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Ilgalaikio turto grupės ir rūšys
Specialūs automobiliai
Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės
Kitos transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuteriai ir jų įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys
Specialieji drabužiai ir avalynė
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
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Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio
trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti
amortizacijos normatyvai netaikomi.

Lentelėje pateikti turto nusidėvėjimo normatyvai taikomai nuo 2010 m. sausio 1 d. naujai
įsigytam turtui. Turtui, įsigytam iki 2010 m. sausio 1 d. nusidėvėjimo normatyvai nebuvo pakeisti.
Nebaigtos statybos (projektavimo, statybos, konservavimo, montavimo ir kitos panašios
išlaidos, padarytos iki ilgalaikio turto vienetas bus paruoštas naudoti) išlaidos apskaitoje kaupiamos
nebaigtos statybos sąskaitoje iki turto įvedimo į eksploataciją pradžios.
Atsargos
Pirminio prirjažhimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (rjasigaminimo) savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į
tai, kuri iŠ jų mažesnė.
Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Muziejus
taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.
Buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu ar pardavimu
susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma
nebalansinėse sąskaitose Muziejaus Atsargų apskaitos tvarkos apraše nustatyta tvarka kiekine ir vertine
išraiška.
Finansinis turtas
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,
nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą
pripažindama finansinį turtą, Muziejus įvertinąjį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai Muziejus įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį
turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Gautinos sumos
pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina.

