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RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2014 R. 

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu 

o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych  

na NewConnect” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny Emitenta  

za styczeń 2014 roku. 

1. 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 (Komentarz Zarządu). 

Aneks do umowy z Kino Polska TV S.A. 

14 stycznia 2014 r. podpisany został aneks do umowy o współpracy pomiędzy Emitentem a  Kino Polska 

TV S.A. z dnia 8 listopada 2012 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 3/2014), 

zgodnie z którym ulegają zmianie warunki umowy w zakresie świadczonych usług oraz formy ich 

rozliczania. 

 

Na mocy niniejszego aneksu Stopklatka S.A. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kino Polska TV S.A. 

następujących usług:  

 prac informatycznych związanych z obsługą wskazanych przez Kino Polska TV S.A. domen 

internetowych, 

 prac informatycznych związanych z obsługą aplikacji "Codziennik", 

 innych uzgodnionych przez strony umowy prac rozwojowych. 

Rozliczenie powyższych usług nastąpi na podstawie miesięcznego podliczenia roboczogodzin 

pracowników Spółki oddelegowanych do wykonywania niniejszych zadań. 

 

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. 
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Zawarcie tego aneksu skutkuje ograniczeniem usług świadczonych przez Emitenta na rzecz Kino Polska 

TV S.A., a co za tym idzie zmniejszeniem przychodów Stopklatka S.A. z tego źródła. Działania te związane 

są z rozszerzeniem działalności Spółki o branżę telewizyjną, która od momentu uruchomienia kanału 

Stopklatka TV stanie się wiodącym obszarem aktywności Emitenta. 

 

Umowa z Cyfrowym Polsatem S.A. 

21 stycznia 2014 r. Emitent zawarł umowę Cyfrowym Polsatem S.A. (o czym Spółka informowała  

raportem bieżącym EBI nr 4/2014), na mocy której Stopklatka S.A. udzieliła Cyfrowemu Polsatowi  S.A. 

obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieodpłatnej i niewyłącznej licencji obejmującej 

prawo do: 

a. rozprowadzania programu Stopklatka TV ("Program") na platformie CYFROWY POLSAT, w systemie 

cyfrowym, drogą satelitarną, do indywidualnego odbioru bezpośredniego (DTH) oraz, w przypadku 

uruchomienia przez Cyfrowy Polsat platformy ADSL - również do takiej platformy ADSL, oraz  

b. w ramach serwisu internetowego występującego na dzień podpisania umowy pod nazwą ipla oraz  

w formie aplikacji komputerowej instalowanej lub dostępnej za pomocą przeglądarek 

internetowych, a także jako player ipla (aplikacja webowa umożliwiająca odtwarzanie materiałów 

audiowizualnych w standardzie VOD) osadzony w serwisach WWW, oraz 

c. z wykorzystaniem funkcjonalności "multiroom",  

 

na warunkach opisanych w umowie i udostępniania Programu abonentom Cyfrowego Polsatu w ramach 

najbardziej rozpowszechnianych pakietów programowych.  

Zgodnie z postanowieniami umowy Cyfrowy Polsat S.A. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki 

usług technicznych niezbędnych do satelitarnego rozpowszechniania programu Stopklatka TV, takich jak: 

zapewnienie miejsca na transponderze dla Programu, świadczenie usług operatorskich stacji dosyłowej 

sygnału Programu do transpondera, kodowanie sygnału Programu.  

Z tytułu usług technicznych Emitent będzie uiszczać na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. miesięczne 

zryczałtowane opłaty ustalone na warunkach rynkowych. Dodatkowo Cyfrowy Polsat S.A. zobowiązał się 

do świadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie administrowania kartami do kodowania oraz sprzedaży 

urządzeń dokujących, za które pobierał będzie opłaty w zależności od ilości wykonanych prac w danym 

miesiącu.  

 

Zawarcie przedmiotowej umowy ma na celu zwiększanie zasięgu technicznego Programu, co będzie 

miało pozytywny wpływ na przychody Emitenta z tytułu emisji reklam na antenie Stopklatka TV. 

Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2015 roku. 
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Umowa z Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA 

24 stycznia 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Stopklatka S.A. a Kino Polska Program Sp. z o.o. 

SKA, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 5/2014. 

Na mocy tej umowy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA zobowiązuje się względem Spółki do stałego 

zarządzania zakupami licencji filmowych na potrzeby należącego do Emitenta kanału telewizyjnego 

Stopklatka TV na zasadzie niewyłączności i na ogólnoświatowym terytorium. Z tytułu wyżej opisanych 

usług Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA przysługuje ustalone na warunkach rynkowych wynagrodzenie 

w wysokości udokumentowanych bezpośrednich kosztów zakupu licencji poniesionych przez tę spółkę  

w okresach miesięcznych oraz stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej. 

Umowa zawarta została na czas nieokreślony. Każda ze stron ma możliwość jej rozwiązania  

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Umowa z Cinephil France S.A.S. 

30 stycznia 2014 r. Emitent zawarł umowę zakupu praw do filmów w ramach licencji z Cinephil France 

S.A.S., o czym informował w raporcie bieżącym EBI  nr 6/2014. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Cinephil France S.A.S na rzecz Spółki praw do 

rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych ("Filmy", "Tytuły")  

w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej (prawa wyłączne) z równoczesną reemisją w sieciach 

kablowych i satelitarnych oraz IPTV (prawa niewyłączne). 

Stopklatka S.A. uprawniona jest do wykorzystania nabytych Tytułów na potrzeby kanału Stopklatka TV 

oraz udzielania sub-licencji podmiotom trzecim. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych Filmów 

został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.  

Zgodnie z postanowieniami umowy Cinephil France S.A.S dostarczy do Stopklatka S.A. (na odpowiednich 

nośnikach) Tytuły, do których zakupiła ona prawa w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy.  

Łączna kwota, jaką Emitent zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 1.200.000,00 

USD (słownie: jeden milion dwieście tysięcy dolarów). 
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2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem. 

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

14.01.2014 Bieżący 1/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych 

w roku 2014 

14.01.2014 Bieżący 2/2014 Raport miesięczny za grudzień 2013 r. 

14.01.2014 Bieżący 3/2014 Podpisanie aneksu do umowy o współpracy  

z dnia 8 listopada 2012 r. zawartej z Kino Polska 

TV S.A. 

22.01.2014 Bieżący 4/2014 Zawarcie umowy o współpracę z Cyfrowym 

Polsatem S.A. 

24.01.2014 Bieżący 5/2014 Zawarcie umowy o współpracy z Kino Polska 

Program Sp. z o.o. SKA 

30.01.2014 Bieżący 6/2014 Nabycie istotnych aktywów 

 

 

RAPORTY ESPI: 

W raportowanym okresie Emitent nie publikował raportów ESPI. 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce  

w okresie objętym raportem oraz informacje na temat bieżącej działalności Emitenta w styczniu 2014 

roku. 

W analizowanym okresie Spółka finalizowała prace nad uruchomieniem kanału Stopklatka TV.  

 

Prowadzono także działania ukierunkowane na optymalizowanie użyteczności portalu Stopklatka.pl.  

W ramach serwisu uruchomiono nowy dział VOD oraz podstrony z filmami danego gatunku i kraju. 

Ponadto, redakcja Stopklatki.pl przeprowadziła również liczne wywiady z osobowościami ze świata kina 

oraz opublikowała recenzje filmów mających swoją premierę kinową w styczniu 2014 r. 
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W omawianym czasie, Stopklatka S.A. sprawowała również patronat medialny nad imprezą „Ladies 

Night” w sieci kin Cinema City, konferencją „Mobile Trends Conference” oraz nad filmem „Grobowiec 

świetlików”. 

 

Spółka świadczyła także liczne usługi związane z obsługą techniczną (programistyczną) oraz kreatywną  

(projekty graficzne) dla klientów zewnętrznych oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 

 

4. 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. 

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych  

na NewConnect” do dnia 14 marca 2014 r. Emitent przekaże raport miesięczny za luty 2014 r.  

Ponadto, 18 marca 2014 r. Spółka poda do publicznej wiadomości raport roczny Stopklatka S.A. za rok 

2013 (zgodnie z harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2014, przekazanym raportem EBI 

nr 1/2014). 

 

Podstawa prawna:  

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu 

 

 

 


