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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Aduma jest liderem polskiego rynku technologii interaktywnych i dotykowych. Innowacyjne rozwiązania 
oferowane przez Spółkę to nowy wymiar komunikacji pod względem formy, siły przekazu i skuteczności: 
zmieniają odbiorcę przekazu w jego aktywnego i zaangażowanego uczestnika.  
 
Jako jeden z globalnych producentów Aduma oferuje klientom szeroki wybór najwyższej jakości 
systemów dotykowych, interaktywnych i autorskich rozwiązań pozwalających na zdalne zarządzanie 
sieciami innowacyjnych nośników multimedialnych, wykorzystujących najnowsze technologie.  
 
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom software’owym tworzonym przez Aduma S.A. powstają 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: 
 
adw. 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 IV Kwartał 2011 IV Kwartał 2012

IV kwartał 2011 

narastająco

IV kwartał 2012 

narastająco

Amortyzacja 96 239,34 zł 108 271,15 zł 231 477,53 zł 333 685,67 zł

Przychody netto ze sprzedaży 936 389,42 zł 2 305 367,87 zł 2 478 549,23 zł 6 691 266,77 zł

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 152,85 zł 112 441,34 zł 251 662,22 zł 816 519,79 zł

Zysk (strata)z działalności operacyjnej 

(EBIT) 236,94 zł 116 469,94 zł 248 294,92 zł 759 658,54 zł

Zysk (strata) brutto 16 304,85 zł 110 899,97 zł 276 224,20 zł 767 220,78 zł

Zysk (strata) netto 53 582,26 zł 110 899,97 zł 267 051,61 zł 642 520,78 zł

EBITDA 96 476,28 zł 224 741,09 zł 479 772,45 zł 1 093 344,21 zł

Stan na 

30.09.2011

Stan na 

30.09.2012

Stan na 

31.12.2011

Stan na 

31.12.2012

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

Należności Krótkoterminowe 408 224,39 zł 1 757 506,89 zł 875 601,07 zł 1 820 646,68 zł

Środki Pieniężne i Inne Aktywa Pieniężne 2 693 101,03 zł 1 049 912,02 zł 2 238 908,07 zł 1 582 911,31 zł

Kapitał (fundusz) własny 3 064 955,36 zł 3 633 107,10 zł 3 101 371,02 zł 3 744 007,07 zł

Zobowiązania Długoterminowe 166 572,87 zł 241 636,40 zł 223 166,33 zł 224 738,58 zł

Zobowiązania Krótkoterminowe 431 201,38 zł 553 607,56 zł 551 108,02 zł 1 257 193,95 zł
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3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, 

które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

Przychody spółki w IV kwartale 2012 roku wyniosły 2 305 tys. złotych i były o  146% wyższe niż w 
analogicznym okresie ubiegłego roku. W czwartym kwartale EBITDA osiągnęła 225 tys. zł, zysk brutto 111 
tys. zł, a zysk netto 111 tys zł (tożsamy z zyskiem brutto za okres), co stanowi wzrost odpowiednio o 
133%, 580% i 133% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Narastająco, po czterech 
kwartałach 2012 roku przychody wyniosły 6 691 tys. zł, zysk brutto 767 tys. zł, zysk netto 643 tys. zł, a 
EBITDA 1 093 tys. zł. W czwartym kwartale przychody spółki były bliskie rezultatom osiągniętym w całym 
2011 roku. Rok do roku spółka zanotowała prawie 3-krotny wzrost sprzedaży i podobną dynamikę w 
zakresie zysku brutto i netto oraz wyniku EBITDA.  

W IV kwartale Aduma opracowała i wdrażała rozwiązania technologiczne między innymi na potrzeby: 
Nokii, Netii, CF Helios S.A., Ministerstwa Gospodarki i Narodowego Banku Polskiego. Dynamicznie 
rozwijała się nasza współpraca z sektorem galerii handlowych: zrealizowaliśmy zlecenia m.in. dla Echo 
Investments, Apsys Management, a także rozpoczęliśmy realizacje pierwszego dużego projektu dla 
Auchan. Czwarty kwartał to jednak przede wszystkim zakończenie licznych zleceń dla rynku muzealnego. 
Rozwiązania Adumy znalazły się w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Kopalni Soli w 
Wieliczce i Muzeum Pałac w Wilanowie.  Zakończona została także realizacja największego jak dotąd 
projektu muzealnego Adumy realizowanego w ramach konsorcjum z firmą Prolight – Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi.  

Rozwijanie współpracy Spółki z producentami sprzętu takimi jak Samsung czy Sharp, zaowocowało nie 
tylko zwiększeniem skali i efektywności marketingowych działań, ale także pierwszymi zleceniami na rzecz 
tych podmiotów i ich klientów.  

W obszarze sprzedaży międzynarodowej Aduma realizowała kolejne zlecenia, m.in. dla marek sektora 
FMCG  głównie na terytorium Wielkich Brytanii. W październiku po raz pierwszy bezpośrednio 
zagościliśmy na rynkach zatoki perskiej. High-endowe rozwiązania technologiczne bazujące na 
platformie MultiTouch Pack prezentowane wspólnie z firmą Sharp podczas targów Gitex/Infocomm 2012 
w Dubaju zostały entuzjastycznie przyjęte przez rynek. Gigantyczny touchscreen zasilany 
oprogramowaniem Adumy został zakupiony jeszcze podczas targów, a Spółka zauważona nie tylko 
przez czołowe media w Emiratach, ale także przez największe podmioty publiczne i prywatne operujące 
w regionie, z którymi prowadzone są obecnie rozmowy handlowe. Rejon zatoki perskiej stanowi 
terytorium strategiczne w kontekście rozwoju międzynarodowego firmy i Zarząd zamierza w najbliższym 
okresie intensyfikować aktywność marketingowo-sprzedażową w tym obszarze.  

W czwartym kwartale została utrzymana wysoka rentowność realizowanych projektów. Jednocześnie jest 
to okres, na wyniki którego po raz kolejny negatywnie wpływają istotne opóźnienia w realizacji projektów 
po stronie klientów Spółki. W czwartym kwartale podjęto działania związane z uruchomieniem 
dodatkowych prac i przyśpieszeniem rozwoju produktów gotowych Adumy, a także dopracowaniu 
rozwiązań pod kątem ich wprowadzenia do szerokiej, międzynarodowej dystrybucji. Podjęte prace miały 
wpływ na jednostkowe wyniki spółki w kwartale. W ocenie Zarządu rozwój produktów gotowych i 
dystrybucji zagranicznej jest sposobem na średniookresowe, trwałe zwiększenie wartości spółki, 
skalowalności biznesu i zmniejszenie zależności od związanych z pracą projektową opóźnień i czasowych 
przestojów na rynku lokalnym.  
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4. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w 

obszarze rozwoju prowadzonej działalności 

W czwartym kwartale spółka zintensyfikowała działania mające na celu badanie rynku i dopracowanie 
produktu pod kątem powtarzalnych komercjalizacji i wprowadzenia oferowanych rozwiązań do szerokiej 
dystrybucji. Prowadzone prace obejmowały zarówno rozwiązania skierowane dla konkretnych rynków 
wertykalnych (rynek galerii handlowych / rynek retail), jak i szersze platformy technologiczne.  

Pozytywne opinie z rynku płyną po pierwszych prezentacjach naszego rozwiązania software-owego 
służącego do samodzielnego tworzenia i odtwarzania kontentu wielodotykowego MultiTouch Pack. 
Decyzje zakupowe, zawarcie wstępnych porozumień dealerskich, pozytywna opinia klientów, a przede 
wszystkim unikalna w skali świata charakterystyka struktury, łatwość obsługi i strategia marketingowa 
rozwiązania powodują, iż ma ono istotny potencjał by ustanowić standard tworzenia aplikacji i 
prezentacji wielodotykowych. Po rozpoczęciu wstępnej dystrybucji, w przeciągu najbliższych miesięcy 
Aduma planuje dopracować to rozwiązanie i wdrożyć szerszą niż początkowo zakładano dystrybucje w 
Europie, USA i rejonie zatoki Perskiej, a następnie także w Azji. 

W kontekście technologicznym, w ramach prowadzonej działalności spółka konsekwentnie rozwijała 
kluczowe obszary związane z interakcją, technologiami wielodotykowymi i kinetycznymi, a także 
Augmented Reality.  

 

5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy 

kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego 

raportem kwartalnym 

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Aduma S.A. posiadała 285 z 500 udziałów (57%) 
o wartości nominalnej 50,00 zł na każdy udział w Aduma Mobile Sp. z o.o.  

Aduma S.A. nie konsoliduje wyników Aduma Mobile Sp. z o.o. na podstawie art. 58 ustawy o 
rachunkowości (dane jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o 
rachunkowości). W 2012 roku nie wystąpiły transakcje między Aduma S.A. a jednostką powiązaną 
Aduma Mobile Sp. z o.o.  
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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 Aduma S.A. na 31 grudnia 2012 roku 
wyglądał następująco: 

 

 

Wrocław, 14.12.2012. 

 

 

 

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%
CAM Media S.A. 101 000         101 000             8,37%
Private Investor V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 85 000           85 000              7,05%
Altus TFI S.A. (poprzez fundusze zależne) 99 999           99 999              8,29%
Miley Company Limited, Cypr 74 500           74 500              6,18%
POZOSTALI 242 252         242 252             20,08%


