
    
 
 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJACE OKRES  
OD 01 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU. 

 
1. Informacje ogólne        
         
1.1 Nazwa Spółki: SERENITY S.A.       
 Siedziba Spółki: Gdańsk 80-755 ul. Szafarnia 10     
         
1.2 Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 

0000295765  
  

Wpisu dokonał:  
 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 
 Data dokonania rejestracji: 21.12.2007 roku 
         
1.3 Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: 

- prowadzenie domów opieki i domów spokojnej starości wraz z usługami 
towarzyszącymi w szczególności takimi jak fizjoterapeutyczne, usługi 
pielęgniarskie, usługi w zakresie ochrony zdrowia, 

- prowadzenie hoteli i pensjonatów oraz miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, 
w tym także wraz z wyżywieniem, 

- świadczenie usług wynajmu, dzierżawy, użytkowania umeblowanych 
pomieszczeń 

- prowadzenie restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych, 
prowadzenie stołówek oraz świadczenie usług cateringowych, 

- działalność rekreacyjna i kulturalno – oświatowa, 
- kształcenie ustawiczne dorosłych 
- przygotowanie terenów pod budowę, 
- wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa 

i wodna, 
- wykonywanie instalacji budowlanych 
- wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 
- obsługa nieruchomości na własny rachunek, 
- wynajem nieruchomości na własny rachunek, 
- obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie, 
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własnych rachunek. 

          
1.4 Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. 
 
1.5 Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 

31.12.2011 r.  
 
Sprawozdanie jest sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości 
z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi 
zmianami. 
 

1.6  Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej jednostki: 
 
W okresie od 27.11.2007 – 08.04.2009 
Marek Bylina - Prezes Zarządu 
 
W okresie od 08.04.2009 – 08.01.2010 
Piotr Nalepa – Prezes Zarządu 
Marek Bylina – Członek Zarządu 
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W okresie od 08.01.2010 do 31.11.2011 
Piotr Nalepa – Prezes Zarządu 
 
W okresie od 01.12.2011 do 27.02.2012 
Piotr Nalepa – Prezes Zarządu 
Dawid Karkosik  - Członek Zarządu 
 
W okresie od 28.02.2012 do nadal 
Piotr Nalepa – Prezes Zarządu 
 
W okresie  od 01.01.2009 do 07.12.2011 
 
Zbyszko Wizner – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Arkadiusz Czucha – Vice przewodniczący Rady Nadzorczej 
Antoni Szyszkowski – Członek Rady Nadzorczej 
Beata Nalepa – Popis – Członek Rady Nadzorczej 
Damian Pakulski – Członek Rady Nadzorczej 
  
W okresie od 08.12.2011 - nadal 
 
Zbyszko Wizner – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Arkadiusz Czucha – Vice przewodniczący Rady Nadzorczej 
Damian Pakulski – Członek Rady Nadzorczej 
Leszek Pucyk – Członek Rady Nadzorczej 
 

1.7 W skład przedsiębiorstwa Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 
sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, wobec czego to 
sprawozdanie nie zawiera danych łącznych obejmujących te jednostki.  

 
1.8 Spółka jest jednostką dominującą oraz nie jest znaczącym inwestorem. Spółka nie 

sporządza sprawozdania skonsolidowanego na podstawie art. 56 ustawy z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości. 

 
1.9 W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe nie nastąpiło 

połączenie z innymi jednostkami.  
 
1.10 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółka w okresie co najmniej 12 kolejnych 
miesięcy. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności. 

 
1.11 Sprawozdanie finansowe nie podlegało przekształceniu w celu zapewnienia 

porównywalności danych.  
 
1.12 W przedstawionym sprawozdaniu nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń 

w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za 
lata poprzednie.  
        

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 
z późniejszymi zmianami).  
 
Wszystkie dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym przedstawiono 
w tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej. 
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Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.  
 
Rachunek zysków i strat jest sporządzany metodą kalkulacyjną.  
     
Przedstawione poniżej zasady wynikają z przyjętej przez Spółkę polityki 
rachunkowości obowiązującej od 01.12.2007 roku. 

 
Wartości niematerialne i prawne. W pozycji tej ujmowane są nabyte, zaliczane 
do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego 
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, przewidziane do używania na potrzeby Spółki. Wartości niematerialne 
i prawne wycenione są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
 
Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3,5 tys. zł amortyzuje się 
metodą linową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę 
wartość przyjęto do używania.  

Wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia nie wyższej niż 3,5 tys. zł 
amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.  
 
Rzeczowe aktywa trwałe. W pozycji tej ujmowane są rzeczowe aktywa trwałe 
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, 
kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do wykorzystania na potrzeby Spółki. 
Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość 
początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów 
poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, 
rekonstrukcję). Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona jest o odpisy 
amortyzacyjne.  
 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej 
użyteczności środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych 
dokonywane są według metody liniowej.  
 
Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane są 
jednorazowo. Odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych dokonuje się 
począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten 
środek przyjęto do używania. 
 
Za aktywa trwałe uznaje się również obce środki trwałe przyjęte do odpłatnego 
używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym 
charakterze, jeżeli umowa spełnia jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Środki trwałe używane na 
podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, 
zaliczone do aktywów trwałych, amortyzuje się w okresie ekonomicznej 
przydatności środka.  
 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich 
kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania 
i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: - 
niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, - 
koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi 
różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.  
 
Inwestycje. Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich 
przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Udziały i akcje w 
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innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 
wyceniane są w bilansie według ceny nabycia.  
 
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości 
dokonuje się odpisów aktualizujących.  
 
Za inwestycje krótkoterminowe uznaje się aktywa płatne, wymagalne lub 
przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich 
założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowiące środki pieniężne. Środki 
pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.  
 
Należności krótkoterminowe. Należności są wykazywane w kwocie nominalnej 
po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartość należności 
zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Spółka 
tworzy odpisy aktualizujące wartość należności przeterminowanych, skierowanych 
na drogę sądową, nie przeterminowanych o znacznym stopniu 
prawdopodobieństwa ich nieściągalności, w wysokości nie objętej ubezpieczeniem 
oraz na wszystkie należności odsetkowe. Decyzję o zawiązaniu odpisu podejmuje 
w każdym indywidualnym przypadku Zarząd Spółki.  
 
Kapitały własne. 
 
Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości nominalnej, w wysokości określonej 
w statucie Spółki i wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.  
 
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku oraz nadwyżki wartości emisji 
nad wartość nominalną emitowanych akcji.  
 
Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest poprzez przeszacowanie wartości 
udziałów. Na kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się również różnicę między 
wartością początkową i dokonanymi od niej odpisami amortyzacyjnymi a 
wartością zaktualizowaną, którą ustalić można na podstawie szczególnych 
przepisów.  
 
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat 
poprzednich pozostający do decyzji zgromadzenia akcjonariuszy, a także skutki 
zmiany zasad rachunkowości i korekt błędów podstawowych dotyczących lat 
poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym  
 
Rezerwy. Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży obowiązek (prawny 
lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych powodujący konieczność 
wypływu środków, a wartość wynikającą z tego zobowiązania można wiarygodnie 
oszacować. Rezerwy tworzone są między innymi na poniższe zobowiązania:  
 

• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, 
których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować,  

• odroczony podatek dochodowy, tworzony w związku z występowaniem 
dodatnich różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i 
pasywów, a ich wartością podatkową,  

• odprawy emerytalne, jubileuszowe i urlopy 
• inne przyszłe zobowiązania wynikające ze spraw w toku, 

 
Zobowiązania. Wykazane w bilansie zobowiązania wycenione są w kwocie 
nominalnej. Zobowiązania finansowe wyceniane są według skorygowanej ceny 
nabycia. Jeżeli różnica między wyżej wymienioną wyceną a wyceną według kwoty 
wymaganej zapłaty jest nieistotna to wycenia się według kwoty wymaganej 
zapłaty.  
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Rozliczenia międzyokresowe kosztów Czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów obejmują tytuły dokonanych faktycznie wydatków, które będą stanowiły 
koszty następnych okresów sprawozdawczych (np. koszty ubezpieczenia, 
prenumeraty, telefony). Z punktu widzenia okresu rozliczenia, czynne rozliczenia 
międzyokresowe kwalifikowane są do aktywów krótko lub długoterminowych. 
Czynne rozliczenia międzyokresowe rozliczane są w indywidualnie oszacowanym 
okresie, w zależności od charakteru i wartości rozliczanej pozycji.  
 
Bierne rozliczenia międzyokresowe wycenione w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki, których 
kwotę można wiarygodnie określić.  
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w postaci dotacji i zwrotów kosztów 
budowy np. z PFRON będą rozliczne proporcjonalnie do amortyzacji środków 
trwałych w związku z budową których Spółka otrzymała dotacje lub zwroty. 

 
Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych. Na dzień bilansowy Spółka 
wycenia wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez 
NBP.  
 
Zyski i straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów walut są księgowane jako 
przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Wyłącznie dla celów 
prezentacji w sprawozdaniu finansowym dokonuje się statystycznej kompensaty 
różnic kursowych zarówno zrealizowanych jak i nie zrealizowanych  
 
Przychody i koszty. Przychody ze sprzedaży towarów i usług stanowią kwotę 
należną z tego tytułu od odbiorcy pomniejszoną o należny podatek od towarów i 
usług. Przychody ze sprzedaży usług są ujmowane w okresie, którego dotyczą.  
Koszty własne sprzedaży Koszty są ujmowane w okresie, którego dotyczą. 
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym uszczegółowionym 
według miejsc powstawania kosztów.  
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty niezwiązane 
z podstawową działalnością Spółki, wpływające na wynik finansowy.  
 
Przychody i koszty finansowe obejmują przychody i koszty operacji finansowych.  
 
Podatek dochodowy Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od 
osób prawnych ustalane są zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.  
 
Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Wysokość rezerwy i aktywów ustala się z uwzględnieniem stawek 
podatku dochodowego obowiązującym w roku, w którym wpłyną one na wielkość 
podstawy opodatkowania.  
 
Rezerwy i aktywa odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji 
rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. 
 
 
 
 
  Mariola Szymańska                                                       Piotr Nalepa 
   Główny Księgowy                                                       Prezes Zarządu 
 
 
Gdańsk, 10 czerwca 2012 roku 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI OBEJMUJĄCE OKRES 
OD 01 .01.2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU. 

 
 

BILANS 

 Nota 
SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

I. Aktywa trwałe - 3.142 5.605 
1. Wartości niematerialne i prawne, 
w tym: 

1 3 6 

- wartość firmy - - - 
3. Rzeczowe aktywa trwałe 2 3.127 5.089 
4. Należności długoterminowe - - - 

4.1. Od jednostek powiązanych - - - 
4.2. Od pozostałych jednostek - - - 

5. Inwestycje długoterminowe - 12 516 
5.1. Nieruchomości - - - 
5.2. Wartości niematerialne 
       i prawne 

- - - 

5.3. Długoterminowe aktywa 
finansowe 

3 12 516 

a) w jednostkach powiązanych - 12 516 
b) w pozostałych jednostkach - - - 

5.4. Inne inwestycje 
długoterminowe 

- - - 

6. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe - - - 

6.1. Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego - - - 

6.2. Inne rozliczenia 
międzyokresowe 

- - - 

II. Aktywa obrotowe - 14.705 14.281 
1. Zapasy 4 - - 
2. Należności krótkoterminowe 5 1.102 7.540 

2.1. Od jednostek powiązanych - 415 - 
2.2. Od pozostałych jednostek - 687 7.540 

3. Inwestycje krótkoterminowe 6 13.596 6.672 
3.1. Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

- 13.596 6.672 

a) w jednostkach powiązanych - 820 755 
b) w pozostałych jednostkach - 12.763 5.794 
c) środki pieniężne i inne  
  aktywa pieniężne 

- 13 123 

3.2. Inne inwestycje 
krótkoterminowe 

- - - 

4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 7 7 70 

Aktywa razem - 17.847 19.886 
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 Nota 
SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

I. Kapitał własny - 17.706 19.835 
1. Kapitał zakładowy 8 3.819 4.166 
2. Należne wpłaty na kapitał 
zakładowy (wielkość ujemna) 

- - - 

3. Akcje (udziały) własne (wielkość 
ujemna) 

- - - 

4. Kapitał zapasowy 9 1.660 16.927 
5. Kapitał z aktualizacji wyceny -  - 
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 13.500 - 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych - -756 -1.273 
8. Zysk (strata) netto - -517 15 
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego  
(wielkość ujemna) 

- - - 

IV. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania - 141 51 

1. Rezerwy na zobowiązania 11 - - 
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego - - - 

1.2. Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne - - - 

1.3. Pozostałe rezerwy - - - 
2. Zobowiązania długoterminowe 12 - - 

2.1. Wobec jednostek 
powiązanych 

- - - 

2.2. Wobec pozostałych jednostek - - - 
3. Zobowiązania krótkoterminowe 13 141 51 

3.1. Wobec jednostek 
powiązanych 

- - - 

3.2. Wobec pozostałych jednostek - 141 51 
3.3. Fundusze specjalne -  - 

4. Rozliczenia międzyokresowe 14 - - 
4.1. Ujemna wartość firmy - - - 
4.2. Inne rozliczenia 
międzyokresowe 

- - - 

a) długoterminowe - - - 
b) krótkoterminowe - - - 

Pasywa razem - 17.847 19.886 
 

POZYCJE POZABILANSOWE   Nota 
SERENITY 

S.A. 
31.12.2010 

SERENITY 
S.A. 

31.12.2011 

1. Należności warunkowe 15.1.  - 
1.1. Od jednostek powiązanych (z 
tytułu) -  - 

1.2. Od pozostałych jednostek (z 
tytułu) -  - 

2. Zobowiązania warunkowe 15.2.  - 
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych 
(z tytułu) -  - 

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek 
(z tytułu) -  - 

3. Inne  -  - 
Pozycje pozabilansowe razem -  - 
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 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
(wariant kalkulacyjny) 

 Nota 
SERENITY S.A. 

2010 
SERENITY S.A. 

2011 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów  
i materiałów, w tym: 

16 1.014 2.411 

- od jednostek powiązanych - 409 - 
1. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów - 1.014 2411 

2. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów - - - 

II. Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i 
materiałów,   
w tym: 

17 941 - 

- jednostkom powiązanym - 380 - 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów - 941 - 

2. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów - - - 

III. Zysk (strata) brutto ze 
sprzedaży (I-II) - 73 2.411 

IV. Koszty sprzedaży - - - 
V. Koszty ogólnego zarządu - 616 1.974 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży 
(III-IV-V) - -543 437 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 18 -  
1. Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych - - - 

2. Dotacje - - - 
3. Inne przychody operacyjne -   
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 19 9 438 
1. Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych - - - 

2. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych - - - 

3. Inne koszty operacyjne - 9 - 
IX. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (VI+VII-VIII) - -552 -1 

X. Przychody finansowe 20 35 18 
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w 
tym: - - - 

- od jednostek powiązanych - - - 
2. Odsetki, w tym: - 35 18 

- od jednostek powiązanych - 34 18 
3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - 
4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - 
5. Inne - - - 
XI. Koszty finansowe 21 - 2 
1. Odsetki, w tym: - - - 

- dla jednostek powiązanych - - - 
2. Strata ze zbycia inwestycji - - - 
3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - 
4. Inne - - - 
XIII. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej - -517 15 
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 Nota 
SERENITY S.A. 

2010 
SERENITY S.A. 

2011 

(IX+X-XI+/-XII) 
XIV. Wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych (XIV.1. - 
XIV.2.) 

-  - 

1. Zyski nadzwyczajne -  - 
2. Straty nadzwyczajne -  - 
XVII. Zysk (strata) brutto 
(XIII+/-XIV-XV+XVI) - -517 15 

XVIII. Podatek dochodowy 22.1. - - 
a) część bieżąca - - - 
b) część odroczona - - - 

XIX. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

-  - 

XXII. Zysk (strata) netto (XVII-
XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 22.2. -517 15 

 

   
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 SERENITY S.A. 
2010 

SERENITY S.A. 
2011 

I. Kapitał (fundusz) własny na 
początek okresu (BO) 3.723 3.819 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na 
początek okresu, po korektach 3.723 3.819 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na 
początek okresu  3.791 3.819 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) 
podstawowego  28 375 

  a) zwiększenie (z tytułu)  28 375 

   - rejestracja akcji Spółki  28 375 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na 
koniec okresu  3.819 4.166 

2. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy na początek okresu  - - 

2.2. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy na koniec okresu  - - 

3. Udziały (akcje) własne na początek 
okresu  - - 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec 
okresu  - - 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na 
początek okresu  1.660 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) 
zapasowego  688  

 a)zwiększenie 972 15.266 

 - emisja akcji powyżej wartości 
nominalnej 972 15.266 

 b) zmniejszenie -  

 -pokrycie kosztów emisji -  

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego 
na koniec okresu  1.660 16.926 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny na początek okresu  - - 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z 
aktualizacji wyceny  - - 

  -  
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5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
na koniec okresu  

- 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe na początek okresu  - - 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów 
(funduszy) rezerwowych 13.500 - 

 a) zwiększenie 14.500 - 
 - wpłat na emisję 14.500 - 
 b) zmniejszenie 1.000 - 
 - rejestracji podwyższenia kapitału 1.000 - 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe na koniec okresu  13.500 - 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 
początek okresu  - - 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu - - 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach  - - 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  - - 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu,  -756 -1.273 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach  - - 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec 
okresu  - - 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec 
okresu  -756 -1273 

8. Wynik netto  -517 15 

   strata netto  -517 15 

II. Kapitał (fundusz) własny na 
koniec okresu (BZ)  17.706 19.834 

III. 
Kapitał (fundusz) własny, po 

uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty)  

17.706 19.834 

 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
(metoda pośrednia) 

 SERENITY S.A. 
2010 

SERENITY S.A. 
2011 

A. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej  -1.782 - 

I. Zysk (strata) netto  -517 - 
II. Korekty razem  -1.265 - 
1. Amortyzacja  5 - 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic 

kursowych  - - 

3. Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy)  -34 - 

4. Zysk (strata) z działalności 
inwestycyjnej  - - 

5. Zmiana stanu rezerw  -30 - 
6. Zmiana stanu zapasów  - - 
7. Zmiana stanu należności  -1.234 - 
8. Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

28 - 

9. Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych  - - 

10. Inne korekty  - - 
III. Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej (I+II)  -1.782 - 
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B. Przepływy środków pieniężnych 

z działalności inwestycyjnej  -12.792 - 

I. Wpływy  400 - 
1. Zbycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych  

- - 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości 
oraz wartości niematerialne i prawne  - - 

3. Z aktywów finansowych, w tym:    
  a) w jednostkach powiązanych  400 - 
  b) w pozostałych jednostkach  -  
   - zbycie aktywów finansowych - - 
   - dywidendy i udziały w zyskach  - - 
   - spłata udzielonych pożyczek  

       długoterminowych - - 

   - odsetki  -  
   - inne wpływy z aktywów 

finansowych  - - 

4. Inne wpływy inwestycyjne   - 
II. Wydatki  13.192 - 
1. Nabycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych  

3 - 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne  - - 

3. Na aktywa finansowe, w tym:  13.189 - 
  a) w jednostkach powiązanych  426 - 
  b) w pozostałych jednostkach  12.763 - 
   - nabycie aktywów finansowych  12.763 - 
   - udzielone pożyczki 

długoterminowe  - - 

4. Inne wydatki inwestycyjne  - - 
III. Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej (I-II)  -12.792 - 

C. Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej  14.515 - 

I. Wpływy  14.550 - 
1. Wpływy netto z wydania udziałów i 

innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału  

14.500 - 

2. Kredyty i pożyczki  50 - 
3. Emisja dłużnych papierów 

finansowych - - 

4. Inne wpływy finansowe  -  
II. Wydatki  35 - 
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  - - 
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 

właścicieli  - - 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz 
właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku  

- - 

4. Spłaty kredytów i pożyczek  35 - 
5. Wykup dłużnych papierów 

wartościowych  - - 

6. Z tytułu innych zobowiązań 
finansowych  - - 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 
leasingu finansowego  - - 

8. Odsetki  - - 
9. Inne wydatki finansowe  - - 
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III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II)  14.515 - 

D. Przepływy pieniężne netto, 
razem (A.III+B.III+C.III)  -59 - 

E. Bilansowa zmiana stanu 
środków pieniężnych, w tym:  -59 - 

   - zmiana stanu środków pieniężnych 
z tytułu różnic kursowych  - 

F. Środki pieniężne na początek 
okresu  72 - 

G. Środki pieniężne na koniec 
okresu (F+/-D), w tym:  13 - 

   - o ograniczonej możliwości 
dysponowania   - 

 
 
 
 

 
 
  Mariola Szymańska                                                       Piotr Nalepa 
   Główny Księgowy                                                       Prezes Zarządu 
 
 
 
 
Gdańsk, 10 czerwca 2012 roku 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 
 
 
 
NOTA  1.1. Wartości niematerialne i prawne w Spółce SERENITY S.A. na dzień 
31.12.2011 r.  
  

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 
PRAWNE   

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) koszty zakończonych prac 
rozwojowych 

- - 

b) wartość firmy - - 
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: 3 3 

– oprogramowanie komputerowe 3 3 
d) inne wartości niematerialne i prawne - - 
e) zaliczki na wartości niematerialne i 
prawne 

- - 

Wartości niematerialne i prawne 
razem 3 3 

 
 
 
 
NOTA  1.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) w Spółce 
SERENITY S.A. na dzień 31.12.2011 r.  
 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 
PRAWNE  
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)   

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) własne 3 3 
b) używane na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu 

 
- 

Wartości niematerialne i prawne 
razem 

3 3 

 
 
 
NOTA 2.1. Rzeczowa aktywa trwałe w Spółce SERENITY S.A. na dzień 

31.12.2011 r.  
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  
SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) środki trwałe, w tym: 2.364 4.266 
– grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu) 

2.364 3.879 

– budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

 - 

– urządzenia techniczne i maszyny  - 
– środki transportu  - 
– inne środki trwałe  387 

b) środki trwałe w budowie 763 822 
c) zaliczki na środki trwałe w budowie  - 
Rzeczowe aktywa trwałe razem 3.127 5.089 
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NOTA  2.2. Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w 
Spółce SERENITY S.A. za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. 
 
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych)  

Wyszczególnienie 

grunty  
(w tym 
prawo 

wieczyste
go 

użytkowa
nia 

gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzen
ia 

technicz
ne i 

maszyny 

środki 
transpor

tu 

inne 
środki 
trwałe 

środki 
trwałe 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu 3.879 - 5 - 416 4.300 

b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - 
– zakup       
– ze środków trwałych w budowie       
– ujęcie środków trwałych w leasingu       
– wniesienie aportem       

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - 
– sprzedaż       
– likwidacji       

d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 3879 - 5 - 416 2.370 

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu   5  416 421 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - - - - - 
– zwiększenia - - - - - - 
– zmniejszenia - - - - - - 

– sprzedaż       
– likwidacji       

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu - - 5 - 416 421 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu - - - - - - 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu - - - - - - 

j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu 3879 - - - - 3879 

 
 
NOTA 2.3. Środki Trwałe Struktura własnościowa w Spółce SERENITY S.A. na 
dzień 31.12.2011 r.  
 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE  
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)   

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) własne 2.364 4.266 
b) używane na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy lub innej umowy,  
w tym umowy leasingu 

- - 

Środki trwałe bilansowe, razem 2.364 4.266 
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NOTA 2.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo w Spółce SERENITY S.A. 
na dzień 31.12.2011 r.  
 

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE 
POZABILANSOWO 

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

Używane na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy lub innej umowy, w tym 
umowy leasingu 

- - 

- obce środki trwałe dzierżawione - - 
- środki trwałe przeznaczone do 
likwidacji - - 

- środki trwałe niskocenne - - 
Środki trwałe wykazywane 
pozabilansowo razem - - 

 
 
 
 
 
NOTA 2.5 Zmiana stanu środków trwałych w budowie w Spółce SERENITY S.A. 
na dzień 31.12.2011r. 
 

ZMIANA STANU ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH WBUDOWIE 

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) stan na początek okresu 763 763 
b) zwiększenia (z tytułu) - 59 
- realizacji inwestycji – domów opieki - 59 
c) zmniejszenia - - 
d) stan na koniec okresu 763 822 

 
 
 
 
 
 
NOTA 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe w Spółce SERENITY S.A. na dzień 
31.12.2011 r.  
 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE  

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 

31.12.2011 

a) w jednostkach zależnych  12 515 
- udziały 12 515 
b) w jednostkach współzależnych   - 
c) w jednostkach stowarzyszonych  - 
d) w znaczącym inwestorze  - 
e) w jednostce dominującej  - 
f) w pozostałych jednostkach   - 
Długoterminowe aktywa finansowe, 
razem 12 515 
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NOTA 3.2. Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg. grup 
rodzajowych) w Spółce SERENITY S.A. w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. 

 
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (według grup rodzajowych) 

Wyszczególnienie 
Udziały 

lub akcje 
 

Dłużne 
papiery 
wartośc

iowe 

Inne 
papiery 
wartośc

iowe 

Udzielo
ne 

pożyczk
i 

Inne 
długote
rminow

e 
aktywa 
finanso

we 

Długotermi
nowe 

aktywa 
finansowe 

razem 

a) stan na początek okresu 12 - 503 - - 515 
b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - 
c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - 
d) stan na koniec okresu 515  503   515 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 3.3. Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych na dzień 

31.12.2011 r.  
 

Lp Nazwa jednostki 
Przedmiot 

działalności 

Wartość 
udziałów 

według ceny 
nabycia 

% udziału  
w kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 

1 Serenity Rehabilitacja  
Sp. z o.o. w Gdańsku 

wynajem 
nieruchomości 5,94 99% 99% 

2 Serenity Nieruchomości 
Sp. z o.o. w Gdańsku 

budowa i 
zarządzanie 

nieruchomościami 
6 100% 100% 

 
 
 
 
 
NOTA 4. Zapasy w Spółce SERENITY S.A. na dzień 31.12.2011 r.  
 

ZAPASY   
SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) materiały - - 
b) półprodukty i produkty w toku - - 
c) produkty gotowe - - 
d) towary - - 
e) zaliczki na dostawy - - 
Zapasy, razem - - 
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NOTA 5.1. Należności krótkoterminowe w Spółce SERENITY S.A. na dzień 

31.12.2011 r.  
 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE   
SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) od jednostek powiązanych  415 7.284 
b) należności od pozostałych jednostek   
- z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty: 414 7.284 

- do 12 miesięcy 414  
- powyżej 12 miesięcy  7.284 
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeń 

148 78 

- inne 125 108 
- dochodzone na drodze sądowej  - 
Należności krótkoterminowe netto, 
razem  1.102 7.538 

c) odpisy aktualizujące wartość 
należności  - - 

Należności krótkoterminowe brutto, 
razem 1.102 7.538 

 
NOTA 5.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności 

krótkoterminowych w Spółce SERENITY S.A. w okresie 01.01.2011 r. 
– 31.12.2011 r.  

 
ZMIANA STANU ODPISÓW 
AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

Stan na początek okresu - - 
a) zwiększenia (z tytułu) - - 

– utworzenia odpisu - - 
   b) zmniejszenia (z tytułu) - - 

– wykorzystania  - - 
       – rozwiązania - - 

Stan odpisów aktualizujących wartość 
należności krótkoterminowych na koniec 
okresu 

- - 

 
 
 
 
 
NOTA 5.3. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) w Spółce 

SERENITY S.A. na dzień 31.12.2011 r.  
 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

      a) w walucie polskiej 1.102 7.538 
b) w walutach obcych    

– w walucie (USD)   
– w walucie (EUR)   
– po przeliczeniu na zł   

Należności krótkoterminowe razem 1.102 7.538 
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NOTA 6.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w Spółce SERENITY S.A. 

na dzień 31.12.2011 r.  
 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE  

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) w jednostkach powiązanych 820 755 
- udzielone pożyczki 820 755 
b) w pozostałych jednostkach  12.763 5.794 
   - udziały i akcje 12.763 5.794 
c) środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

13 122 

   - środki pieniężne w kasie 
      i na rachunkach  

13 122 

   - inne środki pieniężne - - 
   - inne aktywa pieniężne - - 
Krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem 13.596 6.671 

 
 
 

 
 
NOTA 6.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) 

w Spółce SERENITY S.A. na dzień 31.12.2011 r.  
 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)   

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) w walucie polskiej 13.596 6.671 

b) w walutach obcych  - - 
– w walucie (według walut) - - 
– po przeliczeniu na zł - - 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
razem 13.596 6.671 

 
 
 
 
NOTA 7. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe w Spółce SERENITY S.A. 

na dzień 31.12.2011 r.  
 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE 

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe 
      kosztów, w tym: 3 7 

- koszty pozyskania środków z UE - 6 
- polisy ubezpieczeniowe 2 1 
- domena internetowa 1  

b) pozostałe rozliczenia między-
okresowe dotyczące wydatków 
związanych emisją akcji serii I, J i K 

4 - 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe, razem 7 7 
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NOTA 8. Kapitał zakładowy w Spółce SERENITY S.A. na dzień 31.12.2011 r.  
 
 
 
 

Wartoś
ć 

nomina
lna 

jednej 
akcji (w 

PLN) 

Seria/ 
emisja Rodzaj akcji 

Rodzaj 
ogranic
zenia 
praw 

do akcji 

Liczba 
akcji (w 

szt.) 

Wartość serii/ 
emisji wg 
wartości 

nominalnej (w 
PLN) 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

0,01 A 

Akcje 
imienne 

uprzywilejo
wane  

- 288.754.
400 2.887.544,00 Aport 21.12.2007 Zysku za 

rok 2008 

0,01 B 

Akcje 
imienne 

uprzywilejo
wane 

- 51.645.6
00 516.456,00 Gotówka 21.12.2007 Zysku za 

rok 2008 

0,01 C 
Akcje 

zwykłe na 
okaziciela 

- 9.600.00
0 96.000,00 Gotówka 21.12.2007 Zysku za 

rok 2008 

0,01 D 
Akcje 

zwykłe na 
okaziciela 

- 28.932.2
50 289.322,50 Gotówka 22.05.2009 Zysku za 

rok 2009 

0,01 E 
Akcje 

zwykłe na 
okaziciela 

- 45.682 456,82 Gotówka 22.05.2009 Zysku za 
rok 2009 

0,01 F 
Akcje 

zwykłe na 
okaziciela 

- 30.456 304,56 Gotówka 22.05.2009 Zysku za 
rok 2009 

0,01 G 
Akcje 

zwykłe na 
okaziciela 

- 127.515 1.275,15 Gotówka 22.05.2009 Zysku za 
rok 2009 

0,01 H 
Akcje 

zwykłe na 
okaziciela 

- 2.777.85
7 27.778,57 Gotówka 23.04.2010 Zysku za 

rok 2009 

0,01 I 
Akcje 

zwykłe na 
okaziciela 

- 20.000.0
00 200.000,00 Gotówka 05.01.2011 Zysk za 

 rok 2010 

0,01 J 
Akcje 

zwykłe na 
okaziciela 

- 10.000.0
00 100.000,00 Gotówka 05.01.2011 Zysk za  

rok 2010 

0,01 
 K 

Akcje 
zwykłe na 
okaziciela 

- 4.700.00
0 47.000,00 Gotówka 14.04.2011 Zysk za 

 rok 2010 

Liczba akcji, razem 416.613.
760 - - - - 

Kapitał zakładowy, razem 4.166.137,60 - - - 
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Wykaz akcjonariuszy na dzień 31.12.2011 roku: 
 

Akcjonariusz Seria i rodzaj akcji 
Ilość 

posiadanych 
akcji (szt) 

Udział (%) 
w łącznej 
ilości akcji 

Ilość 
posiadanych 
głosów na 

WZA 

Udział (%) w 
łącznej ilości 

głosów na 
WZA 

Piotr Nalepa 
Seria "A" Akcje 

imienne 
uprzywilejowane 

210.000.000 50,41% 210.000.000 50,41% 

Adeste Sp z o.o. 
Seria "B" Akcje 

imienne 
uprzywilejowane  

10.645.600 2,55% 10.645.600 2,55% 

Monika Wizner 
Seria "B" Akcje 

imienne 
uprzywilejowane  

18.400.000 4,42% 18.400.000 4,42% 

Balticon S.A.  Seria "I" Akcje imienne 
nieuprzywilejowane  20.000.000 4,80% 20.000.000 4,80% 

Pozostali 

Seria „C”, „D”, „E”, „F”, 
„G”, „H” ,”J”, „K” Akcje 
zwykłe na okaziciela 
zdematerializowane 

157.568.160 37,82% 157.568.160 37,82% 

 Suma: 416.613.760 100% 416.613.760 100% 

 
 
Według art. 7 ust. 5 Statutu Spółki uprzywilejowanie akcji serii A i serii B przedstawia się 
następująco: 
1) Prawo poboru uprawnionych z akcji serii A, serii B nie może być wyłączone bez zgody 
akcjonariuszy z tych akcji, przy czym zgoda udzielana jest uchwałą akcjonariuszy z tych 
akcji obecnych na walnym zgromadzeniu i to większością bezwzględną 4/5 głosów z tych 
akcji. 
2) akcje serii A i serii B uprawniają do powoływania i odwoływania Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej. Uchwała powołującego Przewodniczącego Rady Nadzorczej i uchwała 
odwołująca Przewodniczącego Rady Nadzorczej podejmowana jest przez uprawnionych z 
akcji serii A i serii B na walnym zgromadzeniu większością 4/5 głosów uczestniczących w 
walnym zgromadzeniu akcji serii A i serii B. Podjęcie uchwały w sprawie powołania lub 
odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeśli powołanie lub 
odpowiednio odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej nastąpiło w drodze wspólnego 
oświadczenia złożonego spółce a podpisanego przez wszystkich akcjonariuszy 
uprawnionych z akcji serii A i serii B. Odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej może 
nastąpić jedynie wraz z powołaniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 
Akcje serii A i serii B są objęte lock’upem. Fakt ten został ustanowiony w art. 7 ust. 6 
Statutu Spółki, który stwierdza: 
Akcje serii A i B nie mogą być zbyte w okresie do dnia 31.03.2010 , nie dotyczy to zbycia 
pomiędzy Założycielami z zastrzeżeniem art. 336 ksh. Po opływie tego terminu zbycie lub 
obciążenie akcji serii A i serii B może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgoda spółki. 
Zgody udziela zarząd w drodze uchwały podjętej jednogłośnie po zaciągnięciu pozytywnej 
opinii Rady Nadzorczej. Jeżeli Spółka nie wyraża zgody na przeniesienie akcji, powinna w 
terminie 8 tygodni od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać nabywcę. 
Zbycie akcji na rzecz wskazanego nabywcy następuje za 120 % ceny emisyjnej z ostatnio 
dokonanej emisji akcji Spółki a jeśli spółka jest notowana na rynku regulowanym - za 
120 % średniej ważonej ceny akcji spółki notowanych na rynku za 3 miesiące 
poprzedzające dzień wystąpienia do spółki o wyrażenie zgody na zbycie tych akcji i 
płatna jest w terminie 1 miesiąca od dnia wskazania nabywcy. Przeniesienie akcji 
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następuje z chwilą zapłaty ceny, chyba że strony uzgodnią inny termin. Zbycie akcji na 
rzecz innych akcjonariuszy posiadających akcje serii A lub serii B nie wymaga uzyskania 
zgody Spółki. 
 
 
 
Dodatkowo w art. 7 ust. 7 Statutu Spółki, ustanowiono, iż: 
Akcjonariusz Adeste Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ma 
prawo powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego 
oświadczenia złożonego spółce. Prawo to akcjonariusz ten może wykonywać, jeżeli 
uprzywilejowanie akcji serii A lub serii B, o którym mowa w art. 7 ust 5 pkt b) wygaśnie 
lub nie może zostać wykonane i to pod warunkiem, że posiada on łącznie nie mniej niż 
10% akcji Spółki. 
 
 
Uchwałą nr 05/05/2010 z dnia 21.05.2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki upoważniło Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 
wyższą 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji akcji serii I i następnych serii 
akcji o wartości nominalnej 0,01 zł w liczbie nie wyższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt 
milionów) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

Na podstawie tego upoważnienia Zarząd Spółki w dniu 29.09.2010 r. podjął uchwałę 
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy), tj. do 
kwoty 4.019.137,60 zł  (cztery miliony dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści siedem 
złotych  60/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie 20.000.000 
(dwadzieścia milionów) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 
Ponadto w dniu 21.10.2010 r. Zarząd Spółki Serenity S.A. podjął uchwałę o kolejnym 
podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100.000 zł (dwieście tysięcy), tj. do 
kwoty 4.119.137,60 zł  (cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści siedem 
złotych  60/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w liczbie 10.000.000 
(dziesięć milionów) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 
 
 
Obie emisje akcji na dzień 31.12.2010 r. zostały objęte przez akcjonariuszy. 
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 4.119.137,60 zł w drodze 
emisji akcji serii I oraz J przez sąd rejestrowy nastąpiła w dniu 05.01.2011 r. 
 
 
W dniu 29.12.2010 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o kolejnym podwyższeniu kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę 100.000 zł (dwieście tysięcy), tj. do kwoty 4.219.137,60 zł  
(cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści siedem złotych  60/100) poprzez 
emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w liczbie 10.000.000 (dziesięć milionów) 
o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 
 
 
Akcje serii K w liczbie 4.700.000 szt. zostały objęte w 2011 r. Rejestracja sądowa 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 47.000 zł, tj. do kwoty 4.166.137,60 zł 
nastąpiła w dniu 14.04.2011 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22 

 
 
NOTA 9. Kapitał zapasowy w Spółce SERENITY S.A. na dzień 31.12.2011 r.  
 

KAPITAŁ ZAPASOWY   
SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich 
wartości nominalnej 1.660 16.926 

b) utworzony ustawowo - - 
c) utworzony zgodnie ze statutem / 
umową, ponad wymaganą ustawowo 
(minimalną) wartość – uchwałą 
wspólników 

- - 

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - - 
e) inny (wg rodzaju) - - 
Kapitał zapasowy, razem 1.660 16.926 

 
 
 

NOTA 10. Pozostałe kapitały rezerwowe w Spółce SERENITY S.A. na dzień 
31.12.2011 r.  

 

KAPITAŁ REZERWOWY  
SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) wpłaty na emisję akcji serii I i J 
zarejestrowanych w 2011 r. 

13.500 - 

b) inny  - - 
Kapitał rezerwowy razem 13.500 - 

 
 
Nota 11.1. Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne 

i podobne (wg tytułów) w Spółce SERENITY S.A. w okresie 01.01.2011 r. – 
31.12.2011 r. 

 
ZMIANA STANU 
KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I 
PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) stan na początek okresu  - 
b) zwiększenia (z tytułu)  - 
c) wykorzystanie (z tytułu)  - 
d) rozwiązanie (z tytułu)  - 
e) stan na koniec okresu  - 

 
 
NOTA 11.2. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) 

w Spółce SERENITY S.A. w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. 
 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH 
REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH   
(WG TYTUŁÓW)  

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) stan na początek okresu (z tytułu 
przyszłych zobowiązań) 30 - 

b) zwiększenia (w tym) - - 
c) wykorzystanie (z tytułu) 30 - 
d) rozwiązanie (z tytułu przyszłych 
zobowiązań) - - 
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ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH 
REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH   
(WG TYTUŁÓW)  

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

e) stan na koniec okresu - - 
 
 
NOTA  12. Zobowiązania długoterminowe w Spółce SERENITY S.A. na dzień 

31.12.2011 r.  
 

ZOBOWIĄZANIA 
DŁUGOTERMINOWE   

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) wobec jednostek zależnych - - 

b) wobec jednostek współzależnych - - 

c) wobec jednostek stowarzyszonych - - 

d) wobec znaczącego inwestora - - 

e) wobec jednostki dominującej - - 

f) wobec pozostałych jednostek  - - 

Zobowiązania długoterminowe, 
razem 

- - 

 
 
NOTA 13.1. Zobowiązania krótkoterminowe w Spółce SERENITY S.A. na dzień 

31.12.2011 r.  
 

ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE   

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) wobec jednostek powiązanych - - 
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie  
    wymagalności - - 

    - do 12 miesięcy - - 
    - powyżej 12 miesięcy - - 
 - inne (wg rodzaju) -  
b) wobec pozostałych jednostek  141 1.005 
 - kredyty i pożyczki 15 14 
 - z tytułu dostaw i usług, o okresie 
    wymagalności: 

86 85 

    - do 12 miesięcy 86 865 
    - powyżej 12 miesięcy - - 
 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
    i innych świadczeń 

21 3 

 - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 18 38 
 - inne (wg rodzaju) 1 - 
g) fundusze specjalne (wg tytułów) - - 
Zobowiązania krótkoterminowe, 
razem 141 - 

 
 
 
 
 
NOTA 13.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) w Spółce 

SERENITY S.A. na dzień 31.12.2011 r.  
 

ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE  
(STRUKTURA WALUTOWA)   

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) w walucie polskiej 141 1.005 
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ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE  
(STRUKTURA WALUTOWA)   

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

b) w walutach obcych   - 

Zobowiązania krótkoterminowe, 
razem 

141 1.005 

 
 
 
 
 
 
NOTA 14. Inne rozliczenia międzyokresowe w Spółce SERENITY S.A. na dzień 

31.12.2011 r.  
 

INNE ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE  

SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów  - - 

b) rozliczenia międzyokresowe 
przychodów  - - 

Inne rozliczenia międzyokresowe, 
razem - - 

 
 
 
 
 
                     NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH 
 
NOTA 15.1. Należności warunkowe w Spółce SERENITY S.A. na dzień 

31.12.2011 r.  
 
Na dzień 31.12.2011 roku Spółka nie posiadała należności warunkowych. 
 
NOTA 15.2. Zobowiązania warunkowe (w tym udzielone gwarancje i poręczenia 

innym podmiotom) w Spółce SERENITY S.A. na dzień 31.12.2011 r.  
 
Na dzień 31.12.2011 roku Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych. 
 
 
                      
                        NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 
NOTA 16.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa –

rodzaje działalności) w Spółce SERENITY S.A. w okresie 01.01.2011 r. – 
31.12.2011 r. 

 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
PRODUKTÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI) 

SERENITY S.A. 
2010 

SERENITY S.A. 
2011 

- sprzedaż produktów - - 
- sprzedaż usług 1.014 2.411 
Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, razem 1.014 2.411 
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NOTA 16.2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura 

rzeczowa – rodzaje działalności) w Spółce SERENITY S.A. w okresie 
01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. 

 
 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI)  

SERENITY S.A. 
2010 

SERENITY S.A. 
2011 

- sprzedaż towarów - - 
- sprzedaż materiałów   
Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów, razem - - 

 
 
NOTA 17. Koszty według rodzaju w Spółce SERENITY S.A. w okresie 01.01.2011 r. 

 – 31.12.2011 r. 
 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU   
SERENITY S.A. 

2010  
SERENITY S.A. 

2011  

a) amortyzacja 5 32 

b) zużycie materiałów i energii 68 47 

c) usługi obce 1.001 1.023 

d) podatki i opłaty 4 44 

e) wynagrodzenia i ubezpieczenia 
społeczne  

349 521 

f) pozostałe koszty rodzajowe 130 62 

Koszty według rodzaju, razem 1.557 1.728 

Zmiana stanu zapasów, produktów i 
rozliczeń międzyokresowych 

- - 

Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki  

- - 

Koszty sprzedaży  - - 

Koszty ogólnego zarządu (wartość 
ujemna) 

-616 -578 

Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 

941 1.150 

 
 
 
 
 
NOTA 18. Inne przychody operacyjne w Spółce SERENITY S.A. w okresie 

01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. 
 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE   
SERENITY S.A. 

2010 
SERENITY S.A. 

2011 

a) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) - - 
b) pozostałe - - 
Inne przychody operacyjne, razem - - 
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NOTA 19. Inne koszty operacyjne w Spółce SERENITY S.A. w okresie 

01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. 
 

INNE KOSZTY OPERACYJNE   
SERENITY S.A. 

2010 
SERENITY S.A. 

2011 

a) utworzone rezerwy (z tytułu) - - 
b) pozostałe, w postaci wydatków 
związanych z założeniem Spółki - - 

c) inne 9 438 
Inne koszty operacyjne, razem 9 438 

 
 
 
NOTA 20. Przychody finansowe z tytułu odsetek w Spółce SERENITY S.A. 

w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.  
 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU 
ODSETEK  

SERENITY S.A. 
2010 

SERENITY S.A. 
2011 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 34 - 
b) pozostałe odsetki 1 18 
- od pozostałych jednostek 1 - 

Przychody finansowe z tytułu 
odsetek, razem 35 18 

 
 
NOTA 21. Koszty finansowe z tytułu odsetek w Spółce SERENITY S.A. w okresie 

01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.  
 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU 
ODSETEK   

SERENITY S.A. 
2010 

SERENITY S.A. 
2011 

a) od kredytów i pożyczek - - 
b) pozostałe odsetki - - 
Koszty finansowe z tytułu odsetek, 
razem - - 

 
 
 
 
 
NOTA 22.1. Podatek dochodowy w Spółce SERENITY S.A. w okresie 

01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.  
 

PODATEK DOCHODOWY    
SERENITY S.A. 

2010 
SERENITY S.A. 

2011 
1. Zysk (strata) brutto  -517 15 
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) 
brutto a podstawą opodatkowania 
podatkiem dochodowym (wg tytułów) 

17 3 

a) zwiększające postawę 
opodatkowania 17 3 

   - koszty niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodów  17 3 



 

 27 

PODATEK DOCHODOWY    
SERENITY S.A. 

2010 
SERENITY S.A. 

2011 
b) zmniejszające podstawę 
opodatkowania 64 18 

- przychody wyłączone z podstawy 
  opodatkowania 34  

- zwiększenie kosztów (rozwiązanie 
  rezerw) 30  

3. Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym -564 18 

4. Podatek dochodowy według stawki 
 19% - 3 

 
 
NOTA 22.2. Sposób podziału zysku osiągniętego przez Spółkę SERENITY S.A. 

w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.  
 

SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU LUB 
POKRYCIA STRATY 

SERENITY S.A. 
2010 

SERENITY S.A. 
2011 

Przeznaczenie zysku na kapitał 
zapasowy  - 

Pokrycie z zysków/strat lat przyszłych 
/ubiegłych -517 15 

 
 
 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

STRUKTURA ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I 
KONIEC OKRESU 

SERENITY S.A. 
2010 

SERENITY S.A. 
2011 

a) środki pieniężne razem (stan na 
początek okresu) 

72 - 

b) środki pieniężne razem (stan na 
koniec okresu) 

13 - 

    - środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach 

13 - 

    - inne środki pieniężne - - 

    - inne aktywa pieniężne - - 

Zmiana stanu środków pieniężnych -59 - 

Środki pieniężne z działalności 
operacyjnej 

-1.422 - 

Środki pieniężne z działalności 
inwestycyjnej 

-13.152 - 

Środki pieniężne z działalności 
finansowej 

14.515 - 

 

 
 
 
  Mariola Szymańska                                                       Piotr Nalepa 
   Główny Księgowy                                                       Prezes Zarządu 
 
 
 
 
Gdańsk, 10 czerwca 2012 roku 
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 
Nota 1. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach 
warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółkę gwarancjach 
i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz 
jednostek powiązanych. 
 
Na dzień 31.12.2011 r. w SERENITY S.A. nie występowały należności ani zobowiązania 
warunkowe. 
 
Nota 2. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i 
budowli. 
 
Na dzień 31.12.2011 r. w SERENITY S.A. nie występowały zobowiązania wobec budżetu 
państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności 
budynków i budowli. 
 
 
Nota 3. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie 
sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie następnym. 
 
W omawianym okresie w Spółka nie zaniechała żadnej z dotychczas prowadzonych 
działalności, nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym. 
 
Nota 4. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na 
własne potrzeby. 
 
W prezentowanym okresie w Spółce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych 
w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby. 
 
Nota 5. Poniesione nakłady inwestycyjne 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SERENITY S.A. 
31.12.2010 

SERENITY S.A. 
31.12.2011 

Poniesione łącznie nakłady 3 - 

Poniesione nakłady na ochronę 
środowiska 

- - 

 
Nota 6.1. Informacje o transakcjach jednostek powiązanych z podmiotami 

powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. 
 
W omawianym okresie w Spółka nie występowały transakcje z podmiotami powiązanymi. 
 
Nota 6.2. Wykaz jednostek, w których Spółka posiada co najmniej 20% 
udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym jednostki 
 
Jednostki zależne: 
Serenity Rehabilitacja Sp. z o.o.:     99% udziałów (kapitał podstawowy 5,94 tys. zł) 
Serenity Nieruchomości Sp. z o.o.: 100% udziałów (kapitał podstawowy 6 tys. zł). 
 
 
Nota 6.3. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 
 
Na dzień 31.12.2010 r. SERENITY S.A. posiadała należności od Serenity Rehabilitacja  
Sp. z o.o na łączną kwotę 755 tys. zł.  
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Są to udzielenie przez SERENITY S.A. dla Serenity Rehabilitacja Sp. z o.o. 
krótkoterminowe  pożyczki na wyżej wymienioną kwotę .  
 
Nota 7. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają 
konsolidacji. 
 
W prezentowanym okresie Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które nie 
podlegają konsolidacji. 
 
 
Nota nr 8. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu 
. 

Wyszczególnienie 
SERENITY S.A. 

2010 
SERENITY S.A. 

2011 

Przeciętne zatrudnienie w roku 7 11 
Stan zatrudnienia na dzień bilansowy  8 11 

 
 
Nota 9.1. Wynagrodzenie wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład 
organów zarządzających i nadzorujących osiągnięte w Spółce SERENITY S.A. 
 

WYNAGRODZENIA 
SERENITY S.A. 

2010 
SERENITY S.A. 

2011 

Wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę 
z tytułu umowy o pracę i nadzór: 

  

- Zarząd  58 150 
- Rada Nadzorcza  - 
Wynagrodzenie zapłacone przez Spółka 
z tytułu świadczonych usług 
działalności gospodarczej: 

 - 

- Zarząd  - 
- Rada Nadzorcza  - 
Razem 58 150 

 
Nota 9.2. Wynagrodzenia wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład 
organów zarządzających i nadzorujących Spółki SERENITY S.A. osiągnięte 
w spółkach zależnych. 
 
Nie wystąpiły. 
 
Nota 10. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze 
udzielonych przez Spółkę osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających lub nadzorujących. 
 
W prezentowanym okresie w Spółce SERENITY S.A. nie przeprowadzano transakcji 
z członkami Zarządu i osobami wchodzącymi w skład organów nadzorujących. 
 
 
 
Nota 11. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy. 
 

Wyszczególnienie 
SERENITY S.A. 
31.12.2011 

- obowiązkowe badanie sprawozdania - 
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finansowego 

- inne usługi poświadczające - 
- usługi doradztwa podatkowego - 
- pozostałe usługi - 

 
Nota 12. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych 
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres. 
 
Nie wystąpiły. 
 
Nota 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu 
bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 
 
Nie wystąpiły. 
 
Nota 14. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w 
sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych a uprzednio 
sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. 
 
Nie wystąpiły. 
 
 
Nota 15. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu 
sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do 
poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz 
wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i 
finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność. 
 
Nie wystąpiły. 
 
Nota 16. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz 
wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową 
i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność.  
 
Nie wystąpiły. 
 
 
Nota 17. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości 
kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka 
niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera 
korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis 
podejmowanych, bądź planowanych przez jednostki powiązane działań 
mających na celu eliminację niepewności. 
 
Sprawozdanie finansowe Spółki SERENITY S.A. zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez 
Spółkę działalności. 
 
 
 
Nota 18. Połączenie jednostek 
 
Nie dotyczy. 
 
Nota 19. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny 
udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - 



 

 31 

należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ 
na wynik finansowy. 

 
Nie dotyczy. 
 
Nota 20. Podstawa prawna niesporządzania skonsolidowanego oraz 
podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność jednostek powiązanych.  
 
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56 
ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości 
 

 
 
 
  Mariola Szymańska                                                       Piotr Nalepa 
   Główny Księgowy                                                       Prezes Zarządu 
 
 
 
Gdańsk, 10 czerwca 2012 roku 

 
 


