywny, decyzją kolegium Portalu została przekazana Zachodniopomorskiemu 

Hospicjum Dla Dzieci. 

Krzysztof Spór, Redaktor Naczelny Portalu, otrzymał w listopadzie 2011 r. Nagrodę 

Specjalną im. Jana Machulskiego za całokształt działań na rzecz polskiego kina niezależnego. 

   

  2.4. Sprzedaż reklam 

2011 był pierwszym pełnym rokiem współpracy z siecią reklamową ARBOnetwork 

prowadzoną przez Arbomedia Polska Sp. z o.o. Ustabilizowanie w obszarze przychodów 

realizowanych przez sieć reklamową (po roku 2010, który upłynął pod znakiem kończenia 

współpracy z upadającą siecią Ad.Net i rozruchu współpracy z ARBOnetwork) spowodowało 

powrót przychodów do poziomu zbliżonego z roku 2009. 

Spółka nawiązała również współpracę z firmą KinAds, specjalizującą się w reklamie kinowej. 

Umowa, podpisana 20 maja 2011 r. określała zasady współpracy w zakresie działań 

reklamowo-promocyjnych. 

Na odcinku przychodów reklamowych pozyskiwanych przez własny Dział Marketingu  

i Sprzedaży udało się również utrzymać poziom przychodów mimo równolegle prowadzonej 

reorganizacji – liczba pracowników zatrudnionych w biurze szczecińskim zmniejszyła się  

z czterech do dwóch, natomiast utworzono biuro w Warszawie, zatrudniające obecnie dwóch 

pracowników. Decyzja o przesunięciu tej części działalności do Warszawy wynikła  

z potrzeby ulokowania biura sprzedaży w miejscu gdzie operuje większość potencjalnych 

reklamodawców. 

Wraz z wprowadzeniem w Portalu nowego Regulaminu, użytkownikom portalu 

przedstawione zostały obowiązkowe klauzule, dzięki którym wszyscy użytkownicy, którzy je 

zaakceptują zgadzają się na odbiór informacji handlowych. W ten sposób uregulowany został 

dodatkowy kanał sprzedaży – mailingi. 

   

  2.5. Sprzedaż usług 

Spółka świadczy na rzecz swoich klientów usługi tworzenia i utrzymania stron internetowych, 

kreacji reklamowych oraz utrzymania serwerów poczty elektronicznej i innych usług 

internetowych (dns, ftp, system mailingowy). 

W roku 2011 Spółka wdrożyła nowe wersje stron internetowych swoich klientów: 

 Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 

 Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, 

 Polskich Nagród Filmowych, 

 Festiwalu Plus Camerimage, 

 Festiwalu Filmy Świata Ale Kino, 

 Ińskiego Lata Filmowego. 

 Kino Polska Muzyka. 

Ponadto Spółka zajmowała się obsługą oraz pracami modernizacyjnymi dotyczącymi 

istniejących stron, tworzeniem stron produktowych, a także wdrażaniem rozwiązań 
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technologicznych, jak np. zestaw narzędzi dla Fundacji Tumult, pomagających w organizacji 

festiwalu Plus Camerimage. 

W roku 2011 rozpoczęte zostały prace nad nowym portalem tematycznym, realizowanym 

wspólnie z inwestorem strategicznym. Całość prac projektowo-wykonawczych nowego 

projektu prowadzona była przez zespół Spółki. Jest to najważniejszy w 2011 r. projekt 

wykorzystujący synergię w grupie kapitałowej, do której należy Spółka. Wdrożenie projektu 

zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2012 roku. 

Spółka w roku 2011 prowadziła również sprzedaż treści. Spadek przychodów pochodzących 

od kluczowego odbiorcy miał po stronie przychodowej najsilniejszy wpływ na wynik Spółki. 

Pomimo zmodernizowania i wzbogacenia dotychczasowych usług oraz poszerzenia ich 

zakresu nie udało się utrzymać poziomu przychodów z tego obszaru z roku 2010. 

Bezpośrednią przyczyną spadku tych przychodów jest ograniczenie przez głównego odbiorcę 

treści działań marketingowych skierowanych na promocję tych usług wobec swoich 

odbiorców. Ograniczenia te zostały wprowadzone pod wpływem nowych regulacji UKIE 

wobec firm telekomunikacyjnych. 

W ostatnich miesiącach roku Spółka dokonywała analiz realizowanych dla swoich klientów 

usług, przygotowując się do aktualizacji cennika realizowanych prac. 

   

  2.6. Organizacja imprez 

Spółka po raz ósmy współorganizowała, razem ze Stowarzyszeniem Ińskie Lato Filmowe 

oraz Miastem i Gminą Ińsko, letni festiwal filmowy na Pomorzu Zachodnim, jedną  

z najstarszych imprez filmowych w kraju: 38. Ińskie Lato Filmowe. 

 

 

3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE 

NASTĄPIŁY PO OKRESIE SPRAWOZDANIA, MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA 

PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE 

11 stycznia 2012 r. do Spółki wpłynęła, złożona przez Pana Przemysława Basiaka ze 

skutkiem na dzień 31 stycznia 2012 r., rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Pan 

Basiak wyraził wolę dalszej współpracy ze Spółką w charakterze konsultanta. Równocześnie 

w dalszym ciągu na rzecz Spółki prace wykonuje Pan Adam Bortnik, obecnie członek Rady 

Nadzorczej, a do maja 2011 roku Prezes Zarządu Spółki. 

Rezygnacja członka zarządu z powodów osobistych należy do tzw. zdarzeń losowych. 

Odchodzący Członek Zarządu odpowiadał w Spółce za obszar technologiczny. Jego odejście 

wiąże się z koniecznością przebudowania struktury działu technologicznego. W okresie 

wdrożenia nowej osoby na stanowisku szefa IT, może nastąpić spowolnienie prac 

rozwojowych. Jednak Spółka podjęła kroki w celu zniwelowania zagrożenia związanego  

z utratą osoby na jednym ze strategicznych stanowisk w firmie. 
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4.  ISTOTNE SPRAWY SPORNE 

W roku 2011 nie toczyły się żadne postępowania sądowe ani z powództwa Spółki, ani 

przeciwko Spółce. 

 

5.  STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

Spółka jako uczestnik ASO NewConnect stara się stosować zasady określone w zbiorze 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Spółka regularnie publikuje raporty 

miesięczne i kwartalne oraz informuje o ważniejszych wydarzeniach w raportach bieżących. 

Pod adresem www.stopklatka-sa.pl prowadzona jest korporacyjna strona internetowa, 

zawierająca kluczowe informacje o Spółce i wiadomości skierowane do inwestorów. 

 

6.  SYTUACJA FINANSOWA 

Spółka osiągnęła w roku 2011 przychody na poziomie 4,2 mln zł, co oznacza spadek o 18,4% 

w stosunku do roku 2010. Dwie główne przyczyny zmniejszenia przychodów to spadek 

przychodów: 

 ze sprzedaży treści do usług mobilnych, 

 z wymiany reklamowej, czyli transakcji barterowych. 

 

Rys. 6.1. Przychody ze sprzedaży i zysk netto w okresie ostatnich pięciu lat 

Spółka odnotowała istotny, bo o 45,07%, spadek przychodów ze sprzedaży treści, głównie 

wynikający z przyjęcia bardzo ostrożnej polityki przez jednego z kluczowych odbiorców 

treści mobilnych w stosunku do swoich klientów. Miało to związek z wprowadzeniem przez 

regulatora rynku telekomunikacyjnego nowych zarządzeń, mających na celu ochronę 

interesów konsumentów. Działania modernizujące i rozszerzające te usługi, podjęte na 

przełomie roku 2010 i 2011, nie skompensowały spadku w wystarczającym stopniu.  
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Przychody z obszaru sprzedaży przestrzeni reklamowej Portalu wzrosły (nie licząc wymiany 

barterowej) o około 11,81% Udało się je utrzymać na podobnym do roku 2010 poziomie  

w obszarze przychodów z reklamy pozyskiwanych przez własne biuro sprzedaży, natomiast 

przychody realizowane przez sieć reklamową wzrosły o 102,39% powracając do poziomu 

przychodów z roku 2009. Przychody pochodzące z wymiany reklamowej związanej  

z działaniami cross-promocyjnymi prowadzonymi z innymi podmiotami, zostały 

zredukowane w roku 2011 o 7,01%. Jest to bezpośrednio związane z koncentracją na 

sprzedaży reklamy przynoszącej Spółce przychody pieniężne oraz  

z weryfikacją  efektywności działań promocyjnych realizowanych w ramach wymiany 

reklamowej z dotychczasowymi partnerami. Spadek przychodów pochodzących z wymiany 

barterowej miał wyraźny wpływ na spadek przychodów Spółki, lecz towarzyszył temu 

odpowiedni spadek kosztów zakupu działań promocyjno-reklamowych rozliczanych 

barterowo, więc wpływ na wynik był śladowy. 

Rozpoczęcie, dzięki pozyskanym przy okazji debiutu giełdowego w roku 2010 środkom, 

intensywnych prac rozwojowych, których pierwsze etapy były zamykane w pierwszym 

kwartale 2011 roku, spowodowało zwiększenie kwot odpisów amortyzacyjnych, co było 

jednym z czynników mających wpływ na obniżenie wyniku Spółki. Odpisy amortyzacyjne 

wzrosły z poziomu 31,8 tys. zł w roku 2010 do 69,5 tys. zł w roku 2011. 

Część kosztów związanych z realizacją celów emisyjnych z roku 2010, oprócz inwestycji 

głównie w postaci prac rozwojowych, miało również charakter kosztów operacyjnych.  

To wyraźnie odbiło się na wynikach Spółki. 

Restrukturyzacja przeprowadzona na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2011 roku 

przyniosła efekty po stronie kosztowej dopiero w drugiej połowie roku, a najsilniej  

w ostatnim kwartale. Wynik każdego kolejnego kwartału był dzięki temu coraz lepszy. 

 

Rys. 6.2. Porównanie wyników Spółki w poszczególnych kwartałach 2011 roku 

W ramach restrukturyzacji kosztów zostały również na nowo określone wynagrodzenia władz 
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decyzja o zniesieniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem 

wynagrodzenia na okres sześciu miesięcy dla jednego z członków Rady Nadzorczej z tytułu 

oddelegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej 3 czerwca 2011 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany zasad wynagradzania 

członków Zarządu Spółki. 

Część zadań wykonywanych dotychczas przez pracowników Spółki została wyniesiona na 

zewnątrz i jest realizowana na zasadach outsourcingu. W ten sposób pozyskiwane są obecnie 

również usługi związane z nowym projektem inwestycyjnym, a także księgowość i obsługa 

prawna. 

Rozliczenie pożyczki, udzielonej spółce Internet Wizards Sp. z o.o., jest w fazie finalizacji. 

Na mocy wstępnych ustaleń z końca roku 2011, część kwoty pożyczki zostanie rozliczona w 

formie pieniężnej, część zaś w formie usług wyświadczonych przez pożyczkodawcę na rzecz 

Spółki. Trwają ustalenia w zakresie  zakresu usług dla Spółki. 

 

 2010 2011 

Przychody ze sprzedaży 5 211 706,15 4 248 133,71 

EBITDA 227 964,57 (586 617,51) 

Zysk operacyjny 196 161,93 (656 110,87)  

Zysk netto 204 554,76 (619 543,78) 

Rentowność netto 3,92% (14,58%) 

 
Tab. 6.1. Podstawowe dane wynikowe 2010-2011 

7.  OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ 

SPÓŁKI 

 

Poniżej przedstawione zostały podstawowe ryzyka związane z działalnością Spółki. Szerszy 

opis ryzyk znajduje się w Uproszczonym Dokumencie Informacyjnym z dnia 16 grudnia 2011 

r., przygotowanym w związku z wprowadzeniem do obrotu na ASO NewConnect akcji serii 

A1 i C, a opublikowanym na stronie korporacyjnej Spółki. 

 

  7.1. Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie 

Na wynik finansowy Spółki  wpływ ma wiele czynników związanych z sytuacją gospodarczą 

w kraju i na świecie. Negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki 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.  
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  7.2. Ryzyko związane z rynkami, na których Emitent prowadzi działalność 

Głównymi rynkami działalności Spółki są rynek reklamy internetowej oraz rynek usług  

e-commerce. Koniunktura na rynku reklamy internetowej 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 i ich sytuacja finansowa. Natomiast 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. 

 

  7.3. Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym 

Spółka działa na rynku tematycznych portali internetowych, na którym istnieje ryzyko 

pojawienia się nowych portali filmowych, wykorzystujących niski poziom konkurencji w tej 

branży. Dodatkowo, istnieje możliwość wzrostu konkurencji ze strony już istniejących portali 

ogólnotematycznych oraz ze strony portali zagranicznych. Niemniej jednak, Stopklatka.pl jest 

rozpoznawalnym portalem i od dłuższego czasu zajmuje stabilną drugą pozycję na rynku 

polskim. 

 

  7.4. Ryzyko zmiany przepisów prawnych 

Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do 

prawa podatkowego a także prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych czy prawa z zakresu papierów wartościowych mogą wywołać negatywne 

konsekwencje dla Spółki. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne 

przepisów podatkowych. Szczególnie istotnymi gałęziami prawa, których zmiana wywoływać 

będzie silny wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółkę 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. Spółka bacznie przygląda się dyskusji 

związanej z umową Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) oraz czeka na dalszy 

przebieg rozmów oraz procesu legislacyjnego z nią związanego.  

 

  7.5. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów 

Ze względu na fakt, że duża część przychodów Spółki generowana jest w ramach współpracy 

z kluczowymi Klientami, istnieje ryzyko zmniejszenia wartości przychodów w wypadku 

utraty pojedynczych lub grupy kluczowych Klientów. 
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  7.6. Ryzyko związane z uzależnieniem Spółki od osób zajmujących kluczowe 

stanowiska 

Szeroki zakres know-how wypracowany przez członków Zarządu i innych kluczowych 

pracowników Spółki przyczynił się do uzyskania i utrzymania stabilnej pozycji na rynku, na 

którym działa Emitent. Odejście jednego lub dwóch członków kadry kierowniczej bądź 

innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną 

działalność, a w konsekwencji na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe.   

 

  7.7. Ryzyko związane z możliwością utraty wykwalifikowanych pracowników 

Utrata pracowników - zarówno ekspertów, jak i kadry zarządzającej, spowodowana sytuacją 

na rynku pracy, może wiązać się z ryzykiem obniżenia jakości oferowanych usług oraz  

z opóźnieniami w ramach realizowanych działań. 

 

 

Warszawa , dn. 31 stycznia 2012r. 

 

 

 

 

 

Iwona Zabielska-Stadnik 

Prezes Zarządu 

 Przemysław Basiak 

Członek Zarządu 

 



 20  

II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA 

 

 

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku  

z późniejszymi zmianami, Zarząd Spółki Stopklatka S.A. przedstawia sprawozdanie 

finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2011r. na które składa się : 

 

 Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r. wykazujący po stronie aktywów  

i pasywów kwotę 2 849 658,41 złotych. 

 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 01 stycznia 2011r. do 

31 grudnia 2011r. wykazujący stratę netto 619 543,78 złotych. 

 Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 

2011r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o sumę 230 008,51 złotych. 

 Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 

2011r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 424 143,22 złotych. 

 Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres 

objęty sprawozdaniem finansowym. 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy  

o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz 

wynik finansowy. 

 

 

Warszawa , dn. 31 stycznia 2012r. 

 

 

 

                             

 Iwona Zabielska-Stadnik  

 Prezes Zarządu                                                (osoba odpowiedzialna za prowadzenie 

        ksiąg rachunkowych) 

                   

                                                                                 

   

Przemysław Basiak 

Członek Zarządu 
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III. INFORMACJA DODATKOWA 

 

1. Informacje ogólne 

         Sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-595)  

ul. Puławska 61 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku  

o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych. 

 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

 prowadzenie portalu internetowego 

 usługi reklamowe 

      

Stopklatka S.A. powstała w wyniku przekształcenia Spółki z o.o. zgodnie z Uchwałę 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 lutego 2009r. sporządzonej  

w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 660/2009 w Kancelarii Notarialnej 

Wierzchuckiego w Warszawa.  

W dniu 30 czerwca 2009r. postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum  

w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, Spółka została wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000332145. 

 

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest nieograniczony. 

 

 

2. Prezentacja sprawozdań finansowych  

 

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się  

01 stycznia 2011r. i kończący się 31 grudnia 2011r. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, 

obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym 

istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania działalności. 

 

 

3. Porównywalność danych 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 

01.01.2011-31.12.2011 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 

01.01.2010-31.12.2010. 

 

4.  Zasady rachunkowości  

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia  

29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące 

działalność. 

 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.  
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W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną. 

 

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte  

i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty 

zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej 

wyceny. 

 

4.1. Rachunek zysków i strat 

 

4.1.1. Przychody  

 

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze 

sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane  

w okresach, których dotyczą. 

 

4.1.2. Koszty  

 

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.  

 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

 pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością 

Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania 

rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub 

przekazania darowizn, 

 przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków 

ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic 

kursowych nad ujemnymi, 

 koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 

inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, 

 straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń 

nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością 

operacyjną. 

 

 

4.1.3. Opodatkowanie 

 

Wynik finansowy brutto korygują: 

 bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 

 zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

4.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący 

 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone 

zgodnie z przepisami podatkowymi. 
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4.1.3.2. Podatek dochodowy odroczony 

 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 

wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową 

możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 

przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku  

z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie 

podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do 

odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty 

podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku  

z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują 

zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy 

stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 

sprawozdawczego. 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji 

rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) 

własny. 

 

 

4.2. Bilans 

 

4.2.1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy 

umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości 

niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową 

  

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie 

wykorzystany do produkcji, 

- nabytą wartość firmy, 

- nabyte  prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 

- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów 

użytkowych, 

- know-how 

4.2.2. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub 

wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku),  

pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty 

wartości. 
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 Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej 

wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do 

środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 

2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty 

uzyskania przychodu. 

 

 Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego 

roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo 

odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.  

 

 Środki trwałe umarzane są według metody liniowej  począwszy od miesiąca następnego 

po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu 

okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

 Zastosowane stawki  amortyzacyjne są następujące: 

 

Ostatniej inwentaryzacji środków trwałych dokonano w dniu 31 grudnia 2009r. 

 

 

4.2.3.  Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po 

obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez 

Narodowy Bank Polski . 

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień 

wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych  

i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do 

kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na 

zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów). 

 

4.2.4. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

 

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na 

ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

4.2.5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty 

poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 

W tej pozycji ujmowane są wszystkie przychody, które powstały w innym okresie niż 

okres którego dotyczą, 

 

4.2.6. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 

według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 
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 Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie 

lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady 

kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. 

 

 Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału 

rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej 

ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów 

emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. 

  

 Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie 

ujemnej w kapitale własnym. 

 

4.2.7. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa 

przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej 

wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów według miejsca ich powstania.  

 

4.2.8. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty  

z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez 

wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na 

instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej. 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych 

zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako 

długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 

 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po 

obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez 

Narodowy Bank Polski. 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na 

dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów 

finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach 

odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów,  

a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.  

 

 

Warszawa , dn. 31 stycznia 2012r. 

 

 

                               

 Iwona Zabielska-Stadnik  

 Prezes Zarządu                                                (osoba odpowiedzialna za prowadzenie 

        ksiąg rachunkowych) 

                   

                                                                                 

Przemysław Basiak 

Członek Zarządu 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2011
Nota 2011 2010

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 4 248 133,71 5 211 706,15
– od jednostek powiązanych 216 075,00 74 500,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 066 133,71 5 211 706,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00

III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 182 000,00 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 2 4 946 523,41 5 135 612,77
I. Amortyzacja 69 493,36 31 802,64

II. Zużycie materiałów i energii 21 775,37 29 058,65
III. Usługi obce 594 398,55 468 154,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: 22 087,84 39 898,58

– podatek akcyzowy 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 1 430 373,06 1 525 015,19

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 214 267,51 221 226,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 472 105,38 2 820 456,67

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 122 022,34 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 698 389,70 76 093,38
D. Pozostałe przychody operacyjne 3 79 880,45 229 575,58

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 684,51 0,00
II. Dotacje 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne 79 195,94 229 575,58
E. Pozostałe koszty operacyjne 4 37 601,62 109 507,03

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11 928,30 65 632,98

III. Inne koszty operacyjne 25 673,32 43 874,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) - 656 110,87 196 161,93
G. Przychody finansowe 5 44 322,13 37 484,89

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 44 322,13 37 484,89
– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
V. Inne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 6 15 038,28 2 773,76
I. Odsetki, w tym: 12 044,58 2 773,76

– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
IV. Inne 2 993,70 0,00

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) - 626 827,02 230 873,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 7 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk (strata) brutto (I+J) - 626 827,02 230 873,06
L. Podatek dochodowy 8 -7 283,24 26 318,30

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) - 619 543,78 204 554,76
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BILANS na 31.12.2011
AKTYWA Nota 31.12.2011 31.12.2010

A. AKTYWA TRWAŁE 476 674,27 56 868,35
I. Wartości niematerialne i prawne 10 427 194,82 0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 427 194,82 0,00
2. Wartość firmy 0,00 0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 6 233,06 19 264,89
1. Środki trwałe 11a 6 233,06 19 264,89

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny 6 233,06 19 264,89
d) środki transportu 0,00 0,00
e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 12 11 880,00 11 880,00
1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Od pozostałych jednostek 11 880,00 11 880,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
1. Nieruchomości 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 31 366,39 25 723,46

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 366,39 25 723,46
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 2 372 984,14 2 189 360,09
I. Zapasy 13 0,00 0,00

1. Materiały 0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00
5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 14 341 060,53 444 380,08
1. Należności od jednostek powiązanych 10 086,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 10 086,00 0,00
– do 12 miesięcy 10 086,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek 330 974,53 444 380,08

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 283 497,66 404 805,51
– do 12 miesięcy 283 497,66 398 914,91
– powyżej 12 miesięcy 0,00 5 890,60

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 47 076,87 39 556,57
c) inne 400,00 18,00
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BILANS na 31.12.2011 - ciąg dalszy z poprzedniej strony
AKTYWA Nota 31.12.2011 31.12.2010

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 15 1 187 010,63 932 224,85

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 187 010,63 932 224,85
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 479 652,36 454 875,09
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 479 652,36 454 875,09
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 707 358,27 477 349,76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 543,65 27 327,23
– inne środki pieniężne 698 814,62 450 022,53
– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 844 912,98 812 755,16

SUMA AKTYWÓW 2 849 658,41 2 246 228,44
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BILANS na 31.12.2011
PASYWA Nota 31.12.2011 31.12.2010

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 356 327,48 1 932 184,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 275 246,00 1 949 045,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 389 001,05 450 807,29
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 90 000,00 90 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 778 375,79 - 762 222,79

VIII. Zysk (strata) netto - 619 543,78 204 554,76
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 493 330,93 314 044,18
I. Rezerwy na zobowiązania 18 68 318,56 47 763,59

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 323,28 4 963,59
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

– długoterminowa 0,00 0,00
– krótkoterminowa 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 64 995,28 42 800,00
– długoterminowe 0,00 0,00
– krótkoterminowe 64 995,28 42 800,00

II. Zobowiązania długoterminowe 20 0,00 0,00
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) inne 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 21 425 012,37 266 280,59
1. Wobec jednostek powiązanych 51 660,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 51 660,00 0,00
– do 12 miesięcy 51 660,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 367 625,45 263 931,32

a) kredyty i pożyczki 136 716,21 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 69 625,27 30 394,23

– do 12 miesięcy 69 625,27 30 394,23
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 84 803,05 117 525,50
h) z tytułu wynagrodzeń 69 046,42 115 326,97
i) inne 7 434,50 684,62

3. Fundusze specjalne 5 726,92 2 349,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe 17 0,00 0,00

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
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BILANS na 31.12.2011 - ciąg dalszy z poprzedniej strony
PASYWA Nota 31.12.2011 31.12.2010

– długoterminowe 0,00 0,00
– krótkoterminowe 0,00 0,00

SUMA PASYWÓW 2 849 658,41 2 246 228,44
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)
Treść Nota 2011 2010

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0,00 0,00
I. Zysk (strata) netto - 619 543,78 204 554,76

II. Korekty razem 227 807,04 - 125 553,78
1. Amortyzacja 2 69 493,36 31 802,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -44 322,13 -34 641,14
4. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 0,00 0,00
5. Zmiana stanu rezerw 20 554,97 27 534,23
6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
7. Zmiana stanu należności 103 319,55 35 607,13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 22 015,57 - 205 704,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -37 800,75 - 777 699,56

10. Inne korekty 94 546,47 797 547,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - 391 736,74 79 000,98

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00
I. Wpływy 0,00 76 086,26

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 76 086,26

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 76 086,26

– zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
– dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 51 471,56
– odsetki 0,00 24 614,70
– inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
II. Wydatki 574 810,96 815 733,71

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 970,63 18 186,63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne 0,00 0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

– nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 561 840,33 797 547,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) - 574 810,96 - 739 647,45

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00
I. Wpływy 1 252 323,63 789 554,05

1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 1 115 607,42 789 554,05

2. Kredyty i pożyczki 136 716,21 0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

II. Wydatki 55 767,42 145 701,76
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00
8. Odsetki 0,00 0,00
9. Inne wydatki finansowe 55 767,42 145 701,76

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 196 556,21 643 852,29
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony
Treść Nota 2011 2010

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 230 008,51 -16 794,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 230 008,51 -16 794,18

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu 477 349,76 494 143,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 707 358,27 477 349,76

– o ograniczonej możliwości dysponowania 3 781,65 2 349,27
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2011 2010

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 932 184,26 1 083 777,21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
– korekty błędów 16 153,00 0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 1 948 337,26 1 083 777,21
1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 1 949 045,00 1 756 000,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 326 201,00 193 045,00
a) zwiększenie (z tytułu) 326 201,00 193 045,00

– wydania udziałów (emisji akcji) 326 201,00 193 045,00
– 0,00 0,00
– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
– umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00
– 0,00 0,00
– 0,00 0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 275 246,00 1 949 045,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– 0,00 0,00
– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
– 0,00 0,00
– 0,00 0,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 0,00 0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 450 807,29 0,00

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 938 193,76 450 807,29
a) zwiększenie (z tytułu) 938 193,76 450 807,29

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 733 639,00 450 807,29
– z podziału zysku (ustawowo) 204 554,76 0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00
– z innych tytułów 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
– pokrycia straty 0,00 0,00
– z innych tytułów 0,00 0,00

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 389 001,05 450 807,29
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
– korekty aktualizującej wartość 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
– zbycia środków trwałych 0,00 0,00
– korekty aktualizującej wartość 0,00 0,00

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 90 000,00 90 000,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– 0,00 0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 90 000,00 90 000,00

Stopklatka S.A.

Strona 8



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony
2011 2010

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 239 952,69 - 762 222,79
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -1 239 952,69 - 762 222,79

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
– korekty błędów 0,00 0,00

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 239 952,69 - 762 222,79
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– odpis z zysku 0,00 0,00
– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 477 729,90
– podział zysku (na kapitał zapasowy) 0,00 477 729,90
– wypłata dywidendy 0,00 0,00

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -1 239 952,69 -1 239 952,69
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - 477 729,90 0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
– korekty błędów 16 153,00 0,00

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - 461 576,90 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 477 729,90
– 0,00 477 729,90
– 0,00 0,00

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - 461 576,90 - 477 729,90
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 778 375,79 - 762 222,79

8. Wynik netto - 619 543,78 204 554,76
a) zysk netto 0,00 204 554,76
b) strata netto 619 543,78 0,00
c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 356 327,48 1 932 184,26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00

Sporządzono ...................................................... dnia .........................................Warszawa 31.01.2012
(miejscowość)

..........................................................................................
(data)

.............................................................................................................
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Jolanta Orłowska .......................................................................................................................................................................................................
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NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
Nota 1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
Nota 3 Pozostałe przychody operacyjne
Nota 4 Pozostałe koszty operacyjne
Nota 5 Przychody finansowe
Nota 6 Koszty finansowe
Nota 7 Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nota 8 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 9a Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 9b Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 10 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2011
Nota 11a Zmiany w środkach trwałych w 2011
Nota 11b Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych 

umów
Nota 12 Zmiany w należnościach długoterminowych
Nota 13 Zapasy
Nota 14 Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 15 Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 16 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 17 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 18 Stan rezerw
Nota 18a Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Nota 19a Kapitał podstawowy
Nota 19b Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 19c Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 20 Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 21 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 21a Fundusze specjalne
Nota 22 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)
Nota 23a Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Nota 24 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 25 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 26 Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 27 Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych
Nota 28 Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Nota 29 Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy jednoski

Nota 30 Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt
2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"
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Nota 1
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

2011 2010
1. Sprzedaż usług 4 066 133,71 5 211 706,15
2. Sprzedaż materiałów 0,00 0,00
3. Sprzedaż towarów 182 000,00 0,00
4. Sprzedaż produktów 0,00 0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży 0,00 0,00

RAZEM 4 248 133,71 5 211 706,15
w tym:
Sprzedaż dla odbiorców krajowych 4 229 398,80 5 197 440,51
Sprzedaż eksportowa 18 734,90 14 265,64

Nota 2
Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

2011 2010
A. Koszty wg rodzajów 4 824 501,07 5 135 612,77

1. Amortyzacja 69 493,36 31 802,64
2. Zużycie materiałów i energii 21 775,37 29 058,65
3. Usługi obce 594 398,55 468 154,38
4. Podatki i opłaty, w tym: 22 087,84 39 898,58

– podatek akcyzowy 0,00 0,00
5. Wynagrodzenia 1 430 373,06 1 525 015,19
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 214 267,51 221 226,66
7. Pozostałe koszty rodzajowe 2 472 105,38 2 820 456,67

RAZEM 4 824 501,07 5 135 612,77

B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/- 0,00 0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji 0,00 0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego 0,00 0,00
4. Inne 0,00 0,00

C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/- 0,00 0,00
1. Produkty gotowe 0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C) 4 824 501,07 5 135 612,77
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 856 511,23 4 268 612,47
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 0,00 0,00
– koszty sprzedaży 0,00 0,00
– koszty ogólnego zarządu 967 989,84 867 000,30

E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 122 022,34 0,00

Nota 3
Pozostałe przychody operacyjne

2011 2010
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 684,51 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym: 79 195,94 229 575,58

1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności 79 022,56 13 562,00
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ... 0,00 0,00
3) zwrócone, umorzone podatki 0,00 29 870,88
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego 0,00 0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00
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Nota 3
Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

2011 2010
6) przedawnione zobowiązania 0,00 183 380,59
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji 0,00 0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji 0,00 0,00
9) ... 0,00 0,00

10) inne 173,38 2 762,11
RAZEM 79 880,45 229 575,58

Nota 4
Pozostałe koszty operacyjne

2011 2010
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

– wartość netto środków trwałych 0,00 0,00
– koszty likwidacji środków trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: 11 928,30 65 632,98
– odpis aktualizujący wartość zapasów 0,00 0,00
– odpis aktualizujący wartość należności 11 928,30 65 632,98
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji 0,00 0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne, w tym: 25 673,32 43 874,05
1) utworzone rezerwy z tyt. ..... 0,00 0,00
2) darowizny 0,00 0,00
3) odpisane należności 0,00 0,00
4) koszty postępowania spornego 0,00 0,00
5) koszty likwidacji zapasów 0,00 0,00
6) ... 0,00 0,00
7) inne 25 673,32 43 874,05

RAZEM 37 601,62 109 507,03

Nota 5
Przychody finansowe

2011 2010
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym: 0,00 0,00

– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 44 322,13 37 484,89
– odsetki od spółek powiązanych 0,00 0,00
– odsetki od pozostałych kontrahentów 4 416,00 10 071,91
– odsetki od obligacji 0,00 0,00
– odsetki budżetowe 0,00 0,00
– odsetki bankowe 15 015,86 0,00
– odsetki pozostałe 113,00 3 256,87

-odsetki od pożyczek 24 777,27 24 156,11
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym: 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

V. Inne, w tym: 0,00 0,00
1) różnice kursowe 0,00 0,00

– różnice kursowe od kredytu 0,00 0,00
– różnice kursowe od pożyczek 0,00 0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych 0,00 0,00
– różnice kursowe od kontrahentów 0,00 0,00

2) pozostałe przychody finansowe 0,00 0,00
3) ... 0,00 0,00

RAZEM 44 322,13 37 484,89
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Nota 6
Koszty finansowe

2011 2010
I. Odsetki, w tym: 12 044,58 2 773,76

– odsetki do spółek powiązanych 0,00 0,00
– odsetki do pozostałych kontrahentów 0,00 0,00
– odsetki budżetowe 576,66 2 773,76
– odsetki bankowe 11 467,92 0,00
– odsetki pozostałe 0,00 0,00

II. Koszty zbycia inwestycji, w tym: 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym: 0,00 0,00
– udziały zakupionych spółek 0,00 0,00
– zakupione akcje własne 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

IV. Inne, w tym: 2 993,70 0,00
1) różnice kursowe 149,95 0,00

– różnice kursowe od kredytu 0,00 0,00
– różnice kursowe od pożyczek 0,00 0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych 0,00 0,00
– różnice kuersowe od kontrahentów 149,95 0,00

2) utworzone rezerwy 0,00 0,00
3) pozostałe koszty finansowe 0,00 0,00
4) rozwiązanie rezerw 2 843,75 0,00
5) ... 0,00 0,00
6) ... 0,00 0,00

RAZEM 15 038,28 2 773,76

Nota 7
Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

2011 2010
1. Zyski losowe 0,00 0,00
2. Pozostałe zyski 0,00 0,00

Razem zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
1. Straty losowe 0,00 0,00
2. Pozostałe straty 0,00 0,00

Razem straty nadzwyczajne 0,00 0,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00

Nota 8
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

2011 2010
ZYSK / STRATA brutto - 626 827,02 230 873,06
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 189 318,94 203 880,58

– odpis aktualizujący należności 11 928,30 65 632,98
– pozostałe rezerwy z tyt. ..... 0,00 0,00
– rezerwa na koszty 12 000,00 47 763,59
– rezerwa na straty z tyt. ... 0,00 0,00
– różnice kursowe 2,44 0,00
– opłaty karne na rzecz budżetu 1 996,00 0,00
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym 0,00 0,00
– odsetki do zapłaty 0,66 0,00
– PFRON 12 761,00 27 596,00
– odpisane należności 0,00 0,00
– inne koszty (n.k.u.p.) 3 563,58 0,00
– odsetki budżetowe 0,00 2 473,43
– nie wypłacone wynagrodzenie 110 011,85 48 633,05
– narzuty na wynagrodzenia 8 770,00 11 781,53
– inne 28 285,11 0,00
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Nota 8
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - ciąg dalszy z 
poprzedniej strony

2011 2010
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych 58 178,57 92 588,16

– zapłacone odsetki 0,00 0,00
– różnice kursowe dotyczące 0,00 0,00
– zapłata wynagodzeń 58 178,57 28 862,89
– inne 0,00 63 725,27

Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych 108 330,78 69 557,05
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi 0,00 0,00
– rozwiązanie rezerwy na należności 79 022,56 29 870,88
– rozwiązanie rezerwy na .... 0,00 0,00
– niezrealizowane różnice kursowe 1,95 0,00
– dywidenda 0,00 0,00
– zasądzone odsetki budżetowe 0,00 0,00
– przedawnione zobowiązania 0,00 0,00
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 0,00 0,00
– naliczone odsetki 24 890,27 26 124,17
– inne 4 416,00 13 562,00

Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych 0,00 13 253,98
– odsetki uzyskane 0,00 13 253,98
– ... 0,00 0,00

Odliczenie od dochodu (np. darowizny) 0,00 0,00
– darowizny 0,00 0,00
– 50% straty roku 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

Podstawa opodatkowania - 604 017,00 285 862,00
Podatek dochodowy bieżący 0,00 54 314,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony 5 642,93 12 729,93
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony -1 640,31 -15 265,77
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat -7 283,24 26 318,30

Nota 9a
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2011 2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 25 723,46 12 993,53

a) odniesionych na wynik finansowy 25 723,46 12 993,53
b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

2. Zwiększenia 31 366,39 25 723,46
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 31 366,39 25 723,46

– odpis aktualizujący zapasy 0,00 0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy 5 319,10 5 852,58
– rezerwa na nagrody jubileuszowe 0,00 0,00
– odpis aktualizujący wyroby gotowe 0,00 0,00
– rezerwa na koszty usług obcych 7 030,00 2 280,00
– rezerwa na nie wypłacone wynagrodzenia 19 017,20 5 992,08
– rezerwa na odpisy aktualizacyjne 0,00 11 598,80
– rezerwa na różnice kursowe 0,09 0,00

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
0,00 0,00

– ... 0,00 0,00
3. Zmniejszenia 25 723,46 12 993,53

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 25 723,46 12 993,53
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Nota 9a
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

– w związku z ujemnymi różnicami kursowtmi 25 723,46 12 993,53
– ... 0,00 0,00

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
0,00 0,00

– ... 0,00 0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 31 366,39 25 723,46

a) odniesionych na wynik finansowy 31 366,39 25 723,46
b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

Nota 9b
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2011 2010
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 963,59 20 229,36

a) odniesionej na wynik finansowy 4 963,59 20 229,36
b) odniesionej na kapitał własny 0,00 0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

2. Zwiększenia 3 323,28 4 963,59
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 3 323,28 4 963,59

– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ... 0,00 0,00
– odsetek nie otrzymanych 3 323,28 4 963,59
– ... 0,00 0,00

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
0,00 0,00

– ... 0,00 0,00
3. Zmniejszenia 4 963,59 20 229,36

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 4 963,59 20 229,36
– zapłaconych odsetek 0,00 2 518,26
– inne 4 963,59 17 711,10

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
0,00 0,00

– ... 0,00 0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 3 323,28 4 963,59

a) odniesionej na wynik finansowy 3 323,28 4 963,59
b) odniesionej na kapitał własny 0,00 0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

Nota 10
Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2011

Koszty prac
rozwojowych

Wartość firmy Koncesje, patenty,
licencje

Oprogramowanie
komputerów

Inne Razem

Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 12 147,29 0,00 12 147,29
Zwiększenia, w tym: 470 685,72 0,00 0,00 4 269,47 0,00 474 955,19

– nabycie 470 685,72 0,00 0,00 4 269,47 0,00 474 955,19
– przemieszczenie wewnętrzne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nota 10
Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2011 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Koszty prac
rozwojowych

Wartość firmy Koncesje, patenty,
licencje

Oprogramowanie
komputerów

Inne Razem

– aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– przemieszczenie wewnętrzne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość brutto na koniec okresu 470 685,72 0,00 0,00 16 416,76 0,00 487 102,48
Umorzenia na początek okresu 0,00 0,00 0,00 12 147,29 0,00 12 147,29

Umorzenia bieżące - zwiększenia 43 490,90 0,00 0,00 4 269,47 0,00 47 760,37
Umorzenia - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– przemieszczenie wewnętrzne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem umorzenia na koniec okresu
43 490,90 0,00 0,00 16 416,76 0,00 59 907,66

Wartość księgowa netto na koniec 
okresu 427 194,82 0,00 0,00 0,00 0,00 427 194,82

Nota 11a
Zmiany w środkach trwałych w 2011

Grunty własne Prawo
wieczystego
użytkowania

gruntów

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne,

maszyny

Środki transportu Pozostałe środki
trwałe

Razem

Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 131 922,61 0,00 45 343,56 177 266,17
Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,26 8 700,26

– nabycie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700,26 8 700,26
– przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 2 121,10 0,00 0,00 2 121,10
– likwidacja 0,00 0,00 0,00 2 121,10 0,00 0,00 2 121,10
– aktualizacja wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 129 801,51 0,00 54 043,82 183 845,33
Umorzenie na początek okresu 0,00 0,00 0,00 112 657,72 0,00 45 343,56 158 001,28

Umorzenia bieżące - zwiększenia 0,00 0,00 0,00 13 031,83 0,00 8 700,26 21 732,09
Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 2 121,10 0,00 0,00 2 121,10

– likwidacja 0,00 0,00 0,00 2 121,10 0,00 0,00 2 121,10
– sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 123 568,45 0,00 54 043,82 177 612,27
Wartość księgowa netto 0,00 0,00 0,00 6 233,06 0,00 0,00 6 233,06
Stopień zużycia od wartości początkowej 
(%) 0,00 0,00 0,00 95,19 0,00 100,00 96,60

Nota 11b
Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

Rodzaj umowy Razem
Najem Leasing O innym

charakterze
Stan na początek roku 2011 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
- zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00
- zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00
Stan na koniec roku 2011 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
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Nota 12
Zmiany w należnościach długoterminowych

Należności brutto Odpis
aktualizujący

Należności netto

1. Od jednostek powiązanych
Stan na początek roku obrotowego 0,00 0,00 0,00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym: 0,00 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00 0,00

2. Od jednostek pozostałych
Stan na początek roku obrotowego 11 880,00 0,00 11 880,00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym: 11 880,00 0,00 11 880,00
a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00
b) inne 11 880,00 0,00 11 880,00

Razem na koniec roku obrotowego 11 880,00 0,00 11 880,00

Komentarz:
Należność długoterminowa jest to kaucja z tytułu najmu lokalu.

Nota 13
Zapasy

2011 2010
Materiały 0,00 0,00
Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
Produkty gotowe 0,00 0,00
Towary 0,00 0,00
Zaliczki na dostawy 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00

Nota 14
Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

Należności
krótkoterminowe

brutto

Odpis
aktualizujący

Należności
krótkoterminowe

netto
1. Należności od jednostek powiązanych 15 454,00 5 368,00 10 086,00

a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy 15 454,00 5 368,00 10 086,00
Stan na początek roku 0,00 0,00 0,00
Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 10 086,00 0,00 10 086,00

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 roku 5 368,00 5 368,00 0,00

Razem 15 454,00 5 368,00 10 086,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

Stan na początek roku 0,00 0,00 0,00
Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
c) inne 0,00 0,00 0,00

Stan na początek roku 0,00 0,00 0,00
Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00
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Nota 14
Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Należności
krótkoterminowe

brutto

Odpis
aktualizujący

Należności
krótkoterminowe

netto
– powyżej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek 399 325,66 68 351,13 330 974,53

a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy 351 848,79 68 351,13 283 497,66
Stan na początek roku 476 683,50 77 768,59 398 914,91
Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 136 098,93 0,00 136 098,93

– do 1 miesiąca 60 707,51 0,00 60 707,51
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 30 857,56 0,00 30 857,56
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 33 583,57 0,00 33 583,57
– powyżej 6 m-cy do 1 roku 21 688,80 4 916,00 16 772,80
– powyżej 1 roku 68 912,42 63 435,13 5 477,29

Razem 351 848,79 68 351,13 283 497,66
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

Stan na początek roku 5 890,60 0,00 5 890,60
Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ. 47 076,87 0,00 47 076,87

Stan na początek roku 39 556,57 0,00 39 556,57
Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 47 076,87 0,00 47 076,87

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 47 076,87 0,00 47 076,87
d) inne należności 400,00 0,00 400,00

Stan na początek roku 18,00 0,00 18,00
Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 400,00 0,00 400,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 400,00 0,00 400,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00

Stan na początek roku 0,00 0,00 0,00
Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesiąca 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00
– powyżej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
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Nota 15
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2. Inne inwestycje
krótkoterminoweOgółem a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach

Razem - udziały lub akcje - należności z tyt.
dywidend i innych

udziałów w
zyskach

- inne papiery
wartościowe

- udzielone
pożyczki

- inne
krótkoterminowe
aktywa finansowe

Razem - udziały lub akcje - należności z tyt.
dywidend i innych

udziałów w
zyskach

- inne papiery
wartościowe

- udzielone
pożyczki

- inne
krótkoterminowe
aktywa finansowe

Stan na początek okresu 454 875,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 875,09 0,00 0,00 0,00 454 875,09 0,00 0,00
w tym w cenie nabycia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 777,27 0,00 0,00 0,00 24 777,27 0,00 0,00

– nabycie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– korekty aktualizujące 

wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 777,27 0,00 0,00 0,00 24 777,27 0,00 0,00
– przemieszczenie 

wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejszenia, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– korekty aktualizujące 

wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– przemieszczenie 

wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stan na koniec okresu 454 875,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 652,36 0,00 0,00 0,00 479 652,36 0,00 0,00
w tym w cenie nabycia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota 16
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

2011 2010
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 8 543,65 27 327,23
Inne środki pieniężne 698 814,62 450 022,53
Inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
RAZEM 707 358,27 477 349,76

Nota 17
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

2011 2010
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 366,39 25 723,46
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0,00 0,00

– przychód nie stanowiący należności 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

Razem 31 366,39 25 723,46
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

– licencja przed wdrożeniem AVATAR 380 000,00 380 000,00
– prace rozwojowe 384 680,89 417 547,08
– domeny internetowe 6 762,37 12 364,33
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Nota 17
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

2011 2010
– pozostałe 0,00 2 843,75
– przycody na należności 73 469,72 0,00

Razem 844 912,98 812 755,16
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0,00 0,00

a) długoterminowe, w tym: 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00

b) krótkoterminowe, w tym: 0,00 0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy 0,00 0,00
– rezerwa na świadczenia pracownicze 0,00 0,00
– rezerwa na koszty usług obcych 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00
– pozostałe 0,00 0,00

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 0,00 0,00
a) długoterminowe, w tym: 0,00 0,00

– środki z tytułu przyszłych świadczeń 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00

b) krótkoterminowe, w tym: 0,00 0,00
– niezrealizowane różnice kursowe 0,00 0,00
– przedpłaty 0,00 0,00
– różnica wyceny aportów do spółek zależnych 0,00 0,00
– wycena kontraktów budowlanych 0,00 0,00
– ... 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00

Nota 18
Stan rezerw

Stan na pierwszy
dzień roku
obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni
dzień roku

obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 963,59 1 147,77 1 147,77 1 640,31 3 323,28
2. Na świadczenia pracownicze, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy, w tym: 42 800,00 64 995,28 42 800,00 0,00 64 995,28
a) długoterminowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) krótkoterminowe, w tym: 42 800,00 64 995,28 42 800,00 0,00 64 995,28

– na udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– rezerwa urlopowa rok 2011 0,00 27 995,28 0,00 0,00 27 995,28
– rezerwa urlopowa rok 2010 30 800,00 0,00 30 800,00 0,00 0,00
– badanie sprawozdania finansowego rok 2011 0,00 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00
– badanie sprawozdania finansowego rok 2010 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00

Razem 47 763,59 66 143,05 43 947,77 1 640,31 68 318,56

Nota 18a
Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Stan na pierwszy
dzień roku
obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni
dzień roku

obrotowego
Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nota 18a
Odpisy aktualizujące wartość aktywów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Stan na pierwszy
dzień roku
obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni
dzień roku

obrotowego
Należności krótkoterminowe 77 768,59 11 928,30 0,00 15 977,76 73 719,13
Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 77 768,59 11 928,30 0,00 15 977,76 73 719,13

Nota 19a
Kapitał podstawowy

2011 2010
1. Wysokość kapitału podstawowego 2 275 246,00 1 949 045,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym: 2 275 246,00 1 949 045,00

– akcje/udziały zwykłe 2 275 246,00 1 949 045,00
– akcje/udziały uprzywilejowane 0,00 0,00

3. Struktura własności, w tym: 2 275 246,00 1 949 045,00
– Kino Polska TV S.A. 1 798 286,00 1 271 000,00
– Basiak Przemysław 176 360,00 176 360,00
– Ziemski Sławomir 151 500,00 97 500,00
– Bortnik Adam 66 955,00 176 510,00
– Pozostali 82 145,00 227 675,00

4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału 1,00 1,00

Nota 19b
Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Kapitał zapasowy

2011 2010
Stan na początek okresu 450 807,29 0,00

zwiększenia 938 193,76 450 807,29
– dopłaty wspólników 0,00 0,00
– z podziału zysku 204 554,76 0,00
– z innych odpisów 0,00 0,00
– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej 733 639,00 450 807,29

zmniejszenia 0,00 0,00
– pokrycie straty 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 1 389 001,05 450 807,29

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

2011 2010
Stan na początek okresu 0,00 0,00

+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
– z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto 0,00 0,00
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych 0,00 0,00

+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych 0,00 0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych 0,00 0,00

+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych 0,00 0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych 0,00 0,00
– z tytułu aktualizacji innych aktywów 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 0,00 0,00
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Nota 19b
Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony
Pozostałe kapitały rezerwowe

2011 2010
Stan na początek okresu 90 000,00 90 000,00

+ zwiększenia 0,00 0,00
– 0,00 0,00
– zmniejszenia 0,00 0,00
– 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 90 000,00 90 000,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

2011 2010
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - 762 222,79 - 762 222,79
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -1 239 952,69 - 762 222,79

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
– korekty błędów 0,00 0,00

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 239 952,69 - 762 222,79
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– odpis z zysku 0,00 0,00
– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 477 729,90
– podział zysku (na kapitał zapasowy) 0,00 477 729,90
– wypłata dywidendy 0,00 0,00

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -1 239 952,69 -1 239 952,69
Strata z lat ubiegłych na początek okresu - 477 729,90 0,00

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
– korekty błędów 16 153,00 0,00

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - 461 576,90 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 477 729,90
– pokrycie strat z lat ubiełych 0,00 477 729,90
– 0,00 0,00

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - 461 576,90 - 477 729,90
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 778 375,79 - 762 222,79

Nota 19c
Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

2011 2010*
ZYSK / STRATA NETTO - 619 543,78 204 554,76
Fundusz zapasowy (+/-) - 619 543,78 204 554,76
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 0,00 0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału) 0,00 0,00
Fundusz nagród 0,00 0,00
Cele społeczne 0,00 0,00
Dopłaty wspólników 0,00 0,00
Obniżenie kapitału podstawowego 0,00 0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00 0,00
* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)
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Nota 20
Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

1. Wobec
jednostek

powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: Razem
Razem a) z tytułu

kredytów i
pożyczek

b) z tytułu emisji
papierów

wartościowych

c) inne
zobowiązania

finansowe

d) inne

Okres spłaty
do roku

początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

od 1 roku do 3 lat
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

powyżej 3 lat do 5 lat
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ponad 5 lat
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem
początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota 21
Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

Stan na początek
roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego Razem na koniec
roku obrotowegonieprze-

terminowane
do 1 miesiąca powyżej 1 mies.

do 3 mies.
powyżej 3 mies.

do 6 mies.
powyżej 6 mies.

do 1 roku
powyżej 1 roku

1. Wobec jednostek 
powiązanych

0,00 12 300,00 13 530,00 13 530,00 12 300,00 0,00 0,00 51 660,00
a) z tytułu 

dostaw i 
usług, w tym: 0,00 12 300,00 13 530,00 13 530,00 12 300,00 0,00 0,00 51 660,00

– do 12 
miesięcy 0,00 12 300,00 13 530,00 13 530,00 12 300,00 0,00 0,00 51 660,00

– powyżej 
12 
miesięcy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wobec 
pozostałych 
jednostek 263 931,32 338 707,37 23 284,48 5 391,60 0,00 0,00 242,00 367 625,45
a) kredyty i 

pożyczki 0,00 136 716,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 716,21
b) z tytułu emisji

dłużnych pap. 
wart.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) inne 

zobowiązania 
finansowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) z tytułu 

dostaw i usług
30 394,23 40 707,19 23 284,48 5 391,60 0,00 0,00 242,00 69 625,27

– do 12 
miesięcy 30 394,23 40 707,19 23 284,48 5 391,60 0,00 0,00 242,00 69 625,27

– powyżej 
12 
miesięcy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) zaliczki 

otrzymane na 
poczet dostaw

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
f) zobowiązania 

wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g) z tytułu 

podatków, ceł,
ubezp. społ.

117 525,50 84 803,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 803,05
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Nota 21
Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

h) z tytułu 
wynagrodzeń 115 326,97 69 046,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 046,42

i) inne 684,62 7 434,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 434,50
Razem 263 931,32 351 007,37 36 814,48 18 921,60 12 300,00 0,00 242,00 419 285,45

Komentarz:
W pozycji kredyty i pożyczki została wykazana umowa z Bankiem WBK S.A. z dnia 20 kwietnia 2011. Umowa zostala podpisana na kredyt w rachunku bierzącym na okres 1 roku w wysokości 
nie przekraczającej 200.000,00 zł,na oprocentowanie Wibor 1 m-c depozytów międzybankowych powiększonych o 4 punkty procentowe.

Nota 21a
Fundusze specjalne

2011 2010
Fundusze specjalne 5 726,92 2 349,27
RAZEM 5 726,92 2 349,27

Nota 22
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)

Opis szczegółowy Kwota
1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia 0,00
2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu 0,00
3. Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00
4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów 

trwałych 0,00
5. Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych 0,00
6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia 0,00
7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem 0,00
8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia 0,00
9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia 0,00

Nota 23a
Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Opis Nazwa spółki 2011 2010
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Nota 24
Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Przeciętna liczba zatrudnionych w
roku obrotowym

Przeciętna liczba zatrudnionych w
roku poprzedzającym

Ogółem, z tego: 47,00 49,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) 24,00 30,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) 0,00 0,00
– uczniowie 0,00 0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą 22,00 19,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 1,00 0,00

Nota 25
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

2011 2010
Wynagrodzenie Zarządu 283 762,84 424 500,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 105 000,00 0,00

Nota 26
Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Pożyczki i zaliczki Organy nadzorcze Zarząd
Stan na początek roku 0,00 0,00

– udzielone 0,00 0,00
– spłacone 0,00 0,00
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Nota 26
Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony
Pożyczki i zaliczki Organy nadzorcze Zarząd
Stan na koniec roku 0,00 0,00

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych 
członkom Zarządu

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych 
członkom organów nadzorujących

Nota 27
Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Waluta (kurs średni) 2011 2010
Euro 4,4168 3,9603
Dolar 3,4174 2,9641

0,00 0,00

Nota 28
Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie 2011 2010
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 12 000,00 12 000,00
Inne usługi poświadczające 0,00 0,00
Usługi doradztwa podatkowego 0,00 0,00
Pozostałe usługi 0,00 0,00

0,00 0,00
Razem 12 000,00 12 000,00

Nota 29
Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową 
i wynik finansowy jednoski

Opis Kwota
0,00
0,00
0,00

Nota 30
Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) 
załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

Opis Charakter transakcji 2011 2010
1. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Spółka nie zawierała transakcji na warunkach innych niż rynkowe 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

2. Transakcje z członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej
Spółka nie zawierała transakcji na warunkach innych niż rynkowe 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

3. Transakcje z małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, 
przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących 
członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej
Spółka nie zawierała transakcji na warunkach innych niż rynkowe 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4. Transakcje z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej 
znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 1 i 2
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Nota 30
Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 
1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Opis Charakter transakcji 2011 2010
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

5. Transakcje z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki
lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Sporządzono ...................................................... dnia .........................................Warszawa 31.01.2012
(miejscowość)

.............................................................................................
(data)

..................................................................................................................
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Jolanta Orłowska ...............................................................................................................................................................................................................
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Opinia z badania sprawozdania finansowego
STOPKLATKI S.A. za okres
od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Akcjonariusry / Rady Nadzorczej

STOPKLATKA S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego STOPKLATKA S.A.
z siedzibąprzy ul. Puławskiej 61 w Warszawie, na klóre składa się:

1.
)

wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po
stronie aktywów i paslłvów wykazuje sumę
rachunek zysków i strat za okes od 1 stycznia 2011 roku do
31 grudnia 201 1 roku wykazujący stratę netto w wysokości
zestawienie zmian w kapitale własnym za okes
od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące
zwiększenie kapitału własnego o kwotę
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący
zńększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
dodatkowe in lormacje i objaśnienia

5.

6.

2.849.658,41 PLN

-619.543,78 PLN

424.143,22PLN

230.008,51 PLN

Za spotządzenie zgodnego z obowiąĄącymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Ztząd Spółki oraz CzłoŃowie Rady Nadzorczej są zobowipani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzińalności spełniały wymagania przewidziane
w ustawie z dnia29 września 1994r.o rachuŃowości (Dz.U.z2009r.Nr 152,poz. 1223, z
póżn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o rachunkowości".

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi
zastosowania zasadami (polityką) rachrrnkowości tego sprawozdania finansowego olaz czy
rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową
i finansową, jak też wynik f,rnansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachuŃowych
stanowiących podstawę j ego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) tozdzińll7 ustawy o rachuŃowości,
2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych

Rewidentów w Polsce.

system Rewldenisp.z o.o., ul, Rakowiecka 30a,02-528 Wa6zawa, tel: +€ (22) 380 03 80,
faxl +48 (22) 380 03 81, g-mall| i!|9!@§r§]Ę!:I9!i!Ę!L9e!d httD:/lłww,svslem,€wident,com,ol
Nr 1 253 w Krajowej lzbi€ Biegłych Rewidentów, KRs 0000054522 sąd Rejonowy dla m. si. Warsżawy
xllWydżiał Gospodarcży KRs, NlP: PL 52&1s,3&755, Regon: 011256722, Bank BRE oMarszawa
sWFT:BREXPLPW 26 1140 1010 0000 3367 5200 1001| Kapitał żakhdowy] 250000 zł
Biuro w Poznaniu ul, Mvńska 7/23 61-730 Poznań tel/fax +48 (061) 85323 05
syslem Rewident sp, z o,o, posiada ceńyfik€t nr PL 11000287/P potwierdzający spelnienie warunków normy
lso 9001:200E w zakresie badania splawozdań finanśowych,

Ecovls lntemalionaltex advlsoB accountenB audltors lawyers ln Austńa, B6lgiuń, Bul§aria, china, cyprus, cz9ch R€public, ognmark, E§tonia,
Flnland, France, Germany, Gr€at Brltaln, Greece, Hong Kong, Hungary, lndia, lreland, ltely, Japan, Latvia, Llthuania, LuxombouĘ, Mecedonia
(FYRo), Malta, Netherlands, Poland, Pońug8l, Romanla, Russla, slovak Republic, slovonia, spain, swgd9n, swlĘerlend, Turk€y and lJkrain€
Ecovls lnt€matlonrll§ a swlś§ aśśociatlon. Each Ecovl§ Mernbar Flrm ls an lndependent iegal entlty in its own countryand is only llableforlt§
own acts olońlssloŃ, nottho§e ofany olhelentity,
Ecovls, system Rewldentsp. ż o.o. 16 the Pollsh iłomber Flrm of Ecovls lntern.ilonal.
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Opinia z badania sprawozdania finansowego
STOPKLATKI S,A. za okres
od 1 stycznia 201l roku do 31 grudnia 2011 roku.
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Badanię spfawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o splawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę
zasad (poliĘki) rachunkowości i znaczących szacuŃów, sprawdzenie - w przewużającej
mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby
i informacje za,walls w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.

Uwżamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrźenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane splawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
- przedstańa lzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sl.tuacji majątkowej

i finansowej STOPKLATKA S,A. na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej lłyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 20 1 1 roku do dnia 3 1 grudnia 20 1 1 roku,

- zostało sporządzone zgodnie z wynagającyni zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne z wpłyrvającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2
ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadarrcgo
sprawozdania flnansowego, są z nim zgodne.

ARTUR Zew4nu
BIEGŁY
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finansowych pod numeręm 1253
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Rapoń uzupelniający opinię z badania sprawozdania
finansowego Stopklatki S.A. za okres

Jla-"
odl 201l roku do 3l 201l roku.

CZĘŚC OGÓLNA RAPORTU

Nazrva jednostki: STOPKLATKA S.A.

Forma prawna jednostki: spółka akclna

Adres siedziby jednostki: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa

Zarejestrowanym przedmiotem działalności jednostki jest:
. Działalnośćportaliintemetowych,

' Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami intemetowyrni(hosting) i podobna działalnośó,. D zińalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznyrni,
. Dzialalność związana z oprogramowaniem,

' Pozostała działalnoŚć usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,, Działalność w zakręsie telekomunikacji bezprzewodowej i przewodowej otaz
telekomunikacj i satelitamej,

. Wydawanie ksiĘek, gazet, wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

. Pozostała działalnośó wyd awnicza,

. Działalnośó w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

. Sprzedaż hurtowa niewysp ecjalizowana,

. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Intemet,

' Pozostała sPrzedń deta|iczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami,. Działalnośćagencjireklamowych,

' PoŚrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (intemet),. Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
. Pozostałe po zaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
. Badanie rltku i opinii publicznej,
. Działalnośó zwtą4ana z doradztwem w zakresie informatyki,
, pozostałe doradztwo w zal<resie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,. Pozostałe formy udzielania kredflów,

' Pozostała działalnoŚĆ profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,. Pozostała działalnośó usfugowa, gdzie indziej niesklaslfikowana.

Prowadzona w badan}łn okresie działalnośó nie wykrac zała poza zakres określony w Krajowym
Rejestrze Sądowl,rn i akcte założycielskim Jednostki i ograniczńa się głównie do prowadzenia
portalu intemetowego www.stopklatka.pl oraz działalności reklamowej.
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Raport uzupełniający opinig z badania sprawozdania
finansowego Stopklatki S.A. za okres

Ją
lv

od1 2011 roku do 3l 2011 roku.

Podstawa prawna działalności jednostki:

Spółka STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie powstała w dniu 2 lutego 2009 roku
w wyniku przekształcenia Spółki Stopklatka Sp. z o.o. w spółkę akcyjną aktem notarialnl,rn Rep. A
Nr 660/2009 z dnia 2lutego 2009 roku.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

Organ rejestrowy i data wpisu do rejestru:

spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd Rejonowy szczęcin-
Cęntrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
30 czerwca 2009 roku pod numerem KRS: 00003 321 45.

Rejestracja podatkowa i statysĘczna:

Spółka posiada numery identyfik acfine nadane przez:

1. Utząd Statystyczny
2. Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

Kapitał zakładowy jednostki:

REGON: 811994790
NIP:851-26_64-658

Kapitał zakładowy na dzień bilansowy wynosi 2.27 5.246,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście
siedemdziesiąt pięĆ tysięcy dwieście czterdzieści sześó złotych) i dzieli się na ż.275.246 akcji
o wartości nominalnej 1,00 złkażda,

W roku 201 1 miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego z warlości 1.949.045,00 zł do
kwoty 2.27 5.246,00 zł w drodze emisji i objęcia akcji serii C o wartości nominalnej 3ż6.201,00 zł,
Zarząd Spółki uchwałą rt I z 12 września 2011 roku przydzie|ił 3ż6 20I sztuk akcji serii C
wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgtomadzenia Spółki z dnja 29
września 201 1 r., subskrybentom,którzy złożyli wźne zapisy na akcje.

Podwyższenie kapitału zostało ujęte w Statucie Spółki na podstawie Aktu Notarialne go z dnia 21
września 201 1 roku Rep. A rlr 822012011 i zgjoszone do Krajowego Rejestru Sądowego.
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Na dzień 31 grudnia 2011 roku strŃtura kapitału podstawowego kształtuje się następująco:

Akcjonariusze Itość akcji (szt.) Kwota w PLN Udział
w kapitale (7o)

Kino Polska TV S.A. |.798.286 1.798.286,00 79,04%

Przemysław Basiak I,76.360 176.360,00

sławomir ziemski 1 51 .500 151 .500,00 6,66%

pozostali I49.100 149.100.00 6,55%

RAZEM l00,0%

Kapitał zakładowy wykazany w
z Krajowego Rejestru Sądowego i

sprawozdaniu finansowym
statutem Spółki.

.jest zgodny z aktualnym wyciągiem

lnlb a o leonostkacn powr4zan ch:

Nazwa Rodzaj powiązania
Kino Polska TV S.A. akcionariusz ńększościowy STOPKLATKA S.A.
SPI Intemational Polska Sp. z o.o. spółka grupy kapitałowei
SPI Film Sp. z o.o. spółka gnrpy kapitałowei
Elter Sp. z o.o. spółka grupy kapitałowei
Andrenaline Motorsport Sp. z o.o. spółka mrpy kapitałowęi
Dores Sp. z o.o. spółka grupy kapitałowei
Wytwórnia Pozńl.rłryra spółka grupy kapitałowei

Zanąd Spólki:

Na dzień 31 grudnia 201 1 roku w skład Zarządu wchodzą następujące osoby:

. Pani Iwona Zabielska-Stadnik - Prezes Zarządu,

. Pan Przemysław Basiak - Członek Zarządtl.

W trakcie badanego okresu miała miejsce zmiana sŁJadll Zarządu polegająca na zmianie osoby
pełniącej funkcję Prezesa Zatząól otaz zmńejszeniu składu Zatządu z trzy- na dwu- osobowy.
Uchwałą nr 6120|1 RaĄ Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2011 roku Pan Adam Bońnik w związkl ze
złożoną rczygnaclą został odwołany z fuŃcji Prezesa Zarządu. natomiast Pani Iwona Zabię|ska-
Stadnik pełniąca dotychczas funkcj ę Członka Zarządl, została powołana na fuŃcj ę Prezesa Zarządu.

Po dniu bilansowl,rn do dnia sporządzenia niniejszego raportu nastąpiła zmiana w składzie Zarządu.
W okesie 01.02,2012-10.02.20|2 w skłń Zarządu wchodziły następujące osoby:

. Pani Iwona Zabielska-Stadnik - Preze s Zarzadrl.
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Rapoń uzupełniający opinię z badania sprawozdania
finansowego Stopklatki S.A. za okres
od1 2011 roku do 3l 2011 roku.

Rada Nadzorcza Spółki:

Na dzień 31 grudnia 201 1 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:
. Pan Bogusław Kisielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pan Piotr Reisch. Pan Zbigniew Markowski. Pan Adam Borlnik. pan piotr orłowski

w trakcie badanego okesu miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady N adzorczej:

> W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 29 czerwca 2011 r., odwołano Pana piotra
SkrzlPa oraz Pana Krzysztofa Lindnera, powołano w ich miejsce Pana Adama Bońnika oraz
Pana Piotra Orłowskiego.

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie nastąpiły zmiany w składzie Rady
Nadzorczej Spółki.

zatrudnienie:

Zatrudnienie wedfug stanu na dzień 3 1 grudnia 201 1 roku wlłrosiło 1 6 osób.

2. Informacie o srrrawozdaniu finansowym za rok porrrzedni

Podstawą otwarcia ksią rachunkowych było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od
1 stYcznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, które zostało zbadane przez System Rewident Sp.
z o.o. z siedzibą w warszawie przy ul. Rakowieckiej 30a, wpisaną jako podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych pod numerem 1253. Biegły rewident wydał o tyn iprawozdaniu
opinię pozlywn ąbez zastrzeżeń,

SPrawozdarrie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zostało
zatwierdzone przez Zwyczajnę Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 z dnia 29 czerwca 2011
roku.

]l
-\-, ]

Uchwałą nr 6 z dnia 29 czerłłca 2011
osiągnięty w 2010 roku zysk netto
Zapasowy.

Sprawozdanie finansowe za rok 2010
w dniu 13 lipca 2011roku oraz
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że
w kwocie 204.554"76 zł zostartie przeznaezony na kapitał

przekazano do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie
do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie,
Rejestru Sądowego w dniu 20 lipca 201 1 roku.

systefi Rewident sp.z o.o., Ul, Rakowiecka 3oa, 02-528 Wa§zawa, tel: +48 (22) 3s0 03 80,
fax: +48 (22)380 03 8], e"mail: info@svslem_rew dent com,oT httoj//Www,svstem_rcWidenl,com Dl
Nr 1253 W Kajowej lzbie Bieglych RewidentóW, KRs 0000054522 sąd Rejonowy ala m st, warszawy
Xll Wydzial Gospodarczy KRs, NlP: PL 526_10_36_755, Roqon: 011256722, Bańk BRE o/Warszawa
swlFT:BREXPLPW 26 1140 1010 0000 3367 5200 1001; Kapitał zakładowy: 25oooo zt
Biuro w Poznaniu ul,ltlvńska 7/23 61-730 Poznańlel/fax +48 (061)853 2305
system Rewident sp, z o,o, posiada certyfikat nr PL 11000287/P potwiedzający spełnienie Warunków nomy
lso 9001:ź008 w zakresie badania spmwozdań frnansowych, Wffi/Ą
Ecovls lnternailonal tax advisors account.nts audltors lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, china, cyprus, czech Republlc, Denmark, Estonia, Finland,
FJance, Germany, Great Britain, Greece, Hong Xong, Hungary, lndia, lreland, |taiy, .:apan, l-atvia, Litluania, l_uxemuourj, uacioonit iiiiąól, ułt",
Neiherlands, Poland, Pońtgal, Romanla, Russia, slovak Republic, slovenla, spain, swgden, swiĘerland, Turkey and Uirain€Ecovls lnternational is a swi§s a§śociation Each Ecovis Member Firm is an lndependent logal entity In its owricountr} and is only llable for its own acts oromissions, not those ofany otherentity.
Ecovls, systgm Rewldentsp, z o,o. ls the Polish Member Firm of Ecovls lntern.tional
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SPrawozdanie finansowe za rok lbieg]y zostało ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 2175 z dnia 14
listopada 2011 roku pod poz, 1l955.

badanie sDrawozdania finansowego

System Rewident Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 30A jest podmiotem
uprawnionlłn do badania sprawozdań finansowych, wpisanlłn na listę pod nr 1253.

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej w dniu 8 grrrdnia 2011 roku
pomiędzy Stopklatką S.A. jako zleceniodawcą a System Rewident Sp. z o.o. jako wpisaną na listę
Podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. W imieniu podmiotu uprawnionego
badarrie przeprowadził kluczowy biegły rewident Pan Ańur R)łnarczyk wpisany do re;eŚtru biegłyóh
rewidentów pod numerem 1 1210.

system Rewident sp. z o.o. jako podmiot uprawniony, został wybrany do badania sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku przez Radę
Nadzorczą Stopklatki S,A. uchwałąz dnia 5 grudnia 201 1 roku.

oświadczamy, że system Rewident sp. z o. o. jako podmiot uprawniony oraz bieg}y rewident
przeprowńzający badanie w jego imieniu spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej
i niezależnej opinii o badanlłn sprawozdaniu finansow}łn - zgodnie z art. 56 ust. 2, 3 i 4 ustawy
o biegłYch rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze ptlblicznpn (Dz. U. z 22.05.2009 rok nr 77 poz.649).

Badanie zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniach 20-22,12.2011 roku oraz 23-
31.01.2012 roku.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd, Spółki. Spółka w czasie badania
udostąlniła biegłemu rewidentowi żądane dane i udzieliła informacji oraz wfaśnień niezbędnych do
PzeProwadzenia badania. Zarząd Spółki złożył w dniu 31 stycznia 2012 rokl pisemne oświadczenie
o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego i stanowiących podstawę
jego sporządzenia ksiąg rachuŃowych oraz poinformował o nie zaistnieniu do dnia zakończenia
badania zd,arzeń wpłlrvających w sposób znaczący na wielkośó danych wykazanych w sprawozdaniu
finansow}łn za rok badany.

BiegłY rewident nie był ograniczony w doboze właściwych metod badania, wyrażenia opinii
i sporządzenia rapońu.

J^
§

system Rewident sp.z o.o., Ul, Rakowiecka 30a, 02,528 Warcżawa, teli +48 (22) 380 03 80,
lax: +48 (22)380 03 81, e-fnail: info@svsiem_rewident.com,o| htio]/Www svstem_rev/ideni com, ol
Nr 1253 w Kąowej lżbie Biegrch Rewidentów, KRs 0000054522 sąd Rejonowydla m st, Warsżawy
xllWydz]ał Gospodarczy KRs, NlPi PL 526,10_36,755, Regon: 011256722, Bank BRE oĄVarszawa
swiFT:BREXPLPW 26 1140 1010 0000 3367 5200 1o01i Kapital zakladowy: 25ooo0 zł
BiUrc w PoznaniU !l, Mvńska7l23 61-730 Poznańtellfax +48 (061) 853 23 05
syslem_Rewident sp, z o,o, posiada cedńkai nl PL 11000287/P poiwieldzający spelnienie Warunków norny
lso 9001:2008 \ł żaklesie badania sprawozdań finansowych.
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Ecovls lnternational tax advi§or§ acćountanś auditors lawyers ln Austria, Belgjum, Bulgaria, china, cypru§, czech Republic, D€nmark, Esionia, Finland,
Ffance, Germany, Great Brllaln, Greece, Hong Kong, Hungary, lndia, lreland, lialy, Japan, Latvia, Lithuańia, l_uxemlourg', laacóaonia (FYiro), Malta,
Neiherlands, PoIand, Pońugal, Romanie, Russla, slovak Republic, slovenla, spain, sweden, swlEerland, TUrkeyan.t Uiralne
Ecovls lniernational i§ a swlss association, Each Ecovis iłember Firm is an independent legal entlty in its owńcountry and ls only liable lor it§ own acls or
onjs§ions, notthose of eny other entity,
Ecovls, system Rewident sp. ź o.o. isthe Pollsh MemberFirm ofEcovis lnternationel,
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4. Dane identyfikuiace zbadane sprawozdanie linansowe

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Stopklatki S.A.
stycznia 201 1 roku do 3 1 grudnia 201 1 roku obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzięń 31 gn-rdnia 2011 roku, który po

stronie akt},\eów i pasywów wykazuje sumę
3. rachunek zysków i strat za okes od 1 stycznia 2011 roku do

31 grudnia 201 1 roku wykazujący stratę netto w wysokości
4. zestawienie zmian w kapitale własn)Ąn za okres

od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące
zwiększenie kapitatu własnego o kwotę

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2011 roku do 31 gudnia 2011 roku wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Ponadto przedstawiono biegłemu rewidentowi sprawozdanie Zarządtl z
2011,

5. Inne istotne zdarzenia zaistniałe w okresie sprawozdawczym

Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne:

W badanyrr okresie nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

system Rewldeni sp.z o.o., !l, Rakowiecka 30a, 02,528 Walszawa, tel: +48 (22)380 03 80,
fax: +48 (22)380 03 81, e_mail: info@svstem{ewident com,o httoJ/www.svstem_rewident.com,pl
Nr 1253 W Kmjowej lzbie Biegłych Rewidentów, KRs 0000054522 sąd Rejonowydla m. §t, Warsżawy
xll Wydział Gospodarczy KRs, NlP: PL 52610_36_755, Regon: 011256722, Bank BRE ołVarczawa
swlFT:BREXPLpW 26 1140 1010 0000 3367 5200 10o1; Kapital za kladowy: 25oooo żl
Biuro w Poznaniu ul, Mvńska7l2361-730 Paznańlellfax +48 (061)853 23 05
s_ystem Re\łid€nt sp. zo,o, posiada ceń}łikai nrPL 11000287/P potwieldza]ący spełnienie Warunków nomy
lso 9001:2008 W zakresie badania spGwozdań finansowych.

Ecovls lntematlonal lex advisors accountants auditors law}e6 ln Austria, Belgium, Bulgaria, china, cyprus, czgch RepUblic, Denmark, Estonls, Finland,
France, G€rmany, Great Britain, Gregce, Hong Kong, Hungary, lndia, lrel§nd, |t.ly, Japan, Latvia, Llthuańia, t_uxerntour!, uaceoonia (FYio), lłalta,
Netherlands, Poland, Pońug.l, Rońania, Russla, slovak Republic, slovenia, spaln, sweden, swltżerland, TUrkey and Uiralne
Ecovls lnternationall§ a swiss association, Each Ecovi§ Member Firm is an independent legalentlty in its oWńcolntry and is only llable for its own acts ol
omi§sions, notthose of any othgrgntliy.
Ecovls, sy§tem Rewldent sP. z o.o, i§ tho Pollsh Member Fkm of Ecovls lniernailonal.

8

Ą

J:
§,

sporządzone za okres od 1

2.849.ó58,41 PLN

_619.543,78 PLN

424.143,22PLN

230.008,51 PLN

działalności Spółki w roku
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il. ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI

Poniżej przedstawiono wybranę wielkości z rachunku zysków i strat, bilansu oraz podstawowe
wskaźniki finansowe.

system Rewident sP,zo,o,, Ul, Rakowiecka 30a,02-528 Wa§zawa, tel: +48 (22)380 03 80,
fax: +48 (22)380 03 81, e-mail: info@svstem{ewident.com,ol hliDr/www,svstem_lew]dent com ol
Nr 1253 W Krajowej lzbie Bieglych RewidernóW, KRs 0000054522 sąd Rejonowyda m, sl, WaGzawy
xll Wydziat Gospodarczy KRs, NlP: PL 526ł0-36_755, Regon: 011256722, Bank BRE o/WaFżaWa
swlFT:BREXPLPW 26 1140 1010 0000 3367 5200 1001; Kapitał żakładowyi 250000 zł
Biuo w Poznaniu Ul, i,4lyńska 7/23 61 _730 Pożnań tel/fax +48 (061 ) 853 23 05
system Rewident sp. z o,o, posiada cenyfikat nl PL 11000287/P potwiedzający spełnienie warunków normy
lso 9001|2008 W zakrcsie badania spEwozdań finansowych,

Ą
Ecovls lnterna!ional tax adVisors accounlants auditoŃ lawyers in Austria, Belgium, Bulgana, china, cyprUs, czech Rgpubllc, Denmark, Estonia, Finland,
France, Germany, Great Britain, Greeca, Hong Kong, Hungery, lndia, kelan.l, lt.ly, Japan, Latvla, Llthuania, Luxembourg, Macodonia (FYRo), iłalta,
Netherlands, Poland, Portu9al, Rońania, Russia, slovak Republic, slovonia, spain, sw€den, swliżerland, Turkey ancl Ukrain€
Ecovls lnlernational ls a swiss assoclation. Each Ecovis iłember Firm is an lndependent legal entity in its own couniry and is only liable for its own acts or
omission§, not thoso ofany otherentlty.
Ecovls, system Rewident sp, z o.o, i§ the Polish Member Fkn of Ecovis lnternational.

1. Bilans

2011.12-31
% §umy

bilansowej
2010-12.3,|

% sumy
bilansow€j

2009-12-31
% sumy

bilansow€j

AKTYWA

Aktywa tNałe 476 674,27 16,73% 56 868,35 2,53% 477 46s,10 30,26%

Wańości n iemaledalne i prawne 427194,82 14,99% 0,00% 0,00%

Rzeczowe aktywa lrwałe 6 233,06 0,22% 19 264,89 0,860/0 32 880,90 2,08§/o

Na gżności długoterminowe ,11 
880,00 0,42yo 11 880,00 0,53o/o 0,00%

lnwe§tycje długoterminowe 0,00o/" 0,00% 431 594,67 2736%

Dlugotefin]nowe rozliczen a międzyokresowe 31366,39 1,10§/" 25 723,46 1,14% 12 993,53 0,82y"

Ałtywa obrotowe 2372984,14 83,2?% 2l89 360,09 97 A7o/o 1 l00 207,51 69,74%

Należności krolkoterminowe, W tym| 341 060,53 1197% 444 380,08 19,?8% 491 867,21 31,18o/ó

- o okresie splaty powyżej 12 m es ęcy 0 00% 5 890,60 0,26% 0,00%

lnwestycje krótkoterrninowe 1 187 010,63 Ą1,65% 932 224,85 41,5a% 558 869,48 35,42%

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 844 912,98 29,65% 812755,16 36,,l9yo 49 470,82 3,14%

SUMA AKTYIVÓW 2 849 658,41 100,00% 2 246 228,44 100,00% 1 57? 576,61 100,00%

PASYWA

Kapitałwłasny 2356327,48 82,69% 1932184,26 86,02% 1083777,21 68,69%

Kapital zakladowy 2 275 246,aa 79,84o/o 1 949 045,00 86,77% 1 756 000,00 111,300/o

Kapitał żapa§owy 1 389 001,05 48,74% 450 807,29 20,a7r/" 0,00%

Kapitał z aktuaiizac]] Wyceny 0,00% 0,00% 0,00o/"

Pozostałe kapitały rezelwowe 90 000,00 3,160/" 90 000,00 4,01% 90 000,00 5,70./"

Zysk (stmta) z lat ubiąłych -778 375,79 -27,31% 762 222,79 _33,93% 1 239 952,69 _78,59%

Zysk (stmla) netto _619 543,78 -21,74% 204 55Ą,76 9,11% 477 729,90 30,28"/"

odpisy zzysku netto W ciągu roku 0,00% 0,00% 0,00%

zobowiązania i r€żeMy na zobowiązania 493 330,93 ,|7,31%
314 044,18 13,98% 493 899,40 31,31"/"

RezeMy na zobowiążan a 68 318,56 2,Ą0./o 47 763,59 2,13% 20 229,36 1,28%

Zobowiązania krótkoterrninowe, w tymI 425 012,37 14,915 266 280,59 11,85% 471984,75 29,92yo

- 0 okresie §płaty powyżei 1 2 miesięcy 0,00% 0,00% 0,00%

RoZlicżenia międzyokresowg 0,00% 0,00% 1 685,29 0,11"/"

sUll4A PASYWóW 2 849 658,41 100,00% 2 246228,44 l00,00% 1 577 676,6l 100,00%
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2. Rachunek zysków i strat (porównawczy)

system Rew'deni sp.z o.o., !l, Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa, tel: +48 (22) 380 03 80,
fax|+48 (22)380 03 81, e_mail: info@svstem_rewidenl com Dl htiol/Www,svstem_rewidenl com, ol
N r 1253 w KGjowej lzbie Biegłych Rewidentów, KRs 0000054522 sąd Rejonowydla m. st, Warszawy
X]l Wydziat Gospodarczy KRs, NlP: PL 526_10-36-755, Regoni 011256722, Bank BRE ołVaGzawa
swlFT:BREXPLPW 26 1140 1010 0000 3367 5200 1001j Kapiial zakladowy: 250000 zł
BiUro w Pożnani! Ul, l\,1vńska 7/23 61_730 Poznań tel/fux +48 (061) 853 23 05
system Rewidenl sp. ż o o. posiada ceĄ/flkat nr PL 11000287/P polwierdzający spełnienie Warunków normy
lso 9001:2008 w zaklesie badania sprawozdań nnansowych

Ecovls lnternational tax advisors accountants audltors lawyerc in Au§tria, Belgium, Bulgaria, chlna, cyprus, czech Republic, Denmark, Estonla, Finlend,
France, Germany, Great Britain, G.eece, Hong Kong, Hungary, lndla, keland, |taly, JaPan, Latvia, Llthuania, Luxembourg, lvacedonja (FYRo), Malta,
Netherlands, Poland, Pońugal, Romania, Rus§ia, slovak Republlc, sloVenia, spain, sweden, switzerland, Turkey and Ukralne
Ecovls lnternational is a swlss associailon, Each Ecovis Member Flrm ls an lndependent legal entity ln lts own country and is only llable for its own acts or
omlsslon§, not tho§e ofany otherentity.
Ecovls, system Rewldent sp. ż o,o, is the Polisn Member Flrm of Ecovis lnternational.
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01,01,2011 -
31.12,011

Dynamika
201112010

01,01.2010 -
31.,12.2010

Dynamika
20,10/2009

01.01.2009 -
31,12.2009

Pżychody ze sprzedaży 4 248133,71 5 2ll 706,15 45,9% 3 57l 075,93
Pąchody ze §pżedaży produktóW 4 066133,71 -21,9a/" 5211106,15 45,9% 3 571 075 93
Pąchody ze sprzedaży towarow mate al 182 000,00 100,0%

Koszty dzialalności operacyjnej 4 %6 523,41 .3,7% 5 135 612,77 76,2o/, 2915 468,22
Amortyzacia 69 493,36 118,5% 31 802,64 49§% 63 Ą52,17
Zużycie materialóW i energii 21775,37 -25,1o/, 29 058,65 11,5% 32 826,26
Usług obce 594 398 55 26,9o/" 468 154,38 _53,0% 995 779,50
Podatki i oplaty 22087,84 44,6./d 39 898,58 11941,32
Wynaglodżenia 1 430 373 06 -6,2ó/" 1 525 015,19 68,2% 906 866,48
Ubezpieczenia społeczne i inne śWiadczenia 214 267 ,51 221226,66 128 120,36
Pozostałe koszty rodżajowe 2 472105,38 -12,4o/" 2820 Ą56,67 263,2o/" 776 482,13
Waność spżedanych towarow i mateńalóW 122 022,34 100,0%

Zysk / strata z9 sprźedaży -698 389,70 .1017,8o/o 76 093,38 .88,4% 655 607,71

Pozostałe pnychody operacyjne 79 880,45 .65,2,/, 229 575,58 ,1329,1% l6 063,96
Zysk ze żbycia aktywóW tlwavch 684,51 100,0%

lnne pąchody opelacyjne 79195,94 -65,5% 229 575,58 1329,1"k 16 063,96

Pożostałe koszty operacyjne 37 601,62 -65,7% l09 507,03 6,2% 103150,07
Aktua]]zacja Wańości akt}tł/óW niefinansowych ,11 

928,30 81,8ol" 65 632,98
lnne koszty opeEcyjne 25 673,32 41,5"k 43 874,05 -57,5y" 103150,07
zysk / strata z działalności operacyjnej .656ll0,87 .4u,5o/o 196 16,| 93 -65,5% 568 521,60

Przychody finansorł€ 44 322,13 18,2% 37 484,89 -58,3% 89 829,90
odselki 44 322,13 18,2% 37 484,89 _58,3% 89 829,90

Koszty finansowe 15 038,28 M2,3ok 2773,76 .84,2"/" 17 524,77
odsetki 12 04Ą,58 334,3% 2773,76 _84,0% 17 342,08
lnne 100,0% -100,0% 182,69
zysU§trala z działalności gospodalcżej .626 827 ,02 -371,5% 230 873,06 .64,0% 640 826,73
Wyn]k zdażeń nadzwyczainych

zysk / strata brutto -626 827 §2 -371,5% 230 873,06 .64,0% 640 826,73

Podatek dOchOdOWy od osób prawnych -7 283,24 -127,7% 26 318,30 ł3,9% 163 096,83
Pozo§tałe obowiążkowe zmniejszenia zyskLr (żWiększenia stlaty)

Zysk / stlata netto -619 543,78 402,9% 204 554,76 -57,2o/t 477 729,90
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finansowego Stopklatki S.A. za okres
od 1 stvcznia 20ll roku do 31 prudnia 201l roku.

Stany średnie obliczono w następujący sposób: (bilans zamknięcia + bil65 91y7ry6lu;72* bez należności / zobowiązń z t},tułu dostaw i usfug powyżej 12 m-cy,
** wielkości wykazyrvane w liczniku obejmują VAT, natomiast w mianownik-u nie,
a** łącznie ze zobowiązaniami z tltufu dostaw i usfug o okresie połyżęj 12 m-cy

system Rewidentsp,z o,o,, Ul, Rakowiecka 30a,02-528 Wa.szawa, tel: +48 (22) 380 03 80,
fax: +48 (22) 380 03 81, e-mail: info(dsvstem-lewident.com,ol httD]/Www.svstem_rcWident,com ol
Nr 1253 w Krajowej lzbie Biegvch RewidentóW, KRs 0000054522 sąd Rojonowy dla m, §t, Warszawy
Xll Wydzial Gospodarczy KRs, NlP: PL 526ł0_36,755, Regon: 011256722, Bank BRE ołVa§żawa
SWIFT:BREXPLPW 26 1140 1010 0000 3367 5200 1001; Kapitał zaktadowy: 250000 żl
Bilro w Pozna niu Ul, l,lvńska 7I23 61-730 Poznań tell{ax +48 (061 ) 853 23 05
System Rewident sp, z o,o, posiada €edyfikat nr PL 11000287/P potwierdzający §pełnienie Warunków no.my
lso 9001|2008 w zakrcsie badanb sp€wozdań finansowych,
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Ecovls lntgmationaltax advisors accountants audltors lawyers in Austria, Belgium, BUlgaria, chlna, cyprus, czech Republlc, Denmerk, E§tonia, Flnland,
Fr.nce, Gelnany, Grcat Britain, Greece, Hong Kong, HUngary, lndi., keland, |iaty, Japan, Latvia, Lithuanla, Luxembourg, Macedonla (FYRo), Malta,
Netherl6nd3, Poland, Pońugal, Romania, Rus§ia, stovak Republlc, slovenia, spaln, sweden, swiĘgrland, Turkey and Ukraine
Ecovls lnternailonal ls a swiss associ.tion, Each Ecovis iłember Flrm ls an lndgpendent legal entity in its own country and i§ only liable 

'or 
lts own act§ or

omission§, not tho§g ol any otherentity.
Ecovls, system Rewidentsp, z o,o. is the Poli§h MemberFlrm of Ecovls lnternatlonrl-

J.
01.01.20l l _
31.12.20l l

01.01.20l0 _
31.12.20l0

01.01.2009 -
3l.t2.2009

Rentowność majątku
zvsk netto

średniorocznv stan aktYwów
-24,28"/o 10,701o 36,28%

Rentovność kapitału wlasnego

, zysk netto
srędnioroczny stan kapitału własnego

-28,89o/o 13,Ą3% 56,54%

Rentowność netto sprzedaży
zvsk netto

przychody ze sDżedaży produktów i towarów

.14,58% 3,92yo 13,380/.

Rentowność brutto sprzedaży
wvnik ze sprzędał produktów i towarów

przychody zę sprzędażv produktów i towarów
-16,44y" 1,46y" 18,36%

w§kaźnik plynności l
aktvwa obrctowę oqółemx

Zobowiazania krótkoteminowe*
8,08 2,33

wskaźnik plynności II
aktwva obrotowe ogółem* - zapasv
zobowiązania krótkoterminowe*

8,08 2,33

wskaźnik plynności IlI
inwestvcie krótkoterminowe

zobowiązania krótkoteminowę*
2,78 3,50 1,18

Szybkość obrotu należnościami w dniach**
średnioroczny stan ogółu na]eżności z t}tułu dostaw i usłue x 365 dni 12,93 29,41 36,96

ptzvchodv ze sprzedażv Droduktów. towarów i matęriałów
stopień §platy zobowiązań w dniach**
średnioroczny stan ogółu zobowiazań z tvtułu dostaw i usłuq x 365 dni

koszty dzialalności operacyinei
4,52 8,01 26,60

wskaźnik ogólnego zadłUźenia
zobowiazania ogółem

suma pasywów
0,17 0,14 0,31

Pokryci€ zadłużenia kapitalami własnymi
kaDitał własne
kapitał obcy

4,76 6,15 2,19

Pokryci€ aktywów trwalych kapitalami §tałymi
kaDitał własnv + zobowiązania długoterminowęx**

aktnva trwałe
4,94 33,98

Pokryci€ aktywów trwalych kapitalem własnym i rezerwami
dlugoterminowymi

kaDitał własnY + rezelwv dłuEotęrminowe
aktvwa hwałe

4,94 33,98

Trwałość §truktury fi nansowania
kapitał własnv + reżelwv długoterminowe + zobowiązania

długoteminowę***
suma aklYwów

0,85 0,88 0,70
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odl 201l roku do 3l 201l roku.

4, Interpretacia wskaźników i ogólna sytuacia ekonomiczna

St r u kt u ra maj qt k u S p tił k i :

W 2010 roku udziŃ aktYwów obrotowych spadł do 83% z 91% w 2010 roku. Zmiana związana jest z
zakończeniem prac rozwojowych i przeniesieniem kosztów do warlości niematerialnych i prawrrych.

GłównYmi PozYcjami aktyłvów obrotowych Spółki są środki pieniężne i należności z ty11tŁl
udzielonej pożyczki.

Strukt ura źró deł finansowania :

W 201 1 roku udział kapitałów własnych w finansowaniu aktyrvów spadł nieznacznie do 83oń z 86%o
w 2010 roku. Pomimo podwyższenia kapitafu zakładowego poprzez emisję akcji w 2011 roku,
utworzenia kapitafu zapasowego z nadwyżki ceny emisyjne akcji nad wartością nominalną spółka
poniosła stratę, co wpłlłręło na spadek udziału kapitafu własnego.

łvs k aźn i k i r e ntow n o ś c i :

W 201 1 roku Spółka wykazała stratę w kwocie 619 tys. zł, co w porównaniu z zyskiem za rck 2010
w wysokości 204 tys, zł wskanlje na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej. W 2011 roku
PrzYchodY ze sPrzedaŻy spadły o 18%, czyli znacznię szybciej niż koszty działalności operacyjnej,
które spadły o niecałe 4Yo.

Ws k aźn i k i efe k Ęw n o ś c i :

Skrócenie cyklu rotacji należności i zobowięań wskazuje na szybszą ściągalność nalężności oraz
przyspieszone tempo regulowani a zobowiązań.

łYskaźniki pł!nności:

WskŹniki Płlłrności w 2011 roku uległy zmniejszeniu w związku z wzrostem aktyrvów obrotowych
PrzY jednoczesn)łn wzroŚcie zobowiązań kótkoterminowych. Wskaźniki płynności utrzlłnują się na
wysokim poziomie.
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Ecovls lnternational tax advisors accountanrś 6uditors lawyers in Au§tria, Belglum, Bul9arla, china, cypr!s, czech Republlc, Denmark, Estonia, Finland,Flance, Germany, Great Brltaln, Greece, Hong Kong, Hungary, lndla, keland, ltajy, Japan;Latvla, LithUania, ruxomtoul§, riłaceoonIa trvhól, r,lalra,
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lll. cZĘŚC sZCzEcÓŁoWA RAPORTU

1. ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości

Badana Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę)
rachunkowości, w szczególności dotyczącą okeślenia roku obrotowego i wchodzących w jej skład
okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktyrvów i pasyrvów oraz ustalania wlłriku finansowego,
sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów.

Dokumentacja polityki rachunkowości została opracowana zgodnie z ustawą
o rachuŃowoś ci i zatwi.ęrdzona do stosowania Rozporządzeniem nr 1l1l20l0 Zaruądu
STOPKLATKA S.A. z dnia 4 stvcznia 2010 roku.

Księgi rachuŃowe prowadzone są w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Cybemetyki 7 przy użyci:l
komputerów w oparciu o oprogramowanie finansowo - księgowe Sage Synfonia Finanse
i Księgowość.

Dokonaliśmy wyryrvkowego sprawdzenia prawidłowości dzińania systemu
ocenie podlegały w szczególności:

- zasadność i ciągłośó stosowanych zasad oraz poprawnośó otwarcia
(zachowanie formalnej ciągłości),

- kompletność i przejrzystość dokumentacji operacji gospodarczych,
- prawidłowośó prowadzonych za pomocą komputera ksiąg rachuŃowych, tj. w sposób

rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny,
- zasadnośó stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich prz etwarzania

za pomocą komputera,
- powiązanie danych wynikających z ksią ze sprawozdaniem finansowlłn,
- ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachuŃowych i sprawozdania finansowego,
- przeprowadzenie i rozliczenie wyrików inwentaryzacji.

W wyriku tych ocen, w połączeniu z rezultatami badania wiarygodności poszczególnych pozycji
sprawozdania finansowego, stwierdziliśmy, że system księgowości można jako calość uznać za
prawidłowy.

sy§tem Rewidgntsp,z o,o,, U], Rakowiecka 30a,02_528 Warsżawa, te|: +48 (22)380 03 80,
fax: +48 (22) 380 03 81, e-mail: info@svstem-lewidenl,com Dl

księgowości. Naszej

ksiąg rachuŃowych
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2. Inwentaryzacia składników maiatku

Jednostka przeprowadziła inwentaryzację według stanu na dzień 31 grudnia 201 1 roku:

a. drogą spisu z natury:. środków pienięźnych w kasie.
b. drogą potwierdzenia sald:. środków pieniężnych na rachuŃach bankowych,
. należności.

Pozostałe pozycje aktywów i pasywów zinwentaryzowano poprzęz
z odpowiednią dokumentacj ą,

Badana jednostka zachowała obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji
częstotliwości. przedmiotu i terminu.

3. Informacie o wybranvch pozyciach bi|ansu i rachunku zvsków i strat

3.1. Wartości niematerialne i prawne

uzgodnienia sald

w zakresie jej

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych została prawidłowo przedstawiona w
,,Dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego".

3.2. Należnościkrótkoterminowe

Należności wykazane na dzień 31 gnrdnia 2011 roku w kwocie 341.060,53 zł obejmują głównie
należności z rytufu dostaw i usfug od jednostek niepowiązanych w kwocie 283.497,66 zł onz
należności publiczno-prawne w wysokości 47,076,8'7 zł z tytufu podatku od towarów i usfug VAT.

3.3. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje kótkoterminowe wykazane na dzień 31 grudnia 201 1 roku w kwocie 1.18'r' .010,63 zł
obejmują lokaty w wysokości 698.814,6ż zł, na7eżności w kwocie 479.65ż,36 zł z t Ąnh] pożyczki
udzielonej Spółce Intemet Wizards Sp. z o.o., lokaty w wysokości 698.814,62 zł oraz środki
pieniężne w kasie i na rachunkach baŃowych w wysokości 8.543,65 zł.

3.4. Krótkoterminowe r ozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowa rozliczęnia międzyokresowe w wysokości 844,91ż,98 zł obejmują głównie
nakłady na prace rozwojowe związane z budową nowych funkcjonalności portalu intemetowego
www.stopklatka.pl oraz na zakup 1icencji na wykorzystanie technologicznego rozwiązania do
generowan ia wirtualnej postaci i jej animacj i.
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3.5. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania w kwocie 68.318,56 zł obejmują lezerwy: na niewykorzystane urlopy
w wysokości 2'7.995,28 zł, na koszty obsfugi giełdy 25,000,00 zł, na koszty badania sprawozdania
finansowego za rok 2011 w wysokości 12.000,00 zł oraz rezerwęna podatek odroczony w wysokości
3.3323,28 zł.

3.6, Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowięania krótkoterminowe wykazane na dzień 3i grudnia 2011 roku w kwocie 425.012,3'7 zł
obejmują głównie zobowi ęania z tytufu kedytu w kwocie 1.36,'716,21 zł, zobowiązania z tlĄllhl,
dostaw usług w wysokości 121.285,21 zł, zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń
społecznych w wysokości 84.803,05 zł oraz zobowiązania z tytufu wynagrodzeń w wysokości
69.046,42 zł.

3.7. Przychody ze sprzedaĘ

Przychody w wysokości 4.248.133 

"7| 

zł Spółka osiągnęła prowadząc sprzedaż usług informacyjnych
zwięanych z funkcjonowaniem portalu www.stopklatka.p1, sprzedając reklamy lub miejsca
reklamowe na własnlłn pońalu, odsprzedając reklamy zamięszczane na innych pońalach, oraz
oferując usfugi intemetowe. Około 55oń przychodów ze sprzedaży stanowią usfugi rozliczane na
zasadzie wlłniany barterowej.

3.8. KoszĘ działalnościoperacyjnej

W 2011 roku Spółka poniosła koszty działalności operacyjnej w wysokości 4.946.523,4I zł.
Głównyni składnikami kosztów stanowiącymi ponad 7 60ń ich wartości były koszty usług
roz|icznych w ramach wymiany barterowej oraz koszty wylagrodzń.

3.9. Pozostale prrychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 79,880,45 zł i pozostałe koszty operacyjne w kwocie
3'7.601,62 zł dotyczyły odpowiednio rozwięania i utworzenia odpisów aktualizujących należności
oftz tęzęrw na niewykorzystane urlopy.

3.10. Prrychody i koszty finansowe

Przychody finansowe w wysokości 44.322,13 zł dotyczą odsetek od udzielonej pożyczki oraz
odsetek od lokat wolnych środków pieniężnych. Koszty finansowe w kwocie 15.038,28 zł dotyczą
głównie odsetek od zadfużęnia w rachunku bieżąclłn i prowizji od kredytu.
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3.11. podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

zestawienie różnic pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodow},rn od
osób Prawnych zawarto w,,Dodatkowych informacji i objaśnieniach do sprawozdania finansowego''.

SPółka sporządziła informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z ustawąo rachunkowości.

Dane liczbowe w tych informacjach wynikają z ewidencji księgowej i są zgodne ze zbadanym
sprawozdaniem fi nansow}m.

5. zestawienie zmian w kapitale wlasnym

Zestawienie zmian w kapitale własnlłn wykazuje zwiększenie kapitafu własnego w badanym okresie
w kwocie 424.143,22 zł, zostńo sporządzone prawidłowo i wykazuje prawidłowe powtęanie z
bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.

6. Rachunekprzephrvów pienieżnych

Rachunek przepłyrvów pieniężnych wykazuje w okesie od 1 stycznia 201 1 roku do 31 grudnia 201 1

roku zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 230.008,51 zł. Sporządzony zostń przez
spółkę z uwzględnieniem przepisów ar1. 48b ustawy o rachuŃowości, metodą pośrednią i wykazuje
prawidłowe powiązanie z bilansem, rachuŃiem zysków i strat oru zapisami w księgach
rachunkowych.

7. Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Snółki

SPrawozdanie Zarządrl z dzińa|ności Spółki w 2011 roku sporządzone zostało stosownie do
wYnogów okreŚlonych w art. 49 Ustawy o rachunkowości. Prezentowane w nim danę finansowe są
zgodne z informacjami zawarllłni w zbadanyrn sprawozdaniu finansowym spółki za 2011 rok.
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Ecovls lnternatlonal tax adviso.g accountanr§ auditors lawyers ln Austria, Belgiuń, Bulgarla, china, cyprus, czgch Republic, Donmark, Estonia, Fintand,
Ffance, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, H!ngary, lndla, lreland, |taly, Japan, Latvla, Lithuańia, Luxembourg', ltłacedonie (FYilo), Malta,
Netherland§, Poland, PońUgal, Romenia, Rus§ia, slovak Republlc, slovenla, spaln, swed€n, swltżerland, Turkey and Uiralne
Ecovls hternational is a swlss association, Each Ecovi§ Meńber Firm is an independent legal gntlty in its owńcountry and Is only liable for its own acts or
omi§sions, not those ofany othor€ntlty.
Ecovls, system Rewldentsp, ż o,o. is the Polish MemberFi.m of Ecovls lnternatlonel.
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Rapoń uzupełniający opinię z badania sprawozdania
finansowego Stopklatki S.A. za okres
od 1 stvcznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
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§ 
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Iv. INFORMACJE I USTALENIA KOŃCOWE

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie flnansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne
plzedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
STOPKLATKA S,A. na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 1 stycznia 201 1 roku do dnia 31 grudnia 201 1 roku.

Niniejszy raport żańera 17 kolejno ponumerowanych stron. Kżda ze stron opatrzona jest podpisem
biegłego rewidenta,

Wpisany do Ęestru biegłych rewidentów
pod numerem 11210

przeprowadzający badanie w imieniu

sYsTEM REWIDENT sP. z o.o.
UL. RAKowIEcKA 30A
02-528 wARszAwA
Spółka wpisana na lisę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdń
finansowych pod numerem 1253

Warszawa, dnia 10 lutego 2012 roku

numerem 11210

sy3t6m R.wld.nt sP.ż o.o., ul, Rakowiecka 30a,02-528 Warszawa, tel: +48 (22)380 03 80,
fax +48 (22) 380 03 81, €_m.ll: info@svslem-rewident,com,Dl lńo://www.svstem_rewident.com,Dl
Nl 1253 w Krujowej lzbie Baegłych Rewidenlów, KRs 0000054522 sąd RejonoM,y dla m, §, War§żawy
XllWydział Gospodalcży KRs, NlP: PL52&1G3G755, Regon: 01 1256722, Bank BRE ołVarszawa
SWFT]BREXPLPW 26 1 1 40 1010 0000 3367 5200 ,1001 

; Kapilał zakladowy: 250000 zł
BiurowPoznaniu ul, Mvńska 7/23 61_730 Poznań lel,tfax +48 (061)853 23 05
syglem Rewidónt sp. z o,o. posiada certfikgt nr PL ,1,1000287/P polwi9rdzający spe]nienie Wsrunków nomy
lso 9001:2008 W zakresie badania sprawożdań finansowych.

Ecovls lnt€rnatlonal t x advlsors lccountanB eudltors lawyerś in Austrla, B€lglum, Bulgarl., chlna, cyprus, czech Republlc, D€nmark, Estonle, Finland,
Fr.nco, G€lńeny, Gl€6t Brltaln, Grc€c., Hong Kong, Hungary, lndia, k€land, ltaly, Japan, Lawla, Llthuanla, Luxombourg, Mac€donia (FYRo), Malt ,
N6th6rlands, Poland, Pońugal, Romanla, Russl., slovak R.public, slovonia, spain, sw€dgn, swlĘerlend, Turksy and Ukralne
Ecovls lnternatlonal b a swl33 a$ociatlon, Each Ecovls Member Film b en lndependent l6gal€ntlł ln lt§ own country and ls only llabl€ for its own ac§ or
omlśslon§, not those of eny other entlty,
Ecovls, sy3t6ń R€wldeni sp. z o.o. l§ lhe Pollsh Membel Flrm of Ecovis lntemational,
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STOPKLATKA S.A. 
W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 

 

 

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. (zwana dalej Spółką) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz 

jej wynik finansowy, a także sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki. 

 

  Iwona Zabielska-Stadnik 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STOPKLATKA S.A. 
W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

 

Zarząd spółki Stopklatka S.A. (zwana dalej Spółką) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, System Rewident Sp. z o.o., dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2011, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, iż biegły rewident dokonujący 

badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. 

 

  Iwona Zabielska-Stadnik 

Prezes Zarządu 

 



 
INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ STOPKLATKA S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT 

 
 
Informacja w sprawie przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. z późn. zm. p.t. „Dobre 

praktyki spółek notowanych na New Connect" zgodnie z § 5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. 

 

L.p. Zasada 
Stosowanie 

zasady w 
Spółce 

Komentarz 

1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 

zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem 

nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp 

do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 

powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, 

wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji 

internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go 

na stronie internetowej. 

TAK, z 

wyłączeniem 

transmisji obrad 

walnego 

zgromadzenia z 

wykorzystaniem 

sieci internet 

Wszelkie istotne zdarzenia są publikowane w postaci 

raportów bieżących. W raportach miesięcznych opisywane są 

również mniej istotne zdarzenia, mogące dać inwestorom 

szerszy obraz funkcjonowania Spółki. Informacje są 

publikowane na stronie korporacyjnej, a także wysyłane do 

mediów w postaci komunikatów prasowych. 

2 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do 

oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: TAK Strona korporacyjna umieszczona jest pod adresem 

www.stopklatka-sa.pl. 

1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), TAK  

2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której 

emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 

TAK  

3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na 

tym rynku, 

TAK dokładniejsze informacje są dostępne w Dokumencie 

Informacyjnym opublikowanym na stronie korporacyjnej. 

4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK  

6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  



7 zarys planów strategicznych spółki, TAK  

8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, 

wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w 

przypadku, gdy emitent publikuje prognozy), 

NIE Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz na 

rok 2012.  

9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 

akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK  

11 (skreślony) - - 

12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, 

dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz 

konferencji prasowych, 

TAK  

14 informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, 

oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po 

stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w 

terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

15 (skreślony) - - 

16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 

zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania, 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

17 informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 

terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

18 informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzenia przerwy, 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

19 informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o 

świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 

strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

NIE Spółka rozwiązała umowę z Autoryzowanym Doradcą i 

obecnie żaden podmiot nie pełni takiej funkcji w stosunku do 

Spółki. 

20 informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK  

21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy 

TAK  

22 (skreślony) - - 



 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w 

sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien 

dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W 

przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 

istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, 

aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK Emitent dokonuje stałych aktualizacji informacji 

umieszczanych na stronie internetowej korporacyjnej oraz 

portalu w możliwie najkrótszym czasie. 

4 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, 

w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 

zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w 

którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 

emitenta. 

TAK Strona www.stoplatka-sa.pl prowadzona jest w języku polskim 

oraz zawiera raporty EBI oraz ESPI sporządzane w języku 

polskim. 

5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, 

poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla 

danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 

www.gpwinfostrefa.pl. 

TAK  

6 Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 

Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

NIE Spółka rozwiązała umowę z Autoryzowanym Doradcą i 

obecnie żaden podmiot nie pełni takiej funkcji w stosunku do 

Spółki. 

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 

istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich 

obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

Autoryzowanego Doradcę. 

TAK  

8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich 

dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy 

NIE Spółka rozwiązała umowę z Autoryzowanym Doradcą i 

obecnie żaden podmiot nie pełni takiej funkcji w stosunku do 

Spółki. 

9  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

1 informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 

zarządu i rady nadzorczej, 

TAK  

2 informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 

otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w 

każdym zakresie. 

NIE Spółka rozwiązała umowę z Autoryzowanym Doradcą i 

obecnie żaden podmiot nie pełni takiej funkcji w stosunku do 

Spółki. 

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach 

walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK  



11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego 

Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z 

inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE Spółka wyraża chęć stosowania tej zasady, jednakże w roku 

2011 do takich spotkań nie doszło, również w najbliższym 

czasie nie są planowane takie spotkania. 

12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru 

powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 

zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem 

ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 

inwestycyjnej. 

NIE W raportowanym okresie zostały wyemitowane akcje serii C z 

prawem poboru, jednak podczas Walnego Zgromadzenia nie 

została określona cena emisyjna, WZA upoważniło do tej 

czynności Zarząd. 

13 Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie 

niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 

określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa 

akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK  

13a W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza 

posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 

Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 

również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 

Kodeksu spółek handlowych 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny 

być tak ustalone, aby czas 

przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku 

nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi 

terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 

może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi 

przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:  

•  informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości 

istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,  

•  zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 

TAK  



raportu bieżącego w okresie objętym raportem,  

•  informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 

części, miała miejsce w okresie objętym raportem,  

•  kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu 

widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 

okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji 

raportu analitycznego. 

16a W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego 

określonego w Załączniku Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

(„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie opublikować, 

w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku 

NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. 

17 (skreślony) - - 

 
 


