
Sprawozdanie Rady Nadzorczej 

Spółki READ-GENE SA w Szczecinie 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

 

Rada Nadzorcza w składzie:  

 Tomasz Huzarski - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

 Jacek Gronwald - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

 Janusz Piróg - Członek Rady Nadzorczej, 

 Adam Szuba - Członek Rady Nadzorczej, 

 Dariusz Więcaszek - Członek Rady Nadzorczej, 

 Adam Gliszczyński - Członek Rady Nadzorczej.  

odbyła w 2021 roku posiedzenia w dniach: 12 stycznia, 14 czerwca oraz 14 grudnia 2021 roku. 

 

Rada Nadzorcza w minionym roku przeprowadziła następujące działania:  

 dokonała oceny badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i wyraziła pozytywną 

opinię co do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o jego 

zatwierdzeniu; 

 dokonała oceny działalności Zarządu Spółki za rok 2021 i wyraziła pozytywną opinię co do 

podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o zatwierdzeniu 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz uchwały o udzieleniu absolutorium 

Zarządowi Spółki; 

 dokonała oceny badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „READ-GENE” za rok 

2021 i wyraziła pozytywną opinię co do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Spółki uchwały o jego zatwierdzeniu; 

 dokonała oceny działalności Zarządu grupy kapitałowej „READ-GENE” za rok 2021 i 

wyraziła pozytywną opinię co do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 

uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej,   

 wyraziła pozytywną opinię co do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki z 2021 

roku z zysków przyszłych okresów, strata w wysokości 136.711,17 zł (słownie: sto trzydzieści 

sześć tysięcy siedemset jedenaście złotych, 17/100).  

 wybrała Tomasza Huzarskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Jacka 

Gronwalda na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na 2-letni okres kadencji. 

W dniu 6 lipca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, podczas 

którego wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium z wykonania swoich 

obowiązków w roku 2020 r.  

W 2021 roku Rada Nadzorcza READ-GENE SA działała zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej 

Spółki uchwalonym w dniu 23 kwietnia 2009 r., Statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami 

prawa, mając na uwadze interes Spółki i jej akcjonariuszy.  

Rada Nadzorcza sprawowała ciągły nadzór nad działalnością Spółki, pozyskując informacje na temat 

poszczególnych obszarów działalności READ-GENE SA od członków Zarządu Spółki.  



Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w okresie sprawozdawczym.   

Rada Nadzorcza wnosi o absolutorium dla Prezesa Zarządu oraz dla członków Rady Nadzorczej.   

 

Skład Rady Nadzorczej: 

 

Przewodniczący Rady -    Tomasz Huzarski 

Wiceprzewodniczący Rady -    Jacek Gronwald 

Członek Rady -     Adam Gliszczyński  

Członek Rady -     Janusz Piróg  

Członek Rady -     Dariusz Więcaszek   

Członek Rady -     Adam Szuba   

 



Ocena sprawozdania finansowego READ-GENE SA w Szczecinie z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2021. 

 

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki wybrała Firmę Audytorsko-Konsultingową „PER-

SALDO” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie jako firmę audytorską do dokonania badania 

sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku. 

Powyższe badanie stanowi główną podstawę przedstawionej poniżej oceny sprawozdania finansowego 

READ-GENE SA w Szczecinie. 

Zweryfikowane sprawozdania finansowe za 2021 rok zawierają następujące dane: 

 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 13.930.145,44 zł (słownie złotych: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści 

tysięcy sto czterdzieści pięć i 44/100); 

 rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący 

stratę netto 136.711,17 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset jedenaście złotych, 

17/100); 

 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w 

okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku do kwoty 4.246.828,39 zł (słownie 

złotych: cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem i 39/100); 

 rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w 

okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku do kwoty 6.303.495,91 zł (słownie 

złotych: sześć milionów trzysta trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć i 91/100). 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej opinii sprawozdanie finansowe READ-GENE SA w Szczecinie: 

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 

i finansowej Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 roku, jak też jej wyniku finansowego za 

rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, 

2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie z dnia 

29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późniejszymi zmianami) 

zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, 

3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 

i postanowieniami Statutu Spółki.  

 

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego READ-GENE SA w Szczecinie za 2021 rok. 

 

 

 

 



Przewodniczący Rady -    Tomasz Huzarski 

Wiceprzewodniczący Rady -    Jacek Gronwald 

Członek Rady -     Adam Gliszczyński  

Członek Rady -     Janusz Piróg  

Członek Rady -     Dariusz Więcaszek   

Członek Rady -     Adam Szuba   



Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok 

 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, jako 

spełniające wymogi określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 49 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późniejszymi zmianami). 

 

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania 

Zarządu z działalności za 2021 rok oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 

 

 

 

Przewodniczący Rady -    Tomasz Huzarski 

Wiceprzewodniczący Rady -    Jacek Gronwald 

Członek Rady -     Adam Gliszczyński  

Członek Rady -     Janusz Piróg  

Członek Rady -     Dariusz Więcaszek   

Członek Rady -     Adam Szuba   



Ocena wniosku Zarządu READ-GENE SA w Szczecinie S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 

obrotowy 2021. 

 

Rada Nadzorcza ocenia przedłożony jej wniosek Zarządu READ-GENE S.A. o pokryciu straty Spółki 

za rok 2021, zgodnie z którym Zarząd zaproponował, by stratę Spółki w wysokości 136.711,17 zł 

(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset jedenaście złotych, 17/100), pokryć z zysków 

przyszłych okresów, jako uzasadniony oraz wyraża swoją akceptację dla wniosku Zarządu o pokryciu 

starty Spółki za rok 2021. 

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie starty READ-GENE 

SA w Szczecinie za 2021 rok z zysków przyszłych okresów. 

 

 

Przewodniczący Rady -    Tomasz Huzarski 

Wiceprzewodniczący Rady -    Jacek Gronwald 

Członek Rady -     Adam Gliszczyński  

Członek Rady -     Janusz Piróg  

Członek Rady -     Dariusz Więcaszek   

Członek Rady -     Adam Szuba   

 


