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I. List do Akcjonariuszy 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) przedstawia Raport kwartalny Spółki za czwarty 

kwartał 2014 r. 

 

Uruchomienie Stopklatki TV wiąże się dla Spółki z licznymi inwestycjami, głównie w kontent,  

co znalazło odzwierciedlenie w wynikach finansowych Emitenta za rok 2014 r. (m.in. zwiększenie 

wydatków na wartości niematerialne oraz wzrost amortyzacji). Emitent ponosi także istotne koszty 

związane z obecnością stacji na multipleksie pierwszym oraz z przesyłem satelitarnym jej sygnału. 

Czynniki te w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość straty netto Spółki, która za 12 miesięcy roku 

2014 wyniosła 8 057 804,55 zł i była wyższa niż w tym samym czasie 2013 r., kiedy to ukształtowała 

się na poziomie 1 372 964,70 zł. Ponadto, w związku z wysokim kursem euro i dolara, Emitent 

odnotował istotny wzrost ujemnych różnic kursowych – w znacznej części niezrealizowanych, których 

saldo w omawianym okresie wyniosło 1 165 253,37 zł. Spółka dokonała także odpisów 

aktualizujących wartość zobowiązań – dyskonto na zobowiązania koncesyjne w wysokości  

438 924,43 zł oraz odpisów na należności w kwocie 188 976,04 zł, co również w sposób negatywny 

wpłynęło na wyniki Spółki.  

 

Dzięki rozpoczęciu działalności telewizyjnej przychody Emitenta ze sprzedaży za rok 2014 wzrosły  

o 408% w porównaniu  z rokiem poprzednim, wynosząc 15 526 701,76  zł (z czego 14,3 mln zł 

pochodziło ze sprzedaży czasu reklamowego na antenie Stopklatki TV – wyniki oglądalności tej stacji 

zostały zaprezentowane w dalszej części Raportu).  

 

W omawianym okresie (27 czerwca 2014 r.) Spółka dokonała przydziału 4.254.710 akcji serii D, 

wyemitowanych w celu finansowania bieżącej działalności Emitenta, w tym spłaty pożyczek 

zaciągniętych m.in. na uruchomienie i rozwój kanału telewizyjnego Stopklatka TV oraz dalsze 

inwestycje związane z działalnością telewizyjną Spółki (m.in. zakup praw filmowych). Emisja akcji 

serii D spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród akcjonariuszy. Stopa redukcji w ramach 

zapisów dodatkowych wyniosła niemal 100%. Z tytułu przedmiotowej emisji Spółka pozyskała kapitał 

w wysokości 9.785.833 zł (lipiec 2014 r.). 

 

W dalszej części Raportu zaprezentowane zostały szczegółowe wyniki finansowe Spółki osiągnięte 

w analizowanym okresie oraz inne istotne dla Emitenta wydarzenia. 

 

W imieniu Spółki, 

 

 

  

Bogusław Kisielewski  Agnieszka Sadowska 

Prezes Zarządu 

 

 Członek Zarządu 
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II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

STOPKLATKA S.A.  

ZA OKRES 3 i 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 R. 

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI 

SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 

(W PLN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport kwartalny Stopklatka S.A. za IV kwartał 2014 r. 

5 

 

SPIS TREŚCI 

 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 

OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. .......................................................................... 7 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE 

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ........................................................................................................ 8 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 

OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. .......................................................................... 9 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA 

OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. .......................................................... 10 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ....................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport kwartalny Stopklatka S.A. za IV kwartał 2014 r. 

6 

 

ZATWIERDZENIE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

W dniu 12 lutego 2015 r. Zarząd Stopklatka S.A. zatwierdził skrócone śródroczne sprawozdanie 

finansowe Stopklatka S.A., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 34) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na które składają 

się:  

  

Skrócone śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów 

za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące stratę netto za okres  

w wysokości: 8 057 804,55 zł. 

 

Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej 

na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 25 902 168,56 zł. 

   

Skrócone śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie środków 

pieniężnych netto o kwotę: 944 242,95 zł. 

  

Skrócone śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału 

własnego o kwotę: 1 515 122,70 zł. 

  

Noty do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 

 

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich z wyjątkiem 

pozycji, w których wyraźnie wskazano inaczej.  

 

Zarząd Stopklatka S.A.: 

 

 

Bogusław Kisielewski  Agnieszka Sadowska 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 Członek Zarządu 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie 

ksiąg rachunkowych: 

 

Jolanta Orłowska 

 

Warszawa, dn. 12 lutego 2015 r. 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA 

OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. 

  

  Noty 

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2013 r.  

  

 
        

  
 

        

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 
 

15 525 729,81 5 576 684,94 3 057 492,23 776 822,80 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 
 

971,95 - - - 

      
Przychody ze sprzedaży razem 1 15 526 701,76 5 576 684,94 3 057 492,23 776 822,80 

      
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 

 
(20 759 924,44) (6 220 304,90) (3 357 103,11) (1 009 451,98) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
 

(600,64) - - - 

      
Koszt własny sprzedaży razem 2 (20 760 525,08) (6 220 304,90) (3 357 103,11) (1 009 451,98) 

      
Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży 

 
(5 233 823,32) (643 619,96) (299 610,88) (232 629,18) 

      
Koszty sprzedaży 2 (249 963,70) (40 401,70) - - 

Koszty ogólnego zarządu 2 (562 146,74) (141 478,32) (853 164,72) (272 844,65) 

Pozostałe przychody operacyjne 3 84 842,26 76 223,11 9 496,34 6 128,68 

Pozostałe koszty operacyjne 4 (275 768,15) (91 154,49) (57 507,43) (11 605,14) 

      
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 

 
(6 236 859,65) (840 431,36) (1 200 786,69) (510 950,29) 

      
Przychody finansowe 5 30 256,90 3 594,17 385,78 - 

Koszty finansowe 6 (1 851 201,80) (894 136,20) (127 281,17) (110 215,37) 

      
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (brutto) 

 
(8 057 804,55) (1 730 973,39) (1 327 682,08) (621 165,66) 

Podatek dochodowy 7 - - (45 282,62) - 

      

Zysk / (strata) netto 
 

(8 057 804,55) (1 730 973,39) (1 372 964,70) (621 165,66) 

      
Inne całkowite dochody 

 
- - - - 

      
Całkowite dochody ogółem 

 
(8 057 804,55) (1 730 973,39) (1 372 964,70) (621 165,66) 

      
Zysk/(strata) na jedną akcję 

     
– podstawowy 

 
(1,90) (0,08) (0,60) (0,27) 

– rozwodniony 
 

(1,90) (0,08) (0,60) (0,27) 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. 

  

  

Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

Stan na 30 

września 2014 r. 

(niebadane) 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 30 

września 2013 r. 

(niebadane) 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

AKTYWA Nota 
     

Aktywa trwałe (długoterminowe) 
      

Rzeczowe aktywa trwałe 10  678 504,04   670 839,64   -     -     312,01  

Wartości niematerialne 9  20 688 479,01   18 916 661,04   14 354 041,69   1 532 054,07   333 057,70  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 11  2 964,62   6 580,62   6 580,62   6 580,62   11 880,00  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  8  -     -    -  -     45 282,62  

Razem aktywa trwałe 
 

 21 369 947,67   19 594 081,30   14 360 622,31   1 538 634,69   390 532,33  

       
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 

      
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 11  1 755 369,64   2 660 728,27   306 072,78   375 065,85   572 760,92  

Rozliczenia międzyokresowe 12  756 801,56   946 649,02   111 580,44   112 085,62   1 528 376,33  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13  2 020 049,68   1 345 086,23   2 964 292,63   240,71   40 235,35  

Razem aktywa obrotowe 
 

 4 532 220,88   4 952 463,52   3 381 945,85   487 392,18   2 141 372,60  

       SUMA AKTYWÓW 
 

 25 902 168,56   24 546 544,82   17 742 568,16   2 026 026,87   2 531 904,93  

       
PASYWA 

      
Kapitał własny 

      
Kapitał zakładowy 18  6 529 956,00   6 529 956,00   2 275 246,00   2 275 246,00   2 275 246,00  

Pozostałe kapitały  
 

 6 592 663,54   6 592 663,54   1 274 446,29   1 274 446,29   1 274 446,29  

Zyski zatrzymane / (Niepodzielone straty) 
 

(11 200 502,76)  (9 469 529,37)  (3 142 698,21)  (2 521 532,55)  (1 769 733,51) 

Kapitał własny razem 
 

 1 922 116,78   3 653 090,17   406 994,08   1 028 159,74   1 779 958,78  

       
Zobowiązania długoterminowe 

      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
15  9 931 501,11   10 872 523,49   10 356 000,00   -     -    

Razem zobowiązania długoterminowe 
 

 9 931 501,11   10 872 523,49   10 356 000,00   -     -    

       
Zobowiązania krótkoterminowe 

      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
15  10 677 413,65   8 601 210,79   1 808 741,88   534 591,58   511 976,33  

Kredyty i pożyczki otrzymane 16,17  3 265 701,16   1 251 994,41   5 114 672,20   386 361,75   183 252,86  

Rezerwy 14  76 853,02   67 725,96   56 160,00   76 913,80   56 716,96  

Przychody przyszłych okresów 15  28 582,84   100 000,00   -     -     -    

Razem zobowiązania krótkoterminowe 
 

 14 048 550,67   10 020 931,16   6 979 574,08   997 867,13   751 946,15  

       
SUMA PASYWÓW 

 
 25 902 168,56   24 546 544,82   17 742 568,16   2 026 026,87   2 531 904,93  
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 

OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. 

  

 

    

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2013 r.  

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 
          

Zysk/(strata) netto    (8 057 804,55)  (1 730 973,39)  (1 372 964,70)  (621 165,66) 

Korekty o pozycje:           

Amortyzacja    3 911 125,47   1 527 863,52   346 607,57   123 012,38  

Strata w wyniku likwidacji    79 166,73   79 166,73   -     -    

Odsetki i dywidendy, netto    152 138,10   4 622,36   26 074,63   25 654,28  

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności    (1 445 680,86)  908 974,63   271 987,52   (19 551,72) 

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań     4 347 266,90   (1 869 804,08)  2 265,55   (20 349,70) 

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu rozliczeń 

międzyokresowych 
   (645 221,12)  189 847,46   (113 539,28)  (21 722,41) 

Zmiana stanu rezerw    20 693,02   9 127,06   245 398,04   225 201,20  

Dotacja    100 000,00   -     -     -    

Podatek dochodowy naliczony    -     -     -     (45 282,62) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej     (1 538 316,31)  (881 175,71)  (594 170,67)  (354 204,25) 

            

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej 
          

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 

niematerialnych  
   (6 977 744,93)  (240 039,66)  (1 387 116,76)  (1 384 400,00) 

Dywidendy i odsetki otrzymane    30 256,90   9 117,11   385,78   385,78  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej    (6 947 488,03)  (230 922,55)  (1 386 730,98)  (1 384 014,22) 

            

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej           

Wpływy z tytułu emisji akcji    9 572 927,25   (212 905,75)  -     -    

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów    3 700 000,00   2 000 000,00   5 150 000,00   4 820 000,00  

Spłata pożyczek/kredytów    (5 600 000,00)  -     (233 252,86)  (106 116,27) 

Odsetki zapłacone    (131 365,86)  (32,54)  (11 788,21)  (11 613,34) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej    7 541 561,39   1 787 061,71   4 904 958,93   4 702 270,39  

            

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów  
   (944 242,95)  674 963,45   2 924 057,28   2 964 051,92  

Środki pieniężne na początek okresu    2 964 292,63   1 345 086,23   40 235,35   240,71  

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:    2 020 049,68   2 020 049,68   2 964 292,63   2 964 292,63  

O ograniczonej możliwości dysponowania    -     -     -     -    
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA 

OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. 

  

  
Kapitał 

podstawowy 

Kapitał 

zapasowy 

Kapitał 

rezerwowy,  

w tym akcje 

własne 

Wynik lat 

ubiegłych 

Wynik bieżącego 

okresu 

Kapitały własne 

razem 

              

Stan na 1 stycznia 2014 r.   2 275 246,00   1 184 446,29   90 000,00   (3 142 698,21)  -     406 994,08  

Korekty błędów  -     -     -     -     -     -    

Stan na 1 stycznia 2014 r.   2 275 246,00   1 184 446,29   90 000,00   (3 142 698,21)  -     406 994,08  

Zysk lub (strata) okresu  -     -     -     -     (8 057 804,55)  (8 057 804,55) 

Emisja akcji  4 254 710,00   5 318 217,25    -  -  -  9 572 927,25  

Stan na 31 grudnia 2014 r.  6 529 956,00   6 502 663,54   90 000,00   (3 142 698,21)  (8 057 804,55)  1 922 116,78  

              

Stan na 1 stycznia 2013 r.  2 275 246,00   1 184 446,29   90 000,00   (1 769 733,51)  -     1 779 958,78  

Korekty błędów  -     -     -     -  -  -    

Stan na 1 stycznia 2013 r.  2 275 246,00   1 184 446,29   90 000,00   (1 769 733,51)  -     1 779 958,78  

Zysk lub (strata) okresu  -     -     -     -     (1 372 964,70)  (1 372 964,70) 

Na dzień 31 grudnia 2013 r.  2 275 246,00   1 184 446,29   90 000,00   (1 769 733,51)  (1 372 964,70)  406 994,08  
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. 

 

1. Informacje ogólne 

1.1. Informacje o Spółce 

Stopklatka S.A. powstała w wyniku przekształcenia Stopklatka Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą 

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

notarialnego, Repertorium nr 660/2009 w Kancelarii Notarialnej Dariusza Wierzchuckiego 

w Warszawie.  

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

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

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000332145. 

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem Stopklatka S.A. jest nieograniczony. 

Spółka jest notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Głównym przedmiotem działalności Spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem 

finansowym była: 

 działalność telewizyjna – emisja kanału telewizyjnego Stopklatka TV, którego premiera miała 

miejsce w dniu 15 marca 2014 r. – podstawowy przedmiot działalności, 

 prowadzenie portalu internetowego – stopklatka.pl. 

 

Skład Zarządu Stopklatka S.A.: 

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu 

 

Prokurent Stopklatka S.A.: 

Magda Kruk-Wardak 

 

Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.: 

Piotr Reisch – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Bartosz Hojka – Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Jagiełło – Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Kossakowski – Członek Rady Nadzorczej 

Marcin Kowalski – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej 

 

1.2. Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest 

walutą funkcjonalną i sprawozdawczą (prezentacyjną) Spółki. Dane w niniejszym sprawozdaniu 

finansowym zostały wykazane w złotych, chyba że zaznaczono inaczej. 

 

2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 grudnia  

2013 r., począwszy od 1 stycznia 2014 r. Spółka zmieniła stosowane dotychczas zasady 

rachunkowości i przeszła na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie 
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zatwierdzonym przez Unię Europejska (MSSF UE). W latach ubiegłych Spółka stosowała zasady 

rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

Pierwsze pełne roczne sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE zostanie sporządzone za rok 

zakończony 31 grudnia 2014 r. z uwzględnieniem wymogów MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz 

pierwszy”. Zgodnie z MSSF 1, datą przejścia jest 1 stycznia 2013 r., na który to dzień został 

sporządzony bilans otwarcia. 

Ustalając swoją politykę rachunkowości Spółka kierowała się brzmieniem odpowiednich standardów 

i interpretacji obowiązujących za okres kończący się 31 grudnia 2013 r. Spółka nie zdecydowała się na 

wcześniejsze zastosowanie tych standardów i interpretacji, które zostały już opublikowane ale jeszcze 

nie weszły w życie. 

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 

grudnia 2014 r. zostało sporządzone w celu przedstawienia sytuacji finansowej Spółki, wyników jej 

działalności oraz przepływów pieniężnych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 

nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” (MSR 34). 

W rezultacie opisanych powyżej zmian stosowanych zasad rachunkowości dane porównawcze 

zaprezentowane w niniejszym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym zostały 

odpowiednio przekształcone. Skutki zmian zasad rachunkowości oraz wymagane uzgodnienia 

kapitałowe zostały opisane w dalszych notach objaśniających do sprawozdania. 

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, 

obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie 

zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  

Ze względu na brak takich wymogów, niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe  

nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta. 

 

3. Opis ważniejszych zasad rachunkowości zastosowanych przy sporządzeniu niniejszego 

sprawozdania finansowego 

 

Subiektywne oceny i przyczyny niepewności szacunków 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, 

szacunków i założeń, wpływających na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz 

prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów, których rzeczywiste wartości 

mogą różnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej 

weryfikacji. Zmiany szacunków księgowych są ujęte prospektywnie począwszy od okresu, w którym 

dokonano zmiany szacunku. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zidentyfikowano takich oszacowań lub założeń, 

które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości bilansowej 

aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnych okresów sprawozdawczych, z wyjątkiem pozycji 

opisanych poniżej: 

 

Skapitalizowane prace rozwojowe 

W przeszłości Spółka dokonała kapitalizacji prac rozwojowych realizowanych w ramach kilku 

projektów mających na celu rozbudowę i unowocześnienie portalu internetowego – stopklatka.pl. 

Decyzja o kapitalizacji opierała się na licznych założeniach dotyczących przyszłego wykorzystania 

tych prac oraz oczekiwanych z tego tytułu korzyści finansowych. W przyszłości nie można 

wykluczyć, że na skutek zmian technologicznych oraz innych czynników rynkowych stopień 
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wykorzystania tych prac może znacząco się obniżyć co w efekcie może stanowić przesłankę dla ujęcia 

odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

Aktywa programowe 

W związku z rozpoczęciem działalności telewizyjnej w marcu 2014 r., Spółka dokonuje istotnych 

inwestycji w licencje filmowe oraz ponosi związane z nimi koszty opracowania wersji językowych, 

które łącznie stanowią jej aktywa programowe. 

Zakres użytkowania takich licencji i praw do wersji językowych zależy od warunków umownych. 

Większość licencji udzielana jest na określony czas, przy czym część zezwala jednocześnie jedynie na 

określoną liczbę emisji.  

Charakterystyczne dla branży telewizyjnej jest to, że atrakcyjność posiadanych aktywów 

programowych może z upływem czasu i/lub ilości zrealizowanych emisji spadać. W efekcie, 

w przyszłości nie można wykluczyć konieczności aktualizacji ich wartości poprzez utworzenie 

odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Spółka posiada nierozliczone straty podatkowe z lat ubiegłych, jednakże aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego związane z tymi stratami nie zostały rozpoznane w całości. Wynika to 

z trudności w ustaleniu wiarygodnego momentu w czasie, gdy straty te zostaną faktycznie 

zrealizowane. W ostatnich latach Spółka ponosiła straty. W roku 2014 Stopklatka S.A. rozpoczęła 

działalność telewizyjną, wobec której brak jest historycznych danych potwierdzających realność 

wystąpienia wystarczającego dochodu do opodatkowania w najbliższej przyszłości. 

Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że w przypadku poprawy rentowności Spółki będzie miała 

ona możliwość, aby za pomocą niewykorzystanych strat podatkowych z przeszłości znacząco obniżyć 

wysokość opodatkowania podatkiem bieżącym. 

 

Rozpoznawanie przychodów 

Głównym źródłem przychodów Spółki są przychody z tytułu usług, które najczęściej mają charakter 

usług ciągłych rozliczanych w ustalonych umownie okresach, najczęściej miesięcznych (na przykład 

przychody reklamowe). 

Przychody ze sprzedaży usług ujmowane są w okresie, w którym usługi zostały wykonane 

z wykorzystaniem metody stopnia zaawansowania. Jednakże, gdy na świadczenie usługi składa się 

niedająca się dokładnie określić liczba działań wykonywanych w określonym przedziale czasu, 

metodą szacowania stopnia zaawansowania usługi jest metoda liniowa. 

Jeżeli Spółka jest w stanie oszacować wynik umowy o świadczenie usług  i jest to strata, to stratę taką 

od razu w całości rozpoznaje się w zysku lub stracie w okresie, w którym Spółka dowiedziała się 

o prawdopodobieństwie jej poniesienia. 

Jeżeli wynik związany z umową świadczenia usług nie może być wiarygodnie oszacowany, przychód 

ujmowany jest wyłącznie do wysokości poniesionych wydatków, co do których istnieje możliwość ich 

odzyskania.  

Wysokość przychodów Spółka ustala według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej 

(m.in. bez podatku VAT należnego). Kwotę przychodów wynikających z transakcji określa się 

zazwyczaj w drodze umowy między Spółką a kupującym. Jej wysokość ustala się według wartości 

godziwej zapłaty, uwzględniając kwoty udzielonych rabatów handlowych. 

W przypadku sprzedaży usług reklamowych wysokość rozpoznanych przychodów pomniejszana jest 

o wartość prowizji potrącanej przez dom mediowy obsługujący Spółkę. 



Raport kwartalny Stopklatka S.A. za IV kwartał 2014 r. 

14 

 

Segmenty operacyjne 

Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną  

dostarczaną głównemu decydentowi operacyjnemu. W przypadku Spółki, rolę głównego decydenta 

operacyjnego, odpowiedzialnego za alokację zasobów i ocenę wyników segmentów operacyjnych 

pełni Zarząd. 

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi, przedstawiane Zarządowi, są wyceniane 

w sposób spójny ze sposobem zastosowanym w sprawozdaniu finansowym. 

 

Ujęcie i wycena transakcji w walucie obcej 

Początkowo, każdą transakcję w walucie obcej ujmuje się w walucie funkcjonalnej stosując do 

przeliczenia natychmiastowy kurs wymiany waluty funkcjonalnej na dzień zawarcia transakcji (kurs 

historyczny). 

Dzień zawarcia transakcji to dzień, kiedy spełnia ona kryteria ujęcia zgodnie z MSSF. 

Przyjmuje się, że natychmiastowy kurs wymiany to kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień 

zawarcia transakcji. 

W przypadku pozycji pieniężnych (posiadane przez Spółkę waluty oraz należności i zobowiązania 

przypadające do zapłaty, w ustalonej lub możliwej do ustalenia liczbie jednostek waluty), na dzień 

raportowy (bilansowy) dokonuje się ich ponownej wyceny poprzez przeliczenie przy zastosowaniu 

kursu zamknięcia. 

Kurs zamknięcia to kurs natychmiastowego wykonania. Spółka przyjmuje, że jest kurs średni NBP 

obowiązujący na dzień raportowy. 

Różnice kursowe powstające z rozliczania lub wyceny pozycji pieniężnych są ujmowane w zysku lub 

stracie w okresie, w którym powstały – per saldo w pozycji przychodów finansowych lub kosztów 

finansowych.  

 

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy od osób prawnych stanowi obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego. 

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje: 

(a) część bieżącą, 

(b) część odroczoną. 

Podatek bieżący jest to kwota podatku dochodowego podlegająca zapłacie (zwrotowi) od dochodu do 

opodatkowania (straty podatkowej) za dany okres. 

Spółka nie dyskontuje zobowiązań bądź należności z tytułu podatku bieżącego. 

Odsetki karne i inne formy kar pieniężnych nałożonych przez władze podatkowe nie stanowią 

zobowiązań podatkowych w rozumieniu MSR 12, ponieważ nie są naliczane na bazie dochodu do 

opodatkowania. Pozycje te są ujmowane jako koszty operacyjne (np. grzywna, mandat) lub koszty 

finansowe (np. odsetki za zwłokę). 

Podatek odroczony, w odróżnieniu od podatku bieżącego, to podatek który będzie wymagalny dopiero 

w przyszłości. Do jego wyliczenia stosuje się metodę bilansową, która opiera się na identyfikacji 

dodatnich i ujemnych różnic przejściowych (czyli różnic między wartością bilansową składnika 

aktywów lub zobowiązań a jego wartością podatkową).  

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego to kwota podatku dochodowego wymagająca zapłaty 

w przyszłych okresach w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych. 
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego są to kwoty przewidziane w przyszłych okresach do odliczenia 

od podatku dochodowego ze względu na ujemne różnice przejściowe, przeniesienie na kolejny okres 

nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych.  

Co do zasady, podatek odroczony jest ujmowany zawsze, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że 

zrealizowanie lub rozliczenie aktywów lub zobowiązań spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie 

przyszłych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. 

W odniesieniu do dodatnich różnic przejściowych stosowana jest metoda pełnego zobowiązania. 

Oznacza to, że rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowana jest od wszystkich 

zidentyfikowanych dodatnich różnic przejściowych. 

W odniesieniu do ujemnych różnic przejściowych oraz nierozliczonych strat lub ulg podatkowych, 

składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się do wysokości, do której jest 

prawdopodobne, iż zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie 

ujemnych różnic przejściowych lub wykorzystanie strat/ulg podatkowych.  

Aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się z zastosowaniem stawek 

podatkowych, które, według przewidywań, będą stosowane, gdy składnik aktywów zostanie 

zrealizowany lub rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (przepisy 

podatkowe), które obowiązywały prawnie lub faktycznie na dzień raportowy (bilansowy). 

Aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie dyskontuje się. 

Aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego prezentuje się w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej jako długoterminowe. 

Zmiany stanu aktywów lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego ujmowane są: 

(a) w zysku lub stracie okresu, jeśli pozycja (transakcja), której dotyczy też jest tam 

ujmowana; 

(b) poza zyskiem lub stratą okresu (inne całkowite dochody) lub bezpośrednio w kapitale, 

jeśli pozycja (transakcja), której dotyczy też jest tam ujmowana lub 

(c) w wartości firmy, w przypadku rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych. 

Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwą z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego. 

 

Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają kryteria 

rozpoznania dla kosztów prac rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio  

w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.  

Nie ujmuje się jako składnika wartości niematerialnych wartości firmy oraz znaków firmy (np. logo, 

znak towarowy itp.), wykazów odbiorców i pozycji o podobnej istocie, które zostały wytworzone 

przez Spółkę we własnym zakresie. 

Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane wg modelu kosztowego tj. w cenie 

nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i łączne odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości.  

Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania są amortyzowane metodą liniową przez 

oczekiwany (najczęściej określony umownie) okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę 

wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.  

W przypadku licencji filmowych itp. amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu, w którym rozpoczyna 

się okres użytkowania licencji. 
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Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania jest 

weryfikowana przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie 

użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących 

z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody 

amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych.  

Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania ujmuje 

się w zysku lub stracie w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości 

niematerialnych. 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są jeszcze użytkowane 

(np. niezakończone prace rozwojowe), są minimum raz w roku poddawane testowi na utratę wartości, 

w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki 

pieniężne, jeżeli dany składnik aktywów nie generuje niezależnych przepływów pieniężnych.  

Zaprzestaje się ujmowania składnika wartości niematerialnych (usuwa się go z bilansu) w momencie 

zbycia (np. na skutek sprzedaży) lub wówczas, gdy nie przewiduje się osiągnięcia przyszłych korzyści 

ekonomicznych z jego użytkowania i następującego po nim zbycia (np. na skutek likwidacji). 

Zyski lub straty powstające z tytułu zaprzestania ujmowania składnika wartości niematerialnych ustala 

się w kwocie różnicy między wpływami netto ze sprzedaży, jeśli takie wystąpią i wartością bilansową 

składnika. Ujmuje się je w zysku lub stracie okresu w momencie zaprzestania ujmowania tego 

składnika w pozycji pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. 

 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe (zwane także „środkami trwałymi”) nabyte w oddzielnej transakcji lub 

wewnętrznie wytworzone wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub 

koszcie wytworzenia.  

Po ujęciu początkowym, środki trwałe są wykazywane wg modelu kosztowego tj. w cenie nabycia lub 

koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i łączne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę zakupu powiększoną o wszystkie koszty 

bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do 

używania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty 

konserwacji i napraw, obciążają zysk lub stratę w momencie ich poniesienia.  

Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami 

o istotnej wartości, dla których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności.  

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową. Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę 

amortyzacji składników aktywów weryfikuje się corocznie, i w razie konieczności koryguje, a skutki 

zmian odnosi się prospektywnie.  

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia 

lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego 

użytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego 

składnika aktywów z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży 

netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie okresu, w którym 

dokonano takiego usunięcia w pozycji odpowiednio pozostałych przychodów lub kosztów 

operacyjnych. 

W ramach rzeczowych aktywów trwałych Spółka prezentuje także środki trwałe w toku budowy lub 

montażu, które są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych  

o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do 

czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania.  
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Utrata wartości aktywów niefinansowych 

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że 

mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie 

stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu 

sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości (na przykład w odniesieniu do wartości niematerialnych 

o nieokreślonym okresie użytkowania bądź niezakończonych prac rozwojowych), Spółka dokonuje 

oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki 

pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.  

Analizując przesłanki utraty wartości, Spółka bierze pod uwagę zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne 

źródła informacji. 

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży tego składnika aktywów lub 

odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego wartości użytkowej, zależnie od 

tego, która z nich jest wyższa.  

Wartość użytkowa to wartość bieżąca szacunkowa przyszłych przepływów pieniężnych, których 

uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania składnika aktywów lub ośrodka 

wypracowującego środki pieniężne 

Wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży to wartość godziwa ustalona zgodnie 

z wytycznymi MSSF 13 „Wycena według wartości godziwej” i pomniejszona o koszty zbycia. 

Wartość odzyskiwalną ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie 

generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które są w większości niezależne od generowanych 

przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż 

jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej 

wartości odzyskiwanej.  

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt w zysku lub stracie 

okresu w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych. 

Ujęty w ubiegłych latach odpis z tytułu utraty wartości danego składnika aktywów można odwrócić 

wtedy i tylko wtedy, gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu nastąpiła zmiana wartości szacunkowych 

stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. 

Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się jako przychód w zysku lub 

stracie okresu – w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. 

 

Należności z tytułu dostaw i usług  

Należności z tytułu dostaw i usług (handlowe) zaliczane są do aktywów finansowych z grupy 

należności i pożyczki. Co do zasady początkowo aktywa te są wyceniane wg wartości godziwej plus 

koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu stosowana jest metoda zamortyzowanego kosztu 

z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej zgodnie z wymogami MSR 39 dla tej kategorii 

aktywów finansowych. Jednakże,  w przypadku krótkoterminowych należności z tytułu dostaw  

i usług, które nie mają charakteru odsetkowego Spółka stosuje uproszczenie polegające na tym,  

że należności takie są ujmowane i wykazywane według wartości nominalnych (kwot pierwotnie 

zafakturowanych lub które zostaną zafakturowane). Zdaniem Zarządu zastosowane uproszczenie nie 

powoduje istotnego zniekształcenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki jak i jej wyniku 

finansowego. 

Na każdy dzień raportowy Spółka dokonuje oceny, czy istnieją obiektywne dowody, że należności 

handlowe utraciły wartość, czyli ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. 

Spółka dokonuje tej oceny indywidualnie dla każdej pozycji należności. 
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W przypadku należności handlowych, utrata wartości liczona jest jako różnica między wartością 

księgową a prawdopodobną do uzyskania wartością przyszłych przepływów pieniężnych. 

Utrata wartości ujmowana jest w zysku lub stracie okresu w pozycji pozostałych kosztów 

operacyjnych.  

Wartość księgowa należności handlowych jest korygowana (pomniejszana) za pomocą konta odpisów 

aktualizujących.  

 

Pozostałe należności 

Pozostałe należności obejmują w szczególności należności budżetowe, zaliczki przekazane z tytułu 

przyszłych zakupów rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz należności 

wynikające z rozliczeń z pracownikami.  

Pozostałe należności wyceniane są w wartościach nominalnych. 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki 

pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o wysokim 

stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy, a także kredyty  

w rachunku bieżącym.  

Kredyty w rachunku bieżącym są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako składnik 

kredytów i pożyczek w ramach zobowiązań odpowiednio długo lub krótkoterminowych. 

 

Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

W momencie początkowego ujęcia wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są 

ujmowane według wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej o koszty 

związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.  

Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty i pożyczki są wyceniane według zamortyzowanego 

kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego 

kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie 

uzyskane w związku z zobowiązaniem. 

Efektywna stopa procentowa jest stopą, która dokładnie dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne 

wpływy lub płatności dokonane w oczekiwanym okresie od wartości w momencie wygaśnięcia 

instrumentu finansowego do bilansowej wartości netto zobowiązania finansowego.  

Koszty ponoszone z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ujmowane są w zysku lub stracie 

okresu w pozycji kosztów finansowych. 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zaliczane są do zobowiązań finansowych i co do zasady 

wyceniane są według zamortyzowanego kosztu zgodnie z wymogami MSR 39 dla zobowiązań 

finansowych innych niż te wyceniane w wartości godziwej przez zysk lub stratę. Jednakże,  przypadku 

krótkoterminowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług Spółka stosuje uproszczenie polegające na 

tym, że zobowiązania takie wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zdaniem Zarządu 

zastosowane uproszczenie nie powoduje istotnego zniekształcenia sytuacji finansowej i majątkowej 

Spółki jak i jej wyniku finansowego. 
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Pozostałe zobowiązania niefinansowe 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania budżetowe oraz 

zobowiązania z tytułu rozliczeń z pracownikami. 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

Rezerwy 

Rezerwy są zobowiązaniami wynikającymi ze zdarzeń przeszłych, których kwota lub termin zapłaty 

są niepewne.  

Nie stanowią jednak rezerw zobowiązania z tytułu wykonanych na rzecz Spółki usług lub dokonanych 

dostaw, które nie zostały jeszcze zafakturowane bądź w inny sposób dookreślone przez dostawcę.  

Ze względu na niski poziom niepewności co do kwoty oraz terminu płatności Spółka klasyfikuje  

te zobowiązania jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo 

oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego 

obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać 

wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

Rezerwa jest tworzona na kwotę, która jest najlepszym możliwym szacunkiem nakładów niezbędnych 

do wypełnienia obecnego obowiązku (zobowiązania) na dzień bilansowy, czyli kwotą jaką Spółka 

zapłaciłaby w ramach wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy lub za przeniesienie go na stronę 

trzecią na ten sam dzień. 

Koszt utworzenia rezerw ujmowany jest w kosztach operacyjnych, pozostałych kosztach operacyjnych 

lub kosztach finansowych, w zależności od tego, który z nich najlepiej odzwierciedla okoliczności 

uzasadniające jej utworzenie.  

Stan rezerw jest weryfikowany na każdy dzień bilansowy i korygowany w celu odzwierciedlenia 

bieżącego, najbardziej właściwego szacunku.  

Jeśli przestało być prawdopodobne, że wystąpienie wypływu środków zawierających w sobie korzyści 

ekonomiczne będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku (zobowiązania) rezerwa jest 

rozwiązywana. 

 Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy 

umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko 

wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej 

rezerwy są wykazane w zysku lub stracie okresu po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.  

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana 

poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, 

przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości 

pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli 

zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku 

z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe. 

 

Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne wykazywane w aktywach zawierają w sobie pozycje do 

rozliczenia w czasie dotyczące kosztów przyszłych okresów  a także poniesione nakłady dotyczące 

niezakończonych prac rozwojowych. Główną pozycję stanowią wydatki poniesione na prawa 

licencyjne z  okresem użytkowania do roku a ze względu na ich charakter oraz okres użytkowania  

nie spełniają definicji wartości niematerialnych. 

 

 



Raport kwartalny Stopklatka S.A. za IV kwartał 2014 r. 

20 

 

Podatek od towarów i usług 

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od 

towarów i usług, z wyjątkiem: 

 gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do 

odzyskania od organów podatkowych, wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny 

nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz 

 należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów 

i usług. 

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz 

organów podatkowych jest ujęta w bilansie jako część pozostałych należności lub zobowiązań.  

 

Zysk netto na akcję 

Podstawowy wskaźnik zysku na jedną akcję jest wyliczany poprzez porównanie zysku z średnią 

ważoną liczbą występujących w danym okresie akcji. Jeżeli jednostka posiada przyszłe zobowiązanie 

do wyemitowania akcji z tytułu wykonania opcji, konwersji zamiennych papierów dłużnych lub akcji 

uprzywilejowanych, wielkość podstawowego zysku na jedną akcję może ulec zmianie - rozwodnieniu.  

Rozwodnienie oznacza zmniejszenie zysku przypadającego na akcję lub zwiększenie straty 

przypadającej na akcję przy założeniu, że instrumenty zamienne zostaną zamienione, opcje lub 

warranty zostaną zrealizowane lub, że akcje zwykłe zostaną wyemitowane po spełnieniu określonych 

warunków. 

 

Własne instrumenty kapitałowe 

W sprawozdaniu finansowym nie ujmuje się zmian wartości godziwej własnych instrumentów 

kapitałowych, czyli akcji. Kapitał podstawowy (zakładowy) wyceniany jest w wartości nominalnej, 

czyli wykazuje się go w wysokości określonej w Statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.  

W związku z emisją albo nabyciem własnych instrumentów kapitałowych Spółka zazwyczaj ponosi 

różnego rodzaju koszty (np. opłaty rejestracyjne, wynagrodzenia doradców prawnych, księgowych, 

koszty opracowania prospektu i jego druku i opłaty skarbowe). Takie koszty transakcyjne 

(w wysokości pomniejszonej o korzyści w podatku dochodowym), związane z operacjami na kapitale 

własnym, zmniejszają kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną w kwocie równej 

kosztom krańcowym bezpośrednio odnoszącym się do tej operacji. Pozostałe koszty (a więc takie, 

których można było uniknąć) ujmuje się jako koszty okresu. 

Ewentualna dywidenda dla akcjonariuszy Spółki pomniejszała będzie bezpośrednio kapitał własny. 

 

4. Status MSSF w UE - wydane, lecz jeszcze nieobowiązujące MSSF 

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji 

przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem 

standardów i interpretacji, które według stanu na dzień 12 lutego 2015 roku nie zostały jeszcze 

przyjęte do stosowania. Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie przedmiotowych standardów oraz 

interpretacji miało istotny wpływ na kwoty prezentowane przez Spółkę w niniejszym sprawozdaniu. 

 

5. Zarządzanie ryzykiem finansowym 

 

Ryzyko związane z płynnością 

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. 

Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów 
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finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane 

przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. 

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez 

korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym i pożyczki. 

 

Ryzyko kredytowe 

Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. 

Wszyscy klienci, którzy zamierzają korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom 

wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki 

na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.  

W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

 

Ryzyko walutowe 

Spółka narażona jest na ryzyko walutowe wynikające z zawieranych transakcji sprzedaży i kupna oraz 

utrzymywania środków pieniężnych w walutach obcych.  

W chwili obecnej Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

 

6. Pozostałe noty objaśniające 

 

Nota 1 – Segmenty operacyjne 

 

  

Przychody  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2013 r.  

Sprzedaż na rzecz klientów 

zewnętrznych, w tym:      

-  reklama  14 957 259,77   5 454 706,09   1 696 723,90   470 576,88  

-  inne usługi  8 229,38   6 131,46   2 000,00   -    

- działalność internetowa  89 162,38   6 074,01   804 752,64   185 548,63  

- sprzedaż treści  471 078,28   109 773,38   554 015,69   120 697,29  

- sprzedaż towarów i materiałów  971,95   -     -     -    

 
 15 526 701,76   5 576 684,94   3 057 492,23   776 822,80  

 

 

Koszty   

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2013 r.  

Koszt własny sprzedaży na rzecz 

klientów zewnętrznych, w tym:      

- koszty działalności emisyjnej (15 138 108,20)  (5 020 582,54)  -     -    

- koszt reklam  (3 591 174,12)  (757 198,81)  (1 458 254,46)  (452 759,84) 

- koszty sprzedaży  (249 969,80)  (40 407,80)  -     -    

- działalność internetowa  (691 033,13)  (156 570,32)  (1 020 239,44)  (233 945,56) 

- sprzedaż treści  (1 339 602,89)  (285 947,13)  (878 609,21)  (196 249,54) 

- pozostałe koszty  (562 146,74)  (141 478,32)  (853 164,72)  (399 341,69) 

- koszt własny sprzedanych towarów 

materiałów 
(600,64)  -     -     -    

 
(21 572 635,52)  (6 402 184,92)  (4 210 267,83)  (1 282 296,63) 
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Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży został zaprezentowany wg siedziby kraju zleceniodawcy: 

  

 

Sprzedaż na rzecz 

klientów 

zewnętrznych,  

w tym: 

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2013 r.  

     
 Polska   15 476 322,33   5 565 679,10   3 056 812,52   776 769,20  

 UE   50 379,43   11 005,84   679,71   53,60  

 Razem   15 526 701,76   5 576 684,94   3 057 492,23   776 822,80  

 

 

Nota 2 – Koszty wg rodzaju 

  

 

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2013 r.  

     
Amortyzacja środków trwałych i wartości 

niematerialnych 
 (3 911 125,47)  (1 527 863,52)  (346 607,57)  (123 012,38) 

Koszty świadczeń pracowniczych, w tym:  (2 935 410,16)  (760 053,76)  (1 475 857,66)  (393 919,04) 

- koszty wynagrodzeń  (2 663 232,28)  (642 686,60)  (1 312 235,53)  (387 362,05) 

- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń  (244 285,86)  (50 205,30)  (146 879,09)  (34 510,79) 

- koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu 

odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i tym 

podobnych świadczeń pracowniczych 

 (27 892,02)  (67 161,86)  (16 743,04)  27 953,80  

Zużycie materiałów i energii  (75 093,47)  (4 321,96)  (10 006,42)  (2 289,83) 

Usługi obce (13 479 044,68)  (3 738 983,56)  (1 083 350,19)  (316 080,72) 

Podatki i opłaty   (1 058 373,83)  (335 597,26)  (75 778,80)  (56 647,60) 

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe  (18 643,73)  (7 275,60)  (1 209 934,10)  (387 297,80) 

Pozostałe koszty  (94 343,54)  (28 089,26)  (8 733,09)  (3 049,26) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  (600,64)  -     -     -    

Razem koszty rodzajowe (21 572 635,52)  (6 402 184,92)  (4 210 267,83)  (1 282 296,63) 

     
Koszty sprzedaży  (249 963,70)  (40 401,70)  -     -    

Koszty ogólnego zarządu  (562 146,74)  (141 478,32)  (853 164,72)  (272 844,65) 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług (20 759 924,44)  (6 220 304,90)  (3 357 103,11)  (1 009 451,98) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  (600,64)  -     -     -    

Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów, sprzedaży i koszty ogólnego zarządu 
(21 572 635,52)  (6 402 184,92)  (4 210 267,83)  (1 282 296,63) 

 

 

Nota 3 – Pozostałe przychody operacyjne 

 

Pozostałe przychody operacyjne 

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2013 r.  

Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności  5 781,00   4 649,40   2 460,00   -    

Spisanie należności i zobowiązań  5 219,79   0,02   201,49   0,03  

Otrzymane kary i odszkodowania  -     -     6 127,20   6 127,20  

Dotacje  71 417,14   71 417,14   -     -    

Inne  2 424,33   156,55   707,65   1,45  

Razem  84 842,26   76 223,11   9 496,34   6 128,68  
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Nota 4 – Pozostałe koszty operacyjne 

 

  

Pozostałe koszty operacyjne 

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2013 r.  

Utworzenie odpisów na należności  (188 976,04)  (7 690,00)  (26 749,65)  (6 273,00) 

Spisanie należności i zobowiązań  (406,59)  (0,01)  (3 036,70)  (3 036,26) 

Strata z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz 

wartości niematerialnych  
 (79 166,73)  (79 166,73)  -     -    

Kary umowne  -     -     (23 220,00)  (20,00) 

Inne  (7 218,79)  (4 297,75)  (4 501,08)  (2 275,88) 

Razem  (275 768,15)  (91 154,49)  (57 507,43)  (11 605,14) 

 

Nota 5 – Przychody finansowe 

  

Przychody finansowe 

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2013 r.  

Przychody z tytułu odsetek , w tym;  30 256,90   3 594,17   385,78   -    

- lokaty bankowe  30 256,90   3 594,17   385,78   -    

Razem  30 256,90   3 594,17   385,78   -    

 

 

Nota 6 – Koszty finansowe 

  

Koszty finansowe 

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2013 r.  

Koszty z tytułu odsetek  (247 024,00)  (29 940,36)  (27 305,21)  (10 333,23) 

- z tytułu kredytów  (6,86)  -     (11 580,43)  (1 873,49) 

 - z tytułu pożyczek  (181 703,19)  (13 706,75)  (14 672,20)  (14 426,72) 

- z tytułu dostaw i usług  (684,95)  (25,61)  (207,78)  (25,02) 

- z tytułu odsetek budżetowych  (81,00)  (71,00)  (844,80)  (8,00) 

- inne odsetki  (64 548,00)  (16 137,00)  -    -  

Dyskonto koncesja  (438 924,43)  (112 815,99)  (93 593,05)  (93 593,05) 

Pozostałe koszty finansowe -różnice 

kursowe 
 (1 165 253,37)  (751 379,85)  (382,91)  (289,09) 

Inne  -     -     (6 000,00) - 

Razem  (1 851 201,80)  (894 136,20)  (127 281,17)  (110 215,37) 

 

 

Nota 7 – Podatek dochodowy 

 

 

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2013 r.  

     
      Bieżący podatek dochodowy   -     -     -     -    

 Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego   -     -     -     -    

 Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych   -     -     -     -    

      Odroczony podatek dochodowy   -     -     (45 282,62)  -    

 Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych   -     -     (45 282,62)  -    

      Obciążenie podatkowe wykazane w zysku lub stracie okresu   -     -     (45 282,62)  -    
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Różnice między kwotą podatku wykazaną w wyniku finansowym 

a kwotą obliczoną według stawki od zysku przed 

opodatkowaniem  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

 3 miesiące 

zakończone 

31.12.2013 r.  

     
Zysk przed opodatkowaniem   (8 057 804,55)  (1 730 973,39)  (1 327 682,08)  (621 165,66) 

Podatek dochodowy obliczony wg obowiązującej odpowiednio w 

2014 i 2013 r. stawki (19% w Polsce)  
 (1 530 982,86)  (328 884,94)  (252 259,60)  (118 021,48) 

Wpływ kosztów niepodatkowych   639 161,83   198 699,47   78 531,66   22 513,25  

Wpływ przychodów niepodatkowych   (2 210,19)  (1 671,63)  (467,46)  (0,06) 

Wpływ dodatkowych kosztów podatkowych (nie księgowych)   (291 137,59)  (248 689,15)  (265 615,37)  (247 765,17) 

Wpływ dodatkowych przychodów podatkowych (nie księgowych)   0,06   -     -     -    

Straty podatkowe do wykorzystania w przyszłości (rozpoznane 

aktywa)  
 (1 790 367,72)  (380 546,26)  (605 198,96)  (399 414,72) 

Inne różnice przejściowe   1 790 367,72   380 546,26   605 198,96   444 697,34  

Pozostałe   1 185 168,76   380 546,25   394 528,15   297 990,83  

Obciążenie podatkowe wykazane w zysku lub stracie okresu   0,00   0,00  (45 282,62)  0,00  

     Efektywna stawka podatkowa  0% 0% -3% 0% 

 

 

Nota 8 – Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 

Różnice przejściowe oraz straty podatkowe  

 Stan na 31 grudnia 2014 r.  

 Aktywa z tytułu 

odroczonego 

podatku 

dochodowego  

 Rezerwa z 

tytułu 

odroczonego 

podatku 

dochodowego  

 Wartość netto  

 Amortyzacja podatkowa wartości niematerialnych   -     279 725,62   (279 725,62) 

 Kredyty i pożyczki - naliczone odsetki   95 878,90   -     95 878,90  

 Odpisy aktualizujące należności handlowe   42 643,91   -     42 643,91  

 Rezerwy   30 071,35   -     30 071,35  

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   43 640,70   -     43 640,70  

 Straty podatkowe do odliczenia w przyszłości   1 790 367,72   -     1 790 367,72  

 Pozostałe   (1 722 876,96)  -     (1 722 876,96) 

Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie   279 725,62   279 725,62   -    

  

Różnice przejściowe oraz straty podatkowe  

 Stan na 31 grudnia 2013 r.  

 Aktywa z tytułu 

odroczonego 

podatku 

dochodowego  

 Rezerwa z 

tytułu 

odroczonego 

podatku 

dochodowego  

 Wartość netto  

 Amortyzacja podatkowa wartości niematerialnych   -     245 955,00   (245 955,00) 

 Kredyty i pożyczki - naliczone odsetki   2 787,72   -     2 787,72  

 Odpisy aktualizujące należności handlowe   26 766,74   -     26 766,74  

 Rezerwy   11 582,40   -     11 582,40  

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania   32 469,66   -     32 469,66  

 Straty podatkowe do odliczenia w przyszłości   172 348,07   -     172 348,07  

 Pozostałe   0,41   -     0,41  

Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie   245 955,00   245 955,00  - 

 

Różnice przejściowe oraz straty podatkowe  

 Stan na 1 stycznia 2013 r.  

 Aktywa z tytułu 

odroczonego 

podatku 

dochodowego  

 Rezerwa z 

tytułu 

odroczonego 

podatku 

dochodowego  

 Wartość netto  

 Pozostałe   45 282,62   -     45 282,62  

Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie   45 282,62   -     45 282,62  
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Nota 9 – Wartości niematerialne 

TABELA RUCHU WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH                                      

stan na 31 grudnia 2014 r. 

 Koszty 

zakończonych 

prac 

rozwojowych  

 Nabyte 

koncesje, 

patenty  

 Licencje o 

ograniczonym 

okresie 

użytkowania  

 Inne wartości 

niematerialne  

 Wartości 

niematerialne 

w budowie  

 RAZEM  

a) wartość brutto wartości 

niematerialnych na początek okresu 
 1 510 248,51   12 945 000,00   -     399 502,17   -     14 854 750,68  

b) zwiększenia (z tytułu)  -     10 370,00   9 606 327,96   26 301,35   590 349,66   10 233 348,97  

 - zakup od jednostek powiązanych 

konsolidowanych 
 -     -     518 949,49   -     -     518 949,49  

 - zakup od pozostałych jednostek  -     10 370,00   9 087 378,47   26 301,35   590 349,66   9 714 399,48  

c) zmniejszenia (z tytułu)  -     -     -     (380 000,00)  -     (380 000,00) 

- likwidacja  -     -     -     (380 000,00)  -     (380 000,00) 

d) wartość brutto wartości 

niematerialnych na koniec okresu 
 1 510 248,51   12 955 370,00   9 606 327,96   45 803,52   590 349,66   24 708 099,65  

              

e) umorzenie na początek okresu  (370 373,51)  -     -     (130 335,48)  -     (500 708,99) 

 - amortyzacja (odpis roczny)  (302 049,68)  (1 116 759,89)  (2 196 300,71)  (204 634,64)  -     (3 819 744,92) 

 - inne likwidacja  -     -     -     300 833,27   -     300 833,27  

g) umorzenie na koniec okresu  (672 423,19)  (1 116 759,89)  (2 196 300,71)  (34 136,85)  -     (4 019 620,64) 

              

g) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na początek okresu 
-  -     -     -     -     -    

h) zwiększenie    -     -     -     -     -    

- utworzenie odpisu  -     -     -     -     -     -    

i) zmniejszenie    -     -     -     -     -    

- odwrócenie odpisu  -     -     -     -     -     -    

j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na koniec okresu 
 -  -     -     -     -     -    

              

k) wartość netto wartości niematerialnych 

na początek okresu 
 1 139 875,00   12 945 000,00   -     269 166,69   -     14 354 041,69  

l) wartość netto wartości niematerialnych 

na koniec okresu 
 837 825,32   11 838 610,11   7 410 027,25   11 666,67   590 349,66   20 688 479,01  
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TABELA RUCHU WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH                                      

stan na 31 grudnia 2013 r. 

 Koszty 

zakończonych 

prac 

rozwojowych  

 Nabyte 

koncesje, 

patenty  

 Inne wartości 

niematerialne  
 RAZEM  

a) wartość brutto wartości 

niematerialnych na początek okresu 
 470 685,72   -     17 460,21   488 145,93  

b) zwiększenia (z tytułu)  1 039 562,79   12 945 000,00   382 041,96   14 366 604,75  

 - zakup od pozostałych jednostek  -     12 945 000,00   2 041,96   12 947 041,96  

- przekazanie prac rozwojowych  1 039 562,79   -     -     1 039 562,79  

- przyjęcie z inwestycji  -     -     380 000,00   380 000,00  

c) zmniejszenia (z tytułu)  -     -     -     -    

- likwidacja  -     -     -     -    

d) wartość brutto wartości 

niematerialnych na koniec okresu 
 1 510 248,51   12 945 000,00   399 502,17   14 854 750,68  

          

e) umorzenie na początek okresu  (137 628,02)  -     (17 460,21)  (155 088,23) 

 - amortyzacja (odpis roczny)  (232 745,49)  -     (112 875,27)  (345 620,76) 

g) umorzenie na koniec okresu  (370 373,51)  -     (130 335,48)  (500 708,99) 

          

g) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na początek okresu 
 -     -     -     -    

h) zwiększenie  -     -     -     -    

- utworzenie odpisu  -     -     -     -    

i) zmniejszenie  -     -     -     -    

- odwrócenie odpisu  -     -     -     -    

j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na koniec okresu 
 -     -     -     -    

          

k) wartość netto wartości niematerialnych 

na początek okresu 
 333 057,70   -     -     333 057,70  

l) wartość netto wartości niematerialnych 

na koniec okresu 
 1 139 875,00   12 945 000,00   269 166,69   14 354 041,69  
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 Nota 10 – Rzeczowe aktywa trwałe 

  

TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

Inne środki 

trwałe 
RAZEM 

 12 miesięcy zakończonych 31.12.2014 r.  

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu  137 613,92   54 493,82   192 107,74  

b) zwiększenia (z tytułu)  755 838,91   14 045,68   769 884,59  

 - zakup od pozostałych jednostek  755 838,91   14 045,68   769 884,59  

c) zmniejszenia (z tytułu)  (99 771,04)  (20 728,46)  (120 499,50) 

 - likwidacja  (99 771,04)  (20 728,46)  (120 499,50) 

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu  793 681,79   47 811,04   841 492,83  

        

e) umorzenie na początek okresu  (137 613,92)  (54 493,82)  (192 107,74) 

 - roczny odpis amortyzacyjny  (83 200,22)  (8 180,33)  (91 380,55) 

f) umorzenie na koniec okresu  (220 814,14)  (62 674,15)  (283 488,29) 

        

g) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 

okresu 
 -     -     -    

h) zwiększenie (z tytułu)  -     -     -    

 - utworzenie odpisu  -     -     -    

i) zmniejszenie (z tytułu)  99 771,04   20 728,46   120 499,50  

- odwrócenie odpisu  99 771,04   20 728,46   120 499,50  

j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec 

okresu 
 99 771,04   20 728,46   120 499,50  

        

k) wartość netto środków trwałych na początek okresu  -     -     -    

l) wartość netto środków trwałych na koniec okresu  672 638,69   5 865,35   678 504,04  

 

 

TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

Inne środki 

trwałe 
RAZEM 

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 136 939,12 54 493,82 191 432,94 

b) zwiększenia (z tytułu) 674,80 - 674,80 

- zakup 674,80 - 674,80 

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - 

- sprzedaż - - - 

- likwidacja - - - 

- przeniesienie do środków trwałych - - - 

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 137 613,92 54 493,82 192 107,74 

    
e) umorzenie na początek okresu (136 627,11) (54 493,82) (191 120,93) 

- roczny odpis amortyzacyjny (986,81) - (986,81) 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 

okresu 
(137 613,92) (54 493,82) (192 107,74) 

    
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 

okresu 
- - - 

i) zwiększenie (z tytułu) - - - 

- utworzenie odpisu - - - 

j) zmniejszenie (z tytułu) - - - 

- odwrócenie odpisu - - - 

k) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec 

okresu 
- - - 

    
l) wartość netto środków trwałych na początek okresu 312,01 - 312,01 

m) wartość netto środków trwałych na koniec okresu - - - 
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Nota 11 – Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

 

Długoterminowe należności 
Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

Należności od jednostek powiązanych       

   -     -     -    

Należności od pozostałych jednostek       

 - inne należności niefinansowe   2 964,62   6 580,62   11 880,00  

   2 964,62   6 580,62   11 880,00  

        

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i 

usług oraz pozostałe 
 2 964,62   6 580,62   11 880,00  

 

Krótkoterminowe należności 
Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

Należności od jednostek powiązanych       

 - należności z tytułu dostaw i usług (w tym rezerwy 

na przychody)  
 44 954,06   52 352,73   212 043,57  

   44 954,06   52 352,73   212 043,57  

Należności od pozostałych jednostek       

 - należności z tytułu dostaw i usług (w tym rezerwy 

na przychody)  
 1 934 140,53   345 019,63   299 904,06  

 - należności budżetowe inne niż z tytułu podatku 

dochodowego  
 -     49 177,99   54 065,58  

 - inne należności niefinansowe   716,66   400,00   6 747,71  

   1 934 857,19   394 597,62   360 717,35  

        

Należności brutto razem  1 979 811,25   446 950,35   572 760,92  

        

Odpis aktualizujący należności  (224 441,61)  (140 877,57)  -    

        

Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i 

usług oraz pozostałe netto 
 1 755 369,64   306 072,78   572 760,92  

 

  
Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

 Należności z tytułu podatku dochodowego   -     -     -    

Nota 12 – Rozliczenia międzyokresowe czynne 

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym:  
Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

    - koszty prenumeraty czasopism, abonamenty   474,20   -     -    

    - koszty ubezpieczeń   22 269,26   6 242,99   2 504,08  

    - usługi niewykonane   -     100 000,00   1 518 207,58  

    - roczne opłaty z tytułu licencji   646 636,70   -     -    

    - produkcja programu ,,Prywatna Historia Kina"   44 712,11   -     -    

    - pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne   42 709,29   5 337,45   7 664,67  

 Razem   756 801,56   111 580,44   1 528 376,33  
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Struktura czasowa RMK  
Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

 część długoterminowa   -     -     -    

 część krótkoterminowa   756 801,56   111 580,44   1 528 376,33  

 Razem   756 801,56   111 580,44   1 528 376,33  

 

Nota 13 – Środki pieniężne 

  

  
Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

 Środki pieniężne w banku i w kasie   2 019 979,30   2 964 292,63   13 458,20  

 Lokaty krótkoterminowe - - 26 777,15 

 Inne (np. środki pieniężne w drodze)   70,38   -     -    

 Razem   2 020 049,68   2 964 292,63   40 235,35  

 

Struktura wg walut i po przeliczeniu na zł:  
Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

 środki w PLN   2 008 394,23   2 964 292,63   40 235,35  

 środki w EUR   3 943,12   -     -    

 środki w USD   7 712,33   -     -    

 Razem   2 020 049,68   2 964 292,63   40 235,35  

 Nota 14 – Rezerwy 

  

 

Rezerwa na 

poczet 

wynagrodzenia 

Rezerwa na 

niewykorzystane 

urlopy 

Rezerwa na 

badanie/przegląd 

sprawozdań 

Inne rezerwy Ogółem 

 Stan na 1 stycznia 2014 r.   
 -     48 960,00   7 200,00   -     56 160,00  

 Utworzone w ciągu roku obrotowego   -     74 474,14   -     321 266,66   395 740,80  

 Wykorzystane   -     -     -     -     -    

 Rozwiązane   -     (46 581,12)  (7 200,00)  (321 266,66)  (375 047,78) 

 Stan na 31 grudnia 2014 r.   -     76 853,02   -     -     76 853,02  

 

 

Rezerwa na 

poczet 

wynagrodzenia 

Rezerwa na 

niewykorzystane 

urlopy 

Rezerwa na 

badanie/przegląd 

sprawozdań 

Inne rezerwy Ogółem 

 Stan na 1 stycznia 2013 r.   -     32 216,96   12 000,00   12 500,00   56 716,96  

 Utworzone w ciągu roku obrotowego   67 386,60   48 960,00   7 200,00   -     123 546,60  

 Wykorzystane   (67 386,60)  -     (12 000,00)  (12 500,00)  (91 886,60) 

 Rozwiązane   -     (32 216,96)  -     -     (32 216,96) 

 Stan na 31 grudnia 2013 r.   -     48 960,00   7 200,00   -     56 160,00  
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Struktura czasowa rezerw  
 Stan na 31 

grudnia 2014 r.  

 Stan na 31 

grudnia 2013 r.  

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

 część długoterminowa   -     -     -    

 część krótkoterminowa   76 853,02   56 160,00   56 716,96  

 Razem rezerwy   76 853,02   56 160,00   56 716,96  

 

Nota 15 – Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

  

Długoterminowe zobowiązania 
Stan na 31 grudnia 

2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 
   

 
 -     -     -    

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 
   

 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług   9 931 501,11   10 356 000,00   -    

 
 9 931 501,11   10 356 000,00   -    

 
  

  
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe 
 9 931 501,11   10 356 000,00   -    

 
Krótkoterminowe zobowiązania   

  

 

Stan na 31 grudnia 

2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek 

powiązanych 
 743 301,50   40 211,14   66 422,46  

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług  743 301,50   40 211,14   66 422,46  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek 

pozostałych 
 9 934 112,15   1 768 530,74   445 553,87  

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług  9 735 070,46   1 609 663,95   156 195,42  

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  20 897,25   82 160,69   82 719,89  

-zobowiązania budżetowe z innych tytułów niż bieżący 

podatek dochodowy 
 178 089,72   76 706,10   120 041,94  

-inne zobowiązania niefinansowe  54,72   -     86 596,62  

Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 
 10 677 413,65   1 808 741,88   511 976,33  

 

 
Stan na 31 grudnia 

2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

Przychody przyszłych okresów  28 582,84   -     -    
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 Nota 16 – Kredyty i pożyczki 

 

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane 

Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

Kredyty w rachunku bieżącym  -     -     183 252,86  

Pożyczki od jednostek powiązanych konsolidowanych  -     2 611 530,42   -    

Pożyczki od jednostek powiązanych innych  3 265 701,16   2 503 141,78   -    

Pożyczki od pozostałych jednostek  -     -     -    

Razem kredyty i pożyczki  3 265 701,16   5 114 672,20   183 252,86  

 

Struktura czasowa kredytów i pożyczek  

Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

 część długoterminowa   -     -     -    

 część krótkoterminowa   3 265 701,16   5 114 672,20   183 252,86  

 Razem rezerwy   3 265 701,16   5 114 672,20   183 252,86  

 
  

Nota 17 – Kredytodawcy i pożyczkodawcy 

Na 31 grudnia 2014 r. Spółka posiadała następujące kredyty, pożyczki oraz otwarte linie kredytowe: 

 
 

Podmiot finansujący  Waluta  
 Wielkość 

kredytu/limitu  

 Wartość kredytu na dzień 

bilansowy  
 Warunki 

oprocentowania  

 Termin 

spłaty  
 Zabezpieczenia  

 w walucie   w złotych  

Kino Polska TV S.A.  PLN   600 000,00   n/d   646 756,83  

 8% rocznie do 

31/07/2014; od 

01/08/2014 

WIBOR 3M+1,5%  

30-06-2015 

 weksel in blanco, 

poddanie się 

egzekucji w trybie 

art. 777 par. 1 pkt 

4 k.p.c  

Agora S.A.  PLN   600 000,00   n/d   616 701,04  
 WIBOR 3M 

+1,5%  
30-06-2015 

 przepisy kodeksu 

cywilnego  

Kino Polska TV S.A.  PLN   1 000 000,00   n/d   1 001 267,95  
 WIBOR 3M 

+1,5%  
30-06-2015 

 przepisy kodeksu 

cywilnego  

Agora S.A.  PLN   1 000 000,00   n/d   1 000 975,34  
 WIBOR 3M 

+1,5%  
30-06-2015 

 przepisy kodeksu 

cywilnego  

Razem kredyty i pożyczki     3 200 000,00     3 265 701,16        
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 Na 31 grudnia 2013 r. Spółka posiadała następujące kredyty, pożyczki oraz otwarte linie kredytowe: 

 

Podmiot finansujący  Waluta  
 Wielkość 

kredytu/limitu  

 Wartość kredytu na dzień 

bilansowy   Warunki 

oprocentowania  

 Termin 

spłaty  
 Zabezpieczenia  

 w 

walucie  
 w złotych  

Bank Zachodni WBK S.A.  PLN  200 000,00   n/d  
                           

-    

 WIBOR IM z 

depozytów 

międzybankowych 

+4,0%  

25-04-2014 weksel in blanco 

Kino Polska Program Sp. z o.o.. 

S.K.A. 
 PLN  600 000,00   n/d  609 017,00   8% rocznie  31-12-2014 

weksel in blanco, 

poddanie się 

egzekucji w trybie 

art. 777 par. 1 pkt 

4 k.p.c 

Kino Polska TV SA  PLN  2 500 000,00   n/d  2 002 513,42  
 WIBOR 3M 

+1,5%  
31-07-2014 

weksel in blanco, 

poddanie się 

egzekucji w trybie 

art. 777 par. 1 pkt 

4 k.p.c 

Agora S.A.  PLN  2 500 000,00   n/d  2 503 141,78  
 WIBOR 3M 

+1,5%  
31-07-2014 

umowa poręczenia 

Kino Polska TV 

S.A 

Razem kredyty i pożyczki    5 800 000,00    5 114 672,20        

 

Na dzień 1 stycznia 2013 r. Spółka posiadała następujące kredyty, pożyczki oraz otwarte linie 

kredytowe: 
 

 Podmiot finansujący  Waluta  
 Wielkość 

kredytu/limitu  

 Wartość kredytu na dzień 

bilansowy  
 Warunki 

oprocentowania  

 Termin 

spłaty  
 Zabezpieczenia  

 w walucie   w złotych  

Bank Zachodni WBK S.A.  PLN   200 000,00   n/d   183 252,86  

 WIBOR IM z 

depozytów 

międzybankowych 

+4,0%  

25-04-2014  weksel in blanco  

Razem kredyty i pożyczki     200 000,00     183 252,86        

 

 

W okresach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca przypadki naruszenia 

postanowień umów kredytowych. 
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Nota 18 – Kapitał podstawowy 

 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY WG STANU NA 31 grudnia 2014 

Seria Rodzaj akcji 

Rodzaj 

uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 

ograniczenia 

praw do akcji 

Liczba akcji 

Wartość 

nominalna 

jednej 

akcji (w zł) 

 Wartość 

serii/emisji wg 

wartości 

nominalnej  

(w zł)  

Sposób pokrycia 

kapitału 

Data 

rejestracji 

A1 zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  1 271 000  1,00  1 271 000,00  w całości opłacony 2010-07-01 

A2 zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  485 000  1,00  485 000,00  w całości opłacony 2010-07-01 

B zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  193 045  1,00  193 045,00  w całości opłacony 2010-07-29 

C zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  326 201  1,00  326 201,00  w całości opłacony 2011-11-30 

D zdematerializowane 
nie są 

uprzywilejowane 
nie dotyczy  4 254 710  1,00  4 254 710,00  w całości opłacony 2014-07-16 

Razem        6 529 956     6 529 956,00      

 Nota 19 - Leasing 

Poza umowami najmu powierzchni biurowej (w Warszawie przy ul. Puławskiej 435a i Puławskiej 61 

oraz w Szczecinie przy ul. Tkackiej 19-22), w III kwartale 2014 r. Spółka nie korzystała ani nie 

zawierała innych umów o charakterze leasingu, najmu lub dzierżawy.  

Spółka nie posiada wiedzy odnośnie aktualnej wartości rynkowej wynajmowanej powierzchni 

biurowej. 

Poniżej znajduje się zestawienie przyszłych płatności leasingowych z tytułu umów najmu powierzchni 

biurowej: 

  
Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

W okresie 1 roku  115 354,00   130 072,40   -    

W okresie od 1 do 5 lat  325 384,40   520 289,60   -    

Powyżej 5 lat  7 000,00   117 388,00   -    

Razem  447 738,40   767 750,00   -    
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Nota 20 – Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

  

   12 miesięcy zakończonych 31.12.2014 r.     12 miesięcy zakończonych 31.12.2013 r.  

Przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym 

przychody ze 

sprzedaży 

produktów i 

usług 

przychody ze 

sprzedaży 

towarów i 

materiałów 

 przychody ze 

sprzedaży 

środków 

trwałych, 

wartości 

niematerialnych 

itp.  

  

przychody ze 

sprzedaży 

produktów i usług 

 pozostałe przychody (w 

tym odsetki)  

CYFROWE REPOZYTORIUM FILMOWE SP. ZO.O  8 400,00   -     -       16 280,00   -    

KINO POLSKA TV S.A.  38 401,34   -     -       1 134 096,22   -    

KINO POLSKA PROGRAM SP. ZO.O. SKA  148,26   -     -       25 000,00   -    

TV OKAZJE SP. Z O.O.  3 600,00   -     -       -     -    

AGORA S.A.  776 515,64   -     -       -     -    

HELOIS S.A.  509 532,11   -     -       -     -    

GRUPA RADIOWA AGORY SP. Z O.O.  131 000,00   -     -       -     -    

SPINKA SP. Z O.O.  5 000,00   -     -       5 000,00   -    

INFORADIO SP. ZO.O.  25 000,00   -     -       -     -    

MEDIABOX BROADCASTING INTERNATIONAL LTD.   10 000,00   -     -       -     -    

NEXT FILM SP. ZO.O.  5 000,00   -     -       -     -    

pozostałym podmiotom powiązanym  3 000,00   -     -       -     -    

Razem przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym  1 515 597,35   -     -       1 180 376,22   -    
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  12 miesięcy zakończonych 31.12.2014 r.   12 miesięcy zakończonych 31.12.2013 r. 

Zakup pochodzący od jednostek powiązanych zakupu usług 
zakup towarów 

i materiałów 

 zakup środków 

trwałych, 

wartości 

niematerialnych 

itp.  

  zakup usług 
 pozostałe koszty (w 

tym odsetki)  

CYFROWE REPOZYTORIUM FILMOWE SP. ZO.O  21 980,00   -     -       -     -    

KINO POLSKA TV S.A.  866 245,21   7 400,00   498 949,49     197 987,01   2 513,42  

KPTV MEDIA SP.ZO.O.  300 000,00   -     -       -     -    

KINO POLSKA PROGRAM SP. ZO.O. SKA  315 564,37   -     45 000,00     25 000,00   9 017,00  

AGORA S.A.  743 047,80   -     -       -     -    

HELOIS S.A.  509 532,11   -     -       -     -    

GRUPA RADIOWA AGORY SP. Z O.O.  125 000,00   -     -       -     -    

AMS S.A.  319 570,00   -     -       -     -    

SPINKA FILM STUDIO SP. Z O.O.  42 774,00   -     -       8 000,00   -    

PANAMA - PIOTR OLAK  48 545,80   -     -       -     -    

INFORADIO SP. ZO.O.  25 000,00   -     -       -     -    

MEDIABOX BROADCASTING INTERNATIONAL LTD.   10 000,00   -     -       -     -    

pozostałym podmiotom powiązanym  3 000,00   -     -       -     -    

Razem zakupy pochodzące od jednostek powiązanych  3 330 259,29   7 400,00   543 949,49     230 987,01   11 530,42  

 

Należności od podmiotów powiązanych 
Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

KINO POLSKA TV S.A.  3 160,09   52 352,73   207 492,57  

CYFROWE REPOZYTORIUM FILMOWE SP.ZO.O.  -   -     615,00  

SPINKA FILM STUDIO SP. Z O.O.  -   -     3 690,00  

TV OKAZJE SP. Z O.O.  4 428,00   -   -  

ABLIDO ADAM BORTNIK  -   -     246,00  

AGORA S.A.  33 675,97   -     -    

GRUPA RADIOWA AGORY SP. Z O.O.  3 690,00   -     -    

Razem należności od podmiotów powiązanych  44 954,06   52 352,73   212 043,57  
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Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 
Stan na 31 

grudnia 2014 r. 

Stan na 31 

grudnia 2013 r. 

Stan na 1 

stycznia 2013 r. 

KINO POLSKA TV S.A.  490 055,00   40 211,14   66 422,46  

CYFROWE REPOZYTORIUM FILMOWE SP.ZO.O.  1 845,00   -     -    

KPTV MEDIA SP.ZO.O.  29 520,00   -     -    

AGORA S.A.  21 243,90   -     -    

AMS S.A.  200 637,60   -   -  

Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych  743 301,50   40 211,14   66 422,46  

Nota 21 – Uzgodnienie kapitałów - zgodnie z MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” 

W związku ze zmianą zasad rachunkowości nastąpiła konieczność wprowadzania korekt mających wpływ na 

osiągnięte przez Spółkę wyniki, co zostało zaprezentowane poniżej. Było to związane z dokonaniem dyskonta 

zobowiązań koncesyjnych. Spółka uzyskała koncesję na kanał Stopklatka TV w dniu 30 października 2013 r. 

 

Uzgodnienie kapitałów     

  
Stan na 1 

stycznia 2013 r.  

Stan na 31 

grudnia 2013 r.  

      

Kapitały własne wg poprzednich zasad rachunkowości  1 779 958,78   500 587,13  

Kapitały własne wg nowych zasad rachunkowości (MSSF UE)  1 779 958,78   406 994,08  

Różnica  -     (93 593,05)  

Uzgodnienie wyniku 

 12 miesięcy 

zakończone 

31.12.2013 r.  

Wynik wg poprzednich zasad rachunkowości  (1 279 371,65) 

Korekty wg nowych zasad rachunkowości (MSSF UE)  (93 593,05) 

Wynik wg nowych zasad rachunkowości (MSSF UE)  (1 372 964,70) 

Różnica  (93 593,05)  

Sprawozdania przekształcone 
 

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  
  

        

  
Stan na 31.12.2013 

zaraportowane 

Korekty w związku z 

przejściem na MSSF 

Stan na 31.12.2013 

wg MSSF 

AKTYWA    

Aktywa trwałe (długoterminowe)       

Rzeczowe aktywa trwałe  -     -     -    

Wartości niematerialne  14 354 041,69   -     14 354 041,69  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności 
 6 580,62   -     6 580,62  

Rozliczenia międzyokresowe  2 848 254,00   (2 848 254,00)  -    

Aktywa z tytułu podatku odroczonego   245 955,00   (245 955,00)  -    

Razem aktywa trwałe  17 454 831,31   (3 094 209,00)  14 360 622,31  

        

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)       

Zapasy  -     -     -    

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności 
 306 072,78   -     306 072,78  

Należności z tytułu podatku dochodowego  -     -     -    

Rozliczenia międzyokresowe  176 128,44   (64 548,00)  111 580,44  

Pożyczki udzielone   -     -     -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  2 964 292,63   -     2 964 292,63  

Razem aktywa obrotowe  3 446 493,85   (64 548,00)  3 381 945,85  

        

SUMA AKTYWÓW  20 901 325,16   (3 158 757,00)  17 742 568,16  
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Stan na 31.12.2013 

zaraportowane 

Korekty w związku z 

przejściem na MSSF 

Stan na 31.12.2013 

wg MSSF 

PASYWA       

Kapitał własny       

Kapitał zakładowy  2 275 246,00   -     2 275 246,00  

Pozostałe kapitały   1 274 446,29   -     1 274 446,29  

Zyski zatrzymane / (Niepodzielone straty)  (3 049 105,16)  (93 593,05)  (3 142 698,21) 

Kapitał własny razem  500 587,13   (93 593,05)  406 994,08  

        

Zobowiązania długoterminowe       

Kredyty i pożyczki otrzymane  -     -  -    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 
 -     10 356 000,00   10 356 000,00  

Rezerwy  56 160,00   (56 160,00)  -    

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
 245 955,00   (245 955,00)  -    

Razem zobowiązania długoterminowe  302 115,00   10 053 885,00   10 356 000,00  

        

Zobowiązania krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 
 14 983 950,83   (13 175 208,95)  1 808 741,88  

Kredyty i pożyczki otrzymane  5 114 672,20   -     5 114 672,20  

Rezerwy  -     56 160,00   56 160,00  

Razem zobowiązania krótkoterminowe  20 098 623,03   (13 119 048,95)  6 979 574,08  

        

SUMA PASYWÓW  20 901 325,16   (3 158 757,00)  17 742 568,16  

 
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

        

  

 12 miesięcy 

zakończone 

31.12.2013 

zaraportowane  

Korekty w związku z 

przejściem na 

MSSF 

 12 miesięcy 

zakończone 

31.12.2013 r. wg 

MSSF  

        

        

Przychody ze sprzedaży produktów i usług  3 057 492,23   -     3 057 492,23  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  -     -     -    

        

Przychody ze sprzedaży razem  3 057 492,23   -     3 057 492,23  

        

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług  (3 357 103,11)  -     (3 357 103,11) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  -     -     -    

        

Koszt własny sprzedaży razem  (3 357 103,11)  -     (3 357 103,11) 

        

Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży  (299 610,88)  -     (299 610,88) 

        

Koszty sprzedaży  -     -     -    

Koszty ogólnego zarządu  (853 164,72)  -     (853 164,72) 

Pozostałe przychody operacyjne  9 496,34   -     9 496,34  

Pozostałe koszty operacyjne  (57 507,43)  -     (57 507,43) 

        

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej  (1 200 786,69)  -     (1 200 786,69) 

        

Przychody finansowe  385,78   -     385,78  

Koszty finansowe   (33 688,12)  (93 593,05)  (127 281,17) 
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 12 miesięcy 

zakończone 

31.12.2013 r. 

zaraportowane  

Korekty w związku z 

przejściem na 

MSSF 

 12 miesięcy 

zakończone 

31.12.2013 r. wg 

MSSF  

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (brutto)  (1 234 089,03)  (93 593,05)  (1 327 682,08) 

Podatek dochodowy  (45 282,62)  -     (45 282,62) 

        

Zysk / (strata) netto  (1 279 371,65)  (93 593,05)  (1 372 964,70) 

        

Inne całkowite dochody  -     -     -    

        

Całkowite dochody ogółem  (1 279 371,65)  (93 593,05)  (1 372 964,70) 

        

Zysk/(strata) na jedną akcję       

– podstawowy  (0,56)  -     (0,60) 

– rozwodniony  (0,56)  -     (0,60) 

 
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

        

  

 12 miesięcy 

zakończone 

31.12.2013 r. 

zaraportowane 

Korekty w związku z 

przejściem na 

MSSF 

 12 miesięcy 

zakończone 

31.12.2013 r. wg 

MSSF  

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 
      

Zysk/(strata) netto  (1 279 371,65)  (93 593,05)  (1 372 964,70) 

Korekty o pozycje:       

Amortyzacja  346 607,57   -     346 607,57  

Odsetki i dywidendy, netto  26 074,63   -     26 074,63  

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności  271 987,52   -     271 987,52  

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań   (91 327,50)  93 593,05   2 265,55  

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu rozliczeń 

międzyokresowych 
 (113 539,28)  -     (113 539,28) 

Zmiana stanu rezerw  245 398,04   -     245 398,04  

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej  
 (594 170,67)  -     (594 170,67) 

        

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej 
      

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i 

wartości niematerialnych  
 (1 387 116,76)  -     (1 387 116,76) 

Dywidendy i odsetki otrzymane  385,78   -     385,78  

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
 (1 386 730,98)  -     (1 386 730,98) 

        

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej 
      

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów  5 150 000,00   -     5 150 000,00  

Spłata pożyczek/kredytów  (233 252,86)  -     (233 252,86) 

Odsetki zapłacone  (11 788,21)  -     (11 788,21) 

Środki pieniężne netto z działalności 

finansowej 
 4 904 958,93   -     4 904 958,93  

        

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i 

ich ekwiwalentów  
 2 924 057,28   -     2 924 057,28  

Środki pieniężne na początek okresu  40 235,35   -     40 235,35  

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:  2 964 292,63   -     2 964 292,63  

O ograniczonej możliwości dysponowania  -     -     -    
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Kapitał 

podstawowy 

Kapitał 

zapasowy 

Kapitał 

rezerwowy, w 

tym akcje 

własne 

Wynik lat 

ubiegłych 

Wynik 

bieżącego 

okresu 

Kapitały własne 

razem 

        

Stan na 1 stycznia 2013 roku  2 275 246,00   1 184 446,29   90 000,00   (1 769 733,51)  -     1 779 958,78  

Korekty błędów  -     -     -     -     -     -    

Stan na 1 stycznia 2013 roku  2 275 246,00   1 184 446,29   90 000,00   (1 769 733,51)  -     1 779 958,78  

Zysk lub (strata) okresu  -     -     -     -     (1 279 371,65)  (1 279 371,65) 

Korekty MSSF  -     -     -     -     (93 593,05)  (93 593,05) 

Stan na 31 grudnia 2013 roku  2 275 246,00   1 184 446,29   90 000,00   (1 769 733,51)  (1 372 964,70)  406 994,08  

 

Nota 22 – Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansowych wyrażonych 

w walutach obcych 

  
Kurs obowiązujący na ostatni 

dzień okresu 

Stan na 31 grudnia 

2014 r. 

Stan na 31 grudnia 

2013 r. 

USD  3,507200   3,012000  

EUR  4,262300   4,147200  

GBP  5,464800   4,982800  

CZK  0,153700   0,151300  

HUF  0,013538   0,013969  

Kurs średni* 

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2014 r.  

 12 miesięcy 

zakończonych 

31.12.2013 r.  

USD  3,178400   3,165300  

EUR  4,189300   4,211000  

GBP  5,222500   4,953200  

CZK  0,152000   0,162000  

HUF  0,013500   0,014134  

   
*  liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 

każdego miesiąca w danym okresie 

 

Nota 23 – Zdarzenia po dniu bilansowym 
 

Umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Agora S.A. 

 

W dniu 15 stycznia 2015 r.  podpisana została umowa pomiędzy Spółką a Agora S.A., przedmiotem 

której jest udzielenie przez Agora S.A. („Pożyczkodawca”) na rzecz Stopklatka S.A. 

(„Pożyczkobiorca”) pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł, o czym Emitent informował raportem 

bieżącym EBI nr 3/2015. 

  

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

(półtora punktu procentowego) w skali roku.  

 

Strony  umowy ustaliły, iż spłata pożyczki  powiększona o odsetki nastąpi jednorazowo, nie później 

niż w dniu 30 czerwca 2015 r. Pożyczkobiorca może zwrócić część albo całość pożyczki przed 

upływem wskazanego w umowie terminu. 

 

Niniejsza pożyczka zostanie przeznaczona wyłącznie na działalność operacyjną Pożyczkobiorcy. 
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Umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Kino Polska TV S.A. 

 

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

przedmiotem której jest udzielenie przez Kino Polska TV S.A. („Pożyczkodawca”) na rzecz 

Stopklatka S.A. („Pożyczkobiorca”) pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł, o czym Emitent 

informował raportem bieżącym EBI nr 2/2015. 

 

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

(półtora punktu procentowego) w skali roku.  

 

Strony  umowy ustaliły, iż spłata pożyczki  powiększona o odsetki nastąpi jednorazowo, nie później 

niż w dniu 30 czerwca 2015 r. Pożyczkobiorca może zwrócić część albo całość pożyczki przed 

upływem wskazanego w umowie terminu. 

 

Niniejsza pożyczka zostanie przeznaczona wyłącznie na działalność operacyjną Pożyczkobiorcy. 
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III. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w analizowanym okresie 

wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym 

charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki  

 

Działalność telewizyjna –  Stopklatka TV
1
 

 

W czwartym kwartale 2014 r. średnia minutowa oglądalność (AMR) Stopklatki TV nieco wzrosła  

w porównaniu z poprzedzającymi trzema miesiącami: kanał przyciągał średnio ponad 50,2 tys. 

widzów w wieku 4+ (w III kwartale: 49,1 tys.) i 21,1 tys. widzów z grupy komercyjnej 16-49 (w III 

kwartale: 20,4 tys.). Październik i listopad to trudny sezon dla kanałów tematycznych, ale oglądalność 

Stopklatki TV ponownie wzrosła w grudniu: w porównaniu z listopadem AMR zwiększył się  

w ostatnim miesiącu roku o 19% w grupie 4+ (do 58,7 tys.) i aż o 36,5% w grupie 16-49 (do 26,2 

tys.). 

 

Takie wyniki oglądalności dały Stopklatce TV w całym czwartym kwartale średnio 0,78% udziału  

w widowni z grupy 16-49 i 0,73% w widowni 4+. Ponownie należy podkreślić doskonałe wyniki 

grudniowe, zbudowane między innymi dzięki świątecznej ramówce: przez tydzień (z jednodniową 

przerwą) od 24 do 30 grudnia Stopklatka TV utrzymywała powyżej 1% średniego udziału w widowni 

z grupy komercyjnej. Dzięki temu stacja po raz kolejny zakończyła kwartał na 2. miejscu wśród 

najchętniej oglądanych kanałów filmowo-serialowych. Ten pozytywny trend został utrzymany  

w nowym roku – w styczniu 2015 r. średni miesięczny udział Stopklatki TV w widowni wyniósł 

1,01% w grupie komercyjnej, co jest najwyższym wynikiem tej stacji od chwili rozpoczęcia 

nadawania. 

 

Zawarcie istotnej umowy z Colgems Productions Ltd. 

 

W dniu 30 października 2014 r. podpisana została umowa zakupu praw do filmów w ramach licencji 

pomiędzy Spółką ("Licencjobiorca") a Colgems Productions Ltd. ("Licencjodawca"), o czym Emitent 

informował raportem bieżącym EBI nr 45/2014. 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy praw do 

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

"Tytuły") w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej z równoczesną reemisją w sieciach 

kablowych i satelitarnych oraz IPTV. 

 

Licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystania nabytych Tytułów na potrzeby kanału Stopklatka 

TV. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych Filmów został indywidualnie ustalony dla 

każdego z nich.  

 

Łączna kwota, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 

475.000,00 USD (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów). 

 

Kryterium uznania niniejszej umowy za istotną stanowi fakt, iż wartość świadczeń z niej 

wynikających przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres 

ostatnich 4 kwartałów zakończony 30 czerwca 2014 r. 

  

 

                                                             
1
 Źródło: Nielsen Audience Measurement 



Raport kwartalny Stopklatka S.A. za IV kwartał 2014 r. 

42 

 

Zawarcie istotnej umowy z Warner Bros. International Television Distribution Inc. 

 

W dniu 25 września 2014 r. zawarta została umowa zakupu praw do filmów w ramach licencji 

pomiędzy Stopklatka S.A. ("Licencjobiorca") a Warner Bros. International Television Distribution 

Inc. ("Licencjodawca"), o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 43/2014. 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy praw do 

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

"Tytuły") w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej z równoczesną reemisją w sieciach 

kablowych i satelitarnych oraz IPTV. 

 

Licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystania nabytych Tytułów na potrzeby kanału Stopklatka 

TV. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych Filmów został indywidualnie ustalony dla 

każdego z nich.  

 

Łączna kwota, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 

695.000,00 USD (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dolarów). 

 

Kryterium uznania niniejszej umowy za istotną stanowi fakt, iż wartość świadczeń z niej 

wynikających przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres 

ostatnich 4 kwartałów zakończony 30 czerwca 2014 r. 

 

Zawarcie istotnej umowy z Cinephil France S.A.S. 

 

W dniu 28 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa zakupu praw do filmów w ramach licencji 

pomiędzy Spółką („Licencjobiorca”) a Cinephil France S.A.S. („Licencjodawca”), o czym Emitent 

informował raportem bieżącym EBI nr 41/2014. 

 

Przedmiotem powyższej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy praw 

do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych („Filmy”, 

„Tytuły”) w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej (prawa wyłączne) z równoczesną 

reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV (prawa niewyłączne). 

 

Licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystania nabytych Tytułów na potrzeby kanału Stopklatka 

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

Filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich. 

 

Łączna kwota, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 

1.250.000,00 USD (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy dolarów). 

 

Kryterium uznania niniejszej umowy za istotną stanowi fakt, iż wartość świadczeń z niej 

wynikających przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres 

ostatnich 4 kwartałów zakończony 30 czerwca 2014 r. 

 

Wprowadzenie do obrotu akcji serii D Stopklatka S.A. 

 

W dniu 6 sierpnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę 

Nr 896/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych 
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na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Emitent informował o tym 

fakcie raportem bieżącym EBI nr 37/2014. 

 

7 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D 

Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  

 

12 sierpnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę 

nr 916/2014 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Stopklatka S.A. Zgodnie z niniejszą 

Uchwałą pierwszy dzień notowania akcji Spółki miał miejsce 19 sierpnia 2014 r. Emitent informował 

o tej decyzji raportem bieżącym EBI nr 39/2014.  

 

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Stopklatka S.A. oraz zmiany Statutu Spółki 

w związku z emisją akcji serii D 

 

16 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany Statutu 

Spółki (Rozdział III, Art. 7), wynikających z emisji 4.254.710 akcji serii D Stopklatka S.A. o wartości 

nominalnej 1,00 zł jedna akcja.  

 

Po dokonaniu powyższych zmian kapitał zakładowy Emitenta wynosi 6.529.956,00 zł i dzieli się na: 

 1.271.000 akcji serii A1,  

 485.000 akcji serii A2, 

 193.045 akcji serii B, 

 326.201 akcji serii C, 

 4.254.710 akcji serii D. 

 

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

wyemitowanych akcji Spółki wynosi 6.529.956.  

 

Zmiany te zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stopklatka S.A. z dnia 28 kwietnia 2014 r., uchwały nr 1 Zarządu Stopklatka S.A. z dnia 27 czerwca 

2014 r. w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz uchwały nr 2 

Zarządu Stopklatka S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.  

 

Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonanymi zmianami oraz aktualny tekst jednolity Statutu 

Spółki stanowią załączniki do raportu bieżącego EBI nr 36/2014, opublikowanego przez Emitenta 

w dniu 16 lipca 2014 r. 

 

Zmiany w organach nadzorczych i zarządczych Stopklatka S.A. 

 

W dniu 15 lipca 2014 r. złożone zostały rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej 

Spółki przez następujące osoby: 

1. Panią Ninę Graboś, 

2. Panią Dorotę Franczyk, 

3. Pana Tomasza Billika, 

4. Pana Krzysztofa Szymańskiego, 

ze skutkiem na dzień 15 lipca 2014 r. godz. 10:00. 
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Powyższe osoby nie podały przyczyn złożenia rezygnacji.  

 

Ponadto, 15 lipca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenia od Kino Polska TV S.A., złożone na 

podstawie §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, o odwołaniu Panów: Piotra Reisch i Piotra Orłowskiego 

z Rady Nadzorczej Emitenta z chwilą podpisania niniejszych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. 

godz. 10:00 w związku z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Rady 

Nadzorczej Emitenta do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w rozdziale IVA Statutu 

Spółki.  

 

Jednocześnie Kino Polska TV S.A. na mocy stosownego oświadczenia powołało Panów: Piotra 

Reisch, Piotra Orłowskiego i Marcina Kowalskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową 

kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:30.  

Spółka w dniu 15 lipca 2014 r. otrzymała także oświadczenia od Agora S.A. w sprawie powołania 

Panów: Bartosza Hojki, Tomasza Jagiełło i Grzegorza Kossakowskiego do składu Rady Nadzorczej 

Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 

r. godz. 10:30.  

 

Dodatkowo, w dniu 15 lipca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenia od Agora S.A. oraz od Kino 

Polska TV S.A., złożone na podstawie §13A ust. 3 pkt b Statutu Stopklatka S.A. o odwołaniu 

odpowiednio Pani Agnieszki Sadowskiej i Pana Bogusława Kisielewskiego z Zarządu Spółki z chwilą 

podpisania niniejszych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 14:00. 

 

Jednocześnie wyżej wymienieni akcjonariusze na mocy stosownych oświadczeń powołali Panią 

Agnieszkę Sadowską i Pana Bogusława Kisielewskiego do Zarządu Spółki na nową kadencję z chwilą 

podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 14:01. W tym samym dniu 

funkcja Prezesa Zarządu Spółki została w drodze uchwały Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. 

powierzona Panu Bogusławowi Kisielewskiemu.  

 

Powyższe działania związane były z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez 

członków Zarządu Emitenta do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w rozdziale IVA 

Statutu Spółki.  

 

Aktualny skład organów zarządczych i nadzorczych Spółki przedstawia się następująco:  

a) Zarząd Stopklatka S.A. 

 Pan Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., 

 Pani Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.; 

 

b) Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.: 

 Pan Piotr Reisch - Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., 

 Pan Bartosz Hojka - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,  

 Pan Tomasz Jagiełło - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., 

 Pan Grzegorz Kossakowski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., 

 Pan Marcin Kowalski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., 

 Pan Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r. 

 

Życiorysy wyżej wymienionych osób zostały zamieszczone m.in. w raporcie bieżącym EBI  

nr 35/2014, opublikowanym przez Emitenta w dniu 15 lipca 2014 r. 
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Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego podwyższonego w drodze 

emisji akcji serii D 

 

W dniu 27 czerwca 2014 r. Zarząd Stopklatka S.A. poinformował w raporcie bieżącym EBI  

nr 32/2014, że w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.  

z dnia 28.04.2014 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D  

z zachowaniem prawa poboru oraz na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4 kodeksu spółek 

handlowych dookreślił wysokość kapitału zakładowego wskazanego w art. 7 Statutu Spółki do kwoty 

6.529.956 zł (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć 

złotych), który dzieli się na:  

 

a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

 

b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

 

c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

 

d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C,  

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

 

e) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych 

na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

 

Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii D Stopklatka S.A. 

 

W dniu 27 czerwca 2014 r. Zarząd Stopklatka S.A. poinformował w raporcie bieżącym EBI  

nr 31/2014 o zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji serii D Spółki. 

 

Emisja akcji serii D Spółki została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 28.04.2014 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału 

zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru (treść uchwał została 

opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 21/2014). 

 

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 czerwca 2014 r. 

 

2) Data zakończenia subskrypcji: 

a) w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych: 13 czerwca 2014 r. 

b) w ramach zaproszenia Zarządu Spółki: 26 czerwca 2014 r. 

 

3) Data przydziału instrumentów finansowych: 27 czerwca 2014 r. 

 

4) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 4.254.710 akcji serii D. 

 

5) Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 99,815952%. 
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6) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji: 4.254.710 akcji serii D, w tym: 

a. w wyniku realizacji zapisów podstawowych: 4.251.199 akcji serii D Spółki, 

b. w wyniku realizacji zapisów dodatkowych: 3.511 akcji serii D Spółki. 

7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 2,30 zł za jedną akcję. 

 

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 

a. w ramach zapisów podstawowych: 61, 

b. w ramach zapisów dodatkowych: 32. 

 

9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 

a. w ramach zapisów podstawowych: 61, 

b. w ramach zapisów dodatkowych: 23. 

 

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów 

o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną 

jednostki instrumentu finansowego: 

Zarząd Spółki nie zawierał umów o subemisję. 

 

11) Koszty oferty: 

Łączny koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D Stopklatka S.A. wyniósł 212.905,75 zł,  

w tym: 

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 57.833,25 zł. 

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł 

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,  

z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 155.072,50 zł. 

d) promocja oferty: 0 zł 

 

Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał 

zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część 

zalicza się do kosztów finansowych. 

 

Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium umowy istotnej 

 

W dniu  18 czerwca 2014 r. podpisane zostały umowy dotyczące świadczeń reklamowych pomiędzy 

Stopklatka S.A. a Agora S.A. ("Agora") i podmiotami od niej zależnymi (łącznie zwani 

"Kontrahentami"), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 30/2014. 

 

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

Spółkę z Kontrahentami od momentu przekazania raportu bieżącego nr 19/2014 (24 kwietnia 2014 r. - 

raport w sprawie podpisania pomiędzy Emitentem a Kontrahentami umów łącznie spełniających 

kryterium umowy istotnej) do dnia 18 czerwca 2014 r. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iż łączna wartość 

umów zawartych z tymi Kontrahentami w badanym czasie wynosi 1.080.000,00 zł netto, a tym samym 

przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich  

4 kwartałów obrotowych, co stanowiło podstawę do uznania niniejszych umów za istotne. 
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Spośród wyżej wspomnianych umów, najwyższą wartość (600.000,00 zł netto) posiada umowa 

zawarta w dniu dzisiejszym pomiędzy Spółką a Helios S.A. (podmiot zależny od Agory), 

przedmiotem której jest ustalenie zasad i warunków wzajemnych świadczeń reklamowych pomiędzy 

Spółką a Helios S.A. Świadczenia stron niniejszej umowy są ekwiwalentne i wzajemnie 

kompensowane, a ich rozliczenie nastąpi w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności. 

Przedmiotowa umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r. 

 

Zawarcie umowy istotnej z Global Screen GmbH 

 

W dniu 17 czerwca 2014 r. Stopklatka S.A. podpisała umowę licencyjną z Global Screen GmbH 

("Global Screen") działającej w imieniu i na rzecz TELEPOOL GmbH ("TELEPOOL"), o czym 

Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 29/2014. 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez TELEPOOL jako licencjodawcę na rzecz Spółki 

praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych ("Filmy") 

w ramach kanału Stopklatka TV. Okres obowiązywania licencji dla poszczególnych Filmów został 

indywidualnie ustalony dla każdego z nich. 

 

Łączna kwota, jaką Spółka zobowiązana jest zapłacić za nabyte Filmy wynosi 156.200 EUR (słownie: 

sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście euro). Spółka zobowiązana jest również do pokrycia kosztów 

technicznych związanych z nabyciem Filmów w wysokości 3.234 EUR (słownie: trzy tysiące dwieście 

trzydzieści cztery euro). 

 

Kryterium uznania niniejszej umowy licencyjnej za istotną stanowi fakt, iż wartość świadczeń z niej 

wynikających może przekroczyć (w zależności od kursu EUR/PLN) równowartość 20% przychodów 

netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów. 

 

Oferta Publiczna Akcji Serii D Stopklatka S.A. - publikacja Memorandum Informacyjnego  

 

W dniu 30 maja 2014 r. na stronach internetowych: 

1) Emitenta - www.stopklatka-sa.pl, zakładka: Relacje inwestorskie/Oferta Publiczna, 

2) Noble Securities S.A. (Oferujący Akcje Serii D) - www.noblesecurities.pl, zakładka: Bankowość 

Inwestycyjna/Emisje Akcji/Aktualne oferty publiczne, 

zostało opublikowane Memorandum Informacyjne Stopklatka S.A. sporządzone w związku z ofertą 

publiczną akcji serii D, z zachowaniem prawa poboru (zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.04.2014 r.), o czym Spółka informowała raportem 

bieżącym EBI nr 26/2014. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. – podjęcie uchwały o podwyższeniu 

kapitału zakładowego Emitenta  

 

W dniu 28 kwietnia 2014 roku miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. 

(„NWZ”), podczas którego podjęto uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki do kwoty nie niższej niż 2.275.247 zł i nie wyższej niż 6.529.956 w drodze emisji akcji 

zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. 

Szczegółowe informacje odnośnie zapisów na akcje serii D zostały przedstawione w memorandum 

informacyjnym Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 21/2014. 
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Ponadto, na podstawie uchwał nr 4 i nr 5 NWZ dokonało zmian w statucie Spółki w zakresie art. 7 

oraz rozdziału IV A. Tekst jednolity Statutu Stopklatka S.A. został przyjęty i przedstawiony  

w uchwale nr 6 NWZ Emitenta.  

 

Umowy z podmiotami z Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 

 

24 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Kino Polska TV S.A.  

("KPTV"), o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 20/2014. 

 

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

Spółkę z KPTV bądź z podmiotami od niego zależnymi ("Kontrahenci") od momentu przekazania 

raportu bieżącego nr 5/2014 w sprawie podpisania umowy istotnej pomiędzy Emitentem a Kino 

Polska Program Sp. z o.o. SKA (podmiot zależny od KPTV), tj. od 24 stycznia 2014 r. do 24 kwietnia 

2014 r. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iż łączna wartość 

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

wynosi 1.192.000,00 zł, a tym samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka 

S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów zakończonych 31 grudnia 2013 r., co stanowiło 

podstawę do uznania niniejszych umów za istotne.  

 

Spośród wyżej wspomnianych umów, najwyższą wartość posiada umowa zawarta w dniu 24 kwietnia 

2014 r., przedmiotem której jest udzielenie przez Kino Polska TV S.A. ("Pożyczkodawca") na rzecz 

Stopklatka S.A. ("Pożyczkobiorca") pożyczki w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy 

złotych).  

 

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

(półtora punktu procentowego) w skali roku. Na mocy przedmiotowej umowy Pożyczkobiorca 

zobowiązuje się, że zwróci KPTV kwotę udzielonej pożyczki na rachunek KPTV po rejestracji przez 

właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Pożyczkobiorcy, które zostało 

uchwalone w dniu 28 kwietnia 2014 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A., 

jednakże nie później, niż do dnia 31 sierpnia 2014 r. wraz z odsetkami. Niniejsza pożyczka została 

przeznaczona przez Pożyczkobiorcę przede wszystkim na rozwój programu Stopklatka TV. Emitent 

dokonał spłaty niniejszej pożyczki w dniu 31 lipca 2014 r.  

 

Umowy z podmiotami z Grupy Kapitałowej Agora S.A. 

 

24 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Agora S.A. ("Agora"),  

o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 19/2014. 

 

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

Spółkę z Agorą bądź z podmiotami od niej zależnymi ("Kontrahenci") od momentu przekazania 

raportu bieżącego nr 43/2013 w sprawie podpisania umowy istotnej pomiędzy Emitentem a Agorą,  

tj. od 19 grudnia 2013 r. do 24 kwietnia 2014 r. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iż łączna wartość 

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

wynosi 906.450,00 zł, a tym samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. 
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ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów zakończonych 31 grudnia 2013 r., co stanowiło podstawę 

do uznania niniejszych umów za istotne.  

 

Spośród wyżej wspomnianych umów, najwyższą wartość posiada umowa zawarta w dniu 24 kwietnia 

2014 r., przedmiotem której jest udzielenie przez Agorę S.A. ("Pożyczkodawca") na rzecz Stopklatka 

S.A. ("Pożyczkobiorca") pożyczki w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).  

 

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

(półtora punktu procentowego) w skali roku. Zgodnie z aneksem do przedmiotowej umowy 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się, że zwróci Agorze kwotę udzielonej pożyczki nie później, niż do dnia 

31 grudnia 2014 r. wraz z odsetkami. Niniejsza pożyczka zostanie przeznaczona przez Pożyczkobiorcę 

przede wszystkim na rozwój programu Stopklatka TV.  

 

Umowy z Cinephil France 

 

7 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Spółką a Cinephil France S.A.S. na zakup 

praw do filmów w ramach licencji, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 17/2014. 

 

W związku z powyższym Zarząd Emitenta dokonał analizy łącznej wartości umów zawartych  

z Cinephil France S.A.S. od momentu przekazania raportu bieżącego nr 6/2014 w sprawie podpisania 

przez Spółkę istotnej umowy z Cinephil France S.A.S., tj. od 30 stycznia 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iż łączna wartość 

umów zawartych z tym podmiotem w badanym czasie wynosi 214.524,00 USD (653,7 tys. zł), a tym 

samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres 

ostatnich 4 kwartałów zakończonych 31 grudnia 2013 r., co stanowiło podstawę do uznania 

niniejszych umów za istotne.  

 

Spośród wyżej wspomnianych umów, najwyższą wartość posiada umowa zawarta w dniu 7 kwietnia 

2014 r., przedmiotem której jest udzielenie przez Cinephil France S.A.S. ("Licencjodawca") na rzecz 

Stopklatka S.A. ("Licencjobiorca") praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych  

w umowie tytułów filmowych na potrzeby kanału Stopklatka TV. Okres obowiązywania licencji do 

poszczególnych filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich. Łączna kwota, jaką 

Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte licencje (łącznie z kosztami 

materiałów) wynosi 174.524,00 USD (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia 

cztery dolary). 

 

Postepowanie koncesyjne Stopklatka TV 

 

2 kwietnia 2014 r. do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęła skarga 

złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez TV Film Sp. z o.o. na 

ostateczną decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2014 r. 

(sygn. DR.500.8.8.2013)  utrzymującą w  mocy decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji z dnia 30 października 2013 r. o udzieleniu koncesji Nr 544/2013 – T na 

rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym programu 

Stopklatka TV jednocześnie odmawiającej przyznanie tej koncesji TV Film Sp. z o.o. Sprawie ze 

skargi TV Film Sp. z o.o. została nadana sygnatura VI SA/Wa 1505/14. Pismem z dnia 30 kwietnia 

2014 r. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji złożył do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie odpowiedź na skargę TV Film Sp. z o.o., wnosząc o oddalenie 
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skargi w całości. Zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2014 r. Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego wezwał Stopklatka S.A. do  udzielenia odpowiedzi czy Spółka jako uczestnik 

będzie reprezentowana przez pełnomocnika. W odpowiedzi na ww. zarządzenie, pismem z dnia 18 

lipca 2014 r. pełnomocnik Spółki, potwierdził, iż Spółka weźmie udział w przedmiotowym 

postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania, jednocześnie przedłożył stosowne 

pełnomocnictwo. Rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w związku z niniejszym 

postępowaniem odbyła się 19 stycznia 2015 r. – Sąd wysłuchawszy stanowisk stron zdecydował  

o odroczeniu wydania wyroku do 2 lutego 2015 r. W dniu 2 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie oddalił skargę TV Film Sp. z o.o. 

 

Umowa z EmiTel Sp. z o.o. 

 

14 marca 2014 r. zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Spółką a EmiTel Sp. z o.o. 

("EmiTel"), której łączna szacowana wartość w przewidywanym okresie obowiązywania wynosi  

61.305 tys. zł, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 14/2014. 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez EmiTel na rzecz Spółki pełnej usługi 

nadawczej w standardzie DVB-T w celu rozpowszechniania kanału Stopklatka TV  

w multipleksie pierwszym. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 15 marca 2014 r. do  

29 października 2023 r. 

 

Nabycie istotnych aktywów – umowa z Colgems Productions Ltd. 

 

17 lutego 2014 r. podpisana została umowa zakupu praw do filmów w ramach licencji pomiędzy 

Stopklatka S.A. ("Licencjobiorca") a Colgems Productions Ltd. ("Licencjodawca"), o czym Emitent 

informował raportem bieżącym EBI nr 10/2014. 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy praw do 

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

"Tytuły") w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej z równoczesną reemisją w sieciach 

kablowych i satelitarnych oraz IPTV. 

 

Licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystania nabytych Tytułów na potrzeby kanału Stopklatka 

TV. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych Filmów został indywidualnie ustalony dla 

każdego z nich.  

 

Łączna kwota, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 

352.000,00 USD (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dolarów). 

 

Nabycie znaczących aktywów – umowa z Cinephil France S.A.S. 

 

30 stycznia 2014 r. zawarta została umowa zakupu praw do filmów w ramach licencji pomiędzy 

Stopklatka S.A. ("Licencjobiorca") a Cinephil France S.A.S. ("Licencjodawca"), o czym Emitent 

informował raportem bieżącym EBI nr 6/2014. 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy praw do 

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

"Tytuły") w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej (prawa wyłączne) z równoczesną 

reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV (prawa niewyłączne). 
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Licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystania nabytych Tytułów na potrzeby kanału Stopklatka 

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

Filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.  

 

Łączna kwota, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 

1.200.000,00 USD (słownie: jeden milion dwieście tysięcy dolarów). 

 

Zawarcie umowy o współpracy z Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA 

 

24 stycznia 2014 r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Emitentem a Kino Polska 

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

 

Na mocy przedmiotowej umowy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA zobowiązuje się względem 

Spółki do stałego zarządzania zakupami licencji filmowych na potrzeby należącego do Emitenta 

kanału telewizyjnego Stopklatka TV na zasadzie niewyłączności i na ogólnoświatowym terytorium. 

 

Z tytułu wyżej opisanych usług Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA przysługuje ustalone na 

warunkach rynkowych wynagrodzenie w wysokości udokumentowanych bezpośrednich kosztów 

zakupu licencji poniesionych przez tę spółkę w okresach miesięcznych oraz stałej miesięcznej opłaty 

ryczałtowej. 

 

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

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

Zawarcie umowy o współpracę z Cyfrowym Polsatem S.A. 

 

W dniu 21 stycznia 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Emitentem a Cyfrowym Polsatem 

S.A. ("Cyfrowy Polsat"), o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 4/2014. 

 

Na mocy niniejszej umowy Spółka udziela Cyfrowemu Polsatowi obowiązującej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nieodpłatnej i niewyłącznej licencji obejmującej prawo do: 

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

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

w przypadku uruchomienia przez Cyfrowy Polsat platformy ADSL - również do rozprowadzania 

Programu w ramach takiej platformy ADSL, oraz  

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

w formie aplikacji komputerowej instalowanej lub dostępnej za pomocą przeglądarek 

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

audiowizualnych w standardzie VOD) osadzony w serwisach WWW, oraz  

c. z wykorzystaniem funkcjonalności "multiroom",  na warunkach opisanych w umowie 

i udostępniania Programu abonentom Cyfrowego Polsatu w ramach najbardziej 

rozpowszechnianych pakietów programowych.  

 

Celem zawarcia przedmiotowej umowy jest zwiększanie zasięgu technicznego Programu, co ma 

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

 

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

Spółki usług technicznych niezbędnych do satelitarnego rozpowszechniania programu Stopklatka TV, 

takich jak: zapewnienie miejsca na transponderze dla Programu, świadczenie usług operatorskich 
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stacji dosyłowej sygnału Programu do transpondera, kodowanie sygnału Programu. Z tytułu usług 

technicznych Emitent uiszcza na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. miesięczne zryczałtowane opłaty 

ustalone na warunkach rynkowych. Dodatkowo Cyfrowy Polsat S.A. zobowiązał się do świadczenia 

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

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

miesiącu. Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

 

Podpisanie aneksu do umowy o współpracy z dnia 8 listopada 2012 r. zawartej z Kino Polska TV 

S.A. 

 

14 stycznia 2014 r. podpisany został aneks do umowy o współpracy zawartej w dniu 8 listopada 2012 

r. pomiędzy Emitentem a Kino Polska TV S.A. ("Umowa"), o czym Spółka zawiadamiała raportem 

bieżącym EBI nr 3/2014. Emitent informował o zawarciu Umowy raportem bieżącym EBI  

o nr 31/2012. 

 

Zgodnie z postanowieniami aneksu ulegają zmianie warunki Umowy w zakresie świadczonych usług 

oraz formy ich rozliczania, mianowicie: 

 

1. Stopklatka S.A. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kino Polska TV S.A. następujących 

usług:  

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

internetowych;  

 prac informatycznych związanych z obsługą aplikacji "Codziennik";  

 innych uzgodnionych przez strony Umowy prac rozwojowych.  

2. Rozliczenie powyższych usług nastąpi na podstawie miesięcznego podliczenia roboczogodzin 

pracowników Spółki oddelegowanych do wykonywania niniejszych zadań. 

 

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. 

 

Zawarcie przedmiotowego aneksu skutkuje ograniczeniem usług świadczonych przez Emitenta na 

rzecz Kino Polska TV S.A., a co za tym idzie zmniejszeniem przychodów Stopklatka S.A. z tego 

źródła. 

 

Powyższe działania związane są z rozszerzeniem działalności Spółki o branżę telewizyjną, która od 

momentu uruchomienia kanału Stopklatka TV stała się wiodącym obszarem aktywności Emitenta. 

 

IV. Informacje odnośnie prognozy wyników finansowych 

 

Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych. 

 

V. Informacje o inicjatywach nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych  

w przedsiębiorstwie, podejmowanych w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności 

 

W związku z uruchomieniem kanału Stopklatka TV Spółka prowadzi prace nad rozwojem usług 

interaktywnych (w tym telewizji hybrydowej), które m.in. umożliwią widzom dostęp  do zasobów 

portalu stopklatka.pl.  
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VI. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 

 

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

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

 

VII. Informacje o strukturze akcjonariatu na dzień przekazania Raportu 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta (bazującą na informacjach uzyskanych od Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz od biur maklerskich w związku z objęciem przez 

akcjonariuszy akcji serii D Stopklatka S.A.; przydział akcji serii D miał miejsce 27 czerwca 2014 r.), 

na dzień przekazania niniejszego Raportu, struktura akcjonariatu Stopklatka S.A. uwzględniająca 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przedstawia 

się następująco:  

Posiadacz akcji - 

nazwa (firma) 

jednostki 

Rodzaj akcji Liczba akcji 
Wartość 

(w zł) 

Udział w kapitale 

podstawowym  

(w %) 

Liczba głosów 

na Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział  

w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Kino Polska TV S.A. Zwykle na okaziciela 2 680 152 2 680 152 41,04% 2 680 152 41,04% 

Agora S.A. Zwykle na okaziciela 2 680 152 2 680 152 41,04% 2 680 152 41,04% 

TOTAL FIZ Zwykle na okaziciela 522 832 522 832 8,01% 522 832 8,01% 

Pozostali Zwykle na okaziciela 646 820 646 820 9,91% 646 820 9,91% 

Razem   6 529 956 6 529 956 100,00% 6 529 956 100,00% 

 

 

VIII. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta 

 

Emitent na dzień przekazania Raportu zatrudnia łącznie 19 osób w ramach 16,45 etatów. 

 

W imieniu Spółki, 

 

Bogusław Kisielewski  Agnieszka Sadowska 

Prezes Zarządu  Członek Zarządu 

 


