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

od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. wraz z danymi porównywalnymi 
 
 

Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Read-Gene SA  
za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) 

 
 

 

 Rok 2013 Rok 2012 

 

01.10.2013 – 31.12.2013                
(IV kwartał) 

01.10.2012 – 31.12.2012                
(IV kwartał) 

Przychody ze sprzeda ży 
48 011,11 

 
204 547,09 

Zysk (strata) ze sprzeda ży -464 890,58 62 188,59 
Amortyzacja  

146 227,28 0,00 
Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej  -362 039,22 62 188,59 
Zysk  (strata) z działalno ści gosp.  -383 754,73 62 188,59 
Zysk (strata) brutto  -383 754,73 62 187,48 
Zysk (strata) netto  -383 754,73 62 187,48 
 
 

Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe z bilansu Read-Gene SA  
na dzień 31.12.2013 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN) 

 

 

 
Stan na 31.12.2013  Stan na 31.12.2012  

Aktywa trwałe, w tym: 10 622 670,13 10 534 191,00 
należności długoterminowe 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe; w tym: 482 259,05 241 463,00 
należności krótkoterminowe 249 843,40 169 216,00 
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

39 476,07 5 423,00  
Zobowi ązania i rezerwy na 
zobowi ązania; w tym:  8 278 312,37 7 256 088 
zobowiązania długoterminowe 

2 894 797,032 2 535 006,00 
zobowiązania krótkoterminowe 

1 051 313,48 998 986,00 
Kapitał akcyjny  

589 501,00 589 501,00 
Kapitał własny  

2 826 616,81 3 519 566,00 
 
 
 
 
 



Read-Gene SA 
Raport za IV kwartał 2013 roku 
 

4 
 

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

na osiągnięte wyniki finansowe 

 
W czwartym kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 48.011,11zł i są niższe o 77%  w 

stosunku do czwartego kwartału 2012 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®. Łączne przychody w analizowany okresie wyniosły 164.822,69 zł i są niższe 

jedynie o 20 %  w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. 

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 przełom w sprzedaży produktów Read-Gene nastąpi po około roku. 

Podane dane finansowe to pierwsze, wstępne, nieaudytowane wyniki Spółki za 2013 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.  

 

Liczba osób zatrudnionych w spółce 

 
Na dzień 31.12.2013 r. Spółka posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa 

Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 25 osób na 20 

etatach. 
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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 

 

W minionym kwartale READ-GENE S.A. otrzymał decyzję z Urzędu Patentowego 

Rzeczpospolitej Polskiej o przyznaniu patentu na wynalazek: "Sposób usuwania kwasu 

askorbinowego z wody oraz z produktów spożywczych". Wniosek o udzielenie patentu został 

złożony przez Spółkę w lutym 2010 r.  

 

W IV kwartale 2013 roku Spółka z powodzeniem zakończyła realizację programu 

zdrowotnego pn. „Wczesne Wykrywanie Nowotworów Płuc” dla mieszkańców Gminy Miasto 

Szczecin w wieku 55-65 lat (tzn. urodzonych w latach 1948-1958), którzy od co najmniej 20 lat 

wypalają min. 1 paczkę papierosów dziennie. Realizację ww. programu trwała od września do 

listopada 2013 r. We wskazanym terminie Spółka wykonała badania preselekcyjne u 1.000 osób 

zakwalifikowanych do programu w zakresie oznaczenia poziomu selenu 

 

Spółka wykonywała również badania nad kolejnymi suplementami diety, których celem 

będzie uzupełnienie niedoboru mikro- lub/i makroelementu w organizmie. Unikalność suplementów 

opracowywanych przez Spółkę jest potwierdzana patentami / zgłoszeniami patentowymi. 

 

W listopadzie 2013 r. na liście projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu badań naukowych i prac 

rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej – INNOMED z obszaru 

tematycznego: Produkty lecznicze i wyroby diagnostyczne ze szczególnym uwzględnieniem 

zastosowania w onkologii znalazł się wniosek Spółki pt. “Prewencja dziedzicznego raka piersi 

poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów 

diety”. 

 

Działania Spółki w dalszym ciągu skupiają się na dystrybucji preparatów, które zostały 

wprowadzone na rynek. 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. 
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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. 

 

 

 

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% 

 


