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REVITUM S.A. 
RAPORT za I kwartał 2018 r. 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

przekazuję na Państwa ręce raport Revitum S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz 

najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki w I kwartale 2018 roku. 

W I kwartale 2018 roku rozpoczął się nowy rozdział w historii Spółki.  

Zarząd Revitum S.A. dziękuje Akcjonariuszom i Partnerom Spółki za okazane dotychczas 

zainteresowanie działalnością Spółki i zapewnia, że w roku 2018 będzie konsekwentnie 

realizować przyjęty kierunek rozwoju, mając na względzie budowę wartości Spółki dla jej 

Akcjonariuszy. 

    

    

Z poważaniem,Z poważaniem,Z poważaniem,Z poważaniem,    

    

Grzegorz KonradGrzegorz KonradGrzegorz KonradGrzegorz Konrad    

Członek Zarządu Revitum S.A. 

 

 

 

 

 

Warszawa, 15 maja  2018 r. 
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1. Podstawowe informacje o Spółce  
 

Dane Spółki  
 
Firma: Revitum S.A.  

Forma prawna: Spółka Akcyjna  

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba: Warszawa  

Adres: ul. Alfreda Nobla 9 lok.1 

Tel./ fax: + 48 508426375 

Internet:  

E-mail: biuro@perot.pl (adres tymczasowy)  

KRS: 0000416933  

REGON: 141423211  

NIP: 5252428042  

 

REVITUM S.A. - Od dnia 5 września 2012 r. akcje Emitenta są notowane na rynku NewConnect. 

Revitum S.A. (Spółka, Jednostka, Emitent) powstała w wyniku przekształcenia Revitum sp. z o.o. 

w trybie przepisu art. 551 i nast. Ustawy Kodeks spółek handlowych. W dniu 3 kwietnia 2012 r. 

postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000416933. 

Spółka posiada numer NIP 525-242-80-42 oraz symbol REGON 141423211.  

Przedmiotem działalności Spółki w 2018 r. było przede wszystkim: 

 kompleksowe usługi diagnostyki organizmu, 

 sprzedaż suplementów diety. 

Zarząd Spółki na przełomie lutego oraz marca 2018 r. podjął czynności zmierzające do zmiany 

przedmiotu działalności spółki. Stosowane zmiany Statutu Emitenta w przedmiocie prowadzonej 

działalności mają zostać przyjęte na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, podobnie jak zmiana firmy 

Spółki.   
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1.2. Zarząd  
 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu skład Zarządu Revitum S.A. przedstawia się 

następująco:  

Grzegorz Konrad –Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu 

 

1.3. Rada Nadzorcza  
 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: 

1. Maciej Twaróg – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2. Bogdan Jan Paszkowski. - Członek Rady Nadzorczej, 

3. Grzegorz Władysław Konrad - Członek Rady Nadzorczej, 

4. Mariusz Matusiak – Członek Rady Nadzorczej 

5. Jacek Haft-Szatyński – Członek Rady Nadzorczej 

1.4. Akcjonariat  

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się 

następująco: 

Lp. 
Imię i nazwisko 

akcjonariusza 

Seria 

akcji 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1. ERNE VENTURES S.A. 
A 

B 

296.000 

237.873 
41,27 33,55 

2. 
Gelatiamo Holdings 

Limited 

A* 

B 

298.000 

45.000 
26,52 40,28 

3. Pozostali A,B,C 354.655 32,21 26,17 

Razem 1.293.500 100 100 

 

* Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na 

każdą akcję przysługuje prawo dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

 

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I  kwartał 2018r 

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I  kwartał 2018r stanowi załącznik do niniejszego 

raportu.  
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3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o 

zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.  

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skróconego sprawozdania 

finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, 

zwaną dalej Ustawą.  

Szczegółowe zasady rachunkowości zostały przedstawione w „Załączniku nr 1” do niniejszego raportu 

i są takie same jak opisane w Dokumencie Informacyjnym Emitenta opublikowanym w dniu 27 

sierpnia 2012 r. W okresie objętym niniejszym raportem nie dokonano zmian w zakresie polityki 

rachunkowości. Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym. Rachunek 

przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. Spółka sporządza zestawienie zmian w 

kapitale własnym. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty. Wynik finansowy Spółki za dany okres 

obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi 

przychodami kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz 

ostrożnej wyceny. W skład Revitum S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 

sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

 

4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w I kwartale 

2018 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o 

nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.  

 

W pierwszym  kwartale 2018 r. przychody netto ze sprzedaży osiągnęły poziom 139 tyś. zł wobec 715 

tyś zł w pierwszym kwartale 2017 r. Strata netto w I kwartale 2018 r. wyniosła 75 tyś. zł wobec straty 

w wysokości 181 tyś. zł w I kwartale 2017 r..  

W 2018 r. Zarząd Emitenta prowadził działania mające na celu reorganizację Spółki celem poprawy 

efektywności i wyników finansowych Emitenta. W ramach tych działań Emitent m.in. zredukował 

niektóre koszty w stosunku do uzyskiwanych efektów. Emitent modyfikował jednocześnie ofertę dla 

klientów. 

Podjęte działania nie przyniosły jednak spodziewanych rezultatów, co doprowadziło do podjęcia na 

początku marca 2018 roku decyzji o zaprzestaniu prowadzenia dotychczasowej działalności, o czym 

Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2018 z dnia 5 marca 2018 roku. Jednocześnie 

zostały podjęte działania zmierzające do wypracowania nowej strategii działalności, która zakładać 

będzie uruchomienie giełdy kryptowalut, zgodnie ze stanowiskiem znaczącego akcjonariusza 

Emitenta, to jest Erne Ventures S.A., zaprezentowanym przez Erne Ventures S.A. w raporcie 

bieżącym ESPI nr 3/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku. Nowa strategia Spółki zostanie przekazana do 

wiadomości publicznej niezwłocznie po jej przyjęciu przez Zarząd Emitenta.  
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Na początku marca do Emitenta wpłynęła oferta dotycząca współpracy i inwestycji w ględę 

kryptowalut o czym spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 15/2018 z dnia 8 marca 2018 roku.  

W marcu 2018 roku zostały podjęte działania, które doprowadziły  do zaprzestania dotychczasowej 

działalności polegającej na sprzedaży suplementów diety i usług diagnostyki organizmu. Nowy Zarząd  

skoncentrował się na przygotowaniu spółki do zmiany przedmiotu działalności.  

 

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości  zrealizowania publikowanych prognoz 

wyników finansowych 

Emitent nie publikował. prognoz finansowych na rok 2018. 

6. Opis stanu realizacji działań  i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji 

Nie dotyczy Emitenta. 

7. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 

przedsiębiorstwie. 

Nie wprowadzono żadnych rozwiązań. 

8. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji. 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent nie tworzy grupy 

kapitałowej. 

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na 

pełne etaty. 

Liczba pracowników zatrudnionych na etat  na 31.03.2018r -  w przeliczeniu na   cały etat :   

1  osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim 

Liczba  zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia : 0 osób. 

Członek Zarządu  

Grzegorz Konrad 


