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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu 
REVITUM S.A. 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego REVITUM S.A. (Spółki, 
Jednostki, Emitenta) z siedzibą w Warszawie (03-930), przy ul. Alfreda Nobla 9 lok. 1, za rok obrotowy, który 
zakończył się 31 grudnia 2017 r., na które składa się: 

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
176 540,72 zł,     

b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., 
który wykazuje stratę netto w wysokości 843 516,69 zł,     

c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 
2017 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 843 516,69 zł, 

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 
2017 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 214 014,51 zł, 

e. informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia, 

(załączone sprawozdanie finansowe). 

 

Odpowiedzialność Kierownika Jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395) 
(„ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi 
obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, a także statutem Spółki. Zarząd Spółki jest również 
odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania 
finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej 
są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w tejże 
ustawie. 



 

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny 
obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości  i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. 

Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do:  

a. obowiązujących postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych 
rewidentach”),  

b. standardów badania dotychczas uchwalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania 
w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego 
zniekształcenia. 

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień 
w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, 
w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem 
lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli 
wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania 
finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, 
nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także 
ocenę zasadności i poprawności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez 
Zarząd Spółki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.   

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej Spółki ani efektywności 
lub skuteczności prowadzenia spraw Jednostki przez Zarząd obecnie lub w przyszłości. 

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią 
podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.  

 

Opinia 

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe: 

a. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. 
oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości, 

b. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy 
o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem Spółki. 

 



 

 

Uzupełniające objaśnienie 

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego załączonego sprawozdania 
finansowego, zwracamy uwagę na poniższą istotną niepewność mogącą budzić wątpliwości co do zdolności 
Spółki do kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, o której Zarząd poinformował  
we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, nocie nr 50 dodatkowych informacji i objaśnień 
do sprawozdania finansowego, jak również w sprawozdaniu z działalności.  

Spółka we wskazanych powyżej miejscach w sprawozdaniu finansowym poinformowała o zakończeniu 
dotychczas prowadzonej działalności opartej na świadczeniu usług diagnostyki organizmu oraz sprzedaży 
suplementów diety. W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości, istotne ograniczenie przez Jednostkę 
zakresu dotychczasowej działalności w dającej się przewidzieć przyszłości może stanowić przesłankę 
do przyjęcia, przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, założenia braku kontynuacji działalności.  

Ponadto na podstawie analizy sytuacji finansowej Spółki zaprezentowanej w załączonym sprawozdaniu 
finansowym, w tym ujemnych aktywów netto Jednostki oraz trudności w regulowaniu bieżących 
zobowiązań (płynności), zidentyfikowaliśmy ryzyko związane z niepewnością kontynuacji działalności  
w niezmniejszonym istotnie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości, jeśli Spółka nie zostanie 
dokapitalizowana lub jeśli nie zostanie zredukowane i rozłożone w czasie jej zadłużenie.  

Zarząd Spółki poinformował, że przyjęte założenie kontynuacji działalności zostało przez niego oparte m.in. 
na uzyskanym od ERNE VENTURES S.A. (Akcjonariusza) dokumencie pt. Deklaracja Wsparcia, w którym 
Akcjonariusz zadeklarował, iż: 

 odda głos ze wszystkich posiadanych akcji za przyjęciem uchwały o dalszym istnieniu Spółki,  

 odda głos ze wszystkich posiadanych akcji za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki i obejmie akcje nowej emisji w zamian za wkład pieniężny w wysokości 
nie niższej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), 

 jest gotowy do niezwłocznego udzielenia Spółce niezabezpieczonej pożyczki na pokrycie bieżących 
zobowiązań, 

 jest gotowy wspierać Zarząd Spółki w działaniach mających na celu podjęcie decyzji o przyjęciu 
nowej strategii działalności zakładającej uruchomienie giełdy kryptowalut i uczestniczyć 
w finansowaniu realizacji tego przedsięwzięcia. 

Zarząd oparł zatem przyjęcie zasady kontynuacji na zdarzeniach, które mogą, ale nie muszą zaistnieć 
w przyszłości, takich jak podjęcie stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz skuteczną emisję 
akcji nowej serii, umożliwiającą nie tylko osiągnięcie dodatnich kapitałów własnych, ale również 
rozpoczęcie planowanej nowej działalności Emitenta.  

Ze względu na naturę przyjętych założeń nie jest możliwe uzyskanie wystarczającej pewności, że efekt 
zakładany przez Zarząd Spółki zostanie osiągnięty, wykluczyć jednak tego nie możemy.  

Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia odnośnie do tej sprawy.  



 

 

Inne istotne zagadnienia 

W sporządzonym przez Zarząd bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazano skumulowaną stratę 
przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. 
Z uwagi na powyższe, zgodnie z postanowieniami art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki 
powinien niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu podjęcia decyzji co do dalszego istnienia Spółki. 

Powyższe nie wymagało prezentacji lub ujawnienia w zbadanym przez nas sprawozdaniu finansowym, 
a nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia odnośnie do tego zagadnienia. 

 

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 

Opinia na temat sprawozdania z działalności 

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.  

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania  
z działalności zgodnie z przepisami prawa.  

Naszym obowiązkiem, zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach, było wydanie opinii, 
czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz czy jest ono zgodne  
z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie 
oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania 
sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia,  
a w przypadku takiego stwierdzenia wskazanie, na czym każde zidentyfikowane istotne zniekształcenie 
polega.   

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Spółki: 

a. zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, 

b. jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.  

Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania 
sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 

 



 

 

Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia  
o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.  

W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem zgodnie  
z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent obowiązany do złożenia 
oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania 
z działalności, zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane przepisami prawa oraz w odniesieniu 
do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne 
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje wymagane 
zgodnie z zakresem określonym w regulaminach, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.). Ponadto stwierdzamy, 
że informacje zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi 
zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 

 

Łukasz Motała 
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