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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Przedszkole nr 58 w Lublinie

ul. Radzyńska 16, 20-850 Lublin
Numer identyfikacyjny REGON 31 grudnia  2021 roku

431030770 wysłać bez pisma przewodniego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu)

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

1.4. Środki na inwestycje

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

1.6.

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

1.10. Inne zwiększenia

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

2.1. Strata za rok ubiegły

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

2.4. Dotacje i środki na inwestycje 

2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

2.6.

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

2.9. Inne zmniejszenia 

II. Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ ,-)

1. zysk netto (+)

2. strata netto (-)

IV. 0,00 0,00

V. Fundusz  (II+,-III-IV)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. 

31-03-2022

………………………… ………………………… …………………………
(rok, miesiąc, dzień)    (kierownik jednostki)

Lubelskie Centrum 
Ekonomiczno-Administracyjne 

Oświaty

1 684 458,37 1 778 511,15

1 775 749,40 1 953 159,25

1 775 749,40 1 953 159,25

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz 
wartości niematerialne i prawne

1 681 696,62 1 838 093,34

1 587 840,43 1 696 313,54

93 856,19 141 779,80

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i 
środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

1 778 511,15 1 893 577,06

-1 696 313,54 -1 839 376,35

1 696 313,54 1 839 376,35

Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka 
środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych

82 197,61 54 200,71

   ( główny księgowy)
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