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RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2017 R. 

 

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

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

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

na NewConnect” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny Emitenta  

za czerwiec 2017 r. 

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta,  

które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej  

oraz wyników finansowych.  

 

Działalność telewizyjna – Stopklatka TV1 

W czerwcu 2017 r. Stopklatka TV osiągnęła wzrost wszystkich podstawowych wskaźników 

oglądalności w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W grupie komercyjnej stacja odnotowała 1,04% 

średniego miesięcznego udziału w rynku (SHR), natomiast wśród widzów powyżej 4 roku życia jej 

udział wyniósł 0,96%. Wobec maja 2017 r. oznacza to wzrost odpowiednio o 14,3% i o 5,5%. 

Średnia minutowa oglądalność (AMR) kanału ukształtowała się w analizowanym okresie na poziomie 

22,1 tys. osób w grupie wiekowej 16-49 oraz 54,3 tys. wśród ogółu widowni, przewyższając tym samym 

wyniki z maja bieżącego roku o 8,8% i o 0,6%. Wzrost oglądalności Stopklatki TV w omawianym 

miesiącu jest szczególnie istotny ze względu na fakt, że w tym samym czasie ogólna widownia 

telewizyjna z grupy komercyjnej odnotowała względem poprzedniego miesiąca spadek o 5,1%  

(total TV, AMR 16-49). 

W porównaniu do maja 2017 r. Stopklatka TV osiągnęła też wyższy wskaźnik RCH.  

W czerwcu 2017 r. średni dzienny zasięg kanału sięgnął 1,1 miliona widzów w grupie komercyjnej oraz 

2,9 miliona w grupie wiekowej 4+ (więcej odpowiednio o 4,8% i 0,9%). Średni dzienny czas spędzany 

przez widzów na oglądaniu programu Stopklatki TV (ATS) wyniósł natomiast 28 minut i 42 sekundy – 

prawie o 1,5 minuty dłużej niż w poprzednim miesiącu. 

 

Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem 

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

przekazał do publicznej wiadomości odpowiedzi Spółki na wniosek oraz pytania przedstawione przez 

                                                           
1 Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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akcjonariusza Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 maja 2017 r. 

(„ZWZ”). 

Treść odpowiedzi: 

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

przedstawionymi w nim argumentami dotyczącymi podjęcia działań mających na celu przeniesienie 

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

w Warszawie. 

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

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

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

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

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

zaprezentowana w Nocie 44 do Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony  

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

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

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

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

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

 Pozostałe wartości niematerialne obejmują przede wszystkim koncesję na nadawanie kanału 

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

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

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

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

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

funkcjonowania portalu Stopklatka.pl; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zatwierdzających zawarcie umów z jednostkami powiązanymi.” 

Raport bieżący EBI nr 13/2017. 
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2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem. 

 

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

08.06.2017 r.  Bieżący 13/2017 
Informacja udzielona akcjonariuszowi poza 

walnym zgromadzeniem 

07.06.2017 r. Bieżący 12/2017 Raport miesięczny Stopklatka S.A. za maj 2017 r. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI. 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce 

w okresie objętym raportem oraz informacje na temat działalności Emitenta  

w czerwcu 2017 r. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w czerwcu 2017 r. zostały 

przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu. 

 

4.   Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów,  

w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 

 

W związku z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

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

Notowanych na NewConnect” do dnia 14 sierpnia 2017 r. Emitent przekaże raport miesięczny  

za lipiec 2017 r. 

 

Ponadto, 10 sierpnia 2017 r. Spółka poda do publicznej wiadomości raport kwartalny za drugi kwartał 

2017 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w roku 2017, przekazanym 

raportem bieżącym EBI nr 1/2017). 

 

 

Podstawa prawna:  

 

Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  

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

Osoby reprezentujące Spółkę: 

 

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu 

 


