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ZATWIERDZENIE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
W dniu 5 maja 2016 r. Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, Emitent”) zatwierdził śródroczne skrócone
sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A., sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Sprawozdawczości Finansowej 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” zatwierdzonym przez
Unię Europejską (dalej „MSR 34”), na które składają się:
Śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r., wykazujące ujemne całkowite dochody
ogółem w wysokości: 738 tys. zł.
Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej
na dzień 31 marca 2016 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 30 186 tys. zł.
Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r., wykazujące zmniejszenie środków
pieniężnych netto o kwotę: 1 899 tys. zł.
Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału
własnego o kwotę: 9 816 tys. zł.
Noty do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Zarząd Stopklatka S.A.:

Bogusław Kisielewski

Agnieszka Sadowska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych:

Dominika Talaga-Spławska
Główna Księgowa
Warszawa, dnia 5 maja 2016 r.
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II. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOPKLATKA S.A. ZA OKRES
3

MIESIĘCY

ZAKOŃCZONY

31

MARCA

2016

R.

SPORZĄDZONE

ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYM STANDARDEM RACHUNKOWOŚCI 34 „ŚRÓDROCZNA
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA” ZATWIERDZONYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 MARCA 2016 R.

Nota

3 miesiące zakończone
31 marca 2016 r.
(niebadane, w tys. zł)

3 miesiące zakończone
31 marca 2015 r.
(przekształcone*,
niebadane, w tys. zł)

6 051
(5 789)

5 676
(5 585)

262

91

(827)
(169)
165
(12)

(525)
(186)
29
(919)

(581)

(1 510)

8
(165)

3
(172)

(738)

(1 679)

-

-

(738)

(1 679)

-

-

(738)

(1 679)

(0,08)
-

(0,26)
-

(0,08)

(0,26)

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży

7
8

Zysk brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

8
8
9
9

Strata na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

10

Strata przed opodatkowaniem (brutto)
Podatek dochodowy
Strata netto

Pozostałe całkowite dochody/ (dochody
ujemne), które zostaną przeniesione do
rachunku zysków i strat po spełnieniu
określonych warunków

Całkowite dochody ujemne ogółem
Podstawowa i rozwodniona strata na akcję z
działalności kontynuowanej i zaniechanej:
- z działalności kontynuowanej
- z działalności zaniechanej

* Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 6
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA
DZIEŃ 31 MARCA 2016 R.
Nota
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa programowe długoterminowe
Pozostałe wartości niematerialne
Razem aktywa trwałe

614
7 806
10 499
18 919

2 268
4 442
3 835
10 545

1 056
2 912
5 734
9 702

30 186

28 621

13
13

11 171
12 295
90
(14 573)
8 983

6 530
6 382
90
(13 835)
(833)

14

8 962
79
9 041

8 869
3
8 872

15
14

4 037
1 074
6 953
98
12 162

11 501
1 066
7 943
72
20 582

30 186

28 621

11

SUMA AKTYWÓW
PASYWA
Kapitał własny przypadający na właścicieli jednostki dominującej
Kapitał zakładowy
Nadwyżka z emisji akcji powyżej wartości nominalnej
Pozostałe kapitały
Niepokryte straty
Razem kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu koncesji
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Razem zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki otrzymane
Zobowiązania z tytułu koncesji
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Rezerwy
Razem zobowiązania krótkoterminowe
SUMA PASYWÓW

7

Stan na
31 grudnia 2015 r.
(w tys. zł)

591
8 887
10 163
19 641

11
12

Aktywa obrotowe
Aktywa programowe krótkoterminowe
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Razem aktywa obrotowe

Stan na
31 marca 2016 r.
(niebadany, w tys. zł)
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 MARCA 2016 R.
3 miesiące zakończone
31 marca 2016 r.
(niebadane, w tys. zł)

3 miesiące zakończone
31 marca 2015 r.
(przekształcone*,
niebadane, w tys. zł)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Strata netto
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Różnice kursowe
Odsetki i dywidendy, netto
Nabycie aktywów programowych
Zwiększenie stanu należności
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw

(738)

(1 679)

2 668
164
(4 734)
(1 530)
(692)
26

1 991
(8)
57
(3 538)
(1 885)
806
15

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

(4 836)

(4 241)

10 675
(211)
(7 200)
(327)

4 000
-

2 937

4 000

(1 899)
-

(241)
8

Środki pieniężne na początek okresu

5 734

2 020

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:

3 835

1 787

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji
Wydatki z tytułu emisji akcji
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek
Spłata pożyczek/kredytów
Odsetki zapłacone
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Różnice kursowe netto

* Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 6
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 MARCA 2016 R.
Kapitał podstawowy
(w tys. zł)

Kapitały z emisji akcji powyżej
wartości nominalnej
(w tys. zł)

6 529 956

6 530

6 382

90

(13 835)

(833)

4 641 304
-

4 641
-

(121)
6 034
-

-

(738)

(121)
10 675
(738)

11 171 260

11 171

12 295

90

(14 573)

8 983

Kapitał rezerwowy
(w tym akcje własne)
(w tys. zł)
90

Liczba akcji
Stan na
1 stycznia 2016 r.
Koszty związane z emisją kapitału
Rejestracja kapitału
Strata okresu
Stan na
31 marca 2016 r. (niebadany)

Stan na 1 stycznia 2015 r.
Korekty błędów
Stan na 1 stycznia 2015 r.
Strata okresu

6 529 956
6 529 956
-

Kapitały z emisji akcji powyżej
wartości nominalnej
(w tys. zł)
6 530
6 503
6 530
6 503
-

Stan na 31 marca 2015 r. (przekształcony*,
niebadany)

6 529 956

6 530

Liczba akcji

Kapitał podstawowy
(w tys. zł)

6 503

* Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian – nota 6
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Kapitał rezerwowy
(w tym akcje własne,
w tys. zł)

Niepokryte straty
(w tys. zł)

Kapitały własne
razem
(w tys. zł)

90
-

(11 200)
(444)
(11 644)
(1 679)

Kapitały własne
razem
(w tys. zł)
1 923
(444)
1 479
(1 679)

90

(13 323)

(200)

Niepokryte straty
(w tys. zł)
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO, SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 R.
1.

Informacje o Spółce

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Stopklatka Sp. z o. o., zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 lutego 2009 r. sporządzoną w formie aktu notarialnego,
Repertorium A nr 660/2009 w Kancelarii Notarialnej Dariusza Wierzchuckiego w Warszawie.
W dniu 30 września 2009 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000332145.
Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
Spółka jest notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Siedzibą Stopklatka S.A. jest Warszawa, ul. Puławska 61. Dla celów rozliczeń z tytułu podatków, Spółce
nadano numer NIP 8512664658, a dla celów statystycznych jednostka otrzymała numer REGON
811994790.
Spółka prowadzi działalność operacyjną na terytorium Polski, żadne istotne aktywa trwałe Spółki
nie są zlokalizowane poza terytorium Polski. Głównym przedmiotem działalności Spółki w okresie
objętym niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym była:


działalność telewizyjna – 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
Prokurenci Stopklatka S.A. (prokura łączna od 5 maja 2015 r. godz. 10:01):
Katarzyna Woźnicka
Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.:
Berrin Avcilar – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (do dnia 21 stycznia 2016 r., godz. 12:01)
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Berk Uziyel - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 3 lutego 2016 r., wcześniej Członek Rady
Nadzorczej od dnia 21 stycznia 2016 r., godz. 12:02)
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
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji
przez Zarząd Spółki w dniu 5 maja 2016 r. i podpisane w jego imieniu.
2.

Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony
31 marca 2016 r. zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”.
W związku z tym nie obejmuje ono wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym
sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok
zakończony 31 grudnia 2015 r., które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (dalej „MSSF”).
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami
rachunkowości opisanymi w rocznym sprawozdaniu finansowymi Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2015 r., za wyjątkiem zmian opisanych w nocie 6.
Nowe lub zmienione standardy i interpretacje, które nie weszły jeszcze w życie i mogą mieć wpływ
na Spółkę zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2015 r. Od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 do dnia
ogłoszenia niniejszego Raportu, nie zostały opublikowane żadne nowe i zmienione standardy
i interpretacje, które miałyby wpływ na Spółkę. Spółka zamierza przyjąć opublikowane,
lecz nieobowiązujące do dnia publikacji niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego, zmiany w MSSF zgodnie z datą ich wejścia w życie. Oszacowanie wpływu tych zmian na
przyszłe sprawozdania finansowe Spółki jest przedmiotem prowadzonych analiz.
Obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego za okres śródroczny jest naliczane
z zastosowaniem stawki podatkowej, która byłaby stosowana do oczekiwanej łącznej kwoty rocznych
dochodów, czyli oczekiwanej średniorocznej efektywnej stawki podatkowej zastosowanej do dochodu
okresu śródrocznego przed opodatkowaniem.
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Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości,
obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie.
3.
W

Sezonowość / cykliczność
Stopklatka

S.A. nie

występuje zjawisko cykliczności lub sezonowości działalności,

które powodowałoby istotne wahania wyników finansowych w trakcie roku obrotowego.
4.

Subiektywne oceny i przyczyny niepewności i szacunków

Sporządzenie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga
od Zarządu Spółki osądów, szacunków i założeń, wpływających na stosowanie przyjętych zasad
rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów.
Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych
czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę
osądu co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł.
Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej.
Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych
jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli
dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.
Obszary, w których założenia te miały istotne znaczenie dla niniejszego śródrocznego skróconego
sprawozdania finansowego obejmują w szczególności szacunek okresu ekonomicznej użyteczności oraz
przesłanek utraty wartości aktywów programowych, a także szacunki dotyczące odzyskiwalności
aktywa z tytułu podatku odroczonego.
Główne szacunki i założenia księgowe stosowane w niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu
finansowym były takie same jak te, przyjęte w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony
31 grudnia 2015 r.
5.

Segmenty operacyjne

Spółka prowadzi działalność w jednym segmencie operacyjnym obejmującym nadawanie kanału
telewizyjnego oraz prowadzenie portalu internetowego.
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6.

Korekta błędu i zmiany prezentacji

Korekta błędu
Na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółka wykazała w pozycji „Inne wartości niematerialne”
(po przekształceniu „Długoterminowe aktywa programowe”) licencje filmowe o łącznej wartości
8 000 tys. zł. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Spółka przeprowadziła szczegółową
analizę posiadanych licencji, liczby wykonanych emisji oraz ograniczeń z nimi związanych,
wynikających z umów z licencjodawcami. Niektóre umowy, na podstawie których Spółka rozpoznaje
i korzysta z licencji filmowych, zawierają dodatkowe ograniczenia (poza okresem trwania licencji)
w postaci maksymalnej dozwolonej liczby emisji. W wyniku analizy stwierdzono, iż dla licencji
o wartości netto 444 tys. zł dostępna liczba emisji została wykorzystana w 2014 r. i w związku z tym
wartość tych licencji na dzień 31 grudnia 2014 r. powinna wynosić 0 zł. W związku z powyższym,
zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 8, wymagającego, by korekty
błędów ujmować retrospektywnie poprzez zmianę danych porównawczych i przekształcenie zysków
zatrzymanych na początku najwcześniejszego prezentowanego okresu, w sprawozdaniu finansowym za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przedmiotowe licencje filmowe o łącznej wartości
bilansowej na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszącej 444 tys. zł, zostały spisane w ciężar kapitałów
własnych, jako korekta błędu na bilansie otwarcia na dzień 31 grudnia 2014 r. Tym samym zmianie
uległa strata netto za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. (wzrost straty o 444 tys. zł).
Jednocześnie Spółka odwróciła amortyzację naliczoną we wcześniej opublikowanych okresach
śródrocznych 2015 r. odpowiednio w kwocie:


za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 r.: 88 tys. zł;



za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r.: 176 tys. zł.

Zmiany prezentacji dokonane w okresach poprzednich
Spółka wprowadziła zmiany w prezentacji niektórych pozycji przychodów i kosztów, które nie miały
wpływu na uprzednio prezentowane kwoty całkowitego dochodu ogółem ani kapitału własnego.
Podsumowanie

wprowadzonych

zmian

do

danych

porównawczych

zaprezentowanych

w niniejszym sprawozdaniu finansowym:
(1) Prezentacja jako kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu niektórych pozycji kosztów,
wcześniej prezentowanych jako koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług;
(2) Wyodrębnienie pozycji „Długoterminowe aktywa programowe” oraz „Krótkoterminowe aktywa
programowe” – w konsekwencji w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych skorygowano pozycję
„Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych”;
(3) W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wyodrębniono w części dotyczącej przepływów
pieniężnych z działalności operacyjnej pozycję „Nabycie aktywów programowych”;
13
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(4) W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych: prezentacja odsetek od rachunków bankowych
w części dotyczącej przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

14
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Przekształcenie sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r.
do 31 marca 2015 r.

3 miesiące 2015 r.
(dane zaraportowane,
w tys. zł)

3 miesiące
zakończone
31 marca 2015 r.
(przekształcone,
w tys. zł)

Zmiana
prezentacji
(w tys. zł)

Korekta błędu
(w tys. zł)

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Strata przed opodatkowaniem (brutto)
Podatek dochodowy
Strata netto
Pozostałe całkowite dochody/ (dochody ujemne),
które zostaną przeniesione do rachunku zysków
i strat po spełnieniu określonych warunków
Całkowite dochody ujemne ogółem

5 676
(5 642)

88

(31)

5 676
(5 585)

34

88

(31)

91

(387)
(355)
29
(919)

-

(138)
169
-

(525)
(186)
29
(919)

(1 598)

88

-

(1 510)

3
(172)

-

-

3
(172)

(1 767)

88

-

(1 679)

-

-

-

-

(1 767)

88

-

(1 679)

-

-

-

-

(1 767)

88

-

(1 679)

(0,27)

0,01

-

(0,26)

-

-

-

-

(0,27)

-

-

(0,26)

Podstawowa i rozwodniona strata na akcję
z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
- z działalności kontynuowanej
- z działalności zaniechanej
- z zysku/ (straty) roku obrotowego
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Przekształcenie sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r.
do 31 marca 2015 r.
3 miesiące 2015 r.
(dane
zaraportowane)
(w tys. zł)
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk/(strata) netto
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Różnice kursowe
Odsetki i dywidendy, netto
Nabycie aktywów programowych
Zwiększenie stanu należności
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rozliczeń
międzyokresowych
Zmiana stanu rezerw

3 miesiące zakończone
31 marca 2015 r.
(przekształcone,
w tys. zł)

Zmiana
prezentacji
(w tys. zł)

Korekta błędu
(w tys. zł)

(1 767)

88

-

(1 679)

2 079
(8)
54

(88)
-

-

(563)
806

-

(3 538)
(1 322)
-

1 991
(8)
54
(3 538)
(1 885)
806

(1 322)

-

1 322

-

15

-

-

15

(706)

-

(3 538)

(4 244)

(3 538)

-

3 538

-

3

-

-

3

(3 535)

-

3 538

3

Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

4 000

-

-

4 000

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

4 000

-

-

4 000

(241)

-

-

(241)

8
2 020
1 787

-

-

8
2 020
1 787

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych
Odsetki otrzymane
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów
Różnice kursowe netto
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
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7.

Przychody ze sprzedaży

3 miesiące zakończone
31 marca 2016 r.
(niebadane, w tys. zł)

3 miesiące zakończone
31 marca 2015 r.
(niebadane, w tys. zł)

- reklama
- sprzedaż treści
- inne usługi

6 028
18
5

5 633
29
14

Razem

6 051

5 676

Przychody ze sprzedaży

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych, w tym:

Przychody Stopklatka S.A. ze sprzedaży generowane są w przeważającej części w oparciu
o zleceniobiorców, mających swoją siedzibę na terytorium Polski.
8.

Koszty według rodzaju

3 miesiące zakończone
31 marca 2016 r.
(niebadane, w tys. zł)

3 miesiące zakończone
31 marca 2015 r.
(niebadane, w tys. zł)

Amortyzacja środków trwałych i wartości
niematerialnych

(2 176)

(1 991)

- w tym amortyzacja długoterminowych aktywów
programowych

(1 815)

(1 301)

(591)
(507)

(666)
(580)

(58)

(71)

(26)

(15)

(18)

(12)

Koszty rodzajowe

Koszty świadczeń pracowniczych, w tym:
- koszty wynagrodzeń
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych
świadczeń
- koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu
odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i
tym podobnych świadczeń pracowniczych
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

(3 435)

(3 171)

- w tym rozliczenie w czasie krótkoterminowych
aktywów programowych

(494)

(405)

Podatki i opłaty
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
Pozostałe koszty

(540)
(7)
(18)

(401)
(9)
(46)

(6 785)

(6 296)

Razem

9.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne w analizowanym okresie 3 miesięcy 2016 r. obejmowały głównie
dodatnie różnice kursowe w kwocie 160 tys. zł, podczas gdy w okresie 3 miesięcy zakończonym
31 marca 2015 r. wystąpiły ujemne różnice kursowe w kwocie 894 tys. zł, które stanowiły główną
pozycję pozostałych kosztów operacyjnych.
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10.

Koszty finansowe

Koszty finansowe obejmowały odsetki od pożyczek w kwocie 64 tys. zł (3 miesiące zakończone
31 marca 2015 r.: 58 tys. zł) oraz dyskonto koncesji w kwocie 101 tys. zł (3 miesiące zakończone
31 marca 2015 r.: 115 tys. zł).
11.

Aktywa programowe długo- i krótkoterminowe

Aktywa programowe obejmują posiadane przez Spółkę licencje filmowe oraz licencje na utwory
muzyczne. Część wykorzystywanych przez Spółkę licencji filmowych objęta jest dodatkowym
(w stosunku do czasu trwania licencji) ograniczeniem związanym z maksymalną dopuszczalną liczbą
emisji. W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. Spółka przeprowadziła szczegółową
analizę dostępnych licencji, liczby emisji oraz ograniczeń z nimi związanych. W wyniku analizy
stwierdzono, iż dla licencji o wartości netto 52 tys. zł dostępna liczba emisji została wykorzystana
w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. W rezultacie Spółka dokonała odpisu i likwidacji
wspomnianych powyżej licencji. Odpis ten jest prezentowany, zgodnie z polityką rachunkowości
Spółki, jako amortyzacja aktywów programowych długo- lub krótkoterminowych.
Jednocześnie w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. Spółka naliczyła amortyzację
długoterminowych aktywów programowych w kwocie 1 789 tys. zł oraz dokonała zakupów na kwotę
2 896 tys. zł.
12.

Pozostałe wartości niematerialne

Pozostałe wartości niematerialne obejmują przede wszystkim koncesję na nadawanie programu
telewizyjnego w kwocie netto 10 163 tys. zł na dzień 31 marca 2016 r. (10 499 tys. zł na dzień
31 grudnia 2015 r.).
W dniu 27 lutego 2014 r. KRRiT wydała decyzję nr DR-062/2014-1/544, na mocy której rozszerzona
została pierwotna koncesja o możliwość rozpowszechniania programu telewizyjnego Stopklatka TV
w sposób rozsiewczy satelitarny. Koszt rozszerzenia koncesji wyniósł 10 370 tys. zł. W związku
z powyższym amortyzacja niniejszej koncesji rozpoczęła się od miesiąca następnego po jej
uprawomocnieniu, tj. od marca 2014 r. Amortyzacja koncesji wyniosła 336 zł w okresie 3 miesięcy
zakończonym 31 marca 2016 r. oraz 336 tys. zł w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2015 r.
13. Kapitał zakładowy
7 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Stopklatka S.A. do kwoty nie niższej niż 6 529 957 zł i nie wyższej
18
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niż 11 171 260 zł w drodze emisji 4 641 304 akcji serii E Stopklatka S.A. o wartości nominalnej 1 zł
za jedną akcję.
Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 lutego 2016 r.
Po dokonaniu powyższych zmian kapitał zakładowy Emitenta wynosi:

Kapitał zakładowy wg stanu na 31 marca 2016 r.

Seria

Rodzaj akcji

A1

zdematerializowane

A2

zdematerializowane

B

zdematerializowane

C

zdematerializowane

D

zdematerializowane

E

akcje nie zostały
jeszcze
zdematerializowane

Rodzaj
uprzywilejowania

Rodzaj
ogranicze
nia praw
do akcji

nie są
uprzywilejowane
nie są
uprzywilejowane
nie są
uprzywilejowane
nie są
uprzywilejowane
nie są
uprzywilejowane

nie
dotyczy
nie
dotyczy
nie
dotyczy
nie
dotyczy
nie
dotyczy

nie są
uprzywilejowane

nie
dotyczy

Razem

Wartość
nominalna
jednej akcji
(w zł)

Wartość serii/
emisji wg
wartości
nominalnej
(w zł)

1 271 000

1,00

1 271 000,00

485 000

1,00

485 000,00

193 045

1,00

193 045,00

326 201

1,00

326 201,00

4 254 710

1,00

4 254 710,00

4 641 304

1,00

4 641 304,00

Liczba akcji

11 171 260

Sposób
pokrycia
kapitału
opłacony
w całości
opłacony
w całości
opłacony
w całości
opłacony
w całości
opłacony
w całości
opłacony
w całości

Data
rejestracji

01-07-2010
01-07-2010
29-07-2010
30-11-2011
16-07-2014
09-02-2016

11 171 260,00

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A. wynikająca ze wszystkich
wyemitowanych akcji Spółki wynosi 11 171 2601.
Na dzień 31 grudnia 2015 r. struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawiała się następująco:

1

zgodnie ze spisami nabywców otrzymanymi od domów maklerskich, po zakończeniu subskrypcji, z uwzględnieniem Akcji Serii E, które
jeszcze nie zostały zdematerializowane i wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
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Kapitał zakładowy wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

Seria

Rodzaj akcji

A1

zdematerializowane

A2

zdematerializowane

B

zdematerializowane

C

zdematerializowane

D

zdematerializowane

Rodzaj
uprzywilejowania

Rodzaj
ogranicze
nia praw
do akcji

nie są
uprzywilejowane
nie są
uprzywilejowane
nie są
uprzywilejowane
nie są
uprzywilejowane
nie są
uprzywilejowane

nie
dotyczy
nie
dotyczy
nie
dotyczy
nie
dotyczy
nie
dotyczy

Wartość
nominalna
jednej akcji
(w zł)

Wartość
serii/ emisji
wg wartości
nominalnej
(w zł)

1 271 000

1,00

1 271 000,00

485 000

1,00

485 000,00

193 045

1,00

193 045,00

326 201

1,00

326 201,00

4 254 710

1,00

4 254 710,00

Liczba akcji

Razem

6 529 956

Sposób
pokrycia
kapitału
opłacony
w całości
opłacony
w całości
opłacony
w całości
opłacony
w całości
opłacony
w całości

Data
rejestracji

01-07-2010
01-07-2010
29-07-2010
30-11-2011
16-07-2014

6 529 956,00

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, na dzień przekazania niniejszego śródrocznego
sprawozdania finansowego, struktura akcjonariatu Stopklatka S.A. uwzględniająca akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przedstawia się następująco:

Posiadacz akcji - nazwa
(firma) jednostki

Rodzaj akcji

Liczba akcji*

Wartość
nominalna akcji
w zł*

Udział
w kapitale
podstawowym
w %*

Liczba
głosów
na WZ*

Udział
w ogólnej
liczbie głosów
na WZ*

Agora S.A.

zwykłe na okaziciela

4 596 203

4 596 203,00

41,14%

4 596 203

41,14%

Kino Polska TV S.A.

zwykłe na okaziciela

4 585 109

4 585 109,00

41,04%

4 585 109

41,04%

Hakan Atlan

zwykłe na okaziciela

1 662 130

1 662 130,00

14,88%

1 662 130

14,88%

Pozostali

zwykłe na okaziciela

327 818

327 818,00

2,94%

327 818

2,94%

11 171 260

11 171 260,00

100,00%

11 171 260

100,00%

Razem

* zgodnie ze spisami nabywców otrzymanymi od domów maklerskich, po zakończeniu subskrypcji, z uwzględnieniem Akcji Serii E, które
jeszcze nie zostały zdematerializowane i wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
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14. Zobowiązania z tytułu koncesji
Stan na
31 marca 2016 r.
(niebadany, w tys. zł)

Stan na
31 grudnia 2015 r.
(w tys. zł)

Przyszłe płatności
29 grudnia 2016 r.

1 489

1 489

29 grudnia 2017 r.

1 553

1 553

29 grudnia 2018 r.

1 618

1 618

29 grudnia 2019 r.

1 683

1 683

29 grudnia 2020 r.

1 748

1 748

29 grudnia 2021 r.

1 812

1 812

29 grudnia 2022 r.

1 877

1 877

Płatności razem

11 780

11 780

Dyskonto
Obecna wartość przyszłych płatności wartość bilansowa zobowiązania z tytułu
koncesji

(1 744)

(1 845)

10 036

9 935

Część krótkoterminowa

1 074

1 066

Część długoterminowa

8 962

8 869

15.

Kredytodawcy i pożyczkodawcy

Na dzień 31 marca 2016 r. Spółka posiadała następujące kredyty i pożyczki:

Podmiot finansujący

Waluta

Wielkość
kredytu/limitu
(w tys. zł)

Wielkość kredytu
na dzień bilansowy
(w tys. zł)

Kino Polska TV S.A.

PLN

2 000

2 019

Agora S.A.

PLN

2 000

2 018

4 000

4 037

Razem kredyty
i pożyczki
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Warunki
oprocentowania
WIBOR 3M +
1,5%
WIBOR 3M +
1,5%

Termin spłaty
31-12-2016
31-12-2016

Zabezpieczenia
przepisy kodeksu
cywilnego
przepisy kodeksu
cywilnego
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Na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółka posiadała następujące kredyty i pożyczki:

Podmiot finansujący

Waluta

Wielkość
Wielkość
kredytu na dzień
kredytu/limitu
bilansowy
(w tys. zł)
(w tys. zł)

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

Kino Polska TV S.A.

PLN

600

666

8% rocznie do 201407-31; od 2014-08-01
WIBOR 3M+1,5%

Agora S.A.

PLN

600

636

WIBOR 3M + 1,5%

29-02-2016

Kino Polska TV S.A.

PLN

1 000

1 034

WIBOR 3M + 1,5%

29-02-2016

Agora S.A.

PLN

1 000

1 034

WIBOR 3M + 1,5%

29-02-2016

Kino Polska TV S.A.

PLN

2 000

2 063

WIBOR 3M + 1,5%

29-02-2016

Agora S.A.

PLN

2 000

2 063

WIBOR 3M + 1,5%

29-02-2016

Kino Polska TV S.A.

PLN

2 000

2 003

WIBOR 3M + 1,5%

31-12-2016

Agora S.A.

PLN

2 000

2 002

WIBOR 3M + 1,5%

31-12-2016

11 200

11 501

Razem kredyty
i pożyczki

29-02-2016

Zabezpieczenia
weksel in blanco,
poddanie się egzekucji
w trybie art.. 777
par. 1 pkt 4 k.p.c
przepisy kodeksu
cywilnego
przepisy kodeksu
cywilnego
przepisy kodeksu
cywilnego
przepisy kodeksu
cywilnego
przepisy kodeksu
cywilnego
przepisy kodeksu
cywilnego
przepisy kodeksu
cywilnego

16. Leasing
Poza umowami najmu powierzchni biurowej (w Warszawie przy ul. Puławskiej 435A
i Puławskiej 61) w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 r. Spółka nie korzystała ani nie
zawierała innych umów o charakterze leasingu, najmu lub dzierżawy.
Spółka nie posiada wiedzy odnośnie aktualnej wartości rynkowej wynajmowanej powierzchni biurowej.

Przyszłe zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego – leasingobiorca
Stan na
31 marca 2016 r.
(niebadany, w tys. zł)

Stan na
31 grudnia 2015 r.
(w tys. zł)

W okresie 1 roku

10

10

Razem

10

10

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

Stan na
31 marca 2016 r.
(niebadany, w tys. zł)

Stan na
31 grudnia 2015 r.
(w tys. zł)

W okresie 1 roku
W okresie od 1 do 5 lat
Powyżej 5 lat

7 873
31 905
10 103

7 874
25 529
18 079

Razem

49 881

51 482
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Przyszłe zobowiązania z tytułu umów zakupu licencji filmowych

Stan na
31 marca 2016 r.
(niebadany, w tys. zł)

Stan na
31 grudnia 2015 r.
(w tys. zł)

W okresie 1 roku
W okresie od 1 do 5 lat

1 363
2 293

2 103
1 595

Razem

3 656

3 698

17.

Porównanie wartości godziwej i wartości księgowej

Spółka stosuje następującą hierarchię ustalania i ujawniania wartości godziwej instrumentów
finansowych, w zależności od wybranej metody wyceny:


Poziom 1: ceny kwotowane (nieskorygowane) na aktywnych rynkach dla takich samych aktywów
i zobowiązań;



Poziom 2: dane wejściowe, które są obserwowalne dla danych aktywów i zobowiązań,
zarówno bezpośrednio (np. jako ceny) lub pośrednio;



Poziom 3: dane wejściowe nie bazujące na obserwowalnych cenach rynkowych (dane wejściowe
nieobserwowalne).

Tabela poniżej przedstawia wartości godziwe aktywów i zobowiązań finansowych nie wycenianych
w wartości godziwej wraz z ich wartościami księgowymi.

Stan na
31 marca 2016 r.
(niebadany, w tys. zł)

Stan na
31 grudnia 2015 r.
(w tys. zł)

Kategoria
wg
MSR 39

Poziom
hierarchii
wartości
godziwej

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności

A

2

3 113

3 113

2 285

2 285

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Kredyty i pożyczki otrzymane

A
B

*
2

3 835
(4 037)

3 835
(4 037)

5 734
(11 501)

5 734
(11 501)

Zobowiązanie z tytułu koncesji
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

B

2

(10 036)

(10 450)

(9 934)

(10 347)

B

2

(10 468)

(10 468)

(7 857)

(7 857)

(17 593)

(18 007)

(21 273)

(21 686)

Razem
Nierozpoznany zysk/(strata)

Wartość
księgowa

Wartość
godziwa

(414)

Wartość
księgowa

Wartość
godziwa

(413)

Na należności oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług składają się w przeważającej mierze należności
i zobowiązania, które zostaną uregulowane nie później niż do końca miesiąca następującego po dniu
bilansowym, dlatego przyjęto, że ich wycena z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie byłaby
zbliżona do wartości nominalnej.
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Do ustalenia wartości godziwej zobowiązań z tytułu koncesji przyjęto przewidywane przepływy
od daty bilansowej do 29 grudnia 2022 r., dyskontując je za pomocą stopy rynkowej WIBOR i marży
związanej z ryzykiem kredytowym Spółki.
Na poszczególne dni bilansowe zaprezentowane w niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu
finansowym kredyty i pożyczki otrzymane obejmowały krótkoterminowe pożyczki otrzymane od
głównych akcjonariuszy Spółki oprocentowane na bazie stopy procentowej WIBOR i marży związanej
z ryzykiem kredytowym Spółki oraz wyceniane w bilansie według metody kosztu zamortyzowanego.
Dlatego przyjęto, że ich wycena z uwzględnieniem aktualnej wartości pieniądza w czasie byłaby
zbliżona do wartości księgowej.
18.

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Przychody od jednostek powiązanych dotyczą przede wszystkim wzajemnych usług reklamowych.
Natomiast

zakupy

od

jednostek

powiązanych

obejmują

wzajemne

usługi

reklamowe,

usługi produkcyjne, a także zakup licencji.
3 miesiące
zakończone
31 marca 2016 r.
(niebadane,
w tys. zł)

3 miesiące
zakończone
31 marca 2015 r.
(niebadane,
w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży jednostkom
powiązanym

przychody ze
sprzedaży razem

przychody ze
sprzedaży razem

Kino Polska TV S.A.
FILMBOX INTERNATIONAL LTD.
Helios S.A.
Next Film Sp. z o.o.
Agora S.A.

37
6
15
29
72

7
77

Razem

159

143

59

3 miesiące zakończone 31 marca 2016 r.
(niebadane, w tys. zł)
Zakupy od jednostek powiązanych
Kino Polska TV S.A.
KPTV Media Sp. z o.o.
FILMBOX INTERNATIONAL LTD.
Helios S.A.
Next Film Sp. z o.o.
Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o.
Inforadio Sp. z o.o.
AdTaily Sp. z o.o.
Agora S.A.

zakupu
usług
196
90
6
74
27
53
148

zakup
aktywów
375
-

594

koszty
odsetkowe
31

3 miesiące zakończone 31 marca 2015 r.
(niebadane, w tys. zł)
zakupu
usług
265
90

zakup
aktywów
1 177
-

-

-

-

-

-

31

4
2
5
61

375

62

496

24

koszty
odsetkowe
29

-

69

-

-

-

29

1 177

58

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. za I kwartał 2016 r.

Stan na
31 marca 2016 r.
(niebadany,
w tys. zł)

Stan na
31 grudnia 2015 r.
(w tys. zł)

Rozrachunki

Rozrachunki

Kino Polska TV S.A.
FILMBOX INTERNATIONAL LTD.
TV Okazje Sp. z o.o.
Helios S.A.
Agora S.A.

42
6
18
261

1

411

Razem należności

327

440

Należności od podmiotów powiązanych

28

-

Stan na
31 marca 2016 r.
(niebadany, w tys. zł)
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

Stan na
31 grudnia 2015 r.
(w tys. zł)

Rozrachunki

Pożyczki

Rozrachunki

Pożyczki

Kino Polska TV S.A.
KPTV Media Sp. z o.o.
Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.
FILMBOX INTERNATIONAL LTD.
Helios S.A.
Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o.
Agora S.A.

563
111
6
91
65
-

2 019
-

1 795
322
1

5 766
-

2 018

-

-

105

5 735

Razem

836

4 037

2 223

11 501

-

19. Zdarzenia po dniu bilansowym
Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji serii E Stopklatka S.A.
Do dnia 4 kwietnia 2016 r. włącznie Spółka wykorzystała wszystkie środki pozyskane z emisji akcji
serii E przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego (w szczególności zmniejszenie zobowiązań
Spółki), o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 15/2016.
Emitent zrealizował tym samym wszystkie cele emisyjne akcji serii E Stopklatka S.A.
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III. CHARAKTERYSTYKA
W ANALIZOWANYM

ISTOTNYCH
OKRESIE

WRAZ

DOKONAŃ
Z

LUB

OPISEM

NIEPOWODZEŃ

NAJWAŻNIEJSZYCH

EMITENTA
CZYNNIKÓW

I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW
NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

1.

Wyniki finansowe

Wybrane wielkości
ekonomiczno-finansowe

3 miesięcy zakończone
31 marca 2016 r.
(w tys. zł)

3 miesięcy zakończone
31 marca 2015 r.
(w tys. zł)

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

6 051

5 676

7%

Strata na działalności operacyjnej

(581)

(1 510)

62%

Strata netto

(738)

(1 679)

56%

Dnia 12 marca 2014 r. Spółka rozszerzyła działalność uruchomiając kanał filmowy Stopklatka TV, co
w znaczący sposób wpłynęło na wzrost przychodów Emitenta i poprawę wyników.
Przychody Spółki ze sprzedaży za I kwartał 2016 r. wzrosły o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim,
wynosząc 6 051 tys. zł (z czego 6 028 tys. zł pochodziło ze sprzedaży czasu reklamowego na antenie
Stopklatki TV – wyniki oglądalności tej stacji zostały zaprezentowane w dalszej części Raportu).
Zniwelowana została strata na działalności operacyjnej, która w analizowanym okresie 2016 r. wyniosła
581 tys. zł, a więc o 62% mniej niż w I kwartale roku 2015, kiedy to kształtowała się na poziomie
1 510 tys. zł.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż Spółka o ponad połowę ograniczyła stratę netto. W I kwartale
2016 r. wyniosła ona 738 tys. zł i była o 56% niższa niż w tym samym okresie 2015 r., kiedy to
ukształtowała się na poziomie 1 679 tys. zł.

2.

Działalność telewizyjna

Stopklatka TV zakończyła I kwartał 2016 r., odnotowując wzrost wskaźników oglądalności zarówno
w porównaniu do wcześniejszego kwartału, jak i wobec analogicznego okresu 2015 r. Od stycznia do
marca 2016 r. średnia minutowa oglądalność kanału (AMR) wśród wszystkich widzów wyniosła
69,6 tys., czyli o 9,6% więcej niż w poprzednim kwartale i o 13% więcej w stosunku do
I kwartału ubiegłego roku. Przełożyło się to na udział stacji w rynku (SHR) równy 0,97% SHR i wzrost
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tego wskaźnika na poziomie 12,8% w porównaniu z I kwartałem 2015 r. oraz 6,6% względem IV
kwartału ubiegłego roku.
W grupie komercyjnej w I kwartale 2016 r. Stopklatka TV osiągnęła 0,96% SHR i 26,5 tys. AMR, co
w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku oznacza wzrost odpowiednio o 3,2%
i 0,6%. Wśród ogółu widzów naziemnej telewizji cyfrowej średni kwartalny udział stacji w rynku
wyniósł 1,95% SHR. W porównaniu z I kwartałem 2015 roku jest to o 20,4% więcej.
W analizowanym okresie 2016 r. widzowie oglądali Stopklatkę TV dłużej niż rok wcześniej – średni
dzienny czas (ATS) spędzany z ofertą stacji wyniósł w omawianym okresie 28 minut i 30 sekund
w grupie wiekowej 16-49 oraz 27 minut i 52 sekundy w grupie 4+ (wzrost o 7,5% i 11,6% wobec
I kwartału 2015 r.).
W stosunku do rezultatów z poprzedniego kwartału stacja zwiększyła swój wskaźnik zasięgu RCH% do
poziomu 10,01% wśród wszystkich widzów (wzrost o 8,6%) i 7,58% w grupie komercyjnej (wzrost
o 1,5%).

Zmiana warunków koncesji na rozpowszechnianie programu Stopklatka TV
23 lutego 2016 r. Zarząd Emitenta powziął informację o podjęciu przez Przewodniczącego Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji („KRRiT”) decyzji o wyrażeniu zgody na wnioskowane przez Spółkę
zmiany w koncesji Nr 544/2013-T z dnia 30 października 2013 r. („Koncesja”), udzielonej Emitentowi
na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „STOPKLATKA TV” w sposób cyfrowy
rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym
EBI nr 11/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
Na mocy niniejszej decyzji od kwietnia 2016 r.:


udział filmów fabularnych wynosił będzie min. 53% w tygodniowym czasie nadawania programu;



udział filmów dokumentalnych wynosił będzie min. 10% w tygodniowym czasie nadawania programu;



wprowadzono nową kategorię audycji – rozrywka – na poziomie min. 5% w tygodniowym czasie
nadawania programu;



udział audycji powtórkowych wynosił będzie nie więcej niż 30% w tygodniowym czasie nadawania
programu.
Pozostałe warunki Koncesji pozostają bez zmian.
W ocenie Spółki wyżej wskazana zmiana warunków udzielonej Koncesji w stopniu znaczącym
podniesie jakość oferowanych programów, a w konsekwencji zwiększy satysfakcję odbiorców kanału
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Stopklatka TV. Przyczyni się tym samym do wzrostu oglądalności kanału oraz przychodów z reklam
Emitenta.
3.

Emisja akcji serii E Stopklatka S.A.

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
24 lutego 2016 r. Spółka złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(„GPW”) wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez
GPW 4 641 304 (czterech milionów sześciuset czterdziestu jeden tysięcy trzystu czterech) akcji
zwykłych na okaziciela serii E, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 12/2016
z dnia 24 lutego 2016 r.

Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji serii E Stopklatka S.A.
W dniu 17 lutego 2016 r. Spółka dokonała spłaty wskazanych poniżej pożyczek, realizując tym samym
jeden z celów emisyjnych publicznej oferty akcji serii E, przeprowadzonej na podstawie memorandum
informacyjnego z dnia 17 grudnia 2015 r. (raport bieżący EBI 28/2015), o czym Emitent poinformował
raportem bieżącym EBI nr 10/2016.
Spółka dokonała spłaty następujących pożyczek:
Pożyczkodawca: Kino Polska TV S.A.
Umowa numer 1 (Emitent poinformował o podpisaniu niniejszej umowy pożyczki raportem bieżącym
EBI nr 20/2014):
− data podpisania umowy: 24 kwietnia 2014 r.,
− kwota pożyczki 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.
Umowa numer 2
− data podpisania umowy: 19 grudnia 2014 r.,
− kwota pożyczki 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.
Umowa numer 3 (Emitent poinformował o podpisaniu niniejszej umowy pożyczki raportem bieżącym
EBI nr 2/2015):
− data podpisania umowy: 15 stycznia 2015 r.,
− kwota pożyczki 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
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− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.
Pożyczkodawca: Agora S.A.
Umowa numer 1 (Emitent poinformował o podpisaniu niniejszej umowy pożyczki raportem bieżącym
EBI nr 19/2014):
− data podpisania umowy: 24 kwietnia 2014 r.,
− kwota pożyczki 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.
Umowa numer 2
− data podpisania umowy: 19 grudnia 2014 r.,
− kwota pożyczki 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.
Umowa numer 3 (Emitent poinformował o podpisaniu niniejszej umowy pożyczki raportem
bieżącym EBI nr 3/2015):
− data podpisania umowy: 15 stycznia 2015 r.,
− kwota pożyczki 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.
W związku z dokonaniem spłaty powyższych należności, wskazane umowy pożyczek z dniem
17 lutego 2016 r. uległy rozwiązaniu, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym EBI
nr 10/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Stopklatka S.A. oraz zmiany statutu Spółki
w związku z emisją akcji serii E
9 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego zarejestrował zmianę wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz zmianę Statutu Spółki
(Rozdział III, Art. 7), wynikających z emisji 4 641 304 akcji serii E Stopklatka S.A. o wartości
nominalnej 1,00 zł jedna akcja.
Po dokonaniu powyższych zmian kapitał zakładowy Emitenta wynosi 11 171 260,00 zł i dzieli się na:
• 1 271 000 akcji serii A1,
• 485 000 akcji serii A2,
• 193 045 akcji serii B,
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• 326 201 akcji serii C,
• 4 254 710 akcji serii D,
• 4 641 304 akcji serii E.
Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A. wynikająca ze wszystkich
wyemitowanych akcji Spółki wynosi 11 171 2602.
Zmiany te zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka S.A. z dnia 7 grudnia 2015 r., uchwały nr 1 Zarządu Stopklatka S.A. z dnia
19 stycznia 2016 r. w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz
uchwały nr 2 Zarządu Stopklatka S.A. z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonanymi zmianami oraz aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
stanowiły załączniki do raportu bieżącego EBI nr 7/2016, który Emitent opublikował
9 lutego 2016 r.

Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego, podwyższonego w drodze
emisji akcji serii E
19 stycznia 2016 r., w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka
S.A. z dnia 7 grudnia 2015 r., w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii E z zachowaniem prawa poboru oraz na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4 Kodeksu
spółek handlowych Zarząd Emitenta dookreślił wysokość kapitału zakładowego wskazanego w art. 7
Statutu Spółki do kwoty 11 171 260 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
sześćdziesiąt złotych), który dzieli się na:
1) 1 271 000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
2) 485 000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
3) 193 045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
4) 326 201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
5) 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,

2

zgodnie ze spisami nabywców otrzymanymi od domów maklerskich, po zakończeniu subskrypcji, z uwzględnieniem Akcji Serii E, które
jeszcze nie zostały zdematerializowane i wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
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6) 4 641 304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych na
okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Poprzez złożenie oświadczenia przez Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego, zostało określone
brzmienie tekstu jednolitego Statutu Stopklatka S.A.
Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonaną zmianą

oraz tekst jednolity Statutu Spółki

uwzględniający zmianę art. 7, stanowiły załączniki do raportu bieżącego EBI nr 4/2016, który Emitent
opublikował w dniu 19 stycznia 2016 r.

Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii E Stopklatka S.A.
W dniu 18 stycznia 2016 r. Zarząd Stopklatka S.A. poinformował raportem bieżącym EBI nr 3/2016
o zakończenie subskrypcji i przydziale akcji serii E Spółki.
Emisja akcji serii E Spółki została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A z dnia 7 grudnia 2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru
(treść uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 26/2015).
1)

Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 grudnia 2015 r.

2)

Data zakończenia subskrypcji:

a)

w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych: 5 stycznia 2016 r.,

b)

w ramach zaproszenia Zarządu Spółki: nie dotyczy.

3)

Data przydziału instrumentów finansowych: 18 stycznia 2016 r.

4)

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 4 641 304 akcji serii E.

5)

Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 99,716811%.

6)

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej

subskrypcji: 4 641 304 akcji serii E, w tym:
a)

w wyniku realizacji zapisów podstawowych: 4 625 187,

b)

w wyniku realizacji zapisów dodatkowych: 16 117.

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:
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a)

w ramach zapisów podstawowych: 43

b)

w ramach zapisów dodatkowych: 12

9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
a)

w ramach zapisów podstawowych: 43

b)

w ramach zapisów dodatkowych: 8

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 oferty3:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego łączny koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji
serii E Stopklatka S.A. wynosi 251 082,49 zł, w tym:
a)

przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 104 074,99 zł,

b)

wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0zł,

c)

sporządzenie publicznego dokumentu lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów

doradztwa: 95 000,00 zł,
d)

promocja oferty: 0 zł,

e)

opłaty administracyjne na rzecz KDPW, GPW, opłaty notarialne, podatki i inne: 52 007,50 zł.

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 32 "Instrumenty finansowe: prezentacja"
pkt. 37 koszty związane z operacjami na kapitale własnym, zmniejszają te kapitały w kwocie równej
kosztom krańcowym bezpośrednio odnoszącym się do tej operacji, to jest takim kosztom, które w innym
przypadku nie byłyby poniesione. Pozostałe nakłady związane z operacją na kapitale własnym, a więc
takie, których można było uniknąć, ujmuje się jako koszty.

3

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego Raportu, Spółka sporządzi i udostępni w terminie
późniejszym do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów,
po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem
subskrypcji.
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4.

Zmiany w organach nadzorczych Stopklatka S.A.

W dniu 21 stycznia 2016 r. Pani Berrin Avcilar złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej
Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 21 stycznia 2016 r., godz. 12:01. Pani Berrin Avcilar nie
podała przyczyn złożenia rezygnacji.
Ponadto w dniu 21 stycznia 2016 r. Emitent otrzymał oświadczenie od Kino Polska TV S.A., złożone
na podstawie §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, w sprawie powołania Pana Berka Uziyel do pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. ze skutkiem na dzień 21 stycznia 2016 r., godz. 12:02
Życiorys Pana Berka Uziyel stanowił załącznik do raportu bieżącego EBI nr 5/2016 z dnia
21 stycznia 2016 r., w którym Emitent poinformował o powyższych zmianach.
Na dzień 21 stycznia 2016 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
 Berk Uziyel – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 21 stycznia 2018 r.,
 Bartosz Hojka – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 15 lipca 2016 r.,
 Tomasz Jagiełło – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 15 lipca 2016 r.,
 Grzegorz Kossakowski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 15 lipca 2016 r.,
 Marcin Kowalski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 15 lipca 2016 r.,
 Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 15 lipca 2016 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. w dniu 3 lutego 2016 r., Rada Nadzorcza działając na
podstawie §17A ust. 4 Statutu Spółki podjęła w głosowaniu tajnym uchwałę o wyborze na
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Berka Uziyel, o czym Emitent poinformował w raporcie
bieżącym EBI nr 6/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.
W związku z powyższym, na dzień publikacji niniejszego raportu poszczególne funkcje w Radzie
Nadzorczej Spółki sprawują:
• Berk Uziyel – 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.

IV. INFORMACJE ODNOŚNIE PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych.
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V. INFORMACJE

O INICJATYWACH NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ

INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE, PODEJMOWANYCH W OKRESIE OBJĘTYM
RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Spółka kontynuuje prace nad rozwojem usługi HbbTV dostępnej na kanale telewizyjnym
Stopklatka TV.

VI. OPIS

ORGANIZACJI

KAPITAŁOWEJ,

GRUPY

ZE

WSKAZANIEM

JEDNOSTEK

PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Stopklatka S.A. nie posiada jednostek od siebie zależnych, tym samym nie tworzy ona
grupy kapitałowej, a co za tym idzie nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

VII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, na dzień przekazania niniejszego Raportu, struktura
akcjonariatu Stopklatka S.A. uwzględniająca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki, przedstawia się następująco:

Posiadacz akcji - nazwa
(firma) jednostki

Rodzaj akcji

Liczba akcji*

Wartość
nominalna akcji
w zł*

Udział
w kapitale
podstawowym
w %*

Liczba
głosów
na WZ*

Udział
w ogólnej
liczbie głosów
na WZ*

Agora S.A.

zwykłe na okaziciela

4 596 203

4 596 203,00

41,14%

4 596 203

41,14%

Kino Polska TV S.A.

zwykłe na okaziciela

4 585 109

4 585 109,00

41,04%

4 585 109

41,04%

Hakan Atlan

zwykłe na okaziciela

1 662 130

1 662 130,00

14,88%

1 662 130

14,88%

Pozostali

zwykłe na okaziciela

327 818

327 818,00

2,94%

327 818

2,94%

11 171 260

11 171 260,00

100,00%

11 171 260

100,00%

Razem

* zgodnie ze spisami nabywców otrzymanymi od domów maklerskich, po zakończeniu subskrypcji, z uwzględnieniem Akcji Serii E, które
jeszcze nie zostały zdematerializowane i wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA
Emitent według stanu na dzień 31 marca 2016 r. zatrudniał łącznie 18 osób co stanowi 14,2 etatów,
zaś na dzień przekazania Raportu zatrudnia łącznie 19 osób w ramach 15,2 etatów.

W imieniu Spółki,

Bogusław Kisielewski

Agnieszka Sadowska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu
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