
 

 

 

 
 
   

 

 

Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 r. 

    

 

      Akcjonariusz Stopklatka S.A. 

 

 

Dot. wniosku („Wniosek”) oraz pytań przedstawionych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stopklatka S.A. z dnia 30 maja 2017 r. („ZWZ”) 

 

 

Szanowny Panie, 

 

W imieniu Stopklatka S.A. („Spółka”) 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.  

 

 

 

Z poważaniem, 

 

_________________   _________________ 

Bogusław Kisielewski  Agnieszka Sadowska 
Prezes Zarządu   Członek Zarządu 


