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1. Podstawowe informacje o Spółce 

Aduma jest liderem polskiego rynku technologii interaktywnych i dotykowych. Jako jeden z 
globalnych producentów technologii interaktywnych oferuje swoim klientom najwyższą 
jakość rozwiązań. Innowacyjne rozwiązania Adumy to nowy wymiar komunikacji pod 
względem formy, siły przekazu i skuteczności: zmieniają odbiorcę reklamy w jej aktywnego i 
zaangażowanego uczestnika.  
Aduma oferuje klientom szeroki wybór systemów dotykowych i interaktywnych. Aduma jest 
także ekspertem w dziedzinie zarządzania sieciami nośników interaktywnych i dotykowych – 
spółka jako jedna z pierwszych na świecie uruchomiła stałą sieć nośników (podłóg i ścian) do 
reklamy interaktywnej. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy zaskakujące kampanie, 
eventy, reklamy i instalacje multimedialne obok których nikt nie przejdzie obojętnie! 
 
Oferowane Usługi: 

 Sprzedaż systemów interaktywnych i dotykowych: wszędzie tam gdzie zaskoczenie, 
interakcja, zaangażowanie i zabawa służą skutecznej komunikacji (muzea, placówki 
edukacyjne, bary i puby, punkty sprzedaży itd.) 

 Planowanie i sprzedaż angażujących kampanii interaktywnych w ramach sieci Aduma 
Interactive Network i innych lokalizacji ambientowych 

 Wynajem Systemów Interaktywnych i Dotykowych: Uatrakcyjnianie eventów, 
konferencji, targów, itd.  

 Produkcja i Sprzedaż Aplikacji Interaktywnych i Dotykowych 

 Sprzedaż Multimediów 
 

 
Władze Spółki: 

W skład Zarządu Aduma S.A. wchodzą: 
 
Marcin Ćmiech – Prezes Zarządu 
Maciej Mielcarek – Wiceprezes Zarządu 
Zbigniew Wantuła – Wiceprezes Zarządu 
 
W skład Rady Nadzorczej Aduma S.A. wchodzą: 
 
Rafał Syska – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Magdalena Ogibowska 
Adam Michalewicz  
dr Grzegorz Mielcarek 
dr Zbigniew Wójtowicz 
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2. Wybrane Dane Finansowe  

 
Tabela: Wybrane Dane Finansowe z Rachunku Zysków i Strat w zł  
 
  

 
 
Tabela: Wybrane Dane Finansowe z Bilansu w zł  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wyszczególnienie II Kwartał 2011 II Kwartał 2012

II kwartał 2011 

narastająco

II kwartał 2012 

narastająco

Amortyzacja 19 333,74 zł 88 672,74 zł 56 692,50 zł 163 055,76 zł

Przychody netto ze sprzedaży 469 149,70 zł 2 305 056,96 zł 892 756,86 zł 3 135 831,10 zł

Zysk (strata) ze sprzedaży 98 178,25 zł 440 921,87 zł 187 544,78 zł 518 825,97 zł

Zysk (strata)z działalności operacyjnej 

(EBIT) 97 444,48 zł 446 112,60 zł 186 772,07 zł 523 407,76 zł

Zysk (strata) brutto 99 374,31 zł 461 023,45 zł 190 335,55 zł 548 488,63 zł

Zysk (strata) netto 79 921,31 zł 312 299,45 zł 170 882,55 zł 383 146,63 zł

EBITDA 116 778,22 zł 534 785,34 zł 258 613,06 zł 686 463,52 zł

Stan na 

31.03.2011

Stan na 

31.03.2012

Stan na 

30.06.2011

Stan na 

30.06.2012

Należności Długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Należności Krótkoterminowe 260 048,03 zł 1 337 947,71 zł 446 630,57 zł 2 413 791,90 zł

Środki Pieniężne i Inne Aktywa Pieniężne 376 652,77 zł 1 655 051,89 zł 303 104,18 zł 924 920,22 zł

Kapitał (fundusz) własny 715 346,09 zł 3 172 333,47 zł 795 267,40 zł 3 484 632,92 zł

Zobowiązania Długoterminowe 0,00 zł 254 832,32 zł 0,00 zł 262 150,06 zł

Zobowiązania Krótkoterminowe 95 877,83 zł 938 214,32 zł 158 088,79 zł 912 049,55 zł
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3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 

Przychody spółki w II kwartale 2012 roku wyniosły 2 305 tys. złotych i były o  359% wyższe w 
porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. W drugim 
kwartale EBITDA wyniosła 535 tys. zł, zysk brutto 461 tys. złotych, a zysk netto 312 tys. zł (co 
stanowi wzrost odpowiednio o 358%, 364% i 291% w stosunku do analogicznego okresu 
ubiegłego roku). Mniejszy wzrost zysku netto w stosunku do zysku brutto, spowodowany jest 
nieuwzględnieniem w podstawie opodatkowania rezerw na koszty, które uwzględniono w 
wyniku brutto. Po dwóch kwartałach 2012 przychody wyniosły 3 136 tys. złotych, zysk brutto  
549 tys. złotych, zysk netto 383 tys. złotych, a EBITDA 687 tys. złotych. 

Drugi kwartał był rekordowy w dotychczasowej historii spółki i zakończył się wynikiem 
porównywalnym z całym ubiegłym rokiem (w 2011 roku spółka osiągnęła przychody w 
wysokości 2,479 tys. złotych i zysk netto na poziomie 267 tys. złotych). Co istotne, spółka, 
zgodnie z przewidywaniami, nie tylko istotnie zwiększyła przychody, ale także poprawiła 
rentowność w odniesieniu do 2011 roku i I kwartału 2012r.  

Na sukces w okresie złożyło się zakończenie kilkunastu istotnych projektów i realizacji. W 
okresie od kwietnia do czerwca spółka bezpośrednio i wspólnie z partnerami dostarczyła 
rozwiązania m.in. dla Helios , Peugeot, Orange, PZU, P&G, ZPR, Nike, Kraft Foods Polska, 
Trias Event Engineering i Grupy Żywiec. Systemy Adumy służyły także odbiorcom publicznym 
takim jak Narodowy Bank Polski, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie czy Miejska 
Biblioteka Publiczna w Lublinie.  

Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem było zakończenie realizacji systemów 
interaktywnych, kinetycznych, wielodotykowych i mobilnych na potrzeby galerii Sky Tower 
we Wrocławiu. Wśród dostarczonych rozwiązań znalazł się największy na świecie kinetyczny 
VideoWall (15m długości i prawie 2m wysokości). Instalacja ta spotkała się z uznaniem 
zarówno krajowych jak i zagranicznych partnerów i wyróżniona została nagrodą Visual 
Innovation. Ważniejsza niż nagroda jest jednak jakość wykonanego rozwiązania i 
potwierdzenie kompetencji Adumy jako doświadczonego partnera przy najbardziej 
zaawansowanych realizacjach multimedialnych na świecie.  

W drugim kwartale, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, rozpoczęliśmy także realizacje 
zleceń na podłogi interaktywne dedykowane najmłodszym użytkownikom. Wysoka jakość 
produktu znajduje uznanie u najbardziej wymagających klientów na rynku: nasze 
interaktywne place zabaw iFoot Kids na stałe zagościły m.in. w tak prestiżowych lokalizacjach 
jak Galeria Mokotów i Centrum Handlowe Arkadia w Warszawie.  

Niezmiernie istotne z perspektywy zarówno krótkookresowych wyników finansowych jak i 
rozwoju spółki były pierwsze realizacje międzynarodowe i komercjalizacja najnowszych 
rozwiązań software-owych Adumy w obrębie systemów Multitouch.  

Negatywnie na wynikach finansowych spółki odbiło się niższe niż planowane wykorzystanie 
rozwiązań Adumy w kontekście realizacji dot. EURO 2012.  
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Podsumowując, Aduma kończy drugi kwartał nie tylko najlepszymi w historii wynikami, ale 
także realizacjami które idealnie wpisują się w plany rozwoju. Skonsolidowaliśmy nasz 
wizerunek na rynku ultranowoczesnych instalacji interaktywnych, wzbogaciliśmy ofertę dla 
punktów handlowych i rozpoczęliśmy komercjalizacje skalowalnych produktów gotowych 
(rozwiązania MultiTouch, interaktywne systemy mobilne). Z sukcesem postawiliśmy także 
pierwsze kroki na rynku międzynarodowym.  

Wyniki drugiego kwartału są dobrym prognostykiem następnych okresów. Zarząd 
przewiduje, iż koncentracja realizacji zleceń spółki przypadnie na IV kwartał 2012 i 
konsekwentnie podtrzymuje całoroczne prognozy finansowe.  

 

4. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze 

rozwoju prowadzonej działalności 

 

Drugi kwartał 2012 roku był okresem wytężonej pracy całego zespołu Adumy związanej z 
bieżącymi realizacjami. Racjonalny dobór projektów pozwolił, aby pracę realizacyjne szły w 
parze z pracami rozwojowymi, które koncentrowały się w obrębie technologii 
wielodotykowych i ultranowoczesnych rozwiązań kinetycznych. Spółka w perspektywie 
krótkookresowej chce rozpocząć szerszą międzynarodowa komercjalizacje gotowych 
rozwiązań software-owych, co powinno istotnie zwiększyć skalowalność modelu 
biznesowego Adumy i przełożyć się na zwiększone przychody w najbliższych okresach. Zarząd 
prognozuje, iż w średniookresowej perspektywie nastąpi istotny wzrost udziału sprzedaży 
międzynarodowej w przychodach. Wysokie oczekiwania polskiego odbiorcy w kontekście 
technologii i stosunkowo ograniczone budżety na ultranowoczesne rozwiązania, wymusiły na 
Adumie wypracowanie bardzo restrykcyjnego procesu zarządzania innowacją. Przynosi to 
efekty w kontekście ekspansji międzynarodowej – nasze produkty zyskują uznanie pod 
względem jakości i funkcjonalności, ale także skutecznie konkurują cenowo.  

W II kwartale Aduma po raz pierwszy zaprezentowała swoje rozwiązania na rynku 
amerykańskim. W czasie targów infocomm w Las Vegas, dostarczyliśmy rozwiązania na 
stoiska m.in. takich partnerów jak Sharp, Phillips czy Peerless. Nasze systemy spotkały się z 
ogromnym zainteresowaniem klientów, czego najlepszym dowodem jest fakt, iż rozwiązanie 
wykonane przez spółkę na potrzeby firmy Sharp (oprogramowanie na wielodotykowy 
VideoWall o długości ponad 4m) na stałe zagości w jej siedzibie w Nowym Jorku.  
 
W okresie od kwietnia do czerwca Aduma konsolidowała ofertę rozwiązań dla przestrzeni 
handlowych i publicznych, które coraz częściej wykorzystują zaawansowane technologie 
interaktywne, dotykowe i kinetyczne. Spółka prowadziła także prace i negocjacje w zakresie 
nowych instalacji dla klientów komercyjnych i muzeów. 

Organizacyjnie Aduma koncentrowała się na poprawie wydajności i kontroli procesów, celem 
dalszej poprawy jakości i skróceniu tzw. „time to market” opracowywanych rozwiązań. 
Rozpoczęliśmy także budowę wewnętrznego systemu wymiany informacji i wiedzy 
AdumaLab. 
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Miło nam poinformować, iż nasza praca została doceniona nie tylko przez klientów – Aduma 
S.A. została wybrana najbardziej innowacyjną firmą 2012 roku zlokalizowaną na terenie 
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w kraju. Kapituła Konkursu, uznała iż spółka posiada 
największy potencjał innowacyjny oraz zdolność działania na rynkach międzynarodowych ze 
wszystkich firm działających w Parkach Technologicznych w Polsce.  
 
 

5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 

emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

Aduma nie jest spółką dominującą w stosunku do innych podmiotów i w związku z tym nie 
tworzy grupy kapitałowej. 

 

6. Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, 
 

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce skład akcjonariatu Adumy na 30 czerwca 2012 
wyglądał następująco 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wrocław, 14.08.2012 

 

 

 

Marcin Ćmiech Maciej Mielcarek Zbigniew Wantuła 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

Akcjonariusz Liczba Akcji Liczba Głosów
Udział w ogólnej 

liczbie głosów na WZ

Zbigniew Wantuła 222 500         222 500             18,45%

Marcin Ćmiech 223 000         223 000             18,49%

Maciej Mielcarek 158 000         158 000             13,10%

Beriot Holding Limited, Cypr 121 000         121 000             10,03%

CAM Media S.A. 101 000         101 000             8,37%

Altus TFI S.A. (poprzez fundusze zależne) 99 999           99 999              8,29%

Miley Company Limited, Cypr 74 500           74 500              6,18%

POZOSTALI 206 252         206 252             17,10%


