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1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

1.1. Dane Spółki 

 

Firma:   Revitum S.A.   

Forma prawna:  Spółka Akcyjna  

Kraj siedziby:  Polska  

Siedziba:  Warszawa  

Adres:   ul. Chmielna 28B, 00-020 Warszawa   

Tel./ fax:  + 48 826 16 56  

Internet:  www.revitum.pl, www.inwestor.revitum.pl   

E-mail:   biuro@revitum.pl  

KRS:   0000416933  

REGON:  141423211  

NIP:   5252428042 

 

REVITUM S.A. - spółka działająca w branży biomedycyny od 2008 r. oferuje zaawansowane usługi 

diagnostyczne w postaci testu organizmu elektroakupunktury metodą dr Volla, mikroskopowe badanie 

z żywej kropli krwi, test na nietolerancje pokarmowe klasy IgG, testu na niedobory komórkowe oraz 

towarzyszące im zindywidualizowane kuracje oparte na suplementach diety. 

Badanie metodą dr Volla wykorzystuje biofizyczną metodę testów za pomocą specjalnego urządzenia 

elektronicznego, stanowiącą jedno z najdokładniejszych i najszybszych sposobów wykrycia zmian 

chorobowych oraz uzyskania wiedzy o kondycji naszego organizmu i istniejących lub mogących wystąpić 

problemach zdrowotnych. Badanie z żywej kropli krwi przeprowadzane za pomocą mikroskopu 

kontrastowo-fazowego uwidacznia obecność obciążeń u klientów oraz pomaga wykrywać występowanie 

stanów przedchorobowych i chorób, co umożliwia zastosowanie odpowiedniej naturalnej  terapii 

profilaktycznej. 

Test na nietolerancje pokarmowe klasy IgG wykonywany z krwi pozwala monitorować na bieżąco 

opóźnione nietolerancje pokarmowe występujące u dużej części populacji. 

Test na niedobory komórkowe, wykonywany przy pomocy urządzenia elektronicznego, który wychodzi 

naprzeciw potrzebom klientów zainteresowanych bieżącym monitorowaniem stanu swojego zdrowia. 

 

Od dnia 5 września 2012 roku akcje Emitenta są notowane na rynku NewConnect. 
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1.2. Zarząd 

 

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

1. Maria Biernacik - Bańkowska - Prezes Zarządu 

 

1.3. Rada Nadzorcza  

 

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

1. Kaya Katarzyna Stefaniak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

2. Rafał Tomasz Markiewicz - Członek Rady Nadzorczej, 

3. Anna Skowrońska - Członek Rady Nadzorczej, 

4. Andrzej Czapski - Członek Rady Nadzorczej, 

5. Waldemar Sałata - Członek Rady Nadzorczej, 

6. Bogdan Jan Paszkowski. - Członek Rady Nadzorczej. 

 

1.4. Akcjonariat 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu 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.  
Maria Biernacik-

Bańkowska 

A*           

B 

356.000 

62.973 
32,39 39,79 

2.  
Gelatiamo Holdings 

Limited 

A*            

B 

298.000 

45.000 
26,52 32,91 

3.  
Venture Capital 

Poland S.A. 
B 132.500 10,24 6,80 

4.  Pozostali B,C 399.027 30,85 20,50 

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 do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.  

 

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Revitum S.A. za I kwartał 2017 r. stanowi „Załącznik nr 1” 

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 roku 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. 

 

4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w I kwartale 2017 r., 

wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym 

charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 

 

W pierwszym kwartale 2017 roku przychody netto ze sprzedaży osiągnęły poziom 715 tys. zł wobec 1 380 

tys. zł w pierwszym kwartale 2016 r. Strata netto w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosła 181 tys. zł 

wobec straty w wysokości 13 tys. zł w pierwszym kwartale 2016 roku. Głównym czynnikiem wpływającym 

na wyniki w pierwszym kwartale 2017 są koszty rozwoju reklamy internetowej, która jest głównym medium 

reklamowym wykorzystywanym przez Spółkę.  

Emitent w pierwszym kwartale 2017 roku nie odnotował zdarzeń o nietypowym charakterze, które miałyby 

istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których 

Emitent informował w dokumencie informacyjnym. 

 

W nawiązaniu do informacji opublikowanych w dokumencie informacyjnym Emitent: 

 rozwinął sieć dwudziestu placówek w Polsce. Na tym etapie Emitent nie przewiduje dalszej rozbudowy 

sieci placówek w kraju; 

 optymalizacja nakładów na działania reklamowe promujące usługi Emitenta w Internecie; 

 rozbudował system IT celem zwiększania efektywności procesów obsługi lub pozyskiwania klientów 

poprzez wdrożenie systemu informatycznego ZOHO; 

 sukcesywnie prowadzi szkolenia kadry pracowniczej i specjalistów; 

 rozbudował dział call center w stopniu zapewniającym efektywną obsługę rosnącej liczby klientów; 

 wprowadził komplementarną usługę do już istniejących w ofercie - "Test na Nietolerancje Pokarmowe 

klasy IgG"; 

 wprowadził komplementarną usługę do już istniejących w ofercie - "Test na niedobory komórkowe"; 

 wprowadził do sprzedaży nowy suplement diety pod własną marką o nazwie "REVIGO +" 

oraz „REVIGO” 

 przeprowadził badania nad celowością wprowadzenia nowych usług i produktów miedzy innymi testów 

diagnostycznych do wykonywanych przez klienta samodzielnie w domu oraz oferty pakietowe 

dla pracowników firm. Na obecnym etapie Emitent nie wprowadził tych usług do swojej oferty; 
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 przeprowadził wstępne badania rynku włoskiego pod kątem ekspansji zagranicznej jednak na tym etapie 

nie została podjęta decyzja otwarciu jakiejkolwiek placówki poza granicami Polski. 

 

6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników 

finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie 

kwartalnym. 

 

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2017. 

 

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

 

Nie dotyczy Emitenta. 

 

8. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.  

 

Spółka prowadzi prace nad utworzeniem nowego kanału sprzedaży produktów niezależnego 

od dotychczasowej reklamy w Internecie i stanowiącego jej uzupełnienie. 

 

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

konsolidacji. 

 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym Emitent nie tworzył grupy kapitałowej. 

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

etaty. 

 

Umowa o pracę w przeliczeniu na pełen etat – 0,94. 

Umowy zlecenia – 9. 
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ZAŁĄCZNIK NR. 1 

DO 

RAPORTU za I kwartał 2017 r. 

REVITUM S.A. 

1 stycznia 2017 r. – 31 marca 2017 r. 
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