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PISMO PREZESA ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

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

będący podsumowaniem naszej działalności w 2010 r. 

Miniony rok upłynął  pod znakiem kluczowych zmian zachodzących w Spółce i z pewnością był pod tym 

względem jednym z przełomowych momentów  w historii jej działalności. Po przekształceniu formy prawnej w 

spółkę akcyjną, które miało miejsce  w roku 2009, pierwsza połowa 2010 roku to okres realizacji intensywnych 

działań, związanych z wprowadzeniem Spółki na rynek NewConnect. W wyniku przeprowadzonej oferty 

prywatnej akcji serii B przeprowadzonej z 37% redukcją, pozyskaliśmy prawie 800 tysięcy złotych. W dniu 12 

lipca 2010 roku miał miejsce debiut Spółki  na rynku NewConnect. Po wprowadzeniu akcji serii A2, które odbyło 

się w styczniu bieżącego roku w wolnym obrocie giełdowym znajduje się obecnie prawie 35% akcji. 

W 2010 r. pozyskaliśmy nowego inwestora strategicznego - Kino Polska TV S.A., członka Grupy Mediowej SPI, 

będącego  równocześnie inwestorem branżowym. Trzyetapowa transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. 

trwająca od maja do grudnia 2010 sfinalizowana została 5 grudnia 2010 r., kiedy to Kino Polska TV S.A. stała się 

inwestorem większościowym, posiadającym obecnie 65,2% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA. 

Obecnie, dzięki obecności w Grupie Mediowej SPI, Stoplatka S.A. we współpracy z pozostałymi spółkami Grupy 

prowadzi działania wykorzystujące efekt synergii realizowany w oparciu o kanał telewizyjny Kino Polska, 

rodzinę kanałów Filmbox, czy marki SPI i SPInka. Planowane w ciągu najbliższych tygodni wejście Kino Polska TV 

na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z pewnością jeszcze bardziej ugruntuje 

pozycję spółek Grupy na rynku mediów. 

W imieniu Zarządu Stopklatka S.A. chciałbym podziękować Władzom spółki Net Internet S.A. (dawniej Prokom 

Internet S.A.) za dziesięć lat jej obecności w roli inwestora strategicznego Stopklatka S.A., które dobiegło końca 

w grudniu 2010 r. Począwszy od roku 2000, dzięki czynnemu udziałowi kierownictwa Net Internet S.A. w 

procesie zarządzania strategicznymi decyzjami podejmowanymi przez nasza spółkę, Stopklatka S.A. stała się 

spółką kapitałową, a po dziesięciu latach zadebiutowała na rynku NewConnect. 

Ponadto dla Stopklatka S.A. rok 2010 był rokiem intensywnego rozwoju portalu Stopklatka.pl – przebudowie 

uległo szereg obszarów portalu, a także dodanych zostało wiele nowych funkcjonalności, o czym na bieżąco 

informowaliśmy w raportach miesięcznych. Zmiany te znajdują wyraźne odzwierciedlenie w stale rosnącej 

aktywności rejestrujących się na  portalu użytkowników. 

Aby móc w sposób szybki i rzetelny komunikować się z naszymi Akcjonariuszami i Inwestorami, uruchomiliśmy 

również internetową stronę korporacyjną z aktualizowaną na bieżąco sekcją relacji inwestorskich, dostępną 

pod adresem www.stopklatka-sa.pl. 

Ubiegły rok zakończyliśmy także poszerzeniem składu Zarządu Stopklatka S.A., do którego dołączyła w grudniu 

2010 r. Pani Iwona Zabielska-Stadnik, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami 

mediowymi. Obecnie Zarząd Spółki jest trzyosobowy. 

W ocenie Zarządu rok 2011 upłynie pod znakiem dalszego intensywnego rozwoju portalu Stopklatka.pl w 

efekcie nieustannie prowadzonych prac wdrożeniowych dotyczących kolejnych funkcjonalności, a także 

dalszego budowania synergii ze spółkami grupy kapitałowej. 

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z naszym Raportem Rocznym. 

Z wyrazami szacunku, 

 

Adam Bortnik 

Prezes Zarządu 

 

 

 

Szczecin, 7 marca 2011 r. 



WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOPKLATKA S.A. ZA ROK 2010 

 

 

Wyszczególnienie 

PLN EUR 

01.01.2010 

- 

31.12.2010 

01.01.2009 

- 

31.12.2009 

01.01.2010 

- 

31.12.2010 

01.01.2009 

- 

31.12.2009 

Przychody ze sprzedaży 5 211 706,15 3 571 075,93 1 315 987,72 901 718,54 

Zysk (strata) ze sprzedaży 76 093,38 655 607,71 19 214,04 165 544,96 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 196 161,93 568 521,60 49 532,09 143 555,19 

Zysk (strata) brutto 230 873,06 640 826,73 58 296,86 161 812,67 

Zysk (strata) netto 204 554,76 477 729,90 51 651,33 120 629,73 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 79 000,98 853 049,14 19 948,23 215 400,13 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -739 647,45 -430 698,52 -186 765,51 -108 754,01 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 643 852,29 0,00 162 576,65 0,00 

Przepływy pieniężne netto razem -16 794,18 422 350,62 -4 240,63 106 646,12 

Aktywa trwałe 56 868,35 477 469,10 14 359,61 120 563,87 

Aktywa obrotowe 2 189 360,09 1 100 207,51 552 826,83 277 809,13 

Należności długoterminowe 11 880,00 0,00 2 999,77 0,00 

Należności krótkoterminowe 444 380,08 491 867,21 112 208,69 124 199,48 

Kapitał własny 1 932 184,26 1 083 777,21 487 888,36 273 660,38 

Kapitał podstawowy 1 949 045,00 1 756 000,00 492 145,80 443 400,75 

Zobowiązania krótkoterminowe 266 280,59 471 984,75 67 237,48 119 179,04 

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

 

 

Dane przeliczone zostały w oparciu o kurs EUR Tab. 255/A/NBP/2010 z dnia 31.12.2010: 3,9603 



STOPKLATKA S.A. 

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

ul. Tkacka 19-22

70-556 Szczecin 

NIP: 851-26-64-658 REGON: 811994790



Strona

[ 2 ]

2 246 228,44

złotych. [ 4]

wykazujący zysk netto w kwocie 204 554,76  złotych. [ 7 ]

wykazujący kwotę 848 407,05  złotych. [ 8]

wskazujący spadek

16 794,18  złotych. [ 9]

[ 10]

Przemysław Basiak

Członek Zarządu Członek Zarządu 

Rachunek przepływów pieniężnych stanu środków pieniężnych o sumę

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie z działalności jednostki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Adam Bortnik Iwona Zabielska-Stadnik 

Bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku roku

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku roku

zwiększenie kapitału własnego o

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku roku

STOPKLATKA S.A. 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 stycznia 1994 roku z późniejszymi zmianami kierownik jednostki jest

zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy rzetelny obraz sytuacji majątkowej

i finansowej jednostki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone

zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Członek Zarządu 

Agnieszka Sambor

Główna Księgowa 

Prezes Zarządu Członek Zarządu 

Szczecin , dnia 21 lutego  2011 roku
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1.

a.

b.

c.

2.

a.

b.

3.

a.

b.

c.

Środki pieniężne

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. i zostało sporządzone przy

założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że Spółka nie

zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości

podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są
według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej (tabela kursów średnich). Dodatnie

lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten

dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody

lub koszty operacji finansowych.

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

Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 lutego 2009 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego, Repertorium nr

660/2009 w Kancelarii Notarialnej Dariusza Wierzchuckiego w Warszawie.

Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

STOPKLATKA S.A. 

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Siedziba jednostki mieści się w Szczecinie 70-556, przy ul. Tkackiej 19-22. Podstawowym przedmiotem

działalności jest prowadzenie portalu internetowego oraz usługi reklamowe.

W dniu 30.06.2009 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział

Gospodarczy, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod

numerem KRS 0000332145.

Informacje o jednostce

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia

pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody

liniowej.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie

odpisu aktualizującego

Zastosowane zasady i metody rachunkowości 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o

Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między

innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty,

z zachowaniem zasady ostrożności.

Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariancie porównawczym.

Spółka stosuje dla środków trwałych, w głównej mierze maszyny i urządzenia (sprzęt komputerowy)  roczne 

stawki amortyzacyjne w wysokości do 60%.

Ostatniej inwentaryzacji środków trwałych dokonano w dniu 31.12.2009 r.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 2.600,00 zł

obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Spółka

nie posiada dewizowych rachunków bankowych. Na dzień bilansowy Spółka ma zerowy stan kasy walutowej.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego 2



d. Kapitały

e.

f.

4.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,

wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, są to różnice,

które spowodują zwiększenie podstawy odliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości

do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w

przyszłości zmniejszenie podstawy odliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do

odliczenia.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek

podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku

dochodowym od osób prawnych w przyszłym roku obowiązywać będzie następująca stawka opodatkowania:

19%.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i

pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka

tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wszystkie przychody, które powstały w

innym okresie niż okres, którego dotyczą. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości do przychodów rozliczanych w

czasie Spółka zalicza równowartość zafakturowanych usług, których wykonanie nastąpi w następnych okresach

sprawozdawczych.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składają się: wynik na sprzedaży, wynik na działalności operacyjnej, wynik na działalności

gospodarczej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje metodę
porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z dopłat akcjonariuszy oraz zgodnie z art. 396 k.s.h poprzez przelanie co

najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału

zakładowego.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, Spółka dokonuje

czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: nakłady

ponoszone w związku z prowadzeniem prac rozwojowych, których wdrożenie w przyszłości przyniesie korzyści

ekonomiczne. 

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego 3



AKTYWA Nota 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

A. Aktywa trwałe 56 868,35               477 469,10             

     I. Wartości niematerialne i prawne 1 -                          -                          

        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych -                          -                          

        2. Wartość firmy -                          -                          

        3. Inne wartości niematerialne i prawne -                          -                          

        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne -                          -                          

    II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 264,89               32 880,90               

        1. Środki trwałe 19 264,89               32 880,90               

          a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) -                          -                          

          b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej -                          -                          

          c) urządzenia techniczne i maszyny 19 264,89               32 880,90               

          d) środki transportu -                          -                          

          e) inne środki trwałe -                          -                          

        2. Środki trwałe w budowie -                          -                          

        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie -                          -                          

   III. Należności długoterminowe 4 11 880,00               -                          

        1. Od jednostek powiązanych 4.1 -                          -                          

        2. Od pozostałych jednostek 4.2 11 880,00               -                          

   IV. Inwestycje długoterminowe 5 -                          431 594,67             

        1. Nieruchomości -                          -                          

        2. Wartości niematerialne i prawne -                          -                          

        3. Długoterminowe aktywa finansowe -                          431 594,67             

          a) w jednostkach powiązanych 5.1 -                          431 594,67             

            - udziały lub akcje -                          -                          

            - inne papiery wartościowe -                          -                          

            - udzielone pożyczki -                          431 594,67             

            - inne długoterminowe aktywa finansowe -                          -                          

          b) w pozostałych jednostkach 5.2 -                          -                          

            - udziały lub akcje -                          -                          

            - inne papiery wartościowe -                          -                          

            - udzielone pożyczki -                          -                          

            - inne długoterminowe aktywa finansowe -                          -                          

        4. Inne inwestycje długoterminowe -                          -                          

   V. Długoterminowe rozliczenia międzokresowe 6 25 723,46               12 993,53               

        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.1 25 723,46               12 993,53               

        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6.2 -                          -                          

STOPKLATKA S.A. 

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 

Bilans
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AKTYWA Nota 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

B. Aktywa obrotowe 2 189 360,09          1 100 207,51          

     I. Zapasy 7 -                          -                          

        1. Materiały -                          -                          

        2. Półprodukty i produkty w toku -                          -                          

        3. Produkty gotowe -                          -                          

        4. Towary -                          -                          

        5. Zaliczki na dostawy -                          -                          

    II. Należności krótkoterminowe 8 444 380,08             491 867,21             

        1. Należności od jednostek powiązanych -                          29 694,20               

          a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8.1 -                          29 694,20               

            - do 12 miesięcy -                          29 694,20               

            - powyżej 12 miesięcy -                          -                          

          b) inne -                          -                          

        2. Należności od pozostałych jednostek 444 380,08             462 173,01             

          a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8.2 404 805,51             442 027,63             

            - do 12 miesięcy 398 914,91             442 027,63             

            - powyżej 12 miesięcy 5 890,60                 -                          

  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń
8.3 39 556,57               8 162,38                 

          c) inne 8.5 18,00                      11 983,00               

          d) dochodzone na drodze sądowej 8.5 -                          -                          

   III. Inwestycje krótkoterminowe 9 932 224,85             558 869,48             

        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 932 224,85             558 869,48             

          a) w jednostkach powiązanych 9.1 -                          64 725,54               

            - udziały lub akcje -                          -                          

            - inne papiery wartościowe -                          -                          

            - udzielone pożyczki -                          64 725,54               

            - inne krótkoterminowe aktywa finansowe -                          -                          

          b) w pozostałych jednostkach 9.2 454 875,09             -                          

            - udziały lub akcje -                          -                          

            - inne papiery wartościowe -                          -                          

            - udzielone pożyczki 454 875,09             -                          

            - inne krótkoterminowe aktywa finansowe -                          -                          

          c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.3 477 349,76             494 143,94             

            - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 27 327,23               66 440,11               

            - inne środki pieniężne 9.3 450 022,53             427 703,83             

            - inne aktywa pieniężne 9.3 -                          -                          

        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 9.4 -                          -                          

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzokresowe 10 812 755,16             49 470,82               

Aktywa razem 2 246 228,44          1 577 676,61          

STOPKLATKA S.A. 

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 

Bilans
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PASYWA Nota 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

A. Kapitał (fundusz) własny 1 932 184,26          1 083 777,21          

      I. Kapitał (fundusz) podstawowy 11 1 949 045,00          1 756 000,00          

    II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) -                          -                          

   III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) -                          -                          

   IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 12 90 000,00               90 000,00               

    V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 12 -                          -                          

   VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 12 450 807,29             -                          

   VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (762 222,79)            (1 239 952,69)         

   VIII. Zysk (strata) netto 13 204 554,76             477 729,90             

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 314 044,18             493 899,40             

     I. Rezerwy na zobowiązania 14 47 763,59               20 229,36               

        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14.1 4 963,59                 20 229,36               

        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 14.2 -                          -                          

            - długoterminowa -                          -                          

            - krótkoterminowa -                          -                          

        3. Pozostałe rezerwy 14.3 42 800,00               -                          

            - długoterminowe -                          -                          

            - krótkoterminowe 42 800,00               -                          

    II. Zobowiązania długoterminowe 15 -                          -                          

        1. Wobec jednostek powiązanych 15.1 -                          -                          

        2. Wobec pozostałych jednostek 15.2 -                          -                          

          a) kredyty i pożyczki 17 -                          -                          

          b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 18 -                          

          c) inne zobowiązania finansowe -                          -                          

          d) inne -                          -                          

   III. Zobowiązania krótkoterminowe 16 266 280,59             471 984,75             

        1. Wobec jednostek powiązanych -                          1 147,53                 

          a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16.1 -                          1 147,53                 

            - do 12 miesięcy -                          1 147,53                 

            - powyżej 12 miesięcy -                          -                          

          b) inne -                          -                          

        2. Wobec pozostałych jednostek 263 931,32             469 725,89             

          a) kredyty i pożyczki 17 -                          -                          

          b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 18 -                          

          c) inne zobowiązania finansowe 19.1 -                          -                          

          d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16.2 30 394,23               194 000,87             

            - do 12 miesięcy 30 394,23               194 000,87             

            - powyżej 12 miesięcy -                          -                          

          e) zaliczki otrzymane na dostawy 20 -                          -                          

          f) zobowiązania wekslowe 20 -                          -                          

          g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 16.3 117 525,50             182 182,53             

          h) z tytułu wynagrodzeń 20 115 326,97             93 440,18               

          i) inne 20 684,62                    102,31                    

        3. Fundusze specjalne 20 2 349,27                 1 111,33                 

    IV. Rozliczenia międzyokresowe 21 -                          1 685,29                 

        1. Ujemna wartość firmy 21.1 -                          -                          

        2. Inne rozliczenia międzyokresowe -                          1 685,29                 

            - długoterminowe 21.2 -                          -                          

            - krótkoterminowe 21.3 -                          1 685,29                 

Pasywa razem 2 246 228,44          1 577 676,61          

Bilans

STOPKLATKA S.A. 

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 
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Nota
12 miesięcy do 31 

grudnia 2010
12 miesięcy do 31 

grudnia 2009

zł zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 211 706,15 3 571 075,93
– od jednostek powiązanych 74 500,00 19 620,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 5 211 706,15 3 571 075,93

II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00

(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 23 5 135 612,77 2 915 468,22
I. Amortyzacja 31 802,64 63 452,17

II. Zużycie materiałów i energii 29 058,65 32 826,26

III. Usługi obce 468 154,38 995 779,50

IV. Podatki i opłaty, w tym: 39 898,58 11 941,32

– podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 1 525 015,19 906 866,48

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 221 226,66 128 120,36

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 820 456,67 776 482,13

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 76 093,38 655 607,71
D. Pozostałe przychody operacyjne 25 229 575,58 16 063,96
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

Dotacje 0,00 0,00

Inne przychody operacyjne 229 575,58 16 063,96

E. Pozostałe koszty operacyjne 26 109 507,03 103 150,07
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 65 632,98 0,00

Inne koszty operacyjne 43 874,05 103 150,07

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 196 161,93 568 521,60
G. Przychody finansowe 27 37 484,89 89 829,90
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

Odsetki, w tym: 37 484,89 89 829,90

– od jednostek powiązanych 0,00 87 082,44

Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 28 2 773,76 17 524,77
Odsetki, w tym: 2 773,76 17 342,08

– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

Inne 0,00 182,69

l. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) 230 873,06 640 826,73
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l.–J.II.) 0,00 0,00
Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00

Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk (strata) brutto (I±J) 230 873,06 640 826,73
L. Podatek dochodowy 26 318,30 163 096,83

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

N. Zysk (strata) netto (K–L–M) 204 554,76 477 729,90

STOPKLATKA S.A. 
RACHUNEK  ZYSKÓW  I STRAT (wersja porównawcza)

za okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Nota
12 miesięcy do 31 

grudnia 2010

12 miesięcy do 31 

grudnia 2009

tys. zł. tys. zł.

   I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 083 777,21 606 047,31

    - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

    - zmiany zasad rachunkowości 0,00 0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 083 777,21 606 047,31

   1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8 1 756 000,00 1 756 000,00

       1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 193 045,00 0,00

             a) zwiększenie 193 045,00 0,00

             b) zmniejszenie 0,00 0,00

       1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 949 045,00 1 756 000,00

   2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00

       2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00

             a) zwiększenie 0,00 0,00

             b) zmniejszenie 0,00 0,00

       2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00

   3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00

             a) zwiększenie 0,00 0,00

             b) zmniejszenie 0,00 0,00

       3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00

   4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 90 000,00 90 000,00

       4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00

             a) zwiększenie 0,00 0,00

             b) zmniejszenie 0,00 0,00

      4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 90 000,00 90 000,00

  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00

      5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

             a) zwiększenie 0,00 0,00

             b) zmniejszenie 0,00 0,00

     5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00

     6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 450 807,29 0,00

             a) zwiększenie 450 807,29 0,00

                 - zwiększenie nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 450 807,29 0,00

             b) zmniejszenie 0,00 0,00

     6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 450 807,29 0,00

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

     7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 477 729,90 -1 239 952,69

            - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

            - korekty wynikające ze zmian zasad rachunkowości 0,00 0,00

     7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 477 729,90 -1 239 952,69

             a) zwiększenie 0,00 -1 021 391,38

                 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 218 561,31

                 - 0,00 -1 239 952,69

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

                 - pokrycie straty z lat ubiegłych 477 729,90 0,00

                 - wypłata dywidendy 0,00 0,00

                 - przeniesienie na kapitał rezerwowy 0,00 0,00

     7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 -1 239 952,69

     7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 239 952,69 0,00

            - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

            - korekty wynikające ze zmian zasad rachunkowości 0,00 0,00

     7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 239 952,69 0,00

             a) zwiększenie 0,00 0,00

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

                 - pokrycie straty z lat ubiegłych 477 729,90 0,00

     7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -762 222,79 0,00

     7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -762 222,79 -1 239 952,69

  8. Wynik netto 204 554,76 477 729,90

      a) zysk netto 204 554,76 477 729,90

      b) strata netto 0,00 0,00

      c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ ) 1 932 184,26 1 083 777,21

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 1 932 184,26 1 083 777,21

STOPKLATKA S.A. 

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 

Zestawienie zmian w kapitale własnym
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Nota
12 miesięcy do 

31 grudnia 2010

12 miesięcy do 31 

grudnia 2009

tys. zł. tys. zł.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

  I.   Zysk (strata) netto 204 554,76 477 729,90

 II.   Korekty razem -125 553,78 375 319,24

Amortyzacja 31 802,64 63 452,17
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -34 641,14 -87 082,44
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00
Zmiana stanu rezerw 27 534,23 7 235,83
Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
Zmiana stanu należności 35 607,13 -159 381,63
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -205 704,16 22 239,70
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -777 699,56 -41 253,38
Inne korekty 797 547,08 570 108,99

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 79 000,98 853 049,14

B.   Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

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

w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
w pozostałych jednostkach 76 086,26 0,00
– zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
– dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 51 471,56 0,00
– odsetki 24 614,70 0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

 II.   Wydatki -815 733,71 430 698,52
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -18 186,63 66 698,52
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 364 000,00

w jednostkach powiązanych 0,00 364 000,00
w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
– nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

Inne wydatki inwestycyjne -797 547,08 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -739 647,45 -430 698,52

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

  I.    Wpływy 789 554,05 0,00

1.    Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 789 554,05 0,00

        2.    Kredyty i pożyczki 0,00 0,00

        3.    Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

        4.    Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

 II. Wydatki -145 701,76 0,00

         1.    Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00

         2.    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00

 3.    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

         4.    Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00

         5.    Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

         6.    Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

 7.    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00

         8.    Odsetki 0,00 0,00

         9.    Inne wydatki finansowe -145 701,76 0,00

III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 643 852,29 0,00

D.   Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -16 794,18 422 350,62

E.   Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -16 794,18 422 350,62

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F.   Środki pieniężne na początek okresu 494 143,94 71 793,32

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym 477 349,76 494 143,94

    - o ograniczonej możliwości dysponowania ZFŚS 2 349,27 1 111,33

STOPKLATKA S.A. 

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 

Rachunek przepływów pieniężnych
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Spis not

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

2. Środki trwałe

3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - struktura własnościowa

4. Należności długoterminowe (według okresów wymagalności) 

5. Inwestycje długoterminowe

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach

7. Zapasy - nie wystąpiły

8. Należności krótkoterminowe

9. Krótkoterminowe aktywa finansowe

10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

11. Kapitał podstawowy

12. Kapitały: zapasowy i rezerwowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

13. Zysk (strata) netto

14. Rezerwy na zobowiązania

15. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty - nie wystąpiły 

16. Zobowiązania krótkoterminowe

17. Kredyty i pożyczki - Spółka w roku 2010 nie zaciągała kredytów ani pożyczek 

18. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - nie wystąpiły 

19. Inne zobowiązania finansowe - nie wystąpiły 

20. Zobowiązania pozostałe

21. Rozliczenia międzyokresowe

22. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

24. Kontrakty długoterminowe - nie wystąpiły 

25. Pozostałe przychody operacyjne

26. Pozostałe koszty operacyjne

27. Przychody finansowe

28. Koszty finansowe

29. Zyski nadzwyczajne - nie wystąpiły 

30. Straty nadzwyczajne - nie wystąpiły 

31. Podatek dochodowy

32. Instrumenty finansowe - Spółka nie posiada instrumentów finansowych

33. Zarządzanie ryzykiem finansowym - nie miało miejsca

34. Działalność zaniechana - nie wystąpiła 

35. Dane uzupelniające do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

36. Przeciętne  zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym

38. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorujcych, administrujących

39. 1. Kursy przyjęte do wyceny na dzień bilansowy

39. 2. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do bad.spr.fin. wypłacone lub należne za rok obr.:

41. Informacje o znaczących zdarzeniach - nie wystąpiły 

42. Konsolidacja  

43. Informacje dotyczące połączenia - w roku 2010 Spółka nie łączyła się z innymi podmiotami 

45. Inne istotne informacje

37. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku,  wypłacone członkom organów zarządzających i nadzorujących, 

administrujących spółek handlowych

44. Kontynuacja działalności - nie istnieją  żadne przesłanki, które zagrażałyby kontyuowaniu przez Spółkę działaności w dającej się 
przewidzieć przyszłości.

40. Umowy nieuwzględnione w bilansie oraz o istotne transakcje z jednostkami powiązanymina warunkach innych niż rynkowe - 

Spółka nie zawierała z jednostkami powiązanymi umów innych niż na zasadach rynkowych 

Dodatkowe   informacje   i  objaśnienia 

23. Koszty według rodzaju 

10



1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Koszty Wartość Koncesje Inne Zaliczki Razem

zakończonych firmy patenty wartości na wartości

prac licencje niematerialne niematerialnych

rozwojowych i prawne i prawnych

zł zł zł zł zł zł

Wartość brutto na początek okresu 11 247,29 11 247,29

Zwiększenia 900,00 900,00

Przeniesienia 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00

Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 12 147,29 0,00 12 147,29

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na początek okresu 11 247,29 11 247,29

Amortyzacja za okres 900,00 900,00

Przeniesienia 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 12 147,29 0,00 12 147,29

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

początek okresu 0,00 0,00

Zwiększenia 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

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

Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2. Środki trwałe

2.1. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Grunty Budynki, lokale Urządzenia Środki Inne Środki Zaliczki na Razem

(w tym prawo i obiekty techniczne transportu środki trwałe środki trwałe

użytkowania inżynierii i maszyny trwałew budowie w budowie

wieczystego lądowej i wodnej

gruntu)

zł zł zł zł zł zł zł zł

Wartość brutto na początek okresu 164 911,66 30 974,02 195 885,68

Zwiększenia 2 917,09 14 369,54 17 286,63

Przeniesienia 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia 35 906,14 0,00 35 906,14

Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 131 922,61 0,00 45 343,56 0,00 0,00 177 266,17

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na początek okresu 132 030,76 30 974,02 163 004,78

Amoryzacja za okres (zwiększenia) 16 533,10 14 369,54 30 902,64

Przeniesienia 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia 35 906,14 0,00 35 906,14

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na koniec okresu 0,00 0,00 112 657,72 0,00 45 343,56 0,00 0,00 158 001,28

Odpisy z tytulu trwałej utraty wartości 

na początek okresu 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 32 880,90 0,00 0,00 0,00 0,00 32 880,90

Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 19 264,89 0,00 0,00 0,00 0,00 19 264,89

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych - Spółka nie tworzy środków trwałych we własnym zakresie

2.3. Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych - nie miały miejsca 

Wartość szacunkowa wynajmowanej nieruchomości wynosi  200.000,00

2.4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podst. umów najmu, dzierżawy i innych 

umów, w tym leasingu:



3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - struktura własnościowa

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

3.1. Bilansowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 

Własne 19 264,89 32 880,90

200 000,00 0,00

- najmu 200 000,00 0,00

- dzierżawy 0,00 0,00

 - leasingu 0,00 0,00

 - innej 0,00 0,00

Środki trwałe bilansowe razem 219 264,89 32 880,90

3.2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazywane pozabilansowo - nie wystąpiły 

3.3. Przyszłe nieodwoływalne opłaty leasingowe - Spółka nie zawarła żadnej umowy leasingowej 

3.4. Opłaty z tytułu subleasingu ujęte jako przychód w okresie - nie wystąpiły 

3.5. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 

poniesione w 2010 planowane do 

poniesienia w 

kolejnych latach 

797 547,08 143 452,92

Spółka w roku 2010 rozpoczęła prace nad budową nowych użyteczności w portalu internetowym Stopklatka.pl, a

także budową technologii wirtualnego asystenta. Na te cele poniosła nakłady w wysokości 797.547,08 zł. Na

budowę nowych użyteczności w portalu w roku 2010 Spółka wydała kwotę 417.547,08 zł z czego 328.331,93 zł

stanowiły prace własne (wynagrodzenia, narzuty) a 89.215,15 zł prace obce (usługi informatyczne, usługi

graficzne, najem pomieszczeń burowych). Planowy projekt ma zostać zrealizowany w roku 2011. Prace nad

budową technologii wirtualnego asystenta Spółka planuje ukończyć w przyszłych latach.

Spółka nie ponosi nakładów na ochronę środowiska.

Używane na podstawnie umowy 

Nakłady na niefinasowane aktywa trwałe 

Prace rozwojowe 



4. Należności długoterminowe (według okresów wymagalności) 

4.1. Należności długoterminowe od jednostek powiązanych - nie wystąpiły 

4.2. Należności długoterminowe od pozostałych jednostek

1-3 lata 3-5 lat pow. 5 lat Razem

zł zł zł zł

Stan na początek okresu 0,00 0,00

Zwiększenia 11 880,00 11 880,00

Zmniejszenia 0,00 0,00

Przesunięcia 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 0,00 11 880,00 0,00 11 880,00

Odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 0,00

Zwiększenia 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto na koniec okresu 0,00 11 880,00 0,00 11 880,00



5. Inwestycje długoterminowe

5.1. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych 

udziały lub 

akcje

inne 

papiery 

wartościow

udzielone 

pożyczki

inne 

długotermino

we aktywa 

Razem

zł zł zł zł zł

Stan na początek okresu 431 594,67 431 594,67

Zwiększenia 23 280,42 23 280,42

Zmniejszenia 454 875,09 454 875,09

Stan na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 0,00

Zwiększenia 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Wartość netto na początek okresu 0,00 431 594,67 0,00 431 594,67

Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

5.2. Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - nie wystąpiły 

5.3. Zmiany stanu inwestycji długoterminowych (wg tytułów) - nie wystąpiły 



6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach

6.1.1.  Aktywa na odroczony podatek dochodowy

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

Stan aktywów na początek okresu 12 993,53 12 993,53

 a) odniesionych na wynik finansowy 12 993,53 12 993,53

 b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00

 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

Zwiększenia 25 723,46 0,00

 a) operacje, które wpłynęły na wynik finansowy 25 723,46 0,00

 - w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 25 723,46 0,00

 - w związku ze stratą podatkową 0,00 0,00

 b) odniesione na kapitał własny 0,00 0,00

 - w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 0,00 0,00

 - w związku ze stratą podatkową 0,00 0,00

 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

 - w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 0,00 0,00

 d) pozostałe 0,00 0,00

Zmniejszenia 12 993,53 0,00

 a) operacje, które wpłynęły na wynik finansowy 12 993,53 0,00

 - w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 12 993,53 0,00

 - w związku ze stratą podatkową 0,00 0,00

 b) odniesione na kapitał własny 0,00 0,00

 - w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 0,00 0,00

 - w związku ze stratą podatkową 0,00 0,00

 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

 - w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 0,00 0,00

 d) pozostałe 0,00 0,00

Stan aktywów  na koniec okresu 25 723,46 12 993,53

 a) odniesionych na wynik finansowy 25 723,46 12 993,53

 b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00

 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu 0,00 0,00

BO 12 993,53 0,00

Zwiększenia: 25 723,46 0,00

- odniesione na wynik finansowy 25 723,46 0,00

- odniesione na kapitał 0,00 0,00

Zmniejszenia: 12 993,53 0,00

- odniesione na wynik finansowy 12 993,53 0,00

- odniesione na kapitał 0,00 0,00

BZ 25 723,46 0,00

6.1.2.  Strata podatkowa - nie wystąpiła 

6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - nie wystąpiły 

7. Zapasy - nie wystąpiły 



8. Należności krótkoterminowe

8.1.  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych według terminu wymagalności liczonego od
dnia bilansowego

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

do 1 miesiąca, w tym: 0,00 29 694,20

 - przeterminowane 0,00 0,00

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00

powyżej 1 roku 0,00 0,00

Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) 0,00 29 694,20

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00

Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 0,00 29 694,20

8.2.  Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek według terminu wymagalności

0,00 31 grudnia 2009

zł zł

do 1 miesiąca 118 089,98 462 877,19

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 261 629,30 0,00

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 27 945,54 0,00

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 56 883,07 0,00

powyżej 1 roku 5 890,60 0,00

należnosci przeterminowane 0,00 0,00

Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) 470 438,49 462 877,19

Odpisy aktualizujące wartość należności 65 632,98 20 849,56

Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 404 805,51 442 027,63

8.3. Należności z tytułu podatku

 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

 zł  zł

Podatek dochodowy od osób prawnych  35 209,00 0,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych 0,00 0,00

Ubezpieczenia społeczne  0,00 0,00

Podatek od towarów i usług VAT 4 347,57 8 162,38

39 556,57 8 162,38

8.4. Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności

z tytułu dostaw       

i usług
inne

zł zł

Stan na początek okresu 20 849,56 0,00

Zwiększenia 58 345,42 20 849,56

Zmniejszenia , w tym: 0,00 0,00

 - rozwiązanie 0,00 0,00

 - wykorzystanie 13 562,00 0,00

Stan na koniec okresu 65 632,98 20 849,56

8.5. Inne należności

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
zł  zł

od jednostek powiązanych 0,00 0

od pozostałych jednostek 18,00 11 983,00

dochodzone na drodze sądowej 0,00 0
18,00 11 983,00



9. Krótkoterminowe aktywa finansowe

9.1. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych (według tytułów)

Udziały lub 

akcje

Inne papiery 

wartościowe

Udzielone 

pożyczki

Inne 

aktywa 

finansowe

Razem

zł zł zł zł zł

Stan na początek okresu 64 725,54 64 725,54

Zwiększenia 0,00 0,00

Zmniejszenia 64 725,54 64 725,54

Stan na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na 

początek okresu 0,00 0,00

Zwiększenia 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

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

0,00

Wartość netto na początek okresu 0,00 64 725,54 0,00 64 725,54

Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

9.2. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach (według tytułów)

Udziały lub 

akcje

Inne papiery 

wartościowe

Udzielone 

pożyczki

Inne 

aktywa 

finansowe

Razem

zł zł zł zł zł

Stan na początek okresu 0,00 0,00

Zwiększenia 520 476,32 520 476,32

Zmniejszenia 65 601,23 65 601,23

Stan na koniec okresu 0,00 0,00 454 875,09 0,00 454 875,09

Odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na 

początek okresu 0,00 0,00

Zwiększenia 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

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

Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 454 875,09 0,00 454 875,09

9.3.  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

Środki pieniężne w kasie 1833,43 6228,15

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 25 493,80 60211,96

Lokaty do 3 miesięcy 450 022,53 427 703,83

Razem 477 349,76 494 143,94

9.4. Inne inwestycje krótkoterminowe - nie  wystąpiły 



10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

 - zakupione usługi obce (domeny internetowe) 12 364,33 8 470,82

 - koszty dotyczące wejścia Spółki na 

NewConnect 0,00 41 000,00

 - licencja AVATAR - przed wdrożeniem 380 000,00 0,00

 - koszty prac rozwojowych 417 547,08 0,00

809 911,41 49 470,82

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2 843,75 0,00

 - zarachowanie odsetki od lokat na dzień 
bilansowy 2 843,75 0,00

0,00 0,00

812 755,16 49 470,82

11. Kapitał podstawowy

12 miesięcy do 31 

grudnia 2010

12 miesięcy do 

31 grudnia 2009

0,00 zł

Stan na początek roku obrotowego 1 756 000,00 1 756 000,00

Zwiększenia z tytułu: 193 045,00 0,00

 - sprzedaży akcji typu B 193 045,00 0,00

Stan na koniec roku obrotowego 1 949 045,00 1 756 000,00

Struktura udziałowców/akcjonariuszy w tym posiadających akcje uprzywilejowane:

Liczba udziałów 

lub akcji

Wartość 
nominalna akcji

% głosów

Kino Polska TV S.A. 1271000 1271000 65,2%

Bortnik Adam 176 510 176510 9,1%

Basiak Przemysław 176 360 176350 9,0%

Ziemski Sławomir 97 500 97500 5,0%

Pozostali - seria A2 133 000 133000 6,8%

Pozostali - seria B 94 675 94685 4,9%

1 949 045 1 949 045 1,0

12. Kapitały: zapasowy i rezerwowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Stan na  Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 

zł zł zł zł

Kapitał zapasowy  90 000,00 0,00 90 000,00

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 0,00

Pozostałe kapitały zapasowe  0,00 450 807,29 450 807,29

Udziały własne (wielkość ujemna) * 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych * -1 239 952,69 477 729,90 -762 222,79



13. Zysk (strata) netto 235 354,76 477 729,90

13.1. Podział zysku 

Spółka planuje przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych.

13.2. Pokrycie straty za rok obrotowy - Spółka wykazuje zysk 

14. Rezerwy na zobowiązania

14.1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

Stan rezerwy na początek okresu 20 229,36 0,00

 a) odniesionych na wynik finansowy 20 229,36 0,00

 b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00

 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

Zwiększenia 4 963,59 20 229,36

 a) wpływające na wynik finansowy 4 963,59 20 229,36

 - należne i naliczone odsetki jeszcze nie otrzymane 4 963,59 20 229,36

 b) dotyczące operacji, które odniesiono na kapitał własny (z 

wyszczególnieniem rodzaju różnic przejściowych stanowiących 

podstawę ujęcia tych rezerw) 0,00 0,00

 c) uwzględnione przy ustalaniu wartości firmy 0,00 0,00

 d) pozostałe 0,00 0,00

Zmniejszenia 20 229,36 0,00

 a) wpływające na wynik finansowy 2 518,26 0,00

 - rozliczenie pożyczki Bortnik Adam - wpłata odsetek 2 518,26 0,00

 b) dotyczące operacji, które odniesiono na kapitał własny (z 

wyszczególnieniem rodzaju różnic przejściowych stanowiących 

podstawę ujęcia tych rezerw) 0,00 0,00

 c) pozostałe 17 711,10 0,00
Stan rezerwy  na koniec okresu 4 963,59 20 229,36

 a) odniesionych na wynik finansowy 15 265,77 20 229,36

 b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00

 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00

14.3.  Zmiana stanu pozostałych rezerw 

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

Stan na początek okresu 0,00 0,00

Zwiększenia 42 800,00 0,00

 - badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 12 000,00 0,00

 - rezerwy na urlopy 30 800,00 0,00

Wykorzystanie 0,00 0,00

Rozwiązanie 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 42 800,00 0,00

14.2.  Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne - w związku  z młodym wiekiem pracowników - 

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne 



15. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty - nie wystąpiły 

16. Zobowiązania krótkoterminowe

16.1.  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych według terminu wymagalności 

liczonego od dnia bilansowego - Spółka w terminie uregulowała zobowiązania wobec jednostek powiązanych 

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

do 1 miesiąca, w tym: -                               1 147,53                  

 - przeterminowane -                               -                            

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy -                               -                            

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy -                               -                            

powyżej 6 miesięcy do 1 roku -                               -                            

powyżej 1 roku -                               -                            

pozostałe -                               -                            

0,00 1 147,53

16.2.  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności 

liczonego od dnia bilansowego 

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

do 1 miesiąca, w tym: 28 821,77 194 000,87

 - przeterminowane 0,00 183 380,59

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 137,33 0,00

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 245,65 0,00

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 189,48 0,00

powyżej 1 roku 0,00 0,00

30 394,23 194 000,87

16.3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 31 948,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 250,00 28 060,91

Ubezpieczenia społeczne 38 496,17 65 481,56

Podatek od towarów i usług VAT 53 866,00 56 692,06

PFRON 2 913,33 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

117 525,50 182 182,53

16.4. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki- nie wystąpiły 

16.6. Zobowiazania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z 

tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie wystąpiły 

16.5. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje, poręczenia - Spółka nie udzieliła poręczeń ani 

gwarancji



17. Kredyty i pożyczki - Spółka w roku 2010 nie zaciągała kredytów ani pożyczek 

18. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - nie wystąpiły 

19. Inne zobowiązania finansowe - nie wystąpiły 

20. Zobowiązania pozostałe

stan na BO stan na BZ stan na BO stan na BZ

zobowiązania wekslowe

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 93 440,18 115 326,97

inne zobowiązania  - wobec jednostek pozostałych 102,31 684,62

inne zobowiązania  - wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

Fundusze Specjalne ZFŚS 1 111,33 2 349,27

21. Rozliczenia międzyokresowe

21.1. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie wystąpiła

21.2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe - nie wystąpiły 

21.3. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00

przychody dotyczące roku 2010/2011 0,00 1 685,29

0,00 1 685,29

Razem 0,00 1 685,29

Rodzaj zobowiązania

21.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu uzyskanych premii inwestycyjnych - 

nie wystąpiły 

długoterminowe krótkoterminowe



22. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

12 miesięcy do 

31 grudnia 2010

12 miesięcy do 31 

grudnia 2009

zł zł

Sprzedaż krajowa: 5 197 440,51 3 540 533,13

- w tym od jednostek powiązanych 74 500,00 19 620,00

Produkty (wg grup produktów) 5 197 440,51 3 540 533,13

- w tym od jednostek powiązanych 74 500,00 19 620,00

a) wyroby gotowe, półprodukty 0,00 0,00

b) usługi 5 197 440,51 3 540 533,13

c) inne 0,00 0,00

Towary (wg grup towarowych) 0,00 0,00

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

Materiały 0,00 0,00

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

Sprzedaż poza krajem: 14 265,64 30 542,80

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

Produkty (wg grup produktów) 14 265,64 30 542,80

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) wyroby gotowe, półprodukty 0,00 0,00

b) usługi 14 265,64 30 542,80

c) inne 0,00 0,00

Towary (wg grup towarowych) 0,00 0,00

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

Materiały 0,00 0,00

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 211 706,15 3 571 075,93

23. Koszty według rodzaju 

12 miesięcy do 

31 grudnia 2010

12 miesięcy do 31 

grudnia 2009

zł zł

Amortyzacja 31 802,64 63 452,17

Zużycie materiałów i energii 29 058,65 32 826,26

Usługi obce 468 154,38 995 779,50

Podatki i opłaty, w tym: 39 898,58 11 941,32

podatek akcyzowy 0,00 0,00

Wynagrodzenia 1 525 015,19 906 866,48

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 221 226,66 128 120,36

Pozostałe koszty rodzajowe ( z tytułu) 2 820 456,67 776 482,13

5 135 612,77 2 915 468,22

24. Kontrakty długoterminowe - nie wystąpiły 



25. Pozostałe przychody operacyjne

12 miesięcy do 

31 grudnia 

2010

12 miesięcy do 31 

grudnia 2009

zł  zł

Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

Dotacje 0,00 0,00

Umorzone i przedawnione zobowiązania 183 380,59 0,00

Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 0,00 0,00

Otrzymane przepadłe kaucje i wadia 0,00 0,00

Darowizny otrzymane 0,00 0,00

Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności w związku z zapłatą 13 562,00 0,00

Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00

ZUS 29 870,88 0,00

Otrzymane nagrody - PISF 0,00 10 000,00

Pozostałe 2 762,11 6 063,96

229 575,58 16 063,96

26. Pozostałe koszty operacyjne

12 miesięcy do 

31 grudnia 

2010

12 miesięcy do 31 

grudnia 2009

0,00  zł

Koszt sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

Zbycie inne niż sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00

Zbycie inne niż sprzedaż środków trwałych 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: 65 632,98 0,00

- wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

- środki trwałe 0,00 0,00

- należności 65 632,98 0,00

- zapasy 0,00 0,00

Odpisane inwestycje 0,00 0,00

Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych 0,00 30 284,27

Zapłacone odszkodowania kary i grzywny 0,00 0,00

Koszty upomnień 0,00 5 534,57

Darowizny przekazane 0,00 0,00

Błęnie księgowane koszty lat ubiegłych dotyczących ZUS 0,00 67 010,96

Pozostałe 43 874,05 320,27

109 507,03 103 150,07

27. Przychody finansowe

12 miesięcy do 

31 grudnia 

2010

12 miesięcy do 31 

grudnia 2009

zł  zł

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

Odsetki, w tym 37 393,52 89 829,90

- od jednostek powiązanych 0,00 87 082,44

a) odsetki uzyskane z tytułu udzielonych pożyczek 24 156,11 87 082,44

b) odsetki uzyskane pozostałe 10 071,91 0,00

c) odsetki uzyskane od weksli 3 165,50 0,00

Przychody ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

Dodatnie różnice kursowe 90,87 631,43

Rozwiązane rezerwy 0,00 0,00

Bilansowe różnice kursowe 0,00 43,93

Pozostałe 0,50 0,00

37 484,89 89 829,90



28. Koszty finansowe

12 miesięcy do 

31 grudnia 

2010

12 miesięcy do 31 

grudnia 2009

zł  zł

Odsetki, w tym 2 448,00 17 342,08

- od jednostek powiązanych 0 0

a) odsetki od kredytów 0,00 0,00

b) odsetki od pożyczek 0,00 0,00

c) odsetki pozostałe (budżetowe) 2 448,00 13 357,00

d) koszty upomnień 0,00 3 985,00

Koszty związane ze zbyciem inwestycji 0,00 0,00

Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

Ujemne różnice kursowe 300,33 858,05

Utworzone rezerwy 0,00 0,00

Pozostałe 25,43 0,08

2 773,76 18 200,13

29. Zyski nadzwyczajne - nie wystąpiły 

30. Straty nadzwyczajne - nie wystąpiły 



31. Podatek dochodowy

31.1 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 

od wyniku finansowego brutto

12 miesięcy do 

31 grudnia 2010

12 miesięcy do 31 

grudnia 2009

zł zł

Zysk/Strata brutto 230 873,06 640 826,73

Przychody zmniejszające i zwiększające podstawę opodatkowania, w 

tym: -56 303,07 18 541,21

 - odsetki naliczone od pożyczek Internet Wizards -23 280,42 -75 519,24

 - odsetki naliczone od pożyczek Bortnik Adam 0,00 -11 563,20

 - odsetki zapłacone naliczone w latach ubiegłych od pożyczek 13 253,98 0,00

 - wycena bilansowa 2010 - zarachowane odsetki z lokat -2 843,75 0,00

 - rozwiazane w 2010 r. odpisy aktualizujące ZUS -29 870,88 0,00

 - inne zmniejszenia  -13 562,00 0,00

- inne zwiększenia przychodów podatkowych  0,00 105 623,65

Koszty zmniejszające i zwiększające podstawę opodatkowania, w tym: 111 292,42 160 954,72

 - koszty reprezentacji 0,00 3 592,45

 - koszty finansowe / odsetki budżetowe, opłaty prolongacyjne 2 473,43 17 342,00

 - odpisy aktualizujące należności 65 632,98 30 284,27

 - utworzone rezerwy 47 763,59 0,00

 - ZUS (odpis aktualizujący) 0,00 67 010,96

 - przeterminowane rozliczenia z kontrahentami 0,00 0,00

 - brak dowodów zakupu zapłacone usługi 0,00 5 518,89

 - nie wypłacone wynagrodzenia bezosobowe 48 633,05 2 226,75

 - narzuty na wynagrodzenia (dot. osobowych + umowa zlecenie) 11 781,53 28 862,89

 - wypłacone wynagrodzenie z lat ubiegłych -28 862,89 0,00

 - PFRON 27 596,00 0,00

 - pozostałe  -63 725,27 6 116,51

Dochód do opodatkowania 285 862,41 820 322,66

Odliczenia od dochodu: 

Straty z lat ubiegłych 

Darowizny

Odliczenia razem 0,00 0,00

Podstawa opodatkowania 285 862,41 820 322,66

Podatek dochodowy 19% 54 314,00 155 861,00

Zmiana stanu aktywów i rezerw na pod.odroczony -27 995,70 7 235,83

Pozostałe obowiązkowe obciążenia

Zysk/strata netto 259 544,11 657 225,83

31.2. Kwoty podatku dochodowego odniesione na kapitały własne z wyszczególnieniem pozycji 

32. Instrumenty finansowe - Spółka nie posiada instrumentów finansowych

34. Działalność zaniechana - nie wystąpiła 

35. Dane uzupełniające do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych 

W pozycji inne wydatki finansowe z działalności finansowej ujęto koszty związane z emisją akcji.

kapitałów własnych, na które wpłynął podatek dochodowy - nie wystąpiły 

W rachunku przepływów pieniężnych w pozycji inne korekty z działalności operacyjnej wykazano kwotę

797.547,08 zł, która obejmuje nakłady na prowadzone w roku 2010 prace rowojowe, a po zakończeniu zostaną

zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych. 



36. Przeciętne  zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym

12 miesięcy do 12 miesięcy do

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

przeciętna przeciętna

liczba zatrudn. liczba zatrudn.

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 30 23

Uczniowie 0 0

Osoby wykonujące pracę nakładczą 19 16

Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 0 0

Ogółem 49 39

12 miesięcy do 12 miesięcy do

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

Wynagrodzenia członków zarządu 424 500,00 192 418,73

Wynagrodzenia członków organów nadzorczych 0,00 0,00

Wynagrodzenia członków organów administracyjnych 0,00 0,00

424 500,00 192 418,73

38. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorujcych, administrujących

12 miesięcy do 12 miesięcy do

31 grudnia 2010 31 grudnia 2009

zł zł

Pożyczki udzielone członkom organów zarządzjących

Stan na początek roku 64 725,54 53 162,34

Naliczone odsetki 875,69 11 563,20

Pożyczki spłacone 65 601,23 0

Stan na koniec roku 0,00 64 725,54

Pożyczkiudzielone członkom organów nadzorujących 0 0

Stan na początek roku 0 0

Pożyczki udzielone 0 0

Pożyczki spłacone 0 0

Stan na koniec roku 0,00 0,00

Stan udzielonych pożyczek na koniec roku ogółem 0,00 64 725,54

Pożyczki udzielone członkom organów administrujących 0 0

Stan na początek roku 0 0

Pożyczki udzielone 0 0

Pożyczki spłacone 0 0

Stan na koniec roku 0,00 0,00

37. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku,  wypłacone członkom organów zarządzających i 

nadzorujących, administrujących spółek handlowych



39. 1. Kursy przyjęte do wyceny na dzień bilansowy

kwota

a. obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego kwota netto 12 000,00

b. inne usługi poświadczające 0,00

c. usługi doradztwa podatkowego 0,00

d. pozostałe usługi 0,00

40. Umowy nieuwzględnione w bilansie oraz o istotne transakcje z jednostkami powiązanymi

przychody z działalności 

operacyjnej 

koszty z działalności 

operacyjnej 

Kino Polska TV S.A. 54 500,00 143 350,00

SPI  International Polska Sp. z o.o. 20 000,00 20 000,00

Nazwa jednostki: Kino Polska TV  S.A. 

Siedziba jednostki: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa

43. Informacje dotyczące połączenia - w roku 2010 Spółka nie łączyła się z innymi podmiotami 

45. Inne istotne informacje 

Nie wystąpiły wydarzenia dotyczące lat ubiegłych, które niezostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 

na warunkach innych niż rynkowe - Spółka nie zawierała z jednostkami powiązanymi umów innych niż na 

zasadach rynkowych 

Po dniu bilansowym nie miały miejscac zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, a nie zostały 

w nim ujęte.

42.5. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu 

grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

44. Kontynuacja działalności - nie istnieją  żadne przesłanki, które zagrażałyby kontynuowaniu przez Spółkę 

działaności w dającej się przewidzieć przyszłości.

39. 2. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do bad.spr.fin. wypłacone 

lub należne za rok obr.:

41.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości - Spółka nie 

dokonywała istotnych zmian w polityce rachunkowości 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej.
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1. Informacje ogólne 

 

1.1. Zmiany w Spółce w roku 2010 

Pozyskanie inwestora strategicznego 

31 maja 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy dotychczasowym akcjonariuszem większościowym Net 

Internet S.A. a Kino Polska TV Sp. z o.o., w efekcie której w trzech etapach, których ostatni miał miejsce 

5 grudnia 2010 r., zostały sprzedane wszystkie akcje Net Internet S.A. na rzecz Kino Polska TV Sp. z o.o., co po 

uwzględnieniu podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii B spowodowało objęcie przez Kino Polska TV 

65,21% akcji.  

Nowy inwestor strategiczny jest jednocześnie inwestorem branżowym, będącym elementem Grupy Mediowej 

SPI, zajmującej się dystrybucją filmów oraz prowadzeniem kanałów telewizyjnych. Od chwili wejścia nowego 

inwestora Spółki rozpoczęły prace nad osiągnięciem efektów synergii w grupie.  

Podział serii A akcji 

W związku z wejściem nowego inwestora strategicznego, 6 czerwca 2010 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego dokonano podziału dotychczasowej serii A na A1 i A2. Podjęto 

decyzję o nie dematerializowaniu serii A1, która docelowo miała zostać i została objęta w całości przez Kino 

Polska TV oraz dematerializacji, z zamiarem wprowadzenia na ASO NewConnect, akcji serii A2, należących do 

dotychczasowych mniejszościowych akcjonariuszy, w tym do Zarządu. Podział serii A został zarejestrowany 

przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum 1 lipca 2010 roku. 

Emisja akcji serii B i wprowadzenie do obrotu na ASO NewConnect 

W marcu 2010 r. Spółka zawarła umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z firmą Capital One 

Advisers.  

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 maja 2010 r. została zaktualizowana decyzja o 

podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 310 000 zł poprzez emisję akcji na okaziciela serii B 

o wartości nominalnej 1 zł każda. Ponadto zadecydowano o wprowadzeniu akcji serii A2 i B oraz praw do akcji 

serii B do obrotu w ASO NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

W efekcie prowadzonej przez Spółkę subskrypcji prywatnej, Stopklatka S.A. pozyskała 790 tys. zł ze sprzedaży 

193 045 praw do akcji serii B po cenie emisyjnej 4,09 zł za akcję. Koszty pozyskania kapitału wyniosły 146 tys. zł. 

12 lipca 2010 r., podczas pierwszego dnia notowania na NewConnect, kurs otwarcia praw do akcji serii B 

wyniósł 4,89 zł, co oznacza, że był o 19,6% wyższy od ceny emisyjnej. Od 10 sierpnia 2010 r., po 

zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy akcji serii B, na NewConnect zaczęły być notowane akcje serii B w miejsce 

praw do akcji. 

Przygotowanie do wprowadzenia akcji serii A2 do obrotu na ASO NewConnect 

W ostatnich miesiącach 2010 r. trwały przygotowania do wprowadzenia do obrotu akcji serii A2, które to 

zdarzenie nastąpiło już po okresie sprawozdawczym - 12 stycznia 2011 roku. 

1.2. Kapitał zakładowy i zmiany w kapitale, struktura akcji 

Spółka, od chwili powstania w ramach przekształcenia w 2009 r. ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 

spółkę akcyjną, posiadała kapitał zakładowy w wysokości 1 756 000 zł, na który (po dokonanym w 2009 r. 

podziale akcji) składało się 1 756 000 akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Podczas NWZA 9 czerwca 2010 r. seria A została podzielona na dwie serie: A1 i A2, odpowiednio w liczbie 

1 271 000 i 485 000 akcji. Akcje serii A1 należały w chwili podziału serii do Net Internet S.A., P. Romualda 
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Chazbijewicza i Kino Polska TV Sp. z o.o. i do końca roku całkowicie przeszły w posiadanie Kino Polska TV S.A. 

(powstałej z przekształcenia Kino Polska TV Sp. z o.o.), natomiast akcje serii A2 należały do pozostałych 

mniejszościowych akcjonariuszy, w tym do członków Zarządu. 

W efekcie decyzji o wprowadzeniu Spółki na ASO NewConnect została wyemitowana, objęta podczas 

subskrypcji prywatnej w postaci praw do akcji, seria B w liczbie 193 045 akcji o wartości nominalnej 1 zł za 

każdą akcję.  

Wobec powyższego, po zakończeniu 13 czerwca 2010 r. subskrypcji prywatnej, 16 czerwca 2010 r. zostało 

złożone oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego (Akt Notarialny, rep. A Nr 2725/2010) i 29 lipca 

2010 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy akcji serii B oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do 

kwoty 1 949 045 zł. 

Akcje spółki są obecnie podzielone na trzy serie: 

 

SERIA RODZAJ NEWCONNECT LICZBA 

AKCJI 

UDZIAŁ 

PROCENT. 

A1 na okaziciela materialne nie 1 271 000 65,211% 

A2 na okaziciela materialne nie 485 000 24,884% 

B na okaziciela zdematerializowane tak 193 045 9,905% 

   1 949 045 100,000% 

Tab. 1.1. Struktura akcji, stan na 31.12.2010 

1.3. Struktura akcjonariatu 

W oparciu o akcjonariat reprezentowany na ostatnim Walnym Zgromadzeniu (6 grudnia 2010 r.) oraz o 

informacje posiadane przez Zarząd, struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyglądała następująco: 

 

LP. IMIĘ, NAZWISKO 

(NAZWA, FIRMA) 

LICZBA 

AKCJI 

UDZIAŁ 

PROCENT. 

1. Kino Polska TV S.A. 1 271 000 65,21% 

2. Adam Bortnik 176 510 9,06% 

3. Przemysław Basiak 176 360 9,05% 

4. Sławomir Ziemski 97 500 5,00% 

5. Pozostali 227 675 11,68% 

 

Tab. 1.2. Struktura akcjonariatu, stan na 31.12.2010 

1.4. Informacja o odbytych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki  

W roku 2010 odbyły się cztery Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 

1. NWZA Spółki w dniu 6.05.2010 (Rep. A Nr 4492/2010) 

Podjęte uchwały: 

• w sprawie unieważnienia uchwały nr 1/2 NWZA z dnia 10.12.2009, 

• w sprawie unieważnienia uchwały nr 2/2 NWZA z dnia 10.12.2009, 

• w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii B, 
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• w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na ASO 

NewConnect akcji serii A i B, a także PDA serii B oraz dematerializacji akcji serii A i B oraz PDA 

serii B, 

• w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej P. Moniki Pawlak oraz powołania w jej miejsce P. 

Zbigniewa Markowskiego. 

2. WZA Spółki w dniu 27.05.2010 (Rep. A Nr 4951/2010) 

Podjęte uchwały: 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2009 rok, 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok, 

• powzięcie uchwały o przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych, 

• udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

• w sprawie dalszego istnienia i kontynuowania działalności Spółki. 

3. NWZA Spółki w dniu 9.06.2010 (Rep. A Nr 5360/2010)  

Podjęte uchwały: 

• w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej P. Wiesławy Barcikowskiej, P. Romualda 

Chazbijewicza oraz P. Piotra Maćkowiaka i powołaniu w ich miejsce P. Piotra Reischa, P. 

Bogusława Kisielewskiego i P. Małgorzaty Miller, 

• w sprawie podziału serii A akcji na serię A1 i A2, 

• w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 

do obrotu na ASO NewConnect akcji serii A2 i warunku dotyczącego wprowadzenia do obrotu na 

ASO NewConnect akcji serii A1. 

4. NWZA Spółki w dniu 6.12.2010 (Rep. A Nr 10706/2010) 

Podjęte uchwały: 

• w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: powołania P. Piotra Skrzypa i P. Krzysztofa 

Lindnera w miejsce składającej rezygnację P. Marty Kołaczyk i odwołanej P. Małgorzaty Miller, 

• w sprawie wyboru P. Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

• w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 

1.5. Rada Nadzorcza 

W roku 2010 trzykrotnie zachodziły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Poniżej zaprezentowane zostały składy 

Rady Nadzorczej w odpowiednich okresach: 

 

10.12.2009-6.05.2010 6.05.- 9.06.2010 9.06.- 6.12.2010 od 6.12.2010 

Marta Kołaczyk 

Romuald Chazbijewicz 

Wiesława Barcikowska 

Piotr Maćkowiak 

Monika Pawlak 

Marta Kołaczyk 

Romuald Chazbijewicz 

Zbigniew Markowski 

Wiesława Barcikowska 

Piotr Maćkowiak 

Marta Kołaczyk 

Piotr Reisch 

Bogusław Kisielewski 

Zbigniew Markowski 

Małgorzata Miller 

Bogusław Kisielewski 

Piotr Reisch 

Zbigniew Markowski 

Piotr Skrzyp 

Krzysztof Lindner 

 
Tab. 1.3. Skład Rady Nadzorczej w roku 2010 

1.6. Zarząd 

6 grudnia 2010 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej podjęta została uchwała o powołaniu trzeciego członka 

Zarządu w osobie P. Iwony Zabielskiej-Stadnik. Obecnie skład Zarządu przedstawia się następująco: 

Adam Bortnik – Prezes Zarządu, 

Przemysław Basiak – Członek Zarządu, 

Iwona Zabielska-Stadnik – Członek Zarządu. 



1.7. Siedziba i adres siedziby 

W roku 2010 adres siedziby Spółki pozostawał niezmieniony: ul. Tkacka

pod tym adresem obecnie. Spółka nie posiada oddziałów. 

2. Zarys działalności i ważne zdarzenia w roku 2010

2.1. Portal filmowy Stopklatka.pl 

Spółka zajmuje się prowadzeniem i rozwojem

roku 2010 w wyniku prowadzenia prac rozwojowych 

testowania) szereg funkcjonalności rozszerzających 

audiowizualne. Mocniejszemu zaakcentowaniu uległ 

mają służyć aktywizacji społeczności zainteresowanej filmami i telewizją. Portal jest w trakcie przebudowy 

zarówno w warstwie prezentacyjnej 

użyteczności i lepszej prezentacji treści 

roku 2010 przebudowie uległa strona główna portalu, menu

W 2010 r. wykonane zostały kolejne kroki w kierunku zwiększenia udziału treści multimedialnych: 

początkiem jesieni rozpoczęta została emisja cotygodniowego programu „Pierwszy rząd”, prezentującego 

nowości kinowe, a także zainicjowana 

Portalu przygotowuje cotygodniowy odcinek komiksu, a także rysunkowy komentarz tygodnia.

okresie kontynuowano również  realizację

Sukcesywnie rośnie liczba treści dziennikarskich pojawiających się na Portalu. W roku 2010 zostały utworzone 

kolejne stanowiska pracy w redakcji i w komórce zajmującej się społecznością Portalu. 

 

Rys. 2.1. Liczba materiałów

 

Portal notuje dynamiczny wzrost liczby rejestrujących się użytkowników. W roku 2010 zarejestrowało się ich 28 

tysięcy, co oznacza wzrost liczby zarejestrowanych użytkowników o 

wprowadzanych zmian spodziewany jest dopiero w

obserwacji zachowań użytkowników w styczniu 2011 r

przekroczona została wartość 100 tysięcy zarejestrowanych użytkowników
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szereg funkcjonalności rozszerzających zakres tematyczny Portalu o inne obok filmu 

ocniejszemu zaakcentowaniu uległ przede wszystkim dział telewizyjny. Nowe funkcjonalności 

aktywizacji społeczności zainteresowanej filmami i telewizją. Portal jest w trakcie przebudowy 

warstwie prezentacyjnej – poszczególne działy są sukcesywnie optymalizowane pod kątem 

użyteczności i lepszej prezentacji treści – jak i na poziomie silnika portalu i mechanizmów administracyjnych.
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a także zainicjowana została współpraca z twórcą komiksów Robertem Sienickim, który dla 

Portalu przygotowuje cotygodniowy odcinek komiksu, a także rysunkowy komentarz tygodnia.

ację autorskich materiałów wideo (wideorelacji) z wydarzeń filmowych.

Sukcesywnie rośnie liczba treści dziennikarskich pojawiających się na Portalu. W roku 2010 zostały utworzone 

kolejne stanowiska pracy w redakcji i w komórce zajmującej się społecznością Portalu.  
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Rys. 2.2. Liczba zarejestrowanych użytkowników Portalu 

 

W styczniu 2010 r. (najlepszym ze względu na sezonowość miesiącu) Portal odnotował rekordową w swojej 

historii oglądalność – odwiedziło go 1,66 mln użytkowników, generując 10,6 mln odsłon stron (źródło: audyt 

Gemius Traffic). Kolejne miesiące, z uwagi na sezonowość, charakteryzowały się niższymi wynikami, ale te znów 

zaczęły rosnąć w drugiej połowie roku. 

Tradycyjnie na początku roku odbyła się kolejna, 10. edycja Internetowych Nagród Filmowych. Jest to okazja do 

aktywizacji użytkowników do korzystania z Portalu i promowania portalu na zewnątrz. 

2.2. Prace rozwojowe 

Spółka ze środków własnych, a także ze środków z emisji akcji pozyskanych podczas wprowadzenia Spółki do 

ASO NewConnect, realizowała prace rozwojowe, związane z poszerzaniem funkcjonalności Portalu. W ich 

efekcie, już na etapie testowym, Spółka obserwuje wzrost zainteresowania Portalem, mierząc różne przejawy 

aktywności budowanej społeczności.  

Nowo realizowane funkcjonalności koncentrowały się przede wszystkim na rozbudowie mechanizmów 

społecznościowych oraz rozszerzeniu profilu tematycznego, tworzenia nowych działów, modernizacji Portalu, 

jego silnika i systemów administracyjnych. 

Ponadto usprawniono funkcjonalności rejestracji i logowania konta użytkownika, stronę profilu użytkownika, 

dodane zostały funkcjonalności komunikacyjne – poczta wewnętrzna i dodawanie znajomych. Zmodernizowano 

newsletter i kanały RSS. Uruchomiono nową wersję forum dyskusyjnego. U omawianym okresie prowadzono 

prace nad systemem rekomendacyjnym. Dodano również możliwość oceniania i opisywania przez 

użytkowników zdjęć i plakatów. 

W 2010 r. zmodernizowano dział Telewizja, rozszerzając liczbę prezentowanych kanałów z 30 do wszystkich 170 

polskojęzycznych kanałów, przeprowadzone zostały także prace związane z przebudową wizualizacji i silnika 

działu. Umożliwiono użytkownikom zarządzanie prezentacją („Moje kanały”) i dodano automatycznie 

generowane propozycje pozycji repertuarowych zgodne z zainteresowaniami („Nie przegap w tv”). W 

omawianym okresie powstał mechanizm bloga, na bazie którego uruchomiono oficjalny blog filmu „Wymyk”. 

Przebudowie uległ dział Multimedia, uruchomiono nowe sekcje – komiks i program „Pierwszy rząd”. Na bazie 

oddawanych przez użytkowników głosów został uruchomiony dział rankingów. Przebudowano stronę główną 

Portalu oraz menu i część nagłówkową wszystkich podstron. Przebudowie uległa również wyszukiwarka treści 

oraz katalog filmów i osób. Zoptymalizowano mechanizmy obsługi grafik, na stronach osób uruchomiono 

galerie zdjęć. Przebudowano stronę wydarzeń. 
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W związku z debiutem na NewConnect, w ostatnim kwartale uruchomiono stronę korporacyjną pod adresem 

www.stopklatka-sa.pl, na której znajdują się materiały i treści publikowane w ramach prowadzonych relacji 

inwestorskich.  

2.3. Promocja i wizerunek, nagrody 

W 2010 r., z uwagi na debiut giełdowy, Spółka prowadziła działania o charakterze public relations w okresie 

zarówno przed, jak i po debiucie. W prasie i w programach telewizyjnych (TV Biznes, TVN CNBC) ukazały się 

wywiady z Prezesem Zarządu i informacje o planach rozwojowych Spółki i jej kondycji biznesowej.  

Równocześnie, wykorzystując przestrzeń reklamową Portalu, Spółka prowadziła intensywnie działania 

promocyjne realizowane na bazie wymiany barterowej z innymi mediami i podmiotami, co przy stosunkowo 

niskim nakładzie kosztów, sprzyjało budowaniu świadomości marki wśród odbiorców. Podczas imprez i festiwali 

objętych patronatem Portalu, na ekranach kinowych przed seansami prezentowano publiczności krótki spot 

reklamowy reklamujący Portal i Spółkę. Reklamy Portalu były również obecne w prasie (miesięcznik Film, 

Machina, Kino, Dlaczego), telewizji, na okładkach płyt dvd, książek, w katalogach festiwalowych. Podczas 

imprez eksponowane były również nośniki typu roll-up. 

W 2010 r. Portal objął swoim patronatem około czterystu przedsięwzięć, w tym najważniejsze polskie festiwale, 

jak Era Nowe Horyzonty, Camerimage, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowski Festiwal 

Filmowy, Polskie Nagrody Filmowe, American Film Festival, Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego, Filmy Świata Ale 

Kino!, Festiwal Młodego Widza Ale Kino oraz zagraniczne – festiwale filmów polskich w Moskwie, Chicago i Los 

Angeles. Patronatami objęty był również szereg premier kinowych, dvd i wydań książkowych. 

W roku 2010 Spółka zaczęła również bardziej intensywnie wykorzystywać inne serwisy www, na których 

prowadziła działania promocyjne Portalu, takie jak NK.pl, Facebook czy Youtube, dążąc do integrowania 

społeczności na Stopklatce ze społecznościami tych portali i zwiększenia ruchu na Portalu Spółki. W styczniu 

2011 r. została uruchomiona możliwość logowania się do Portalu za pomocą konta posiadanego na Facebooku 

(tzw. Facebook Connect) i inne elementy integrujące te portale. 

W 2010 r. Portal po raz trzeci był nominowany do nagrody za najlepszy portal internetowy, przyznawanej przez 

kapitułę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (w roku 2009 tę nagrodę otrzymał), a więc był nominowany za 

każdym razem w trzyletniej historii tej nagrody. 

W numerze 4/2010 miesięcznika Press Portal Stopklatka.pl uznany został za najciekawszy serwis poświęcony 

tematyce filmowej (oraz zajął drugie miejsce wśród serwisów o tematyce kulturalnej) w ankiecie 

przeprowadzonej wśród dziennikarzy polskich mediów, zajmujących się kulturą. 

2.4. Sprzedaż reklam 

Sieć reklamowa Ad.Net obsługująca Portal, w związku z trudną sytuacją grupy kapitałowej Internet Group, do 

której należała, na przełomie roku 2009 i 2010 zaczęła mieć coraz większe problemy z regulowaniem 

zobowiązań. Ponadto od początku 2010 r. drastycznie zaczęły spadać generowane przez tę sieć przychody z 

reklamy z powodu utraty zaufania rynku wobec tego podmiotu. W wyniku opisanej sytuacji Zarząd Spółki podjął 

decyzję o zmianie sieci reklamowej i zdecydował się na rozpoczęcie z początkiem lipca 2010 r. współpracy z 

liderem wśród polskich sieci - Arbomedia, reprezentowanym przez spółkę Arbomedia Polska Sp. z o.o. Ze 

względu na obowiązujące w branży reklamowej wielomiesięczne wyprzedzenia w planowaniu budżetów, 

wejście do nowej sieci wiązało się z kilkumiesięcznym okresem rozruchowym, generującym stosunkowo niskie 

przychody, co w nałożeniu na niskie przychody generowane w końcowym okresie współpracy z poprzednią 

siecią spowodowało istotny spadek przychodów z sieci reklamowych w 2010 r., nawet w porównaniu ze słabym 

z uwagi na kryzys rokiem 2009. 

Znacząco wzrosły przychody reklamowe związane z wymianą reklamową z innymi podmiotami – wynikało to z 

intensyfikacji działań promocyjnych Portalu. 
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Przychody reklamowe pochodzące z bezpośredniej sprzedaży realizowanej przez własny Dział Marketingu i 

Sprzedaży pozostały na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. 

2.5. Sprzedaż usług 

Spółka prowadzi działania z zakresu usług webdesignersko-providerskich, realizując projekty takie jak 

wykonanie stron internetowych, kreacji reklamowych oraz utrzymanie serwerów ze stronami internetowymi, 

pocztą elektroniczną i innymi usługami internetowymi. 

Drugą ważną gałęzią sprzedaży usług jest sprzedaż treści. U jednego z kluczowych odbiorców treści w grudniu 

2010 r. zostały wdrożone nowe usługi i zmodernizowane dotychczasowe. 

2.6. Organizacja imprez 

W omawianym okresie  Spółka po raz siódmy współorganizowała Ińskie Lato Filmowe – ostatnia, 37. edycja 

miała budżet około 150 tys. złotych. Po wyborach samorządowych i reelekcji burmistrza Ińska uzgodniono 

kontynuację współpracy przy organizacji festiwalu w nadchodzących latach.  

3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły po 

okresie sprawozdania, mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe 

Wprowadzenie akcji serii A2 do obrotu na  ASO NewConnect 

Akcje serii A2 zostały wprowadzone do ASO NewConnect 12 stycznia 2011 i tym samym uległy dematerializacji. 

W efekcie struktura akcji Spółki przedstawia się następująco: 

 

SERIA RODZAJ NEWCONNECT LICZBA 

AKCJI 

UDZIAŁ 

PROCENT. 

A1 na okaziciela materialne nie 1 271 000 65,211% 

A2 na okaziciela zdematerializowane tak 485 000 24,884% 

B na okaziciela zdematerializowane tak 193 045 9,905% 

   1 949 045 100,000% 

Tab. 3.1. Struktura akcji, stan na 12.01.2011 

4. Istotne sprawy sporne 

W roku 2009 nie toczyły się żadne postępowania sądowe ani z powództwa Spółki, ani przeciwko Spółce. 

5. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego 

Spółka jako uczestnik ASO NewConnect stara się stosować zasady określone w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect”. Spółka regularnie publikuje raporty miesięczne i kwartalne oraz informuje o 

ważniejszych wydarzeniach w raportach bieżących. Spółka komunikuje się z rynkiem, działając w porozumieniu 

z Autoryzowanym Doradcą. Pod adresem www.stopklatka-sa.pl prowadzona jest korporacyjna strona 

internetowa, zawierająca kluczowe informacje o Spółce i wiadomości skierowane do inwestorów. 



6. Sytuacja finansowa 

Przychody w 2010 r. osiągnęły poziom 5,2 mln zł, to jest wyższy o 

roku 2009 i o 10% od przyjętego w publikowanych prognozach
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W roku 2010 został dokonany zakup licencji związanej z technologią wirtualnego asystenta, z planem 

uruchomienia nowatorskich rozwiązań komunikacji z użytkownikiem. Wydatek ten nie wpłynął na wynik Spółki 

– do czasu wdrożenia pozycja ta umieszczona jest w rozliczeniach międzyokresowych kosztów. 

Wzrost kosztów wynagrodzeń w stosunku do roku 2009 wynikał z uporządkowania struktury zatrudnienia, 

które miało miejsce jeszcze w drugiej połowie 2009 roku, jak również ze wzrostu wynagrodzeń części 

pracowników Spółki, a także w wyniku utworzenia nowych stanowisk pracy. 

 

 2009 2010 

Przychody ze sprzedaży 3571,1 5211,7 

EBITDA 632,0 228,0 

Zysk operacyjny 568,5 196,2 

Zysk netto 477,7 204,6 

Rentowność netto 13,4% 3,9% 

 
Tab. 6.1. Podstawowe dane wynikowe 2009-2010 

7. Opis podstawowych ryzyk związanych z działalnością Spółki 

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

Na wynik finansowy Spółki  wpływ ma wiele czynników związanych z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie. 

Negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki mogą mieć zarówno czynniki ekonomiczne m.in. spadek Produktu 

Krajowego Brutto, wzrost inflacji i wzrost stóp procentowych, spadek wydatków konsumpcyjnych, czy też 

czynniki o charakterze prawnym m.in. pogorszenie warunków regulacyjnych w zakresie prowadzenia 

działalności przedsiębiorczej w kraju.  

7.2. Ryzyko związane z rynkami, na których Emitent prowadzi działalność 

Głównymi rynkami działalności Spółki są rynek reklamy internetowej oraz rynek usług e-commerce. 

Koniunktura na rynku reklamy internetowej jest skorelowana z sytuacją na rynku reklamy ogółem, która jest 

wypadkową wielu czynników ekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, nastroje gospodarcze, poziom 

konsumpcji, polityka marketingowa przedsiębiorstw i ich sytuacja finansowa. Natomiast rozwój rynku usług e-

commerce zależy przede wszystkim od wzrostu popularności Internetu oraz zakupów usług i produktów przez 

Internet, na co również mają wpływ wspomniane czynniki ekonomiczne. Niekorzystne zmiany koniunktury w 

Polsce, spadek popytu konsumpcyjnego, mogą mieć wpływ na przychody oraz wyniki finansowe Spółki. 

7.3. Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym 

Spółka działa na rynku tematycznych portali internetowych, na którym istnieje ryzyko pojawienia się nowych 

portali filmowych, wykorzystujących niski poziom konkurencji w tej branży. Dodatkowo, istnieje możliwość 

wzrostu konkurencji ze strony już istniejących portali ogólnotematycznych oraz ze strony portali zagranicznych. 

Niemniej jednak, Stopklatka.pl jest rozpoznawalnym Portalem i od dłuższego czasu zajmuje stabilną drugą 

pozycję na rynku polskim. 

7.4. Ryzyko zmiany przepisów prawnych 

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

także prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa z zakresu papierów 

wartościowych mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Spółki. Szczególnie częste i niebezpieczne są 

zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Szczególnie istotnymi gałęziami prawa, których zmiana 
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wywoływać będzie silny wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółkę są: prawo autorskie i 

prawa pokrewne, prawo handlowe, prywatne prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo 

ubezpieczeń społecznych, prawo papierów wartościowych. Istnieje znaczne ryzyko zmiany przepisów w każdej z 

tych dziedzin prawa, zważywszy, iż część z nich jest nadal w fazie dostosowywania do wymagań unijnych. 

7.5. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów 

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

Klientami, istnieje ryzyko zmniejszenia wartości przychodów w wypadku utraty pojedynczych lub grupy 

kluczowych Klientów. 

7.6. Ryzyko związane z uzależnieniem Spółki od osób zajmujących kluczowe stanowiska 

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

przyczynił się do uzyskania i utrzymania stabilnej pozycji na rynku, na którym działa Emitent. Odejście jednego 

lub dwóch członków kadry kierowniczej bądź innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki mogłoby 

niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną działalność, a w konsekwencji na osiągane przez Spółkę wyniki 

finansowe.   

7.7. Ryzyko związane z możliwością utraty wykwalifikowanych pracowników 

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

może wiązać się z ryzykiem obniżenia jakości oferowanych usług oraz z opóźnieniami w ramach realizowanych 

działań. 

 

 

 

   

 















































 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STOPKLATKA S.A. 
W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. 

 

 

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. (zwana dalej Spółką) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz 

jej wynik finansowy, a także sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki. 

 

Adam Bortnik 

Prezes Zarządu 

Przemysław Basiak 

Członek Zarządu 

Iwona Zabielska-Stadnik 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STOPKLATKA S.A. 
W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

 

Zarząd spółki Stopklatka S.A. (zwana dalej Spółką) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, System Rewident Sp. z o.o., dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2010, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, iż biegły rewident dokonujący 

badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. 

 

Adam Bortnik 

Prezes Zarządu 

Przemysław Basiak 

Członek Zarządu 

Iwona Zabielska-Stadnik 

Członek Zarządu 

 



 
INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ STOPKLATKA S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT 

 
 
Informacja w sprawie przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008r. z późn. zm. p.t. „Dobre 

praktyki spółek notowanych na New Connect" zgodnie z § 5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. 

 

L.p. Zasada 
Stosowanie 

zasady w 
Spółce 

Komentarz 

1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 

zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem 

nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp 

do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 

powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, 

wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji 

internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go 

na stronie internetowej. 

TAK, z 

wyłączeniem 

transmisji obrad 

walnego 

zgromadzenia z 

wykorzystaniem 

sieci internet 

Wszelkie istotne zdarzenia są publikowane w postaci 

raportów bieżących. W raportach miesięcznych opisywane są 

również mniej istotne zdarzenia, mogące dać inwestorom 

szerszy obraz funkcjonowania Spółki. Informacje są 

publikowane na stronie korporacyjnej, a także wysyłane do 

mediów w postaci komunikatów prasowych. W 

raportowanym okresie miały miejsce dwa wystąpienia Prezesa 

Zarządu w programach telewizyjnych. 

2 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do 

oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: TAK Strona korporacyjna umieszczona jest pod adresem 

www.stopklatka-sa.pl. 

1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), TAK  

2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której 

emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 

TAK  

3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na 

tym rynku, 

TAK dokładniejsze informacje są dostępne w Dokumencie 

Informacyjnym opublikowanym na stronie korporacyjnej. 

4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK  

6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  



7 zarys planów strategicznych spółki, TAK  

8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, 

wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w 

przypadku, gdy emitent publikuje prognozy), 

NIE Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz na 

rok 2011.  

9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 

akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK  

11 (skreślony) - - 

12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, 

dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz 

konferencji prasowych, 

TAK  

14 informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, 

oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po 

stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w 

terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

NIE Zdarzenia takie nie miały dotąd miejsca. W przypadku 

wystąpienia Spółka zastosuje tę zasadę. 

15 (skreślony) - - 

16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 

zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 

zadawane pytania, 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

17 informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 

terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

18 informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzenia przerwy, 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

19 informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o 

świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 

strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

TAK  

20 informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK  

21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy 

TAK  

22 (skreślony) - - 



 Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w 

sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien 

dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W 

przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 

istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, 

aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK Emitent dokonuje stałych aktualizacji informacji 

umieszczanych na stronie internetowej korporacyjnej oraz 

portalu w możliwie najkrótszym czasie. 

4 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, 

w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 

zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w 

którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 

emitenta. 

TAK Strona www.stoplatka-sa.pl prowadzona jest w języku polskim 

oraz zawiera raporty EBI oraz ESPI sporządzane w języku 

polskim. 

5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, 

poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla 

danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 

www.gpwinfostrefa.pl. 

TAK  

6 Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 

Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK  

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 

istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich 

obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

Autoryzowanego Doradcę. 

TAK  

8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich 

dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy 

TAK  

9  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

1 informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 

zarządu i rady nadzorczej, 

TAK  

2 informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 

otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w 

każdym zakresie. 

NIE Spółka nie przekazuje tych informacji ze względu na zawartą w 

umowie klauzulę poufności  

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach 

walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK  



11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego 

Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z 

inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE Spółka wyraża chęć stosowania tej zasady, jednakże w roku 

2010 do takich spotkań nie doszło, również w najbliższym 

czasie nie są planowane takie spotkania. 

12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru 

powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 

zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem 

ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 

inwestycyjnej. 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

13 Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie 

niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 

określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa 

akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK  

13a W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza 

posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 

Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 

również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 

Kodeksu spółek handlowych 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny 

być tak ustalone, aby czas 

przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku 

nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi 

terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 

może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi 

przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. W 

przypadku wystąpienia Emitent będzie stosował tę zasadę. 

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:  

•  informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości 

istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,  

•  zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 

TAK Emitent przedstawia raporty miesięczne w niniejszym 

zakresie. 



raportu bieżącego w okresie objętym raportem,  

•  informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 

części, miała miejsce w okresie objętym raportem,  

•  kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu 

widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 

okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji 

raportu analitycznego. 

16a W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego 

określonego w Załączniku Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

(„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie opublikować, 

w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku 

NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację 

NIE W raportowanym okresie zdarzenie nie wystąpiło. 

17 (skreślony) - - 

 
 


