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ZATWIERDZENIE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

 

W dniu 14 listopada 2018 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 2018 r. do dnia 30 września 2018 r., wykazujące całkowite ujemne dochody 

ogółem w wysokości: 3 389 tys. zł. 

 

Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej 

na dzień 30 września 2018 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 22 724 tys. zł. 

   

Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r., wykazujące zmniejszenie środków 

pieniężnych netto o kwotę: 1 524 tys. zł. 

  

Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału 

własnego o kwotę: 3 435 tys. zł. 

  

Noty do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

 

 

Zarząd Stopklatka S.A.: 

 

 

 

     Bogusław Kisielewski  Berk Uziyel  Małgorzata Parczewska-Pałka 

         Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 Członek Zarządu  Członek Zarządu 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie 

ksiąg rachunkowych: 

 

 

 

Dominika Talaga-Spławska 

Główna Księgowa 

 

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r. 
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II. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOPKLATKA S.A. ZA OKRES  

9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 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 2018 R. DO 30 WRZEŚNIA 2018 R. 

 

 Nota 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2018 r.  

(w tys. zł) 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(przekształcone*,  

w tys. zł) 

 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2018 r.  

(w tys. zł) 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(przekształcone*,  

w tys. zł) 

Działalność kontynuowana       

       

Przychody ze sprzedaży 5, 6 18 724 19 402  5 761 5 903 

Koszty operacyjne 7 (21 901) (21 578)  (7 228) (7 113) 

Pozostałe przychody operacyjne 8 119 493  10 214 

Pozostałe koszty operacyjne 8 (1) (113)  (120) (10) 
       

Strata na działalności 

operacyjnej 
 (3 059) (1 796)  (1 577) (1 006) 

       

Przychody finansowe 9 2 6  - 1 

Koszty finansowe  9 (332) (353)  (112) (112) 
       

Strata przed opodatkowaniem 

(brutto) 
 (3 389) (2 143)  (1 689) (1 117) 

       

Strata netto  (3 389) (2 143)  (1 689) (1 117) 

       

       

Całkowite dochody ujemne 

ogółem 
 (3 389) (2 143)  (1 689) (1 117) 

       

Podstawowa strata na akcję z 
działalności kontynuowanej i 

zaniechanej: 

      

- z działalności 
kontynuowanej 

  (0,30)  (0,19)   (0,15)  (0,10) 

- ze straty roku obrotowego   (0,30)  (0,19)   (0,15)  (0,10) 

 
 

* Informacje na temat  przekształcenia zamieszczono w nocie 18.
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA 

DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018 R. 

 

 Nota 

Stan na  

30 września 2018 r.  

(w tys. zł)  

Stan na  

30 czerwca 2018 r.  

(w tys. zł)  

Stan na         

 31 grudnia 2017 r. 

(w tys. zł) 

Stan na  

30 września 2017 r.  

(w tys. zł)  

AKTYWA      

Aktywa trwałe      

Rzeczowe aktywa trwałe  384 401 438 463 

Aktywa programowe 
długoterminowe 

10 10 759 9 396 8 584 9 810 

Pozostałe wartości niematerialne 11 6 907 7 245 7 921 8 173 

Razem aktywa trwałe  18 050 17 042 16 943 18 446 
      

Aktywa obrotowe      

Aktywa programowe 
krótkoterminowe 

10 1 262 1 331 1 179 1 118 

Należności z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe należności 
 3 381 2 764 2 989 3 503 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  31 731 1 555 757 

Razem aktywa obrotowe  4 674 4 826 5 723 5 378 
      

SUMA AKTYWÓW  22 724 21 868 22 666 23 824 

      

PASYWA      

Kapitał własny przypadający na 

właścicieli jednostki dominującej 
     

Kapitał zakładowy 12 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   (19 056)  (17 367)  (15 621)  (16 744) 

Razem kapitał własny  4 489 6 178 7 924 6 801 
      
      

Zobowiązania długoterminowe      

Kredyty i pożyczki otrzymane 14 - 938 - - 

Zobowiązania z tytułu koncesji 13 6 613 6 544 6 408 7 942 

Razem zobowiązania 

długoterminowe 
 6 613 7 482 6 408 7 942 

      

Zobowiązania krótkoterminowe      

Kredyty i pożyczki otrzymane 14 3 054 1 038 2 044 2 028 

Zobowiązania z tytułu koncesji 13 1 329 1 315 1 288 1 210 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania 

 7 177 5 769 4 904 5 745 

Rezerwy  62 86 98 98 

Razem zobowiązania 

krótkoterminowe 
 11 622 8 208 8 334 9 081 

      

SUMA PASYWÓW  22 724 21 868 22 666 23 824 
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES  

OD 1 STYCZNIA 2018 R. 30 WRZEŚNIA 2018 R. 

 

  
9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2018 r.  

(w tys. zł) 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2018 r.  

(w tys. zł) 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

Przepływy środków pieniężnych 

z działalności operacyjnej 
      

Strata netto  (3 389) (2 143)  (1 689) (1 117) 

Korekty o pozycje:       

Amortyzacja  9 598 9 630  3 251 3 191 

Odpisy aktualizujące aktywa 

programowe 
 10 -  10 - 

Odsetki i dywidendy, netto  312 353  117 112 

(Zysk)/strata na działalności 

inwestycyjnej 
 3 -  - - 

Nabycie aktywów 

programowych 
 (8 105) (8 867)  (2 412) (2 447) 

Zmiana stanu należności  (438) 400  (616) 8 

Zmiana stanu zobowiązań   (391) (88)  (376) (317) 

Zmiana stanu rezerw  (36) 12  (24) 1 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej  
 (2 436) (703)  (1 739) (569) 

       

Przepływy środków pieniężnych 

z działalności inwestycyjnej 
      

Nabycie rzeczowych aktywów 

trwałych i wartości 
niematerialnych  

 (33) (10)  (6) (3) 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
 (33) (10)  (6) (3) 

       

Przepływy środków pieniężnych 

z działalności finansowej 
      

Wpływy z tytułu zaciągnięcia 
pożyczek/kredytów 

 2 007 -  1 065 - 

Spłata pożyczek/kredytów  (1 000) (2 000)  - - 

Odsetki zapłacone  (62) (175)  (20) - 

Środki pieniężne netto z 

działalności finansowej 
 945 (2 175)  1 045 - 

       

Zmiana netto stanu środków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów  
 (1 524) (2 888)  (700) (572) 

Środki pieniężne na początek 

okresu 
 1 555 3 645  731 1 329 

Środki pieniężne na koniec 

okresu 
 31 757  31 757 
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 30 WRZEŚNIA 2018 R. 
 

  Liczba akcji 
Kapitał zakładowy  

(w tys. zł) 

Nadwyżeka z emisji akcji powyżej 

wartości nominalnej  

(w tys. zł) 

Pozostałe kapitały (w 

tys. zł) 

Niepokryte straty  

(w tys. zł) 

Razem kapitał 

własny  

(w tys. zł) 

Stan na 1 stycznia 2018 r.    11 171 260  11 171 12 284 90 (15 621) 7 924 

Korekta z tytułu zastosowania MSSF 9   -    - - - (46) (46) 

Stan na 1 stycznia 2018 r.   11 171 260  11 171 12 284 90 (15 667) 7 878 

Zysk netto okresu   -  - - - (3 389) (3 389) 

Stan na 30 września 2018 r.   11 171 260  11 171 12 284 90 (19 056) 4 489 

        
        

  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 

Strata netto okresu   -  - - - (2 143) (2 143) 

Stan na 30 września 2017 r.   11 171 260  11 171 12 284 90 (16 744) 6 801 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO, SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018 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. 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 

Berk Uziyel – Członek Zarządu 

Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu 

 

Prokurenci Stopklatka S.A.  

Dominika Talaga-Spławska 

 

Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.: 

Loni Farhi - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Alber Uziyel – Członek Rady Nadzorczej  

Wiktor Dega – Członek Rady Nadzorczej  
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Katarzyna Woźnicka – 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 14 listopada 2018 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 2018 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 2017 r., które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

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

 

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. 

 

Przyjęte zasady rachunkowości są spójne z zasadami stosowanymi w poprzednim roku 

i w analogicznym okresie śródrocznym poprzedniego roku, za wyjątkiem przyjęcia nowych 

i zmienionych standardów, które opisano poniżej. 

 

MSSF 9 

Spółka przyjęła MSSF 9 od dnia 1 stycznia 2018 r., co spowodowało zmiany zasad rachunkowości 

i korekty kwot ujętych w sprawozdaniach finansowych. 

MSSF 9 zastępuje MSR 39. Standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 

2018 r. lub po tej dacie. Standard wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie kategorie 

klasyfikacji aktywów finansowych: wyceniane w wartości godziwej i wyceniane według 

zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest dokonywana na moment początkowego ujęcia i uzależniona 

jest od przyjętego przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki 
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umownych przepływów pieniężnych z tych instrumentów. MSSF 9 wprowadza nowy model w zakresie 

ustalania odpisów aktualizujących - model oczekiwanych strat kredytowych. Większość wymogów 

MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych została przeniesiona do MSSF 

9 w niezmienionym kształcie. Kluczową zmianą jest nałożony na jednostki wymóg prezentowania 

w innych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań 

finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy. W zakresie 

rachunkowości zabezpieczeń zmiany miały na celu ściślej dopasować rachunkowość zabezpieczeń 

do zarządzania ryzykiem. 

Spółka zastosowała MSSF 9 retrospektywnie, ale skorzystała z możliwości nieprzekształcania danych 

za okresy porównawcze. W rezultacie podane informacje porównawcze nadal są oparte na zasadach 

rachunkowości wcześnie stosowanych przez Spółkę i opisanych w rocznym sprawozdaniu finansowym 

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.  

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń i w związku z tym MSSF 9 w tym zakresie nie ma 

zastosowania. 

Klasyfikacja aktywów finansowych 

Od 1 stycznia 2018 r. Spółka klasyfikuje aktywa finansowe do następujących kategorii wyceny: 

• wyceniane według zamortyzowanego kosztu; 

• wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy; 

• wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody. 

Klasyfikacja jest uzależniona od przyjętego przez Spółkę modelu zarządzania aktywami finansowymi 

oraz warunków umownych przepływów pieniężnych.  

Porównanie aktywów i zobowiązań finansowych wg MSR 39 i MSSF 9     
          
1.1.2018 (w tys. zł) MSR 39 MSSF 9 Wpływ zmiany 

          

    
Zamortyzowany 

koszt 

Zamortyzowany 

koszt 

Zwiększenie/ 

zmniejszenie  

Należności handlowe   2 952 2 906 (46) 

  Wartość brutto 3 205 3 205 - 

  Odpisy aktualizujące (253) (299) (46) 

          
Środki pieniężne   1 555 1 555 - 

          
Aktywa finansowe   4 507 4 461 (46) 

          
Pożyczki otrzymane   2 044 2 044 - 

Zobowiązania z tytułu koncesji   7 696 7 696 - 

Zobowiązania handlowe   4 751 4 751 - 

          
Zobowiązania finansowe   14 491 14 491 - 
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Wpływ zastosowania MSSF 9 na kapitał własny       
          

1.1.2018 (w tys. zł) Zyski zatrzymane 
Kapitał własny 

razem 
  

          
Korekta odpisów aktualizujących dla aktywów wycenianych w 
zamortyzowanym koszcie dla: 

      

  Należności (46) (46)   

          

Razem   (46) (46)   

          
          
          
Aktywa i zobowiązania finansowe - klasyfikacja i wycena       
          

(w tys. zł) 
MSSF 9  

 30 września 2018 r. 

MSSF 9                   

1 stycznia  2018 r. 

MSR 39                   

31 grudnia 2017 r. 

          

Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu       

  Należności handlowe 2 870 2 906 2 952 

  Środki pieniężne 31 1 555 1 555 

          

    2 901 4 461 4 507 

          
Zobowiązania finansowe       

  Pożyczki otrzymane 3 054 2 044 2 044 

  
Zobowiązania z tytułu 

koncesji 
7 942 7 696 7 696 

  
Zobowiązania 

handlowe 
7 131 4 751 4 751 

          

    18 127 14 491 14 491 

 

Utrata wartości aktywów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 

W przypadku krótkoterminowych należności handlowych Spółka stosuje podejście uproszczone 

wymagane w MSSF 9 i wycenia odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości strat kredytowych 

oczekiwanych w całym okresie życia należności od momentu jej początkowego ujęcia. Spółka stosuje 

matrycę odpisów, w której odpisy oblicza się dla należności handlowych zaliczonych do różnych 

przedziałów wiekowych lub okresów przeterminowania. 

Na potrzeby ustalenia oczekiwanych strat kredytowych Spółka pogrupowała należności handlowe 

w oparciu o charakterystykę ryzyka kredytowego poszczególnych grup odbiorców. W celu ustalenia 

ogólnego współczynnika niewypełnienia zobowiązania przeprowadza się analizę nieściągalności 

za ostatni rok. Współczynniki niewypełnienia zobowiązania oblicza się dla następujących przedziałów: 

(1) bieżące; (2) do 30 dni; (3) od 30 do 60 dni; (4) od 60 do 90 dni; oraz (5) powyżej 90 dni. W celu 

określenia współczynnika niewypełnienia zobowiązania dla danego przedziału wiekowania, saldo 

należności niespłaconych porównuje się z saldem wszystkich należności w danym przedziale. 

 

 

 

 



 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. za III kwartał 2018 r. 
 

14 

 

Dla należności handlowych Spółka stosuje dwustopniowy model utraty wartości: 

• Stopień 2 – obejmuje należności handlowe, dla których zastosowano podejście uproszczone 

do wyceny oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie życia należności; 

• Stopień 3 – obejmuje należności handlowe zidentyfikowane indywidualnie jako niespłacalne. 

Ryzyko kredytowe                     
                      
(w tys. zł) MSSF 9                 MSSF 9               

    Stan na 30 września 2018 r.   Stan na 1 stycznia 2018 r. 

    
Stopień 

1 

Stopień 

2 

Stopień 

3 
Razem   

Stopień 

1 

Stopień 

2 

Stopień 

3 
Razem 

                      

Wartość bilansowa brutto 31 2 910 249 3 190   1 555 2 956 249 4 760 

  
Należności 
handlowe 

- 2 910 249 3 159   - 2 956 249 3 205 

  Środki pieniężne 31 - - 31   1 555 - - 1 555 

                      

Odpisy aktualizujące (MSSF 9) - (40) (249) (289)   - (50) (249) (299) 

  
Należności 
handlowe 

- (40) (249) (289)   - (50) (249) (299) 

  Środki pieniężne - - - -   - - - - 

                      
Wartość bilansowa (MSSF 9) 31 2 870 - 2 901   1 555 2 906 - 4 461 

 

Zmiany stanu odpisów aktualizujących aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu   
          
          

(w tys. zł) 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 

2018 r.  

(w tys. zł) 

12 miesięcy 

zakończone 

30 grudnia 2017 r.  

(przekształcone*,  

w tys. zł) 

  

          

  
Na dzień 1 stycznia - wyliczone wg MSR 

39 
(253) (256)   

  

Kwoty ujęte w zyskach zatrzymanych w 

momencie pierwszego zastosowania 

MSSF 9 

(46) - 
  

  

Saldo otwarcia odpisów aktualizujących 

na 1 stycznia 2018 r. (obliczone zgodnie z 

MSSF 9) 

(299) nd 
  

  
Odpisy aktualizujące ujete w wyniku 

finansowym 
10 3   

  
Bilans zamknięcia wg MSSF 9 za 2018 

r. i MSR 39 za 2017 r. 
(289) (253)   

 

 

 

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. 
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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, szacunki dotyczące odzyskiwalności aktywa 

z tytułu podatku odroczonego oraz szacunki związane z utratą wartości aktywów finansowych. 

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 

2017 r. za wyjątkiem kwestii opisanych poniżej. 

 

Wycena  oczekiwanych strat kredytowych w odniesieniu do należności handlowych 

Kalkulacja i wycena oczekiwanych strat kredytowych w odniesieniu do należności handlowych jest 

obszarem wymagającym znaczącego osądu w zakresie doboru odpowiedniej metodologii, modeli 

i danych wejściowych. Spółka w swoich modelach wykorzystuje głównie dane historyczne.  

 

Spółka stosuje matrycę odpisów do wyliczenia oczekiwanych strat kredytowych. W celu ustalenia 

oczekiwanych strat kredytowych należności handlowe zostały pogrupowane na podstawie 

podobieństwa charakterystyki ryzyka kredytowego i zaklasyfikowane do kilku homogenicznych grup. 

Dodatkowo Spółka wydziela należności zidentyfikowane indywidualnie jako niespłacalne. 

 

Historyczne współczynniki niewypełnienia zobowiązania ustalona na podstawie danych historycznych 

za rok 2017. Dodatkowo Spółka uwzględniła również wpływ czynników przyszłych oraz indywidualną 

ocenę charakterystyki ryzyka kredytowego dla danej grupy odbiorców. 
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5. Segmenty operacyjne 

Spółka prowadzi działalność w jednym segmencie operacyjnym obejmującym nadawanie kanału 

telewizyjnego. 

 

6. 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 2018 r.  

(w tys. zł) 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2018 r.  

(w tys. zł) 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 
       

Sprzedaż na rzecz klientów 

zewnętrznych, w tym: 
      

- reklama 18 718 19 321   5 761 5 843 

- sprzedaż treści 6 29   - 9 

- inne usługi - 52   - 51 
       

 Razem  18 724 19 402   5 761 5 903 

 

7. Koszty według rodzaju 

Koszty rodzajowe 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2018 r.  

(w tys. zł) 

9 miesięcy 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(przekształcone*,  

w tys. zł) 

  

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2018 r.  

(w tys. zł) 

3 miesiące 

zakończone 

30 września 2017 r.  

(przekształcone*,  

w tys. zł) 
       

Amortyzacja środków trwałych i 
wartości niematerialnych 

(7 998) (7 306)   (2 736) (2 481) 

- w tym amortyzacja 

długoterminowych aktywów 
programowych 

(6 897) (6 222)   (2 374) (2 123) 

Utrata wartości aktywów 

programowych 
(10) -   (10) - 

Koszty świadczeń pracowniczych, 

w tym: 
(2 150) (1 571)   (688) (512) 

- koszty wynagrodzeń (1 945) (1 396)   (650) (458) 

- koszty ubezpieczeń 

społecznych i innych świadczeń 
(241) (162)   (62) (53) 

- koszty przyszłych świadczeń 
(rezerw) z tytułu odpraw 

emerytalnych, nagród 

jubileuszowych i tym podobnych 
świadczeń pracowniczych 

36 (13)   24 (1) 

Zużycie materiałów i energii (25) (44)   (6) (16) 

Usługi emisji (5 725) (5 685)   (1 910) (1 896) 

Koszty contentu (1 882) (2 564)   (612) (943) 

- w tym rozliczenie w czasie 

krótkoterminowych aktywów 
programowych 

(1 600) (2 324)   (515) (710) 

Pozostałe usługi (1 884) (2 011)  (564) (411) 

Podatki i opłaty (2 161) (2 339)   (677) (839) 

Pozostałe koszty (66) (58)   (25) (15) 

Razem (21 901) (21 578)   (7 228) (7 113) 

 

* Informacje na temat  przekształcenia zamieszczono w nocie 18.
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8. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody operacyjne w analizowanym okresie 9 miesięcy 2018 r. obejmowały głównie 

dodatnie różnice kursowe w kwocie 109 tys. zł (465 tys. zł w okresie 9 miesięcy zakończonych 

30 września 2017 r.). 

 

9. Koszty finansowe 

Koszty finansowe obejmowały głównie odsetki od pożyczek i kredytów w kwocie  65 tys. zł (9 miesiące 

zakończone 30 września 2017 r.: 69 tys. zł) oraz dyskonto koncesji w kwocie 246 tys. zł (9 miesiące 

zakończone 30 września 2017 r.: 284 tys. zł). 

  

10. Aktywa programowe długo- i krótkoterminowe 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 r. Spółka naliczyła amortyzację długo-  

i krótkoterminowych aktywów programowych w łącznej kwocie 8 497 tys. zł oraz dokonała zakupów 

na kwotę 10 771 tys. zł. 

11. Pozostałe wartości niematerialne  

Pozostałe wartości niematerialne obejmują przede wszystkim koncesję na nadawanie programu 

telewizyjnego w kwocie netto 6 813 tys. zł na dzień 30 września 2018 r. (7 818 tys. zł na dzień  

31 grudnia 2017 r.). Amortyzacja koncesji wyniosła 1 005 tys. zł w okresie 9 miesięcy zakończonych 

30 września 2018 r. oraz 30 września 2017 r. 

 

12.  Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy wg stanu na 30 września 2018 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     
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Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A. wynikająca ze wszystkich 

wyemitowanych akcji Spółki wynosi 11 171 260. 

 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawiała się następująco: 

Kapitał zakładowy wg stanu na 31 grudnia 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     

 

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:  

 

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 10 920 784 10 940 784 97,76% 10 940 784 97,76% 

Pozostali zwykłe na okaziciela 250 476 250 476 2,24% 250 476 2,24% 

Razem 11 171 260 11 171 260,00 100,00% 11 171 260 100,00% 
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13.  Zobowiązania z tytułu koncesji 

 

  
Stan na  

30 września 2018 r.  

(w tys. zł)  

Stan na         

 31 grudnia 2017 r. 

(w tys. zł) 

Przyszłe płatności    

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   8 738 8 738 

Dyskonto  (796) (1 042) 

Obecna wartość przyszłych płatności - wartość 

bilansowa zobowiązania z tytułu koncesji 
  7 942 7 696 

Część krótkoterminowa   1 329 1 288 

Część długoterminowa   6 613 6 408 

 

14. Kredytodawcy i pożyczkodawcy 

Na dzień 30 września 2018 r. Spółka posiadała następujące kredyty i pożyczki: 

Stan na  

30 września 2018 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 1 047 
WIBOR 3M  

+ marża 
30.06.2019 brak 

BZ WBK S.A. PLN 4 000 2 007 
WIBOR 1M  
+ marża banku 

31.08.2019 
przelew 

wierzytelności 

Razem kredyty i pożyczki   8 000 3 054       

 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka posiadała następujące kredyty i pożyczki: 

 

Stan na         

 31 grudnia 2017 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 1 022 WIBOR 3M + marża 30.03.2018 brak 

Agora S.A. PLN 2 000 1 022 WIBOR 3M + marża 30.03.2018 brak 

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

banku 
31.08.2018 

przelew 

wierzytelności 

Razem kredyty i 

pożyczki 
  6 000 2 044       
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15.  Leasing 

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

9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 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.  

Przyszłe zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego – leasingobiorca   

    

 
Stan na  

30 września 2018 r.  

(w tys. zł)  

Stan na         

 31 grudnia 2017 r. 

(w tys. zł) 

W okresie 1 roku 8 11 

Razem 8 11 

  

    

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

    

 
Stan na  

30 września 2018 r.  

(w tys. zł)  

Stan na         

 31 grudnia 2017 r. 

(w tys. zł) 

W okresie 1 roku 6 723 7 808 

W okresie od 1 do 5 lat 25 779 25 529 

Powyżej 5 lat 537 5 317 

Razem 33 039 38 654 

Przyszłe zobowiązania z tytułu umów zakupu licencji filmowych 

    

 
Stan na  

30 września 2018 r.  

(w tys. zł)  

Stan na         

 31 grudnia 2017 r. 

(w tys. zł) 

W okresie 1 roku 5 589 6 147 

W okresie od 1 do 5 lat 2 567 1 427 

Razem 8 156 7 574 

w tym do jednostek powiązanych 1 790 2 793 

 

16. 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). 
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Tabela poniżej przedstawia wartości godziwe aktywów i zobowiązań finansowych nie wycenianych  

w wartości godziwej wraz z ich wartościami księgowymi. 

   
Stan na  

30 września 2018 r.  

(w tys. zł)  

Stan na         

 31 grudnia 2017 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  A 2 2 870 2 870 2 952 2 952 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty A * 31 31 1 555 1 555 

Kredyty i pożyczki otrzymane B 2 (3 054) (3 054) (2 044) (2 044) 

Zobowiązanie z tytułu koncesji B 2 (7 942) (8 105) (7 696) (7 906) 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług B 2 (7 131) (7 131) (4 751) (4 751) 

Razem     (15 226) (15 389) (9 984) (10 194) 

Nierozpoznany zysk/(strata)       (163)   (210) 

* 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 (wyceniane w bilansie według metody kosztu 

zamortyzowanego) oraz zadłużenie w rachunku bieżącym. Przyjęto, że wycena tych pozycji 

z uwzględnieniem aktualnej wartości pieniądza w czasie byłaby zbliżona do wartości księgowej. 

 

17. 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 2018 r.  

(w tys. zł) 

 
9 miesięcy zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

 
3 miesiące zakończone 

30 września 2018 r.  

(w tys. zł) 

 
3 miesiące zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

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

        

Helios S.A.* -  29  -  15 

Next Film Sp. z o.o.* 38  18  -  18 

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

Agora S.A.* 50  50  -  - 

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

Razem 88  253     33 

*W dniu 14 czerwca 2018 r. Grupa Kapitałowa Kino Polska TV przejęła pełną kontrolę nad Spółką; tym samym podmioty z Grupy Kapitałowej Agora przestały być jednostkami powiązanymi w stosunku do Spółki. 
 

 

 
9 miesięcy zakończone 

30 września 2018 r.  

(w tys. zł) 

 
9 miesięcy zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

 
3 miesiące zakończone 

30 września 2018 r.  

(w tys. zł) 

 
3 miesiące zakończone 

30 września 2017 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.**   320 1 485 25  209 695 35  173 286 9  64 361 9 

KPTV Media Sp. z o.o.** 180 - -  270 - -  - - -  90 - - 

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

SPI Int'l BV (NL) 74 139 -  - - -  74 (13) -  - - - 

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

Next Film Sp. z o.o.* 38 - -  22 - -  - - -  18 - - 

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o.* 47 - -  85 - -   - -  41 - - 

Agora S.A.* 94 155 16  98 98 35   - -  30 98 9 

Green Content Sp. z o.o.* - - -  4 - -  - - -  - - - 
 827 1 779 41  815 793 70  248 273 9  243 459 18 

*W dniu 14 czerwca 2018 r. Grupa Kapitałowa Kino Polska TV przejęła pełną kontrolę nad Spółką; tym samym podmioty z Grupy Kapitałowej Agora przestały być jednostkami powiązanymi w stosunku do Spółki. 

**W dniu 26 czerwca 2018 r. zostało zarejestrowane połącznie KPTV Media Sp. z o.o., Cable Television Network & Partners Sp. z o.o., Cyfrowe Repzytorium Filmowe Sp. z o.o. z Kino Polska TV S.A. 

 

 

 

 



Raport kwartalny Stopklatka S.A. za III kwartał 2018 r. 
 

23 

 

 
Stan na  

30 września 2018 r.  

(w tys. zł)  

 
Stan na         

 31 grudnia 2017 r. 

(w tys. zł) 

Należności od podmiotów powiązanych Rozrachunki  Rozrachunki 

Kino Polska TV S.A.** 34  - 

Helios S.A.* -  85 

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o.* -  41 

Agora S.A.* -  83 

Cable Television Network & Partners Sp. 

z o.o.** 
-  35 

Green Content Sp. z o.o.* -  21 

Razem należności 34  265 

*W dniu 14 czerwca 2018 r. Grupa Kapitałowa Kino Polska TV przejęła pełną kontrolę nad Spółką; tym samym podmioty z Grupy Kapitałowej 

Agora przestały być jednostkami powiązanymi w stosunku do Spółki. 

**W dniu 26 czerwca 2018 r. zostało zarejestrowane połącznie KPTV Media Sp. z o.o., Cable Television Network & Partners Sp. z o.o., 

Cyfrowe Repzytorium Filmowe Sp. z o.o. z Kino Polska TV S.A. 

 

 
Stan na  

30 września 2018 r.  

(w tys. zł)  

 
Stan na         

 31 grudnia 2017 r. 

(w tys. zł) 

Zobowiązania wobec podmiotów 

powiązanych 
Rozrachunki Pożyczki  Rozrachunki Pożyczki 

Kino Polska TV S.A.*   459 1 047  98 1 022 

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

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. - -  28 - 

Agora S.A. - -  101 1 022 

Razem 459 1 047  257 2 044 

*W dniu 14 czerwca 2018 r. Grupa Kapitałowa Kino Polska TV przejęła pełną kontrolę nad Spółką; tym samym podmioty z Grupy 

Kapitałowej Agora przestały być jednostkami powiązanymi w stosunku do Spółki. 

**W dniu 26 czerwca 2018 r. zostało zarejestrowane połącznie KPTV Media Sp. z o.o., Cable Television Network & Partners Sp. z o.o., 

Cyfrowe Repzytorium Filmowe Sp. z o.o. z Kino Polska TV S.A. 

 

18. Przekształcenie danych porównawczych 

W pierwszym półroczu 2018 r. Spółka dokonała zmiany prezentacyjnej w zakresie sposobu 

przedstawiania kosztów operacyjnych. Linie: Koszt własny sprzedaży, Koszt sprzedaży oraz Koszty 

ogólne zarządu zostały połączone w pozycję Koszty operacyjne. 

Efekt przekształcenia danych porównawczych zaprezentowano poniżej: 
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Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 9 miesięcy zakończone 30 września 

2017 r.: 

 
9 miesięcy zakończone 

30 września 2017 r. 

(dane zaraportowane) 

Zmiana prezentacji 

9 miesięcy zakończone 

30 września 2017 r.  

(w tys. zł) 

Działalność kontynuowana    

    

Przychody ze sprzedaży  19 402 - 19 402 

Koszt własny sprzedaży (19 214) 19 214 - 
    

Zysk brutto na sprzedaży 188 19 214 19 402 
    

Koszty sprzedaży (1 825) 1 825 - 

Koszty ogólnego zarządu (539) 539 - 
    

Koszty operacyjne  (21 578) (21 578) 

Pozostałe przychody operacyjne 493 - 493 

Pozostałe koszty operacyjne (113) - (113) 
   - 

Strata na działalności operacyjnej (1 796) - (1 796) 

    

Przychody finansowe 6 - 6 

Koszty finansowe  (353) - (353) 
    

Strata przed opodatkowaniem (brutto) (2 143) - (2 143) 

Podatek dochodowy - - - 
    

Strata netto (2 143) - (2 143) 
    

    

Całkowite dochody ujemne z działalności 

kontynuowanej 
(2 143) - (2 143) 

    
    

Podstawowa strata na akcję z działalności 

kontynuowanej  
i zaniechanej: 

   

- z działalności kontynuowanej  (0,19)  -     (0,19) 

- ze straty roku obrotowego  (0,19)  -     (0,19) 
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Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 3 miesięcy zakończone 30 września 

2017 r.: 

 
3 miesiące zakończone 

30 września 2017 r. 

(dane zaraportowane) 

Zmiana prezentacji 

3 miesiące zakończone 

30 września 2017 r.  

(przekształcone*, w tys. zł) 

Działalność kontynuowana    

    

Przychody ze sprzedaży  5 903 - 5 903 

Koszt własny sprzedaży (6 432) 6 432 - 
    

Zysk brutto na sprzedaży (529) 6 432 5 903 
    

Koszty sprzedaży (388) 388 - 

Koszty ogólnego zarządu (293) 293 - 
    

Koszty operacyjne - (7 113) (7 113) 

Pozostałe przychody operacyjne 214 - 214 

Pozostałe koszty operacyjne (10) - (10) 
   - 

Strata na działalności operacyjnej (1 006) - (1 006) 

    

Przychody finansowe 1 - 1 

Koszty finansowe  (112) - (112) 
    

Strata przed opodatkowaniem (brutto) (1 117) - (1 117) 

Podatek dochodowy - - - 
    

Strata netto (1 117) - (1 117) 
    

    

Całkowite dochody ujemne z działalności 

kontynuowanej 
(1 117) - (1 117) 

    
    

Podstawowa strata na akcję z działalności 

kontynuowanej  
i zaniechanej: 

   

- z działalności kontynuowanej  (0,10)  -     (0,10) 

- ze straty roku obrotowego  (0,10)  -     (0,10) 

 

 

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 2018 r. 30 września 2017 r.  

 (w tys. zł) (w tys. zł)  

Przychody ze sprzedaży 18 724 19 402 (3%) 

Strata na działalności operacyjnej (3 059) (1 796) 70% 

Strata netto (3 389) (2 143) 58% 

 

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

 30 września 2018 r. 30 września 2017 r.  

 (w tys. zł) (w tys. zł)  

Przychody ze sprzedaży 5 761 5 903 (2%) 

Strata na działalności operacyjnej (1 577) (1 006) 57% 

Strata netto (1 689) (1 117) 51% 

 

W okresie styczeń – wrzesień 2018 roku Stopklatka S.A. wypracowała 18 724 tys. zł przychodów 

ze sprzedaży, co oznacza 3% spadek względem analogicznego okresu 2017 r. Po trzech kwartałach 

bieżącego roku Emitent odnotował 3 059 tys. zł straty na działalności operacyjnej oraz 3 389 tys. zł 

straty netto. 

Na zaraportowane wyniki finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r. wpływ miały 

niższe przychody gotówkowe z reklam. W analizowanym okresie były one o 3% niższe od wyników 

za analogiczny okres 2017 r. Wpływ na to miał przede wszystkim gorszy wynik wypracowany przez 

Emitenta w I i II kwartale bieżącego roku, spowodowany m.in. mistrzostwami świata w piłce nożnej. 

Stopklatka S.A. odnotowała również spadek przychodów barterowych spowodowany przesunięciem 

w czasie realizacji niektórych umów barterowych. Dodatkowymi czynnikami obciążającymi wynik był 

wzrost ujemnych różnic kursowych. 

W okresie lipiec-wrzesień 2018 r. Spółka uzyskała 5 761 tys. zł przychodów wobec 5 903 tys. zł rok 

wcześniej (spadek o 2%). W okresie tym kanał Emitenta odnotował 0,90% udziału w oglądalności 

w grupie komercyjnej co stanowi spadek o 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. 

Strata na działalności operacyjnej zwiększyła się o 57% (do 1 577 tys. zł), a strata netto o 51% (do 1 689 

tys. zł) w porównaniu analogicznego okresu roku 2017 r. Na gorszy wynik finansowy w analizowanym 

okresie największy wpływ miały ujemne różnice kursowe oraz jednorazowe przychody odnotowane 

w analogicznym okresie roku ubiegłego.  
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2. Działalność telewizyjna1 

Stopklatka TV zakończyła trzeci kwartał 2018 roku, osiągając wzrosty kluczowych wskaźników 

oglądalności w porównaniu do okresu kwiecień-czerwiec br. Wśród widzów powyżej 4 roku życia stacja 

odnotowała 58,4 tys. średniej minutowej oglądalności oraz 1,02% średniomiesięcznego udziału 

w rynku. Wyniki te są wyższe od ubiegłorocznych w obu przypadkach o 6,3%, natomiast od danych 

z poprzedniego kwartału odpowiednio o 5,7% (AMR) i 7,4% (SHR). Z kolei w grupie komercyjnej 

wskaźnik AMR sięgnął 19,5 tys. osób, co przełożyło się na 0,90% SHR (all 16-49). Dane te oznaczają 

wzrosty na poziomie 1% oraz 1,1% w stosunku do rezultatów z miesięcy kwiecień-czerwiec br. 

 

W omawianym okresie wydłużył się również średni dzienny czas, jaki spędzali odbiorcy na oglądaniu 

Stopklatki TV. Wskaźnik ATS sięgnął 29 minut i 43 sekundy w grupie wiekowej 16-49 oraz 30 minut 

i 29 sekund wśród ogółu widowni w wieku powyżej 4 roku życia (prawie minutę dłużej niż w ubiegłym 

kwartale i niemal 3 minuty dłużej niż w tym samym czasie przed rokiem).  

Średni dzienny zasięg Stopklatki TV wyniósł w okresie lipiec-wrzesień br. 2,7 miliona osób 

(RCH, all 4+). 

 

Analizując dane oglądalności w poszczególnych źródłach dystrybucji, na szczególną uwagę zasługują 

wyższe rezultaty wśród widzów z dostępem do telewizji kablowej, zarówno w stosunku do wyników 

ubiegłorocznych, jak i tych z drugiego kwartału br. W grupie komercyjnej poszczególne wskaźniki 

odnotowały w tym przypadku następujące wzrosty: AMR – 16,2% i 30,4%, SHR – 9,5% i 32,7%, RCH 

– 7,2% i 11,2%, ATS – 4,8% i 13,1% (Cable, all 16-49, porównanie odpowiednio vs 3Q 2017 

i 2Q 2018). 

 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. 

Dnia 18 lipca 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, podczas którego podjęto 

następujące uchwały dotyczące: 

• zmiany Statutu Spółki, w szczególności w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia 

do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączenia prawa poboru, 

• przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 

o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 18/2018. 

 

W dniu 22 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Emitenta, w zakresie art. 

9, art. 17 ust. 3, art. 29 (raport bieżący EBI nr 21/2018).  

 

                                                           
1 Źródło: Nielsen Audience Measurement, 2017-2018, oprac. własne 
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4. Zmiana w akcjonariacie Emitenta 

W dniu 6 września 2018 r. Kino Polska TV S.A. nabyła 1.014.286 akcji zwykłych na okaziciela 

Stopklatka S.A. stanowiących 9,08% kapitału zakładowego Stopklatki. Natomiast w dniu 5 października 

2018 r. Kino Polska TV S.A., dodatkowo nabyła 647.844 akcji Stopklatki S.A. stanowiących 5,80% 

kapitału zakładowego Stopklatki.  

W rezultacie Kino Polska TV S.A. bezpośrednio posiada obecnie 10.920.784 akcji, stanowiących 

97,76% kapitału zakładowego Stopklatki, uprawniających do 10.920.784 ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Stopklatki, co stanowi 97,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Stopklatki. 

 

5. Powołanie Członka Zarządu Stopklatka S.A. 

W dniu 7 września 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Berka Uziyel na Członka Zarządu 

Stopklatka S.A. Pan Berk Uziyel wcześniej pełnił funkcję Przewodniczącego rady Nadzorczej Emitenta. 

 

6. Odstąpienie od stosowania zasady zawartej w punkcie 16 Dobrych praktyk spółek notowanych 

na NewConnect 

W dniu 13 października 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował że z dniem 13 października 2018 

roku, Spółka zaprzestaje publikowania raportów miesięcznych, o których mowa w pkt. 16 Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". W opinii Emitenta informacje zawarte w raportach 

miesięcznych są tożsame z informacjami przekazywanymi za pośrednictwem raportów bieżących 

i okresowych oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej Emitenta. Publikowane przez 

Stopklatka S.A. raporty bieżące i okresowe umożliwiają wszystkim zainteresowanym inwestorom oraz 

akcjonariuszom Spółki, zapoznanie się z informacjami i zdarzeniami, które mogą mieć istotny wpływ 

na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. (raport bieżący EBI nr 26/2018). 

 

IV. INFORMACJE ODNOŚNIE PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH 

 

Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych. 
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V. INFORMACJE O INICJATYWACH NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE, PODEJMOWANYCH W OKRESIE OBJĘTYM 

RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

W okresie objętym raportem Spółka nie prowadziła prac nastawionych na wprowadzenie rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

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 10 920 784 10 940 784 97,76% 10 940 784 97,76% 

Pozostali zwykłe na okaziciela 250 476 250 476 2,24% 250 476 2,24% 

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 2018 r. zatrudniał łącznie 19 osób co stanowi 15,88 etatów, 

zaś na dzień przekazania Raportu zatrudnia łącznie 14 osób w ramach 10,48 etatów. 
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W imieniu Spółki, 

 

 

 

     Bogusław Kisielewski  Berk Uziyel  Małgorzata Parczewska-Pałka 

         Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 Członek Zarządu  Członek Zarządu 

 

 

 


