Nagłówek sprawozdania finansowego
Nazwa

Wartość

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-05-05

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-03-28

Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Nazwa

Wartość

Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa Firmy

FAMILY SYNDICATE TRANS SP. Z O. O.

Siedziba
Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

PIASECZYŃSKI

Gmina

PIASECZNO

Miejscowość

PIASECZNO

Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

PIASECZYŃSKI

Gmina

PIASECZNO

Nazwa ulicy

KINESKOPOWA

Numer budynku

18

Numer lokalu

127

Nazwa miejscowości

PIASECZNO

Kod pocztowy

05-500

Nazwa urzędu pocztowego

PIASECZNO

Identyfikator podatkowy NIP

1231436672

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru
Sądowego.

0000785083

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data Od

2019-05-05

Data Do

2019-12-31

Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z
wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Nie stosowano żadnych uproszczeń

Założenie kontynuacji działalnności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true TAK
sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie
zostało sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie kontynuowana
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności

TAK

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Nie istnieją żadne zagrożenia.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w
zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
Zasady (polityka) rachunkowości Rokiem obrotowym spółki
jest rok kalendarzowy. W tym wypadku jest to rok rozpoczęcia
działalności - początek roku obrotowego to 01.06.2019 W
skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za
okres sprawozdawczy przyjmuje się miesiąc. Wykaz kont

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

syntetycznych, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasady
prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zawierających zapisy
będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów księgi
głównej (zakładowy plan kont) stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej polityki rachunkowości. Prowadzona bieżąca
aktualizacja kont syntetycznych nie wymaga odrębnej uchwały.
Wykaz stosowanych kont syntetycznych powinien być
aktualizowany co najmniej raz na zakończenie roku
obrotowego. Metody wyceny aktywów i pasywów opisano w
załączniku nr 2 do niniejszej polityki rachunkowości. Z uwagi
na to, że Spółka nie jest płatnikiem VAT - Cenę zakupu stanowi
cena należna dostawcy za dany składnik aktywów w kwocie
brutto. Sprzedaż usług wyznaczana jest Fakturą, bez naliczania
podatku VAT. Cenę nabycia pomniejszają udzielone przez
dostawcę rabaty lub opusty. Z kolei otrzymane w darowiźnie
środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej z dnia
nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia
lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny lub w
umowie o nieodpłatnym przekazaniu. Środki trwałe
wytworzone we własnym zakresie wycenia się, uwzględniając
koszty bezpośrednie i pośrednie poniesione od momentu
podjęcia inwestycji aż do czasu przyjęcia środka trwałego do
używania. Ujawnione w toku inwentaryzacji środki trwałe
wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych
dokumentów, a w przypadku ich braku - według wyceny
eksperta. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w
wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy
amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu
trwałej utraty ich wartości. Pozostałe środki trwałe
ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a
otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji
właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w
formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na
poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny
określa tę wartość w niższej wysokości.

ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu
porównawczego ze szczegółowością określoną w załączniku
nr 1 do ustawy o rachunkowości. Rachunek przepływów
pieniężnych sporządza się według metody bezpośredniej.
Spółka z o.o. FAMILY SYNDICATE TRANS" prowadzi księgi
rachunkowe w Biurze Rachunkowym Teresa Siudyła,
NIP:6791378808 pod adresem: ul. Myślenicka 121c, 30-698
Kraków, za pomocą programu komputerowego finansowoksięgowego pod nazwą "OPTIMA", którego autorem jest firma
"COMARCH S.A.", w wersjach wskazanych w odrębnych
protokołach potwierdzających przyjęcie programu do
użytkowania wraz z jego aktualizacjami. Podstawą zapisów w
księgach rachunkowych jest oryginał dowodu księgowego,
niemniej jednak w przypadku uzasadnionego braku
możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów
źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu
poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi,
wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i
podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz
akceptowanego przez kierownika jednostki (członka zarządu).
Wzór dowodu zastępczego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
polityki rachunkowości.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe w spółce sporządzone jest za rok
obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem
kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych mięsięcy
kalendarzowych. W tym przypadku jednak jest to rok
rozpoczęcia działalności i obejmuje okres skrócony - od
miesiąca rejestracji Spółki w KRS, czyli od 05.05.2019 r.
Obejmuje: Informacje do bilansu sporządzoną na dzień
31.12.2019 rok, Bilans za okres 01.06.2019 - 31.12.2019
sporządzony na dzień 31.12.2019 Rachunek zysków i strat za
okres 01.06.2019-31.12.2019 sporządzony na dzień
31.12.2019

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Nazwa
Aktywa razem
Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
Aktywa obrotowe, w tym:
- zapasy
- należności krótkoterminowe

Bieżący rok obrotowy

Poprzedni rok
obrotowy

6 921.22

0.00

0.00

0.00

6 921.22

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

Dane porównawcze

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0.00

0.00

Udziały (akcje) własne

0.00

0.00

6 921.22

0.00

1 872.94

0.00

5 000.00

0.00

5 048.28

0.00

- rezerwy na zobowiązania

0.00

0.00

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

0.00

0.00

Pasywa razem
Kapitał (fundusz) własny, w tym:
- kapitał (fundusz) podstawowy
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Nazwa

Bieżący rok obrotowy

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
ujemna)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
Amortyzacja

Poprzedni rok
obrotowy

5 910.00

0.00

0.00

0.00

8 650.36

0.00

0.00

0.00

752.58

0.00

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3 600.00

0.00

Pozostałe koszty

4 297.78

0.00

Pozostałe przychody i zyski, w tym:

0.00

0.00

- aktualizacja wartości aktywów

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- 2 740.36

0.00

Zużycie materiałów i energii

Pozostałe koszty i straty, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
Podatek dochodowy
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt
1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)

Dane porównawcze

Informacje uzupełniające do bilansu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości

Nazwa

Wartość
łączna (Rok
bieżący)

Informacje uzupełniające do bilansu
Opis FAMILY SYNDICATE TRANS SP. Z O. O. Spółka powstała
05.05.2019 roku Jest Spółką dwóch osób zagranicznych. KRS:
0000785083 NIP: 1231436672 Regon: 383316516 Udziałowcy: 1)
Valeriia Kudlaj - 50 udziałów o wartości 2500 PLN 2) Viktor Kudlai
- 50 udziałów o wartości 2500 PLN Spółka prowadzi działalność
polegającą na drobnych usługach remontowych i porządkowych.
W roku 2019 nie prowadziła innych rodzajów działalności. W PKD
deklaruje także działalność transportową, ale w 2019 roku nie było
takich działań.
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.
Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
Rok bieżący - 2 741.36
Rok poprzedni 0.00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w tym:
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

0.00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

0.00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w
tym:

Z innych
Z zysków
źródeł
kapitałowych przychodów
(Rok bieżący) (Rok bieżący)

Z innych
Z zysków
Wartość
źródeł
kapitałowych
łączna (Rok
przychodów
(Rok
poprzedni)
(Rok
poprzedni)
poprzedni)

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

0.00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

0.00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte
w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

0.00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

0.00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

0.00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

0.00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w
bieżącym roku, w tym:
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

0.00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

0.00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

0.00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

0.00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

0.00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

0.00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach
niższych niż 20.000 zł)

0.00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
Rok bieżący 0.00
Rok poprzedni 0.00
K. Podatek dochodowy
Rok bieżący 0.00
Rok poprzedni 0.00

