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 1.Bendroji dalis

              Vaikų lopšelis-darželis ,,Puriena‘‘ yra biudžetinė įstaiga išlaikoma iš miesto
savivaldybės biudžeto asignavimų. Įstaigos kodas 190418541 , Panevėžys Kniaudiškių  g. 57 .
           Veikla – ikimokyklinis ugdymas, programa –ugdymo kokybės užtikrinimo, kodas 1.3
Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostata, jog švietimo
paskirtis yra tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padedant jiems tapti
aktyviais visuomenės nariais.
            Programos tikslai: Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas, tenkinančias vaikų pažinimo,
lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Kurti modernią ir saugią ugdymo aplinką.
            Lopšelis-darželis,, Puriena‘‘ kontroliuojamų ,asocijuotų  ir kitų subjektų neturi.
Lopšelis-darželis,, Puriena‘‘ filialų , kitų struktūrinių padalinių neturi.
            Įstaigoje nuo rugsėjo 1 d. yra 3 lopšelio, 3 priešmokyklinio ugdymo ir 6 darželio grupės.
2022 m. rugsėjo 30d. sąrašinis  vaikų skaičius 205 vaikai, priešmokyklinio ugdymo grupės lanko
– 48vaikai, 9 bendro tipo ikimokyklinio ugdymo grupes – 157 vaikai.   
       
2. Apskaitos politika
   Lopšelio darželio ,,Puriena‘‘ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos 
viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės
apskaitos tvarkymą.
        Lopšelio-darželio ,,Puriena‘‘ parengtos tarpinės finansinės ataskaitos atitinka viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
         Įstaigos apskaitos politika  apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir 
apskaitos principus ,metodus ir taisykles.         
        Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmo, antrojo ir 
trečiojo ketvirčių pabaiga.         
       Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant 
iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio)  
        Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 
knygoje. Taikomi kaupimo, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, palyginimo principai. 
          Lopšelio-darželio ,,Puriena‘‘ apskaitos politika aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų 
rinkinyje , kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje, adresu http:ldpuriena.puslapiai.lt Per 
ataskaitinį laikotarpį L/D ,,Puriena‘‘ apskaitos politika nebuvo keista.

3. Pastabos
  3.1.1.

Neapibrėžto turto neturime.
Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos  nebuvo.

           3.1.2 Klaidų taisymas
            Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymo nebuvo.

Teisinių ginčų neturime.
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