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16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı 
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 

Məqsəd  
1 Bu Standartın məqsədi müəssisənin torpaq, tikili və avadanlıqlara qoyduğu investisiyaları və həmin investisiyalarda 

baş verən dəyişikliklər haqqında məlumatın maliyyə hesabatları istifadəçiləri tərəfindən anlaşılması üçün torpaq, 
tikili və avadanlıqlar üzrə uçot qaydalarının müəyyən edilməsindən ibarətdir. Bu qaydalar hazırkı Standartda öz 
əksini tapmış torpaq, tikili və avadanlıqların tanınması, onların balans dəyərlərinin və amortizasiya ayırmalarının 
müəyyən edilməsi, habelə onlara aid dəyərdən düşmə zərərlərinin tanınması kimi məsələləri əhatə edir. 

Standartın tətbiqi sahəsi 

2 Bu Standart, digər MHBS-nın başqa uçot qaydasını tələb etdiyi və ya başqa uçot qaydasının istifadəsinə yol 
verdiyi hallar istisna olmaqla, torpaq, tikili və avadanlıqların mühasibat uçotuna tətbiq edilməlidir. 

3 Bu Standart aşağıdakılara tətbiq edilmir:  
(a) “Satış üçün saxlanılmış uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış fəaliyyətlər” adlı 5 №-li MHBS-a uyğun 

olaraq satış üçün nəzərdə tutulmuş kimi təsnifləndirilən  torpaq, tikili və avadanlıqlara; 

(b) kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə aid olan bioloji aktivlərə (bax. “Kənd təsərrüfatı” adlı 41 №-li MUBS); və ya 

(c)  kəşfiyyat və qiymətləndirmə aktivlərinin tanınması və ölçülməsi  (bax. “Təbii ehtiyatların kəşfiyyatı 
vəqiymətləndirilməsi” adlı 6 №-li MHBS). 

(ç) neft, təbii qaz və oxşar bərpa edilməyən ehtiyatlar kimi yeraltı sərvətlər və faydalı qazıntılardan istifadə 
hüquqlarına. 

Buna baxmayaraq, hazırkı Standart bu maddənin (b) və (ç) bəndlərində təsvir edilmiş aktivlərin inkişafı və 
saxlanılması üçün istifadə olunan torpaq, tikili və avadanlıqlarına tətbiq edillir. 

4 Digər Standartlar torpaq, tikili və avadanlıqların bu Standartda göstərilən yanaşmadan fərqli yanaşma əsasında 
tanınmasını tələb edə bilər. Məsələn, “İcarə” adlı 17 №-li MUBS icarəyə verilən torpaq, tikili və avadanlıqların 
mülkiyyət ilə bağlı risklərin və mükafatların ötürülməsi əsasında tanınmasını tələb edir. Belə hallarda, 
amortizasiyanın hesablanması da daxil olmaqla, yuxarıda qeyd olunmuş aktivlərlə bağlı mühasibat uçotunun 
aparılmasının digər məqamları bu Standartla tənzimlənir.  

5 Müəssisə bu Standartı 40 №-li MUBS-da qeyd olunmuş “İinvestisiya mülkiyyəti” anlayışına hələ uyğun gəlməyən, 
lakin gələcəkdə investisiya mülkiyyəti kimi istifadə edilmək məqsədilə hazırlanan və ya inşa edilən mülkiyyətə 
tətbiq etməlidir.  Bu mülkiyyətin hazırlanması və ya quraşdırılması bitdikdə, mülkiyyət investisiya mülkiyyəti 
hesab edilir və müəssisə ona 40 №-li MUBS-u tətbiq etməlidir. 40 №-li MUBS gələcəkdə investisiya mülkiyyəti 
kimi istifadə edilməsi üçün yenidən inşa edilən investisiya mülkiyyətinə də tətbiq edilir. 40 №-li MUBS-a uyğun 
olaraq, müəssisə investisiya mülkiyyətinin uçotu zamanı ilkin dəyər metodundan istifadə etdikdə, bu Standartın 
tətbiqi zamanı da həmin metoddan istifadə etməlidir. 

Əsas anlayışlar 

6 Bu stаndаrtda istifadə еdilmiş əsas аnlayışlar аşаğıdakı mənaları ifadə еdir: 

Aktivin balans dəyəri - yığılmış amortizasiya və dəyərdən düzmə zərərləri çıxıldıqdan sonra aktivin balans 
hesabatında tanınan dəyəridir. 

İlkin dəyər – aktivin satın alınması və ya tikilməsi, daşınması və quraşdırılması zamanı, onun əldə edilməsi 
üçün ödənilmiş pul vəsaiti və ya pul vəsaitlərinin ekvivalentləri və yaxud, tətbiq edilməsi mümkün olan 
təqdirdə, digər Standartların (məsələn, “Səhm üzrə mənfəət” adlı 2 №-li MHBS-ın) xüsusi tələblərinə 
uyğun olaraq ilkin mərhələdə tanınmış aktivə aid edilən məbləğdir. aktivin satın alınması və ya tikilməsi, 
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daşınması və quraşdırılması zamanı, onun əldə edilməsi üçün ödənilmiş pul vəsaiti və ya pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri və yaxud, tətbiq edilməsi mümkün olan təqdirdə, digər Standartların xüsusi tələblərinə 
uyğun olaraq ilkin mərhələdə tanınmış aktivə aid edilən məbləğdir. 

Amortizasiya edilmiş dəyər aktivin ilkin dəyərindən və ya bu dəyəri əvəz edən digər məbləğdən Son qalıq 
dəyərinin çıxılmasından sonra əldə olunan dəyərdir. 

Amortizasiya – istismara yararlı müddətdə aktivlərin amortizasiya edilmiş dəyərinin müəyyən olunmuş 
hissələrlə müntəzəm olaraq (sistematik) paylaşdırılmasıdır (bölüşdürülməsidir).  

Müəssisəyə xas olan dəyər – aktivin davamlı istifadəsindən və istismar müddənin sonunda silinməsindən və 
ya öhdəliyin yerinə yetirilməsilə bağlı yaranması gözlənilən nağd vəsait axınının diskontlaşdırılmış 
dəyəridir.  

Ədalətli dəyər – müstəqil, yaxşı məlumatlandırılmış və bu cür əməliyyatı həyata keçirməkdə maraqlı olan 
tərəflər arasında aktivin mübadilə edilə biləcəyi məbləğdir . 

Dəyərdən düşmə zərəri – aktivin balans dəyəri ilə bərpa olunan dəyəri arasındakı fərqi ifadə edən 
məbləğdir. 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar – aşağıdakı meyarlara cavab verən maddi aktivlərdir:  

(a) istehsalda və ya mal-materialların çatdırılması və ya xidmətlərin göstərilməsində istifadə 
edilməsi, digər tərəflərə icarəyə verilməsi və ya inzibati məqsədlər üçün saxlanılması məqsədilə 
saxlanılan;  

(b)  bir hesabat dövründən artıq istifadə edilməsi gözlənilən. 

Bərpa edilə bilən məbləğ – aktivin xalis satış qiyməti və onun istifadə dəyərindən  daha yüksək olan 
dəyərdir. 
Son qalıq dəyəri – torpaq, tikili və avadanlıqlara aid aktiv faydalı istifadə müddətinin sonunda nəzərdə 
tutulan vəziyyətə uyğun olduqda, onun satışı ilə bağlı ehtimal olunan xərclər çıxıldıqdan sonra, müəssisə 
tərəfindən əldə oluna biləcək qiymətləndirilmiş məbləğdir. 
Faydalı istifadə müddəti – aşağıdakı meyarlara cavab verən dövrdür: 
(a) müəssisə tərəfindən aktivin istifadəyə yararlı olması gözlənilən dövrdür; və ya 
(b) müəssisənin aktivin istifadəsindən əldə edəcəyi ehtimal olunan məhsul vahidlərinin miqdarıdır. 

Tanınma 

7 Torpaq, tikili və avadanlıqlar obyekti yalnız aşağıdakı şərtləri təmin etdikdə, aktiv kimi tanınmalıdır:  

(a) həmin obyektlə bağlı gələcək iqtisadi səmərənin müəssisəyə axını ehtimal edildikdə; 

(b)  obyektin dəyəri etibarlı əsasla qiymətləndirilə bildikdə. 

8 Ehtiyat hissələri və xidmət avadanlıqları adətən ehtiyatların bir hissəsi sayılır və istifadə edildikcə mənfəət və zərər 
haqqında hesabatda xərc kimi tanınır. Buna baxmayaraq, müəssisə tərəfindən bir hesabat dövründən artıq istifadə 
ediləcəyi ehtimal olunan ehtiyat hissələrinin və ehtiyatda saxlanılan avadanlıqların böyük əksəriyyəti torpaq, tikili 
və avadanlıqlar kimi təsnifləşdirilir. Eyniliklə, ehtiyat hissələri və xidmət avadanlıqları yalnız torpaq, tikili və 
avadanlıqlar obyektilə birlikdə istifadə olunduqda, torpaq, tikili və avadanlıqlar kimi uçota alınırlar. 

9 Hazırkı Standart torpaq, tikili və avadanlıqlar anlamına gələn obyektin nədən ibarət olduğunu, yəni aktivin 
tanınması üçün ölçü vahidini müəyyən etmir. Bu mülahizə tanınma meyarlarını müəssisənin xüsusi vəziyyətlərinə 
tətbiq edən zaman tələb olunur. Qəlib, alətlər, şablonlar kimi ayrılıqda əhəmiyyətsiz olan maddələrin 
qruplaşdırılması və bu meyarın ümumi dəyərə tətbiq edilməsi daha məqsədə müvafiq olardı. 

10 Bu tanınma prinsipinə əsasən, müəssisə öz torpaq, tikili və avadanlıqlarına çəkilən bütün məsrəfləri, onların 
yarandığı zaman hazırkı tanınma meyarlarına uyğun gəlib-gəlməməsi predmetinə qiymətləndirməlidir. Bu 
məsrəflər torpaq, tikili və avadanlıqlara aid obyektlərin ilkin alınması və ya yaradılması üçün çəkilən və sonralar 
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həmin obyektlərə əlavə edilməsi, müəyyən hissəsinin dəyişdirilməsi və ya onlara xidmətin göstərilməsi üçün 
çəkilən məsrəfləri özündə əks etdirir. 

İlkin məsrəflər 
11 Müəssisə torpaq, tikili və avadanlıqları təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi məqsədilə əldə edə bilər. Bu 

məqsədlə əldə edilmiş torpaq, tikili və avadanlıqların istifadəsindən gələcək iqtisadi səmərənin birbaşa əldə 
edilməməsinə baxmayaraq, onların istifadəsi müəssisənin digər aktivlərindən gələcəkdə iqtisadi səmərə əldə 
edilməsi üçün zəruri ola bilər. Bu halda, belə obyektlər aktiv kimi tanına bilər, çünki bu obyektlərdən istifadə 
edərək müəssisə digər aktivlərdən əvvəlkindən daha çox iqtisadi səmərə əldə etmək imkanına malik olur. Məsələn, 
kimyəvi məhsulların istehsalçısı təhlükəli kimyəvi məhsulların istehsalı və saxlanılması zamanı ətraf mühitin 
mühafizəsi üzrə tələbləri yerinə yetirmək məqsədilə yeni istehsalat proseslərini tətbiq edə bilər. Bu halda görülmüş 
təkmilləşdirmə işləri aktiv kimi tanınır, çünki bunu etmədən müəssisə kimyəvi məhsulları istehsal edə və sata 
bilməzdi. Lakin, həmin aktivlərin və onlarla əlaqədar aktivlərin yekun balans dəyəri “Aktivlərin dəyərdən düşməsi” 
adlı 36 №-li MUBS-a uyğun olaraq dəyərdən düşmə üzrə nəzərdən keçirilir. 

Növbəti məsrəflər 
12 Hazırkı Standartın 7-ci maddəsində təqdim edilmiş tanınma meyarına əsasən, müəssisə torpaq, tikili və 

avadanlıqların saxlanılmasına çəkilən gündəlik xidmət xərclərini həmin obyektlərin balans dəyərində tanımır. 
Bunun əvəzinə, həmin xərclər yarandığı dövrdə mənfəət və zərər haqqında hesabatda dərhal xərc kimi tanınırlar. 
Gündəlik xidmətlərlə bağlı xərclərə əsasən əmək xərcləri, sərf olunan materiallar və kiçik detalların dəyəri üzrə 
məsrəflər daxil ola bilər. Bu xərclərin məqsədi adətən torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin “tikilməsi və 
saxlanılması” kimi təsvir olunur.    

13 Torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin bəzi hissələri vaxtaşırı əvəzləşdirilməli ola bilər. Məsələn, sobanın işlək 
hissələrinin müvafiq istismar zamanından sonra dəyişdirilməsi və ya təyyarənin salonundakı oturacaqlar və mətbəx 
ləvazimatları kimi bəzi hissələrinin təyyarənin müvafiq istismar müddəti ərzində bir neçə dəfə əvəzləşdirilməsi 
vacibdir. Torpaq, tikili və avadanlıq obyektləri həmçinin binanın divarlarının təmiri kimi nadir hallarda təkrarlanan 
və ya ümumiyyətlə, qeyri-müntəzəm şəkildə əvəzləşdirmələr etmək məqsədilə əldə oluna bilər. Standartın 7-ci 
bəndində qeyd olunmuş tanınma prinsipinə əsasən, müəssisə torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin balans 
dəyərində belə əvəzləşdirilən hissələr üzrə yaranan və tanınma meyarlarına cavab verən məsrəfləri yarandığı anda  
tanıyır. Əvəzləşdirilən hissələrin balans dəyəri bu Standartın tanınmanın dayandırılması üzrə müddəalarına uyğun 
olaraq (bax. 67-72-ci maddələr) silinir.  

14 Torpaq, tikili və avadanlıqlara aid edilən obyektlərdən (məsələn, təyyarə) müntəzəm istifadə edilməsi şərtlərindən 
biri də yoxlanılan obyektin hər hansı hissəsinin əvəzləşdirilib-əvəzləşdirilməməsindən asılı olmayaraq, həmin 
obyektlərdə nasazlığın olub-olmaması predmetinə əsaslı texniki təftişin aparılması ola bilər.  Hər dəfə belə əsaslı 
təftişin aparılması zamanı yoxlamaya çəkilən məsrəflər, tanınma meyarlarına uyğun gəldikdə, torpaq, tikili və 
avadanlıqların balans dəyərində əvəzləşdirmə kimi tanınır. Balans dəyərində qalan hər hansı keçmiş yoxlamanın 
məsrəfləri (fiziki forması olan hissələrdən fərqli olaraq) balans dəyərindən silinməlidir. Bu, keçmiş yoxlamanın 
məsrəfləri obyektin alınması və yaxud inşa edilməsi əməliyyatında müəyyən edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq 
baş verir. Zərurət yarandıqda, gələcəkdə oxşar yoxlamalar üzrə ehtimal olunan məsrəflər  obyekt əldə olunan və ya 
inşa edilən zaman onun balans dəyərində mövcud olan yoxlama komponentinin dəyərinin göstəricisi kimi istifadə 
oluna bilər.  

Tanınma zamanı ölçülmə 

15 Torpaq, tikili və avadanlıqların tanınma meyarlarına cavab verən obyekt ilkin dəyəri ilə  ölçülməlidir.  

İlkin dəyərin tərkib hissələri 

16 Torpaq, tikili və avadanlıqların ilkin dəyərinin tərkib hissələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

(a) alış qiymətindən hər növ ticarət endirimləri çıxıldıqdan sonra, idxal rüsumları və alışla bağlı 
əvəzləşdirilməyən vergilər daxil olmaqla ümumi sərf edilən məsrəflər; 
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(b) aktivdən müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilmiş tərzdə istifadə edilməsi üçün onun lazımi 
istismar yerinə və vəziyyətə gətirilməsinə çəkilən bütün birbaşa məsrəflər; 

(c) obyektin alınması zamanı və ya onun ehtiyatlar yaratmaq məqsədilə deyil, digər məqsədlər üçün müəyyən 
müddət ərzində istifadə edilməsi nəticəsində demontajı və ləğvi, habelə onun yerləşdiyi sahənin bərpası 
kimi işlərin görülməsi üzrə müəssisənin öz üzərinə götürdüyü öhdəlik ilə əlaqədar çəkiləcək məsrəflərin 
ilkin smeta həcmi.   

17 Birbaşa məsrəflərin aşağıdakı nümunələrini göstərmək olar: 

(a) bilavasitə torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin əldə olunması və inşa edilməsi üzrə işçilərin 
mükafatlandırılması (“İşçilərin mükafatlandırılması” adlı 19 №-li MUBS-da qeyd olunduğu kimi) ; 

(b) ərazinin hazırlanması üzrə məsrəflər; 
(c) çatdırılma və boşaldılma məsrəfləri; 

(ç)  inşa edilmə və montaj məsrəfləri; 
(d)  torpaq, tikili və avadanlıq obyektinin yerləşdiyi əraziyə və istismara hazır vəziyyətə gətirilməsi zamanı 

istehsal olunan hər hansı obyektlərin (məsələn, avadanlığın sınaqdan keçirilməsi zamanı istehsal olunan 
nümunələrin) satışından əldə olunan xalis mədaxilin çıxılması şərtilə, bu obyektin düzgün işləyib-
işləməməsini yoxlamaq məqsədilə sınaq əməliyyatları üzrə məsrəflər;  

(e)  peşəkar xidmətlərə görə mükafatlar. 

18 Müəssisə tərəfindən obyektdən ehtiyatlar yaratmaq məqsədilə müəyyən müddət ərzində istifadə edilməsi 
nəticəsində onun demontajı və ləğvi, habelə onun yerləşdiyi sahənin bərpası kimi öhdəliyə aid məsrəflərin üçotu 
“Ehtiyatlar” adlı 2 №-li MUBS-a uyğun aparılmalıdır. “Ehtiyatlar” adlı 2 №-li və ya 16 №-li MUBS-lara uyğun 
olaraq uçotu aparılan məsrəflər üzrə öhdəliklər “Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər” adlı 
37 №-li MUBS-a uyğun olaraq tanınır və qiymətləndirilir. 

19 Torpaq, tikili və avadanlıq obyektləri üzrə məsrəflərə aid olmayan məsrəflər aşağıdakılardır:  
(a)  yeni obyektlərin istismara verilməsi üzrə məsrəflər; 
(b)  yeni məhsulun və ya xidmətin təqdbim edilməsi üzrə məsrəflər (reklam xərcləri daxil olmaqla);  
(c) yeni ərazidə və yeni müştərilərlə fəaliyyətlər üzrə məsrəflər (işçi heyətinin təlimatlandırılması üzrə 

məsrəflər daxil olmaqla);  
(ç) idarəetmə və digər əlavə məsrəflər. 

20 Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin balans dəyərində tanınması, aktivin rəhbərlik tərəfindən nəzərdə 
tutulmuş tərzdə fəaliyyət göstərməsi üçün yararlı olduğu andan dayandırılır. Buna görə də torpaq, tikili və 
avadanlıqların istismarı və ya yerdəyişməsi üzrə xərclər həmin aktivin balans dəyərinə aid edilmir. Məsələn, 
aşağıda qeyd olunan məsrəflər torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin balans dəyərinə daxil edilmir:  
(a)  rəhbərlik tərəfindən nəzərdə tutulmuş tərzdə fəaliyyət göstərə bilən obyektin hələ istismara hazır 

vəziyyətə gətirilməli olduğu və ya tam gücü ilə istismar olunmadığı müddət ərzində yaranan məsrəflər; 
(b)  aktivin istifadəsi nəticəsində hazırlanan məhsullara ehtiyacın artdığı zaman yaranan ilkin əməliyyat 

məsrəfləri; və 
(c) müəssisə tərəfindən həyata keçirilən bütün əməliyyatların və ya onların bir qisminin yerinin 

dəyişdirilməsi və ya yenidən təşkil olunması məsrəfləri. 

21 Bəzi əməliyyatlar torpaq tikili və avadanlıq obyektinin inşa edilməsi və hazırlanması ilə əlaqədar həyata keçirilsə 
də, bu obyektin rəhbərlik tərəfindən nəzərdə tutulan tərzdə fəaliyyət göstərə bilməsi üçün zəruri olan məkana və 
vəziyyətə gətirilməsi üçün vacib deyil. Bu təsadüfi əməliyyatlar tikinti və hazırlama fəaliyyətlərindən əvvəl və ya 
həmin fəaliyyətlərin həyata keçirildiyi müddət ərzində baş verə bilər. Məsələn, tikinti başlayana qədər binanın 
sahəsini avtomobil parkı kimi istifadə etməklə gəlir qazanmaq olar. Çünki təsadüfi əməliyyatlar rəhbərlik tərəfindən 
nəzərdə tutulan qaydada fəaliyyət göstərmək üçün obyektin yerləşdirilməsi və işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün 
zəruri əhəmiyyət kəsb etmir. Təsadüfi əməliyyatlar üzrə gəlir və xərclər, müvafiq olaraq mənfəət və zərər haqqında 
hesabatda tanınır və müvafiq gəlir və xərc maddələrinə daxil edilir. 
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22 Müəssisə tərəfindən istehsal olunmuş aktivlərin ilkin dəyəri alınan aktivlərin ilkin dəyərinin müəyyən edilməsində 
istifadə olunan eyni prinsiplər əsasında müəyyən edilir. Müəssisə adi fəaliyyət dövrü ərzində satış üçün anoloji 
aktivləri istehsal edərsə, bu aktivlərin ilkin dəyəri adətən “2 №-li MUBS ilə müəyyən edilmiş qaydada satış üçün 
istehsal edilən aktivlərin ilkin dəyərinə bərabər olunur. Belə aktivlərin ilkin dəyərinin qiymətləndirilməsi zamanı 
əldə olunan hər hansı daxili mənfəət məbləğləri çıxılır. Eyniliklə, aktivin istehsalı zamanı yaranmış normadan artıq 
xammal, əmək haqqı və digər resurslar üzrə xərclər onun ilkin dəyərinə daxil edilmir. “Borclar üzrə məsrəflər” adlı 
23 №-li MUBS müəssisə tərəfindən istehsal olunmuş torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin balans dəyərinə 
faizlərin daxil edilməsi şərtlərini müəyyən edir.  

İlkin dəyərin  ölçülməsi 
23 Əgər torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə ödəniş normal kredit şərtlərindən daha uzun müddətə təxirə salınarsa, onun 

ilkin dəyəri aktivin əldə edildiyi tarixdə pul vəsaitlərinin ekvivalentilə ifadə olunan alış qiymətinə bərabərdir. Bu 
məbləğlə ümumi ödənişlər arasındakı fərq 23 №-li MUBS-a uyğun olaraq kredit müddəti üzrə faiz xərci kimi 
tanınır.   

24 Bir və ya bir neçə adda torpaq, tikili və avadanlıqlar qeyri-monetar aktivin və ya aktivlərin və ya monetar və qeyri-
monetar aktivlərdən ibarət olan aktivlərin mübadiləsi hesabına alına bilər. Aşağıdakı müzakirə yalnız bir qeyri-
monetar aktivin digəri ilə mübadiləsinə istinad etsə də, əvvəlki cümlədə qeyd olunmuş bütün mübadilələ 
əməliyyatlarına tətbiq edilir. Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, belə torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin ilkin 
dəyəri ədalətli dəyəri ilə qiymətləndirilir. (a) mübadilə əməliyyatı kommersiya məzmunlu  olmadıqda; və ya (b) 
alınmış və ya verilmiş aktiv və ya aktivlərin ədalətli dəyərinin etibarlı əsasda müəyyənləşdirilməsi mümkün 
olmadıqda. Əldə olunmuş obyekt, hətta müəssisə təhvil verilmiş aktivin tanınmasını dərhal dayandıra bilmədikdə, 
bu yolla hesablanır. Əldə olunmuş obyekt ədalətli dəyəri ilə qiymətləndirilmədikdə, onun dəyəri təhvil verilmiş 
aktivin balans dəyəri ilə qiymətləndirilir. 

25 Müəssisə mübadilə əməliyyatının kommersiya məzmunu daşıyıb-daşımadığını bu əməliyyat nəticəsində gələcək 
iqtisadi səmərələrin hansı həcmdə dəyişdiyini nəzərə almaqla müəyyən edir. Mübadilə əməliyyatı aşağıdakı şərtlər 
mövcud olduğu halda kommersiya məzmunu daşıyır: 
(a) alınmış aktivdən əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkətinin strukturu (daşıdığı risk, müddəti və məbləği) 

təhvil verilmiş aktivə görə əldə olunan pul vəsaitlərinin hərəkətinin strukturundan fərqləndikdə; və ya 
(b)  müəssisənin mübadilə əməliyyatının təsir göstərdiyi əməliyyatlarının müəssisəyə xas olan dəyəri 

mübadilə nəticəsində dəyişdikdə; və        
(c)  (a) və (b) bəndlərində mövcud olan fərqlər mübadilə edilən aktivlərin ədalətli dəyərlərinə münasibətdə 

əhəmiyyətli olduqda.  
Mübadilə əməliyyatının kommersiya məzmununa malik olub-olmamasını müəyyən etmək məqsədilə, müəssisənin 
mübadilə əməliyyatının təsir göstərdiyi əməliyyatlarının müəssisəyə xas olan dəyəri vergidən sonra pul vəsaitlərinin 
hərəkətini əks etdirməlidir.  Belə təhlilin nəticəsi, hətta müəssisə ətraflı hesablamalar aparmasa belə, aydın olacaq.  

26 Alqı-satqısı ilə bağlı müqayisə edilə biləcək müvafiq bazar əməliyyatlarının mövcud olmadığı aktivin ədalətli 
dəyəri aşağdakı hallarda etibarlı əsasda qiymətləndirilə bilər: (a) münasib ədalətli dəyər qiymətlərində qeyri-sabitlik 
bu aktiv üçün əhəmiyyətli olmadıqda və ya (b) bu sıradan bəzi ehtimallar müvafiq şəkildə qiymətləndirilə və 
ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsində istifadə oluna bildikdə. Müəssisə həm əldə olunmuş, həm də təhvil verilmiş 
aktivin ədalətli dəyərini etibarlı əsasda müəyyən edə bildikdə, əldə olunmuş aktivin ilkin dəyərinin 
qiymətləndirilməsi üçün əldə olunmuş aktivin ədalətli dəyəri daha aydın olduğu hal istisna olmaqla, təhvil verilmiş 
aktivin ədalətli dəyərini istifadə edir.   

27 İcarə müqaviləsi əsasında saxlanılan torpaq, tikili və avadanlıqlar obyektlərinin ilkin dəyəri “İcarə” adlı 17 №-li 
MUBS-un tələblərinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir.   

28 Torpaq, tikili və avadanlıq obyektinin balans dəyəri “Hökümət subsidiyaları və dövlət yardımı haqqında məlumatın 
açıqlanması” adlı 20 №-li MUBS-a uyğun olaraq, dövlət subsidiyaları ilə azaldıla bilər.    

Tanınmadan sonrakı  ölçülmə 
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29 Müəssisə ya bu Standartın 30-cu maddəsində təqdim olunan ilkin dəyər modelini, ya da Standartın 31-ci 
maddəsində əks olunan yenidənqiymətləndirmə modelini özünün uçot siyasəti kimi seçə və həmin siyasəti 
torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin bütün siniflərinə tətbiq edə bilər.         

İlkin dəyər modeli 
30 Aktiv kimi tanındıqdan sonra torpaq, tikili və avadanlıqlar hər hansı yığılmış amortizasiya və dəyərdən 

düşmə zərərləri çıxılmaqla ilkin dəyərlə uçota alınırlar.  

Yenidənqiymətləndirmə modeli 
31 Aktiv kim tanındıqdan sonra, ədalətli dəyərlərinin müəyyən edilməsi mümkün olan torpaq, tikili və 

avadanlıqlar hər hansı yığılmış amortizasiya və dəyərdən düşmə zərərləri çıxılmaqla yenidənqiymətləndirmə 
tarixinə onların ədalətli dəyəri olan yenidənqiymətləndirmə dəyəri ilə təqdim olunmalıdır. Balans hesabatı 
təqdim olunduğu tarixə aktivin balans dəyərinin onun ədalətli dəyərindən kəskin fərqlənməməsi məqsədilə 
yenidənqiymətləndirmə kifayət qədər müntəzəm şəkildə həyata keçirilməlidir.      

32 Torpaq, tikili və avadanlıqların ədalətli dəyəri adətən bazar məlumatlarına əsaslanan dəlillərdən istifadə edilərək 
qiymətqoyma üzrə peşəkar mütəxəssislər tərəfindən müəyyən edilir. Torpaq, tikili və avadanlıq obyektinin ədalətli 
dəyəri adətən, qiymətləndirmə əsasında müəyyən olunmuş bazar dəyəridir. 

33 Əgər torpaq, tikili və avadanlıqlara aid obyektlərin xüsusi təbiətli olduğundan və yaxud müəssisədən ayrı olaraq 
nadir hallarda satıldığından onların ədalətli dəyərini müəyyən etmək üçün bazar məlumatlarına istinad edən dəlil 
mövcud deyilsə, müəssisə gəlir və ya amortizasiya edilmiş əvəzlənmə dəyəri yanaşmasından istifadə edərək ədalətli 
dəyəri müəyyən edə bilər. 

34 Yenidən qiymətləndirmənin müntəzəmliyi torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin ədalətli dəyərində baş verən 
dəyişikliklərdən asılıdır. Yenidən qiymətləndirilən aktivin ədalətli dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə onun balans 
dəyərindən fərqləndikdə, bu aktiv bir daha qiymətləndirilməlidir. Bəzi torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin 
ədalətli dəyəri sabit və qeyri-sabit dəyişikliklərə məruz qalır və bu halda, dövrdən dövrə yenidənqiymətləndirmə 
tələb olunur. Yenidən qiymətləndirmələrin müntəzəm şəkildə aparılması torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinın 
ədalətli dəyərində baş verən cüzi dəyişikliklər üçün zəruri deyil. Bunun əvəzində, obyektin yalnız hər üç və ya beş 
ildən bir yenidənqiymətləndirilməsi tələb oluna bilər. 

35 Torpaq, tikili və avadanlıq obyektləri yenidən qiymətləndirilərkən, yenidənqiymətləndirmə tarixinə hər hansı 
yığılmlş amortizasiya məbləği aşağıdakı kimi uçota alınır:  
(a) yenidənqiymətləndirmədən sonra aktivin balans dəyərinin onun yenidən qiymətləndirilən məbləğinə 

bərabər olması üçün bu aktivin ümumi balans dəyərinə mütənasib şəkildə dəyişiklik etməklə yenidən 
təqdim edilir. Bu metod, adətən aktiv onun amortizasiya olunmuş bərpa dəyərinə indeksin tətbiqi üsulu ilə 
yenidən qiymətləndirilərkən istifadə olunur.  

(b) aktivin ümumi balans dəyərinə qarşı silinir, xalis məbləğ isə yenidən qiymətləndirilən məbləğə bərabər 
olması üçün yenidən təqdim edilir. Bu metod, adətən binalar üçün tətbiq edilir. 

Yığılmış amortizasiyanın yenidən təqdim edilməsi və ya onun silinməsi zamanı yaranan düzəlişlərin məbləği 39 və 
40-cı maddələrə əsasən uçota alınan balans dəyərinin artmasının və ya azalmasının bir hissəsini təşkil edir. 

36 Torpaq, tikili və avadanlıq obyekti yenidən qiymətləndirildikdə, həmin aktivin aid olduğu bütün torpaq, 
tikili və avadanlıqlar sinfi yenidən qiymətləndirilməlidir. 

37 Torpaq, tikili və avadanlıqlar sinfi - növunə və müəssisə əməliyyatlarında istifadə üsuluna görə eyni olan aktivlərin 
birləşməsidir. Torpaq, tikili və avadanlıqlar siniflərinə aid misallar aşağıdakılardır: 
(a)  torpaq;  
(b)  torpaq və onun üzərində olan tikililər;  
(c) avadanlıqlar;  
(ç) gəmilər;  
(d)  təyyarələr;  
(e)  avtonəqliyyat vasitələri;  
(ə)  mebel və digər ləvazimatlar; və 
(f)  inzibati idarələrdə avadanlıqlar.  
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38 Eyni torpaq, tikili və avadanlıqlar sinfinə aid olan obyektlər, aktivlərin seçimli yenidən qiymətləndirilməsinin və 
maliyyə hesabatlarında ayrı-ayrı hesabat tarixlərinə olan dəyər və qiymətlərdən ibarət məbləğlərin təqdim 
edilməsinin istisna edilməsi məqsədilə eyni zamanda qiymətləndirilir. Lakin, yenidən qiymətləndirilmə qısa zaman 
ərzində aparıldıqda və bu yenidən qiymətləndirilmənin nəticələri mütəmadi olaraq təzələndikdə, torpaq, tikili və 
avadanlıqlar sinfi həm də dəyişən əsasda yenidən qiymətləndirilə bilər.   

39 Əgər yenidənqiymətləndirmə nəticəsində aktivin balans dəyəri artarsa, onda bu artım 
yenidənqiymətləndirmə artımı başlığı altında birbaşa olaraq kapitalın kredit hissəsinə yazılmalıdır. Lakin, 
əgər bu aktiv  bundan əvvəl yenidən qiymətləndirilmişdisə və onun nəticəsində həmin aktiv üzrə balans 
dəyərinin azalması mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmışdısa, bu zaman, hər hansı sonrakı 
yenidənqiymətləndirmə artımı mənfəət və zərər haqqında hesabatda yalnız əvvəlki yenidənqiymətləndirmə 
azalması müqabilində tanına bilər.  

40 Əgər  yenidənqiymətləndirmə nəticəsində aktivin balans dəyəri azalarsa, bu zaman həmin azalma mənfəət və 
zərər haqqında hesabatda tanınmalıdır. Lakin, əgər əvvəlki tarixlərdə aparılan yenidənqiymətləndirmə 
nəticəsində hər hansı yenidənqiymətləndirmə artımı yaranmışsa və o artım yenidənqiymətləndirmə başlığı 
altında kapitalın kreditinə yazılmışsa, hər hansı növbəti hesabat tarixində yaranan azalma 
yenidənqiymətləndirmə hesabının kredit qalığı müqabilində həmin hesabın debitinə yazılmalıdır.  

41 Torpaq, tikili və avadanlıqlar obyektilə bağli müvafiq başlıq altında kapitala daxil edilmiş yenidənqiymətləndirmə 
artımı, aktivin tanınmasının dayandırılması zamanı bölüşdürülməmiş mənfəətə köçürülə bilər. Yenidən 
qiymətləndirmə artımı aktivin faydalı istifadə müddətinin tamamilə başa çatması nəticəsində silindiyi və ya sadəcə 
olaraq aktivin satıldığı zaman tam həcmdə bölüşdürülməmiş mənfəətə köçürülə bilər. Lakin, buna baxmayaraq, 
artımın bir hissəsi müəssisə tərəfindən aktivin istifadə olunması zamanı da bölüşdürülməmiş mənfəətə köçürülə 
bilər. Belə olan halda, bölüşdürülməmiş mənfəətə köçürülmüş artımın məbləği aktivin yenidənqiymətləndirilmiş 
balans dəyəri əsasında hesablanmış amortizasiyası ilə aktivin ilkin dəyəri əsasında tanınan amortizasiyası arasındakı 
fərqi təşkil edir. Yenidənqiymətləndirmə artımından bölüşdürülməmiş mənfəətə köçürmələr mənfəət və zərər 
haqqında hesabatda əks etdirilmir. 

42 Torpaq, tikili və avadanlıqların yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində mənfəət vergisinə səbəb olan hər hansı 
təsir “Mənfəət vergisi” adlı 12 №-li MUBS-a müvafiq tanınır və açıqlanır. 

Amortizasiya 
43 Torpaq, tikili və avadanlıqlara aid müəyyən aktivin hər hansı hissəsinin ilkin dəyəri tərkib hissəsi olduğu 

aktivin ümumi dəyərinə nisbətdə əhəmiyyətli məbləği təşkil edirsə, həmin hissə ayrıca olaraq amortizasiya 
edilməlidir.  

44 Müəssisə torpaq, tikili və avadanlıq obyektləri üzrə ilkin olaraq tanınmış məbləğləri bu obyektin əhəmiyyətli 
hissələrinə tətbiq etməklə, onları ayrılıqda amortizasiya edir. Belə hal, məsələn, şəxsi və ya maliyyə icarəsinin 
obyekti olan təyyarənin gövdəsinin və mühərrikinin ayrılıqda amortizasiyası zamanı baş verə bilər.  

45 Torpaq, tikili və avadanlıqlar obyektinin tərkib hissəsi olan əhəmiyyətli dəyərli müəyyən bir hissəsinin faydalı 
istifadə müddəti və amortizasiya metodu həmin obyektin digər əhəmiyyətli dəyərli hissəsinin faydalı istifadə 
müddəti və amortizasiya metodu ilə eyni olduqda, həmin hissələr amortizasiya ayırmasını müəyyən etmək üçün 
qruplaşdırıla bilərlər.   

46 Müəssisə torpaq, tikili və avadanlıq obyektinin bəzi hissələrini ayrılıqda amortizasiya etməklə yanaşı, bu obyekin 
qalan hissələrini də ayrılıqda amortizasiya edir. Qalan hissələr ayrılıqda əhəmiyyətli olmayan hissələrdən ibarətdir.      
Müəssisənin bu hissələr ilə əlaqədar müxtəlif ehtimalları olduqda, onların istehlak strukturunu və/və ya bu 
hissələrin faydalı istifadə müddətini düzgün əks etdirəcək şəkildə amortizasiyasın hesablanması üçün  təxmini 
metodlardan istifadə etmək zərurəti yarana bilər.   

47 Müəssisə obyektin ümumi dəyərinə nəzərən əhəmiyyətli sayılmayan hissələrini ayrılıqda amortizasiya etmək 
qərarına gələ bilər. 

48 Hər dövr üzrə amortizasiya məsrəfləri digər aktivin balans dəyərinə daxil edilməzsə, mənfəət və zərər 
haqqında hesabatda tanınmalıdır.  

49 Hər dövr üzrə amortizasiya məsrəfləri, adətən mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınır. Lakin, bəzi hallarda 
aktivdə ifadə olunmuş gələcək iqtisadi səmərələr digər aktivin istehsalına yönəlmiş olur. Belə olan halda, 
amortizasiya məsrəfləri digər aktivin dəyərinin bir hissəsini təşkil edir və onun balans dəyərinə əlavə olunur. 
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Məsələn, istehsalat zavodunun və avadanlığının amortizasiyası ehtiyatların konversiyasının dəyərinə daxil edilir 
(bax. 2 №-li MUBS). Eyniliklə, elmi-tədqiqat fəaliyyətlərində istifadə olunan torpaq, tikili və avadanlıqların 
amortizasiyası, “Qeyri-maddi aktivlər” adlı 38 №-li MUBS-a uyğun olaraq qeyri-maddi aktivin dəyərinə daxil 
oluna bilər. 

Amortizasiya edilmiş dəyər və amortizasiya müddəti 
50 Aktivin amortizasiya edilmiş dəyəri onun faydalı istismar müddəti üzrə sistematik olaraq bölüşdürülməlidir.  

51 Aktivin həm son qalıq dəyəri, həm də faydalı istifadə müddəti ən azından hər maliyyə ilinin sonunda yenidən 
baxılmalıdır. Əgər ehtimallar əvvəlki qiymətləndirmələrdən fərqlənirlərsə, dəyişikliklər “Uçot siyasətləri, 
uçot qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər” adlı 8 №-li MUBS-a uyğun olaraq uçot qiymətlərində dəyişikliklər 
kimi uçota alınmalıdırlar. 

52 Amortizasiya, aktivin son qalıq dəyəri onun balans dəyərindən artıq olmazsa,  aktivin ədalətli dəyəri onun balans 
dəyərindən artıq olduğu halda belə tanınır. Aktivin saxlanması və təmiri, həmin aktiv üzrə amortizasiyanın 
hesablanmasını inkar etmir. 

53 Aktivin amortizasiya edilmiş dəyəri bu aktivin son qalıq dəyəri çıxılmaqla tanınır. Təcrübədə, aktivin son qalıq 
dəyəri adətən cüzi olduğundan amortizasiya edilmiş dəyərin müəyyən olunmasında əhəmiyyətli sayılmır. 

54 Torpaq, tikili və avadanlıqlara aid aktivin son qalıq dəyəri onun balans dəyərinə bərabər və ya balans dəyərindən 
artıq ola bilər. Aktivin son qalıq dəyəri onun balans dəyərindən artıq olduğu halda, həmin aktivin son qalıq dəyəri 
öz balans dəyərindən az dəyərə bərabər olanadək amortizasiya (edilmir) sıfır dərəcə ilə hesablanır. 

55 Torpaq, tikili və avadanlıq obyektinin amortizasiyası bu obyekt istifadəyə yararlı olduqda, daha doğrusu idarəetmə 
tərəfindən nəzərdə tutulan tərzdə istismar üçün lazım olan ərazidə və vəziyyətdə olduqda başlanır. Torpaq, tikili və 
avadanlıq obyektinin amortizasiyası bu obyektin 5 №-li MHBS-a uyğun olaraq satış üçün saxlanılan kimi 
təsnifləndirildiyi (və ya satış üçün saxlanılan kimi təsnifləndirilən xaric olunan qrupa aid edildiyi) və ya onun 
tanınmasının dayandırıldığı tarixlərdən daha erkən olan tarixdə dayandırılır. Buna görə də, aktiv artıq istifadəyə 
yararlı olmadıqda və ya fəaliyyətdən çıxarıldıqda, tam amortizasiya olunmayana qədər bu aktivin amortizasiyası 
dayandırılmır. Lakin, istehsal olmadıqda, amortizasiya üçün istifadə olunan metodlardan asılı olaraq, amortizasiya 
məsrəfləri sıfıra bərabər ola bilər.  

56 Aktivdə ifadə olunmuş gələcək iqtisadi səmərələr müəssisə tərəfindən bu aktivin istismarı vasitəsilə sərf edilir. 
Lakin, məsələn aktiv istismar edilmədikdə texniki və kommersiya baxımından köhnəlmə, qırılma, yeyilmə kimi 
digər faktorlara görə həmin aktivdən əldə edilməsi gözlənilən iqtisadi səmərənin azalması baş verir.  Nəticə 
etibarilə, aktivin faydalı istifadə müddətinin müəyyən olunması zamanı aşağıdakı bütün faktorlar nəzərə 
alınmalıdır: 
(a) müəssisə tərəfindən aktivin gözlənilən istifadəsi. Aktivin istifadəsi onun ehtimal olunan imkanlarına və 

ya fiziki istehsal gücünə istinadən müəyyənləşdirilir; 

(b) məsələn, aktivin istifadə edildiyi növbələrin sayı, müəssisənin təmir və xidmət proqramı, istifadə 
olunmayan aktivin saxlanılması və ona xidmətin göstərilməsi kimi istismar faktorlarından asılı olan 
ehtimal edilən fiziki köhnəlmə; 

(c) dəyişikliklər, istehsal prosesində təkmilləşdirmələr və ya həmin aktivin istifadə olunması nəticəsində 
hazırlanmış və təqdim olunmuş məhsul və ya xidmətin bazar tələbatının dəyişməsi nəticəsində yaranan 
texniki və ya ticari köhnəlmə;  

(ç) məsələn, icarə müddəti kimi aktivin istifadə olunması üzrə hüquqi və analoji məhdudiyyətlər. 

57 Aktivin faydalı istifadə müddəti obyektin müəssisə tərəfindən ehtimal edilən istismar şərtlərinə əsasən 
müəyyənləşdirilir. Müəssisə aktivlərinin idarə edilməsi üzrə siyasətə müəyyən vaxtdan və ya aktivin iqtisadi səmərə 
ifadə edən konkret hissəsinin sərf edilməsindən sonra onların satılması daxil ola bilər. Bu səbəbdən, aktivin faydalı 
istifadə müddəti onun iqtisadi xidmət müddətindən qısa ola bilər. Aktivin faydalı istifadə müddətinin 
qiymətləndirilməsi müəssisənin analoji aktivlərə aid təcrübəsinə əsaslanan mühakimə predmetidir.    

58 Torpaq sahələri və binalar özü-özlüyündə ayrıca aktivləri təmsil etdiklərindən, onların hətta bir yerdə əldə edilməsi 
halları baş verməsinə baxmayaraq, ayrı-ayrılıqda uçota alınırlar.  Daş karxanası və zibilin tökülməsi üçün ayrılmış 
torpaq sahələri kimi bəzi istisnalardan başqa torpaq sahələri məhdud olmayan faydalı istifadə müddətinə malikdirlər 
və bu səbəbdən də amortizasiya olunmurlar. Binalar və yaxud tikililər məhdud faydalı istismar müddətinə malik 
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olduqlarından amortizasiya olunurlar. Tikilinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin dəyərinin artması tikilinin amortizasiya 
edilmiş dəyərinə təsir etmir. 

59 Əgər torpaq sahəsinin ilkin dəyərinə demontaj, obyektin ləğvi və sahənin bərpası məsrəfləri daxildirsə, onda torpaq 
aktivinin həmin hissəsi bu kimi məsrəflərin çəkilməsindən səmərənin əldə edilməsi müddəti ərzində amortizasiya 
olunmalıdır.  Belə halda həmin torpaq sahəsinin dəyəri onun istifadəsindən gözlənilən səmərəni əks etdirən tərzdə 
amortizasiya edilməlidir.  

Amortizasiya metodu 

60 Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə tətbiq edilən amortizasiya metodu müəssisə tərəfindən aktivdən 
gözlənilən gələcək iqtisadi səmərənin istehlak sxemini əks etdirməlidir.  

61 Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə tətbiq edilən amortizasiya metodu ən azından hər maliyyə ilinin sonunda 
yenidən nəzərdən keçirilməlidir. Əgər aktivdə təcəssüm olunmuş gələcək iqtisadi səmərənin gözlənilən 
istehlak sxemində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verərsə, tətbiq edilən amortizasiya metodu həmin 
dəyişiklikləri əks etdirmək üçün dəyişdirilməlidir. Bu cür dəyişiklik, 8 №-li MUBS-a uyğun olaraq uçot 
qiymətləndirmələrində dəyişiklik kimi uçota alınmalıdır.   

62 Aktivin amortizasiya edilmiş dəyərinin onun faydalı istismar müddəti üzrə ardıcıl olaraq bölüşdürülməsi üçün 
müxtəlif amortizasiya metodlarından istifadə edilə bilər. Belə metodlara düz xətt metodu, azalan qalıq metodu və 
istehsal vahidi metodu aiddir. Düz xətt metodu, aktivin son qalıq dəyərinin dəyişmədiyi təqdirdə, onun faydalı 
istismar dövrü ərzində daimi ayırmaların həyata keçirilməsi ilə nəticələnir. Azalan qalıq metodu aktivin faydalı 
istismar dövrü ərzində ayırmaların azalması ilə nəticələnir. İstehsal vahidi metodu isə aktivin istehsal gücü və ya 
ehtimal olunan istifadəsinə əsaslanan ayırmalar ilə nəticələnir. Müəssisə aktivlə bağlı gələcək iqtisadi səmərələrin 
istifadəsi üzrə ehtimal olunan istehlak sxemi daha dəqiq əks etdirən metodu seçir. Bu metod, gələcək iqtisadi 
səmərələrin istifadəsi üzrə ehtimal olunan istehlak sxemi dəyişməyənə qədər dövrdən dövrə müntəzəm olaraq tətbiq 
edilir. 

Torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin dəyərdən düşməsi  
63 Müəssisə, torpaq, tikili və avadanlıq obyektini dəyərdən düşmə predmetinə yoxlamaq üçün “Aktivlərin dəyərdən 

düşməsi” adlı 36 №-li MUBS-u  tətbiq edir. Bu Standart müəssisənin aktivlərin balans dəyərini necə nəzərdən 
keçirdiyini, bərpaedilən dəyərini necə müəyyənləşdirdiyini və qiymətdüşmə üzrə zərərləri nə vaxti tanıdığını və 
sildiyini izah edir. 

64 [Çıxarılmışdır]  

Dəyərdən düşmənin kompensasiya edilməsi 

65 Torpaq, tikili və avadanlıqlar obyektlərinin dəyərdən düşməsi, itirilməsi və ya ötürülməsi üzrə üçüncü 
tərəfdən gözlənilən hər hansı kompensasiya, alınması təyin edilən dövrdə mənfəət və zərər haqqında 
hesabatda öz əksini tapmalıdır.     

66 Torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin dəyərdən düşməsi və ya itkiləri, üçüncü tərəflərin kompensasiyaları və 
əlaqədar iddiaları, əvəzləşdirmə aktivlərinin növbəti alışı və ya inşa edilməsi - fərdi iqtisadi hadisələrdir və bu 
hadisələr aşağıdakı kimi fərdi şəkildə uçota alınırlar 

(a) torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin dəyərdən düşməsi 36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 
Standartına uyğun olaraq tanınır;  

(b) korlanmış və silinmiş torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin tanınmasının dayandırılması bu Standartla 
müəyyənləşdirilir; 

(c) Dəyərdən düşmüş, itirilmiş və ya ötürülmüş torpaq, tikili və avadanlıq obyektləri üzrə üçuncü tərəflərdən 
alınan kompensasiyalar onların daxil olması ehtimalı yarandıqda, mənfəət və zərər haqqında hesabata daxil 
edilir; və 

(ç) əvəzləşdirmə şəklində bərpa edilmiş, alınmış və ya inşa edilmiş torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin 
dəyəri bu Standartla müəyyənləşdirilir;       
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Torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin tanınmasının dayandırılması 

67 Torpaq, tikili və avadanlıqlar obyektinin balans dəyərinin tanınması aşağıdakı hallarda dayandırılmalıdır:  
(a) aktivin silinməsi (satışı) nəticəsində; və ya  
(b) aktivin istifadəsindən və ya onun silinməsindən (satışından) gələcəkdə iqtisadi səmərənin əldə 

ediləcəyi ehtimal olunmadığı halda. 

68 Torpaq, tikili və avadanlıqlar obyektinin tanınmasının dayandırılması nəticəsində yaranan qazanc və ya itki 
mənfəət və zərər haqqında hesabatda əks etdirilməlidir (“İcarə” adlı 7 №-li MUBS satış və geri icarə üzrə 
başqa yanaşmanı tələb etdiyi hallar istisna olmaqla). Əldə edilmiş hər hansı qazanc əsas gəlir sətrində gəlir 
kimi təsnif edilməməlidir. 

69 Torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin xaric edilməsi bir sıra yollarla baş verə bilər (məsələn, satış, maliyyə 
icarəsi, ianə). Torpaq, tikili və avadanlıq obyektlərinin xaric edilməsi tarixinin müəyyənləşdirilməsi üçün müəssisə 
malların satışından gəlirin tanınması üçün tətbiq etdiyi “Gəlir” adlı 18 №-li MUBS-da göstərilmiş meyarı tətbiq 
edir. 17 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartında satış və geri icarə nəticəsində xaric olunan aktivlərə 
tətbiq edilir. 

70 Əgər bu Standartın 7-ci maddəsində öz əksini tapmış tanınma prinsipinə əsasən, müəssisə torpaq, tikili və 
avadanlıqlar obyektinin bir hissəsinin yeni hissə ilə əvəz edilməsinə çəkilən xərci aktivin balans dəyərində 
tanıyarsa, bu zaman, hətta ayrıca amortizasiya edilməsi halı mövcuddursa belə, müəssisə həmin aktivin əvəz 
edilmiş köhnə hissəsinin balans dəyərinin tanınmasını dayandırmalıdır. Əgər müəssisə aktivin əvəz edilmiş köhnə 
hissəsinin balans dəyərini müəyyən edə bilmirsə, bu zaman müəssisə əvəz edilmiş köhnə hissənin alış və ya inşa 
edilməsi tarixinə olan ilkin dəyərinin əvəzinə  yeni hissəyə çəkilən xərcin dəyərini  tətbiq edə bilər. 

71 Torpaq, tikili və avadanlıq obyektinin tanınmasının dayandırılması üzrə yaranan gəlir və ya zərər bu 
obyektin balans dəyəri ilə xaricolma üzrə xalis daxilolma məbləği arasındakı fərq kimi müəyyənləşdirilir.  

72 Torpaq, tikili və avadanlıqlar obyektinin xaric olmasından əldə edilən məbləğ ilkin olaraq ədalətli dəyərlə  tanınır. 
Əgər aktivlə bağlı ödəniş təxirə salınarsa, satışdan əldə edilən məbləğ ilkin olaraq pul vəsaitlərinin ekvivalenti ilə 
ifadə olunan satış qiymətilə tanınmalıdır. Satışdan əldə edilən məbləğin nominal dəyəri ilə  pul vəsaitlərinin 
ekvivalentilə ifadə olunan satış qiyməti arasındakı fərq 18 №-li MUBS-a əsasən effektiv faiz gəliri kimi tanınır.  

Məlumatın açıqlanması 

73 Maliyyə hesabatlarında torpaq, tikili və avadanlıqların hər bir sinfi üzrə aşağıdakı məlumatlar 
açıqlanmalıdır: 
(a) ümumi dəyərinin müəyyən edilməsində istifadə olunan  ölçülmə əsasları; 
(b) tətbiq edilən amortizasiya metodları; 
(c) tətbiq edilən faydalı istifadə müddətləri və ya amortizasiya dərəcələri; 
(ç) dövrün əvvəlinə və sonuna olan ümumi balans dəyəri və yığılmış amortizasiya (yığılmış dəyərdən 

düşmə zərəri ilə birlikdə); və 
(d) aşağıdakıları əks etdirmək üçün dövrün əvvəlinə və axırına olan balans dəyərinin tutuşdurulub 

yoxlanılması: 
(i) artım fərqləri; 
(ii) satış üçün saxlanılmış kimi təsnifləndirilən və ya 5 №-li MHBS-a uyğun olaraq satış 

üçün saxlanılan kimi təsnifləndirilən silinmə qrupuna daxil edilmiş aktivlər və digər 
xaricolmalar; 

(iii) müəssisələrin birləşməsi vasitəsilə əldə etmələr; 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

(iv) 36 №-li MUBS-a uyğun olaraq kapitalda tanınmış və ya ondan çıxılmış dəyərdən düşmə 
zərərləri və bu Standartın 31, 39 və 40-cı maddələrinə əsasən yenidən qiymətləndirmə 
üzrə yaranan artmalar və ya azalmalar; 

(v) 36 №-li MUBS-a uyğun olaraq, mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınan dəyərdən 
düşmə zərərləri; 

(vı) 36 №-li MUBS-a uyğun olaraq, mənfəət və zərər haqqında hesabatda çıxılan dəyərdən 
düşmə zərərləri; 

(vıı) amortizasiya ayırmaları; 
(vııı) hesabat verən müəssisənin xarici fəaliyyətinin təqdimat valyutasına çevrilməsi daxil 

olmaqla, mailyyə hesabatlarının əməliyyat valyutasından təqdimat valyutasına yenidən 
hesablanması nəticəsində yaranan xalis məzənnə fərqləri; və 

(ıx) digər dəyişikliklər. 

74 Maliyyə hesabatlarında əlavə olaraq həmçinin aşağıdakılar da açıqlanmalıdır: 
(a) mülkiyyət hüquqları məhdud olan aktivlərin mövcud olması və onların balans dəyərləri və 

həmçinin öhdəliklər üzrə təminat şəklində girov qoyulan torpaq, tikili və avadanlıqlara aid 
aktivlərin balans dəyərləri; 

(b) torpaq, tikili və avadanlıqların inşası müddəti ərzində onların balans dəyərində tanınan məsrəflərin 
həcmi; 

(c) torpaq, tikili və avadanlıqların əldə edilməsi üzrə müqavilə öhdəliklərinin həcmi; və 
(ç) mənfəət və zərər haqqında hesabatda ayrıca açıqlanmadıqda, mənfəət və zərər haqqında hesabata 

daxil edilmiş dəyərdən düşmüş, itirilmiş və ya imtina edilmiş torpaq, tikili və avadanlıq obyektləri 
üzrə üçüncü tərəflərdən əldə olunmuş kompensasiyanın məbləği.  

75 Aktivin amortizasiya metodunun seçilməsi və faydalı istifadə müddətinin qiymətləndirilməsi mühakimə əsasında 
müəyyənləşdirilir. Buna görə də, tətbiq edilən metodların, qiymətləndirilmiş faydalı istifadə müddətlərinin və ya 
amortizasiya dərəcələrinin açıqlanması maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün rəhbərlik tərəfindən seçilmiş 
siyasəti nəzərdən keçirmək və digər müəssisələrlə müqayisə etmək imkanını verir. Eyni məqsədlər üçün 
aşağıdakıların açıqlanması zəruridir:  
(a)  amortizasiyanın hesabat dövründə mənfəət və zərər haqqında hesabatda və ya digər aktivlərin dəyərinin 

bir hissəsi kimi tanınıb tanınmamağı; və 
(b)  hesabat dövrünün sonunda yığılmış amortizasiyanın. 

76  8 №-li MUBS-a uyğun olaraq, müəssisə cari və gələcək hesabat dövrlərində özünü biruzə verəcək ilkin uçotda 
dəyişikliklərin mahiyyətini və nəticəsini açıqlayır.  Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə belə açıqlama aşağıdakılara 
dair qiymətləndirmə üzrə dəyişikliklərdən yarana bilər: 
(a)  son qalıq dəyərləri; 
(b)  torpaq, tikili və avadanlıq obyektinin sökülməsi, ləğvi və bərpası üzrə qiymətləndirilmiş dəyərləri;  
(c) faydalı istifadə müddətləri; və 
(ç)  amortizasiya metodları. 

77 Əgər torpaq, tikili və avadanlıqlar obyekti yenidənqiymətləndirmə dəyəri ilə təqdim edilərsə, bu zaman 
aşağıdakılar açıqlanmalıdır: 
(a)  yenidən qiymətləndirmənin keçirilməsi tarixi; 
(b)  müstəqil qiymətqoyma mütəxəssisinin cəlb edilib-edilməməsi; 
(c)  obyektin ədalətli dəyərinin müəyyən edilməsində tətbiq edilmiş metod və əhəmiyyətli fərziyyələr; 
(ç)  obyektin ədalətli dəyərinin birbaşa olaraq fəal bazarda və ya əməliyyatın həyata keçirilməsində 

maraqlı olan, yaxşı məlumatlandırılmış və bir-birindən asılı olmayan tərəflər arasında ən son 
əməliyyatlarda müşahidə oluna bilən bazar qiymətlərinə ya da digər qiymətləndirmə üsullarına 
istinadən müəyyənləşdirilmə dərəcəsi;       
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(d) torpaq, tikili və avadanlıqların hər yenidənqiymətləndirilmiş sinfinin ilkin dəyər modelilə 
qiymətləndirilməsi ehtimalı nəticəsində tanına bilən balans dəyəri; və 

(e) dövr ərzində baş vermiş dəyişiklikləri və  səhmdarlar arasında qalığın bölüşdürülməsi üzrə hər 
hansı məhdudiyyətləri göstərərək, yenidənqiymətləndirmə artımının məbləği. 

78 Bu Standartın 73-cü maddəsinin (ç)(iv) və (vi) bəndlərində təqdim edilmiş informasiyadan əlavə, müəssisə 36 
№-li MUBS-a uyğun olaraq, dəyərdən düşmüş torpaq, tikili və avadanlıqlar barədə informasiyanı açıqlayır.   

79 Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri aşağıdakı məlumatları da özləri üçün faydalı tapa bilərlər: 
(a) müvəqqəti olaraq istifadə olunmayan torpaq, tikili və avadanlıqların balans dəyəri; 
(b) hələ də istifadədə olan, lakin tamamilə amortizasiya edilmiş hər hansı torpaq, tikili və avadanlıqların 

ümumi balans dəyəri; 
(c) 5 №-li MHBS-a uyğun olaraq satış üçün saxlanılmış aktivlər kimi təsnif edilməyən, lakin fəal istifadədən 

kənarlaşdırılmış torpaq, tikili və avadanlıqların balans dəyəri; və 

(ç) ilkin dəyər modeli tətbiq edildikdə, torpaq, tikili və avadanlıqların ədalətli dəyəri onların balans 
dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olduqda, onların ədalətli dəyəri. 

Buna görə də, müəssisələr bu məbləğləri açıqlamaq üçün həvəsləndirilirlər. 

Keçid müddəaları 

80 Sandartın 24-26-cı maddələrində göstərilən tələblərinə əsasən aktivlərin mübadiləsi nəticəsində əldə olunmuş 
torpaq, tikili və avadanlıq obyektləri ilə bağlı əməliyyatlar üçün müvafig olarag ilkin ölçülmə yalnız gələcək 
əməliyyatlar üçün perspektiv şəkildə tətbiq edilməlidir.   

Qüvvəyə minmə tarixi 

81  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. 

81A Müəssisə bu Standartın 3-cü maddəsində göstərilən düzəlişləri 1 yanvar 2006-cı il tarixindən və ya ondan 
sonrakı illik dövrləri əhatə edən maliyyə hesabatları üçün tətbiq edir. Müəssisə “Təbii ehtiyatların kəşfiyyatı 
və qiymətləndirilməsi” adlı 6 №-li MHBS-nı daha erkən dövrə tətbiq edərsə, bu düzəlişlər həmin dövrə tətbiq 
olunmalıdır. 

Digər bəyanatların ləğv olunması  
82 Bu Standart “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li MUBS-u əvəz edir (1998-ci il redaksiyasında).  

83 Bu Standart aşağdakı Şərhləri əvəz edir:  

(a) “Mövcud Proqram Təminatının Modifikasiya Xərcləri” adlı 6 №-li ŞDK ;  
(b) ”Aktivlərin Qiymətdən düşməsi və ya İtirilməsi ilə bağlı Kompensasiya” adlı 14 №-li ŞDK; və  

(c) “Əsas Yoxlama və ya Kapital təmir Xərcləri” adlı 23 №-li ŞDK 
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