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1. Podstawowe informacje o Spółce 

Aduma  S.A.  była  innowacyjną  firmą  technologiczną  specjalizującą  się  w  systemach  Human-
Computer Interaction, ekspertem w przygotowaniu systemów reagujących na ruch, kinetycznych,
dotykowych, mobilnych i augmented reality. 

Obecnie spółka znajduje się w upadłości likwidacyjnej a syndyk planuje  likwidację masy upadłości
w terminie do końca lutego 2016 roku. 
Likwidacja  majątku  rozpoczęła  się  w  grudniu  2014  r.  Syndyk  zamierza  w  ciągu  najbliższych
miesiący  sprzedać  prawa  do  oprogramowania  wytworzonego  przez  upadłego  oraz  pozostały
majątek ruchomy.

Dane adresowe:

Aduma S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą przy ul. Duńskiej 9, 54-427, Wrocław, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu,   VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000390102, NIP 894-29-92-201, REGON: 021167590. Kapitał  zakładowy 125 394,60 PLN, w
całości opłacony. 

Kontakt:
tel. +48 503-509-165, e-mail: syndyk@aduma.pl 

Adres dla korespondencji:

Adam Ciesielczuk, Kancelaria Syndyka 
ul. Szczęśliwa 38A/2
53-418 Wrocław

 

Władze Spółki: 

Od dnia ogłoszenia upadłości, to jest 3 grudnia 2014 r. spółka jest zarządzana przez syndyka.
Postanowieniem sądu na syndyka został wyznaczony Adam Ciesielczuk. 

W skład Zarządu Aduma S.A. w upadłości likwidacyjnej wchodzą: 

 Marcin Ćmiech – Prezes Zarządu 
 Maciej Mielcarek – Wiceprezes Zarządu 

W skład Rady Nadzorczej Aduma S.A. wchodzą: 

 Lesław Czapski
 Magdalena Ogibowska 
 Sergiusz Frąckowiak 
 Waldemar Kluska
 Zbigniew Wantuła 
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2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta 

 

Jednostką  dominującą  sporządzającą  sprawozdanie  finansowe  jest  Aduma  S.A.  z  siedzibą  we
Wrocławiu. 

W skład grupy kapitałowej na dzień 31.03.2015 r. wchodziły następujące jednostki: 

 Aduma S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 
 Aduma Mobile Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 
 Aduma Distribution Sp. z o.o.  w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 
 Aduma Studio Sp. z o.o.  w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9 

Na dzień 31.03.2015 r. Aduma S.A. w upadłości likwidacyjnej posiadała: 

 500 z 500 udziałów (100%) o wartości nominalnej 50,00 zł na każdy udział w Aduma Mobile
Sp. z o.o.  w likwidacji
 100  ze  100  udziałów  (100%)  o  wartości  nominalnej  50,00  zł  na  każdy  udział  w  Aduma
Distribution Sp. z o.o.  w likwidacji
 100 ze 100 udziałów (100%) o wartości nominalnej 50,00 zł na każdy udział w Aduma Studio
Sp. z o.o.  w likwidacji

Na dzień publikacji raportu wszystkie spółki zależne Aduma S.A. są w likwidacji. 
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3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Aduma S.A. 

 

Tabela: BILANS JEDNOSTKOWY ADUMA S.A. NA KONIEC I kwartału 2015 ROKU ORAZ
DANE PORÓWNAWCZE (dane w zł) 
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BILANS - AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE

  I. Wartości niematerialne i praw ne

  II. Rzeczow e aktyw a trw ałe

  III. Należności długoterminow e 0,00 0,00 

  IV. Inw estycje długoterminow e 0,00 0,00 

  V. Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e 0,00 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE

  I. Zapasy 0,00 0,00 

  II. Należności krótkoterminow e

  III. Inw estycje krótkoterminow e

  IV. Krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e

AKTYWA RAZEM  :

Stan na        
31.12.2014 r

Stan na        
31.03.2015 r

458 726,54 485 983,31 

155 880,82 155 880,82 

302 845,72 330 102,49 

904 859,42 841 817,91 

754 072,74 588 386,25 

83 543,96 122 068,06 

67 242,72 131 363,60 

1 363 585,96 1 327 801,22 

BILANS - PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

  I. Kapitał (fundusz) podstaw ow y

  II. Należne w płaty na kapitał podstaw ow y (w ielkość ujemna) 0,00 0,00 

  III. Udziały (akcje) w łasne (w ielkość ujemna) 0,00 0,00 

  IV. Kapitał (fundusz) zapasow y 0,00 0,00 

  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji w yceny

  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw ow e 0,00 0,00 

  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

  VIII. Zysk (strata) netto

  IX. Odpisy z zysku netto w  ciągu roku obrotow ego 0,00 0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

  I. Rezerw y na zobow iązania

  II. Zobow iązania długoterminow e 0,00 0,00 

  III. Zobow iązania krótkoterminow e

  IV. Rozliczenia międzyokresow e

PASYWA RAZEM   :

Stan na        
31.12.2014 r

Stan na        
31.03.2015 r

(1 108 877,05) (1 001 339,25)

1 189 033,64 1 152 688,27 

(2 251 930,32) (2 157 431,02)

(45 980,37) 3 403,50 

2 472 463,01 2 329 140,47 

654 844,89 630 621,98 

1 749 615,09 1 630 515,46 

68 003,03 68 003,03 

1 363 585,96 1 327 801,22 



Tabela:  Jednostkowy rachunek  zysków  i  strat  Aduma  S.A.  za  I  kwartał  2015  roku  oraz  dane
porównawcze (dane w zł) 

 

 

 

 

str. 6

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

0,00 

C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)

D. KOSZTY SPRZEDAŻY 0,00 0,00 

E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU

F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)

G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,00 

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)

J. PRZYCHODY FINANSOWE 0,00

K. KOSZTY FINANSOWE 505,11 

L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)

M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.) 0,00 0,00 

N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)

O. PODATEK DOCHODOWY

0,00 0,00 

N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)

za okres od 
01.01.14-
31.12.14r

za okres od 
01.01.15-
31.03.15r

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW, w  tym: 5 481 678,09 5 331,28 

B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW, w  tym: 4 231 318,65 

1 250 359,44 5 331,28 

2 388 530,75 56 860,83 

(1 138 171,31) (51 529,55)

61 690,00 66 953,16 

288 036,03 

(1 364 517,34) 15 423,61 

34 339,22

151 397,38 

(1 481 575,50) 14 918,50 

(1 481 575,50) 14 918,50 

11 515,00 11 515,00 

P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 
(ZWIĘKSZENIA STRATY)

(1 493 090,50) 3 403,50 



Tabela: Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Aduma S.A. za I kwartał 2015 roku oraz
dane porównawcze (dane w zł) 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
01.01.2014 01.01.2015

31.12.2014 r. 31.03.2015 r.

A. Przepływ y środków  pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
III. Przepływ y pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

B. Przepływ y środków  pieniężnych z działallności inw estycyjnej

I. Wpływ y 0,00 

II. Wydatki

III. Przepływ y pieniężne netto z działlności inw estycyjnej (I-II)
C. Przepływ y środków  pieniężnych z działalności finansow ej
I. Wpływ y 0,00 
II. Wydatki 0,00 

III. Przepływ y pieniężne netto z działalności finansow ej (I-II) 0,00 

D. Przepływ y pieniężne netto, razem  (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansow a zm iana stanu środków  pieniężnych, w  tym

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F=/-D), w  tym
    - o ograniczonej możliw ości dysponow ania

(1 493 090,50) 3 403,50 
1 157 397,67 (32 121,93)
(335 692,83) (28 718,43)

94 499,30 

17 552,17 27 256,77 

(17 552,17) 67 242,53 

4 769,50 
232 069,15 

(227 299,65)

(580 544,65) 38 524,10 
(580 544,65) 38 524,10 

664 088,61 83 543,96 

83 543,96 122 068,06 



Tabela: Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Aduma S.A. za IV kwartał 2014 roku
oraz dane porównawcze (dane w zł) 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I. Kapitał (fundusz) w łasny na początek okresu (BO)

I a. Kapitał (fundusz) w łasny na początek okresu (BO), po korektach błędów

1. Kapitał (fundusz) podstaw ow y na poczatek okresu

2. Należne w płaty na kapitał podstaw ow y na początek okresu 0,00 0,00 

3. Udziały (akcje) w łasne na początek okresu 0,00 0,00 

4. Kapitał (fundusz) zapasow y na początek okresu 0,00 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji w yceny na początek okresu 0,00 

6. Pozostałe  kapitały (fundusze) rezerw ow e na początek okresu 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 

8. Wynik netto

II. Kapitał (fundusz) w łasny na koniec okresu (BZ)

01.01.2014-
31.12.2014 r

01.01.2015-
31.03.2015 r

2 631 374,27 (1 108 877,05)

2 631 374,27 (1 108 877,05)

120 625,10 1 189 033,64 

2 713 694,31 

(2 251 930,32)

770 836,27 

(973 781,41)

(45 980,37) 3 403,50 

(1 108 877,05) (1 001 339,25)



4.  Przyczyny  odstąpienia  od  sporządzenia  sprawozdania
skonsolidowanego  Grupy Aduma S.A. 

Ze  względu  na  brak  transakcji  pomiędzy  spółkami  zależnymi  w  likwidacji  a  Aduma  S.A.  w

upadłości  likwidacyjnej  oraz  ze  względu  na  brak  aktywności  gospodarczej  w  spółkach

postawionych w stan likwidacji, syndyk odstąpił od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania

kwartalnego grupy kapitałowej Aduma.

 .

 

str. 9



 

5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu, w tym 
informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która określa między innymi
zasady  rachunkowości  dla  jednostek  mających  siedzibę  lub  miejsce  sprawowania  zarządu  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wartości  niematerialne  i  prawne  wyceniane  są  według  cen  nabycia,  pomniejszonych  o
skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 500,- zł odpisuje się jednorazowo w
pełnej ich wartości w koszty. 
 Wartości  niematerialne  i  prawne  o  wartości  początkowej  nie  przekraczającej  3  500,00  zł
obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. 
 Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00zł amortyzowane
są metodą liniową przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych. 

Spółka posiada oprogramowania komputerowe, które umarza w okresie 2 lat. 

Środki  trwałe  są  wyceniane  w cenie  nabycia  lub  koszcie  wytworzenia  po  aktualizacji  wyceny
składników majątku pomniejszonej o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące
ich wartość. 

 Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty
zużycia materiałów. 
 Środki  trwałe  o wartości  początkowej  od 1.000 zł  do 3.500 zł  umarzane są jednorazowo w
miesiącu przyjęcia do użytkowania. 
 Środki  trwałe  powyżej  3.500,00 zł  umarzane  są  przy zastosowaniu  stawek amortyzacyjnych
określonych  na  podstawie  rzeczywistego  okresu  użyteczności  ekonomicznej  danego  środka
trwałego. 

Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową. 

Zapasy 
Materiały instalacyjne oraz materiały pozostałe - nie są objęte ewidencją, ich wartość odpisywana
jest  w  koszty  zużycia  materiałów  w  momencie  zakupu.  Na  koniec  każdego  miesiąca  spółka
dokonuje inwentaryzacji tych składników. 

Należności  i  zobowiązania  wyceniane  są  w  kwocie  wymagającej  zapłaty.  Należności  i
zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie
ustalonym  dla  danej  waluty  przez  Narodowy Bank  Polski.  Wartość  należności  aktualizuje  się
uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 

Rezerwy 
W Spółce nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, ani z tytułu odroczonego
podatku dochodowego od osób prawnych. 
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6.  Charakterystyka  istotnych  dokonań  lub  niepowodzeń  emitenta  w
okresie,  którego  dotyczy  Raport,  wraz  z  opisem  najważniejszych
czynników  i  zdarzeń,  w  szczególności  o  nietypowym  charakterze,
mających wpływ na osiągnięte wyniki 

 

Przychody ze sprzedaży oraz pozostałe przychody operacyjne  Aduma S.A. w I kwartale 2015 roku
wyniosły 72.284,44 złotych. 
W kwartale spółka odnotowała zysk netto w wysokości 3.403,50 złotych.

Przychody upadłego są związane głównie z likwidacją składników majątku.

Syndyk rozpoczął likwidację majątku ruchomego spółki, oraz przystąpił do oszacowania wartości
aktywów niematerialnych i prawnych.
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7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w 
przeliczeniu na pełne etaty 

 

Na dzień 31 marca 2015 roku Aduma S.A. nie zatrudniała pracowników.

8. Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na 
walnym zgromadzeniu 

Zgodnie z informacjami przekazanymi syndykowi przez akcjonariuszy, skład akcjonariatu Aduma
S.A. na 31 marca 2015 roku wyglądał następująco: 

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE
GŁOSÓW NA WZ 

Zbigniew Wantuła 191.553 191.553 15,28%

Marcin Ćmiech 190.000 190.000 15,15%

Maciej Mielcarek 125.500 125.500 10,01%

Miley Company Co.
Limited, Cypr 

74.500 74.500 5,94%

Pozostali 672.393 672.393 53,62%

Wrocław, 25.05.2015 r.

Adam Ciesielczuk - syndyk
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