GO PARTNERS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Dane jednostki
Nazwa:

GO PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba:

1/, 33-114 Rzuchowa

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP: 8733262705
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS: 0000687519

2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4.

Wskazanie zastosowanych uproszczeń dla spółek mikro
Spółka sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe (wg załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości),
na które składa się skrócony bilans oraz skrócony rachunek zysków i strat. Spółka nie sporządza informacji
dodatkowej z tym, że niektóre informacje dotychczas w niej zawarte firma podaje w informacjach
uzupełniających do bilansu. Aktywa i pasywa wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Spółka
korzysta ze zwolnienia dla jednostek mikro z zachowaniem zasady ostrożności przy wycenie składników
aktywów i pasywów (dokonywania odpisów aktualizujących i tworzenia rezerw).
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów,
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich
wynikające były porównywalne.
Sprawozdanie finansowe i wynik finansowy sporządza się tak aby za kolejne lata informacje z nich
wynikające były porównywalne.

5.

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
jednostkę.
Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności:

6.

Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
1. Zasady wyceny w ciągu roku obrotowego:
- środki pieniężne i kapitały - według wartości nominalnej;
- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje rozpoczęte według cen nabycia;
- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego w cenie nabycia;
- należności i zobowiązania krajowe w wartości nominalnej.
2. Zasady wyceny na dzień bilansowy:
- środki pieniężne - według wartości nominalnej (w przypadku środków pieniężnych zgromadzonych w
banku wartość nominalna obejmuje również odsetki doliczone przez bank);
- kapitały według wartości nominalnej;
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszone o odpisy
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amortyzacyjne;
- inwestycje rozpoczęte według cen nabycia;
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od
cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty;
- zobowiązania jednostki w kwocie wymaganej zapłaty;
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
3. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje metodę
liniową i stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiązym załącznik do
ustawy podatkowej.
4. Składniki majątkowe o wartości początkowej nizszej lub równej 3.500,00 zł odpisywane są w bieżące
koszty zużycia materiałowego. Wartość składników majątku o wartości powyżej 3.500,00 zł a poniżej
10.000,00 zł odpisywane są w koszty poprzez dokonywanie jednorazego odpisu amortyzacyjnego w
momencie przekazania ich do użytkowania lub stosuje się amortyzaję liniową zgodnie z przepisami prawa
podatkowego.
Ustalenia wyniku finansowego:
Na wynik finansowy składa się wynik ze sprzedaży, wynik z pozostałej działalności operacyjnej, wynik z
działalności finansowej oraz wynik z operacji nadzwyczajnych.
Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.
Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie art.3 ust.1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z
załącznikiem nr 4 ustawy o rachunkowości.
Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
W GO PARTNERS sp. z o.o. przyjęto następujące zasady rachunkowości:
1. Ewidencję i rozliczenia kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4, zespołu 5 oraz zespołu 7.
2. Koszty dzieli się na:
- koszty rodzajowe ewidencjonowane na kontach od nr 401 do 469;
- koszty wg typów działalności i ich rozliczenia ewidencjonowane na kontach od nr 501 do 550;
- pozostałe koszty operacyjnych ewidencjonowanych na kontach nr 761;
- koszty finansowe ewidencjonowane na kontach nr 751.
3. Ewidencja kosztów rzeczywiście poniesionych, lecz dotyczących przyszłych okresów ewidencjonuje się na
kontach rozliczeń międzyokresowych czynnych.

7.

Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy.
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BILANS
Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

49 048,74

55 250,31

- zapasy

8 656,16

7 882,21

- należności krótkoterminowe

6 794,06

3 260,97

49 048,74

55 250,31

Aktywa Dane w PLN

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
AKTYWA RAZEM
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BILANS
Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

25 473,01

18 545,51

5 000,00

5 000,00

23 575,73

36 704,80

49 048,74

55 250,31

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:
- kapitał (fundusz) podstawowy
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
PASYWA RAZEM
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

339 370,50

301 675,39

346 859,89

302 353,42

189 992,48

45 550,87

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

94 502,47

119 500,15

IV. Pozostałe koszty

62 364,94

137 302,40

15 155,78

7 646,66

738,89

6 463,14

6 927,50

505,49

Dane w PLN

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i
zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów
E. Podatek dochodowy
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
Małgorzata Małek-Kądzielawska dnia 2021.03.23
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INFORMACJA DODATKOWA
Dane w PLN
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU
1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy
wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek
powiązanych lub stowarzyszonych są ujawnione odrębnie – w spółce Go Partners nie występują.
2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze
wskazaniem oprocentowania, głównym warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych,
a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem
kwoty ogółem dla każdej kategorii - w spółce Go Partners nie występują.
3. Udziały (akcje) własne, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym – nie dotyczy,
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości
nominalnej, ich wartości księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują - nie
występują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów – nie dotyczy,
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów
nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują:
Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2020r. wynosi 5.000,00 zł.
Dzieli się na 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł.
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