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Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres 

od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi 
 
 

Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Read-Gene SA  
za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) 

 
 

 

 Rok 2011 Rok 2012 

 

01.10.2011 – 31.12.2011                
(IV kwartał) 

01.10.2012 – 31.12.2012                
(IV kwartał) 

Przychody ze sprzeda ży 
49 885,75 

 
204 547,09 

Zysk (strata) ze sprzeda ży -259 644,23 62 188,59 
Amortyzacja  

179 692,52 0,00 
Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej  -142 805,94 62 188,59 
Zysk  (strata) z działalno ści gosp.  -142 805,94 62 188,59 
Zysk (strata) brutto  -142 820,64 62 187,48 
Zysk (strata) netto  -142 820,64 62 187,48 
 
 

Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe z bilansu Read-Gene SA  
na dzień 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) 

 

 

 
Stan na 31.12 .2011 Stan na 31.12 .2012 

Aktywa trwałe, w tym: 10 956 496,00 239 101,19 
należności długoterminowe 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe; w tym: 282 496,00 597 760,13 
należności krótkoterminowe 86 812,00 580 045,89 
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

19 162,00 -67 013,96 
Zobowi ązania i rezerwy na 
zobowi ązania; w tym: 7 298 690,00 876 255,51 
zobowiązania długoterminowe 

2 759 715,00 495 564,70 
zobowiązania krótkoterminowe 

568 752,00 380 690,81 
Kapitał akcyjny  

589 501,00 589 501,00 
Kapitał własny  

4 061 360,00 -39 394,19 
 
 
 
 
 



Read-Gene SA 
Raport za IV kwartał 2012 roku 
 

4 
 

 
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ  

na osiągnięte wyniki finansowe 

 
 

W czwartym kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 204.547,09zł i są wyższe o 410%  w 

stosunku do analogicznego okresu 2011 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze 

sprzedaży głównie badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim selenu) oraz suplementów diety: 

preparatów SEL-BRCA1®  i Sel-NAT®.  

Aktualny wynik finansowy nie odbiega zasadniczo od zaplanowanych parametrów budowania 

Spółki. Obecny stan prac nad głównymi obszarami docelowymi Read-Gene – tj. chemoprewencją i 

dietą antyrakową – pozwala wysnuć przypuszczenia, że z wysokim prawdopodobieństwem przełom 

w sprzedaży produktów Read-Gene nastąpi po okresie 1 roku. 

Podane dane finansowe to pierwsze, wstępne, nieaudytowane wyniki Spółki za 2012 r. 

Ostateczne zostaną podane przez Spółkę w raporcie rocznym po badaniu audytorskim. 

 
 

 
 

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz 
 

Zarząd Spółki READ-GENE SA nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych, 

dlatego też Zarząd naszej spółki jest zwolniony z zajmowania stanowiska odnośnie możliwości ich 

zrealizowania.   

 

 

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej spółki 

 

Zarząd Spółki informuje, iż spółka nie posiada jednostek wchodzących w skład grupy 

kapitałowej READ-GENE SA.  
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Informacja Zarz ądu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka 

podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez 

działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

 

Nawiązując do wydarzenia, które miało miejsce w poprzednim kwartale 2012 roku, kiedy to 

w dniu 20 sierpnia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusze wyrazili 

zgodę na nabycie od Jana i Teresy Lubińskich niezabudowanych nieruchomości oznaczonych 

szczegółowo w poprzednim raporcie kwartalnym, a następnie w dniu 1 września Spółka podpisała Akt 

Notarialny - Umowę przeniesienia własności działek z jej właścicielami,  w dniu 14 listopada podpisała 

kolejny - drugi już Akt Notarialny – Umowę przeniesienia własności. Obecne przekazanie działki zwolniło 

spółkę z długu, który był należny firmie „TRAFO Przedsiębiorstwo Elektryczne – Roman Cicharski” z 

siedzibą w Szczecinie. Oddając działkę nr 82/11, o powierzchni 0,5469 ha, spółka została zwolniona ze 

zobowiązania w wysokości 196.215,75 zł.  

 
W IV kwartale br. spółka READ-GENE SA w związku z obowiązującymi przepisami prawa, 

zmieniła adres portalu internetowego z www.DietaAntyrakowa.pl na www.selenowanie.pl . Zmiana 

adresu portalu nie spowodowała zmian zasadniczych treści oraz przesłania samej strony 

internetowej.  

 

Działania spółki w dalszym czasie skupiają się na dystrybucji preparatów, które zostały 

wprowadzone na rynek oraz pozytywnie zaopiniowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. 

Preparaty można nabyć przez Internet (www.read-gene.com, www.selenowanie.pl, www.sel-

brca1.pl)  oraz w coraz większej liczbie aptek w całej Polsce.  

 

W kolejnych miesiącach działalności Spółka zamierza kontynuować badania własne 

dotyczące wpływu poziomu mikro- i makroelementów oraz witamin na zachorowania nowotworowe 

oraz wprowadzać do oferty nowe produkty wytwarzane w oparciu o badania własne, których 

rezultaty uprzednio będą zgłaszane do opatentowania. 
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Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 

na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

 

Struktura akcjonariatu  Liczba akcji  
 

Liczba głosów  Akcjonariat 

według liczby 

akcji  

Akcjonariat 

według liczby 

głosów  

"GEN-PAT-MED" Sp z o.o. 7905875 15811750 67,06% 71,59% 

Jan Lubiński 843856 1466078 7,16% 6,64% 

Adamed Sp. z o.o. 700000 1400000 5,94% 6,34% 

 


