.4. veiklos rezultatas.
28.. Kapitalas teises aktq nustatyta tvarka yra lygus steigejq (savininkq, dalininkq, nariq)
ina5q vertei. Piniginiq ina5q dydi, nepiniginiq ina5q vertes nustatymo tvark4 nustato teises aktai,
reglamentuojantys flkio subjekto veikl4, steigimo dokumentai, [kio subjekto istatai
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Finansavimo sumos
29. Gautas finansavimas apskaitoje registruojamas pagal finansavimo straipsnius (dotacija,
tiksliniai ina5ai, kitas finansavimas) tada, kai yra fakti5kai gaunamas.
30. Dotacija itraukiama i apskaitE gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba isigijus jo i5
programai skirtq pinigq.
31. Tiksliniams ina5ams priskiriama i5 savivaldybes biudZetq teikiama parama grieltai
apibreZtiems tikslams igyvendinti.
32. Tiksliniai ina5ai pripaZfstami panaudotais tiek, kiek patirtq s4naudq pripaZistama
kompensuotomis.
33. Panaudotos dotacijos dalis lygi ilgalaikio turto nudevimo sumai.

[sipareigojimai
34. Ilgalaikiai isipareigojimai - tie, kuriuos fstaiga
metai laikotarpi nuo balanso sudarymo datos.
35. Trumpalaikiai isipareigojimai - tie, kuriuos lstaiga tures ivykdyti per vienerius metus
nuo balanso sudaryrno datos. Vienas i5 trumpalaikio isipareigojimo pavyzdys yra fstaigoje
sudaromi atostoginiq kaupimas darbuotoj ams.
36. Trumpalaikiai isipareigojimai apima [kio subjekto isiskolinimus bei isipareigojimus
tiekejams, kredito istaigoms, valstybes ir savivaldybiq institucijoms ir kitiems juridiniams bei
fiziniams asmenims. Trumpalaikiams isipareigojimams taip pat priskiriama ilgalaikiq isiskolinimq
ir fsipareigojimq dalis, kuri tures btti apmoketa (ivykdyta) per vienerius metus.

Pajamos
37. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripaZistamos ir registruojamos
tada, kai jos uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Pajamomis laikomas tik [kio subjekto
ekonomines naudos padidej imas.
38. Pinigai, gauti i5 anksto apmokejus uZ prekes (paslaugas), apskaitoje rodomi kaip [kio
subjekto isipareigojimq pirkejams didejimas. Pajamos Siuo atveju pripaZistamos tik pardavus prekes
(suteikus paslaugas). Pajamos i5 mokymo veiklos, kultiiriniq bei ivairiq kitq pana5aus pobfldZio
renginiq pripaZistamos suteikus Sias paslaugas.
39. fstaigos pajamas sudaro - pajamos uZ suteiktas paslaugas. Pajamos ivertinamos tikrqja
verte.

S4naudos
40. Sqnaudomis pripalistama tik ta i5laidq dalis, kuri yra patirta uZdirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas. Sqnaudos, tenkandios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos
tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks {staigai ekonomines naudos.
41. Sqnaudos, susijusios su atskiry programq igyvendinimu, pripalistamos t4 ataskaitini

