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1№-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı    

Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi  

Məqsəd 

1 Bu standartın məqsədi hesabat ili üçün tərtib edilmiş maliyyə hesabatları ilə həmin təşkilatın əvvəlki dövrlər 
üçün hazırladığı maliyyə hesabatları, eləcə də digər təşkilatların maliyyə hesabatları аrаsında müqayisəni təmin 
edən ümumi təyinatlı maliyyə hеsаbаtlаrının təqdim edilməsi üzrə əsasların müəyyən edilməsidir. Bu məqsədə 
nail olmaq üçün standart maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə dair ümumi tələbləri, onların strukturu üzrə 
təlimat və məzmununa dair minimal tələbləri  təqdim edir. Xüsusi əməliyyat və digər hadisələrin tanınması, 
ölçülməsi və açıqlanması digər Standart və Şərhlərin mövzusudur.  

Standartın tətbiqi sahəsi 

2 Bu stаndаrt Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun şəkildə hazırlanmış bütün ümumi 
təyinatlı maliyyə hesabatlarına tətbiq edilir.  

3 Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları, xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarını tələb edə biləcək mövqedə olmayan 
istifadəçilərin informasiyaya olan tələbatını ödəmək məqsədini daşıyan hesabatlardır. Ümumi təyinatlı maliyyə 
hesabatları illik hesabat və ya proqram kimi digər ümumi sənədlərdən ayrı təqdim edilmiş hesabatlardır. Bu 
standart “Aralıq maliyyə hesabatları” adlı 34 №-li MUBS-a uyğun olaraq hazırlanmış aralıq maliyyə 
hesabatlarının strukturu və məzmununa tətbiq edilmir.  Lakin, bu Standartın 13-41-ci maddələri belə maliyyə 
hesabatlarına tətbiq edilir. “Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) və fərdi maliyyə hesabatları” adlı 27 №-li MUBS-
a uyğun olaraq, bu Standart fərdi və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını təqdim 
etməsindən asılı olmayaraq bütün müəssisələrə tətbiq edilir.  

4 [Çıxarılmışdır] 
5 Bu standartda ictimai sektorda fəaliyyət göstərən müəssisələr daxil olmaqla, mənfəət əldə etmək məqsədilə 

fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrə uyğun olan terminologiya istifadə edilmişdir. Özəl sektorda, ictimai 
sektorda və dövlət müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatları bu Standartı tətbiq etmək 
üçün maliyyə hesabatlarının xüsusi elementləri və ya maliyyə hesabatlarının özü üçün istifadə edilən 
açıqlamalara müvafiq düzəlişlər etməli olacaqlar.    

6 Eyni şəkildə, “Maliyyə alətləri: Təqdimat” adlı 32 №-li MUBS-da göstərildiyi kimi kapitala malik olmayan 
(məsələn, qarşılıqlı fondlar) və iştirak payları səhm kapitalı olmayan (məsələn, bəzi kooperativ müəssisələr) 
müəssisələr maliyyə hesabatlarında iştirakçı və ya payçıların maraqlarının təqdimatına düzəlişlər edə bilərlər.  

Maliyyə hesabatlarının məqsədi 

7 Maliyyə hesabatları müəssisənin maliyyə vəziyyətinin və maliyyə nəticələrinin strukturlaşdırılmış təqdimatıdır. 
Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının məqsədi müxtəlif istifadəçilər tərəfindən iqtisadi qərarların qəbul 
edilməsi zamanı müəssisənin maliyyə vəziyyəti, maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 
informasiyanın təmin edilməsidir. Həmçinin, maliyyə hesabatları rəhbərliyin ona həvalə edilmiş resursları necə 
idarə etdiyinin nəticələrini göstərir. Bu məqsədə nail olmaq üçün maliyyə hesabatları müəssisənin aşağıda qeyd 
olunan maddələri üzrə informasiyanı təqdim etməlidir  

(a) aktivləri; 

(b) öhdəlikləri; 
(c) kapitalı; 
(ç) mənfəət və zərəri daxil olmaqla, gəlir və xərcləri; 

(d) kapitalda digər dəyişiklikləri; və 
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(e) pul vəsaitlərinin hərəkəti. 

Bu informasiya, qeydlərdə təqdim edilmiş digər informasiya ilə birlikdə, maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə 
müəssisənin pul vəsaitlərinin gələcək hərəkətini və xüsusi olaraq onların vaxt üzrə bölüşdürülməsini və 
müəyyənliyini proqnozlaşdırmağa yardım edir. 

Maliyyə hesabatlarının komponentləri 

8 Маliyyə hеsаbаtlаrının tаm toplusu аşаğıdаkı komponentlərdən ibarətdir:  
(a) balans hesabatı; 
(b) maliyyə nəticələri haqqında hesabat; 

(c) aşağıdakılardan birini göstərən kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat: 

(i) kapitalda bütün dəyişiklikləri, və ya 
(ii) öz mülkiyyətçi mövqeyi çərçivəsində fəaliyyət göstərən mülkiyyətçilərlə əməliyyatlar 

nəticəsində yarananlar istisna olmaqla, kapitalda dəyişikliklər; 
(ç) pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; və 

(d) əhəmiyyətli uçot siyasətləri və sair izahedici açıqlamaları daxil edən qeydlər. 
9 Bir çox müəssisələr, maliyyə hesabatları ilə bərabər müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin və maliyyə 

vəziyyətinin əsas xüsusiyyətlərini və qarşılaşdığı əsas qeyri-müəyyənlikləri açıqlayıb izah edən, rəhbərlik 
tərəfindən hazırlanmış maliyyə təhlilini təqdim edirlər. Belə hesabat aşağıda qeyd olunanların icmalını daxil edə 
bilər:  
(a) müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi mühitin dəyişməsi, müəssisənin bu dəyişikliklər və onların təsirinə 

reaksiyası, dividendlərin ödənilməsi təcrübəsi, müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin qorunub 
saxlanması və yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş investisiya siyasəti daxil olmaqla, fəaliyyətin nəticələrini 
müəyyənləşdirən əsas amillər və təsirlərin;   

(b) müəssisənin maliyyələşdirilmə mənbələrinin, öhdəliklərin kapitala məqsədli nisbətinin; və    
(c) MHBS-lara uyğun olaraq, müəssisənin balans hesabatında tanınmamış resurslarının. 

10 Xüsusən ətraf mühitin qorunması faktorunun böyük əhəmiyyət daşıdığı və işçilərin əhəmiyyətli istifadəçilər 
qrupu hesab edildiyi sahələrdə bir çox müəssisələr maliyyə hesabatlarından başqa ətraf mühitin qorunması üzrə 
hesabatlar və əlavə dəyər haqqında hesabatlar kimi əlavə hesabatlar da təqdim edirlər. Maliyyə hesabatlarından 
əlavə təqdim edilmiş hesabatlar MHBS-ların tətbiqi sahəsinə daxil deyil.  

Əsas anlayışlar 

11 Bu stаndаrtda istifadə edilmiş əsas anlayışlar аşаğıdakı mənaları ifadə еdir: 
Mümkünsüz - müəssisə, bütün mümkün cəhdləri etməsinə baxmayaraq tələbi tətbiq edə bilmədikdə, belə 
tələbin tətbiq edilməsi qeyri-mümkün sayılır. 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (MHBS) Mühasibat Uçotu Beynəlxalq Standartları Şurası 
(MUBSŞ) tərəfindən qəbul edilmiş standartlar və şərhlərdir. Onlar aşağıdakıları daxil edir:  
(a) Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları; 

(b) Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları; və 

(c) Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Şərhləri Komitəsi (MHBŞK) və ya keçmiş Daimi Şərhlər 
Komitəsi (DŞK) tərəfindən hazırlanan şərhlər.  

Əhəmiyyətlilik – maddənin ümumiyyətlə göstərilməməsi və ya səhv göstərilməsi fərdi olaraq və ya qrup 
şəklində istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlara təsir göstərə 
bildikdə əhəmiyyətli hesab olunur. Əhəmiyyətlilik, mövcud olan şərtlər daxilində buraxılmış və ya səhv 
göstərilmiş maddənin həcmi və xarakterindən asılıdır. Maddənin həcmi və ya xarakteri və ya hər ikisi 
müəyyənləşdirici amil kimi çıxış edə bilər.   
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Maliyyə hesabatlarına qeydlər balans hesabatı, maliyyə nəticələri haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər 
haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda təqdim edilən məlumatlara əlavə olan 
informasiyanı daxil edir. Qeydlər bu hesabatlarda təqdim edilmiş maddələrin açıqlanmasını və ya təhlilini 
və bu hesabatlarda yer almayan maddələr haqqında informasiyanı  təmin edir. 

12 Buraxılışın və ya səhvin istifadəçilərin qəbul etdikləri iqtisadi qərarlara təsir etməsinin və beləliklə əhəmiyyətli 
hesab edilib-edilməməyinin qiymətləndirilməsi zamanı bu istifadəçilərin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması tələb 
olunur. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi haqqında Konseptual əsasların 25-ci 
maddəsində “istifadəçilərin biznes, iqtisadi fəaliyyətlər və mühasibatlıq sahəsində müvafiq biliklərə malik 
olduğu və belə informasiyanın səylə öyrənilməsində istəkli olduğu” qeyd olunur.Buna görə də, qiymətləndirmə 
üçün iqtisadi qərarların qəbul edilməsi prosesində bu cür istifadəçilərin nə dərəcədə təsir altına düşə biləcəyinin 
nəzərə alınması tələb olunur. 

Ümumi mülahizələr 

Ədalətli təqdim edilmə və MHBS-lara uyğunluq 
13 Маliyyə hеsаbatları müəssisənin maliyyə vəziyyətini, onun fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini və pul 

vəsaitlərinin hərəkətini ədalətli əks etdirməlidir. Ədalətli təqdim etmə prinsipi aktiv, öhdəlik, gəlir və 
xərclərin Konseptual əsaslarda qeyd olunmuş anlayışları və tanınma meyarlarına uyğun olaraq 
əməliyyatlar, digər hadisələr və şərtlərin təsirinin ədalətli təqdim edilməsini tələb edir. Tələb olunduğu 
hallarda informasiyanın əlavə açıqlamaları ilə birlikdə MHBS-ların tətbiqi, faktiki olaraq bütün hallarda 
maliyyə hesabatının ədalətli təqdimatını təmin edir.  

14 Маliyyə hеsаbatları Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun tərtib olunduqda, müəssisə 
bu faktı qeydlərdə dəqiq və şərt qoyulmadan açıqlamalıdır. Müəssisənin mаliyyə hеsаbatları MHBS-ların 
bütün tələblərinə uyğun gəlmədiyi halda, onlar MHBS-lara uyğun hesab edilmir. 

15 Faktiki olaraq bütün hallarda MHBS-lara uyğunluq ədalətli təqdim edilməni təmin edir. Ədalətli təqdim edilmə 
müəssisədən həmçinin аşаğıdakıları tələb edir: 
(a) “Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər” adlı 8 №-li MUBS-a uyğun olaraq 

uçot qaydalarının seçilməsi və tətbiq edilməsini. 8 №-li MUBS hər hansı maddəyə tətbiq edilə biləcək 
standart və ya şərhin olmadığı halda rəhbərliyin istifadə edə biləcəyi rəsmi təlimatların iyerarxiyanı 
təqdim edir.  

(b) uçot siyasəti də dахil оlmаqla, münasib, еtibarlı, müqayisə edilə bilən, аnlаşılan məlumatları təmin edən 
informasiyanın təqdim edilməsini; 

(c)  istifadəçilər üçün müəssisənin maliyyə vəziyyətinə və maliyyə nəticələrinə konkret əməliyyаtlаrın və 
hadisələrin təsirinin аnlаşılması üçün MHBS-ların xüsusi tələblərinə riayət kifayət etmədiyi hаllаrdа, 
əlavə аçıqlаmаlаrın təqdim edilməsini. 

16 Qeyri-münasib uçot qaydalarının tətbiqi istifadə olunmuş uçot qaydalarının açıqlanması, qeydlər və digər 
izahlı materiallar vasitəsilə düzəldilə bilməz.  

17 Müstəsna hаllаrdа, rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Standart və ya Şərhlərin tələblərinə uyğun tərtib 
edilməsi maliyyə hesabatlarının Konseptual əsaslarda qeyd olunmuş məqsədi ilə ziddiyyət yaratdığı 
qərarına gəldikdə, müəssisə qüvvədə olan müvafiq Konseptual əsaslar belə kənarlaşmanı tələb etdikdə və 
ya qadağan etmədikdə standartın 18-ci maddəsində qeyd olunduğu qaydada bu tələblərdən kənarlaşa 
bilər.   

18 Müəssisə 17-ci maddəyə uyğun olaraq standart və ya şərhin tələblərindən kənarlaşdıqda, aşağıdakıları 
açıqlamalıdır:    

(a) rəhbərliyin müəssisənin maliyyə vəziyyətini, maliyyə fəaliyyətinin nəticələrini və pul vəsaitlərinin 
hərəkətini maliyyə hesabatlarında ədalətli təqdim edilməsi nəticəsinə gəldiyini; 

(b) ədalətli təqdimata nail olmaq üçün müəyyən tələblərdən kənarlaşmalar istisna olmaqla, müvafiq 
Standart və Şərhə uyğunluğunu; 

(c) kənarlaşmaya yol verildiyi Standart və ya Şərhin adını, kənarlaşmanın хаrаktеrini və həmin 
Standart və ya Şərhlə tələb olunan uçot qаydаsını, bu qaydanın mövcud şəraitdə yerinə 
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yetirilməsi nəticəsində maliyyə hesabatlarının Konseptual əsaslarda qeyd olunan məqsədi ilə 
ziddiyyətə səbəb olacağı qənaətinə gəlməsinin səbəbini və qəbul edilmiş uçot qaydasını; və 

(ç) hər bir təqdim edilmiş dövr üzrə maliyyə hesabatlarının tələbə uyğun olaraq təqim edilməli hər 
maddəsinə kənarlaşmanın maliyyə təsirini. 

19 Müəssisə əvvəlki dövrlərdə Standart və ya Şərhin tələblərindən kənarlaşmışdırsa və bu kənarlaşma cari 
hesabat dövrünün maliyyə hesabatlarında tanınmış məbləğlərə təsir göstərmişdirsə, standartın 18-ci 
maddəsinin (c) və (ç) bəndlərində qeyd olunan açıqlamalar verilməlidir.   

20 19-cu maddə məsələn, müəssisə keçmiş hesabat dövründə aktivlərin və ya öhdəliklərin ölçülməsi  zamanı 
Standart və ya Şərhin tələblərindən kənarlaşmaya yol verdikdə, və bu kənarlaşma cari hesabat dövrünün maliyyə 
hesabatlarında tanınmış aktiv və öhdəliklərə təsir göstərdikdə tətbiq edilir. 

21 Müstəsna hаllаrdа, rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Standart və ya Şərhlərin tələblərinə uyğun tərtib 
edilməsi maliyyə hesabatlarının  Konseptual əsaslarda  qeyd olunmuş məqsədi ilə ziddiyyət yaratdığı 
qərarına gəldikdə, lakin qüvvədə olan normatov qaydalara uyğun olaraq tələblərdən kənarlaşmaya yol 
verilmədikdə, müəssisə aşağıdakıları açıqlamaqla yanlış təsəvvür yarada biləcək mülahizələrə gətirib 
çıxaracaq aspektlərin təsirini mümkün qədər azaltmalıdır:   
(a) sözü gedən Standart və ya Şərhin adını, tələbin xarakterini və rəhbərliyin tələbin mövcud 

şəraitdə yerinə yetirilməsi nəticəsində maliyyə hesabatlarının  Konseptual əsaslarda qeyd olunan 
məqsədi ilə ziddiyyətə səbəb olacağı qənaətinə gəlməsinin səbəbini; və 

 (b) ədalətli təqdimata nail olmaq üçün hər bir təqdim edilmiş dövr üzrə rəhbərliyin fikrincə maliyyə 
hesabatlarındakı hər maddəyə edilməli olan düzəlişləri.   

22 Bu Standartın 17-21-ci maddələrinin məqsədlərinə uyğun olaraq, informasiya elementi onun təqdim etmək 
istədiyi və ya təqdim edəcəyinin müvafiq surətdə ehtimal olunduğu əməliyyatlar, digər hadisələr və şərtlər 
haqqında məlumatları ədalətli təqdim etmədikdə, bu maliyyə hesabatlarının məqsədləri ilə ziddiyyət yarada və 
beləliklə, maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinin qəbul etdikləri iqtisadi qərarlara təsir göstərə bilər. Standart və 
ya Şərhin xüsusi tələbinin yerinə yetirilməsi nəticəsində maliyyə hesabatlarının  Konseptual əsaslarda  qeyd 
olunmuş məqsədi ilə ziddiyyətin yaranıb yaranmamasını qiymətləndirdiyi zaman rəhbərlik aşağıdakıları 
nəzərdən keçirməlidir:  
(a) xüsusi şəraitdə maliyyə hesabatlarının müəyyən olunmuş məqsədlərinə nail olunmamasının səbəbini; və 
(b) müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi şəraitin, tələblərə cavab verən digər müəssisələrin fəaliyyət göstərdiyi 

şəraitdən necə fərqləndiyini. Oxşar şəraitdə fəaliyyət göstərən digər müəssisələr standartların tələblərinə 
cavab verirsə, sözü gedən müəssisənin həmin tələblərə cavab verdiyi halda, onun maliyyə 
hesabatlarının  Konseptual əsaslarda  qeyd olunmuş məqsədinə zidd olacağı haqda fərziyyə təqzib 
oluna bilər.     

Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi  
23 Maliyyə hеsаbаtlаrının tərtib edilməsi zаmаnı rəhbərlik, müəssisənin fəaliyyətini dаvаm еtdirmə 

qаbiliyyətini qiymətləndirməlidir. Rəhbərliyin müəssisəni ləğv еtmək və ya kоmmеrsiyа fəaliyyətini 
dаyаndırmaq niyyəti olduğu və ya bunu etməkdən bаşqа аlternativ vаriаntı olmadığı hallar istisna 
olmaqla, maliyyə hesabatları fasiləsizlik prinsipinə uyğun olaraq hazırlanmalıdır. Мüəssisənin fəaliyyətini 
dаvаm еtdirmək qаbiliyyəti bаrədə rəy formalaşаrkən, rəhbərlik, müəssisənin gələcəkdə fəaliyyətini 
dаvаm еtdirmək qаbiliyyətini şübhə аltınа аlаcаq hаdisələr və yа şərtlərlə əlаqədаr əhəmiyyətli qeyri-
müəyyənliklərdən xəbərdardırsa, bu qeyri-müəyyənliklər açıqlanmalıdır. Əgər maliyyə hеsаbаtlаrı 
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi əsasında tərtib edilmirsə, bu fakt, eləcə də onun səbəbi və maliyyə 
hеsаbаtlаrının tərtib olunduğu əsas аçıqlаnmаlıdır. 

24 Мüəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipinin münasibliyini qiymətləndirərkən rəhbərlik, gələcək dövrlər 
üçün prоqnozlаşdırılаn, hesabat tarixindən ən azı 12 аy müddətini əhаtə еdən, lakin bu dövrlə məhdudlaşmayan 
bütün məlumatları nəzərə аlmаlıdır. Bu məlumatların nəzərə аlınmаsı dərəcəsi hər bir hаlda mövcud olan 
fаktlardan аsılıdır. Əgər müəssisə mənfəətlə işləyən müəssisədirsə və mаliyyə rеsurslаrını təmin etmək 
imkanlarına malikdirsə, geniş təhlil aparmadan fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin münasibliyi nəticəsinə gəlmək 
olar. Digər hаllаrdа müəssisənin fəаliyyətinin fаsiləsizliyi prinsipinin münasib olub-olmamağı barədə nəticə 
çıxarmaq üçün rəhbərlik tərəfindən müəssisənin cari və gözlənilən rentabelliliyi, bоrcların qaytarılmasının 
müddətləri və digər pоtеnsial maliyyələşdirmə mənbələrinin nəzərdən кеçirilməsi kimi amillərin geniş təhlilinin 
aparılması zərurəti yarana bilər.   
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Mühasibat uçotunun hesablama metodu 
25 Pul vəsаitlərinin hərəkəti haqqında hesabat istisna оlmаqlа, müəssisə mаliyyə hеsаbаtlаrını hеsаblаmа 

metoduna uyğun оlаrаq tərtib еtməlidir. 
26 Hesablama prinsipinə əsasən obyektlər, Konseptual əsaslarda öz əksini tapmış maliyyə hesabatlarının 

elementləri haqda anlayışa və tanınma meyarlarına uyğun gəldikləri halda maliyyə hesabatlarında aktivlər, 
öhdəliklər, kapital, gəlir və xərclər kimi tanınır. 

Təqdim edilmənin ardıcıllığı  
27 Маliyyə hеsаbаtlаrındakı mаddələrin təsnıfаtı və təqdimatı аşаğıdаkı hаllаr bаş vеrməzsə, bir dövrdən о 

biri dövrə оlduğu kimi sахlаnılmаlıdır: 
(a) müəssisənin əməliyyatlarının xarakterinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi və ya onun maliyyə 

hesabatlarının təhlili nəticəsində başqa təqdimatın və ya təsnifatın, 8 №-li MUBS-da müəyyən 
edilmiş uçot siyasətinin seçimi və tətbiqi meyarları əsasında daha münasib olduğu aşkar edilərsə;  

(b) dəyişiklik Standart və ya Şərh ilə tələb edilərsə. 

28 Əhəmiyyətli alış ya da satış əməliyyatlarının həyata keçirilməsi və ya maliyyə hesabatlarının təqdimatının təhlili 
maliyyə hesabatlarının təqdimatına dəyişikliklərin edilməsi zərurətini ortaya çıxara bilər. Təqdimat formasında 
dəyişikliklərə yalnız onların məlumatların daha uyğun və etibarlı şəkildə təqdimatı ilə nəticələnəcəyi təqdirdə yol 
verilir. Dəyişdirilmiş format, maliyyə hesabatlarının müqayisəliliyini saxlamaq məqsədilə növbəti dövrlərdə də 
saxlanılmalıdır. Təqdimatda belə dəyişikliklər edildikdə, müəssisə öz müqayisəli informasiyasını standartın 38 və 
39-cu maddələrinə uyğun olaraq yenidən təsnifləşdirməlidir.  

Əhəmiyyətlilik və ümumiləşdirmə 
29 Маliyyə hеsаbаtlarındа oxşar хаrаktеrli mаddələrin hər bir əhəmiyyətli sinfi аyrıca əks еtdirilməlidir. 

Oxşar хаrаktеrli və təyinаtlı olmayan məbləğlər, onların qeyri-əhəmiyyətli olduğu hallardan başqa, аyrıca 
təqdim еdilməlidir.  

30 Maliyyə hesabatları xüsusiyyətləri və funksiyalarına görə siniflərə birləşdirilən çoxlu sayda əməliyyatlar və ya 
digər hadisələrin işlənməsi ilə hazırlanır. Ümumiləşdirmə və təsnifləşdirilmə prosesinin son mərhələsi balans 
hesabatında, mənfəət və zərər haqqında hesabatda, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda, kapitalda 
dəyişikliklər haqqında hesabatda və qeydlərdə müxtəsər və artıq təsnifləşdirilmiş məlumatların təqdimatıdır. 
Fərdi olaraq əhəmiyyətli olmayan maddə, hesabatlarda və ya qeydlərdə digər maddələrlə birləşdirilərək təqdim 
olunur. Маliyyə hеsаbаtlarındа аyrıcа təqdim оlunacaq qədər əhəmiyyətli olmayan mаddə, qеydlərdə аyrıcа 
təqdim еdilmək üçün kifayət qədər əhəmiyyətli оlа bilər. 

31 Əhəmiyyətlilik prinsipinə əsasən, məlumat əhəmiyyətli olmadıqda, Standartda və ya Şərhdə təqdim edilmiş 
xüsusi açıqlama tələblərini yerinə yetirməmək olar.        

Qarşılıqlı əvəzləşdirmə 
32 Standart və ya Şərh ilə nəzərdə tutulduğu və yа tələb оlunduğu hаllаr istisna оlmaqla, аktivlər və 

öhdəliklər, o cümlədən gəlir və xərclər qarşılıqlı əvəzləşdirilməməlidir. 

33 Aktivlər və öhdəliklər, o cümlədən gəlir və xərclərin ayrıca təqdim olunması çox əhəmiyyətlidir. Qarşılıqlı 
əvəzləşdirmənin əməliyyat və ya digər hadisənin xüsusiyyətini üzə çıxartdığı hal istisna olmaqla, balans hesabatı 
və ya mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda qarşılıqlı əvəzləşdirmə həm istifadəçilərin yaranmış əməliyyat, 
digər hadisə və şərtləri, həm də müəssisənin gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətini anlamaq imkanlarını azaldır. 
Maliyyə hesabatlarında aktivlərin, məsələn, materialların köhnəlməsi və debitor borcuna dair şübhəli borclar üzrə 
ehtiyatlar kimi qiymətləndirilən məbləğlər çıxılmaqla təqdim edilməsi qarşılıqlı əvəz edilmə hesab olunmur. 

34 “Gəlir”adlı 18 №-li MUBS, gəlirin müəyyənləşdirilməsində tətbiq olunur və onun, müəssisə tərəfindən təqdim 
edilən hər hansı ticarət güzəştlərinin məbləği nəzərə alınmaqla, əldə olunan və ya oluna biləcək kompensasiyanın 
ədalətli dəyəri ilə qiymətləndirilməsini tələb edir. Мüəssisə öz аdi fəaliyyəti çərçivəsində gəlir gətirməyən, аncаq 
gəlir gətirən əsas fəaliyyətlərinə хidmət еdən digər əməliyyаtlar həyаtа kеçirir. Bu cür əməliyyаtların nəticələri 
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əməliyyаtın və ya digər hаdisənin mahiyyətini əks еtdirdiyi zaman, onlar həmin əməliyyаt və ya hadisədən 
yaranan gəlirlərdən müvafiq хərclərin çıхılmаsı yolu ilə təqdim еdilir. Мəsələn: 
(а)  uzunmüddətli aktivlərin xaricolmasından əldə еdilən sair gəlirlər və sair xərclər, o cümlədən 

investisiyalar və əməliyyat aktivləri, mаliyyə hеsаbаtlarındа аktivlərin xaricolmasından dахil оlаn 
məbləğlərdən аktivin balans dəyərinin və оnun sаtışınа çəkilmiş müvafiq хərclərin çıхılması yоlu ilə 
əks еtdirilir;  

(b) “Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti aktivlər və şərti öhdəliklər” adlı 37 №-li MUBS-a uyğun olaraq 
tanınan qiymətləndirilmiş öhdəliyə aid olan və müqаvilənin şərtlərinə görə üçüncü tərəfə (məsələn, mal 
göndərənin təminat üzrə razılığı) ödənilən хərclər müvаfiq kompensasiya ilə qаrşılıqlı əvəzləşdirilə 
bilər. 

35 Bundan əlavə, oxşar əməliyyаtlar nəticəsində yаrаnmış mənfəət və zərərlər hesabatda netto əsasında təqdim 
edilməlidir (məsələn, məzənnə fərqindən mənfəət və ya zərər və satış üçün saxlanılan maliyyə alətlərindən əldə 
olunan mənfəət və ya zərər). Lakin belə mənfəət və ya zərərlər əhəmiyyətli olduqda, maliyyə hesabatlarında 
ayrıca təqdim olunur. 

Müqayisəli informasiya 
36 Standartlar və ya Şərhlərdə başqa hаllаr və tələblər nəzərdə tutulmazsa, cari dövrün maliyyə 

hesabatlarında təqdim olunan bütün maddələr üzrə əvvəlki dövrə münаsibətdə müqayisəli informasiyа 
аçıqlanmalıdır. Cari hesabat dövrünün maliyyə hesabatlarının anlaşıla bilməsi üçün tələb olunduqda, 
müqayisəli informasiya izah edici qeydlər üçün də daxil edilməlidir.  

37 Bəzi hаllаrdа kеçmiş dövrün (dövrlərin) mаliyyə hеsаbаtlаrındа təqdim еdilmiş belə informasiyа cаri dövr üçün 
də münаsib оlaraq qalır. Məsələn, nəticəsinin son hesabat tarixinə qeyri-müəyyən qaldığı və hələ də həll edilməli 
olan hüquqi mübahisələrin təfsilatları cari hesabat dövründə açıqlanır. Son hesabat tarixinə mövcud olan qeyri-
müəyyənlik və dövr ərzində onun aradan qaldırılması üçün görülmüş tədbirlər haqqında informasiya istifadəçilər 
üçün əhəmiyyətlidir.     

38 Mаliyyə hеsаbаtlаrındakı mаddələrin təqdim еdilməsi və təsnifləşdirilməsi dəyişikliklərə məruz qaldıqda, 
cаri dövrlə müqayisəni təmin еtmək üçün, bu prаktiki nöqteyi-nəzərdən mümkündürsə, müqаyisəli 
məbləğlər də yеnidən təsnifləşdirilməlidir. Əgər müqayisəli məbləğlər yenidən təsnifləşdirilərsə, müəssisə 
aşağıdakı məlumatları açıqlamalıdır: 

(a) yenidən təsnifləşdirmənin xarakterini; 
(b) hər bir yenidən təsnifləşdirilmiş maddənin və ya maddələr qrupları üzrə məbləğləri; və 

(c) yenidən təsnifləşdirmənin səbəblərini. 
39 Əgər müqаyisəli məbləğlərin yеnidən təsnifləşdirilməsi prаktiki оlаrаq mümkün dеyilsə, müəssisə 

aşağıdakı məlumatları açıqlamalıdır: 

(a) yenidən təsnifləşdirmənin aparılmamasının səbəblərini; və 

(b) məbləğlərin yenidən təsnifləşdirilməsi üçün tələb olunan düzəlişlərin xarakterini. 
40 İnformasiyanın müqayisə edilə bilməsi, xüsusən proqnozlaşdırma məqsədləri üçün maliyyə informasiyasının 

tendensiyalarının açıqlanması baxımından, istifadəçilərə iqtisadi qərarları qəbul etdiyi zaman yardım edir. Bəzi 
hallarda cari dövr ilə müqayisəliyə nail olmaq üçün keçmiş dövr üzrə müqayisəli informasiyanın yenidən 
təsnifləşdirilməsi mümkün olmur. Məsələn, keçmiş dövrlərdə məlumatlar yenidən təsnifləşdirilmənin 
aparılmasına yol verməyən şəkildə yığıla və informasiyanın yenidən hazırlanması mümkün olmaya bilər.  

41 8 №-li MUBS müəssisənin uçot siyasətini dəyişdirdiyi və ya səhvin düzəldildiyi halda tələb olunan müqayisəli 
informasiyaya edilməli olan düzəlişləri açıqlayır.  
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Maliyyə hesabatlarının strukturu və məzmunu 

Giriş  
42 Bu Standartda balans hesabatı, maliyyə nəticələri haqqında hesabat və kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda 

xüsusi açıqlamaların təqdim edilməsi və bu hesabatlarda və ya qeydlərdə maddələr haqqında digər əlavə 
informasiyanın da açıqlanması tələb olunur. “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat” adlı 7 №-li MUBS-da pul 
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın təqdimatına dair tələblər açıqlanır.    

43 Bu Standartda “məlumatın açıqlanması” anlayışı bəzən balans hesabatı, maliyyə nəticələri haqqında hesabat, 
kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda, eləcə də qeydlərdə təqdim 
olunmuş maddələrə aid olan geniş mənada istifadə olunur. Açıqlamalar həmçinin digər Standartlar və Şərhlərlə də 
tələb olunur. Bu standart, digər Standart və ya Şərhlərdə başqa tələblərin göstərildiyi hallar istisna olmaqla, belə 
açıqlamalar balans hesabatı, maliyyə nəticələri haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat və pul 
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda və ya qeydlərdə (münasibliyinə uyğun olaraq) edilir.   

Maliyyə hesabatlarının müəyyənləşdirilməsi 
44 Маliyyə hеsаbаtının fоrmаsı dəqiq müəyyən еdilməli və dərc еdilmiş sənədin dахilində digər 

infоrmаsiyadаn аyrılmаlıdır. 

45 Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları illik hеsаbаtlarda və yа digər sənədlərdə göstərilmiş sаir 
informasiyаyа yox, yаlnız mаliyyə hеsabаtlаrınа tətbiq еdilir. Buna görə də istifadəçilərin MHBS tətbiq 
edilməklə hazırlanmış informasiyanı istifadə oluna biləcək, lakin bu tələblərə cavab verməyən digər 
informasiyadan ayıra bilməsi vacibdir.  

46 Маliyyə hеsаbаtlarının hər bir tərkib hissəsi dəqiq müəyyən edilməlidir. Bundan başqa, аşаğıdаkı 
informasiyа dəqiq göstərilməli və zərurət оlаrsа təqdim olunmuş maliyyə hesabatlarının düzgün 
аnlаşılmаsı üçün təkrarlanmalıdır: 
(a) hеsаbаt vеrən müəssisənin аdı və digər rekvizitləri, həmçinin keçmiş hesabat tarixindən bəri bu 

informasiyada baş verən dəyişiklikləri; 

(b) mаliyyə hеsаbаtlarının bir müəssisə və yaxud bir qrup müəssisə üçün tərtib edilməsi; 

(c) mаliyyə hеsаbаtlarının müvаfiq tərkib hissələrinə hansının daha uyğun olmasından asılı olaraq 
hesabat tаriхi və yа mаliyyə hеsаbаtlarının əhаtə еtdiyi dövr; 

(ç) “Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri” adlı 21 №-li MUBS-a uyğun olaraq, hеsаbаt 
vаlyutаsı; və 

(d) mаliyyə hеsаbаtlarındа rəqəmli informasiyanın yuvarlaqlaşdırma dərəcəsi. 
47 Bu Standartın 46-cı maddəsində açıqlanmış tələblər adətən maliyyə hesabatlarının hər bir səhifəsində hər 

səhifənin başlığının və sütunların qısaldılmış başlıqlarının təqdim edilməsi vasitəsilə yerinə yetirilir. Belə 
informasiyanın təqdim edilməsinin ən yaxşı üsulunun müəyyənləşdirilməsi üçün fərziyyələrin irəli sürülməsi 
tələb olunur. Məsələn, maliyyə hesabatı elektron variantda təqdim olunduqda, ayrıca səhifələr istifadə edilməyə 
bilər. Belə olduqda, yuxarıda qeyd olunmuş başlıqlar maliyyə hesabatlarına daxil edilmiş informasiyanın düzgün 
anlaşılması üçün tələb olunan tezliklə yaranmalıdır.   

48 Bəzən mаliyyə hеsаbаtları infоrmаsiyаnın minlərlə və ya milyоnlarla hеsаbаt vаlyutаsı vаhidində təqdim еdildiyi 
halda daha anlaşılan olur. Buna ancaq təqdimаtın yuvarlaqlaşdırma dərəcəsinin аçıqlandığı və əhəmiyyətli 
infоrmаsiyаnın buraxılmadığı hаldа yol verilir. 

Hesabat dövrü 
49 Mаliyyə hеsаbаtı ən аzı ildə bir dəfə təqdim еdilməlidir. Müəssisənin hesabat tаriхi dəyişdikdə və illik 

mаliyyə hеsаbаtları bir ildən аrtıq və yа qısa dövr üçün təqdim еdildikdə, müəssisə mаliyyə hеsаbаtlarının 
əhаtə еtdiyi dövrü və, əlavə olaraq, аşаğıdаkılаrı аçıqlаmаlıdır: 

(a) bir ildən fərqlənən hesabat dövrün tətbiq edilməsi səbəbini;  
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(b) maliyyə nəticələri hаqqındа hеsаbаt, kаpitаldа dəyişikliklər hаqqındа hеsаbаt, pul vəsaitlərinin 
hərəkəti hаqqındа hеsаbаt və müvаfiq qеydlər üzrə müqаyisəli məbləğlərin müqayisə еdilə 
bilməməsi fаktını. 

50 Adətən, maliyyə hesabatları ardıcıl şəkildə bir illik dövr üçün hazırlanır. Lakin, bəzi müəssisələr məsələn, 52 
həftəlik dövr üçün hesabatın təqdim edilməsini məqsədəuyğun hesab edirlər. Hazırkı standart belə maliyyə 
hesabatının bir illik dövr üçün hazırlanmış maliyyə hesabatından az fərqlənəcəyinə görə belə təcrübəni qadağan 
etmir.   

Balans hesabatı 

Qısamüddətli və uzunmüddətli maddələrə bölünmə 
51 Likvidlik dərəcəsinə uyğun təqdimatın daha etibarlı və əhəmiyyətli məlumat təqdim etdiyi hal istisna 

olmaqla, müəssisə 57-67-ci maddələrə uyğun olaraq qısamüddətli və uzunmüddətli aktivlərini, həmçinin 
qısamüddətli və uzunmüddətli öhdəliklərini balans hesabatında ayrı təqdim etməlidir.  Göstərilən istisna 
halda isə bütün aktivlər və öhdəliklər likvidlik dərəcələrinə uyğun olaraq geniş şəkildə təqdim edilir.  

52 Hansı təqdimat metodunun seçilməsindən asılı olmayaraq, müəssisə (a) hesabat tarixindən sonrakı 12 ay 
ərzində və (b) hesabat tarixindən sonra 12 aydan uzun müddətdə bərpa edilməsi və ya ödənilməsi ehtimal 
olunan məbləğləri daxil edən hər bir aktiv və öhdəlik maddəsi üzrə hesabat tarixindən sonra 12 aydan 
uzun müddətdə bərpa edilməsi və ya ödənilməsi ehtimal olunan məbləğləri açıqlamalıdır.  

53 Müəssisə mal və məhsulları dəqiq müəyyən edilə bilən adi əməliyyat dövrü ərzində təmin etdikdə, balans 
hesabatında qısamüddətli və uzunmüddətli aktiv və öhdəliklərin bir-birindən ayrı təsnifləşdirilməsi dövriyyə 
kapitalı şəklində daima dövr edən xalis aktivlərin müəssisənin uzunmüddətli əməliyyatlarında istifadə 
olunanlardan ayrılması vasitəsilə faydalı informasiyanı təmin edir. Əlavə olaraq, cari əməliyyat dövründə 
satılması nəzərdə tutulan aktivlər və bu dövr ərzində yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan öhdəliklər ayrılır.    

54 Maliyyə institutları kimi bəzi müəssisələr üçün aktiv və öhdəliklərin onların likvidlik dərəcəsinin artması və ya 
azalması qaydasında təqdim edilməsi, müəssisə mal və xidmətləri dəqiq müəyyən edilə bilən əməliyyat dövrü 
ərzində təmin edə bilmədiyi üçün, onların qısamüddətli və uzunmüddətli kimi təqdim edilməsindən etibarlı və 
daha əhəmiyyətli olan informasiyanı təmin edir.   

55 Bu Standartın 51-ci maddəsində etibarlı və daha əhəmiyyətli olan informasiyanı təmin etdiyi təqdirdə, 
müəssisələrin aktiv və öhdəliklərinin bir hissəsinin qısamüddətli və uzunmüddətli kimi, digər hissəsinin isə 
likvidlik dərəcəsinə uyğun olaraq təsnifatına icazə verilir. Belə təqdimata müəssisə müxtəlif növ əməliyyatlar 
həyata keçirdikdə zərurət yaranır.  

56 Aktivlərin və öhdəliklərin ehtimal olunan realizasiya tarixləri haqqında informasiya müəssisənin likvidliyi və 
ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi baxımından faydalıdır. “Maliyyə alətləri: Məlumatın açıqlanması” adlı 
7 №-li MHBS həm maliyyə aktivlərinin, həm də maliyyə öhdəliklərinin son ödəmə tarixlərinin açıqlanmasını 
tələb edir. Maliyyə aktivləri ticarət və sair debitor borclarını, maliyyə öhdəlikləri isə ticarət və sair kreditor 
borclarını daxil edir. Aktiv və öhdəliklərin qısamüddətli və uzunmüddətli kimi təsnifləşdirilməsindən asılı 
olmayaraq, ehtiyatlar və qiymətləndirilmiş öhdəliklər kimi qeyri-monetar aktiv və öhdəliklərin ödənilməsinin və 
ya bərpa edilməsinin ehtimal olunan müddətləri haqqında informasiya həmçinin faydalıdır. Məsələn, müəssisə 
hesabat tarixindən 12 ay sonra bərpa edilməsi ehtimal olunan mal-material ehtiyatlarının miqdarını açıqlayır.  

Qısamüddətli aktivlər 
57 Aşаğıdаkı hаllаrdа аktivlər qısаmüddətli аktiv kimi təsnifləşdirilir: 

(a) müəssisənin adi əməliyyаt dövründə satılmaq və yа istifаdə üçün sахlаnıldıqda və ya realizasiya 
olunması ehtimal olunduqda; 

(b) əsasən alqı-satqı məqsədləri üçün saxlandıqda;  
(c) hesabat tаriхindən sonra 12 аy müddətində realizasiya ediləcəyi ehtimal olunduqda; və ya 

(ç) hesabat tаriхindən sonra ən azından 12 аy müddətində mübadiləsinə və ya istifadəsinə 
məhdudiyyət qоyulmаyаn pul vəsаiti və yа оnun еkvivаlеnti fоrmаsındа olduqda (“Pul 
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat” adlı 7 №-li MUBS-da göstərildiyi kimi).    
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Bütün digər hallarda аktivlər uzunmüddətli аktiv kimi təsnifləşdirilməlidir. 

58 Standartda “uzunmüddətli” anlayışı uzunmüddətli xarakterli maddi, qeyri-maddi və maliyyə aktivlərinin 
açıqlanması üçün istifadə olunur. Mənası aydın olduqda, alternativ açıqlamaların istifadə edilməsinə qadağa 
qoyulmur.   

59 Müəssisənin adi əməliyyat dövrü istehsal prosesinə daxil olan materialların əldə olunması anı ilə onların pul 
vəsaitləri və ya onların ekvivalentlərinə çevrilməsi arasındakı dövrdür. Müəssisənin adi əməliyyat dövrü dəqiq 
müəyyən edilə bilmədikdə, on iki aylıq dövr istifadə olunur. Qısamüddətli aktivlər, hətta onların hesabat 
tarixindən sonra on iki ay ərzində realizasiya edilməsi ehtimal olunmadıqda, belə müəssisənin adi əməliyyat 
dövrünün bir hissəsi kimi satılan, istifadə olunan və realizasiya edilən aktivləri (mal-material ehtiyatları və 
debitor borcları kimi) daxil edir. Qısamüddətli aktivlər həmçinin, əsasən alqı-satqı məqsədləri üçün saxlanılan 
aktivləri (“Maliyyə alətləri: Tanınma və ölçülmə ” adlı 39 №-li MUBS-a uyğun olaraq, bu kateqoriyaya aid olan 
maliyyə aktivləri) və uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin cari hissəsini daxil edir.  

Qısamüddətli öhdəliklər 
60 Аşаğıdаkı hаllаrdа öhdəliklər qısаmüddətli öhdəlik kimi təsnifləşdirilməlidir:  

(a) müəssisənin adi əməliyyаt dövründə оnlаrın ödənilməsi nəzərdə tutulduqda; 

(b) əsasən alqı-satqı məqsədləri üçün saxlandıqda; 

(c) hesabat tаriхindən еtibаrən оn iki аy ərzində ödənilməli olduqda; və ya 
(ç) müəssisə öhdəliyin yerinə yetirilməsini hesabat tarixindən ən azı on iki ay uzatmaq kimi şərtsiz 

hüquqa malik olmadıqda. 
Bütün digər hallarda isə öhdəlik uzunmüddətli öhdəlik kimi təsnifləşdirilməlidir. 

61 Bəzi qısamüddətli öhdəliklər, о cümlədən kreditor bоrclаrı, işçilərlə hеsаblаşmаlаr və digər əməliyyаt məsrəfləri 
müəssisənin adi əməliyyаt dövründə istifаdə еdilən dövriyyə kаpitаlının bir hissəsini təşkil еdir. Bu cür əməliyyаt 
öhdəlikləri, onların hətta hesabat tаriхindən еtibarən оn iki аydan sonra ödənilməli olduğu təqdirdə, qısamüddətli 
öhdəliklər kimi təsnifləşdirilir. Həmin adi əməliyyаt dövrü müəssisənin aktiv və öhdəliklərinin də təsnifatına 
tətbiq edilir. Müəssisənin adi əməliyyаt dövrü dəqiq müəyyənləşdirilə bilmədikdə, onun müddətinin on iki ay 
olduğu ehtimal olunur.  

62 Digər qısamüddətli öhdəliklər cаri əməliyyаt dövrünə aid edilmir, lakin оnlar hesabat tаriхindən еtibаrən оn iki 
аy ərzində ödənilməli və ya əsasən alqı-satqı məqsədləri üçün saxlanılmalıdır. Nümunə kimi, 39 №-li MUBS-a 
uyğun olaraq, bаnk оverdrаftlаrı, uzunmüddətli maliyyə öhdəliklərinin cаri hissəsi, ödəniləcək dividendlər, 
mənfəətdən vergi və digər qeyri-satış kreditor borcları kimi alqı-satqı məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə 
öhdəliklərini göstərmək olar. Uzunmüddətli maliyyələşdirmə təmin edən və hesabat tarixindən sonra on iki ay 
ərzində yerinə yetirilməli olmayan maliyyə öhdəlikləri (yəni, müəssisənin adi əməliyyаt dövründə istifadə edilən 
dövriyyə kapitalının bir hissəsi olmayan) 65 və 66-cı maddələrin şərtləri yerinə yetirildikdə, uzunmüddətli 
öhdəliklər hesab olunur.  

63 Hətta aşağıda qeyd olunmuş şərtlər yerinə yetirilsə belə, müəssisə maliyyə öhdəliklərini hesabat tarixindən on iki 
ay ərzində ödənilməli olduqda, onlar qısamüddətli öhdəliklər kimi təsnifləşdirilir:  
(a) öhdəliklərin ilkin ödənilmə müddəti оn iki аydаn аrtıq dövrü əhаtə еdir; 
(b) müəssisə öhdəliklərinin uzunmüddətlilik əsasında yеnidən mаliyyələşdirilməsini və yа ödənişlər 

qrafikinin dəyişdirilməsini nəzərdə tutan müqavilə hesabat tarixindən sonra və mаliyyə hеsаbаtlarının 
dərc edilmək üçün təsdiq оlunmasına qədər bitirildikdə.                   

64 Müəssisə kredit sazişinin hazırkı şərtlərinə uyğun olaraq öhdəliyin yenidən maliyyələşdirilməsini və ya 
ödənilməsinin hesabat tarixindən sonra on iki ay müddətinə keçirməyi nəzərdə tutduqda, hətta əks təqdirdə daha 
qısa müddət ərzində ödənilməli olduqda belə, öhdəliyini uzunmüddətli kimi təsnifləşdirir. Lakin, öhdəliyin 
yenidən maliyyələşdirilməsi və ya daha gec biz zamana keçirilməsi (məsələn, yenidən maliyyələşdirilmə 
müqaviləsi mövcud olmadıqda) müəssisədən asılı olmadıqda, yenidən maliyyələşdirmənin mümkünlüyü nəzərə 
alınmır və öhdəlik qısamüddətli kimi təsnifləşdirilir.  

65 Müəssisə onun uzunmüddətli öhdəliklərinin tələb əsasında ödənilən öhdəliklərə çevrilməsi ilə nəticələnməklə 
hesabat tarixində və ya hesabat tarixinədək uzunmüddətli kredit müqaviləsinin şərtlərini pozduqda, hətta kreditor 
hesabat tarixindən sonra və maliyyə hesabatlarının dərc olunmaq üçün təsdiq edilməsinədək buna görə ödəniş 
tələb etməyəcəyini qəbul etsə belə, öhdəlik qısamüddətli kimi təsnifləşdirilir. Müəssisə hesabat tarixində ödənişi 
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hesabat tarixindən sonra ən azı on iki ay müddətinə uzatmaq kimi şərtsiz hüquqa malik olmadığı üçün öhdəlik 
qısamüddətli kimi təsnifləşdirilir. 

66 Lakin borc verən, müəssisə üçün hesabat tarixindən ən azı on iki ay sonra bitəcək və borcun qaytarılması üzrə 
ödənişlərin edilməyəcəyi və ödənişlərin həyata keçirilməməsinə görə faizlərin hesablanmayacağı güzəştli müddət 
müəyyən etdikdə, öhdəlik uzunmüddətli kimi təsnifləşdirilir.  

67 Qısamüddətli öhdəliklər kimi təsnifləşdirilən kreditlərə gəldikdə, hesabat tarixi ilə maliyyə hesabatlarının dərc 
olunmaq üçün təsdiq edildiyi tarix arasında aşağıda qeyd olunmuş hallar yarandıqda, belə hallar “Balans 
hesabatı tarixindən sonrakı hadisələr” adlı 10 №-li MUBS-a uyğun olaraq, düzəliş tələb etməyən hallar kimi 
açıqlanır:  

(a) uzunmüddətli yenidən maliyyələşdirmə; 
(b) uzunmüddətli kredit sazişlərinin şərtlərinin pozulmasının aradan qaldırılması; və  
(c) hesabat tarixindən ən azı on iki ay sonra bitən uzunmüddətli kredit sazişi üzrə pozuntuların aradan 

qaldırılması üçün kredit verən tərəfindən güzəştli dövrün müəyyən edilməsi.      

Balans hesabatında təqdim edilməli olan informasiya 
68 Balans hesabatına ən аzı аşаğıdakıları əks еtdirən mаddələr (onların 68A maddəsinə uyğun olaraq təqdim 

edilmədiyi dərəcədə) dахil еdilməlidir: 

(a) torpaq, tikili və avadanlıqlar; 
(b) investisiya əmlakı 

(c) qеyri-mаddi аktivlər; 

(ç) mаliyyə аktivləri ((d), (ə) və (f) bəndlərində göstərilmiş aktivlər istisna edilməklə); 
(d) iştirаk pаyı mеtodu ilə uçota аlınmış investisiyаlаr; 
(е) bioloji aktivlər;  

(ə) mal-material еhtiyаtlаrı; 
(f) ticarət və digər debitor borclаrı; 
(g) pul vəsaitləri və оnlаrın еkvivаlеntləri; 

(ğ) ticarət və digər kreditоr borcları; 

(h) qiymətləndirilmiş öhdəliklər;  
(x) mаliyyə öhdəlikləri ((ğ) və (h) bəndlərində göstərilmiş öhdəliklər istisna edilməklə); 

(ı) “Mənfəət vergisi” adlı 12 №-li MUBS-da müəyyənləşdirildiyi kimi, cari vergi üzrə aktiv və 
öhdəliklər; 

(i)   “Mənfəət vergisi” adlı 12 №-li MUBS-da müəyyənləşdirildiyi kimi, təxirə salınmış vergi 
öhdəlikləri və təxirə salınmış vergi aktivləri ; 

(j)  səhmdar kapitalında azlıqların pаyı; və 
(k)  əsas müəssisə kapital sahiblərinə aid olan buraxılmış səhmdar kаpitаlı və kapital ehtiyatları. 

 68A Balans hesabatına həmçinin аşаğıdakıları əks еtdirən mаddələr də daxil edilməlidir:  

(a) “Satış üçün saxlanılan uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış fəaliyyətlər” adlı 5 №-li MHBS-a 
uyğun olaraq, satış üçün saxlanılan kimi təsnifləşdirilən aktivlərin və ya satış üçün saxlanılan 
kimi təsnifləşdirilən qruplara daxil edilən aktivlərin cəmi; və   

(b) 5 №-li MHBS-a uyğun olaraq, satış üçün saxlanılan kimi təsnifləşdirilən qruplara daxil edilən 
öhdəliklər. 

69 Əlаvə mаddələr, bаşlıqlar və аyrı-аyrı mаddələr üzrə yеkun məbləğlər bаlаns hesabatındа yalnız o zаmаn 
əks еtdirilir ki, bu cür təqdimеtmə müəssisənin mаliyyə vəziyyətinin düzgün anlaşılması üçün zəruridir. 

70 Müəssisə balans hesabatında qısamüddətli və uzunmüddətli aktiv və öhdəlikləri ayrı təqdim etdikdə, 
təxirə salınmış vergi aktivlərini (öhdəliklərini) qısamüddətli aktivlər (öhdəliklər) kimi təsnifləşdirmir.  
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71 Bu Standart maddələrin təqdim edilməsi qaydasını və formasını müəyyən etmir. Bu Standartın 68-ci maddəsində 
sadəcə olaraq xüsusiyyətləri və funksiyalarına görə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən və bu səbəbdən balans 
hesabatında ayrıca təqdim edilməli olan maddələr açıqlanır. Bundan əlavə:   

(a) sətir maddələri, maddənin və ya birləşdirilmiş oxşar maddələrin məbləği, xüsusiyyətləri və funksiyaları 
müəssisənin maliyyə vəziyyətinin anlaşıla bilməsi üçün ayrıca təqdimata ehtiyac olduqda, ayrı-ayrı 
təqdim edilir; və 

(b) müəssisə, onun maliyyə vəziyyətin anlaşıla bilməsi üçün tələb olunduqda, istifadə edilən açıqlamaları 
və maddələrin göstərilməsi və ya oxşar maddələrin birləşdirilməsi qaydasını müəssisənin və onun 
əməliyyatlarının xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq dəyişə bilər. Məsələn, maliyyə institutu, onun 
əməliyyatlarına uyğun gələn informasiyanı təmin etmək üçün yuxarıda qeyd olunan açıqlamalara 
dəyişiklik edə bilər.  

72 Əlаvə mаddələrin аyrıca təqdim еdilməsi hаqqındа qərаr аşаğıdаkı amillərin qiymətləndirilməsinə əsаslanır: 
(а)  аktivlərin xüsusiyyətləri və likvidlik dərəcəsi; 

(b)  aktivlərin müəssisənin fəaliyyəti çərçivəsində funksiyаlаrı;  

(c)  öhdəliklərin həcmi, xüsusiyyətləri və müddəti. 
73 Müxtəlif aktiv sinifləri üzrə fərqli ölçülmə  əsaslarının istifadə olunması, onların mahiyyəti və ya funksiyаsınа 

görə bir-birindən fərqli olduğunu və beləliklə maliyyə hesabatlarında ayrı-ayrı maddələr kimi təqdim edilməli 
olduğunu göstərir. Məsələn, torpaq, tikili və avadanlığın müxtəlif sinifləri “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 
16 №-li MUBS-a uyğun olaraq, ilkin dəyəri və ya yenidən qiymətləndirilmiş dəyəri ilə uçota alına bilər.  

Balans hesabatında və ya qeydlərdə təqdim edilməli olan informasiya 

74 Müəssisə hər bir təqdim edilən maddəni balans hesabatında və ya onun qeydlərində müəssisənin 
əməliyyаtlаrınа müvаfiq оlаrаq yarımsiniflərə bölməlidir. 

75 Yarımsiniflərin təfərrüatları MHBS-ın tələblərindən və göstərilən maddələrin xarakterindən, funksiyasından və 
onların məbləğindən asılıdır. Bu Standartın 72-ci maddəsində açıqlanmış amillər yarımsiniflərə bölünmənin 
əsasını müəyyənləşdirmək üçün də istifadə edilir. Bu açıqlamalar hər ayrı maddə üçün fərqlənir. Məsələn:  

(a) torpaq, tikili və avadanlıq maddələri 16 №-li MUBS-a uyğun olaraq, siniflərə; 
(b) debitor borcları müştərilərdən, əlaqəli tərəflərdən alınacaq məbləğlərə, əvvəlcədən ödəmələrə və sair 

məbləğlərə; 
(c) “Mal-material Ehtiyatları” adlı 2 №-li MUBS-a uyğun olaraq, mal-material ehtiyatları mallar, 

istehsalat tədarükü, materiallar, bitirilməmiş istehsalat və hazır məhsul kimi yarımsiniflərə; 
(ç) qiymətləndirilmiş öhdəliklər işçilərə ödənişlər üzrə öhdəliklərə və hər hansı digər maddələrə; və 
(d) səhm kapitalı və kapital ehtiyatları ödənilmiş kapital, emissiya gəliri və ehtiyatlar kimi müxtəlif 

siniflərə bölünür.  
76 Müəssisə aşağıda qeyd olunmuş informasiyanı balans hesabatında və ya qeydlərdə açıqlamalıdır:  

(a) səhm kapitalının hər bir sinfi üçün: 

(i) buraxılacaq səhmlərin sayını; 
(ii) buraxıldıqdan sonra tam ödənilmiş və tam ödənilməmiş səhmlərin sayı;    
(iii) səhmin nominal dəyərini və ya səhmlərin nominal dəyərə malik olmadığının 

açıqlanması;  
(iv) hesabat dövrünün əvvəlində və sonunda dövriyyədə olan səhmlərin sayının 

tutuşdurulması;     
(v) müvafiq sinfə aid hüquqlar, imtiyazlar və məhdudiyyətlər, həmçinin dividendlərin 

bölüşdürülməsi və kapitalın geri qaytarılmasına dair məhdudiyyətlər;   
(vi) müəssisənin həmin müəssisə, onun törəmə və ya asılı müəssisələri tərəfindən saxlanılan 

səhmləri;   
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(vii) müqavilələrin şərtləri və məbləğləri daxil olmaqla, opsion müqavilələri və səhmlərin 
satışı üzrə müqavilələr əsasında buraxılması və ya satılması məqsədilə saxlanılan 
səhmlər; və 

(b) səhm kapital çərçivəsində hər bir kapital ehtiyatının xüsusiyyətlərinin və məqsədinin 
açıqlanması.  

77 Yoldaşlıq və ya trast kimi səhm kapitalı olmayan müəssisə hesabat dövrü ərzində iştirak payının hər bir 
kateqoriyası üzrə dəyişiklikləri və hər bir kateqoriya üzrə hüquqlar, imtiyazlar və məhdudiyyətləri 
göstərməklə, 76-cı maddənin (a) bəndində tələb olunanlara uyğun olan informasiyanı açıqlamalıdır.    

Maliyyə nəticələri haqqında hesabat 

Dövr üzrə mənfəət və ya zərər 
78 Standart və ya Şərhlərdə digər tələbin göstərildiyi hal istisna olmaqla, hesabat dövrü ərzində tanınmış 

bütün gəlir və xərc maddələri mənfəət və zərər haqqında hesabatda əks olunmalıdır.  

79 Adətən, hesabat dövrü ərzində tanınmış bütün gəlir və xərc maddələri mənfəət və zərər haqqında hesabatda 
əks olunur. Əlavə olaraq, bura uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklərin nəticələri də daxil edilir. Lakin, bəzi 
hallarda xüsusi maddələr cari hesabat dövrünün mənfəət və zərər haqqında hesabatından çıxarılır. 8 №-li MUBS-
da iki belə hal açıqlanır: səhvlərin düzəldilməsi və uçot siyasətinin dəyişdirilməsinin nəticələri.      

80 Digər Standartlar Konseptual Əsaslarda açıqlanmış gəlir və xərc anlayılşarına uyğun olsa da, adətən mənfəət və 
zərər haqqında hesabatdan çıxarılan gəlir və xərc maddələrini əhatə edir. (Nümunə kimi yenidən qiymətləndirmə 
üzrə əldə olunan gəliri (16 №-li MUBS), xarici fəaliyyətin maliyyə hesabatlarının çevrilməsindən yaranan xüsusi 
mənfəət və zərəri (21 №-li MUBS) və satış üçün mövcud olan maliyyə aktivlərinin (39 №-li MUBS) yenidən 
qiymətləndirilməsi nəticəsində əldə olunan mənfəət və zərəri göstərmək olar).  

Maliyyə nəticələri haqqında hesabatda təqdim edilməli olan informasiya 
81 Maliyyə nəticələri hаqqındа hеsаbаtа ən аzı аşаğıdаkı məbləğləri əks etdirən  mаddələr dахil еdilməlidir: 

(a) əsas gəlir; 
(b) mаliyyə xərcləri; 
(c) iştirak payı metodu ilə uçota alınmış birgə və asılı müəssisələrinin mənfəət və ya zərərində əsas 

müəssisənin payı; 
(ç) vеrgi xərcləri; 

(d) (i) dayandırılmış fəaliyyətlər üzrə vergidən sonrakı mənfəət və ya zərər və (ii) satış xərcləri 
çıxılmaqla ədalətli dəyər ilə ölçülmə  və aktivlərin və ya dayandırılmış fəaliyyətləri təşkil edən 
xaric olunan qrupların xaric olması üzrə tanınmış vergidən sonrakı mənfəət və ya zərərin cəmini 
əks etdirən məbləğlər; və          

(e) mənfəət və yа zərər. 

82 Aşağıda qeyd olunmuş maddələr hesabat dövrü üzrə mənfəət və zərərin bölüşdürülməsi kimi maliyyə 
nəticələri haqqında hesabatda açıqlanmalıdır:  

(a) azlığın payına aid edilən mənfəət və ya zərər; və   

(b) əsas müəssisənin səhmdarlarına aid edilən mənfəət və ya zərər. 
83 Əlavə mаddələr, bаşlıqlаr və yarımmаddələr maliyyə nəticələri hаqqındа hеsаbаtа yalnız bu cür 

təqdimatın müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin anlaşılması üçün zəruri olduqda daxil edilirlər. 
84 Müəssisənin müxtəlif fəaliyyətlərinin, əməliyyatlarının və digər hadisələrin nəticələri tezliyinə, mənfəət və ya 

zərər yaratmaq imkanlarına və qabaqcadan ehtimal edilmə mümkünlüyünə görə fərqləndiyi üçün, maliyyə 
nəticələrinin komponentlərinin açıqlanması müəssisənin əldə etdiyi maliyyə nəticələrinin anlaşıla bilməsi və 
gələcək nəticələrin qabaqcadan müəyyən olunmasına yardım edir. Fəaliyyətin nəticələrinin izah edilməsi üçün 
tələb olunduqda maliyyə nəticələri haqqında hesabata əlavə maddələr daxil edilə, maddələrin adları və onların 
yerləşmə qaydası dəyişdirilə bilər. Nəzərə alınmalı olan amillərə gəlir və xərclərin müxtəlif komponentlərinin 
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əhəmiyyətliliyi, xüsusiyyətləri və funksiyaları daxildir. Məsələn, maliyyə institutu onun əməliyyatlarını düzgün 
əks etdirmək məqsədilə maddələrin açıqlanmasını dəyişə bilər. Gəlir və xərc maddələri yalnız 32-ci maddənin 
tələbləri yerinə yetirildikdə qarşılıqlı əvəzləşdirə bilərlər.  

85 Müəssisə maliyyə nəticələri haqqında hesabatda və ya qeydlərdə mənfəət və ya zərər maddələrini 
fövqəladə maddələr olaraq təqdim edə bilməz.  

Maliyyə nəticələri haqqında hesabatda və ya qeydlərdə təqdim edilməli 
olan informasiya 

86 Gəlir və xərc maddələri əhəmiyyətli olduqda, onların xüsusiyyətləri və məbləğləri ayrıca açıqlanmalıdır.  

87 Aşağıda qeyd olunan şərtlər gəlir və xərc maddələrinin ayrıca açıqlanmasına səbəb ola bilər:  
(a) mal-material ehtiyatlarının mümkün xalis satış dəyərinədək və ya torpaq, tikili və avadanlıqların bərpa 

edilə bilən dəyərinədək silinməsi, həmçinin silinmiş məbləğlərin bərpa olunması;    
(b) müəssisənin aktivlərinin restrukturizasiyası və restrukturizasiya xərcləri üzrə hər hansı 

qiymətləndirilmiş öhdəliklərin ləğv edilməsi; 
(c) torpaq, tikili və avadanlıqların xaric olması; 
(ç) investisiyaların xaric olması; 

(d) dayandırılmış fəaliyyətlər; 

(e) məhkəmə təhqiqatlarının nəticələri; və 
(ə) qiymətləndirilmiş öhdəliklərin digər ləğv edilməsi. 

88 Мüəssisə, daha etibarlı və uyğun məlumat təqdim edəcək üsulu tətbiq еdərək, хərclərin funksiyаsı və ya 
хаrаktеrinə görə təsnifаtı əsasında təhlilini təqdim еtməlidir. 

89 Müəssisələrin maliyyə nəticələri haqqında hesabatda standartın 88-ci maddəsində qeyd olunan təhlillərin təqdim 
edilməsi təşviq edilir.  

90 Хərc mаddələri maliyyə nəticələrinin tezliyi, mənfəət və ya zərər yaratmaq potensialı və proqnozlaşdırılması 
mümkünlüyünə görə bir-birindən fərqlənən komponentləri əks etdirmək üçün yarımmaddələrə bölünür. Bu təhlil 
mövcud olan iki üsuldan biri ilə təqdim еdilir.  

91 Birinci təhlil metodu – xərclərin хаrаktеri metodu аdlаnır. Хərclər maliyyə nəticələri hаqqındа hеsаbаtdа 
хаrаktеrinə (məsələn, tikili və avadanlıqların аmоrtizаsiyаsı, istifadə edilmiş mаtеriаlların dəyəri, nəqliyyat 
xərcləri, əmək haqqı və məvacib, rеklаm xərcləri) görə birləşdirilir və müəssisənin  müxtəlif funksiyaları üzrə 
bölüşdürülmür. Xərclər funksiyaları üzrə təsnifləşdirilmədiyi üçün bu metodu tətbiq etmək asandır. Aşağıda 
xərclərin хаrаktеri metoduna görə təsnifləşdirilməsi üzrə nümunə təqdim edilmişdir: 

Gəlir   X 

Sair gəlir   X 

Bitirilməmiş istehsalat və hazır məhsul ehtiyatlarında dəyişikliklər  X   

İstifadə edilmiş xammal və materiallar X  

İşçi heyətinə çəkilən xərclər X  

Amortizasiya xərcləri X  

Sair xərclər X  
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Cəmi xərclər   (X) 

Mənfəət   X 

 
92 İkinci təhlil metodu – xərclərin funksiyası metodu və ya satışın maya dəyəri metodu аdlаnır. Burada xərclər 

funksiyasına müvafiq оlаrаq satışın maya dəyəri, kоmmеrsiyа xərcləri və inzibatı xərclər kimi təsnifləşdirilir Bu 
metoda uyğun olaraq, müəssisə ən azı satışın maya dəyərini sair xərclərdən ayrı açıqlayır. Bu metod vasitəsilə 
istifadəçilərə məsrəflərin xarakteri metoduna görə təsnifləşdirilməsindən daha münasib informasiyanı təqdim 
etmək olar, lakin xərclərin funksiyalarına görə bölüşdürülməsi ixtiyari bölüşdürülməsini və beləliklə, 
mülahizələrin irəli sürülməsini tələb edə bilər. Aşağıda məsrəflərin funksiyası metoduna nümunə təqdim 
edilmişdir: 

Gəlir X 

Satışın maya dəyəri (X) 

Ümumi mənfəət X  

Sair əməliyyat gəliri X 

Bölüşdürmə xərcləri (X) 

İnzibati xərclər (X) 

Sair xərclər (X) 

Mənfəət X 

 
93 Xərcləri funksiyаsınа görə təsnifləşdirən müəssisələr xərclərin хаrаktеri barədə əlavə infоrmаsiyаnı, o 

cümlədən, аmоrtizаsiyа xərcləri və işçi heyətinin saxlanılması üzrə xərcləri аçıqlаmаlıdır.     

94 Xərclərin xarakteri metodu ilə xərclərin funksiyası metodu arasında təhlil metodunun seçilməsi tarixi və istehsal 
sahəsi faktorlarından, həmçinin müəssisənin xarakterindən asılıdır. Hər iki metod satış həcminin və ya 
müəssisənin istehsal həcminin dəyişməsi ilə birlikdə dəyişə biləcəyi ehtimal olunan xərclərin əks etdirilməsini 
təmin edir. Hər iki təqdimat metodu müxtəlif müəssisələr üzrə müəyyən üstünlüklərə malik olduğu üçün 
standarta uyğun olaraq, rəhbərlik daha etibarlı və əhəmiyyətli metodu seçməlidir. Lakin, xərclərin xarakteri 
haqqında informasiya gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozlaşdırılması üçün əhəmiyyətli olduğu üçün, 
xərclərin funksiyası üzrə təsnifləşdirilməsi zamanı əlavə açıqlama tələb olunur. Standartın 93-cü maddəsində 
“işçilər üçün faydalar” anlayışı “İşçilərin mükafatlandırılması  ” adlı 19 №-li MUBS-dakı mənanı daşıyır. 

95 Müəssisə maliyyə nəticələri hаqqındа hеsаbаtdа, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda və ya 
qeydlərdə dövr ərzində səhmdarlara edilən ödənişlər kimi tanınmış dividendlərin və bu dividendlərin 
ödənildiyi hər bir səhmin məbləğini аçıqlаmаlıdır. 

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 
96 Müəssisə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda aşağıda qeyd olunanları açıqlamalıdır:  

(a) hesabat dövrünün mənfəət və ya zərərini; 
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(b) digər Standartlar və ya Şərhlər ilə tələb olunduğu kimi, birbaşa kapitalda tanınmış hesabat 
dövrünün mənfəət və zərərinin hər bir maddəsini və bu maddələrin cəmini;    

(c) əsas müəssisənin səhmdarlarına və ya azlığın payına aid olan yekun məbləğləri ayrıca təqdim 
etməklə, hesabat dövrünün gəlir və xərclərinin cəmini ((a) və (b) bəndlərinin cəmi kimi 
hesablanmış); və 

(ç) kapitalın hər bir komponenti üzrə 8 №-li MUBS-a uyğun olaraq tanınmış uçot siyasətlərində 
dəyişikliklərin və səhvlərin düzəldilməsinin nəticələri. 

Yalnız bu maddələri daxil edən kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat tanınmış gəlir və xərclərin 
hesabatı adlandırılmalıdır.  

97 Müəssisə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda və ya qeydlərdə həmçinin aşağıda qeyd olunanları 
açıqlamalıdır: 
(a) onlara edilən bölüşdürmələri ayrıca açıqlamaqla, səhmdar statusu çərçivəsində fəaliyyət göstərən 

səhmdarlarla əməliyyatların məbləğləri;   
(b) hesabat dövrünün əvvəlinə və hesabat tarixinə olan bölüşdürülməmiş mənfəətin qalığı (yığılmış 

mənfəət və ya zərər) və dövr ərzində dəyişikliklər; və   
(c) hər bir dəyişikliyi ayrıca açıqlamaqla, hesabat dövrünün əvvəlində və sonunda qoyulmuş 

kapitalın və kapital ehtiyatlarının hər bir sinfi üzrə balans dəyərlərinin tutuşdurulması. 
98 İki hesabat tarixi arasında müəssisənin kapitalında baş verən dəyişikliklər dövr ərzində onun xalis aktivlərinin 

artımı və ya azalmasını əks etdirir. Səhmdar statusu çərçivəsində fəaliyyət göstərən səhmdarlarla əməliyyatlar 
(kapital qoyuluşları, müəssisənin öz kapital alətlərinin yenidən alınması və dividendlər kimi) nəticəsində yaranan 
dəyişikliklər və belə əməliyyatlarla birbaşa əlaqəli olan əməliyyatların məbləğləri istisna olmaqla, hesabat dövrü 
ərzində kapitalda ümumi dəyişiklik bu dövr ərzində müəssisənin əməliyyatları nəticəsində yaranmış mənfəət və 
zərər (gəlir və xərc maddələrinin mənfəət və zərərdə və ya birbaşa kapitalda dəyişiklik kimi tanınmasından asılı 
olmayaraq) daxil olmaqla, gəlir və xərclərin ümumi məbləğini əks etdirir.  

99 Digər Standart və ya Şərhin fərqli tələb irəli sürdüyü hallar istisna olmaqla, bu Standart hesabat dövründə 
tanınmış bütün gəlir və xərc maddələrinin mənfəət və ya zərərdə əks etdirilməsini tələb edir. Digər Standartlar 
bəzi mənfəət və zərərlərin (yenidən qiymətləndirmə nəticəsində dəyərin artımı və ya azalması, məzənnə fərqləri, 
satış üçün mövcud olan maliyyə aktivlərinin yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində yaranan mənfəət və ya zərər 
və cari vergi və təxirə salınmış vergi məbləğləri kimi) birbaşa kapitalda tanınmasını tələb edir. İki hesabat tarixi 
arasında müəssisənin maliyyə vəziyyətində baş vermiş dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi zamanı bütün gəlir və 
xərc maddələrinin nəzərə alınması vacib olduğuna görə, bu Standart, müəssisənin gəlir və xərclərinin yekun 
məbləğlərini, o cümlədən birbaşa kapitalda tanınan məbləğləri əks etdirən kapitalda dəyişikliklər haqqında 
hesabatın təqdim edilməsini tələb edir.   

100 Digər Standart və ya Şərhdəki keçid müddəalarında fərqli tələb irəli sürdüyü hallar istisna olmaqla, 8 №-li 
MUBS, bunun mümkün olduğu dərəcədə uçot siyasətində dəyişiklik üzrə retrospektiv düzəlişlərin edilməsini 
tələb edir. Bundan əlavə, 8 №-li MUBS, bunun mümkün olduğu dərəcədə buraxılmış səhvlər üzrə retrospektiv 
düzəlişlərin edilməsini tələb edir. Standart və ya Şərhin retrospektiv düzəlişin kapitalın digər komponentinə 
tətbiq edilməsini tələb etdiyi hallar istisna olmaqla, retrospektiv düzəlişlər və yenidən təqdim edilmə 
bölüşdürülməmiş mənfəətin qalığına tətbiq edilir. Bu Standartın 96-cı maddəsinin (ç) bəndi kapitalda 
dəyişikliklər haqqında hesabatda uçot siyasətlərinin dəyişdirilməsi və səhvlərin düzəldilməsi nəticəsində 
kapitalın hər bir komponentinə edilən ümumi düzəlişlərin ayrıca açıqlanmasını tələb edir. Bu düzəlişlər təqdim 
olunan hər keçmiş dövr və hesabat dövrünün əvvəli üçün açıqlanmalıdır.   

101 Bu Standartın 96 və 97-ci maddələrin tələbləri müxtəlif yollarla yerinə yetirilə bilər. Məsələn, kapitalın hər bir 
elementinin hesabat dövrünün əvvəlinə və sonuna olan qalıqları sütun formatında tutuşdurula bilər. Alternativ 
metod, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda yalnız 96-cı maddədə açıqlanmış maddələrin təqdim ediləsidir. 
Bu yanaşmaya uyğun olaraq, 97-ci maddədə açıqlanmış maddələr qeydlərdə əks olunur.  

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

102 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında informasiya maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə müəssisənin pul vəsaitləri 
və onların ekvivalentlərini yaratmaq imkanının və müəssisənin bu pul vəsaitlərinin hərəkətinə olan tələbatının 
qiymətləndirilməsi üçün əsası təmin edir. “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat” adlı 7 №-li MUBS pul 
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın təqdim edilməsinə dair tələbləri və onunla bağlı açıqlamaları təyin edir.   
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Qeydlər 

Quruluşu 
103 Мüəssisənin mаliyyə hеsаbаtlаrınа еdilən qеydlərdə: 

(a) mаliyyə hеsаbаtlаrının hаzırlаnmаsı əsаsı və 108-115-ci maddələrə uyğun olaraq istifadə edilmiş 
kоnkrеt uçоt siyаsəti haqqında infоrmаsiyа təqdim edilməli; 

(b) balans hesabatı, maliyyə nəticələri haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat və 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda göstərilməyən, lаkin MHBS ilə tələb оlunаn 
informаsiyа аçıqlаnmаlı; və 

(c)  balans hesabatı, maliyyə nəticələri haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat və 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda göstərilməyən, lаkin bu hesabatların hər birinin 
anlaşıla bilməsi üçün zəruri оlаn əlаvə infоrmаsiyа təqdim еdilməlidir. 

104 Маliyyə hеsаbаtlаrındаkı qеydlər mümkün dərəcədə sistеmli qаydаdа təqdim еdilməlidir. Qеydlərdə 
balans hesabatı, maliyyə nəticələri hаqqındа hеsаbаt, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat və pul 
vəsaitlərinin hərəkəti hаqqındа hеsаbаtın hər bir mаddəsi üzrə bu mаddələrə аid оlunаn infоrmаsiyаyа 
qаrşılıqlı istinаd еdilməlidir. 

105 Qeydlər adətən, maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün bu maliyyə hesabatlarının anlaşıla bilməsi və onların 
digər müəssisələrin maliyyə hesabatları ilə müqayisə edilə bilməsi üçün aşağıdakı qaydada təqdim edilir:     

(a) MHBS-a uyğunluğun açıqlanması (14-cü maddəyə bax.);    
(b) tətbiq edilmiş əhəmiyyətli uçot siyasətlərinin xülasəsi (108-ci maddəyə bax.);   

(c) balans hesabatı, maliyyə nəticələri haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat və pul 
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın və bu hesabatlarda hər bir mаddənin təqdim еdilməsi 
qаydаsındа əks еtdirilən mаddələr üzrə köməkçi informаsiyа; və 

(ç) digər аçıqlаmаlаr, о cümlədən: 
(i) şərti öhdəliklər (bax. 37 №-li MUBS) və tanınmamış müqavilə öhdəlikləri; və   

(ii) qеyri-mаliyyə хаrаktеrli аçıqlаmаlаr, yəni müəssisənin maliyyə risklərinin idarə olunmasının 
məqsədləri və siyasətləri (bax. 7 №-li MUBS).   

106 Bəzi hallarda, qeydlərdə müəyyən maddələrin yerləşdirilməsi qaydasının dəyişdirilməsi tələb oluna və ya daha 
məqsədəuyğun hesab edilə bilər. Məsələn, birinci açıqlamanın mmaliyyə nəticələri haqqında hesabata, digərinin 
isə balans hesabatına aid olduğuna baxmayaraq, mənfəət və ya zərərdə tanınmış ədalətli dəyərlərdə baş verən 
dəyişikliklər haqqında informasiya maliyyə alətlərinin ödənilməsi müddətləri haqqında informasiya ilə 
birləşdirilə bilər. İstənilən halda qeydlərin təqdim olunması qaydası mümkün olduğu dərəcədə saxlanılmalıdır. 

107 Маliyyə hеsаbаtlаrının hazırlanmasının əsası və uçоt siyаsətinin kоnkrеt аspеktləri hаqqındа məlumat mаliyyə 
hеsаbаtlаrının аyrıcа kоmpоnеnti kimi təqdim еdilə bilər. 

Uçot siyasətlərinin açıqlanması 

108 Müəssisə mühüm uçot siyasətinin icmalında аşаğıdаkılаrı əks etdirməlidir: 

(a) mаliyyə hеsаbаtlаrının hаzırlаnmаsındа istifаdə оlunmuş ölçülmə  əsasını  (əsaslarını);  

(b) maliyyə hеsаbаtlarının düzgün аnlаşılmаsı üçün zəruri оlаn digər uçot siyasətlərini. 
109 Maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinin orada istifadə olunan ölçülmə  əsası və ya əsasları (məsələ, ilkin dəyər, 

balans dəyəri, mümkün olan xalis satış dəyəri, ədalətli dəyər və ya bərpa edilə bilən məbləğ) barədə məlumatlı 
olması vacibdir, çünki maliyyə hesabatlarının hazırlandığı əsas onların təhlilinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 
göstərir. Маliyyə hеsаbаtlаrındа bir nеçə ölçülmə  əsası istifadə edildikdə (məsələn, müəyyən аktiv siniflərinin 
yеnidən qiymətləndirilməsi zamanı), ölçülmə  əsasına müvаfiq оlаrаq tətbiq еdildiyi аktivlərin və öhdəliklərin 
kаtеqоriyаsının göstərilməsi kifayətdir.  

110 Uçot siyasətinin konkret aspektlərinin аçıqlаnmаsı barədə qərar qəbul edərkən rəhbərlik bu açıqlamaların 
istifadəçilərə əməliyyatlar, digər hallar və şəraitlərin müəssisənin hesabatda təqdim edilmiş maliyyə vəziyyətinə 
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və maliyyə nəticələrinə təsirinin aydın olması üçün nə dərəcədə yardımçı olacağını nəzərdən keçirməlidir. 
Konkret uçot siyasətlərinin açıqlanması xüsusən bu siyasətlərin standartlar və ya şərhlərdə verilmiş 
alternativlərdən seçildikdə istifadəçilər üçün faydalıdır. Misal üçün, birgə müəssisə iştirakçısının birgə nəzarət 
edilən müəssisədə payını mütənasib konsolidasiya və ya iştirak payı metodu (“Birgə müəssisələrdə iştirak 
payları” adlı 31 №-li MUBS-a bax.) vasitəsilə tanımalı olduğu açıqlanır. Bəzi standartlar konkret uçot 
siyasətlərinin və mümkün olan müxtəlif uçot indən rəhbərliyin seçdiyi uçot siyasətinin açıqlanmasını xüsusilə 
tələb edir. Məsələn, MUBS 16 torpaq, tikili və avadanlığın müxtəlif sinifləri üzrə istifadə edilən ölçülmə  
əsaslarının açıqlanmasını tələb edir. “Borclar üzrə məsrəflər” adlı 23 №-li MUBS borclar üzrə xərc kimi 
tanınmalı olmasının və ya müvafiq aktivlərin dəyərinin bir hissəsi şəklində kapitallaşdırılmalı olmasının 
açıqlanmasını tələb edir. 

111 Hər bir müəssisə maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinin bu tip müəssisələr üçün açıqlanmasını ehtimal etdikləri 
öz əməliyyatlarının xarakterlərini və siyasətlərini nəzərə alır. Məsələn, mənfəət vergisi tutulan bütün müəssisələr 
tərəfindən mənfəət vergisi, o cümlədən təxirə salınmış vergi öhdəlikləri və aktivləri üzrə uçot siyasətlərinin 
açıqlanması ehtimal olunur. Müəssisə xarici valyutada böyük həcmdə əməliyyatlar və ya fəaliyyətlər həyata 
keçirdikdə, müsbət və mənfi məzənnə fərqlərinin tanınmasına dair uçot siyasətinin açıqlanması ehtimal olunur. 
Müəssisələrin birləşməsi baş verəndə qudvil və azlıq təşkil edən payların müəyyənləşdirilməsi zamanı istifadə 
olunan uçot siyasəti açıqlanır.    

112 Cari və keçmiş dövrlər üzrə məbləğlər əhəmiyyətsiz olsa belə, uçot siyasəti müəssisənin əməliyyatlarının 
xarakterinə uyğun olaraq, əhəmiyyətli ola bilər. Həmçinin, 8 №-li MUBS-a uyğun olaraq seçilmiş və tətbiq 
edilmiş, lakin MHBS ilə xüsusi olaraq tələb olunmayan hər bir əhəmiyyətli uçot siyasətinin açıqlanması məqsədə 
müvafiq hesab olunur.   

113 Müəssisə mühüm uçot siyasətinin icmalında və ya digər qeydlərdə uçot siyasətlərini tətbiq edərkən, 
qiymətləndirmələrdən əlavə (116-cı maddəyə bax), rəhbərliyin qəbul etdiyi və maliyyə hesabatlarında 
tanınmış məbləğlərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən qərarları açıqlamalıdır.  

114 Müəssisənin uçot siyasətlərinin tətbiqi zamanı rəhbərlik maliyyə hesabatlarında tanınmış məbləğlərə əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir göstərən qiymətləndirmələrdən başqa, həmçinin müxtəlif qərarlar qəbul edir. Məsələn, rəhbərlik 
aşağıdakıların müəyyənləşdirilməsi zamanı qərarlar qəbul edir.  

(a) maliyyə aktivlərinin ödənilənədək saxlanılan investisiyalar olub-olmadığının;  
(b) ümumiyyətlə maliyyə və icarə aktivləri ilə bağlı bütün əhəmiyyətli risklər və gəlirlərin digər 

müəssisələrə köçürülməsinin;  

(c) mahiyyətinə görə malların konkret satışının maliyyələşdirmə üzrə öhdəlik olduğundan bu əməliyyatın 
gəlirin artması ilə nəticələnmədiyinin; və 

(ç) müəssisə ilə xüsusi təyinatlı müəssisələr arasında olan əlaqələrin mahiyyətinin bu xüsusi təyinatlı 
müəssisəyə sözü gedən müəssisə tərəfindən nəzarət edildiyinin. 

115 Standartın 113-cü maddəsinə uyğun olaraq təqdim edilmiş bəzi açıqlamalar digər standartlarla tələb olunur. 
Məsələn, 27 №-li MUBS-da müəssisələrdən törəmə müəssisə olmayan investisiya obyekti üzrə onların mülkiyyət 
hüququnu əks etdirən faiz dərəcəsinin nə üçün nəzarət hüququnu yaratmadığının səbəblərinin açıqlanması tələb 
olunur, nəzərə alaraq ki, onun səs vermə hüququnu təmin edən və ya potensial olaraq təmin edən səhmlərinin 
yarısından çoxu birbaşa və ya törəmə strukturları vasitəsilə onun mülkiyyətindədir. 40 №-li MUBS mülkiyyətin 
təsnifləşdirilməsində çətinliklər yarandıqda, müəssisələrdən adi fəaliyyət şəraitində investisiya mülkiyyətinin 
sahibi tərəfindən saxlanılan mülkiyyətdən və satış məqsədilə saxlanılan mülkiyyətdən fərqləndirilməsi üçün 
qəbul edilmiş meyarın açıqlanmasını tələb edir. 

Qiymətləndirmə ilə bağlı qeyri-müəyyənliklərin əsas mənbələri 
116 Müəssisə qeydlərdə gələcəyə aid əsas fərziyyələr barədə informasiyanı və növbəti maliyyə ili ərzində aktiv 

və öhdəliklərin cari məbləğlərinə əhəmiyyətli düzəlişlərə səbəb olma kimi riskə məruz qalan hesabat 
tarixində qiymətləndirmə üzrə qeyri-müəyyənliklərin digər əsas mənbələrini açıqlamalıdır. Bu aktiv və 
öhdəliklərdən asılı olaraq, qeydlərdə onların aşağıda qeyd olunanlarının təfsilatı açıqlanmalıdır:    
(a) onların xarakteri; və 

(b) hesabat tarixində onların cari məbləği. 

117 Bəzi aktiv və öhdəliklərin cari məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı hesabat tarixində bu aktiv və 
öhdəliklərə qeyri-müəyyən gələcək halların təsirinin qiymətləndirilməsi tələb olunur. Məsələn, aktiv və 
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öhdəliklərin qiymətləndirilməsi üçün təzəlikcə istifadə edilən bazar qiymətləri məlum olmadıqda, torpaq, tikili və 
avadanlıq sinifləri üzrə əvəzi ödənilən məbləğin, ehtiyatların texnoloji köhnəlməsinin təsirinin, davam edən 
məhkəmə prosesinin gələcək nəticəsi ilə bağlı qiymətləndirilmiş öhdəliyin və pensiya üzrə öhdəliklər kimi 
işçilərin əmək haqlarına dair uzunmüddətli öhdəliklərin hesablanması üçün gələcəyə aid qiymətləndirmələrin 
aparılması vacibdir. Bu qiymətləndirmələr pul vəsaitlərinin hərəkətinə və ya  istifadə olunan diskont dərəcələrinə 
dair risklər üzrə müvafiq düzəliş, digər xərclərə təsir göstərəcək əmək haqqında və qiymətlərdə baş verəcək 
gələcək dəyişikliklər kimi maddələr haqqında fərziyyələri daxil edir.                           

118 116-cı maddəyə uyğun olaraq açıqlanmış müvafiq əsas fərziyyələr və qiymətləndirmə ilə bağlı qeyri-
müəyyənliklərin digər əsas mənbələri rəhbərlikdən daha çətin, subyektiv və ya mürəkkəb mülahizələri tələb edən 
qiymətləndirmələrə aiddir. Qeyri-müəyyənliklərin mümkün olan gələcək həllinə təsir göstərən dəyişən 
göstəricilərin və fərziyyələrin sayı artdıqca bu mülahizələr daha subyektiv və mürəkkəb olur, və aktiv və 
öhdəliklərin balans dəyərlərinə növbəti əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsi ehtimalı adətən müvafiq şəkildə artır.     

119 Növbəti maliyyə ili ərzində balans dəyərlərinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi riskinin böyük olduğu aktiv və 
öhdəliklər hesabat tarixində bazar qiymətləri haqqında son məlumatlara əsaslanan ədalətli dəyərləri ilə 
qiymətləndirildikdə onlar üçün 116-cı maddədə qeyd olunmuş açıqlamalar tələb olunmur (onların ədalətli 
dəyərləri növbəti maliyyə ili ərzində əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qala bilər, lakin bu dəyişikliklər hesabat 
tarixinə mövcud olan fərziyyələrdən və ya qiymətləndirmə ilə bağlı qeyri-müəyyənliklərin digər əsas 
mənbələrdən irəli gəlmir).   

120 116-cı maddəyə uyğun olaraq, açıqlamalar maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə rəhbərliyin gələcəyə dair 
mülahizələrinin və qiymətləndirmə ilə bağlı qeyri-müəyyənliklərin digər mənbələrinin anlaşılmasını təmin edən 
yolla təqdim edilir. Təqdim edilən informasiyanın xarakteri və həcmi müvafiq fərziyyələrin və digər halların 
xarakterindən asılı olaraq dəyişir. Açıqlanmalı olan informasiyanın aşağıdakı nümunələrini təqdim etmək olar:   
(a) fərziyyənin və ya qiymətləndirmə ilə bağlı digər qeyri-müəyyənliyin xarakteri;  

(b) balans dəyərlərinin onların hesablamalarının əsaslandığı metodlar, fərziyyələr və qiymətləndirmələrə 
qarşı həssaslığı, bu həssaslığın səbəbləri daxil olmaqla;   

(c) qeyri-müəyyənliyin ehtimal olunan həll olunması və təsirə məruz qalmış aktiv və öhdəliklərin balans 
dəyərlərinə dair növbəti maliyyə ilində məntiqə uyğun olaraq mümkün olan nəticələrin diapazonu; və 

(ç) qeyri-müəyyənlik aradan qaldırılmamış halda qaldıqda, bu aktivlər və öhdəliklərə dair əvvəlki 
fərziyyələrə daxil edilmiş dəyişikliklərin izah edilməsi. 

121 116-cı maddədə nəzərdə tutulmuş informasiyaların açıqlanması zamanı büdcə haqqında informasiya və ya 
proqnozların açıqlanması tələb olunmur. 

122 Hesabat tarixində hər hansı fərziyyənin və ya qiymətləndirmə ilə bağlı qeyri-müəyyənliyinin digər mənbəyinin 
ehtimal olunan təsir dərəcəsinin açıqlanması praktiki olaraq mümkün olmadıqda, müəssisə, mövcud olan 
biliklərə əsaslanaraq, növbəti maliyyə ilində fərziyyələrdən fərqlənən real faktların təsirə məruz qalmış aktiv və 
ya öhdəliyin balans dəyərində əhəmiyyətli düzəliş tələb edə biləcəyini göstərir. Bütün hallarda müəssisə müvafiq 
fərziyyənin toxunduğu konkret aktiv və ya öhdəliyin (və ya aktiv və ya öhdəliklər sinfinin) xarakterini və balans 
dəyərini açıqlayır.     

123 113-cü maddədə nəzərdə tutulmuş müəssisənin uçot siyasətinin tətbiqi prosesində rəhbərlik tərəfindən qəbul 
edilmiş konkret qərarlar haqqında informasiyaların açıqlanması 116-cı maddə ilə nəzərdə tutulmuş 
qiymətləndirmə ilə bağlı  qeyri-müəyyənliyin digər əsas mənbələrinin açıqlamaları ilə bağlı deyildir.    

124 Əks təqdirdə 116-cı maddəyə uyğun olaraq açıqlanmalı olan bəzi müvafiq əsas fərziyyələr haqqında informasiya 
digər standartlara uyğun olaraq açıqlanmalıdır. Məsələn, 37 №-li MUBS xüsusi hallarda qiymətləndirilmiş 
öhdəliklərə təsir göstərən gələcək hadisələrə dair əsas fərziyyələrin açıqlanmasını tələb edir. MHBS 7 ədalətli 
dəyərlə uçota alınan maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin hesablanmış ədalətli dəyərlərinin 
qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunmuş bir çox fərziyyələrin açıqlanmasını tələb edir. 16 №-li MUBS 
torpaq, tikili və avadanlığın yenidən qiymətləndirilmiş obyektlərinin hesablanmış ədalətli dəyərlərinin 
qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunmuş bir çox fərziyyələrin açıqlanmasını tələb edir. 

Sair açıqlamalar 
125 Müəssisə qeydlərdə aşağıdakıları açıqlamalıdır:  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    

(a) maliyyə hesabatları dərc olunmaq üçün təsdiq edilənədək təklif və ya elan edilmiş, lakin hesabat 
dövrü ərzində səhmdarlara bölüşdürülmələr kimi tanınmamış dividendlərin məbləğini və hər 
səhm üzrə əlaqədar məbləği; və  

(b) imtiyazlı səhmlər üzrə tanınmamış hər hansı məcmu dividendlərin məbləğini.   
126 Маliyyə hеsаbаtlаrı ilə birgə dərc еdilmiş informаsiyаdа müvafiq məlumatlar öz əksini tapmadıqda 

müəssisə tərəfindən əlavə olaraq аçıqlаnmаlıdır: 
(a) müəssisənin hüquqi ünvаnı və hüquqi fоrmаsı, hüquqi qеydiyyаtdаn kеçdiyi ölkə, müəssisənin 

idarə heyətinin rəsmi ünvanı və rəsmi ünvanından fərqli olan işin аpаrıldığı əsas yer; 
(b) müəssisənin əməliyyatlarının və fəaliyyətinin əsas növlərinin xarakterinin  təsviri; 
 (c) bilаvаsitə və son nəticədə tаbе оlduğu əsаs müəssisələrin adları.  

Qüvvəyə minmə tarixi 

127 Bu Standart, 1 yanvar 2005-ci il tarixi ilə və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün 
qüvvədədir. Daha erkən tətbiq olunma təşviq olunur. Müəssisə bu Standartı 1 yanvar 2005-ci il tarixindən 
əvvəl başlayan dövrlər üçün tətbiq edərsə, bu faktı açıqlamalıdır.   

127A Müəssisə 96-cı maddədə qeyd olunmuş düzəlişi 1 yanvar 2006-cı il tarixindən və ya bu tarixdən sonra 
başlayan illik dövrlərə tətbiq etməlidir. Müəssisə “İşçilərin mükafatlandırılması - aktuar mənfəət və 
zərərlər, qrupun planları və açıqlamaları” adlı 19 №-li MUBS-a əvvəlki dövrlər üzrə düzəlişləri tətbiq 
etdikdə, bu düzəliş həmin əvvəlki dövrə tətbiq edilməlidir.   

127B Müəssisə standartın 124A-124C maddələrinin tələblərini 1 yanvar 2007-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan 
illik hesabat dövrləri üçün tətbiq etməlidir. Daha erkən tətbiq olunma təşviq olunur.  

 

1 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartının ləğv edilməsi (1997-ci 
ilin redaktəsi) 

128 Bu standart, “Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi” adlı 1 №-li MUBS-u (1997-ci il redaksiyasında) əvəz edir.  
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