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Ümumi müddəalar
1.

Bu standart «Mühasibat Uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq
hazırlanmışdır və “Pul vəsaitləri yaradan aktivlərin dəyərdən düşməsi” adlı İctimai Sektor
üçün 26 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartına əsaslanmışdır.

2.

Bu standart, Uçot Qaydaları və İctimai Sektor üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının
Tətbiqi üzrə Şərhlər və Tövsiyələrdə öz əksini tapmış əlavə müddəalar nəzərə alınmaqla
tətbiq olunmalıdır.

Məqsəd və tətbiq sahəsi
3.

Bu standartın məqsədi, pul vəsaitləri yaradan akitvin dəyərdən düşdüyünü müəyyən etmək
və dəyərdən düşmə zərərlərini tanımaq üçün təşkilat tərəfindən tətbiq ediləcək prosedurların
müəyyən edilməsidir. Bu Standart həmçinin, təşkilatın nə zaman dəyərdən düşmə zərərini
qaytarmalı olduğunu göstərir və açıqlama tələblərini müəyyən edir.

4.

Mühasibat uçotunun hesablama metodu əsasında maliyyə hesabatları hazırlayan və
təqdim edən təşkilat bu Standartı aşağıda qeyd olunanlar istisna olmaqla pul vəsaitləri
yaradan aktivlərin qiymətdən düşməsinin uçotu zamanı tətbiq etməlidir:
a)

Ehtiyatlar (bax: “Ehtiyatlar” adlı İctimai Sektor üçün 12 №-li Beynəlxalq
Mühasibat Uçotu Standartı);

b) Tikinti müqavilələrindən yaranan aktivlər (bax: “Tikinti müqavilələri” adlı
İctimai Sektor üçün 11 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı);
c)

“Maliyyə alətləri: məlumatların açıqlanması və təqdim edilməsi” adlı İctimai
Sektor üçün 15 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartının tətbiq sahəsinə
daxil olan maliyyə aktivləri;

d) Ədalətli dəyəri ilə qiymətləndirilən investisiya mülkiyyəti (bax: “Daşınmaz əmlaka
investisiyalar” adlı İctimai Sektor üçün 16 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu
Standartı);
e)

Yenidən qiymətləndirilən məbləğ ilə ölçülən gəlir yaratmayan torpaq, tikili və
avadanlıqlar (bax: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı İctimai Sektor üçün 17 №li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı);

f)

Təxirə salınmış vergi aktivləri (bax: təxirə salınmış vergi aktivlərini tənzimləyən
müvafiq beynəlxalq və ya yerli mühasibat uçotu standartları);

g)

İşçilərin
mükafatlandırılmasından
yaranan
aktivlər
(bax:
“İşçilərin
mükafatlandırılması” adlı İctimai Sektor üçün 25 №-li Beynəlxalq Mühasibat
Uçotu Standartı);

h) Ədalətli dəyər ilə qiymətləndirilən qeyri-maddi aktivlər;
i)

Qudvil;

j)

Hesablanmış satış məsrəfləri çıxılmaqla ədalətli dəyər ilə qiymətləndirilən kənd
təsərrüfatındakı bioloji aktivlər (bax: kənd təsərrüfatındakı aktivləri tənzimləyən
müvafiq beynəlxalq və ya yerli mühasibat uçotu standartları);
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k) Sığorta kontraktlarını tənzimləyən müvafiq beynəlxalq və ya yerli muhasibat
uçotu standartları çərçivəsində sığorta edənin sığorta müqaviləsi haqqlarından
irəli gələn təxirə salınmış alış xərcləri və qeyri-maddi aktivlər.
l)

Satış üçün nəzərdə tutulan uzunmüddətli aktivləri və dayandırılmış fəaliyyətləri
tənzimləyən müvafiq beynəlxalq və ya yerli mühasibat uçotu standartlarına əsasən
balans dəyəri və satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər olan iki dəyərdən ən aşağısı
ilə ölçülən satış üçün nəzərdə tutulan uzunmüddətli aktivlər; və

m) Digər İctimai Sektor üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına dəyərdən düşmə
ilə bağlı uçot tələblərinin daxil edilməsi tələb olunan digər akitvlər.
5.

Bu standart İctimai Sektor təşkilatlarına, bələdiyyə orqanlarına və büdcədən kənar
fondlara tətbiq edilir.

Əsas anlayışlar
6.

Bu stаndаrtda istifadə еdilmiş əsas аnlayışlar аşаğıdakı mənaları ifadə еdir:
Pul vəsaitləri yaradan aktivlər - başlıca olaraq kommersiya gəlirləri yaratmaq
məqsədilə saxlanılan aktivlərdir.
Pul vəsaitləri yaradan vahid digər aktivlər və ya aktivlər qrupunun yaratdığı nağd pul
vəsaitlərinin mədaxilindən kifayət qədər müstəqil olan nağd pul vəsaitlərinin
mədaxilini yaradan, müəyyən edilə bilən ən kiçik aktivlər qrupudur.
Dəyərdən düşmə zərəri aktivin və ya pul vəsaitləri yaradan vahidin balans dəyərinin
onun bərpa edilə bilən dəyərindən artıq olan məbləğidir.
Pul vəsaitləri yaratmayan aktivlər pul vəsaitləri yaradan aktivlər istisna olmaqla digər
aktivlərdir.
Bərpa edilə bilən məbləğ aktivin və ya pul vəsaitləri yaradan vahidin satış xərcləri
çıxılmaqla ədalətli dəyəri ilə onun istifadə dəyəri müqayisə edildikdə, onların arasında
daha böyük olanıdır.
İstifadə dəyəri aktivdən və ya pul vəsaitləri yaradan vahiddən hasil olunacağı
gözlənilən gələcək nağd pul vəsaitlərinin hazırkı dəyəridir.
İctimai Sektor üçün Milli Mühasibat Uçotunun digər Standartlarında müəyyən edilən
terminlər bu Standartda digər standartlarda olduğu kimi eyni mənada işlədilir və
ayrıca nəşr edilən Təsbit Edilmiş Terminlər Lüğətində verilmişdir.

Pul vəsaitləri yaradan aktivlər
7.

Pul vəsaitləri yaradan aktivlər başlıca olaraq kommersiya gəlirləri yaratmaq məqsədilə
saxlanılan aktivlərdir. Aktiv o vaxt kommersiya gəliri yaradır ki, onun istifadə qaydası
mənfəət əldə etmək məqsədi ilə qurulan şirkətlərdə tətbiq olunan istifadə qaydalarına
bənzəyir.Təşkilat aktivi kommersiya gəliri yaratmaq məqsədi ilə saxladıqda həmin aktivdən
müsbət pul vəsaitləri hərəkətini yaratmaq niyyətində olur. Hesabat dövründə müəyyən vaxt
ərzində gəlir yaratmayan amma hesabat dövrünün əksər hissəsində bu məqsəd ilə istifadə
olunan aktiv başlıca olaraq gəlir yaratmaq məqsədi ilə saxlanılan aktiv sayılır. Əks qayda pul
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vəsaitləri yaratmayan aktivlərə tətbiq olunur. Aşağıdakı maddələrdə “aktiv” anlayışı istifadə
olunarkən əsasən pul vəsaitləri yaradan aktivlərə istinad olunur.
8.

İctimai Sektor təşkilatlarında aktivlərin əksər hissəsinin gəlir yaratmaq məqsədi ilə
saxlanılmadığına baxmayaraq, bir sıra hallarda təşkilatlar aktivlərini məhz kommersiya gəliri
əldə etmək üçün saxlayır. Məsələn dövlət xəstəxanası pullu xidmət göstərən bir bölmə
açdıqda. Pul vəsaitləri yaradan aktivlər pul vəsaitləri yaratmayan aktivlərdən ayrı və
müstəqil şəkildə işləyə bilər.

9.

Bəzi hallarda aktivin əsas məqsədinin kommersiya gəliri yaratmaq olduğu və ya olmadığı
aydın deyil. Belə hallarda aktivin yaratdığı pul vəsaitləri hərəkətinin mühümlüyünü
qiymətləndirmək lazımdır. Təşkilat öz daxilində müvafiq meyarları müəyyən etməlidir ki,
aktivin yaratdığı pul vəsaitləri hərəkətinin mühümlüyünü qiymətləndirə bilsin və həmin
aktivin bu və ya İctimai Sektor üçün 21 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartına
əsasən uçotunun aparılmasını təşkil etsin. Tətbiq ediləcək standartı təşkilat öz mühakimələri
əsasında müəyyən edir.

Dəyərdən düşmüş ola bilən aktivin müəyyən edilməsi
10.

Aktiv, onun balans dəyəri bərpa edilə bilən məbləğindən artıq olduğu zaman dəyərdən
düşmüş hesab olunur. Bu Standartın 14-16-cı maddələrində dəyərdən düşmə zərərinin
yarana biləcəyinin bəzi əlamətləri gostərilmişdir. Bu əlamətlərdən hər hansı biri mövcud
olduqda, təşkilat bərpa edilə bilən məbləği formal qaydada hesablamalıdır. Bu Standart, 12ci maddəsində gostərilən hallar istisna olmaqla, hər hansı dəyərdən düşmə əlaməti movcud
olmadıqda, bərpa edilə bilən məbləğin formal hesablanmasını tələb etmir.

11.

Təşkilat, aktivin dəyərdən düşə biləcəyini göstərən hər hansı əlamətin mövcud olubolmadığını hər hesabat tarixinə yoxlamalıdır. Əgər hər hansı belə əlamət
mövcuddursa, təşkilat aktivin bərpa edilə bilən məbləğini hesablamalıdır.

12.

Aktivin dəyərdən düşə biləcəyini göstərən hər hansı əlamətin mövcud olubolmamasından asılı olmayaraq, təşkilat eyni zamanda istifadə müddəti qeyri-müəyyən
olan və ya hələ istifadəyə verilməyən qeyri-maddi aktivi, onun balans dəyərini bərpa
edilə bilən məbləğ ilə müqayisə etməklə, il-bəil dəyərdən düşməni yoxlamalıdır.
Dəyərdən düşmə üzrə yoxlama, hər il eyni vaxtda keçirilmək şərti ilə, hesabat dövrü
ərzində istənilən zaman həyata keçirilə bilər. Müxtəlif qeyri-maddi aktivlər dəyərdən
düşmə üzrə müxtəlif vaxtlarda yoxlanıla bilər. Lakin əgər belə qeyri-maddi aktiv ilkin
olaraq cari hesabat dövrü ərzində tanınmışdırsa, dəyərdən düşmə üzrə cari dövr
bitməmiş yoxlanılmalıdır.

13.

Qeyri-maddi aktivin gələcəkdə kifayət qədər iqtisadi səmərə gətirmək qabiliyyəti, adətən
aktiv istifadəyə verilməzdən əvvəl (aktiv istifadədə olduğu zamandakı ilə müqayisədə) daha
çox qeyri-müəyyən hesab olunur. Buna görədə, bu Standart hələ istifadə olunmayan qeyrimaddi aktivin dəyərdən düşməsini, ən azı ildə bir dəfə yoxlamağı tələb edir.

14.

Aktivin dəyərdən düşə biləcəyini göstərən hər hansı əlamətin olub-olmamasını
müəyyən etmək üçün təşkilat ən azı aşağıda qeyd olunanları nəzərə almalıdır:
İnformasiyanın xarici mənbələri
(a) Dövr ərzində aktivin bazar dəyəri vaxtın keçməsinə görə və ya adi istifadə
nəticəsində gözləndiyindən daha çox aşağı düşmüşdür;
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(b) Dövr ərzində təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi texnoloji, bazar, iqtisadi və ya hüquqi
mühitdə və ya aktivin yönəldiyi bazarda təşkilat üçün mənfi təsirə malik
əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermiş və ya yaxın gələcəkdə baş verəcəyi gözlənilir;
və
(c)

Bazar faiz dərəcələri və investisiya rentabelliyinin digər bazar dərəcələri dövr
ərzində artmış və bu artım aktivin istifadə dəyərinin hesablanmasında istifadə
olunan diskont dərəcəsinə təsir aktivin bərpa edilə bilən məbləğini əhəmiyyətli
dərəcədə aşağı sala bilər.

İnformasiyanın daxili mənbələri
(d) Aktivin mənəvi köhnəlməsinə və ya fiziki korlanmasına sübut var;
(e) Dövr ərzində aktivin istifadə edildiyi və ya istifadə ediləcəyinin gözlənildiyi
həcmdə və ya qaydada təşkilat üçün mənfi təsirə malik əhəmiyyətli dəyişikliklər
baş vermiş və ya yaxın gələcəkdə baş verəcəyi gözlənilir. Bu dəyişikliklərə aktivin
istifadəsiz qalması, aktivin aid olduğu əməliyyatında yandırılması və ya yenidən
təşkili planları, aktivin ilkin olaraq gözlənilən tarixdən əvvəl xaric olması planları
və aktivin istifadə müddətinin qeyri-müəyyəndən məhdud kimi müəyyən edilməsi
daxildir; və
(f) Daxili hesabatlarda aktivin iqtisadi göstəricilərinin gözləniləndən daha pis
olduğunu və ya olacağını göstərən sübutlar mövcuddur.
15.

Standartın 14-cü maddəsində verilmiş siyahı tam deyil. Təşkilat, aktivin dəyərdən düşə
biləcəyini göstərən digər əlamətləri müəyyən edə bilər və bu əlamətlər həmçinin aktivin
bərpa edilə bilən məbləğinin hesablanmasını tələb edəcək.

16.

Aktivin dəyərdən düşə biləcəyini göstərən daxili hesabatlardakı məlumatlara aşağıdakı hallar
daxildir:

17.

a)

Aktivin əldə edilməsi üçün ilkin olaraq büdcədə nəzərdə tutulandan kifayət qədər
yüksək olan nəğd məsrəflər və ya onun istismarı və saxlanılması üçün tələb olunan
əlavə pul vəsaitləri;

b)

Aktiv üzrə daxil olan faktiki xalis nəğd vəsaitləri və ya əməliyyat mənfəəti və ya zərəri
büdcədə nəzərdə tutulandan əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olduğu halda;

c)

Aktivdən daxil olan, büdcələnmiş xalis nəğd vəsaitlərin hərəkətləri və ya əməliyyat
mənfəətinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması və ya büdcələnmiş zərərinin əhəmiyyətli
artımı; və ya

d)

Cari hesabat dövrünün məbləğləri növbəti dövrlər üçün büdcədə nəzərdə tutulan
məbləğlər ilə toplandığı zaman, aktiv üzrə əməliyyat zərərləri və ya xalis pul
vəsaitlərinin xaric olmaları.

12-ci maddədə göstərildiyi kimi, bu Standart qeyri-müəyyən istifadə müddəti olan və ya hələ
istifadədə olmayan qeyri-maddi aktivin dəyərdən düşməyə görə yoxlanılmasının ən azı ildə
bir dəfə aparılmasını tələb edir. 12-ci maddədəki tələblərdən başqa, aktivin bərpa edilə bilən
məbləğinin yenidən hesablanmalı olub-olmadığının müəyyən edilməsi zamanı
əhəmiyyətlilik konsepsiyası tətbiq edilir. Məsələn əvvəlki hesablamalar aktivin bərpa edilə
bilən dəyərinin onun balans dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə böyük olduğunu göstərirsə, və
həmin fərqi aradan qaldıracaq heç bir hadisə baş verməyibsə, təşkilatın aktivinin bərpa edilə
bilən dəyərini yenidən hesablanmasına ehtiyac yoxdur. Oxşar şəkildə, əvvəlki təhlil aktivin
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bərpa edilə bilən məbləğinin 14-cü maddədə siyahısı verilmiş göstəricilərdən birinə (və ya
bir neçəsinə) həssas olmadığını göstərə bilər.
18.

Aktivin dəyərdən düşə biləcəyini göstərən əlamət mövcud olduqda, bu, aktivin qalan istifadə
müddətinin, amortizasiya metodunun və ya qalıq dəyərinin, hətta əgər aktiv üçün heç bir
dəyərdən düşmə zərəri tanınmadıqda belə, yenidən baxılmalı və aktivə tətbiq edilə bilən
Standarta uyğun düzəliş edilməli olduğunu göstərir.

Bərpa edilə bilən məbləğin hesablanması
19.

Bu Standartda bərpa edilə bilən məbləğ, aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri ilə
onun istifadə dəyəri arasında daha böyük olanı kimi müəyyən edilir. Standartın 20-57-ci
maddələrində bərpa edilə bilən məbləğin hesablanması üçün tələblər açıqlanmışdır. Bu
tələblərdə 'aktiv' termini istifadə edilsə də, o bərabər şəkildə fərdi aktivlərə və ya pul
vəsaitləri yaradan vahidə tətbiq edilir.

20.

Aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərinin və istifadə dəyərinin hər ikisinin müəyyən
edilməsi hər zaman tələb olunmur. Əgər bu məbləğlərdən istənilən biri aktivin balans
dəyərindən artıqdırsa, aktiv dəyərdən düşmüş hesab edilmir və digər məbləğin müəyyən
edilməsinə ehtiyac qalmır.

21.

Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri hətta aktiv bazarda satılmadıqda belə müəyyən
etmək mümkün ola bilər. Buna baxmayaraq, bəzən məlumatlı və istəkli tərəflər arasında
kommersiya sövdələşməsi ilə aktivin satışından əldə edilə bilən məbləğin etibarlı
qiymətləndirilməsi üçün əsas olmadığına görə satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri
müəyyən etmək mümkün olmur. Bu halda, aktivin istifadə dəyəri onun bərpa edilə bilən
məbləği kimi istifadə edilə bilər.

22.

Aktivin istifadə dəyəri onun satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərindən əhəmiyyətli
dərəcədə artıq olmadıqda, aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri onun bərpa edilə
bilən məbləği kimi istifadə edilə bilər. Bu hal adətən, balansdan silmək məqsədilə saxlanılan
aktivlərə tətbiq edilir. Bunun səbəbi balansdan silmək məqsədilə saxlanılan aktivin istifadə
dəyərinin əsasən, silinmə üzrə xalis gəlirdən ibarət olmasıdır (belə ki, aktivin silinməsinə
qədər onun davamlı istifadəsindən gələcək pul vəsaiti cüzi olacaq).

23.

Aktivin digər aktivlər və ya aktivlər qrupunun yaratdığı nəğd gəlirdən kifayət qədər müstəqil
olan nəğd gəliri yaratmadığı hal istisna olmaqla, bərpa edilə bilən məbləğ fərdi aktiv üçün
müəyyən edilir. İstisna hal olduqda, aşağıda qeyd olunanlar baş verməyənədək, bərpa edilə
bilən məbləğ aktivin aid olduğu pul vəsaitləri yaradan vahid üçün müəyyən edilir (bax: 72–
77-ci maddələr):

24.

a)

Aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri onun balans dəyərindən yüksəkdir; və
ya

b)

Aktivin istifadə dəyəri onun satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərinə yaxın
qiymətləndirilə bilər və satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri müəyyən edilə bilər.

Bəzi hallarda qiymətləndirmələr, ortalamalar və qısaldılmış hesablama metodları, bu
Standartda satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər və ya istifadə dəyərinin müəyyən edilməsi
üçün verilən müfəssəl hesablamalara kafi yaxınlaşmalar təmin edə bilər.
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Qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik olan qeyri-maddi aktivlərin bərpa
edilə bilən dəyərinin hesablanması
25.

12-ci maddə qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik qeyri-maddi aktivin, onun
dəyərdən düşə biləcəyini göstərən hər hansı göstəricinin olub-olmamasından asılı olmayaraq,
balans dəyəri və bərpa edilə bilən məbləğini müqayisə etməklə illik yoxlanılmasını tələb
edir. Lakin aşağıdakı meyarların hamısının yerinə yetirilməsi şərti ilə, aktivin bərpa edilə
bilən məbləğinin əvvəlki dövrdə ən son müfəssəl hesablanması cari dövrdə onun
yoxlanılmasında istifadə edilə bilər:
a)

Qeyri-maddi aktiv aid olduğu nəğd pul vəsaitləri yaradan vahidin bir hissəsi kimi
dəyərdən düşməyə görə yoxlanılırsa, bərpa edilə bilən məbləğin ən son
hesablanmasından bəri həmin vahidi təşkil edən aktivlər və öhdəliklər əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişməmişdir. Bu qeyri-maddi aktiv davamlı istifadə zamanı digər aktivlər
və ya aktivlər qrupundan yaranan nəğd gəlirdən kifayət qədər müstəqil olan nəğd
gəlirlərini yaratmadığı halda mümkündür;

b)

Bərpa edilə bilən məbləğin ən son hesablanması aktivin balans dəyərindən əhəmiyyətli
dərəcədə artıq olan məbləğ ilə nəticələnmişdir; və

c)

Bərpa edilə bilən məbləğin ən son hesablanmasından bəri baş vermiş hadisələrin və
dəyişmiş şəraitin təhlilinə əsasən, cari bərpa edilə bilən məbləğin aktivin balans
dəyərindən aşağı olması ehtimalı azdır.

Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər
26.

Aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri üçün ən yaxşı nümunə müstəqil, yaxşı
məlumatlandırılmış və istəkli tərəflər arasında mütləq satış razılaşmasının qiymətidir
(aktivin silinməsinə birbaşa aid edilə biləcək əlavə xərclər çıxılmaqla).

27.

Mütləq satış razılaşması mövcud deyilsə, lakin aktiv fəal bazarda satıb-alınırsa, satış xərcləri
çıxılmaqla ədalətli dəyər silinmə xərcləri çıxıldıqdan sonra aktivin bazar qiymətinə
bərabərdir. Bazar qiyməti adətən hazırkı anda gerçək alıcılar tərəfindən təklif olunan
qiymətlər arasında ən yüksək qiymətdir. Bazar qiymətləri möovcud olmadığı zaman,
sövdələşmə tarixi və qiymətləndirmənin aparıldığı tarix arasında olan dövrdə iqtisadi
vəziyyətdə heç bir əhəmiyyətli dəyişikliyin baş vermədiyi təqdirdə, ən son sövdələşmə
qiyməti satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri qiymətləndirmək üçün bazanı təmin edə
bilər.

28.

Aktiv üçün məcburi satış razılaşması və ya fəal bazar mövcud olmadıqda, satış xərcləri
çıxılmaqla ədalətli dəyər təşkilatın hesabat tarixində müstəqil, yaxşı məlumatlandırılmış və
istəkli tərəflər arasında baş verən sövdələşmədə silinmə xərcləri çıxıldıqdan sonra aktivin
satışından əldə edə biləcəyi məbləğ barədə ən doğru informasiyaya əsaslanır. Bu məbləğin
müəyyən edilməsi zamanı təşkilat oxşar aktivlər üçün eyni fəaliyyət sahəsi daxilində son
sövdələşmələrin nəticələrini nəzərə almalıdır. Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər,
rəhbərlik aktivi dərhal satmağa təhrik edilməyənə qədər məcburi satışı əks etdirmir.
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29.

Öhdəlik kimi tanınanlar istisna olmaqla, aktivin silinmə xərcləri ədalətli dəyərin müəyyən
edilməsi zamanı çıxılır. Bu cür xərclərə misal olaraq hüquqi xərclər, əmlak satışı vergiləri və
oxşar əməliyyat vergiləri, aktivin sökülməsi xərcləri və aktivin satış üçün hazır vəziyyətə
gətirilməsi üçün birbaşa əlavə xərclər göstərilə bilər. Buna baxmayaraq, aktivin xaric
olunmasından sonra həyata keçirilən biznesin kiçildilməsi və ya yenidən təşkili ilə əlaqədar
xərclər və işdən çıxma müavinətləri, aktivi silmək üçün birbaşa əlavə xərclərə aid edilmir.

30.

Aktivin xaric olması təşkilatın öhdəliyi öz üzərinə götürməsini tələb edirsə, lakin satış
xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər öhdəlik məbləğinin çıxılmasından sonra aktivin xalis
balans dəyərinə bərabərdirsə, bu halda tətbiq ediləcək müvafiq uçot qaydası üçün Standartın
76-cı maddəsinə istinad edilməlidir.

İstifadə dəyəri
31.

Aktivin istifadə
etdirilməlidir:
a)

dəyərinin

hesablanması

zamanı

aşağıdakı

elementlər

əks

Təşkilatın aktivdən gözlədiyi gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin təxmini;

b) Həmin gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin məbləğində və ya müddətində mümkün
olan tərəddüdlər ilə bağlı ehtimallar;

32.

33.

c)

Risksiz cari bazar faiz dərəcəsi əsasında ölçülən pulun zaman dəyəri;

d)

Aktivə xas olan qeyri-müəyyənliyin qiyməti; və

e)

Bazar iştirakçılarının təşkilatın aktivdən əldə etməyi gözlədiyi gələcək pul
vəsaitləri hərəkətinin qiymətləndirilməsində əks etdirməli olduqları digər amillər.

Aktivin istifadə dəyərinin hesablanması aşağıdakı addımlardan ibarətdir:
a)

Aktivin davamlı istifadəsindən və onun istifadəsinin tamamilə dayandırılmasından əldə
ediləcək pul vəsaitlərinin daxilolmaları və xaricolmalarının təxmin edilməsi; və

b)

Həmin gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinə müvafiq diskont dərəcəsinin tətbiqi.

31-ci maddənin (b), (d) və (e) bəndlərində müəyyən edilmiş elementlər ya gələcək pul
vəsaitlərinin hərəkətinə ya da diskont dərəcəsinə düzəliş kimi əks etdirilə bilər. Təşkilat
gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin məbləğində və ya vaxtının müəyyən edilməsində
mümkün tərəddüdlərlə bağlı gözləntilərini əks etdirmək üçün hansı yanaşmanı qəbul edirsə
etsin, nəticə gözlənilən gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin diskontlaşdırılmış dəyərini, yəni
bütün mümkün nəticələrin orta çəkili ölçüsünü əks etdirməlidir. Əlavə A aktivin istifadə
dəyərinin qiymətləndirilməsində diskontlaşdırılmış dəyər metodlarının istifadəsi üzrə əlavə
rəhbərliyi təmin edir.

Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin təxmin edilməsi üçün əsas
34.

İstifadə dəyərinin hesablanması zamanı təşkilat aşağıdakıları etməlidir:
a)

Pul vəsaitləri hərəkətinin proqnozlarını rasional və qəbul edilə bilən ehtimallar
üzərində əsaslandırmalıdır. Bu ehtimallar aktivin qalan faydalı istifadə müddəti
ərzində olacaq iqtisadi vəziyyətin ən yaxşı proqnoz qiymətini əks etdirməlidir.
Daha böyük üstünlük üçüncü tərəfdən alınan sübuta verilməlidir;

9

PUL VƏSAİTLƏRİ YARADAN AKTİVLƏRİN DƏYƏRDƏN DÜŞMƏSİ
b) Pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnazlarını rəhbərlik tərəfindən təsdiq edilmiş ən
son maliyyə büdcəsi/proqnozu üzərində əsaslandırmalı, lakin gələcəkdə baş
verəcək yenidənqurma və ya aktivin səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsi və ya
artırılmasından yaranması gözlənilən hər hansı gələcək pul vəsaitləri daxilolmaları
və ya xaricolmalarını istisna etməlidir. Bu büdcələrə/proqnozlara əsaslanan
ehtimallar daha uzun dövr təsdiq edilməyənə qədər maksimum beş illik dövrü
əhatə etməlidir; və
c)

Ən son büdcələr/proqnozlaşdırmalarla əhatə olunmuş dövr xaricində olan pul
vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozlarını ekstrapolyasiya edərək təxmin etməlidir.
Bu ektrapolyasiyanı büdcələr/proqnozlara əsaslanan qiymətləndirmələri artan
dərəcə əsaslandırıla bilməyənəqədər növbəti illər üçün sabit və ya azalan artım
dərəcələrinin istifadəsi yolu ilə etməlidir. Daha yüksək dərəcə əsaslandırıla
bilməyənə qədər, bu artım dərəcəsi məhsullar, sahə və ya təşkilatın fəaliyyət
göstərdiyi ölkə və yaxud ölkələr və yaxud da aktivin istifadə edildiyi bazar üçün
uzunmüddətli orta artım dərəcəsini keçməməlidir.

35.

Rəhbərlik cari pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozlarının əsaslandığı ehtimalların
qənaətbəxş olduğunu, əvvəlki pul vəsaitlərin proqnozlaşdırılmış və həqiqi hərəkəti arasında
mövcud olan fərqlərin səbəblərinin yoxlanılması vasitəsi ilə qiymətləndirməlidir. Cari pul
vəsaitlərinin hərəkət proqnozlarının əsaslandığı ehtimallar, həmin pul vəsaitlərinin hərəkəti
yarandığı zaman mövcud olmayan sonrakı hadisə və ya şəraitin təsirləri bunun müvafiq
şəkildə edilməsini təmin edərsə, əvvəlki həqiqi nəticələrə uyğun olmalıdır.

36.

Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin təfsilatlı, aydın və etibarlı maliyyə
büdcəsi/proqnozlaşdırmaları beş ildən daha uzun dövrlər üçün, bir qayda olaraq, mövcud
olmur. Bu səbəbdən rəhbərliyin gələcək pul vəsaitləri hərəkəti üzrə qiymətləndirmələri
maksimum beş il üçün olan ən son büdcə/proqnozlaşdırmalara əsaslanır. Beş ildən daha
uzun dövrlər üçün maliyyyə büdcəsi/proqnozlaşdırmalara əsaslanan pul vəsaitlərinin
proqnozları rəhbərlik həmin proqnozların etibarlılığına arxayın olduqda və əvvəlki təcrübəyə
əsaslanaraq həmin daha uzun dövr üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini dəqiqliklə
proqnozlaşdıra bilmək qabiliyyətini nümayiş etdirdikdə istifadə olunur.

37.

Aktivin faydalı istifadə müddətinin sonunadək pul vəsaitləri hərəkətinin proqnozlarını
təxmin etmək üçün maliyyə büdcəsi/proqnozlaşdırmalarına əsaslanan pul vəsaitlərinin
hərəkətinə növbəti illər üçün artım dərəcəsini tətbiq edərək ekstrapolyasiya etmək lazımdır.
Bu dərəcə yalnız o vaxt artan ola bilər ki məhsulun və ya sahənin həyat dövrü ərzində belə
nümunələr haqqında obyektiv məlumat olsun. Bütün digər hallarda bu dərəcə sabit və ya
azalandır. Müəyyən hallarda, artım dərəcəsi sıfır və ya mənfi də ola bilər.

38.

Şərtlər əlverişli olan zaman rəqiblər bazara daxil olub artımı məhdudlaşdıra bilər. Buna görə
də təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi ölkələr, məhsullar, sahələr və ya aktivin istifadə edildiyi
bazar üçün uzun müddət ərzində təşkilat (deyək ki, iyirmi il) ilkin orta artım dərəcəsini
keçməkdə çətinlik çəkəcək.

39.

Maliyyə büdcəsi/proqnozlarından informasiyanın istifadəsi zamanı təşkilat həmin
informasiyanın qənaətbəxş və məqsədəuyğun ehtimalları əks etdirib-etdirmədiyini və aktivin
qalan faydalı istismar müddəti ərzində mövcud olacaq iqtisadi şərtlər dəsti üçün rəhbərliyin
ən yaxşı qiymətləndirməsi əsasında qurulub-qurulmadığını nəzərə alır.
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Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin təxmin edilmə qaydaları
40.

Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin təxmin edilməsi aşağıdakı tərkib hissələrdən
ibarətdir:
a)

Aktivin davamlı istifadəsi nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmalarının
proqnozları;

b) Aktivin davamlı istifadəsindən gəlir yaratmaq üçün labüd olaraq baş vermiş
(aktivi istifadəyə hazırlamaq üçün tələb olunan pul vəsaitlərinin xaricolmaları
daxil olmaqla) və aktivə birbaşa aid edilə bilən və ya əsaslandırılmış və ardıcıl
şəkildə aktivə dolayı aid edilə bilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları üzrə
proqnozlar; və
c)

Mövcuddursa, aktivin faydalı istifadə müddətinin sonunda onun silinməsindən
(satışından) daxil (və yaxaric) olan pul vəsaitlərinin xalis fərqi.

41.

Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirilməsi zamanı, istifadə olunan diskont
dərəcəsi ümumi inflyasiyaya aid edilə bilən qiymət artımlarının nəticəsini əks etdirdikdə,
gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti nominal şərtlərə əsasən qiymətləndirilir. Əgər diskont
dərəcəsi ümumi inflyasiyaya aid edilə bilən qiymət artımlarının təsirini nəzərə almırsa,
gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti real şərtlərə əsasən qiymətləndirilir (lakin, gələcək xüsusi
qiymət artımı və ya azalmalarını daxil edir).

42.

Pul vəsaitlərinin xaricolmaları üzrə proqnozlara aktivə gündəlik xidmətlə əlaqədar olanlar və
eləcə də, aktivin istifadəsinə birbaşa aid edilə bilən və ya ona əsaslandırılmış və ardıcıl
şəkildə dolayı aid edilə bilən əlavə xərclər daxil edilir.

43.

Aktivin balans dəyəri onun istifadəyə və ya satışa hazır olmasına qədər baş verməli olan
bütün pul vəsaitlərinin xaricolmalarını hələ daxil etmədikdə, gələcək pul vəsaitlərinin
xaricolmalarının təxmin edilməsi aktivin istifadəyə və ya satışa hazır olmasına qədər baş
verməsi gözlənilən sonrakı hər hansı pul vəsaitlərinin xaricolmaları daxil edir. Məsələn, bu,
tikintisi davam edən bina və ya hələ başa çatdırılmamış təcrübə-konstruktor işləri üzrə layihə
kimi hallarda ola bilər.

44.

İkiqat hesablamadan yayınmaq üçün gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin təxmin edilməsinə
aşağıdakılar daxil edilmir:

45.

46.

a)

Sözü gedən aktivlərin gəlirindən kifayət qədər müstəqil olan pul vəsaitləri yaradan
aktivdən (məsələn, debitor borcları kimi maliyyə aktivləri) pul vəsaitlərinin
daxilolmaları; və

b)

Öhdəliklər (məsələn, kreditor borcları, pensiyalar və ya qiymətləndirilmiş öhdəliklər)
kimi tanınmış borclara aid edilən pul vəsaiti xaricolmaları.

Aktiv üzrə yarana biləcək gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti onun cari vəziyyətinə
uyğun olaraq təxmin edilməlidir. Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin
qiymətləndirmələrinə aşağıdakılardan yaranması gözlənilən gələcək nağd pul
vəsaitlərinin daxilolmaları və ya xaricolmaları daxil edilmir:
a)

Təşkilatın hələ öhdəsinə götürmədiyi gələcək struktur dəyişikliyi; və ya

b)

Aktivin səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsi və ya artırılması.

Restrukturizasiya rəhbərlik tərəfindən planlaşdırılan və nəzarət edilən və, ya təşkilat
tərəfindən öz üzərinə götürülən biznesin əhatə sahəsini, ya da biznesin aparılma qaydasını
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əhəmiyyətli dərəcədə dəyişən proqramdır. “Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və
şərti aktivlər” adlı İctimai Sektor üçün 19 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı
təşkilatın nə vaxt restrukturizasiya etməli olduğu barədə göstərişləri əks etdirir.
47.

Təşkilat struktur dəyişikliyi həyata keçirdiyi zaman bəzi aktivlərin bu struktur dəyişikliyinin
təsirinə məruz qalması mümkündür. Təşkilat struktur dəyişikliyi etməyi üzərinə götürdükdə:
a)

Onun istifadə dəyərinin müəyyən edilməsi məqsədilə gələcək pul vəsaitlərinin
daxilolmaları və xaricolmalarının təxmin edilməsi struktur dəyişiklik nəticəsində maya
dəyərinin azalması və digər faydaları əks etdirir (rəhbərlik tərəfindən təsdiq edilmiş ən
son maliyyə büdcəsi/proqnozlarına əsaslanan); və

b)

Struktur dəyişiklik üçün onun gələcək pul vəsaitlərinin xaricolmalarının
qiymətləndirmələri İctimai Sektor üçün 19 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu
Standartına uyğun olaraq, struktur dəyişiklik üzrə qiymətləndirilmiş öhdəliklərə daxil
edilirlər.

48.

Təşkilat tərəfindən aktivi təkmilləşdirən və ya onun səmərəliliyini artıran pul vəsaitlərinin
xaricolmaları həyata keçirilməyənədək, gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin təxmin
edilmələri pul vəsaitlərinin xaricolmaları ilə bağlı iqtisadi faydalarda artımdan yaranması
gözlənilən qiymətləndirilən gələcək pul vəsaiti daxilolmalarını daxil etmir.

49.

Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin təxmin edilməsi aktivin cari vəziyyətində ondan əldə
edilməsi gözlənilən iqtisadi səmərələrin səviyyəsini sabit səviyyədə saxlamaq üçün zəruri
olan gələcək nəğd xərcləri daxil edir. Pul vəsaitləri yaradan vahid, onun fəaliyyətinin davam
etdirilməsi üçün vacib olan müxtəlif faydalı istismar müddətinə malik aktivlərdən ibarət
olduqda, bu vahidlə əlaqədar gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti təxmin edildikdə, daha qısa
faydalı istismar müddətinə malik olan aktivin yenilənməsi vahidə göstərilən gündəlik
xidmətin bir hissəsi hesab edilməlidir. Oxşar şəkildə, aktiv müxtəlif qiymətəndirilmiş faydalı
istismar müddətinə malik olan komponentlərdən ibarət olduqda, aktiv tərəfindən yaradılan
gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirilməsi zamanı daha qısa faydalı istismar
müddətinə malik olan komponentlərin yenilənməsi aktivə göstərilən gündəlik xidmətin bir
hissəsi hesab edilir.

50.

Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakılar nəzərə
alınmamalıdırlar:
a)

Maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları və ya
xaricolmaları; və ya

b)

Mənfəət vergisi üzrə daxilolmalar və ya ödənişlər.

51.

Qiymətəndirilmiş gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti diskont dərəcəsinin müəyyən edildiyi
üsula uyğundur. Əks təqdirdə bəzi ehtimalların təsiri iki dəfə hesablanmış və ya nəzərə
alınmamış olacaq. Pulun zaman dəyəri təxmin edilən gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin
diskontlaşdırılması ilə nəzərə alındığına görə, bu pul vəsaitlərinin hərəkəti maliyyələşdirmə
fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin daxilolmaları və ya xaricolmalarını istisna edir. Oxşar
şəkildə, diskont dərəcəsi vergidən əvvəl olan bazaya əsasən müəyyən edildiyinə görə
gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti də vergiyə qədərki baza üzrə qiymətləndirilir.

52.

Aktivin faydalı istifadə müddətinin sonunda silinməsinə görə əldə edilməli (ödənilməli)
olan xalis nəğd vəsaitləri, silinmə xərcləri çıxıldıqdan sonra, təşkilatın məlumatlı və
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istəkli olan tərəflər arasında kommersiya razılaşmasında aktivin xaric olunmasından
əldə etməyi gözlədiyi məbləğdir.
53.

Aktivin faydalı istismar müddətinin sonunda silinməsinə görə daxil (xaric) olan xalis nəğd
vəsaitlərin qiymətləndirilməsi zamanı aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərinin
hesablanması üsuluna oxşar üsul istifadə edilir:

Xarici valyutada ifadə olunmuş gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti
54.

Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti onların yaradılacağı valyutada təxmin edilir və sonra
həmin valyutaya müvafiq olan diskont dərəcəsinə uyğun olaraq diskontlaşdırılır. Təşkilat
hazırkı dəyəri, istifadə dəyərinin hesablanması tarixinə mövcud olan spot valyuta
məzənnəsini tətbiq etməklə çevirir.

Diskont dərəcəsi
55.

Diskont dərəcəsi (dərəcələri), aşağıdakıların cari bazar qiymətləndirmələrini əks
etdirən vergidən öncəki dərəcə (dərəcələr) olmalıdır:
a)

Cari risklərdən azad olan faiz dərəcəsi ilə təmsil olunmuş pulun zaman dəyəri; və

b) Aktivlərə xas olan və gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin təxmin edilməsinə təsir
göstərməyən risklər.
56.

Pulun zaman dəyəri və aktiv üçün spesifik olan risklərin cari bazar qiymətləndirməsini əks
etdirən dərəcə, investorların, təşkilatın aktivdən əldə etməyi gözlədiyi pul vəsaitlərinin
hərəkəti ilə eyni məbləğə, müddətə və risk profilinə malik pul vəsaitlərinin hərəkətini
yaradacaq investisiya qoyuluşunu seçdiyi təqdirdə, onların tələb edəcəyi gəlirə bərabərdir.
Bu dərəcə, oxşar aktivlər üçün cari bazar sövdələşmələrinə xas dərəcə və ya istifadə
potensialı və risk baxımından baxılan aktivə oxşar fərdi aktivə (və ya aktivlər portfelinə)
malik olan səhmləri birjada dövriyyədə olan təşkilatın kapitalının orta çəkili qiyməti
əsasında hesablanır. Buna baxmayaraq, aktivin istifadə dəyərini qiymətləndirmək üçün
istifadə edilən diskont dərəcəsi (dərəcələri) gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin
qiymətləndirmələrinin düzəliş edildiyi riskləri əks etdirməməlidir. Əks təqdirdə, bəzi
ehtimalların təsiri ikiqat hesablanmış olacaq.

57.

Aktiv üzrə xüsusi bazar dərəcəsi məlum olmadıqda, təşkilat diskont dərəcəsini
qiymətləndirmək üçün surroqatlardan (əvəzedicilərdən) istifadə edir.

Fərdi aktiv üzrə dəyərdən düşmə zərərinin tanınması və ölçülməsi
58.

59–62-ci maddələrdə, fərdi aktiv üzrə dəyərdən düşmə zərərlərinin tanınması və ölçülməsi
üçün tələblər müəyyən edilir. Pul vəsaitləri yaradan vahid üçün isə dəyərdən düşmə
zərərlərinin tanınması və ölçülməsi 63-83-cü maddələrdə göstərilmişdir.

59.

Yalnız və yalnız aktivin bərpa edilə bilən məbləği onun balans dəyərindən az olduqda,
bu balans dəyəri bərpa edilə bilən məbləğə qədər azaldılmalıdır. Həmin azalma
dəyərdən düşmə zərəri hesab olunur.

60.

Dəyərdən düşmə zərəri dərhal mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınmalıdır.
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61.

Dəyərdən düşmə zərəri üzrə hesablanmış məbləğ onun aid olduğu aktivin balans
dəyərindən daha böyük olduqda, təşkilat öhdəliyi, yalnız digər Standart tərəfindən
tələb edildikdə tanımalıdır.

62.

Dəyərdən düşmə zərəri tanındıqdan sonra, qalıq dəyəri çıxılmaqla (əgər varsa) aktivin
azaldılmış balans dəyərini gələcək dövrlərdə onun qalan faydalı istismar müddəti
boyunca sistematik əsasda bölüşdürmək üçün, aktiv üzrə köhnəlmə (amortizasiya)
xərclərinə düzəliş edilməlidir.

Pul vəsaitləri yaradan vahidlər
63.

64-83-cü maddələrdə aktivin aid olduğu pul vəsaitləri yaradan vahidi müəyyən etmək üçün
və pul vəsaitləri yaradan vahidlərin balans dəyərinin təyin edilməsi və onlara görə dəyərdən
düşmə zərərinin tanınması üçün tələblər şərh edilmişdir.

Aktivin aid olduğu pul vəsaitləri yaradan vahidin müəyyən edilməsi
64.

Aktivin dəyərdən düşə biləcəyini əks etdirən hər hansı göstərici mövcud olduqda,
bərpa edilə bilən məbləğ fərdi aktiv üçün qiymətləndirilməlidir. Əgər fərdi aktiv üçün
bərpa edilə bilən məbləği qiymətləndirmək mümkün deyilsə, təşkilat aktivin aid olduğu
pul vəsaitləri yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləğini müəyyən etməlidir (aktivin
pul vəsaitləri yaradan vahidi).

65.

Fərdi aktivin bərpa edilə bilən məbləği aşağıdakı hallarda müəyyən edilə bilməz:
a)

Aktivin istifadə dəyəri onun satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərinə yaxın olan dəyər
kimi qiymətləndirilə bilmədikdə; və

b)

Aktiv digər aktivlərin yaratdığı gəlirdən kifayət qədər müstəqil olan gəlir yaratmadıqda
və ya ayrı-ayrılıqda gəlir yaratmaq qabiliyyətinə malik olmadıqda.

Belə hallarda istifadə dəyəri və buna görə də bərpa edilə bilən məbləğ yalnız aktivin pul
vəsaitləri yaradan vahid üçün müəyyən edilə bilər.
66.

6-cı maddədə müəyyən edildiyi kimi, aktivin pul vəsaitləri yaradan vahidi, aktivin daxil
olduğu və digər aktivlər və ya aktivlər qrupundan yaranan nəğd gəlirdən kifayət qədər
müstəqil olan nəğd pul vəsaitləri yaradan ən kiçik aktivlər qrupudur. Aktivin pul vəsaitləri
yaradan vahidinin müəyyənləşdirilməsi mülahizə əsasında aparılır. Əgər bərpa edilə bilən
məbləğ fərdi aktiv üçün müəyyən edilə bilmirsə, təşkilat kifayət qədər müstəqil nəğd
vəsaitlər yaradan aktivlərin ən aşağı məcmusunu müəyyən edir.

67.

Nəğd gəlir təşkilata kənar şəxslərdən daxil olan pul vəsaitləri və onların ekvivalentləridir.
Aktivdən (və ya aktivlər qrupundan) nəğd gəlirin digər aktivlərin (və ya aktivlər qrupunun)
nəğd gəlirindən kifayət qədər müstəqil olub-olmamasının müəyyən edilməsi zamanı təşkilat,
rəhbərliyin əməliyyatlara necə nəzarət etməsi (məhsul ixtisaslaşması, bizneslər, fərdi
yerləşmələr, əyalət və rayon əraziləri əsasında) və ya təşkilatın aktivlərinin istifadəsinin və
ya əməliyyatlarının davam etdirilməsi və ya dayandırılması ilə bağlı rəhbərliyin necə qərar
qəbul etməsi daxil olmaqla, müxtəlif amilləri nəzərə alır.

68.

Aktiv və ya aktivlər qrupu tərəfindən istehsal edilmiş məhsul üçün fəal bazar mövcud
olduqda, həmin məhsulların bəzi vahidləri və ya hamısı daxildə istifadə edildikdə belə,
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həmin aktiv və ya aktivlər qrupu pul vəsaitləri yaradan vahid kimi müəyyən
edilməlidir. Əgər aktiv və ya pul vəsaitləri yaradan vahid tərəfindən yaradılmış nəğd
gəlir daxili köçürmələrdə istifadə edilən qiymətlərin təsirinə məruz qalırsa, təşkilat
aşağıda qeyd edilənlərin qiymətləndirilməsində rəhbərliyin müstəqil, yaxşı
məlumatlandırılmış və bu cür əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı olan tərəflər
arasında baş verən sövdələşmədə nail oluna bilən gələcək qiymətlər üçün ən yaxşı
dəyərləndirməsini istifadə etməlidir:
a)

Aktivin və ya pul vəsaitləri yaradan vahidin istifadə dəyərini müəyyən etmək üçün
istifadə olunan gələcək pul vəsaitlərinin daxilolmaları; və

b) Daxili köçürmələrdə istifadə edilən qiymətlərin təsirinə məruz qalan hər hansı
digər aktivlər və ya pul vəsaitləri yaradan vahidlərin istifadə dəyərinin müəyyən
edilməsi üçün istifadə edilən gələcək pul vəsaitlərinin xaricolmaları.
69.

Hətta əgər aktiv və ya aktivlər qrupu tərəfindən yaradılmış məhsulun bir hissəsi və ya hamısı
təşkilatın digər vahidləri tərəfindən istifadə edilirsə (məsələn, istehsal prosesinin aralıq
mərhələsində olan məhsullar), təşkilat məhsulu fəal bazarda satmaq imkanına malikdirsə, bu
aktiv və ya aktivlər qrupu ayrıca pul vəsaitləri yaradan vahid formalaşdırır. Belə ki, aktiv və
ya aktivlər qrupu digər aktiv və ya aktivlər qrupundan olan nəğd gəlirdən kifayət qədər
müstəqil ola biləcək nəğd gəlir yarada bilir. Belə pul vəsaitləri yaradan vahid və ya daxili
köçürmədə yaranan qiymətlərin təsirinə məruz qalmış hər hansı digər aktiv ilə bağlı maliyyə
büdcəsi/proqnozlaşdırmasına əsaslanan informasiyanın istifadəsi zamanı, təşkilat həmin
daxili köçürmə qiymətləri kommersiya sövdələşmələri ilə nail oluna biləcək gələcək
qiymətlər üçün rəhbərliyin ən yaxşı qiymətləndirməsini əks etdirmirsə, həmin informasiyaya
düzəliş edir.

70.

Dəyişikliyin əsaslandırıldığı hal istisna olmaqla, pul vəsaitləri yaradan vahidlər eyni
aktivlər və ya aktivlərin növləri üzrə dövrdən-dövrə uyğun şəkildə müəyyən
edilməlidir.

71.

Əgər təşkilat aktivin əvvəlki dövrlərdə olanlardan fərqlənən pul vəsaitləri yaradan vahidə aid
olduğunu və ya aktivin pul vəsaitləri yaradan vahidi üçün təyin olunmuş aktivlərin
növlərinin dəyişildiyini müəyyən edərsə, pul vəsaitləri yaradan vahid üçün dəyərdən düşmə
zərəri tanınır və ya ləğv edilirsə, 104-cü maddə pul vəsaitləri yaradan vahidlə bağlı açıqlama
tələb edir.

Pul vəsaitləri yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləği və balans dəyəri
72.

Pul vəsaitləri yaradan vahidin bərpa edilə bilən dəyəri, onun satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli
dəyəri və istifadə dəyəri arasında daha böyük olanına bərabərdir. Pul vəsaitləri yaradan
vahidin bərpa edilə bilən dəyərinin müəyyən edilməsi üçün, Standartın 19-57-ci
maddələrində “aktivə” edilən hər hansı istinad “pul vəsaitləri yaradan vahidə” istinad kimi
nəzərə alınmalıdır.

73.

Pul vəsaitləri yaradan vahidin balans dəyəri onun bərpa edilə bilən məbləğinin
müəyyən edildiyi üsula uyğun müəyyən edilməlidir.

74.

Pul vəsaitləri yaradan vahidin balans dəyərinə:
a)

Yalnız pul vəsaitləri yaradan vahidə birbaşa aid edilə bilən və ya əsaslandırılmış və
davamlı şəkildə dolayı aid edilə bilən və pul vəsaitləri yaradan vahidin istifadə

15

PUL VƏSAİTLƏRİ YARADAN AKTİVLƏRİN DƏYƏRDƏN DÜŞMƏSİ
dəyərinin müəyyən edilməsində iştirak edən və gələcəkdə nəğd pul vəsaitləri yaradan
aktivlərin balans dəyəri daxil edilir; və
b)

Pul vəsaitləri yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləğinin müəyyən edilməsi tanınmış
öhdəliyi nəzərə almadan mümkün olmadığı haldan başqa, hər hansı belə öhdəliyin
balans dəyəri daxil edilmir.

Belə ki, pul vəsaitləri yaradan vahidin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri və istifadə
dəyəri, pul vəsaitlərini yaradan vahidə daxil olmayan aktivlərlə bağlı pul vəsaiti
daxilolmaları və tanınmış öhdəliklər istisna edilməklə müəyyən edilir (bax: 29 və 44-cü
maddələr).
75.

Aktivlər bərpa edilə bilən məbləğin hesablanması üçün qruplaşdırılan zaman, pul vəsaitləri
yaradan vahidə nəğd vəsait yaradan və ya yaratmaq üçün istifadə edilən bütün aktivləri daxil
etmək vacibdir. Əks təqdirdə, pul vəsaitləri yaradan vahidin bərpa edilə bilən dəyəri onun
balans dəyərindən artıq görünə bilər.

76.

Pul vəsaitləri yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləğini müəyyən etmək üçün bəzi
tanınmış öhdəlikləri nəzərə almaq zəruri ola bilər. Bu hal o vaxt baş verə bilər ki, pul
vəsaitləri yaradan vahidin silinməsi sahibindən üzərinə müəyyən öhdəlik götürməsini tələb
edir. Bu halda, pul vəsaitləri yaradan vahidin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri (və ya
aktivin son xaric olmasından yaranan qiymətləndirilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti) silinmə
xərcləri çıxılmaqla, pul vəsaitləri yaradan vahidin tərkibində olan aktivlərin və öhdəliyin
birgə satış qiymətidir. Pul vəsaitləri yaradan vahidin balans dəyəri və onun bərpa edilə bilən
məbləği arasında doğru müqayisə aparmaq üçün, pul vəsaitləri yaradan vahidin istifadə və
balans dəyərlərinin hər ikisinin müəyyənləşdirilməsi zamanı öhdəliyin balans dəyəri çıxılır.

77.

Praktiki məqsədlər üçün pul vəsaitləri yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləği bəzən pul
vəsaitləri yaradan vahidə daxil olmayan aktivlərin (məsələn, debitor borcları və ya digər
maliyyə aktivləri) və ya tanınmış öhdəliklərin (məsələn, kreditor borcları, təqaüdlər və digər
qiymətləndirilmiş öhdəliklər) nəzərə alınmasından sonra müəyyən edilir. Belə hallarda, pul
vəsaitləri yaradan vahidin balans dəyəri həmin aktivlərin balans dəyəri qədər artırılır və
həmin öhdəliklərin balans dəyəri qədər azaldılır.

Pul vəsaitləri yaradan vahid üzrə dəyərdən düşmə zərəri
78.

Dəyərdən düşmə zərəri yalnız və yalnız o halda pul vəsaitləri yaradan vahid üçün
tanınmalıdır ki, həmin vahidin bərpa edilə bilən məbləği onun balans dəyərindən aşağı
olsun. Dəyərdən düşmə zərəri vahidin tərkibində olan hər bir aktivin payına görə
mütənasib şəkildə bölüşdürülüb həmin vahidin balans dəyərini azaltmalıdır. Balans
dəyərindəki bu azalmalara fərdi aktivlər üzrə dəyərdən düşmə zərəri kimi baxılmalı və
onlar bu standartın 60-cı maddəsinə əsasən tanınmalıdır.

79.

Bu Standartın 78-ci maddəsinə əsasən, dəyərdən düşmə zərərini bölüşdürərkən,
təşkilat aktivin balans dəyərini aşağıdakı dəyərlərdən ən yüksək olanından aşağı
salmamalıdır:
(a) Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər (əgər müəyyən etmək mümkündürsə);
(b) İstifadə dəyəri (əgər müəyyən etmək mümkündürsə); və
(c) Sıfır.
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Əks halda aktivə bölüşdürüləcək dəyərdən düşmə zərərinin məbləği müvafiq vahidin
digər aktivlərinə proporsional qaydada bölüşdürülməlidir.
80.

Pul vəsaitləri yaratmayan aktiv pul vəsaitləri yaradan vahidin işinə fayda verirsə,
həmin aktivin müvafiq hissəsi pul vəsaitləri yaradan vahidin bərpa edilə bilən
məbləğinin hesablanmasından əvvəl onun balans dəyərinə əlavə olunmalıdır. Pul
vəsaitləri yaratmayan aktivin balans dəyəri isə hesabat tarixinə İctimai Sektor üçün 21
№-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartının əsasında müəyyən edilmiş hər hansı bir
dəyərdən düşmə zərərlərini özündə əks etdirməlidir.

81.

Fərdi aktivin bərpa edilə bilən dəyərini təyin etmək mümkün olmadıqda, təşkilat aşağıda
qeyd edilənləri həyata keçirir (bax: 65-ci maddə):
(a) Aktivin balans dəyəri onun satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərinin və standartın 7880-ci maddələrində açıqlanmış bölüşdürmə prosedurlarının nəticələrinin ən yüksək
dəyərindən daha böyük olduqda, həmin aktiv üzrə dəyərdən düşmə zərəri tanınır; və
(b) Aktiv ilə əlaqədar pul vəsaitləri yaradan vahid dəyərdən düşmüş deyilsə, həmin aktiv
üzrə heç bir dəyərdən düşmə zərəri tanınmır. Bu qayda, hətta aktivin satış xərcləri
çıxılmaqla ədalətli dəyəri, onun balans dəyərindən aşağı olduqda belə tətbiq edilir.

82.

Bəzi hallarda pul vəsaitləri yaratmayan aktivlər pul vəsaitləri yaradan vahidlərin işinə fayda
verirlər. Bu standart tələb edir ki, əgər dəyərdən düşməyə görə yoxlanılan pul vəsaitləri
yaradan vahidin tərkibində pul vəsaitləri yaratmayan aktiv varsa, həmin pul vəsaitləri
yaratmayan aktivin dəyərdən düşməsinin (ya düşməməsinin) yoxlanılması İctimai Sektor
üçün 21 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartına əsaslanaraq həyata keçirilməlidir. Bu
yoxlamadan sonra, həmin pul vəsaitləri yaratmayan aktivin balans dəyərinin müvafiq
proporsiyası pul vəsaitləri yaradan vahidin balans dəyərinə daxil edilir. Bu proporsiya pul
vəsaitləri yaratmayan aktivin hansı dərəcədə pul vəsaitləri yaradan vahidin xidmət
potensialına fayda verdiyini əks etdirir. Pul vəsaitləri yaradan vahid üçün hesablanmış
dəyərdən düşmə zərəri proporsional şəkildə vahidin tərkibində olan bütün pul vəsaitləri
yaradan aktivlərə 79-cu maddədəki məhdudiyyətləri nəzərə almaqla aid edilir. Pul vəsaitləri
yaratmayan aktivlər üçün İctimai Sektor üçün 21 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu
Standartına əsaslanaraq müəyyən edilmiş dəyərdən düşmə zərərindən başqa hər-hansı digər
dəyərdən düşmə zərəri hesablanmır.

83.

Bu Standartın 78-80-ci maddələrindəki tələblər tətbiq edildikdən sonra, öhdəlik, yalnız
və yalnız digər Standart tərəfindən tələb olunduqda, pul vəsaitləri yaradan vahid üçün
dəyərdən düşmə zərərinin istənilən qalıq məbləği üzrə tanınmalıdır.

Dəyərdən düşmə zərərinin qaytarılması
84.

85-91-ci maddələr əvvəlki dövrlərdə aktiv və ya pul vəsaitləri yaradan vahid üçün tanınmış
dəyərdən düşmə zərərin qaytarılması üçün tələbləri açıqlayır. Bu tələblər “aktiv”
terminindən istifadə edir, lakin fərdi aktivə və ya pul vəsaitləri yaradan vahidə bərabər
şəkildə tətbiq edilirlər. Fərdi aktiv üçün əlavə tələblər 92-95-ci maddələrdə, pul vəsaitləri
yaradan vahid üçün 96 və 97-ci maddələrdə verilir.

85.

Təşkilat hər hesabat tarixində hər hansı aktiv üçün əvvəlki dövrlərdə tanınmış
dəyərdən düşmə zərərinin artıq mövcud olmamasını və ya azalmasının baş verdiyini
göstərən hər hansı əlamətin mövcud olub-olmamasını müəyyən etməlidir. Əgər belə
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əlamət mövcuddursa,
qiymətləndirməlidir.
86.

təşkilat

həmin

aktivin

bərpa

edilə

bilən

məbləğini

Hər hansı aktiv üçün əvvəlki dövrlərdə tanınmış dəyərdən düşmə zərərinin artıq
mövcud olmamasını və ya azalmasının baş verdiyini göstərən hər hansı əlamətin
mövcud olub-olmamasını müəyyən edərkən, təşkilat minimum aşağıdakı əlamətləri
nəzərə almalıdır:

İnformasiyanın xarici mənbələri
(a) Həmin aktivin bazar dəyərinin bu dövr ərzində əhəmiyyətli dərəcədə qalxdığını;
(b) Dövr ərzində təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi texnoloji, bazar, iqtisadi və ya hüquqi
mühitdə və ya aktivin yönəldiyi bazarda təşkilat üçün müsbət təsirə malik
əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verdiyini və ya yaxın gələcəkdə baş verəcəyini;
(c)

Bazar faiz dərəcələri və investisiya rentabelliyinin digər bazar dərəcələrinin dövr
ərzində azaldığını və bu azalmanın aktivin istifadə dəyərinin hesablanmasında
istifadə olunan diskont dərəcəsinə təsir edə və aktivin bərpa edilə bilən məbləğini
əhəmiyyətli dərəcədə qaldıra biləcəyini.

İnformasiyanın daxili mənbələri
(d) Dövr ərzində aktivin istifadə edildiyi və ya istifadə ediləcəyinin gözlənildiyi
həcmdə və ya qaydada təşkilat üçün müsbət təsirə malik əhəmiyyətli dəyişikliklər
baş vermiş və ya yaxın gələcəkdə baş verəcəyi gözlənilir. Bu dəyişikliklər aktivin
faydalılığını yaxşılaşdırmaq və ya artırmaq üçün, yada həmin aktivin aid olduğu
əməliyyatı yenidən strukturlaşdırmaq üçün həmin dövr ərzində çəkilmiş xərcləri
əhatə edir; və
(e) Daxili hesabatlarda aktivin iqtisadi göstəricilərinin gözləniləndən daha yaxşı
olduğunu və ya olacağını göstərən sübutlar mövcuddur.
87.

86-cı maddədəki dəyərdən düşmə zərəri üzrə potensial azalma göstəriciləri çox vaxt 14-cü
maddədəki potensial dəyərdən düşmə zərərinin göstəricilərini əks etdirir.

88.

Aktiv üçün tanınmış dəyərdən düşmə zərərinin artıq mövcud olmamasını və ya azalmasının
baş verdiyini göstərən hər hansı əlamət mövcud olduqda, bu, hətta sözü gedən aktiv üzrə heç
bir dəyərdən düşmə zərəri ləğv edilmədikdə belə, faydalı istifadə müddətinin qalığının,
köhnəlmə (amortizasiya) metodunun və ya qalıq dəyərinin bu aktivə tətbiq edilə bilən
Standarta əsasən nəzərdən keçirilməli və ona düzəliş edilməli olduğunu göstərə bilər.

89.

Hər hansı aktiv üçün əvvəlki dövrlərdə tanınmış dəyərdən düşmə zərəri, yalnız və
yalnız sonuncu dəyərdən düşmə zərəri tanınandan sonra aktivin bərpa edilə bilən
məbləğini təyin etmək üçün istifadə edilmiş qiymətləndirmələrdə dəyişiklik edildikdə
qaytarıla bilər. Bu halda həmin aktivin balans dəyəri, onun bərpa edilə bilən məbləğinə
qədər qaldırılmalıdır. Bu artım dəyərdən düşmə zərərinin qaytarılması hesab olunur.

90.

Dəyərdən düşmə zərərin qaytarılması, təşkilatın müvafiq aktiv üzrə dəyərdən düşmə zərərini
axırıncı dəfə tanıdığı tarixdən bəri həmin aktivin qiymətləndirilmiş faydalılıq potensialındakı
artımı əks etdirir. Təşkilat qiymətləndirilmiş faydalılıq potensialında artıma səbəb olan
təxminlərdəki dəyişikliyi müəyyən etməlidir. Həmin təxminlərdəki dəyişikliklərin
nümunələri aşağıdakıları daxil edir:
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(a) Bərpa edilə bilən məbləğ üçün olan bazadakı dəyişikliyi (yəni bərpa edilə bilən
məbləğin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərə və ya istifadə dəyərinə əsaslanıbəsaslanmamasını);
(b) Əgər bərpa edilə bilən məbləğ istifadədə olan dəyərə əsaslanıbsa, onda həmin
məbləğdəki və ya qiymətləndirilmiş gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin zamanındakı,
yaxud da diskont dərəcəsindəki dəyişikliyi; və ya
(c) Əgər bərpa edilə bilən məbləğ satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərə əsaslanıbsa, onda
satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər komponentlərinin qiymətindəki dəyişikliyi.
91.

Aktivin istifadə dəyəri, sadəcə olaraq gələcək pul vəsaitlərinin mədaxilinin müddəti
yaxınlaşdıqca onların hazırkı dəyərinin artmasına görə, onun balans dəyərindən daha böyük
ola bilər. Lakin sözü gedən aktivin xidmət potensialı artmamışdır. Buna görə də, hətta
aktivin bərpa edilə bilən məbləği onun balans dəyərindən yüksək olsa belə, dəyərdən düşmə
zərəri vaxtın keçməsi səbəbindən qaytarılmır.

Fərdi aktivin dəyərdən düşmə zərərinin qaytarılması
92.

Dəyərdən düşmə zərərinin qaytarılmasına ehtiyacı olan aktivin balans dəyərində
artım, əvvəlki illərdə həmin aktiv üzrə heç bir dəyərdən düşmə zərərinin tanınmadığı
təqdirdə müəyyən ediləcək balans dəyərindən (amortizasiya və ya köhnəlmə
çıxılmaqla) yuxarı olmamalıdır.

93.

Aktivin balans dəyərinin aktiv üçün əvvəlki illərdə dəyərdən düşmə zərərinin tanınmadığı
halda olacaq balans dəyərinə (amortizasiya və ya köhnəlmə çıxılmaqla) nəzərən hər hansı
artımı yenidən qiymətləndirmə hesab edilir. Bu cür yenidən qiymətləndirmənin uçota
alınması üçün təşkilat sözü gedən aktivə uyğun olan Standartı tətbiq edir.

94.

Hər hansı aktiv üçün dəyərdən düşmə zərərinin qaytarılması birbaşa mənfəət və ya
zərər haqqında hesabatda tanınmalıdır.

95.

Dəyərdən düşmə zərərinin qaytarılması tanındıqdan sonra həmin aktiv üzrə
amortizasiya xərclərinə sözü gedən aktivin nəzərdən keçirilmiş balans dəyərini, qalıq
dəyəri çıxılmaqla (əgər varsa), faydalı istismar müddətinin qalığına sistematik əsasda
bölüşdürmək üçün gələcək dövrlərdə düzəliş edilməlidir.

Pul vəsaitləri yaradan vahid üzrə dəyərdən düşmə zərərinin qaytarılması
96.

Pul vəsaitləri yaradan vahid üzrə dəyərdən düşmə zərərinin qaytarılması həmin
vahidin aktivləri arasında bu aktivlərin balans dəyərlərinə mütənasib qaydada
bölüşdürülməlidir. Balans dəyərlərindəki bu artımlar fərdi aktivlər üzrə dəyərdən
düşmə zərərinin ləğvi kimi nəzərə alınmalı və bu standartın 95-ci maddəsinə uyğun
olaraq tanınmalıdır. Bu qaytarılma nəticəsində pul vəsaitləri yaratmayan amma pul
vəsaitləri yaradan vahidə fayda verən aktivlərin balans dəyərlərinə heç bir artım tətbiq
olunmamalıdır.

97.

Bu standartın 96-cı maddəsinə uyğun olaraq pul vəsaitləri yaradan vahid üzrə
dəyərdən düşmə zərərinin qaytarılmasını bölüşdürərkən, aktivin balans dəyəri aşağıda
verilmiş dəyərlərdən ən aşağı olandan yuxarı olmamalıdır:
(a) Onun bərpa edilə bilən məbləği (əgər müəyyən etmək mümkündürsə); və
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(b) Əvvəlki dövrlərdə həmin aktiv üçün heç bir dəyərdən düşmə zərərinin
tanınmadığı halda müəyyən ediləcək (amortizasiya və ya köhnəlmə çıxılmaqla)
balans dəyərindən.
Əks halda aktivin dəyərinə bölüşdürülməli olan dəyərdən düşmə zərərinin məbləği
müvafiq vahid daxilində digər aktivlər üzrə mütənasib şəkildə bölüşdürülməlidir.

Aktivlərin bir qrupdan digərinə aid edilməsi
98.

Pul vəsaitləri yaradan aktivin pul vəsaitləri yaratmayan aktivlərə və əksinə aid
edilmirlər ancaq belə dəyişikliklərin məqsədə uyğun olması zaman baş verməlidir. Bu
kimi qrup dəyişmələr dəyərdən düşmə üzrə yoxlamaya və ya dəyərdən düşmə zərərinin
qaytarılmasına səbəb olmur.

99.

Bəzi hallarda İctimai Sektor təşkilatları pul vəsaitləri yaradan aktivi pul vəsaitləri
yaratmayan aktivlər qrupuna aid etmək qərarını verə bilər. Məsələn, sənaye tullantılarını
emal edən zavod başlıca özəl sektordakı çalışan istehsalçılara bazar qiymətləri ilə,istifadəsiz
qalan tutumda isə sosial sektora pulsuz olaraq xidmət göstərmək üçün tikilmişdir. Sonrada
özəl sektordakı təşkilatlar bağlandığından zavodun əsas fəaliyyəti sosial sektora xidmət
göstərmək üçün yönləndi. Belə halda zavod bir aktiv olaraq pul vəsaitləri yaradan
aktivlərdən pul vəsaitləri yaratmayan aktivlərə aid edilməlidir.

Məlumatın açıqlanması
100. Təşkilat pul vəsaitləri yaradan aktivləri pul vəsaitləri yaratmayan aktivlərdən ayırmaq
üçün istifadə etdiyi meyarları açıqlamalıdır.
101. Təşkilat aktivlərin hər bir sinfi üzrə aşağıdakıları açıqlamalıdır:
(a) Dövr ərzində mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınmış dəyərdən düşmə
zərərinin məbləğini və həmin zərərlərin əks olunduğu mənfəət və ya zərər
haqqında hesabatın müvafiq maddələrini.
(b) Dövr ərzində mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınmış dəyərdən düşmə
zərərinin qaytarılma dəyərini və həmin zərərlərin qaytarılmasını əks etdirən
mənfəət və ya zərər haqqında hesabatın müvafiq maddələrini.
102. Aktiv sinfi dedikdə, təşkilatın həyata keçirdiyi əməliyyatlarda eyni istifadə olunan və oxşar
xüsusiyyətli aktivlərin qruplaşması nəzərdə tutulur.
103.

“Seqment hesabatları” adlı İctimai Sektor üçün 18 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu
Standartına əsasən seqment məlumatlarını təqdim edən təşkilat, ilkin hesabat
formasına əsaslanaraq hər hesabat verən seqment üçün aşağıdakı məlumatları
açıqlamalıdır:
(a) Müvafiq dövr ərzində mənfəət və ya zərərdə tanınmış dəyərdən düşmə zərərinin
məbləğini; və
(b) Müvafiq dövr ərzində mənfəət və ya zərərdə dəyərdən düşmə zərərinin
qaytarılmış məbləğini.
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104.

Təşkilat hər hansı fərdi aktiv və ya pul vəsaitləri yaradan vahid üçün dövr ərzində
tanınmış və ya ləğv edilmiş hər əhəmiyyətli dəyərdən düşmə zərəri üzrə aşağıdakı
informasiyanı açıqlamalıdır:
(a) Dəyərdən düşmə zərərinin tanınmasına və yaxud qatarılmasına gətirib çıxarmış
hadisə və şərtləri;
(b) Tanınmış və yaxud qaytarılmış dəyərdən düşmə zərərinin məbləğini;
(c) Pul vəsaitləri yaradan fərdi aktiv üzrə:
(i) Onun xüsusiyyətlərini; və
(ii) Əgər təşkilat İctimai Sektor üçün 18 №-li Beynəlxalq Mühasibat Uçotu
Standartına əsasən seqment məlumatlarını təqdim edirsə, həmin təşkilatın
ilkin hesabat formatına əsaslanaraq, müvafiq aktivin aid olduğu seqmenti.
(d) Pul vəsaitləri yaradan vahid üzrə aşağıdakıları:
(i)

Pul vəsaitləri yaradan vahidin təsvirini (məsələn, onun istehsal xətti, tikili,
biznes əməliyyatı, coğrafi ərazi, müvafiq seqment);

(ii) Aktivlər sinfi üzrə və, əgər müvafiq təşkilat İctimai Sektor üçün 18 №-li
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartına əsasən seqment məlumatlarını
təqdim edirsə, təşkilatın ilkin hesabat formatına əsaslanaraq, hesabat verən
seqmet tərəfindən tanınan və ya qaytarılan dəyərdən düşmə zərərinin
məbləğini; və
(iii) Pul vəsaitləri yaradan vahidin müəyyən edilməsi üçün aktivlərin qruplaşma
prinsipi pul vəsaitləri yaradan vahidin (mövcuddursa) bərpa edilə bilən
məbləğinin əvvəlki hesablanması tarixindən etibarən dəyişdikdə, təşkilat
aktivlərin qruplanmasının cari və əvvəlki metodlarının açıqlamalarını,
həmçinin, pul vəsaitləri yaradan vahidin müəyyən edilməsi metodunun
dəyişməsinin səbəblərini.
(e) Aktivin (pul vəsaitləri yaradan vahidin) bərpa edilə bilən məbləğinin onun satış
xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri və ya istifadə dəyərinə bərabər olmasını;
(f)

Bərpa edilə bilən məbləğ satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərə bərabər olduqda,
satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri müəyyən etmək üçün istifadə edilmiş əsası
(məsələn, ədalətli dəyərin fəal bazara istinadən təyin edilib-edilmədiyini); və

(g)

Bərpa edilə bilən məbləğ istifadə dəyərinə bərabər olduqda, istifadə dəyərinin
hazırkı və əvvəlki qiymətləndirmələrində (mövcuddursa) tətbiq edilmiş diskont
dərəcələrini.

Qüvvəyə minmə tarixi
105. Bu standartın qüvvəyə minməsi Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin
müvafiq əmri ilə müəyyən edilir.
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106. Təşkilat bu qüvvəyə minmə tarixindən sonrakı maliyyə hesabatı məqsədləri üçün İSMUBS 33də verilmiş mühasibatın hesablama metodunu qəbul etdikdə, bu Standart hesablama
metodunun qəbul edilmə tarixini və ya bu tarixdən sonrakı dövrlərini əhatə edən təşkilatın illik
maliyyə hesabatlarına tətbiq olunur.
106A. 2015-ci ilin yanvar ayında dərc olunmuş İSMUBS 33 sayəsində 127-ci maddəyə düzəliş
edildi. Təşkilat bu dəyişiklikləri 1 yanvar 2017 tarixindən sonra başlayan dövrlər üçün
maliyyə hesabatlarında tətbiq etməlidir. Erkən tətbiqetməyə icazə verilir. Əgər təşkilat
İSMUBS 33-ü 1 yanvar 2017-dən öncə tətbiq edirsə, o bu dəyişiklikləri də eyni dövrdə tətbiq
etməlidir.
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