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RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 R. 
 

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

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

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

na NewConnect” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny Emitenta  

za styczeń 2015 roku. 

 
 
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta,  
które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 
wyników finansowych  
 

Działalność telewizyjna – Stopklatka TV1 
 
Stopklatka TV w styczniu 2015 r. utrzymała pozytywny trend z poprzedniego miesiąca, uzyskując 

wzrosty powyŜej średniej rynkowej. Styczniowa średnia minutowa oglądalność (AMR) Stopklatki TV 

wyniosła w grupie widzów w wieku 4+ około 66 tys. (wzrost o ponad 12% w stosunku do grudnia 

2014 r.), zaś w komercyjnej grupie widzów 16-49 – prawie 30 tys. (wzrost o ok. 14% w stosunku do 

grudnia 2014 r.). 

 

Dzięki takim rezultatom w styczniu 2015 r. Stopklatka TV zwiększyła swój średni miesięczny udział 

w widowni do 1,01% w grupie komercyjnej, co jest jej najwyŜszym wynikiem od chwili rozpoczęcia 

nadawania. Styczniowy udział w widowni z grupy 4+ wyniósł 0,89%. Stacja umocniła się więc na 

drugiej pozycji w rankingu kanałów filmowo-serialowych. 

 

Padły równieŜ dwa rekordy liczby widzów przyciągniętych przez najlepsze pozycje programowe. 

Jeden ze styczniowych filmów zgromadził ponad 424 000 oglądających, drugi zaś przeszło 500 000. 

Dotychczasowy rekord wynosił 355 tys. widzów. 

                                                        
1 Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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Zawarcie istotnej umowy 
 

W dniu 15 stycznia 2015 r.  podpisana została umowa poŜyczki pomiędzy Spółką a Kino Polska TV S.A. 

(„KPTV”) o czym Emitent informował raportem bieŜącym nr 2/2015. 

 

W związku z powyŜszym Zarząd Emitenta dokonał analizy łącznej wartości umów zawartych przez 

Spółkę z KPTV bądź z podmiotami od niej zaleŜnymi („Kontrahenci”) od dnia przekazania raportu 

bieŜącego nr 20/2014 w sprawie podpisania z Kontrahentami umów łącznie spełniających kryterium 

umowy istotnej, tj. od 24 kwietnia 2014 r. do dnia 16 stycznia 2015 r. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iŜ łączna szacowana 

wartość umów (zarówno barterowych jak i gotówkowych) zawartych z tymi Kontrahentami w badanym 

czasie wynosi  4.003.349,59 zł (słownie: cztery miliony trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych 

i 59/100), a tym samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaŜy 

za okres ostatnich 4 kwartałów zakończonych 30 września 2014 r., co stanowiło podstawę do uznania 

niniejszych umów za istotne. 

 

Spośród wyŜej wspomnianych umów, najwyŜszą wartość posiada umowa zawarta w dniu 15 stycznia 

2015 r. („Umowa”), przedmiotem której jest udzielenie przez Kino Polska TV S.A. („PoŜyczkodawca”) 

na rzecz Stopklatka S.A. („PoŜyczkobiorca”) poŜyczki w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch 

milionów złotych).  

 

Oprocentowanie poŜyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,5 pkt % 

(półtora punktu procentowego) w skali roku.  

 

Strony  Umowy ustaliły, iŜ spłata poŜyczki powiększona o odsetki nastąpi jednorazowo, nie później niŜ  

w dniu 30 czerwca 2015 r. PoŜyczkobiorca moŜe zwrócić część albo całość poŜyczki przed upływem 

wskazanego w Umowie terminu. 

 

Niniejsza poŜyczka zostanie przeznaczona wyłącznie na działalność operacyjną PoŜyczkobiorcy. 

 

Zawarcie istotnej umowy 
 
W dniu 15 stycznia 2015 r.  podpisana została umowa poŜyczki pomiędzy Spółką a Agora S.A. („Agora”) 

o czym Emitent informował raportem bieŜącym nr 3/2015. 

 

W związku z powyŜszym Zarząd Emitenta dokonał analizy łącznej wartości umów zawartych przez 

Spółkę z Agorą bądź z podmiotami od niej zaleŜnymi („Kontrahenci”) od dnia przekazania raportu 

bieŜącego nr 30/2014 w sprawie podpisania z Kontrahentami umów łącznie spełniających kryterium 

umowy istotnej, tj. od 18 czerwca 2014 r. do dnia 16 stycznia 2015 r. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iŜ łączna szacowana 

wartość umów (zarówno barterowych jak i gotówkowych) zawartych z tymi Kontrahentami w badanym 

czasie wynosi 3.949.120,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto 

dwadzieścia złotych), a tym samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze 

sprzedaŜy za okres ostatnich 4 kwartałów zakończonych 30 września 2014 r., co stanowiło podstawę do 

uznania niniejszych umów za istotne. 
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Spośród wyŜej wspomnianych umów, najwyŜszą wartość posiada umowa zawarta w dniu 15 stycznia 

2015 r. („Umowa”), przedmiotem której jest udzielenie przez Agora S.A. („PoŜyczkodawca”) na rzecz 

Stopklatka S.A. („PoŜyczkobiorca”) poŜyczki w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów 

złotych).  

 

Oprocentowanie poŜyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,5 pkt % 

(półtora punktu procentowego) w skali roku.  

 

Strony  Umowy ustaliły, iŜ spłata poŜyczki  powiększona o odsetki nastąpi jednorazowo, nie później niŜ 

w dniu 30 czerwca 2015 r. PoŜyczkobiorca moŜe zwrócić część albo całość poŜyczki przed upływem 

wskazanego w Umowie terminu. 

 

Niniejsza poŜyczka zostanie przeznaczona wyłącznie na działalność operacyjną PoŜyczkobiorcy. 

 
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem. 
 
RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

14.01.2015 BieŜący 1/2015 Raport miesięczny za grudzień 2014 r. 

16.01.2015 BieŜący 2/2015 Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium 

umowy istotnej 

16.01.2015 BieŜący 3/2015 Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium 

umowy istotnej 

28.01.2015 BieŜący 4/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych  

w roku 2015 

 
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI. 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeŜeli taka realizacja choćby w części miała miejsce  
w okresie objętym raportem oraz informacje na temat działalności Emitenta styczniu 2015 roku. 
 

Informacje odnośnie najwaŜniejszych wydarzeń, mających miejsce w styczniu 2015 r. zostały 

przedstawione w pkt. 1 niniejszego raportu. 
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4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 
które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 
publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 
spotkańz inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 
 

12 lutego 2015 r. Spółka poda do publicznej wiadomości raport kwartalny Stopklatka S.A. za czwarty 

kwartał 2014 roku, zaś 9 marca 2015 r. Emitent opublikuje raport roczny za rok 2014 (zgodnie  

z harmonogramem publikacji raportów okresowych w roku 2015 przekazanym raportem EBI nr 4/2015). 

 

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

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

na NewConnect” do dnia 14 marca 2015 r. Emitent przekaŜe raport miesięczny za luty 2015 r. 

 

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

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

 
 
Osoby reprezentujące Spółkę: 
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu 
 


