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ZATWIERDZENIE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

 

W dniu 6 listopada 2017 r. Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, Emitent”) zatwierdził śródroczne 

skrócone sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A., sporządzone zgodnie z Międzynarodowym 

Standardem Sprawozdawczości Finansowej 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” 

zatwierdzonym przez Unię Europejską (dalej „MSR 34”), na które składają się:   

  

Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów 

za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 207 r., wykazujące całkowite ujemne dochody 

ogółem w wysokości: 2 143 tys. zł. 

 

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej 

na dzień 30 września 2017 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 23 824 tys. zł. 

   

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., wykazujące zmniejszenie środków 

pieniężnych netto o kwotę: 2 888 tys. zł. 

  

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału 

własnego o kwotę: 2 143 tys. zł. 

  

Noty do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

 

 

Zarząd Stopklatka S.A.: 

 

 

 

     Bogusław Kisielewski          Agnieszka Sadowska 

         Prezes Zarządu 

 

 

 

 

            Członek Zarządu 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie 

ksiąg rachunkowych: 

 

 

 

Dominika Talaga-Spławska 

Główna Księgowa 

 

Warszawa, dnia 6 listopada 2017 r. 

  



Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. za III kwartał 2017 r. 
 

 

 

5 

 

II. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOPKLATKA S.A. ZA OKRES  

3 I 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2017 R. SPORZĄDZONE  

ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYM STANDARDEM RACHUNKOWOŚCI 34 „ŚRÓDROCZNA 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA” ZATWIERDZONYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES  

OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 30 WRZEŚNIA 2017 R. 

  

 Nota 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2016 r.  

(przekształcone*, w 

tys. zł) 

 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2017 

r.  

(w tys. zł) 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2016 

r.  

(przekształcone*, 

w tys. zł) 

Działalność kontynuowana       

       

Przychody ze sprzedaży 7 19 402 20 138  5 903 6 180 

Koszt własny sprzedaży 8 (19 214) (18 833)  (6 432) (6 467) 

Zysk/ (Strata) brutto na 

sprzedaży 
 188 1 305  (529) (287) 

       

Koszty sprzedaży 8 (1 825) (1 664)  (388) (312) 

Koszty ogólnego zarządu 8 (539) (503)  (293) (138) 

Pozostałe przychody operacyjne 9 493 17  214 119 

Pozostałe koszty operacyjne 9 (113) (179)  (10) (2) 
       

Strata na działalności 

operacyjnej 
 (1 796) (1 024)  (1 006) (620) 

       

Przychody finansowe  6 17  1 3 

Koszty finansowe  10 (353) (442)  (112) (140) 
       

Strata przed opodatkowaniem 

(brutto) 
 (2 143) (1 449)  (1 117) (757) 

Strata netto  (2 143) (1 449)  (1 117) (757) 

       

Całkowite dochody ujemne 

ogółem 
 (2 143) (1 449)  (1 117) (757) 

       

Podstawowa strata na akcję z 

działalności kontynuowanej i 
zaniechanej: 

      

- z działalności kontynuowanej   (0,19)  (0,14)   (0,10)  (0,07) 

- ze straty roku obrotowego   (0,19)  (0,14)   (0,10)  (0,07) 
       

Rozwodniona strata na akcję z 

działalności kontynuowanej i 
zaniechanej: 

      

- z działalności kontynuowanej   (0,19)  (0,14)   (0,10)  (0,07) 

- ze straty roku obrotowego   (0,19)  (0,14)   (0,10)  (0,07) 

   

* Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 6 
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA 

DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 R. 

  

 Nota 

Stan na  

30 września 2017 r.  

(w tys. zł)  

Stan na  

30 czerwca 2017 r.  

(w tys. zł)  

Stan na         

 31 grudnia 2016 r. 

(w tys. zł) 

Stan na  

30 września 

2016 r.  

(przekształcony*, 

w tys. zł)  

AKTYWA      

Aktywa trwałe      

Rzeczowe aktywa trwałe  463 481 529 553 

Aktywa programowe długoterminowe 11 9 810 9 761 11 311 10 631 

Pozostałe wartości niematerialne 12 8 173 8 509 9 181 9 517 

Razem aktywa trwałe  18 446 18 751 21 021 20 701 
      

Aktywa obrotowe      

Aktywa programowe krótkoterminowe 11 1 118 1 034 1 857 2 182 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności 
 3 503 3 512 3 904 3 766 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  757 1 329 3 645 3 923 

Razem aktywa obrotowe  5 378 5 875 9 406 9 871 
      

SUMA AKTYWÓW  23 824 24 626 30 427 30 572 

      

PASYWA      

Kapitał własny przypadający na 

właścicieli jednostki dominującej 
     

Kapitał zakładowy 13 11 171 11 171 11 171 11 171 

Nadwyżka z emisji akcji powyżej 

wartości nominalnej 
 12 284 12 284 12 284 12 284 

Pozostałe kapitały   90 90 90 90 

Zyski zatrzymane/Niepokryte straty   (16 744)  (15 627)  (14 601)  (16 097) 

Razem kapitał własny  6 801 7 918 8 944 7 448 
      

Zobowiązania długoterminowe      

Zobowiązania z tytułu koncesji 14 7 942 7 859 7 696 9 153 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe zobowiązania 
 - - 109 41 

Razem zobowiązania długoterminowe  7 942 7 859 7 805 9 194 
      

Zobowiązania krótkoterminowe      

Kredyty i pożyczki otrzymane 15 2 028 2 012 4 133 4 101 

Zobowiązania z tytułu koncesji 14 1 210 1 198 1 173 1 096 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe zobowiązania 
 5 745 5 542 8 286 8 637 

Rezerwy  98 97 86 96 

Razem zobowiązania krótkoterminowe  9 081 8 849 13 678 13 930 
      

SUMA PASYWÓW  23 824 24 626 30 427 30 572 

   

* Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 6 
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES  

OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 30 WRZEŚNIA 2017 R. 

  

  
9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2016 r.  

(przekształcone*, w 

tys. zł) 

 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2016 r.  

(przekształcone*, w 

tys. zł) 

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej 
      

Strata netto  (2 143) (1 449)  (1 117) (757) 

Korekty o pozycje:       

Amortyzacja  9 630 8 647  3 191 3 104 

Odsetki i dywidendy, netto  353 441  112 139 

Nabycie aktywów programowych  (8 867) (11 221)  (2 447) (3 029) 

Zmiana stanu należności  400 (878)  8 (66) 

Zmiana stanu zobowiązań   (88) (378)  (317) (517) 

Zmiana stanu rezerw  12 24  1 (36) 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej  
 (703) (4 814)  (569) (1 162) 

       

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności inwestycyjnej 
      

Nabycie rzeczowych aktywów 

trwałych i wartości niematerialnych  
 (10) (13)  (3) - 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
 (10) (13)  (3) - 

       

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności finansowej 
      

Wpływy z tytułu emisji akcji  - 10 675  - - 

Wydatki z tytułu emisji akcji  - (132)  - - 

Spłata pożyczek/kredytów  (2 000) (7 200)  - - 

Odsetki zapłacone  (175) (327)  - - 

Pozostałe  - -  - - 

Środki pieniężne netto z 

działalności finansowej 
 (2 175) 3 016  - - 

       

Zmiana netto stanu środków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów  
 (2 888) (1 811)  (572) (1 162) 

Środki pieniężne na początek 

okresu 
 3 645 5 734  1 329 5 085 

Środki pieniężne na koniec okresu  757 3 923  757 3 923 

   

* Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 6 



 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. za III kwartał 2017 r. 
 

9 

 

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 30 WRZEŚNIA 2017 R. 

 

  

        

  Liczba akcji 
Kapitał podstawowy  

(w tys. zł) 

Kapitały z emisji akcji 

powyżej wartości nominalnej  

(w tys. zł) 

Kapitał rezerwowy 

(w tym akcje własne, 

w tys. zł) 

Niepokryte straty  

(w tys. zł) 

Kapitały własne razem  

(w tys. zł) 

Stan na 1 stycznia 2017 r.   11 171 260  11 171 12 284 90 (14 601) 8 944 

Zysk netto okresu   -  - - - (2 143) (2 143) 

Stan na 30 września 2017 r.  

  
  11 171 260  11 171 12 284 90 (16 744) 6 801 

        

        
        
        
        

  Liczba akcji 
Kapitał podstawowy  

(w tys. zł) 

Kapitały z emisji akcji 

powyżej wartości nominalnej  

(w tys. zł) 

Kapitał rezerwowy 

(w tym akcje własne, 

w tys. zł) 

Niepokryte straty  

(w tys. zł) 

Kapitały własne razem  

(w tys. zł) 

Stan na 1 stycznia 2016 r.    6 529 956  6 530 6 382 90 (13 835) (833) 

Korekty błędów   -    - - - (813) (813) 

Stan na 1 stycznia 2016 r. (przekształcony*)   6 529 956  6 530 6 382 90 (14 648) (1 646) 

Koszty związane z emisją kapitału   -  - (132) - - (132) 

Rejestracja kapitału   4 641 304  4 641 6 034 - - 10 675 

Strata netto okresu   -  - - - (1 449) (1 449) 

Stan na 30 września 2016 r.  

(przekształcony*)  
  11 171 260  11 171 12 284 90 (16 097) 7 448 
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  Liczba akcji Kapitał podstawowy 
Kapitały z emisji akcji 

powyżej wartości nominalnej 

Kapitał rezerwowy 

(w tym akcje 

własne) 

Niepokryte straty Kapitały własne razem 

Stan na 1 lipca 2017 r. (niebadany)   11 171 260  11 171 12 284 90 (15 627) 7 918 

Zysk/(strata) okresu  - - - - (1 117) (1 117) 
        

        

Stan na 30 września 2017 r.    11 171 260  11 171 12 284 90 (16 744) 6 801 

        

        

        

        

        
        

  Liczba akcji Kapitał podstawowy 
Kapitały z emisji akcji 

powyżej wartości nominalnej 

Kapitał rezerwowy 

(w tym akcje 

własne) 

Niepokryte straty Kapitały własne razem 

Stan na 1 lipca 2016 r. (niebadany)   11 171 260  11 171 12 295 90 (14 187) 9 369 

Korekty błędów   -     - - - (1 153) (1 153) 

Stan na 1 lipca 2016 r. (przekształcony*, 

niebadany) 
  11 171 260  11 171 12 295 90 (15 340) 8 216 

Koszty związane z emisją kapitału  - - (11) - - (11) 

Zysk/(strata) okresu  - - - - (757) (757) 
        

        

Stan na 30 września 2016 r.  

(przekształcony*)  
  11 171 260  11 171 12 284 90 (16 097) 7 448 

  

* Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 6 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO, SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 R. 

 

1. Informacje o Spółce 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Stopklatka Sp. z o. o., zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 lutego 2009 r. sporządzoną w formie aktu notarialnego, 

Repertorium A nr 660/2009 w Kancelarii Notarialnej Dariusza Wierzchuckiego w Warszawie.  

 

W dniu 30 września 2009 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie,  

XIII Wydział Gospodarczy, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr 

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000332145. 

 

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 

 

Spółka jest notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

 

Siedzibą Stopklatka S.A. jest Warszawa (02-801), ul. Puławska 435a.1 Dla celów rozliczeń z tytułu 

podatków, Spółce nadano numer NIP 8512664658, a dla celów statystycznych jednostka otrzymała 

numer REGON 811994790.  

 

Spółka prowadzi działalność operacyjną na terytorium Polski, żadne istotne aktywa trwałe Spółki  

nie są zlokalizowane poza terytorium Polski. Głównym przedmiotem działalności Spółki w okresie 

objętym niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym była działalność telewizyjna, 

polegająca na emisji kanału telewizyjnego Stopklatka TV. 

 

Skład Zarządu Stopklatka S.A.: 

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu 

 

Prokurenci Stopklatka S.A.  

Katarzyna Woźnicka  

 

 

                                                           
1 2 marca 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Stopklatka S.A. z ul. Puławskiej 61, 02-595 Warszawa na  

ul. Puławską 435a, 02-801 Warszawa (wcześniejszy adres korespondencyjny). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 

zarejestrował powyższą zmianę z dniem 21 marca 2017 r. 
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Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.: 

Berk Uziyel - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Bartosz Hojka – Członek Rady Nadzorczej  

Tomasz Jagiełło – Członek Rady Nadzorczej  

Grzegorz Kossakowski – Członek Rady Nadzorczej  

Marcin Kowalski – Członek Rady Nadzorczej  

Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej 

 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji  

przez Zarząd Spółki w dniu 6 listopada 2017 r. i podpisane w jego imieniu. 

 

2. Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony  

30 września 2017 r. zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. 

W związku z tym nie obejmuje ono wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym 

sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 

zakończony 31 grudnia 2016 r., które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (dalej „MSSF”). 

 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami 

rachunkowości opisanymi w rocznym sprawozdaniu finansowymi Spółki za rok zakończony  

31 grudnia 2016 r., za wyjątkiem zmian opisanych w nocie 6.  

Od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 do dnia ogłoszenia niniejszego 

Raportu zostały opublikowane następujące nowe i zmienione standardy i interpretacje:  

• MSSF 17 "Umowy ubezpieczeniowe" - Standard został opublikowany 18 maja 2017 r. i ma 

zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 

roku lub później. Standard nie został jeszcze przyjęty przez Unię Europejską. MSSF 17 ustala 

zasady ujęcia, wyceny, prezentacji i ujawnień umów ubezpieczeniowych. Spółka nie zawiera 

umów ubezpieczeniowych na własne ryzyko i standard ten nie będzie miał wpływu na jej 

sprawozdania finansowe.  

• KIMSF 23 "Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego" - Niniejsza 

interpretacja została opublikowana 7 czerwca 2017 r. i ma zastosowanie do rocznych okresów 

sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub później. Interpretacja nie została 

jeszcze przyjęta przez Unię Europejską. KIMSF 23 dostarcza wytycznych odnośnie ujęcia 

niepewności w zakresie podatku dochodowego. Podmiot powinien dokonać osądu, czy ujęcia 

podatkowe powinny być rozważane indywidualnie, czy też pewne ujęcia podatkowe powinny 
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zostać ocenione łącznie. Wybór powinien lepiej odzwierciedlać oczekiwania odnośnie 

rozwiązania niepewności. Interpretacja nie ma wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 

  

Nowe lub zmienione standardy i interpretacje, które nie weszły jeszcze w życie i mogą mieć wpływ na 

Spółkę, zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2016 r. W szczególności przedmiotem analizy Spółki były zapisy MSSF 9" Instrumenty finansowe". 

MSSF 9 ma zastąpić MSR 39 „Instrumenty finansowe - ujmowanie i wycena". Standard został 

opublikowany 24 lipca 2014 r. i ma zastosowanie dla rocznych okresów sprawozdawczych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. lub później. Standard został przyjęty przez Unię Europejską 22 

listopada 2016 r. Generalnie standard ma zastosowanie retrospektywne w odniesieniu do klasyfikacji, 

wyceny i utraty wartości i prospektywne w stosunku do rachunkowości zabezpieczeń.  

  

MSSF 9 modyfikuje kryteria klasyfikacji kategorii aktywów i zobowiązań finansowych - w tym 

zakresie, z uwagi na rodzaj transakcji w Spółce, MSSF 9 nie powinien mieć istotnego wpływu 

na sprawozdania finansowe Spółki.  

  

MSSF 9 wymaga również zmian w zakresie utraty wartości poprzez stosowanie modelu „oczekiwanych 

strat" zamiast „strat poniesionych". Z perspektywy Spółki ta zmiana będzie miała wpływ na wartość 

odpisów i bilans otwarcia na dzień 1.1.2018 r. Równocześnie Spółka jest zdania, że MSSF 9 w tym 

zakresie nie powinien w sposób znaczący wpływać na przyszłe wyniki finansowe. Na chwilę obecną 

Spółka jest w trakcie opracowywania modelu tworzenia odpisów aktualizujących zgodnego z MSSF 9. 

Spółka dokonała podziału kontrahentów wg ich ryzyka kredytowego oszacowanego na podstawie 

danych historycznych (podejście portfelowe dla określonej grupy klientów) oraz indywidualnie 

oszacowanego ryzyka dla wybranych kontrahentów. Obecnie Spółka jest w trakcie wyceny 

„oczekiwanych strat" na podstawie przynależności do określonej grupy ryzyka. 

 

Obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego za okres śródroczny jest naliczane  

z zastosowaniem stawki podatkowej, która byłaby stosowana do oczekiwanej łącznej kwoty rocznych 

dochodów, czyli oczekiwanej średniorocznej efektywnej stawki podatkowej zastosowanej do dochodu 

okresu śródrocznego przed opodatkowaniem. 

 

Niniejsze śródroczne skrócone 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 niezmniejszonym istotnie zakresie.   
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3. Sezonowość / cykliczność 

Przychody z reklam w Polsce osiągają zwykle najniższy poziom w trzecim kwartale roku 

kalendarzowego, który obejmuje okres wakacyjny, a najwyższy w czwartym kwartale. 

 

4. Subiektywne oceny i przyczyny niepewności i szacunków 

Sporządzenie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga  

od Zarządu Spółki osądów, szacunków i założeń, wpływających na stosowanie przyjętych zasad 

rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów.  

Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych 

czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę 

osądu co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. 

Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych 

jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli 

dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. 

Obszary, w których założenia te miały istotne znaczenie dla niniejszego śródrocznego skróconego 

sprawozdania finansowego obejmują w szczególności szacunek okresu ekonomicznej użyteczności oraz 

przesłanek utraty wartości aktywów programowych, a także szacunki dotyczące odzyskiwalności 

aktywa z tytułu podatku odroczonego.  

Główne szacunki i założenia księgowe stosowane w niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu 

finansowym były takie same jak te, przyjęte w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 

2016 r. 

 

5. Segmenty operacyjne 

Spółka prowadzi działalność w jednym segmencie operacyjnym obejmującym nadawanie kanału 

telewizyjnego. 

6. Korekta błędu  

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Spółka przeanalizowała zakres obowiązkowych opłat ponoszonych przez 

Spółkę w związku z prowadzoną działalnością nadawczą. W wyniku przeprowadzonej analizy Spółka 

zidentyfikowała dodatkowe obowiązkowe opłaty, do uiszczenia których była zobowiązana w latach 

2014-2016.  
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W związku z powyższym, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 8, 

wymagającego, by korekty błędów ujmować retrospektywnie, w rocznym sprawozdaniu finansowym 

za rok 2016 przedmiotowe koszty zostały ujęte w następujący sposób: 

• koszty dotyczące roku 2014 w kwocie 270 tys. zł zostały ujęte jako korekta kapitałów własnych na 

dzień 1 stycznia 2015 r. w korespondencji z pozycją Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  

i pozostałe zobowiązania; 

• koszty opłat dotyczące roku 2015 w kwocie 520 tys. zł zostały ujęte jako Koszt własny sprzedaży  

w 2015  r. oraz koszty odsetek w kwocie 23 tys. zł, które zostały ujęte jako Pozostałe koszty 

operacyjne; tym samym Spółka przekształciła Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015;  

w związku z powyższym wynik Spółki za rok 2015 zmniejszył się o 543 tys. zł; jednocześnie 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. skorygowano 

o 813 tys. zł. 

Wspomniane opłaty stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych, 

jednakże Spółka nie ujęła aktywa z tytułu podatku odroczonego związanego z tymi opłatami, z uwagi 

na trudności w ustaleniu wiarygodnego momentu w czasie, w którym będą mogły być one zrealizowane. 

Koszty z tytułu wspomnianych opłat dotyczące roku 2016 w kwocie 668 tys. zł zostały ujęte jako Koszt 

własny sprzedaży w 2016 r. Tym samym Spółka skorygowała Koszt własny sprzedaży zaprezentowany 

we wcześniej opublikowanych okresach śródrocznych 2016 r. odpowiednio w kwocie:  

• za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 r.: 141 tys. zł; 

• za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.: 340 tys. zł; 

• za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 r.: 486 tys. zł. 
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PRZEKSZTAŁCENIE ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 30 WRZEŚNIA 2016 R.       

  

    

 
9 miesięcy zakończone 

30 września 2016 r. 

(zaraportowane, w tys. zł) 

Korekta błędu 

(w tys. zł) 

9 miesięcy zakończone 

30 września 2016 r.  

(przekształcone*, w tys. zł) 

Działalność kontynuowana    

    

Przychody ze sprzedaży  20 138 - 20 138 

Koszt własny sprzedaży (18 358) (475) (18 833) 
    

Zysk brutto na sprzedaży 1 780 (475) 1 305 

    

Koszty sprzedaży (1 664) - (1 664) 

Koszty ogólnego zarządu (503) - (503) 

Pozostałe przychody operacyjne 17 - 17 

Pozostałe koszty operacyjne (168) (11) (179) 
    

Strata na działalności operacyjnej (538) (486) (1 024) 
    

Przychody finansowe 17 - 17 

Koszty finansowe  (442) - (442) 
    

Strata przed opodatkowaniem (brutto) (963) (486) (1 449) 

Podatek dochodowy - - - 
    

Strata netto (963) (486) (1 449) 

    

Całkowite dochody ujemne z działalności 

kontynuowanej 
(963) (486) (1 449) 

    

    

Podstawowa strata na akcję z działalności 

kontynuowanej  
i zaniechanej: 

   

- z działalności kontynuowanej  (0,09)  (0,05)  (0,14) 

- ze straty roku obrotowego  (0,09)  (0,05)  (0,14) 
    

Rozwodniona strata na akcję z działalności 
kontynuowanej  

i zaniechanej: 

   

- z działalności kontynuowanej  (0,09)  (0,05)  (0,14) 

- ze straty roku obrotowego  (0,09)  (0,05)  (0,14) 
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PRZEKSZTAŁCENIE ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW ZA OKRES OD 1 LIPCA 2016 R. DO 30 WRZEŚNIA 2016 R. 

  

    

 
3 miesiące zakończone 30 

września 2016 r. 

(zaraportowane, w tys. zł) 

Korekta błędu 

(w tys. zł) 

3 miesiące zakończone 

30 września 2016 r.  

(przekształcone*, w tys. zł) 

Działalność kontynuowana    

    

Przychody ze sprzedaży  6 180 - 6 180 

Koszt własny sprzedaży (6 323) (144) (6 467) 
    

Strata brutto na sprzedaży (143) (144) (287) 

    

Koszty sprzedaży (312) - (312) 

Koszty ogólnego zarządu (138) - (138) 

Pozostałe przychody operacyjne 119 - 119 

Pozostałe koszty operacyjne - (2) (2) 

Strata na działalności operacyjnej (474) (146) (620) 

    

Przychody finansowe 3 - 3 

Koszty finansowe  (140) - (140) 
    

Strata przed opodatkowaniem (brutto) (611) (146) (757) 

Podatek dochodowy - - - 
    

Strata netto (611) (146) (757) 

    

Całkowite dochody ujemne z działalności 

kontynuowanej 
(611) (146) (757) 

    
    

Podstawowa strata na akcję z działalności 

kontynuowanej  

i zaniechanej: 

   

- z działalności kontynuowanej  (0,05)  (0,02)  (0,07) 

- ze straty roku obrotowego  (0,05)  (0,02)  (0,07) 
    

Rozwodniona strata na akcję z działalności 

kontynuowanej  

i zaniechanej: 

   

- z działalności kontynuowanej  (0,05)  (0,02)  (0,07) 

- ze straty roku obrotowego  (0,05)  (0,02)  (0,07) 
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PRZEKSZTAŁCENIE ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 R. 

  

 
 

   

  
Stan na 30 

września 2016 r. 

(zaraportowany, 

w tys. zł) 

Korekta błędu 

(w tys. zł) 

Stan na  

30 września 2016 r.  

(przekształcony*, w 

tys. zł)  

AKTYWA     

Aktywa trwałe     

Rzeczowe aktywa trwałe  553 - 553 

Aktywa programowe długoterminowe  10 631 - 10 631 

Pozostałe wartości niematerialne  9 517 - 9 517 

Razem aktywa trwałe  20 701 - 20 701 
     

Aktywa obrotowe     

Aktywa programowe krótkoterminowe  2 182 - 2 182 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  3 766 - 3 766 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  3 923 - 3 923 

Razem aktywa obrotowe  9 871 - 9 871 
     

SUMA AKTYWÓW  30 572 - 30 572 

     

PASYWA     

Kapitał własny przypadający na właścicieli jednostki 

dominującej 
    

Kapitał zakładowy  11 171 - 11 171 

Nadwyżka z emisji akcji powyżej wartości nominalnej  12 284 - 12 284 

Pozostałe kapitały   90 - 90 

Zyski zatrzymane/Niepokryte straty   (14 798)  (1 299)  (16 097) 

Razem kapitał własny  8 747  (1 299) 7 448 
     

Zobowiązania długoterminowe     

Zobowiązania z tytułu koncesji  9 153 - 9 153 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
 41 - 41 

Razem zobowiązania długoterminowe  9 194 - 9 194 
     

Zobowiązania krótkoterminowe     

Kredyty i pożyczki otrzymane  4 101 - 4 101 

Zobowiązania z tytułu koncesji  1 096 - 1 096 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
 7 338 1 299 8 637 

Rezerwy  96 - 96 

Razem zobowiązania krótkoterminowe  12 631 1 299 13 930 
     

SUMA PASYWÓW  30 572 - 30 572 
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PRZEKSZTAŁCENIE ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 30 WRZEŚNIA 2016 R. 

  

     

  
9 miesięcy zakończone 30 

września 2016 r. 

(zaraportowane, w tys. zł) 

Korekta błędu 

(w tys. zł) 

9 miesięcy zakończone 

30 września 2016 r.  

(przekształcone*, w tys. zł) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 
    

Strata netto  (963) (486) (1 449) 

Korekty o pozycje:     

Amortyzacja  8 647 - 8 647 

Odsetki i dywidendy, netto  441 - 441 

Nabycie aktywów programowych  (11 221) - (11 221) 

Zmiana stanu należności  (878) - (878) 

Zmiana stanu zobowiązań   (864) 486 (378) 

Zmiana stanu rezerw  24 - 24 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej  
 (4 814) - (4 814) 

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej 
    

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 

niematerialnych  
 (13) - (13) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
 (13) - (13) 

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej 
    

Wpływy z tytułu emisji akcji  10 675  10 675 

Wydatki z tytułu emisji akcji  (132) - (132) 

Spłata pożyczek/kredytów  (7 200)  (7 200) 

Odsetki zapłacone  (327)  (327) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  3 016 - 3 016 
     

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów  
 (1 811) - (1 811) 

Środki pieniężne na początek okresu  5 734 - 5 734 

Środki pieniężne na koniec okresu  3 923 - 3 923 
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PRZEKSZTAŁCENIE ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 LIPCA 2016 R. DO 30 WRZEŚNIA 2016 R. 

  

     

  
3 miesiące zakończone 30 

września 2016 r. 

(zaraportowane, w tys. zł) 

Korekta błędu 

(w tys. zł) 

3 miesiące zakończone 

30 września 2016 r.  

(przekształcone*, w tys. zł) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 
    

Strata netto  (611) (146) (757) 

Korekty o pozycje:     

Amortyzacja  3 104 - 3 104 

Odsetki i dywidendy, netto  139 - 139 

Nabycie aktywów programowych  (3 029) - (3 029) 

Zmiana stanu należności  (66) - (66) 

Zmiana stanu zobowiązań   (663) 146 (517) 

Zmiana stanu rezerw  (36) - (36) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej  
 (1 162) - (1 162) 

     

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
 - - - 

     

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  - - - 
     

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów  
 (1 162) - (1 162) 

Środki pieniężne na początek okresu  5 085 - 5 085 

Środki pieniężne na koniec okresu  3 923 - 3 923 
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7. Przychody ze sprzedaży 

 

Przychody Stopklatka S.A. ze sprzedaży generowane są w przeważającej części w oparciu  

o zleceniobiorców mających swoją siedzibę na terytorium Polski.  

  

Przychody ze sprzedaży 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2016 r.  

(w tys. zł) 

 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2016 r.  

(w tys. zł) 
       

Sprzedaż na rzecz klientów 

zewnętrznych, w tym: 
      

- reklama 19 321 20 073   5 843 6 159 

- sprzedaż treści 29 57   9 19 

- inne usługi 52 8   51 2 
       

 Razem  19 402 20 138   5 903 6 180 

   

 

8. Koszty według rodzaju 

  

Koszty rodzajowe 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

9 miesięcy zakończone 

30 września 2016 r.  

(przekształcone*, w 

tys. zł) 

  

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2016 r.  

(przekształcone*, w 

tys. zł) 
       

Amortyzacja środków trwałych i 

wartości niematerialnych 
(7 306) (6 817)   (2 481) (2 368) 

- w tym amortyzacja i odpisy z tytułu 
utraty wartości długoterminowych 

aktywów programowych 

(6 222) (5 736)   (2 123) (2 009) 

Koszty świadczeń pracowniczych, w 
tym: 

(1 571) (1 794)   (512) (536) 

- koszty wynagrodzeń (1 396) (1 597)   (458) (514) 

- koszty ubezpieczeń społecznych i 
innych świadczeń 

(162) (173)   (53) (58) 

- koszty przyszłych świadczeń 

(rezerw) z tytułu odpraw emerytalnych, 
nagród jubileuszowych i tym 

podobnych świadczeń pracowniczych 

(13) (24)   (1) 36 

Zużycie materiałów i energii (44) (35)   (16) (10) 

Usługi obce (10 260) (10 046)   (3 250) (3 303) 

- w tym rozliczenie w czasie 

krótkoterminowych aktywów 
programowych 

(2 324) (1 830)   (710) (736) 

Podatki i opłaty (2 339) (2 243)   (839) (675) 

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe (24) (23)   (9) (8) 

Pozostałe koszty (34) (42)   (6) (17) 

Razem (21 578) (21 000)   (7 113) (6 917) 

   

* Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 6 
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9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody operacyjne w analizowanym okresie 9 miesięcy 2017 r. obejmowały głównie 

dodatnie różnice kursowe w kwocie 465 tys. zł, podczas gdy w okresie 9 miesięcy zakończonym  

30 września 2016 r. wystąpiły ujemne różnice kursowe w kwocie 138 tys. zł, które stanowiły główną 

pozycję pozostałych kosztów operacyjnych. Pozostałe koszty operacyjne za okres 9 miesięcy 

zakończony 30 września 2017 r. obejmują głównie odsetki budżetowe w kwocie 96 tys. zł. 

 

10. Koszty finansowe 

Koszty finansowe obejmowały odsetki od pożyczek w kwocie 69 tys. zł (9 miesięcy zakończonych  

30 września 2016 r.: 127 tys. zł) oraz dyskonto koncesji w kwocie 284 tys. zł (9 miesięcy zakończonych  

30 września 2016 r.: 315 tys. zł). 

  

11. Aktywa programowe długo- i krótkoterminowe 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2017 r. Spółka naliczyła amortyzację długo-  

i krótkoterminowych aktywów programowych w łącznej kwocie 8 546 tys. zł oraz dokonała zakupów 

na kwotę 6 306 tys. zł. 

 

12. Pozostałe wartości niematerialne  

Pozostałe wartości niematerialne obejmują przede wszystkim koncesję na nadawanie programu 

telewizyjnego w kwocie netto 8 153 tys. zł na dzień 30 września 2017 r. (9 158 tys. zł na dzień  

31 grudnia 2016 r.). 

 

W dniu 27 lutego 2014 r. KRRiT wydała decyzję nr DR-062/2014-1/544, na mocy której rozszerzona 

została pierwotna koncesja o możliwość rozpowszechniania programu telewizyjnego Stopklatka TV  

w sposób rozsiewczy satelitarny. Koszt rozszerzenia koncesji wyniósł 10 370 tys. zł. W związku  

z powyższym amortyzacja niniejszej koncesji rozpoczęła się od miesiąca następnego po jej 

uprawomocnieniu, tj. od marca 2014 r. Amortyzacja koncesji wyniosła 1 005 tys. zł w okresach  

9 miesięcy zakończonych 30 września 2017 r. oraz 30 września 2016 r. 
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13. Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy wg stanu na 30 września 2017 r. 

Seria Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowania 

Rodzaj 

ograniczenia 

praw do akcji 

Liczba akcji  

Wartość 

nominalna 

jednej akcji 

(w zł) 

Wartość serii/ 

emisji wg 

wartości 

nominalnej  

(w zł) 

Sposób 

pokrycia 

kapitału 

Data 

rejestracji 

A1 zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  1 271 000  1,00 1 271 000,00 

opłacony 

w całości 
01-07-2010 

A2 zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  485 000  1,00 485 000,00 

opłacony 

w całości 
01-07-2010 

B zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  193 045  1,00 193 045,00 

opłacony 
w całości 

29-07-2010 

C zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  326 201  1,00 326 201,00 

opłacony 

w całości 
30-11-2011 

D zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  4 254 710  1,00 4 254 710,00 

opłacony 

w całości 
16-07-2014 

E zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy 4 641 304 1,00 4 641 304,00 

opłacony 
w całości 

09-02-2016 

Razem       11 171 260   11 171 260,00     

 

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A. wynikająca ze wszystkich 

wyemitowanych akcji Spółki wynosi 11 171 260. 

 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawiała się następująco: 

Kapitał zakładowy wg stanu na 31 grudnia 2016 r. 

Seria Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowania 

Rodzaj 

ograniczenia 

praw do akcji 

Liczba akcji  

Wartość 

nominalna 

jednej akcji 

(w zł) 

Wartość serii/ 

emisji wg 

wartości 

nominalnej  

(w zł) 

Sposób 

pokrycia 

kapitału 

Data 

rejestracji 

A1 zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  1 271 000  1,00 1 271 000,00 

opłacony 

w całości 
01-07-2010 

A2 zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  485 000  1,00 485 000,00 

opłacony 
w całości 

01-07-2010 

B zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  193 045  1,00 193 045,00 

opłacony 
w całości 

29-07-2010 

C zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  326 201  1,00 326 201,00 

opłacony 

w całości 
30-11-2011 

D zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  4 254 710  1,00 4 254 710,00 

opłacony 
w całości 

16-07-2014 

E zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy 4 641 304 1,00 4 641 304,00 

opłacony 
w całości 

09-02-2016 

Razem       11 171 260   11 171 260,00     

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, na dzień przekazania niniejszego kwartalnego 

sprawozdania finansowego, struktura akcjonariatu Stopklatka S.A. uwzględniająca akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przedstawia się następująco:  
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Posiadacz akcji - nazwa 

(firma) jednostki 
Rodzaj akcji Liczba akcji 

Wartość  

nominalna akcji 

w zł 

Udział  

w kapitale 

podstawowym 

w % 

Liczba głosów 

na WZ 

Udział  

w ogólnej 

liczbie głosów 

na WZ 

Kino Polska TV S.A. zwykłe na okaziciela 4 635 679 4 635 679,00 41,50% 4 635 679 41,50% 

Agora S.A. zwykłe na okaziciela 4 596 203 4 596 203,00 41,14% 4 596 203 41,14% 

Hakan Atlan zwykłe na okaziciela 1 662 130 1 662 130,00 14,88% 1 662 130 14,88% 

Pozostali zwykłe na okaziciela 277 248 277 248,00 2,48% 277 248 2,48% 

Razem 11 171 260 11 171 260,00 100,00% 11 171 260 100,00% 

  

14.  Zobowiązania z tytułu koncesji 

  

  
Stan na  

30 września 2017 r.  

(w tys. zł)  

Stan na         

 31 grudnia 2016 r. 

(w tys. zł) 

Przyszłe płatności    

29 grudnia 2017 r.  1 553 1 553 

29 grudnia 2018 r.  1 618 1 618 

29 grudnia 2019 r.  1 683 1 683 

29 grudnia 2020 r.  1 748 1 748 

29 grudnia 2021 r.  1 812 1 812 

29 grudnia 2022 r.  1 877 1 877 
    

Płatności razem   10 291 10 291 

Dyskonto  (1 139) (1 422) 

Obecna wartość przyszłych płatności - wartość 

bilansowa zobowiązania z tytułu koncesji 
  9 152 8 869 

Część krótkoterminowa   1 210 1 173 

Część długoterminowa   7 942 7 696 

   

15.  Kredytodawcy i pożyczkodawcy 

Na dzień 30 września 2017 r. Spółka posiadała następujące kredyty i pożyczki: 

  
Stan na  

30 września 2017 r.  

(w tys. zł)  

 Podmiot finansujący   Waluta  

 Wielkość limitu 

kredytowego/ 

pożyczki  

 Wielkość kredytu/ 

pożyczki na dzień 

bilansowy  

 Warunki 

oprocentowania  

 Termin 

spłaty  
 Zabezpieczenia  

Kino Polska TV S.A. PLN 2 000 1 014 WIBOR 3M + 1,5% 31.12.2017 brak 

Agora S.A. PLN 2 000 1 014 WIBOR 3M + 1,5% 31.12.2017 brak 

BZ WBK S.A. PLN 2 000 - 
WIBOR 1M + marża 

banku 
31.08.2018 

przelew 

wierzytelności 
       

       

Razem kredyty i pożyczki   6 000 2 028       

  * W dniu 28 kwietnia 2017 r. Spółka dokonała częściowej spłaty pożyczek. Emitent spłacił na rzecz Kino Polska TV S.A. oraz Agora S.A. 

odpowiednio po 1 086 698,65 zł, z której to kwoty 1 000 000,00 zł stanowił należność główną, natomiast 86 698,65 zł stanowiło odsetki. 
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Na dzień 31 grudnia 2016 r. Spółka posiadała następujące kredyty i pożyczki: 

  

Stan na         

 31 grudnia 2016 r. 

(w tys. zł) 

Podmiot finansujący  Waluta  

 Wielkość limitu 

kredytowego/ 

pożyczki  

 Wielkość kredytu/ 

pozyczki na dzień 

bilansowy  

Warunki 

oprocentowania 

 Termin 

spłaty  
 Zabezpieczenia  

Kino Polska TV S.A. PLN 2 000 2 067 WIBOR 3M + 1,5% 31.12.2017 brak 

Agora S.A. PLN 2 000 2 066 WIBOR 3M + 1,5% 31.12.2017 brak 

       

Razem kredyty i pożyczki   4 000 4 133       

   

16.  Leasing 

Poza umową najmu powierzchni biurowej (w Warszawie przy ul. Puławskiej 435A i ul. Puławskiej 61) 

w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2017 r. Spółka nie korzystała ani nie zawierała innych 

umów o charakterze leasingu, najmu lub dzierżawy.  

Spółka nie posiada wiedzy odnośnie aktualnej wartości rynkowej wynajmowanej powierzchni biurowej.  

  

 
Stan na  

30 września 2017 r.  

(w tys. zł)  

Stan na         

 31 grudnia 2016 r. 

(w tys. zł) 

W okresie 1 roku 11 10 

Razem 11 10 

   
   

   
Przyszłe zobowiązania z tytułu umów na świadczenie usług nadawczych i innych usług 
   

 
Stan na  

30 września 2017 r.  

(w tys. zł)  

Stan na         

 31 grudnia 2016 r. 

(w tys. zł) 

W okresie 1 roku 6 759 7 852 

W okresie od 1 do 5 lat 31 916 31 905 

Powyżej 5 lat 532 5 317 

Razem 39 207 45 074 

   
   

   

   
Przyszłe zobowiązania z tytułu umów zakupu licencji filmowych 
   

 
Stan na  

30 września 2017 r.  

(w tys. zł)  

Stan na         

 31 grudnia 2016 r. 

(w tys. zł) 

W okresie 1 roku 1 669 1 810 

W okresie od 1 do 5 lat 1 003 1 186 

Razem 2 672 2 996 
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17.  Porównanie wartości godziwej i wartości księgowej 

Spółka stosuje następującą hierarchię ustalania i ujawniania wartości godziwej instrumentów 

finansowych, w zależności od wybranej metody wyceny:  

• Poziom 1: ceny kwotowane (nieskorygowane) na aktywnych rynkach dla takich samych aktywów 

i zobowiązań; 

• Poziom 2: dane wejściowe, które są obserwowalne dla danych aktywów i zobowiązań, 

zarówno bezpośrednio (np. jako ceny) lub pośrednio; 

• Poziom 3: dane wejściowe nie bazujące na obserwowalnych cenach rynkowych (dane wejściowe 

nieobserwowalne). 

 

Tabela poniżej przedstawia wartości godziwe aktywów i zobowiązań finansowych nie wycenianych  

w wartości godziwej wraz z ich wartościami księgowymi. 

  

   
Stan na  

30 września 2017 r.  

(w tys. zł)  

Stan na         

 31 grudnia 2016 r. 

(w tys. zł) 

 Kategoria wg 

MSR 39 

Poziom hierarchii 

wartości godziwej 

Wartość 

księgowa 

Wartość 

godziwa 

Wartość 

księgowa 

Wartość 

godziwa 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe  należności 
A 2 2 801 2 801 3 633 3 633 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty A * 757 757 3 645 3 645 

Kredyty i pożyczki otrzymane B 2 (2 028) (2 028) (4 133) (4 133) 

Zobowiązanie z tytułu koncesji B 2 (9 153) (9 379) (8 869) (9 191) 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania  
B 2 (5 657) (5 657) (7 833) (7 833) 

Razem     (13 280) (13 506) (13 557) (13 879) 

Nierozpoznany zysk/(strata)       (226)   (322) 

   

* Przyjmuje się, że wartość godziwą środków pieniężnych i ich ekwiwalentów stanowi ich wartość nominalna, dlatego nie zastosowano 

żadnych technik do wyceny tych pozycji bilansowych. 

Na należności oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług składają się w przeważającej mierze należności 

i zobowiązania, które zostaną uregulowane nie później niż do końca miesiąca następującego po dniu 

bilansowym, dlatego przyjęto, że ich wycena z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie byłaby 

zbliżona do wartości nominalnej. Podobne uproszczenia Spółka zastosowała w przypadku zobowiązań 

inwestycyjnych, których wycena na dzień bilansowy nie zawiera efektu dyskonta. 

Do ustalenia wartości godziwej zobowiązań z tytułu koncesji przyjęto przewidywane przepływy  

od daty bilansowej do 29 grudnia 2022 r., dyskontując je za pomocą stopy rynkowej WIBOR i marży 

związanej z ryzykiem kredytowym Spółki.  

Na poszczególne dni bilansowe zaprezentowane w niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu 

finansowym kredyty i pożyczki otrzymane obejmowały krótkoterminowe pożyczki otrzymane 

od głównych akcjonariuszy Spółki oprocentowane na bazie stopy procentowej WIBOR i marży 

związanej z ryzykiem kredytowym Spółki oraz wyceniane w bilansie według metody kosztu 
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zamortyzowanego. Dlatego przyjęto, że ich wycena z uwzględnieniem aktualnej wartości pieniądza 

w czasie byłaby zbliżona do wartości księgowej. 

 

18.  Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

Przychody od jednostek powiązanych dotyczą przede wszystkim wzajemnych usług reklamowych. 

Natomiast zakupy od jednostek powiązanych obejmują wzajemne usługi reklamowe,  

usługi produkcyjne, a także zakup licencji.
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9 miesięcy zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

9 miesięcy zakończone 

30 września 2016 r.  

(w tys. zł) 

3 miesiące zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

3 miesiące zakończone 

30 września 2016 r.  

(w tys. zł) 

Przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym przychody ze sprzedaży razem przychody ze sprzedaży razem przychody ze sprzedaży razem przychody ze sprzedaży razem 
     

Kino Polska TV S.A.   - 42 - 2 

FILMBOX INTERNATIONAL LTD. - 6 - - 
Helios S.A. 29 95 15 55 

Next Film Sp. z o.o. 18 30 18 - 

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. 150 139 - 139 

Agora S.A. 50 139 - 27 

Green Content Sp. z o.o.* 6 - - - 
     

Razem 253 451 33 223 

  

  

 
9 miesięcy zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

 
9 miesięcy zakończone 

30 września 2016 r.  

(w tys. zł) 

 
3 miesiące zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

 
3 miesiące zakończone 

30 września 2016 r.  

(w tys. zł) 

Zakup pochodzący od jednostek powiązanych 
zakupu 

usług 

zakup 

aktywów 

koszty 

odsetkowe 
 zakupu 

usług 

zakup 

aktywów 

koszty 

odsetkowe 
 zakupu 

usług 

zakup 

aktywów 

koszty 

odsetkowe 
 zakupu 

usług 

zakup 

aktywów 

koszty 

odsetkowe 

Kino Polska TV S.A.   209 695 35  219 1 440 63  64 361 9  65 486 16 

KPTV Media Sp. z o.o. 270 - -  270 - -  90 - -  90 - - 

Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. 1 - -  1 - -  - - -  - - - 

FILMBOX INTERNATIONAL LTD. - - -  6 - -  - - -  - - - 

Spinka Film Studio Sp. z o.o. - - -  - 30 -  - - -  - - - 

WYTWÓRNIA POZYTYWNA Piotr Reisch - - -  - 39 -  - - -  - - - 

Helios S.A. 126 - -  74 - -  - - -  - - - 

Next Film Sp. z o.o. 22 - -  27 - -  18 - -  - - - 

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. 85 - -  105 - -  41 - -  25 - - 

Agora S.A. 98 98 35  316 - 63  30 98 9  111 - 16 

Optimizers Sp. z o.o. - - -  2 - -  - - -  - - - 

Green Content Sp. z o.o.* 4 - -  - - -  - - -  - - - 
 815 793 70  1 020 1 509 126  243 459 18  291 486 32 
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Stan na  

30 września 2017 r.  

(w tys. zł)  

 
Stan na         

 31 grudnia 2016 r. 

(w tys. zł) 

Należności od podmiotów powiązanych Rozrachunki  Rozrachunki 

Kino Polska TV S.A.   -  48 

Helios S.A. 36  155 

Next Film Sp. z o.o. 22  5 

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. 113  24 

Agora S.A. -  134 

Cable Television Network & Partners Sp. z o.o. 31  30 

Green Content Sp. z o.o.* -  18 

Razem należności 202  414 

   

 

  

 
Stan na  

30 września 2017 r.  

(w tys. zł)  

 
Stan na         

 31 grudnia 2016 r. 

(w tys. zł) 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych Rozrachunki Pożyczki  Rozrachunki Pożyczki 

Kino Polska TV S.A.   83 1 014  397 2 067 

KPTV Media Sp. z o.o. 30 -  37 - 

Next Film Sp. z o.o. 18 -  - - 

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. 27 -  19 - 

Agora S.A. 56 1 014  128 2 066 

Cable Television Network & Partners Sp. z o.o. - -  3 - 

Green Content Sp. z o.o.* - -  - - 

Razem 214 2 028  584 4 133 

   

*Spółka Green Content Sp. z o.o. była Spółką powiązaną do dnia 31 sierpnia 2017 r.
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19. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia mające wpływ na niniejsze śródroczne 

skrócone sprawozdanie finansowe.  
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III. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA 

W ANALIZOWANYM OKRESIE WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW  

I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW  

NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

 

1. Wyniki finansowe  

  

Wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe 9 miesięcy zakończone 9 miesięcy zakończone Zmiana % 

 30 września 2017 r. 30 września 2016 r.  

 (w tys. zł) (w tys. zł, przekształcone*)  

Przychody ze sprzedaży 19 402 20 138 -4% 

Strata na działalności operacyjnej -1 796 -1 024 -75% 

Strata netto -2 143 -1 449 -48% 

    

    

Wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe 3 miesięcy zakończone 3 miesięcy zakończone Zmiana % 

 30 września 2017 r. 30 września 2016 r.  

 (w tys. zł) (w tys. zł, przekształcone*)  

Przychody ze sprzedaży 5 903 6 180 -4% 

Strata na działalności operacyjnej -1 006 -620 -62% 

Strata netto -1 117 -757 -48% 

   * Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 6 

 

W raportowanym okresie styczeń - wrzesień 2017 r., Spółka wypracowała 19 402 tys. zł przychodów 

ze sprzedaży, co oznacza 4% spadek względem analogicznego okresu 2016 r. Po trzech kwartałach 

bieżącego roku Emitent odnotował 1 796 tys. zł straty na działalności operacyjnej oraz  

2 143 tys. zł straty netto.  

Na wyniki finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r. wpływ miał wzrost kosztów 

operacyjnych wynikający głównie ze wzrostu kosztów kontentu oraz niższa cena punktu ratingowego 

za reklamę w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego 

roku.  Zdarzenie to przełożyło się na spadek przychodów gotówkowych z reklam w okresie styczeń-

wrzesień 2017 r., które były niższe o 2% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r.  

Wpływ na poziom przychodów Spółki w okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 r. miały również niższe 

przychody barterowe oraz niższe wpływy z działalności reklamowej w internecie, co było związane ze 

zmianą profilu serwisu "stopklatka.pl", który w 2016 r. został przekształcony w oficjalną stronę kanału 

Stopklatka TV. 

W samym trzecim kwartale 2017 r. Spółka uzyskała 5 903 tys. zł przychodów wobec 6 180 tys. zł rok 

wcześniej (spadek o 4%). Strata na działalności operacyjnej zwiększyła się o 62% w porównaniu 
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do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosła 1 006 tys. zł. Strata netto w trzecim kwartale 

wyniosła 1 117 tys. zł, wobec 757 tys. zł straty r/r. 

Zarząd Emitenta informuje, że na wskazane wyżej wyniki finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 

30 września 2017 r. najistotniejszy wpływ miały niższe przychody barterowe w stosunku 

do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka odnotowała natomiast wyższe przychody gotówkowe 

z reklamy telewizyjnej, które były głównie spowodowane wyższa ceną za CPP niż w analogicznym 

okresie poprzedniego roku.  

2. Działalność telewizyjna2 

W trzecim kwartale 2017 roku Stopklatka TV osiągnęła 1,02% udziału w widowni komercyjnej (SHR, 

A16-49), zwiększając tym samym wynik z poprzedniego kwartału o 1%. Średnia minutowa oglądalność 

kanału (AMR) w omawianym czasie wyniosła 21,6 tys. widzów w wieku 16-49, a średni dzienny czas 

spędzony przez odbiorców z tej samej grupy na oglądaniu Stopklatki TV (ATS) sięgnął 29 minut i 24 

sekund – o ponad pół minuty dłużej niż w analogicznym okresie 2016 roku. 

 

W miesiącach lipiec-wrzesień 2017r. na szczególną uwagę zasługują wzrosty wskaźników Stopklatki 

TV wśród komercyjnych widzów platform satelitarnych. W porównaniu do drugiego kwartału 2017 

roku udział stacji w tym kanale dystrybucji zwiększył się o 19,5%, średnia minutowa oglądalność 

o 12,8%, natomiast ATS wzrósł o 12,7% (Satellite, 16-49). 

 

Biorąc pod uwagę okres styczeń-wrzesień 2017 roku, Stopklatka TV odnotowała w grupie komercyjnej 

udział na poziomie 1,02%, a jej wskaźnik AMR wyniósł 24,1 tys. widzów (All, 16-49). W tym czasie 

zauważyć można znaczny wzrost wyników oglądalności stacji wśród widzów telewizji kablowych 

w  porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 roku. Średnia minutowa oglądalność 

zwiększyła się w  tym przypadku aż o 23,4%, natomiast SHR o 20,8% (Cable, 16-49). Wzrost 

zainteresowania Stopklatką TV w  dystrybucji kablowej jest tym bardziej znaczący, że segment ten 

cechuje się dużą różnorodnością i  konkurencyjnością kanałów tv. 

3. Rejestracja zmiany Statutu Stopklatka S.A. 

Dnia 19 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Stopklatka S.A. w zakresie art. 13A 

ust. 5  i art. 16A ust. 2. 

Wskazane wyżej zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r. („NWZ”) w sprawie zmian Statutu Spółki oraz 

uchwały nr 7 NWZ, zgodnie z którą przyjęto jego nowy jednolity tekst. 

                                                           
2 Źródło: Nielsen Audience Measurement, 2016-2017, oprac. własne 
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Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonanymi zmianami oraz aktualny tekst jednolity Statutu 

Emitenta stanowiły załączniki do raportu bieżącego EBI nr 3/2017, w którym Spółka poinformowała  

o powyższym.  

4. Wyniki finansowe Spółki za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. 

9 lutego 2017 r. Zarząd Spółki podał poniższą informację o wysokości wyniku netto zanotowanego 

przez Emitenta w czwartym kwartale 2016 r. (okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.) oraz  

w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 r. w porównaniu do analogicznych okresów  

2015 r.  

 

Zysk netto za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.: 1 497 tys. zł  

Zysk netto za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.: 190 tys. zł  

Zysk netto za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.: 48 tys. zł  

Strata netto za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.: 2 733 tys. zł  

Jednocześnie Zarząd Emitenta poinformował, że wskazane kwoty (w tym dane dotyczące okresów 

porównawczych 2015 r.) uwzględniają korektę bilansów otwarcia. Szczegóły korekty zostały podane  

w Sprawozdaniu finansowym Stopklatka S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  

Zarząd Spółki poinformował również, że powyższe wyniki finansowe na dzień publikacji raportu 

bieżącego ESPI nr 1/2017 nie zostały jeszcze zbadane przez podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych Emitenta. Zaudytowane wyniki Emitenta zostały przedstawione  

w Sprawozdaniu finansowym Stopklatka S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. 

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

30 maja 2017 r. w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 435a w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A., podczas którego podjęto uchwały dotyczące: 

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, 

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony  

31 grudnia 2016 r., 

• podziału zysku za rok obrotowy 2016, 

• udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania przez nich 

obowiązków w roku 2016, 

o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 11/2017. 

 

6. Informacja przekazana akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem 

8 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 428 §5 Kodeksu Spółek Handlowych,  

przekazał do publicznej wiadomości odpowiedzi Spółki na wniosek oraz pytania przedstawione przez 
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akcjonariusza Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 maja 2017 r. 

(„ZWZ”). 

 

Treść odpowiedzi: 

„W imieniu Stopklatka S.A. informujemy, iż Zarząd Spółki zapoznał się z Pańskim Wnioskiem oraz 

przedstawionymi w nim argumentami dotyczącymi podjęcia działań mających na celu przeniesienie 

notowań Stopklatka S.A. z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie. 

Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż w najbliższej przyszłości nie planuje przeniesienia notowań 

Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Spółka niniejszym przekazuje również odpowiedzi na zadane przez Pana pytania, które zostały 

skierowane do Prezesa Zarządu Stopklatka S.A. podczas ZWZ Spółki: 

• Kwota 1 825 tys. zł dotycząca zakupu aktywów od Kino Polska TV S.A., która została 

zaprezentowana w Nocie 44 do Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony  

31 grudnia 2016 r. obejmuje rozpoznanie kontraktów na zakupy aktywów programowych,  

a dokładniej rozpoznanie licencji, których start miał miejsce w 2016 r.; 

• Kwota 514 tys. zł dotycząca zakupu usług od Agora S.A., która została zaprezentowana w Nocie 44 

do Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. obejmuje głównie 

barterowe usługi reklamowe świadczone przez Agora S.A. (przede wszystkim radio i Internet); 

• Pozostałe wartości niematerialne obejmują przede wszystkim koncesję na nadawanie kanału 

Stopklatka TV. Zanotowany w 2016 r. spadek na tej pozycji wynika z corocznego planowego odpisu 

amortyzacyjnego (szczegóły podano w Nocie 34 do Sprawozdania finansowego Spółki za rok 

zakończony 31 grudnia 2016 r.). Koncesja została udzielona na okres 10 lat; 

• Odnotowany w 2016 r. wzrost kosztów ogólnego zarządu wynika ze zmiany alokacji kosztów 

ogólnych (m.in. koszty księgowe, biurowe), której dokonano w związku z przekształceniem modelu 

funkcjonowania portalu Stopklatka.pl; 

• Zanotowane w 2016 r. przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w wysokości  

(1 503) tys. zł obejmują płatność za koncesję Stopklatka TV. 

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż kompetencje Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. określone są  

w Statucie Spółki, zgodnie z którym Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki  

we wszystkich dziedzinach jej działalności. W odpowiedzi na Pańskie pytanie dotyczące tego, w jaki 



Raport kwartalny Stopklatka S.A. za III kwartał 2017 r. 
 

35 

 

sposób Rada Nadzorcza monitoruje zawierane przez Spółkę umowy z jednostkami powiązanymi, 

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że odbywa się to na zasadach określonych w Statucie, przede 

wszystkim w Art. 16A ust.2 pkt g i h. W roku 2016, w związku z brakiem zaistnienia okoliczności 

opisanych we wskazanych zapisach Statutu, Rada Nadzorcza Spółki nie podejmowała uchwał 

zatwierdzających zawarcie umów z jednostkami powiązanymi.” 

Raport bieżący EBI nr 13/2017. 

 

7. Podpisanie umowy o kredyt na rachunku bieżącym 

W dniu 1 września 2017 r. do Spółki wpłynęła podpisana umowa o kredyt („Umowa kredytowa”) 

na rachunku bieżącym z Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bank”). Na podstawie 

Umowy kredytowej Emitentowi został przyznany kredyt do kwoty 2.000.000,00 zł. Zgodnie 

z warunkami Umowy kredytowej kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżącej 

działalności gospodarczej. Ostateczny termin spłaty zobowiązania przypada na dzień 31 sierpnia 2018 r. 

Oprocentowanie kredytu naliczane jest w skali roku według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych 

depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,7000 punktu 

procentowego. Zabezpieczenie kredytu stanowi przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu Umowy 

pozyskiwania reklam do programu Stopklatka TV. Pozostałe warunki Umowy kredytowej nie odbiegają 

od standardowych postanowień dla tego typu umów. 

Raport bieżący ESPI nr 5/2017. 

 

IV. INFORMACJE ODNOŚNIE PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH 

 

Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych. 

 

V. INFORMACJE O INICJATYWACH NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE, PODEJMOWANYCH W OKRESIE OBJĘTYM 

RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

Spółka kontynuuje prace nad rozwojem usługi HbbTV dostępnej na kanale telewizyjnym  

Stopklatka TV. 
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VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI 

 

Stopklatka S.A. nie posiada jednostek od siebie zależnych, tym samym nie tworzy ona  

grupy kapitałowej, a co za tym idzie nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

 

VII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU 

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, na dzień przekazania niniejszego Raportu, struktura 

akcjonariatu Stopklatka S.A. uwzględniająca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów  

na walnym zgromadzeniu Spółki, przedstawia się następująco:  

Posiadacz akcji - nazwa 

(firma) jednostki 
Rodzaj akcji Liczba akcji 

Wartość  

nominalna akcji 

w zł 

Udział  

w kapitale 

podstawowym 

w % 

Liczba głosów 

na WZ 

Udział  

w ogólnej 

liczbie głosów 

na WZ 

Kino Polska TV S.A. zwykłe na okaziciela 4 635 679 4 635 679,00 41,50% 4 635 679 41,50% 

Agora S.A. zwykłe na okaziciela 4 596 203 4 596 203,00 41,14% 4 596 203 41,14% 

Hakan Atlan zwykłe na okaziciela 1 662 130 1 662 130,00 14,88% 1 662 130 14,88% 

Pozostali zwykłe na okaziciela 277 248 277 248,00 2,48% 277 248 2,48% 

Razem 11 171 260 11 171 260,00 100,00% 11 171 260 100,00% 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA 

 

Emitent według stanu na dzień 30 września 2017 r. zatrudniał łącznie 19 osób co stanowi 15,2 etatów, 

zaś na dzień przekazania Raportu zatrudnia łącznie 19 osób w ramach 15,2 etatów. 

 

 

 

W imieniu Spółki, 

 

 

 

Bogusław Kisielewski  Agnieszka Sadowska 

Prezes Zarządu  Członek Zarządu 

 


