
 

36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı 

Aktivlərin dəyərdən düşməsi 

 

MÜNDƏRICAT 
 Maddələr 
  
36 №-li MÜHASIBAT UÇOTUNUN BEYNƏLXALQ STANDARTI  
AKTIVLƏRİN DƏYƏRDƏN DÜŞMƏSİ  
MƏQSƏD 1 
STANDARTIN TƏTBİQİ SAHƏSİ 2–5 
ƏSAS ANLAYIŞLAR 6 
QİYMƏTDƏN DÜŞƏ BİLƏN AKTİVİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ 7–17 
BƏRPA EDILƏ BILƏN MƏBLƏĞIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  18–57 
Qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik olan qeyri-maddi aktivlərin bərpa 
edilə bilən dəyərinin qiymətləndirilməsi 24 
Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər 25–29 
İstifadə dəyəri 30–57 

Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirilməsi üçün əsas 33–38 
Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirmələrinin strukturu 39–53 
Xarici valyutada ifadə olunmuş gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti 54 
Diskont dərəcəsi 55–57 

QİYMƏTDƏN DÜŞMƏ ZƏRƏRININ TANINMASI VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 58–64 
PUL VƏSAITLƏRINI YARADAN VAHIDLƏR VƏ QUDVIL 65–108 
Aktivin aid olduğu pul vəsaitlərini yaradan vahidin müəyyən edilməsi 66–73 
Pul vəsaitlərini yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləği və balans dəyəri  74–103 

Qudvil  80–99 
Qudvilin pul vəsaitlərini yaradan vahidlərə bölüşdürülməsi 80–87 
Qudvili daxil edən pul vəsaitlərini yaradan vahidlərin  dəyərdən düşmə üzrə 
yoxlanılması  88–90 
Azlıqların payı 91–95 
Dəyərdən düşmə üzrə yoxlamaların vaxtının müəyyən edilməsi 96–99 
Korporativ aktivlər 100–103 

Pul vəsaitlərini yaradan vahid üzrə  dəyərdən düşmə zərəri 104–108 
 DƏYƏRDƏN DÜŞMƏ ZƏRƏRININ LƏĞV EDILMƏSI 109–125 
Fərdi aktivin  dəyərdən düşmə zərərinin ləğv edilməsi 117–121 
Pul vəsaitlərini yaradan vahid üzrə  dəyərdən düşmə zərərinin ləğv edilməsi 122–123 
Qudvil üzrə  dəyərdən düşmə zərərinin ləğv edilməsi  124–125 
MƏLUMATIN AÇIQLANMASI 126–137 
Qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik qeyri-maddi aktivlərin və ya 
qudvilin daxil olduğu pul vəsaitlərini yaradan vahidlərin bərpa edilə bilən 
məbləğlərini qiymətləndirmək üçün istifadə edilən qiymətləndirmələr  134–137 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

KEÇİD MÜDDƏALARI VƏ QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ 138–140 
36 №-LI MUBS-UN LƏĞV OLUNMASI (1998-CI ILDƏ BURAXILMIŞ) 141 
ƏLAVƏLƏR  
A    İstifadə dəyərini qiymətləndirmək üçün diskontlaşdırılmış dəyər metodundan 

istifadə edilməsi  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı  
Aktivlərin dəyərdən düşməsi 

Məqsəd 

1 Bu standartın məqsədi, aktivlərinin bərpa edilə bilən dəyərdən artıq dəyərlə uçota alınmamasına əmin olmaq 
üçün müəssisə tərəfindən tətbiq ediləcək prosedurların müəyyən edilməsidir. Aktiv, əgər onun balans dəyəri 
aktivin istifadəsi və ya satışı ilə bərpa ediləcək dəyərindən artıq olarsa, bərpa edilə bilən dəyərindən artıq dəyərlə 
uçota alınır. Bu halda, həmin aktiv  dəyərdən düşmüş kimi göstərilir və bu Standart  müəssisənin  dəyərdən 
düşmə zərərini tanımasını tələb edir. Bu Standart həmçinin, müəssisənin nə zaman  dəyərdən düşmə zərərini ləğv 
etməli olduğunu göstərir və açıqlama tələblərini müəyyən edir.  

Standartın tətbiqi sahəsi  

2 Bu Standart, aşağıda qeyd olunanlar istisna olmaqla, bütün aktivlərin  dəyərdən düşməsinin uçotu zamanı 
tətbiq edilməlidir:  
(a) ehtiyatlar (bax. “Ehtiyatlar” adlı 2 №-li MUBS); 

(b) tikinti müqavilələrindən yaranan aktivlər (bax: “Tikinti müqavilələri” adlı 11 №-li MUBS); 
(c) təxirə salınmış vergi aktivləri (bax: “Mənfəət vergisi”  adlı 12 №-li MUBS); 
(ç) işçilərin mükafatlandırılmasından yaranan aktivlər (bax: “Işçilərin mükafatlandırılması” adlı 19 

№-li MUBS); 
(d) “Maliyə alətləri: Tanınma və  ölçülmə” adlı 39 №-li MUBS-un tətbiq sahəsi çərçivəsində olan 

maliyyə aktivləri; 
(e) ədalətli dəyəri ilə qiymətləndirilən investisiya mülkiyyəti (bax: “Investisiya mülkiyyəti” adlı 40 №-

li MUBS); 
(ə) satış yeri xərcləri çıxılmaqla, ədalətli dəyəri ilə qiymətləndirilən kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə 

bağlı olan bioloji aktivlər (bax: “Kənd təsərrüfatı”  adlı 41 №-li MUBS); 
(f) “Sığorta müqavilələri” adlı 4 №-li MHBS çərçivəsində olan sığorta müqavilələrinə əsasən 

sığotaçının müqavilə hüquqlarından meydana gələn təxirə salınmış alış xərcləri və qeyri-maddi 
aktivlər; və 

(g) “Satış üçün saxlanılan uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış fəaliyyətlər” adlı 5 №-li MHBS-a 
uyğun olaraq satış üçün saxlanılan kimi təsnifləşdirilmiş uzunmüddətli aktivlər (və ya xaric 
olunan aktiv qrupları). 

3 Bu Standart ehtiyatlara, tikinti müqavilələri üzrə yaranan aktivlərə, təxirə salınmış vergi aktivlərinə, işçilərin 
mükafatlandırılmasından yaranan aktivlərə və ya satış üçün saxlanılan kimi təsnif edilən aktivlərə (və ya satış 
üçün saxlanılan kimi təsnif edilən  xaric olunan aktiv qruplarına daxil edilmiş) tətbiq edilmir. Bunun səbəbi, bu 
aktivlərə tətbiq edilə bilən mövcud Standartların, onların tanınması və qiymətləndirilməsi üzrə tələbləri artıq 
özündə əks etdirməsidir. 

4 Bu Standart aşağıdakı kimi təsnifləşdirilmiş maliyyə aktivlərinə tətbiq edilir:  
(a) “Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) və fərdi maliyyə hesabatları” adlı 27 №-li MUBS-a müvafiq olaraq 

müəyyən edilmiş törəmə müəssisələr; 
(b) “Asılı müəssisələrinə investisiyaların uçotu” adlı 28 №-li MUBS-a müvafiq olaraq müəyyən edilmiş  

asılı müəssisələri; və 
(c) “Birgə müəssisələrdə iştirak payları” adlı 31 №-li MUBS-da müəyyən edildiyi kimi birgə müəssisələr. 

Digər maliyyə aktivlərinin  dəyərdən düşməsi üçün 39 №-li MUBS-a baxın. 

5 Bu Standart 39 №-li MUBS çərçivəsində olan maliyyə aktivlərinə, 40 №-li MUBS-a uyğun olaraq ədalətli dəyər 
ilə qiymətləndirilən investisiya mülkiyyətinə və ya 41 №-li MUBS-a uyğun olaraq satış yeri xərcləri çıxılmaqla 
ədalətli dəyəri ilə qiymətləndirilən kənd təsərrüfatı ilə bağlı bioloji aktivlərə tətbiq edilmir. Buna baxmayaraq, bu 
Standart, yenidən qiymətləndirmə modelinin əks olunduğu “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li MUBS 
kimi, digər standartlara uyğun olaraq yenidən qiymətləndirmə dəyəri (yəni, ədalətli dəyər) ilə uçota alınmış 
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aktivlərə tətbiq edilir. Yenidən qiymətləndirilən aktivin  dəyərdən düşüb-düşməməsi mümkünlüyünün 
müəyyənləşdirilməsi ədalətli dəyərin hesablanması üçün istifadə olunan əsasdan asılıdır:  

(a) aktivin bazar dəyəri onun ədalətli dəyəri kimi qəbul edildikdə, aktivin ədalətli dəyəri ilə onun satış 
xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri arasındakı yeganə fərq bu aktivin xaric olması üçün tələb olunan 
birbaşa əlavə xərclərin məbləğidir: 

(i) aktivin xaric olması üçün tələb olunan əlavə xərclərin məbləği əhəmiyyətsiz olduqda, 
yenidən qiymətləndirilmiş aktivin bərpa edilə bilən dəyəri mütləq onun yenidən 
qiymətləndirilmiş dəyərinə (yəni, ədalətli dəyərinə) yaxın, ya da ondan artıq olacaq. Bu 
halda, yenidən qiymətləndirmə tələbləri tətbiq edildikdən sonra, yenidən 
qiymətləndirilmiş aktivin  dəyərdən düşəcəyi az ehtimal olunur və bərpa edilə bilən 
dəyərin hesablanmasına ehtiyacın yaranmır. 

(ii) aktivin xaric olması üçün tələb olunan əlavə xərclərin məbləği əhəmiyyətsiz olmadıqda, 
yenidən qiymətləndirilmiş aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri mütləq onun 
ədalətli dəyərindən az olacaq. Buna görə də, yenidən qiymətləndirilmiş aktivin hazırkı 
dəyəri onun yenidən qiymətləndirilmiş (yəni, ədalətli) dəyərindən az olduqda, bu aktiv  
dəyərdən düşmüş hesab olunur. Bu halda, yenidən qiymətləndirmə tələbləri tətbiq 
edildikdən sonra, müəssisə aktivin  dəyərdən düşüb-düşməməsini müəyyən etmək üçün 
bu Standartı tətbiq edir. 

(b) aktivin ədalətli dəyəri onun bazar dəyəri əsasında deyil başqa əsasda müəyyən edildikdə, bu 
aktivin yenidən qiymətləndirilmiş (yəni, ədalətli) dəyəri onun bərpa edilə bilən dəyərindən artıq və 
ya az ola bilər. Beləliklə, yenidən qiymətləndirmə tələbləri tətbiq edildikdən sonra, müəssisə 
aktivin  dəyərdən düşməsinin mümkün olub-olmadığını müəyyən etmək üçün bu Standartı tətbiq 
edir. 

Əsas anlayışlar  

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

Fəal bazar aşağıdakı mövcud olan şərtləri əhatə edir: 
(a) bazarda alınıb-satılan mallar eyni tiplidir;  
(b) hazır alıcı və satıcı tapmaq hər an mümkündür; və 

(c) qiymətlər hamı üçün məlumdur. 
Razılaşma tarixi – Birləşən tərəflər arasında prinsipial məsələlər üzrə razılaşmanın əldə olunduğu, ictimai 
əhəmiyyətli qurumlar halında isə ictimaiyyətə elan edildiyi tarixdir. Ədavətlə əldə etmə (bir şirkətin, onun 
rəhbərliyinin və aparıcı səhmdarlarının istəyi əleyhinə, səhmlərinin bazarda başqa bir şirkət tərəfindən 
alınması yolu ilə həmin şirkətin özününküləşdirilməsi) halında, birləşən tərəflər arasında prinsipial 
məsələlər üzrə razılaşma əldə edilən ən tez tarix satın alınan şirkət üzərində nəzarəti əldə etmək məqsədilə 
alıcının irəli sürdüyü təklifin satın alınan şirkətin yetərsay sahibkarları tərəfindən qəbul edildiyi tarixdir. 
Balans dəyəri – hər hansı yığılmış köhnəlmə (amortizasiya) nəticəsində yığılmış zərərləri çıxdıqdan sonra 
aktivin balans hesabatında tanınan dəyəridir. 
Pul vəsaitlərini yaradan vahid digər aktivlər və ya aktivlər qrpunun yaratdığı nağd pul vəsaitlərinin 
mədaxilindən kifayət qədər müstəqil olan nağd pul vəsaitlərinin mədaxilini yaradan, müəyyən edilə bilən 
ən kiçik aktivlər qrupudur. 
Korporativ aktivlər, qudvil istisna olmaqla, həm nəzərdən keçirilən pul vəsaitlərini yaradan vahidin, həm 
də pul vəsaitlərini yaradan digər vahidlərin gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinə gətirib çıxaran 
aktivlərdir. 

Xaric etmə xərcləri,  maliyyə xərcləri və mənfəət vergisi xərcləri istisna olmaqla, birbaşa aktivin və ya pul 
vəsaitlərini yaradan vahidin xaric olmasına aid edilə bilən əlavə xərclərdir. 

Amortizasiya olunan 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 olunan dəyərinin müəyyən olunmuş 
hissələrlə müntəzəm olaraq (sistematik) paylaşdırılmasıdır (bölüşdürülməsidir). 
Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər, xaric etmə xərcləri çıxılmaqla, müstəqil, yaxşı məlumatlandırılmış 
və bu cür əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı olan tərəflər arasında əməliyyat nəticəsində aktivin 
və ya pul vəsaitlərini yaradan vahidin satışından əldə edilən bilən məbləğdir. 
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 Dəyərdən düşmə zərəri aktivin və ya pul vəsaitlərini yaradan vahidin balans dəyərinin onun bərpa edilə 
bilən dəyərindən artıq olan məbləğidir. 
Aktivin və ya pul vəsaitlərini yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləği, onun satış xərcləri çıxılmaqla 
ədalətli dəyəri və istifadə dəyərindən daha yüksək olanıdır.  

Faydalı istismar 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. 

İstifadə dəyəri aktivdən və ya pul vəsaitlərini yaradan vahiddən hasil olunacağı gözlənilən gələcək nağd pul 
vəsaitlərinin hazırkı dəyəridir. 

Qimətdən düşə bilən aktivin müəyyən edilməsi 

7 8–17-ci maddələr bərpa edilə bilən məbləğin nə zaman müəyyən edilməli olduğunu göstərir. Bu tələblər “aktiv” 
terminindən istifadə edir, lakin bərabər şəkildə həm fərdi aktivlərə, həm də pul vəsaitlərini yaradan vahidlərə 
tətbiq edilir. Bu Standartın qalan hissəsinin strukturu aşağıdakı kimidir:  

(a) 18–57-ci maddələrdə bərpa edilə bilən məbləğin qiymətləndirilməsi üçün tələblər ifadə edilmişdir. Bu 
tələblər də “aktiv” terminindən istifadə edir, lakin bərabər şəkildə fərdi aktivlərə və pul vəsaitlərini 
yaradan vahidlərə tətbiq edilir. 

(b) 58–108-ci maddələrdə  dəyərdən düşmə zərərlərinin tanınması və ölçülməsi üçün tələblər ifadə 
edilmişdir. Qudvil istisna olmaqla, fərdi aktivlər üçün  dəyərdən düşmə zərərlərinin tanınması və 
ölçülməsinə 58–64-cü maddələrdə baxılmışdır. 65–108-ci maddələr pul vəsaitlərini yaradan vahidlər və 
qudvil üçün  dəyərdən düşmə zərərlərinin tanınması və qiymətləndirilməsini özündə əks etdirir. 

(c) 109–116-cı maddələr aktiv və ya pul vəsaitlərini yaradan vahid üçün əvvəlki dövrlərdə tanınmış  
dəyərdən düşmə zərərinin ləğv edilməsi üçün tələbləri şərh edir. Bu tələblər də 'aktiv' terminindən 
istifadə edir, lakin bərabər şəkildə həm fərdi aktivlərə, həm də pul vəsaitlərini yaradan vahidlərə tətbiq 
edilir. Əlavə tələblər fərdi aktivlər üçün 117–121-ci maddələrdə, pul vəsaitlərini yaradan vahid üçün 
122 və 123-cü maddələrdə və qudvil üçün 124 və 125-ci maddələrdə ifadə olunmuşdur. 

(ç) 126–133-cü maddələr aktivlər və pul vəsaitlərini yaradan vahidlər üçün  dəyərdən düşmə zərərləri və  
dəyərdən düşmə zərərlərinin ləğv olunması haqqında açıqlanmalı olan informasiyanı göstərir. 134–137-
ci maddələr  dəyərdən düşmə üzrə yoxlanılması məqsədilə istifadə müddəti qeyri-müəyyən olan qudvil 
və ya qeyri-maddi aktivlərin bölüşdürüldüyü pul vəsaitlərini yaradan vahidlər üçün əlavə açıqlama 
tələblərini göstərir. 

8 Aktiv, onun balans dəyəri bərpa edilə bilən dəyərindən artıq olduğu zaman dəyərdən düşür. Bu Standartın 12 və 
14-cü maddələrində  dəyərdən düşmə zərərinin yarana biləcəyinin bəzi əlamətləri göstərilmişdir. Bu 
əlamətlərdən hər hansı biri mövcud olduqda, bərpa edilə bilən dəyərin rəsmi qiymətləndirilməsinin aparılması 
tələb olunur. Bu Standart, 10-cu maddəsində göstərilən hallar istisna olmaqla, hər hansı  dəyərdən düşmə əlaməti 
mövcud olmadıqda, bərpa edilə bilən məbləğin rəsmi qiymətləndirilməsinin aparılmasını tələb etmir. 

9 Müəssisə, aktivin  dəyərdən düşə biləcəyini göstərən hər hansı əlamətin mövcud olub-olmadığını hər 
hesabat tarixində qiymətləndirməlidir. Əgər hər hansı belə əlamət mövcuddursa, müəssisə aktivin bərpa 
edilə bilən dəyərini qiymətləndirməlidir. 

10 Aktivin  dəyərdən düşə biləcəyini göstərən hər hansı əlamətin mövcud olub-olmamasından asılı 
olmayaraq, müəssisə eyni zamanda aşağıda qeyd edilənləri həyata keçirməlidir:  
(a) faydalı istifadə müddəti qeyri-müəyyən olan və ya hələ istifadə ediləyə verilməyən qeyri-maddi 

aktivi, onun balans dəyərini bərpa edilə bilən dəyəri ilə müqayisə etməklə, ilbəil  dəyərdən düşmə 
üzrə yoxlamalıdır.  Dəyərdən düşmə üzrə yoxlama, hər il eyni vaxtda keçirilmək şərti ilə, illik 
dövr ərzində istənilən zaman həyata keçirilə bilər. Müxtəlif qeyri-maddi aktivlər  dəyərdən 
düşmə üzrə müxtəlif vaxtlarda yoxlanıla bilər. Lakin, əgər belə qeyri-maddi aktiv ilkin olaraq 
cari illik dövr ərzində tanınmışdırsa,  dəyərdən düşmə üzrə cari illik dövr bitməmiş 
yoxlanılmalıdır. 

(b) müəssisələrin birləşməsi zamanı əldə edilmiş qudvili 80-99-cu maddələrə uyğun olaraq  dəyərdən 
düşmə üzrə illik olaraq yoxlamalıdır. 

11 Qeyri-maddi aktivin, onun balans dəyərini bərpa etmək üçün gələcəkdə kifayət qədər iqtisadi səmərə gətirmək 
qabiliyyəti, adətən aktiv istifadəyə verilməzdən əvvəl (aktiv istifadədə olduğu zamandakı ilə müqayisədə) daha 
çox qeyri-müəyyən hesab olunur.. Buna görə də, bu Standart hələ istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivin balans 
dəyərini  dəyərdən düşməyə görə, ən azı ildə bir dəfə, yoxlamağı tələb edir. 
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12 Aktivin  dəyərdən düşə biləcəyini göstərən hər hansı əlamətin olub-olmamasını qiymətləndirən zaman 
müəssisə ən azı aşağıda qeyd olunanları nəzərə almalıdır:  

İnformasiyanın xarici mənbələri 

(a) dövr ərzində aktivin bazar dəyəri vaxtın keçməsi və ya adi istifadə nəticəsində gözləniləndən 
əhəmiyyətli dərəcədə daha çox aşağı düşmüşdür. 

(b) dövr ərzində müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi texnoloji, bazar, iqtisadi və ya hüquqi mühitdə və 
ya aktivin yönəldiyi bazarda müəssisə üçün mənfi təsirə malik əhəmiyyətli dəyişikliklər baş 
vermiş və ya yaxın gələcəkdə baş verəcəyi gözlənilir. 

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

(ç) müəssisənin xalis aktivlərinin balans dəyəri onun bazar kapitallaşdırılmasından daha çoxdur. 

İnformasiyanın daxili mənbələri 

(d) aktivin mənəvi köhnəlməsinə və ya fiziki korlanmasına sübut var. 
(e) dövr ərzində aktivin istifadə edildiyi və ya istifadə ediləcəyinin gözlənildiyi həcmdə və ya qaydada 

müəssisə üçün mənfi təsirə malik əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermiş və ya yaxın gələcəkdə baş 
verəcəyi gözlənilir. Bu dəyişikliklərə aktivin istifadəsiz qalması, aktivin aid olduğu əməliyyatın 
dayandırılması və ya yenidən təşkili planları, aktivin ilkin olaraq gözlənilən tarixdən əvvəl xaric 
olması planları və aktivin faydalı istifadə müddətinin qeyri-müəyyəndən daha çox məhdud kimi 
yenidən qiymətləndirilməsi daxildir*. 

(ə) daxili hesabatlarda aktivin iqtisadi göstəricilərinin gözləniləndən daha pis olduğunu və ya 
olacağını göstərən sübutlar mövcuddur. 

13 Standartın 12-ci maddəsində verilmiş siyahı tam deyil. Müəssisə, aktivin  dəyərdən düşə biləcəyini göstərən 
digər əlamətləri müəyyən edə bilər və bu əlamətlər həmçinin aktivin bərpa edilə bilən dəyərinin və ya qudvil 
olduğu halda, 80-99-cu maddələrə uyğun olaraq,  dəyərdən düşmə üzrə yoxlamanın həyata keçirilməsini tələb 
edəcək. 

14 Aktivin  dəyərdən düşə biləcəyini göstərən daxili hesabatlardakı məlumatlar aşağıdakıları daxil edir:  

(a) aktivin əldə edilməsi üçün ilkin olaraq büdcədə nəzərdə tutulandan kifayət qədər yüksək olan nağd pul 
vəsaitlərinin hərəkətləri və ya onun istismarı və saxlanılması üçün tələb olunan əlavə pul vəsaitləri; 

(b) aktiv üzrə daxil olan, büdcədə nəzərdə tutulandan əhəmiyyətli dərəcədə aşağı faktiki xalis nağd pul 
vəsaitləri hərəkətləri və ya əməliyyat mənfəəti və ya zərəri; 

(c) aktivdən daxil olan, smeta xalis nağd pul vəsaitlərinin hərəkətləri və ya əməliyyat mənfəətinin 
əhəmiyyətli dərəcədə azalması və ya smeta zərərinin əhəmiyyətli artımı; və ya 

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

15 10-cu maddədə göstərildiyi kimi, bu Standart qeyri-müəyyən faydalı istifadə müddəti olan və ya hələ istifadədə 
olmayan qeyri-maddi aktivin və qudvilin  dəyərdən düşməyə görə yoxlanılmasının ən azı ildə bir dəfə 
aparılmasını tələb edir. 10-cu maddədəki tələblərin tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, aktivin bərpa edilə bilən 
dəyərinin yenidən qiymətləndirilməli olub-olmadığının müəyyən edilməsi zamanı əhəmiyyətlilik konsepsiyası 
tətbiq edilir. İlkin hesablamalar aktivin bərpa edilə bilən dəyərinin onun balans dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə 
böyük olduğunu göstərdikdə, həmin fərqi aradan qaldıracaq heç bir hadisə baş vermədikdə, müəssisənin aktivin 
bərpa edilə bilən dəyərini yenidən qiymətləndirməsinə ehtiyac olmur. Oxşar şəkildə, ilkin təhlil aktivin bərpa 
edilə bilən məbləğinin 12-ci maddədə siyahısı verilmiş göstəricilərdən birinə (və ya bir neçəsinə) həssas 
olmadığını göstərə bilər. 

16 15-ci maddədə izah edildiyi kimi, əgər investisiya rentabelliyinin bazar faiz dərəcəsi və ya digər bazar dərəcələri 
dövr ərzində artmışsa, aşağıdakı hallarda aktivin bərpa edilə bilən məbləğinin rəsmi qiymətləndirilməsinin 
aparılması tələb edilmir:  

                                                
* Aktiv satış üçün olan aktivlərin meyarlarına cavab verdikdə və ya satış üçün təsnifatlandırılan satış qrupuna daxil edildikdə, bu Standartıın 
tətbiqi sahəsindən çıxarılır və “Satış üçün olan uzunmüddətli aktivlər və Dayandırılmış Fəaliyyətlər” adlı 5 №-li MHBS-ə uyğun olaraq uçota 
alınır. 
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(a) əgər aktivin istifadədə olan dəyərinin kalkulyasiyasında istifadə olunan diskont dərəcəsinin bazar faiz 
dərəcələrinin artması ilə təsirə məruz qalacağı az ehtimal olunursa. Məsələn, qısamüddətli faiz 
dərəcələrində artımlar çox davam edən faydalı istifadə müddətinə malik aktiv üçün istifadə olunan 
diskont dərəcəsi üzərində əhəmiyyətli təsirə malik olmaya bilər. 

(b) əgər aktivin istifadədə olan dəyərinin kalkulyasiyasında istifadə olunan diskont dərəcəsinin həmin bazar 
dərəcələrinin artması ilə təsirə məruz qalması mümkündürsə, lakin bərpa edilə bilən məbləğin əvvəlki 
həssaslıq təhlili göstərirsə ki: 

(i) gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin də artımı mümkün olduğu üçün bərpa edilə bilən 
məbləğdə əhəmiyyətli azalma olacağı az ehtimal ediləndir (məsələn, bəzi hallarda, müəssisə 
öz məcmu gəlirlərini bazar dərəcələrindəki hər hansı bir artıma görə kompensasiya etmək 
üçün tənzimlədiyini nümayiş etdirə bilər); və ya  

(ii) bərpa edilə bilən məbləğdə azalmanın əhəmiyyətli  dəyərdən düşmə zərəri ilə nəticələnəcəyi 
az güman edilir. 

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

Bərpa edilə bilən məbləğin qiymətləndirilməsi 

18 Bu Standartda bərpa edilə bilən məbləğ, aktivin və ya pul vəsaitlərini yaradan vahidin satış xərcləri çıxılmaqla 
ədalətli dəyəri ilə onun istifadə dəyəri müqayisə edildikdə, onların arasında daha böyük olanı kimi müəyyən 
edilir. Standartın 19-57-ci maddələrində bərpa edilə bilən məbləğin qiymətləndirilməsi üçün tələblər 
açıqlanmışdır. Bu tələblərdə 'aktiv' termini istifadə edilsə də, onlar bərabər şəkildə fərdi aktivlərə və ya pul 
vəsaitlərini yaradan vahidə tətbiq edilir. 

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

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

21 Aktivin istifadə dəyəri onun satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə artıq olmadıqda, 
aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri onun bərpa edilə bilən məbləği kimi istifadə edilə bilər. Bu hal 
adətən, xaric olunması məqsədilə saxlanılan aktivlərə tətbiq edilir. Bunun səbəbi xaric olunması məqsədilə 
saxlanılan aktivin istifadə dəyərinin əsasən, xaric etmə üzrə xalis gəlirdən ibarət olmasıdır (belə ki, aktivin xaric 
olunmasına qədər onun davamlı istifadəsindən gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti nəzərə alınmayacaq qədər az 
olacaq). 

22 Aktivin digər aktivlər və ya aktivlər qrupunun yaratdığı pul vəsaitlərinin hərəkətindən kifayət qədər müstəqil 
olan pul vəsaitlərinin hərəkətini yaratmadığı hal istisna olmaqla, bərpa edilə bilən məbləğ fərdi aktiv üçün 
müəyyən edilir. Bu halda, aşağıda qeyd olunanlar baş verməyənədək, bərpa edilə bilən məbləğ aktivin aid olduğu 
pul vəsaitlərini yaradan vahid üçün müəyyən edilir (bax: 65–103-cü maddələr):  

(a) aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri onun balans dəyərindən yüksəkdir; və ya 

(b) aktivin istifadə dəyəri onun satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərinə yaxın qiymətləndirilə bilər və 
satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri müəyyən edilə bilər. 

23  Bəzi hallarda qiymətləndirmələr, ortalamalar və qısaldılmış hesablama metodları, bu Standartda satış xərcləri 
çıxılmaqla ədalətli dəyər və ya istifadə dəyərinin müəyyən edilməsi üçün verilən müfəssəl hesablamalara kafi 
yaxınlaşmalar təmin edə bilər. 

Qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik olan qeyri-maddi 
aktivlərin bərpa edilə bilən dəyərinin qiymətləndirilməsi 

24 10-cu maddə qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik qeyri-maddi aktivin, onun  dəyərdən düşə 
biləcəyini göstərən hər hansı göstəricinin olub-olmamasından asılı olmayaraq, balans dəyəri və bərpa edilə bilən 
məbləğinin müqayisə edilməsi ilə  dəyərdən düşməyə görə illik olaraq yoxlanılmasını tələb edir. Lakin aşağıdakı 
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meyarların hamısının ödənilməsi şərti ilə, aktivin bərpa edilə bilən məbləğinin əvvəlki dövrdə ən son müfəssəl 
hesablanması cari dövrdə onun  dəyərdən düşməyə görə yoxlanılmasında istifadə edilə bilər: 

(a) əgər qeyri-maddi aktiv davamlı istifadə olunma zamanı digər aktivlər və ya aktivlər qrupundan yaranan 
pul vəsaitlərinin daxilolmalarından kifayət qədər müstəqil olan pul vəsaitləri daxilolmaları yaratmırsa 
və buna görə də aid olduğu pul vəsaitlərini yaradan vahidin bir hissəsi kimi  dəyərdən düşməyə görə 
yoxlanılırsa, bərpa edilə bilən məbləğin ən son hesablanmasından bəri həmin vahidi təşkil edən aktivlər 
və öhdəliklər əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməməlidirlər;  

(b) bərpa edilə bilən məbləğin ən son hesablanması aktivin balans dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə artıq 
olan məbləğ ilə nəticələnir; və 

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

Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər 
25 Aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri üçün ən yaxşı nümunə müstəqil, yaxşı məlumatlandırılmış və bu 

cür əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı olan tərəflər arasında məcburi satış razılaşmasında aktivin xaric 
olmasına birbaşa aid edilə biləcək əlavə xərclər üzrə düzəldilmiş qiymətdir. 

26 Məcburi satış razılaşması mövcud deyilsə, lakin aktiv fəal bazarda satılırsa, satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli 
dəyər xaric etmə xərcləri çıxılmaqla aktivin bazar qiymətinə bərabərdir. Bazar qiymətləri movcud olmadığı 
zaman, sövdələşmə tarixi və qiymətləndirmənin aparıldığı tarix arasında olan dövrdə iqtisadi vəziyyətdə heç bir 
əhəmiyyətli dəyişikliyin baş vermədiyi təqdirdə, ən son sövdələşmə qiyməti satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli 
dəyəri qiymətləndirmək üçün bazanı təmin edə bilər. 

27 Aktiv üçün məcburi satış razılaşması və ya fəal bazar mövcud olmadıqda, satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər 
müəssisənin balans tarixində müstəqil, yaxşı məlumatlandırılmış və bu cür əməliyyatın həyata keçirilməsində 
maraqlı olan tərəflər arasında baş verən sövdələşmədə xaric etmə xərcləri çıxıldıqdan sonra aktivin xaric 
olmasından əldə edə biləcəyi məbləği əks etdirmək üçün mövcud olan ən yaxşı informasiyaya əsaslanır. Bu 
məbləğin müəyyən edilməsi zamanı müəssisə oxşar aktivlər üçün eyni sahə daxilində son sövdələşmələrin 
nəticələrini nəzərə almalıdır. Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər, rəhbərlik aktivi dərhal satmağa təhrik 
edilməyənə kimi məcburi satışı əks etdirmir. 

28 Öhdəlik kimi tanınanlar istisna olmaqla, xaric etmə xərcləri satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərin müəyyən 
edilməsi zamanı çıxılır. Bu cür xərclərə misal olaraq hüquqi xərclər, gerb yığımları və oxşar əməliyyat vergiləri, 
aktivin sökülməsi xərcləri və aktivin satış üçün yararlı vəziyyətə gətirilməsi üçün birbaşa əlavə xərclər göstərilə 
bilər. Buna baxmayaraq, aktivin xaric olunmasından sonra həyata keçirilən biznesin kiçildilməsi və ya yenidən 
təşkili ilə əlaqədar xərclər və işdən çıxma müavinətləri (“Işçilərin mükafatlandırılması”adlı 19 №-li MUBS-da 
müəyyən edildiyi kimi), aktivi xaric etmək üçün birbaşa əlavə xərclərə aid edilmir. 

29 Aktivin xaric olması müəssisənin öhdəliyi öz üzərinə götürməsini tələb edirsə, lakin satış xərcləri çıxılmaqla 
ədalətli dəyər öhdəlik məbləğinin çıxılmasından sonra aktivin xalis balans dəyərinə bərabərdirsə, bu halda tətbiq 
ediləcək müvafiq uçot qaydası üçün Standartın 78-ci maddəsinə istinad edilməlidir. 

İstifadə dəyəri 
30 Aktivin istifadə dəyərinin hesablanması zamanı aşağıdakı elementlər əks etdirilməlidir:  

(a) müəssisənin aktivdən əldə etməyi gözlədiyi gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirilmiş 
məbləği; 

(b) həmin gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin məbləğində və ya müddətində mümkün olan 
tərəddüdlər ilə bağlı ehtimallar; 

(c) risksiz cari bazar faiz dərəcəsi ilə təmsil edilmiş pulun zaman dəyəri; 

(ç) aktivə xas olan qeyri-müəyyənliyin qiyməti; və 
(d) bazar iştirakçılarının müəssisənin aktivdən əldə etməyi gözlədiyi gələcək pul vəsaitlərinin 

hərəkətinin qiymətləndirilməsində əks etdirməli olduqları digər amillər. 
31 Aktivin istifadə dəyərinin qiymətləndirilməsi aşağıdakı addımlardan ibarətdir:  

(a)  aktivin davamlı istifadəsindən və onun istifadəsinin tamamilə dayandırılmasından əldə edilməsi 
gözlənilən gələcək pul vəsaitləri daxilolmaları və xaricolmalarının qiymətləndirilməsi; və 

(b) həmin gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinə müvafiq diskont dərəcəsinin tətbiqi. 
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32 30-cu maddənin (b), (ç) və (d) bəndlərində müəyyən edilmiş elementlər ya gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinə, 
ya da diskont dərəcəsinə düzəliş kimi əks etdirilə bilər. Müəssisə gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin 
məbləğində və ya vaxtının müəyyən edilməsində mümkün tərəddüdlərlə bağlı gözləntilərini əks etdirmək üçün 
hansı yanaşmanı qəbul edirsə etsin, nəticə gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin gözlənilən diskontlaşdırılmış 
dəyərini, yəni bütün mümkün nəticələrin orta çəkili ölçüsünü əks etdirməlidir. Əlavə A aktivin istifadə dəyərinin 
qiymətləndirilməsində diskontlaşdırılmış dəyər metodlarının istifadəsi üzrə əlavə rəhbərliyi təmin edir. 

Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirilməsi üçün əsas  
33 İstifadə dəyərinin qiymətləndirilməsi zamanı müəssisə aşağıdakıları etməlidir:  

(a) pul vəsaitləri hərəkətinin proqnozlarını aktivin qalan faydalı istifadə müddəti ərzində mövcud 
olacaq iqtisadi vəziyyətin tərəddüdü üçün rəhbərliyin ən yaxşı proqnoz qiymətini təmsil edən 
rasional və qəbul edilə bilən ehtimallar üzərində əsaslandırmalıdır. Daha böyük üstünlük 
müstəqil sübuta verilməlidir. 

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

(c) ən son büdcələr/proqnozlaşdırmalarla əhatə olunmuş dövr xaricində olan pul vəsaitlərinin 
hərəkətinin proqnozlarını, büdcələr/proqnozlara əsaslanan qiymətləndirmələri artan dərəcə 
əsaslandırıla bilməyənə qədər növbəti illər üçün sabit və ya azalan böyümə dərəcələrinin 
istifadəsi ilə ekstrapolyasiya edərək qiymətləndirməlidir. Daha yüksək dərəcə əsaslandırıla 
bilməyənə qədər, bu artım dərəcəsi məhsullar, sahə və ya müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi ölkə və 
yaxud ölkələr və yaxud da aktivin istifadə edildiyi bazar üçün uzunmüddətli orta artım dərəcəsini 
keçməməlidir. 

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

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

36 Aktivin faydalı istifadə müddətinin sonunadək pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozları növbəti illər üçün artım 
dərəcəsini isifadə edən maliyyə büdcəsi/proqnozlaşdırmalarına əsaslanan pul vəsaitlərinin hərəkəti 
proqnozlarının ekstrapolyasiyası ilə qiymətləndirilir. Dərəcədə artım məhsulun və ya sahə həyat sikli ərzində 
nümunələr haqqında obyektiv informasiyaya uyğun gəlməyənə kimi bu dərəcə sabit və ya azalandır. Əgər 
müvafiq gələrsə, artım dərəcəsi sıfır və ya mənfidir. 

37 Şərtlər əlverişli olan zaman rəqiblər bazara daxil olub artımı məhdudlaşdıra bilər. Buna görə də müəssisələrin 
məhsullar, sahələr və ya müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi ölkə və ya ölkələr üçün və yaxud da aktivin istifadə 
edildiyi bazar üçün uzun müddət ərzində (deyək ki, iyirmi il) ilkin orta artım dərəcəsini keçməkdə çətinlikləri 
olacaq. 

38 Maliyyə büdcəsi/proqnozlarından informasiyanın istifadəsi zamanı müəssisə həmin informasiyanın qənaətbəxş 
və əlverişli ehtimalları əks etdirib-etdirmədiyini və aktivin qalan faydalı faydalı istismar müddəti ərzində 
mövcud olacaq iqtisadi şərtlər dəsti üçün rəhbərliyin ən yaxşı qiymətləndirməsini təmsil edib-etmədiyini nəzərə 
alır. 

Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirmələrinin strukturu  
39 Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirmələri özündə aşağıdakıları əks etdirməlidir:  

(a)  aktivin davamlı istifadəsi nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmalarının proqnozları; 
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(b)   aktivin davamlı istifadəsindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmalarını yaratmaq üçün labüd 
olaraq baş vermiş (aktivi istifadəyə hazırlamaq üçün tələb olunan pul vəsaitlərinin xaricolmaları 
daxil olmaqla) və aktivə birbaşa aid edilə bilən və ya əsaslandırılmış və müvafiq əsasda aktivə 
bölüşdürülə bilən pul vəsaitlərinin xaricolmaları üzrə proqnozlar; və 

(c)  mövcuddursa, aktivin faydalı istifadə müddətinin sonunda onun xaric olmasına görə daxil (və ya 
xaric) olan xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti. 

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

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

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

43 İkiqat hesablamadan yayınmaq üçün gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirmələrinə aşağıdakılar 
daxil edilmir:  

(a) baxışda olan aktivlər (məsələn, debitor borcları kimi maliyyə aktivləri) üzrə pul vəsaitlərinin 
daxilolmalarından kifayət qədər müstəqil olan daxilolmalar yaradan aktivdən pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları; və 

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

44 Aktiv üzrə yarana biləcək gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti onun cari vəziyyətinə uyğun olaraq 
qiymətləndirilməlidir. Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirmələrinə aşağıdakılardan 
yaranması gözlənilən qiymətləndirilmiş gələcək nağd pul vəsaitlərinin daxilolmaları və ya xaricolmaları 
daxil edilmir:  
(a) müəssisənin hələ öhdəsinə götürmədiyi gələcək struktur dəyişikliyi; və ya 

(b) aktivin səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsi və ya artırılması. 
45 Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti aktiv üçün onun cari vəziyyətinə görə qiymətləndirildiyinə görə istifadə dəyəri  

aşağıdakıları əks etdirmir:  

(a) gələcək pul vəsaiti xaricolmaları və ya aidiyyatı üzrə maya dəyərinin aşağı salınmaları (məsələn, şəxsi 
heyətin saxlanmasına çəkilən xərclərin azaldılması) və ya müəssisənin hələ üzərinə götürmədiyi 
gələcək struktur dəyişikliyindən yaranması gözlənilən faydalar; və ya 

(b) aktivin səmərəliliyini təkmilləşdirəcək və ya artıracaq gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti və ya belə 
xaricolmalardan yaranması gözlənilən əlaqədar pul vəsaiti daxilolmaları. 

46 Restrukturizasiya rəhbərlik tərəfindən planlaşdırılan və nəzarət edilən və, ya müəssisə tərəfindən öz üzərinə 
götürülən biznesin əhatə sahəsini, ya da biznesin aparılma qaydasını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişən proqramdır. 
“Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər” adlı 37 №-li MUBS müəssisənin nə vaxt 
restrukturizasiya etməli olduğu barədə göstərişləri əks etdirir. 

47 Müəssisə struktur dəyişikliyi həyata keçirdiyi zaman bəzi aktivlərin bu struktur dəyişikliyinin təsirinə məruz 
qalması mümkündür. Müəssisə struktur dəyişikliyi etməyi üzərinə götürdükdə:  

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

(b) struktur dəyişikliyi üçün onun gələcək pul vəsaitlərinin xaricolmalarının qiymətləndirmələri 37 №-li 
MUBS-a uyğun olaraq, struktur dəyişikliyi üzrə qiymətləndirilmiş öhdəliklərə daxil edilirlər. 

Şərhedici Nümunə 5 gələcək restrukturizasiyanın istifadə dəyərinin hesablanmasına təsirini əks etdirir. 

48 Müəssisə tərəfindən aktivi təkmilləşdirən və ya onun səmərəliliyini artıran pul vəsaitlərinin xaricolmaları həyata 
keçirilməyənədək, gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirmələri pul vəsaitlərinin xaricolmaları ilə 
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bağlı iqtisadi faydalarda artımdan yaranması gözlənilən qiymətləndirilən gələcək pul vəsaiti daxilolmalarını daxil 
etmir (bax: Şərhedici Nümunə 6). 

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

50 Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakılar nəzərə alınmamalıdırlar:  
(a) maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları və ya xaricolmaları; və 

ya 
(b) mənfəət vergisi üzrə daxilolmalar və ya ödənişlər. 

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

52 Aktivin faydalı istifadə müddətinin sonunda xaric olunmasına görə əldə edilməli (ödənilməli) olan xalis 
pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirməsi, xaric etmə xərcləri çıxıldıqdan sonra, müəssisənin 
məlumatlı, bu əməliyyatı həyata keçirməkdə istəkli olan tərəflər arasında “uzadılmış əl məsafəsində” 
razılaşmasında aktivin xaric olunmasından əldə etməyi gözlədiyi məbləğdir. 

53 Aktivin faydalı istismar müddətinin sonunda xaric olmasına görə daxil (xaric) olan xalis pul vəsaitlərinin 
hərəkətinin qiymətləndirilməsi zamanı, həmin xalis pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
hallar istisna olmaqla, aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərinin hesablanması üsuluna oxşar üsul istifadə 
edilir:  

(a) müəssisə öz faydalı istifadə müddətinin sonuna çatmış və aktivin istifadə ediləcəyi şərtlərə oxşar şərtlər 
altında fəaliyyət göstərmiş oxşar aktivlər üçün qiymətləndirmə tarixində üstünlük təşkil edən 
qiymətlərdən istifadə edir. 

(b) müəssisə həmin qiymətlərə ümumi inflyasiya ilə əlaqədar  gələcək qiymət artımları və gələcək  xüsusi 
qiymət artımları və ya azalmalarının hər ikisinin təsirinə uyğun düzəliş edir. Buna baxmayaraq, əgər  
aktivin davamlı istifadəsindən yaranacaq gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirmələri və 
diskont dərəcəsi ümumi inflyasiyanın təsirini istisna edirsə, həmin təsir xalis pul vəsaitlərinin 
hərəkətinin qiymətləndirilməsindən də istisna edilir. 

Xarici valyutada ifadə olunmuş gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti 
54 Gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti onların yaradılacağı valyutada qiymətləndirilir və sonra həmin valyutaya 

müvafiq olan diskont dərəcəsinə uyğun olaraq diskontlaşdırılır. Müəssisə hazırkı dəyəri, istifadə dəyərinin 
hesablanması tarixinə mövcud olan spot valyuta məzənnəsini tətbiq etməklə  çevirir. 

Diskont dərəcəsi 
55 Diskont dərəcəsi (dərəcələri), aşağıdakıların cari bazar qiymətləndirmələrini əks etdirən vergidən öncəki 

dərəcə (dərəcələr) olmalıdır:  
(a) pulun zaman dəyəri; və 

(b) gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinin  qiymətlənləndirmələrinə düzəliş edilmədiyi aktivlərə xas 
olan risklər. 

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

57 Aktiv üzrə xüsusi bazar dərəcəsi məlum olmadıqda, müəssisə diskont dərəcəsini qiymətləndirmək üçün 
surroqatlardan (əvəzedicilərdən) istifadə edir. Əlavə A belə hallarda diskont dərəcəsinin qiymətləndirilməsi üçün 
əlavə təlimat təmin edir. 

Dəyərdən düşmə zərərinin tanınması və qiymətləndirilməsi 

58 59–64-cü maddələrdə, qudvil istisna olmaqla, fərdi aktiv üzrə dəyərdən düşmə zərərlərinin tanınması və 
qiymətləndirilməsi üçün tələblər şərh edilir. Pul vəsaitlərini yaradan vahid və qudvil üçün isə dəyərdən düşmə 
zərərlərinin tanınması və qiymətləndirilməsi 65-108-ci maddələrdə göstərilmişdir. 

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

60 Aktivin digər Standarta uyğun olaraq yenidən qiymətləndirmə dəyəri ilə uçota alındığı hallar istisna 
olmaqla (məsələn, “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li MUBS-da təqdim edilmiş yenidən 
qiymətləndirmə modelinə uyğun olaraq)  dəyərdən düşmə zərəri dərhal mənfəət və ya zərər haqqında 
hesabatda tanınmalıdır. Yenidən qiymətləndirilmiş aktiv üzrə  dəyərdən düşmə zərəri həmin digər 
Standarta uyğun olaraq, yenidən qiymətləndirmə nəticəsində dəyərin azalması kimi uçota alınmalıdır. 

61 Yenidən qiymətləndirilməmiş aktiv üzrə  dəyərdən düşmə zərəri mənfəət və ya zərərdə tanınır. Buna 
baxmayaraq, yenidən qiymətləndirilmiş aktiv üzrə  dəyərdən düşmə zərəri, həmin aktiv üzrə yenidən 
qiymətləndirmə ehtiyatı məbləğini keçmədiyi dərəcədə, birbaşa hər hansı yenidən qiymətləndirmə ehtiyatına 
qarşı tanınır. 

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

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

64 Dəyərdən düşmə zərəri tanındıqda, onunla bağlı hər hansı təxirə salınmış vergi aktivləri və ya öhdəlikləri aktivin 
nəzərdən keçirilmiş balans dəyərini onun vergi bazası ilə müqayisə etməklə, “Mənfəət vergisi” adlı 12 №-li 
MUBS-a  uyğun olaraq müəyyən edilir (bax: Şərhedici Nümunə 3). 

Pul vəsaitlərini yaradan vahidlər və qudvil 

65 66–108-ci maddələrdə aktivin aid olduğu pul vəsaitlərini yaradan vahidi müəyyən etmək üçün və pul vəsaitlərini 
yaradan vahidlər və qudvilin balans dəyərinin təyin edilməsi və onlara görə dəyərdən düşmə zərərinin tanınması 
üçün tələblər şərh edilmişdir. 

Aktivin aid olduğu pul vəsaitlərini yaradan vahidin müəyyən edilməsi 
66 Aktivin dəyərdən düşə biləcəyini əks etdirən hər hansı göstərici mövcud olduqda, bərpa edilə bilən məbləğ 

fərdi aktiv üçün qiymətləndirilməlidir. Əgər fərdi aktiv üçün bərpa edilə bilən məbəği qiymətləndirmək 
mümkün deyilsə,  müəssisə aktivin aid olduğu pul vəsaitlərini yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləğini 
müəyyən etməlidir (aktivin pul vəsaitlərini yaradan vahidi). 

67 Fərdi aktivin bərpa edilə bilən məbləği aşağıdakı hallarda müəyyən edilə bilməz:  

(a) aktivin istifadə dəyəri onun satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərinə yaxın olan dəyər kimi 
qiymətləndirilə bilmədikdə; və 

(b) aktiv digər aktivlərin yaratdığı pul vəsaitlərindən kifayət qədər müstəqil olan pul vəsaitlərinin 
daxilolmalarını yaratmadıqda. 

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

Nümunə 

Mədən sənayesi müəssisəsi öz mədənçıxarma fəaliyyətini təmin etmək üçün xüsusi dəmir yol xəttinə malikdir. 
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Nümunə 

Xüsusi dəmir yolu yalnız ləğv olunma dəyəri ilə satıla bilər və o, mədənin digər aktivlərindən olan pul vəsaiti 
daxilolmalarından kifayət qədər müstəqil olan pul vəsaiti daxilolmaları yaratmır. 
Xüsusi dəmir yolunun bərpa edilə bilən məbləğini qiymətləndirmək mümkün deyil.Çünki onun istifadə dəyəri 
müəyyən edilə bilməz və yəqin ki, onun ləğv olunma dəyərindən fərqlənir. Buna görə də, müəssisə xüsusi dəmir 
yolunun aid olduğu pul vəsaitlərini yaradan vahidin (yəni bütövlükdə mədənin) bərpa edilə bilən məbləğini 
qiymətləndirir. 

68 6-cı maddədə müəyyən edildiyi kimi, aktivin pul vəsaitlərini yaradan vahidi, aktivin daxil olduğu və digər 
aktivlər və ya aktivlər qrupundan yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmalarından kifayət qədər müstəqil olan pul 
vəsaitlərinin daxilolmalarını yaradan ən kiçik aktivlər qrupudur. Aktivin pul vəsaitlərini yaradan vahidinin 
müəyyənləşdirilməsi mülahizəyə əsasən aparılır. Əgər bərpa edilə bilən məbləğ fərdi aktiv üçün müəyyən edilə 
bilmirsə, müəssisə kifayət qədər müstəqil pul vəsaitlərinin daxilolmalarını yaradan aktivlərin ən aşağı 
məcmusunu müəyyən edir.  

Nümunə 

Avtobus şirkəti beş marşrutun hər biri üzrə minimum xidmət tələb edən bələdiyyə ilə müqaviləyə əsasən 
xidmətlər göstərir. Hər bir marşruta ayrılmış aktivlər və hər bir marşrutdan pul vəsaitlərinin hərəkəti ayrı-
ayrılıqda müəyyən edilə bilər. Marşrutlardan biri əhəmiyyətli zərərlə fəaliyyət göstərir. 
Müəssisənin avtobus marşrutlarından hər hansı birini ixtisar etmək üçün seçim etmək imkanı olmadığına görə 
digər aktivlər və ya aktivlər qrupunun pul vəsaiti daxilolmalarından kifayət qədər müstəqil olan müəyyən oluna 
bilən pul vəsaiti daxilolmalarının ən aşağı səviyyəsi beş marşrut tərəfindən birlikdə yaradılan pul vəsaiti 
daxilolmalarıdır. Hər marşrut üçün pul vəsaitlərini yaradan vahid bütövlükdə avtobus şirkətidir. 

 
69 Pul vəsaitlərinin daxilolmaları müəssisəyə kənar şəxslərdən daxil olan pul vəsaitləri və onların ekvivalentləridir. 

Aktivdən (və ya aktivlər qrupundan) pul vəsaitlərinin daxilolmalarının digər aktivlərin (və ya aktivlər qrupunun) 
pul vəsaitlərinin daxilolmalarından kifayət qədər müstəqil olub-olmamasının müəyyən edilməsi zamanı 
müəssisə, rəhbərliyin müəssisənin əməliyyatlarına necə nəzarət etməsi (məhsul ixtisaslaşması, bizneslər, fərdi 
yerləşmələr, əyalət və rayon əraziləri əsasında) və ya müəssisənin aktivlərinin istifadəsinin və ya 
əməliyyatlarının davam etdirilməsi və ya dayandırılması ilə bağlı rəhbərliyin necə qərar qəbul etməsi daxil 
olmaqla, müxtəlif amilləri nəzərə alır. Şərhedici Nümunə 1, pul vəsaitlərini yaradan vahidin müəyyən olunması 
üzrə nümunələr verir. 

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

(a) aktivin və ya pul vəsaitlərini yaradan vahidin istifadə dəyərini müəyyən etmək üçün istifadə 
olunan gələcək pul vəsaitlərinin daxilolmaları; və 

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

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

72 Dəyişikliyin əsaslandırıldığı hal istisna olmaqla, pul vəsaitlərini yaradan vahidlər eyni aktivlər və ya 
aktivlərin növləri üzrə dövrdən-dövrə uyğun şəkildə müəyyən edilməlidir. 
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73 Əgər müəssisə aktivin əvvəlki dövrlərdə olanlardan fərqlənən pul vəsaitlərini yaradan vahidə aid olduğunu və ya 
aktivin pul vəsaitlərini yaradan vahidi üçün yığılan aktivlərin növlərinin dəyişildiyini müəyyən edərsə, pul 
vəsaitlərini yaradan vahid üçün dəyərdən düşmə zərəri tanınır və ya ləğv edilirsə, 130-cu maddə pul vəsaitlərini 
yaradan vahidlə bağlı açıqlama tələb edir. 

Pul vəsaitlərini yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləği və balans 
dəyəri  

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

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

76 Pul vəsaitlərini yaradan vahidin balans dəyərinə:  

(a)  yalnız pul vəsaitlərini yaradan vahidə birbaşa aid edilə bilən və ya əsaslandırılmış və müvafiq əsasda 
bölüşdürülə pul bilən və pul vəsaitlərini yaradan vahidin istifadə dəyərinin müəyyən edilməsində 
istifadə edilən gələcək vəsaitlərinin daxilolmalarını yaradan aktivlərin balans dəyəri daxil edilir; və 

(b) pul vəsaitlərini yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləğinin müəyyən edilməsi öhdəliyi nəzərə 
almadan mümkün olmayana kimi, hər hansı tanınmış öhdəliyin balans dəyəri daxil edilmir. 

Belə ki, pul vəsaitlərini yaradan vahidin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri və istifadə dəyəri, pul vəsaitlərini 
yaradan vahidə daxil olmayan aktivlərlə bağlı pul vəsaiti daxilolmaları və tanınmış öhdəliklər istisna edilməklə 
müəyyən edilir (bax: 28 və 43-cü maddələr). 

77 Aktivlər əvəzləşdirilə bilmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün qruplaşdırılan zaman, pul vəsaitlərini 
yaradan vahidə pul vəsaitlərinin daxilolmalarının münasib hərəkətini yaradan və ya yaratmaq üçün istifadə edilən 
bütün aktivləri daxil etmək vacibdir. Əks təqdirdə, pul vəsaitlərini yaradan vahid onun  dəyərdən düşməsinə 
baxmayaraq tam bərpa olunan görünə bilər. Bəzi hallarda aktivlərin pul vəsaitlərini yaradan vahidin 
qiymətləndirilmiş gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinə təsir göstərməsinə baxmayaraq, onlar pul vəsaitlərini 
yaradan vahidə əsaslandırılmış və müvafiq əsasda bölüşdürülə bilmir. Bu hal qudvil və ya baş ofis aktivləri kimi 
korporasiya aktivləri üçün baş verə bilər. Standartın 80-103-cü maddələrində pul vəsaitlərini yaradan vahidin 
dəyərdən düşmə üzrə yoxlanıldığı zaman bu aktivlərdən necə istifadə edilməli olduğuna aydınlıq gətirilir. 

78 Pul vəsaitlərini yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləğini müəyyən etmək üçün bəzi tanınmış öhdəlikləri 
nəzərə almaq zəruri ola bilər. Bu hal pul vəsaitlərini yaradan vahidin xaric olması zamanı alıcıdan üzərinə 
öhdəlik götürməsi tələb edildiyi zaman baş verə bilər. Bu halda, pul vəsaitlərini yaradan vahidin satış xərcləri 
çıxılmaqla ədalətli dəyəri (və ya aktivin son xaric olmasından yaranan qiymətləndirilmiş pul vəsaitlərinin 
hərəkəti) xaric etmə xərcləri çıxılmaqla, pul vəsaitlərini yaradan vahidin aktivləri və öhdəlik üçün birgə 
qiymətləndirilmiş satış qiymətidir. Pul vəsaitlərini yaradan vahidin balans dəyəri və onun bərpa edilə bilən 
məbləği arasında hərtərəfli müqayisə aparmaq üçün, pul vəsaitlərini yaradan vahidin istifadə və balans 
dəyərlərinin hər ikisinin müəyyənləşdirilməsi zamanı öhdəliyin balans dəyəri çıxılır.  

Nümunə 

Müəssisə, qanunvericiliyinin sahibkardan onun faydalı qazıntı çıxarma fəaliyyətinin sonunda həmin ərazini 
bərpa etməli olduğunu tələb etdiyi ölkədə mədən işləri ilə məşğuldur. Bərpa xərclərinə faydalı qazıntı hasilatı 
işləri başlamamış kənarlaşdırılmalı olan çöküntülərin yerinə qaytarılması daxildir. Çöküntüləri qaytarmaq üçün 
xərclərə görə qiymətləndirilmiş öhdəlik çöküntülər kənarlaşdırılan anda tanınmışdır. Tanınmış məbləğ mədənin 
dəyərinin bir hissəsi kimi tanınmışdır və mədənin faydalı istifadə dövrü boyunca amortizasiya edillir. Bərpa 
xərcləri üçün qiymətləndirilmiş öhdəliyin balans dəyəri 500VV-dir,(a) 

Müəssisə mədəni dəyərdən düşmə predmetinə görə yoxlayır. Mədən üçün pul vəsaitlərini yaradan vahid 
bütövlükdə mədəndir. Müəssisəyə mədəni 800VV ətrafında olan qiymətə almaq üçün müxtəlif təkliflər daxil 
olur. Bu qiymət, alıcının çöküntüləri bərpa etmək öhdəliyini götürəcəyi faktını əks etdirir. Mədən üçün ləğv 
etmə xərcləri nəzərə alınmayacaq qədər kiçikdir. Mədənin istifadə dəyəri, bərpa xərcləri çıxılmaqla təxminən 
1,200VV-dir. Mədənin balans dəyəri 1,000VV-dir. 
Pul vəsaitlərini yaradan vahidin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri 800VV-dir. Bu məbləğ artıq nəzərdə 
tutulmuş bərpa xərclərini də nəzərə alır. Nəticədə pul vəsaitlərini yaradan vahid üçün istifadədə olan dəyər 
bərpa xərclərini nəzərə aldıqdan sonra müəyyən edilir və 700VV həcmində qiymətləndirilir (1,200VV çıxılsın 
500VV). Pul vəsaitlərini yaradan vahidin balans dəyəri 500VV-dir. Bu mədənin balans dəyərindən (1,000VV) 
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Nümunə 

bərpa xərcləri üçün qiymətləndirilmiş öhdəliyin balans dəyəri (500VV) çıxılmaqla alınan məbləğdir. Buna görə 
də pul vəsaitlərini yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləği onun balans dəyərini aşır. 

 

(a) Bu Standartda pul məbləğləri 'valyuta vahidləri'ndə müəyyən edilir (VV). 

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

Qudvil  

Qudvilin pul vəsaitlərini yaradan vahidlərə bölüşdürülməsi 

80 Dəyərdən düşməyə görə yoxlanılması məqsədləri üçün müəssisələrin birləşməsi zamanı əldə edilmiş 
qudvil, alış tarixindən etibarən satın alınan müəssisənin digər aktivləri və ya öhdəliklərinin həmin 
vahidlərə və ya vahidlər qrupuna aid edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, satın alınan müəssisələrin 
birləşməsinin birgə fəaliyyətindən fayda götirməsi gözlənilən pul vəsaitlərini yaradan vahidləri və ya pul 
vəsaitlərini yaradan vahidlər qrupları üzrə bölüşdürülməlidir. Qudvilin bu şəkildə bölüşdürüldüyü hər 
bir vahid və vahidlər qrupu:  
(a) müəssisə daxilində qudvilin daxili idarəetmə məqsədləri üçün yoxlanıldığı ən aşağı səviyyəni əks 

etdirməlidir; və 
(b) “Seqment hesabatları” adlı 14 №-li MUBS-a uyğun olaraq müəyyən edilən müəssisənin ya ilkin, 

ya da ikinci dərəcəli hesabat formatına əsaslanan seqmentdən daha böyük olmamalıdır. 
81 Müəssisə birləşməsində əldə edilmiş qudvil fərdi olaraq müəyyən oluna bilməyən və ayrılıqda tanınma 

qabiliyyətinə malik olmayan aktivlərdən gələcək iqtisadi fayda gözləntisi ilə satın alan tərəfindən edilən ödənişi 
əks etdirir. Qudvil digər aktivlər və ya aktivlər qruplarının pul vəsaitlərinin hərəkətindən müstəqil olan pul 
vəsaitlərinin hərəkətini yaratmır və adətən çoxtərkibli pul vəsaitlərini yaradan vahidlərin pul vəsaitlərinin 
hərəkətinə daxil edilir. Qudvil bəzən pul vəsaitlərini yaradan vahidlər qrupları istisna olmaqla, qeyri-ixtiyari 
əsasda fərdi pul vəsaitlərini yaradan vahidlərə bölüşdürülə bilmir. Nəticədə, qudvilin müəssisə daxilində daxili 
idarəetmə məqsədləri üçün nəzarət edildiyi ən aşağı səviyyə bəzən qudvilin aid edildiyi lakin bölüşdürülə 
bilmədiyi bir sıra pul vəsaitlərini yaradan vahidləri özündə birləşdirir. Standartın 83-99-cu maddələrindəki 
qudvilin bölüşdürüldüyü pul vəsaitlərini yaradan vahidlərə istinad, həmçinin qudvilin bölüşdürüldüyü pul 
vəsaitlərini yaradan vahidlər qrupuna istinadlar kimi nəzərə alınmalıdır. 

82 Standartın 80-ci maddəsindəki tələblərin tətbiqi müəssisənin əməliyyatlarını apardığı və qudvil ilə təbii olaraq 
bağlı olan üsulu əks etdirən səviyyədə qudvilin dəyərdən düşməyə görə yoxlanılması ilə nəticələnir.  Buna görə 
də, əlavə hesabat sisteminin inkişaf etdirilməsi bir qayda olaraq lazım olmur. 

83 Dəyərdən düşmə üzrə yoxlama məqsədi üçün qudvilin bölüşdürüldüyü pul vəsaitlərini yaradan vahid “Xarici 
valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri” adlı 21 №-li MUBS-a uyğun olaraq xarici valyutada mənfəət və 
zərəri qiymətləndirmək məqsədilə qudvilin bölüşdürüldüyü səviyyə ilə üst-üstə düşməyə bilər. Məsələn, 21 №-li 
MUBS müəssisədən xarici valyutada mənfəət və zərərini qiymətləndirmək məqsədilə qudvilin nisbətən aşağı 
səviyyələrə bölüşdürməsi tələb olunduqda, müəssisə qudvili daxili idarəetmə məqsədləri üçün həmin səviyyədə 
yoxlamayana qədər, qudvili həmin səviyyədə dəyərdən düşməyə görə yoxlamaq tələb olunmur. 

84 Müəssisələrin birləşdirilməsi zamanı əldə olunan qudvilin ilkin bölüşdürülməsi birgə müəssisənin illik 
dövrünün sonunadək başa çatdırıla bilmədikdə, həmin ilkin bölüşdürülmə qudvilin əldə edildiyi tarixdən 
başlayaraq ilk illik dövrün sonunadək tamamlanmalıdır. 

85 “Müəssisələrin birləşməsi” adlı 3 №-li MHBS-a uyğun olaraq, müəssisə birləşməsinin ilkin uçota alınması 
birləşmənin həyata keçirildiyi dövrün sonunda yalnız şərti olaraq müəyyən edilə bildikdə, alıcı müəssisə 
aşağıdakıları edir:  

(a)  birləşməni həmin şərti qiymətləri istifadə edərək uçota alır; və 

(b)  birləşmənin alış tarixindən on iki ay ərzində ilkin uçota alınmasının sona çatması nəticəsində həmin 
qiymətlərə edilən hər hansı düzəlişləri tanıyır. 
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Belə hallarda birləşmənin həyata keçirildiyi illik dövrün sonunadək müəssisə birləşməsində əldə edilmiş qudvilin 
ilkin bölüşdürülməsini sona çatdırmaq mümkün olmaya bilər. Bu zaman müəssisə standartın 133-cü maddəsində 
tələb edilən informasiyanı açıqlamalıdır. 

86 Qudvil pul vəsaitlərini yaradan vahidə bölüşdürüldükdə və müəssisə həmin vahid daxilində əməliyyatı 
xaric etdikdə, xaric edilmiş əməliyyatla bağlı qudvil:  

(a) xaric olma üzrə mənfəət və ya zərərin müəyyən edilməsi zamanı əməliyyatın balans dəyərinə daxil 
edilməlidir; və 

(b) müəssisə hər hansı başqa metodun xaric edilmiş əməliyyat ilə bağlı qudvili daha düzgün əks 
etdirdiyini sübüt edə bilməyənə qədər, xaric edilmiş əməliyyat və pul vəsaitlərini yaradan vahidin 
qalan hissəsinin nisbi dəyərlərinə əsasən qiymətləndirilməlidir. 

Nümunə 

Müəssisə qudvilin bölüşdürüldüyü pul vəsaitlərini yaradan vahidin bir hissəsi olan əməliyyatı 100VV-nə satır. 
Həmin vahidə bölüşdürülmüş qudvil, kifayət qədər əsaslı səbəblərin olduğu hallar istisna olmaqla, həmin 
vahiddən nisbətən daha aşağı səviyyədə müəyyən edilə və ya aktiv qrupu ilə əlaqələndirilə bilməz. Pul 
vəsaitlərini yaradan vahidin qalan hissəsinin bərpa edilə bilən məbləği 300VV-dir. 

Pul vəsaitlərini yaradan vahidə bölüşdürülmüş qudvil əsassız olmadan vahidə nisbətən daha aşağı səviyyədə 
müəyyən edilə bilmədiyinə və ya aktiv qrupu ilə bağlı ola bilmədiyinə görə xaric olma əməliyyatı ilə bağlı 
qudvil əməliyatın və pul vəsaitlərini yaradan vahidin qalan hissəsinin nisbi dəyərlərinə əsasən qiymətləndirilir. 
Buna görə də pul vəsaitlərini yaradan vahidə bölüşdürülmüş qudvilin 25 %-i satılan əməliyyatın balans 
dəyərinə daxil edilir. 

87 Müəssisə hesabat strukturunu qudvilin bölüşdürüldüyü bir və ya bir neçə pul vəsaitlərini yaradan 
vahidlərin strukturunu dəyişəcək şəkildə yenidən təşkil etdikdə, qudvil təsirə məruz qalmış vahidlər üzrə 
yenidən bölüşdürülməlidir. Müəssisə hər hansı başqa metodun yenidən təşkil olunmuş vahidlər ilə bağlı 
qudvili daha yaxşı əks etdirdiyini göstərə bilməyənə qədər, yenidən bölüşdürülmə müəssisənin pul 
vəsaitlərini yaradan vahid daxilində əməliyyatı xaric etdiyi zaman istifadə etdiyi üsula oxşar nisbi dəyər 
yanaşmasından istifadə edilərək həyata keçirilməlidir. 

Nümunə  

Qudvil əvvəlcədən “A” pul vəsaitlərini yaradan vahidinə bölüşdürülmüşdü. “A”ya bölüşdürülmüş qudvil, 
kifayət qədər əsaslı səbəblərin olduğu hallar istisna olmaqla, “A”dan daha aşağı səviyyədə müəyyən oluna və 
ya aktiv qrupu ilə bağlı ola bilməz. “A” bölüşdürülməli və digər üç pul vəsaitlərini yaradan B,C və D 
vahidlərinə daxil edilməlidir. 
“A”ya bölüşdürülmüş qudvil, kifayət qədər əsaslı səbəblərin olduğu hallar istisna olmaqla, A-dan daha aşağı 
səviyyədə müəyyən edilə bilmədiyinə və ya aktiv qrupu ilə əlaqələndirilə bilmədiyinə görə, o, B,C və D 
vahidlərinə, A-nın hissələri B,C və D-yə daxil edilməmişdən qabaq A-nın həmin üç hissəsinin nisbi dəyərlərinə 
əsasən yenidən bölüşdürülməlidir. 

Qudvili daxil edən pul vəsaitlərini yaradan vahidlərin  dəyərdən düşmə üzrə yoxlanılması  

88 Standartın 81-ci maddəsində göstərildiyi kimi, qudvilin pul vəsaitlərini yaradan vahid ilə bağlı olduğu, 
lakin həmin vahidə bölüşdürülmədiyi hallarda, vahid, onun dəyərdən düşə biləcəyini göstərən əlamət 
mövcud olduğu zaman, hər hansı qudvil istisna olmaqla, vahidin balans dəyəri onun bərpa edilə bilən 
məbləği ilə müqayisə edilərək  dəyərdən düşmə üzrə yoxlanılmalıdır.  Dəyərdən düşmə zərəri bu 
standartın 104-cü maddəsinə uyğun olaraq tanınmalıdır. 

89 Əgər 88-ci maddədə göstərilmiş pul vəsaitlərini yaradan vahid öz balans dəyərinə qeyri-müəyyən faydalı istifadə 
müddətinə malik və ya hələ istifadə edilməyən qeyri-maddi aktivi daxil edir və həmin aktiv yalnız pul 
vəsaitlərini yaradan vahidin bir hissəsi kimi dəyərdən düşməyə görə yoxlanıla bilirsə, 10-cu maddə vahidin eyni 
zamanda illik olaraq dəyərdən düşməyə görə yoxlanılmasını tələb edir. 

90 Qudvilin bölüşdürüldüyü pul vəsaitlərini yaradan vahid qudvil daxil olmaqla vahidin balans dəyəri ilə 
onun bərpa edilə bilən məbləğinin müqayisə edilməsi ilə illik olaraq və vahidin dəyərdən düşməsini 
göstərən əlamət mövcud olduğu zaman dəyərdən düşməyə görə yoxlanılmalıdır. Vahidin bərpa edilə bilən 
məbləği onun balans dəyərindən artıq olduqda, pul vəsaitlərini yaradan vahid və həmin vahidə 
bölüşdürülmüş qudvilə dəyərdən düşməmiş kimi baxılmalıdır. Vahidin balans dəyəri onun bərpa edilə 
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bilən məbləğindən artıq olduqda, müəssisə dəyərdən düşmə zərərini 104-cü maddəyə uyğun olaraq 
tanımalıdır. 

Azlıqların payı 

91 3 №-li MHBS-a uyğun olaraq, müəssisə birləşməsində tanınmış qudvil nəinki müəssisə birləşməsi nəticəsində 
əsas müəssisə tərəfindən nəzarət edilən qudvil məbləğindən daha çox əsas müəssisə tərəfindən, onun mülkiyyət 
payına əsasən əldə edilmiş qudvili təmsil edir. Buna görə də, azlıqların payına aid edilə bilən qudvil əsas 
müəssisənin konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında tanınmır. Bununla da, qudvilin bölüşdürüldüyü pul 
vəsaitlərini yaradan vahidin tərkibində azlıqların payı əks olunduqda, vahidin balans dəyəri aşağıdakılardan 
ibarət olacaq:  

(a) vahidin müəyyən oluna bilən xalis aktivlərində həm əsas müəssisənin, həm də azlıqların payı; və 

(b) əsas müəssisənin qudvildə payı. 

Buna baxmayaraq, bu Standarta uyğun olaraq müəyyən edilmiş pul vəsaitlərini yaradan vahidin bərpa edilə bilən 
məbləğinin bir hissəsi qudvildəki azlıqların payına aid edilə bilər. 

92 Müəssisəyə tam məxsus olmayan və qudvili daxil edən vahidin dəyərdən düşmə üzrə yoxlanılması məqsədilə, 
həmin vahidin balans dəyərinə onun bərpa edilə bilən məbləğ ilə müqayisə olunmasından əvvəl nəzəri olaraq 
düzəliş edilir. Bu düzəliş, azlıqların payına aid edilə bilən qudvili daxil etmək üçün vahidə bölüşdürülmüş 
qudvilin balans dəyərinin məcmu hala gətirilməsi ilə həyata keçirilir. Bu nəzəri olaraq düzəliş edilmiş balans 
dəyəri daha sonra pul vəsaitlərini yaradan vahidin dəyərdən düşüb-düşməməsini müəyyən etmək üçün onun 
bərpa edilə bilən məbləği ilə müqayisə edilir. Vahid dəyərdən düşmüşdürsə, müəssisə vahidə bölüşdürülmüş 
qudvilin balans dəyərini azaltmaq üçün dəyərdən düşmə zərərini standartın 104-cü maddəsinə uyğun olaraq 
bölüşdürür. 

93 Qudvil ilə bağlı hər hansı dəyərdən düşmə zərəri, onun yalnız əvvəlki dövrlərə aid hissəsi tanınaraq, əsas 
müəssisə və azlıqların payına aid edilə bilən zərər məbləğləri arasında proporsional qaydada bölüşdürülür. 

94 Qudvil ilə bağlı ümumi dəyərdən düşmə zərəri pul vəsaitlərini yaradan vahidin nəzəri olaraq düzəliş edilmiş 
balans dəyərinin onun bərpa edilə bilən məbləğindən artıq olan məbləğdən nisbətən az olduqda, standartın 104-
cü maddəsi bu artıq məbləğin vahidin digər aktivlərinə, vahidə daxil olan aktivlərin hər birinin balans dəyərinə 
mütənasib şəkildə bölüşdürülməsini tələb edir. 

95 Şərhedici Nümunə 7 qudvil ilə tamamilə sahib olunmamış pul vəsaitlərini yaradan vahidin dəyərdən düşməyə 
görə yoxlamasını göstərir. 

Dəyərdən düşmə üzrə yoxlamaların vaxtının müəyyən edilməsi 

96 Qudvilin bölüşdürüldüyü pul vəsaitlərini yaradan vahidin illik dəyərdən düşməyə görə yoxlanması, hər il 
eyni vaxtda keçirilmək şərtilə, illik dövr üzrə istənilən tarixdə həyata keçirilə bilər. Fərqli pul vəsaitlərini 
yaradan vahidlər üçün dəyərdən düşməyə görə yoxlama müxtəlif vaxtlarda aparıla bilər. Buna 
baxmayaraq, əgər pul vəsaitlərini yaradan vahidə bölüşdürülmüş qudvilin bir hissəsi və ya hamısı cari 
illik dövr ərzində baş vermiş müəssisələrin birləşməsində əldə edilmişdirsə, bu vahid dəyərdən düşməyə 
görə həmin cari illik dövrün sonunadək yoxlanılmalıdır. 

97 Qudvilin bölüşdürüldüyü pul vəsaitlərini yaradan vahidi təşkil edən aktivlər qudvili daxil edən vahidlə 
eyni zamanda dəyərdən düşməyə görə yoxlanıldıqda, onlar qudvili daxil edən vahiddən qabaq dəyərdən 
düşməyə görə yoxlanılmalıdır. Oxşar şəkildə, əgər qudvilin bölüşdürüldüyü pul vəsaitlərini yaradan 
vahidlər qrupunu təşkil edən pul vəsaitlərini yaradan vahidlər özündə qudvili daxil edən pul vəsaitlərini 
yaradan vahidlər qrupu ilə eyni vaxtda dəyərdən düşməyə görə yoxlanılırsa, fərdi vahidlər dəyərdən 
düşməyə görə qudvili daxil edən vahidlər qrupundan qabaq yoxlanılmalıdır. 

98 Qudvilin bölüşdürüldüyü pul vəsaitlərini yaradan vahidin dəyərdən düşməyə görə yoxlanması zamanı qudvili 
daxil edən vahid daxilində aktivin dəyərdən düşəcəyinin göstəricisi mövcud ola bilər. Belə hallarda, müəssisə 
dəyərdən düşməyə görə ilk növbədə aktivi yoxlayır və qudvili daxil edən pul vəsaitlərini yaradan vahidin 
dəyərdən düşməyə görə yoxlanılmasından qabaq həmin aktivə görə hər hansı dəyərdən düşmə zərərini tanıyır. 
Oxşar şəkildə, qudvili daxil edən vahidlər qrupu daxilində olan pul vəsaitlərini yaradan vahidin dəyərdən 
düşməsi göstəricisi mövcud ola bilər. Belə hallarda, müəssisə qudvilin bölüşdürüldüyü vahidlər qrupunun 
dəyərdən düşməyə görə yoxlanılmasından qabaq ilk növbədə pul vəsaitlərini yaradan vahidi dəyərdən düşməyə 
görə yoxlayır və həmin vahidə görə hər hansı dəyərdən düşmə zərərini tanıyır. 

99 Qudvilin bölüşdürüldüyü pul vəsaitlərini yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləğinin əvvəlki dövrdə 
edilmiş ən son müfəssəl hesablanması, aşağıdakı meyarların hamısı ödənildiyi halda, həmin vahidin cari 
dövrdə dəyərdən düşməyə görə yoxlanılmasında istifadə edilə bilər:  
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(a) həmin ən son bərpa edilə bilən məbləğin hesablanması tarixindən etibarən vahidi təşkil edən 
aktivlər və öhdəliklər əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməyib; 

(b) ən son bərpa edilə bilən məbləğin hesablanması vahidin balans dəyərini əhəmiyyətli fərq ilə 
üstələyən məbləğ ilə nəticələnmişdi; və 

(c) ən son bərpa edilə bilən məbləğin hesablanması tarixindən etibarən baş vermiş hadisələrin və 
dəyişmiş şərtlərin təhlilinə əsasən, cari bərpa edilə bilən məbləğin aktivin balans dəyərindən aşağı 
olması ehtimalı zəifdir. 

Korporativ aktivlər 

100 Korporativ aktivlər qərargah binası və ya müəssisənin hər hansı bölməsi, EHM və tədqiqat mərkəzi  kimi qrup və 
ya bölmə aktivlərini əhatə edir. Müəssisənin sturukturu aktivin müəyyən pul vəsaitlərini yaradan vahid üçün 
korporativ aktivlərin bu Standartda verilən anlayışına uyğun olub-olmamasını müəyyən edir. Korporativ 
aktivlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, onlar digər aktivlərdən və aktiv qruplarından müstəqil 
şəkildə pul vəsaitlərinin daxilolmalarını yaratmırlar və onların balans dəyərləri nəzərdən keçirilən pul vəsatlərini 
yaradan vahidə bütövlükdə aid edilə bilməz.  

101 Korporativ aktivlər müstəqil olaraq pul vəsaitlərinin daxilolmalarını yaratmadığına görə, rəhbərlik həmin aktivin 
xaric olması barədə qərar qəbul etməzsə, fərdi korporativ aktivin bərpa edilə bilən dəyəri müəyyən edilə bilməz. 
Nəticə etibarilə, korporativ aktivin dəyərdən düşə biləcəyini göstərən hər hansı əlamət mövcud olduqda, 
korporativ aktivin aid edildiyi pul vəsaitlərini yaradan vahid və ya  pul vəsaitlərini yaradan vahidlər qrupu üçün 
bərpa edilə bilən məbləğ müəyyən edilir və bu məbləğ həmin pul vəsaitlərini yaradan vahidin və ya pul 
vəsaitlərini yaradan vahidlər qrupunun balans dəyəri ilə müqayisə edilir. Dəyərdən düşmə zərəri bu standartın 
104-cü maddəsinə əsasən tanınır. 

102 Pul vəsaitlərini yaradan vahidi dəyərdən düşmə üzrə yoxlayarkən, müəssisə sözü gedən pul vəsaitlərini 
yaradan vahidlə əlaqədar bütün korporativ aktivləri müəyyən etməlidir. Əgər korporativ aktivin balans 
dəyərinin bir hissəsi: 
(a) əsaslandırılmış və uyğun əsasda həmin vahidə bölüşdürülə bilərsə, müəssisə həmin vahidin balans 

dəyərini, bu vahidə bölüşdürülmüş korporativ aktivin balans dəyərinin hissəsi də daxil olmaqla, 
onun bərpa edilə bilən dəyəri ilə müqayisə etməlidir. Dəyərdən düşmə zərəri bu standartın 104-
cü maddəsinə əsasən tanınır. 

 (b)  əsaslandırılmış və uyğun əsasda həmin vahidə bölüşdürülə bilməzsə, onda müəssisə: 
(i) həmin vahidin balans dəyərini, korporativ aktiv istisna edilməklə, onun bərpa edilə bilən 

məbləği ilə müqayisə etməli və dəyərdən düşmə zərərini bu standartın 104-cü maddəsinə 
əsasən tanımalıdır. 

(ii) sözü gedən pul vəsaitlərini yaradan vahidi tərkibinə daxil edən, əsaslandırılmış və uyğun 
əsasda həmin korporativ aktivin balans dəyərinin bir hissəsinin bölüşdürülə bildiyi ən 
kiçik pul vəsaitlərini yaradan vahidlər qrupunu müəyyən etməlidir; və 

(iii) pul vəsaitlərini yaradan vahidlər qrupunun balans dəyərini, həmin vahidlər qrupuna 
bölüşdürülmüş korporativ aktivin balans dəyərinin hissəsi də daxil olmaqla, bu vahidlər 
qrupunun bərpa edilə bilən məbləği ilə müqayisə etməlidir. Dəyərdən düşmə zərəri bu 
standartın 104-cü maddəsinə əsasən tanınır. 

103 Şərhedici Nümunə 8 bu tələblərin korporativ aktivlərə tətbiqini aydınlaşdırır. 

Pul vəsaitlərini yaradan vahid üzrə dəyərdən düşmə zərəri 
104 Dəyərdən düşmə zərəri yalnız və yalnız o halda pul vəsaitlərini yaradan vahid (qudvilin və ya korporativ 

aktivin bölüşdürüldüyü pul vəsaitlərini yaradan vahidlərin ən kiçik qrupu) üçün tanınmalıdır ki, həmin 
vahidin (vahidlər qrupunun) bərpa edilə bilən məbləği onun balans dəyərindən aşağı olsun. Dəyərdən 
düşmə zərəri, həmin vahidin (vahidlər qrupunun) aktivlərinin balans dəyərini azaltmaq üçün aşağıdakı 
qayda ilə bölüşdürülməlidir:  
(a) birincisi, sözü gedən pul vəsaitlərini yaradan vahidə (vahidlər qrupuna) bölüşdürülmüş hər hansı 

qudvilin balans dəyərini azaltmaq məqsədilə; və 
(b) daha sonra, həmin vahidin (vahidlər qrupunun) hər bir aktivinin balans dəyərinin əsasına 

mütənasib şəkildə bu vahidin (vahidlər qrupunun) digər aktivlərinə görə. 
Balans dəyərindəki bu azalmalara fərdi aktivlər üzrə dəyərdən düşmə zərəri kimi baxılmalı və onlar bu 
standartın 60-cı maddəsinə əsasən tanınmalıdır. 
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105 Bu Standartın 104-cü maddəsinə əsasən, dəyərdən düşmə zərərini bölüşdürərkən, müəssisə aktivin balans 
dəyərini aşağıdakı dəyərlərdən ən yüksək olanından aşağı salmamalıdır:  
(a)  satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər (əgər müəyyən etmək mümkündürsə); 

(b)  istifadə dəyəri (əgər müəyyən etmək mümkündürsə); və 
(c)  sıfır. 
Əks halda aktivə bölüşdürüləcək dəyərdən düşmə zərərinin məbləği müvafiq vahidin (vahidlər qrupunun) 
digər aktivlərinə proporsional qaydada bölüşdürülməlidir.  

106 Pul vəsaitlərini yaradan vahidin hər bir fərdi aktivinin bərpa edilə bilən məbləğini qiymətləndirmək mümkün 
olmadıqda, bu Standart, qudvil istisna olmaqla, dəyərdən düşmə zərərinin həmin vahidin aktivləri arasında 
ixtiyari bölüşdürülməsini tələb edir.  

107 Fərdi aktivin bərpa edilə bilən dəyərini təyin etmək mümkün olmadıqda, müəssisə aşağıda qeyd edilənləri həyata 
keçirir (67-ci maddəyə bax):  

(a) aktivin balans dəyəri onun satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərinin və standartın 104-105-ci 
maddələrində açıqlanmış bölüşdürmə prosedurlarının nəticələrinin ən yüksək dəyərindən daha böyük 
olduqda, həmin aktiv üzrə dəyərdən düşmə zərəri tanınır; və 

(b) aktiv ilə əlaqədar pul vəsaitlərini yaradan vahid dəyərdən düşmüş deyilsə, həmin aktiv üzrə heç bir 
dəyərdən düşmə zərəri tanınmır. Bu qayda, hətta aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri, onun 
balans dəyərindən aşağı olduqda belə tətbiq edilir.  

Nümunə 

Dəzgah fiziki zədə almış, lakin hələ də işləyir, baxmayaraq ki, o zədə almamışdan əvvəlki vəziyyətində deyil. 
Həmin dəzgahın satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri onun balans dəyərindən daha aşağıdır. Həmin dəzgah 
müstəqil pul vəsaitləri daxilolmaları yarada bilmir. Digər aktivlərdən daxil olan pul vəsaitlərindən əsasən asılı 
olmayan pul vəsaitlərinin daxilolmalarını yaradan və həmin dəzgahı daxil edən ən kiçik müəyyən edilə bilən 
aktivlər qrupu, həmin dəzgahın aid olduğu istehsal xəttidir. İstehsal xəttinin bərpa edilə bilən məbləği bütöv 
şəkildə götürülmüş həmin xəttin dəyərdən düşmədiyini göstərir. 

1-ci fərziyyə: rəhbərlik tərəfindən təsdiq edilmiş büdcə/proqnozlar həmin dəzgahı əvəz etmək üçün rəhbərliyin 
heç bir öhdəliyini əks etdirmir.  
Həmin maşının bərpa edilə bilən dəyəri fərdi olaraq qiymətləndirilə bilməz, çünki həmin dəzgahın istifadə 
dəyəri: 

 (a) onun satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərindən fərqlənə bilər; və 

 (b) yalnız həmin dəzgahın aid olduğu pul vəsaitlərini yaradan vahid üçün müəyyən edilə bilər. 

İstehsal xətti  dəyərdən düşməmişdir. Buna görə də, həmin maşın üçün heç bir dəyərdəndüşmə zərəri tanınmır. 
Bununla belə,  müəssisənin həmin dəzgahın amortizasiya metodu və ya amortizasiya olunma dövrünə yenidən 
baxmasına ehtiyac ola bilər. Ola bilsin ki, müəssisə tərəfindən iqtisadi səmərələrin sərf edilməsi üzrə gözlənilən 
nümunə və ya dəzgahın gözlənilmiş səmərəli istifadə müddətinin qalığını əks etdirmək üçün daha qısa 
amortizasiya edilmə dövrü və ya daha sürətli amortizasiya metodu tələb olunur.    

2-ci fərziyyə: rəhbərlik tərəfindən təsdiq edilmiş büdcə/proqnozlar həmin maşını dəyişdirmək və yaxın 
gələcəkdə onu satmaq üçün rəhbərliyin öhdəliyini əks etdirir.  Dəzgah tam silinənə qədər, onun istifadəsinin 
davam etdirilməsindən daxil olan pul vəsaitləri çox cüzi qiymətləndirilir. 

Həmin dəzgahın istifadə dəyəri onun satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərinə yaxın olan dəyərlə 
qiymətləndirilə bilər. Buna görə də, sözü gedən dəzgahın bərpa edilə bilən məbləği müəyyən edilə bilir və 
dəzgahın aid olduğu pul vəsaitlərini yaradan vahidə (istehsal xəttinə) heç bir əhəmiyyət verilmir.  Belə ki, 
dəzgahın satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri onun balans dəyərindən daha azdır və həmin dəzgah üçün 
dəyərdən düşmə zərəri tanınır. 

 
108 Bu Standartın 104 və 105-ci maddələrindəki tələblər tətbiq edildikdən sonra, öhdəlik, yalnız və yalnız 

digər Standart tərəfindən tələb olunduqda, pul vəsaitlərini yaradan vahid üçün dəyərdən düşmə zərərinin 
istənilən qalıq məbləği üzrə tanınmalıdır.  
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Dəyərdən düşmə zərərinin ləğv edilməsi 

109 110-116-cı maddələr əvvəlki dövrlərdə aktiv və ya pul vəsaitlərini yaradan vahid üçün tanınmış dəyərdən 
düşməyə görə zərərin ləğv edilməsi üçün tələbləri açıqlayır. Bu tələblər “aktiv” terminindən istifadə edir, lakin 
fərdi aktivə və ya pul vəsaitlərini yaradan vahidə bərabər şəkildə tətbiq edilirlər. Fərdi aktiv üçün əlavə tələblər 
117-121-ci maddələrdə, pul vəsaitlərini yaradan vahid üçün 122 və123-cü maddələrdə və qudvil üçün isə 124 və 
125-ci maddələrdə verilir. 

110 Müəssisə hər hesabat tarixində, qudvil istisna olmaqla, hər hansı aktiv üçün əvvəlki dövrlərdə tanınmış 
dəyərdən düşmə zərərinin artıq mövcud olmamasını və ya azalmasının baş verdiyini göstərən hər hansı 
əlamətin mövcud olub-olmamasını müəyyən etməlidir. Əgər belə əlamət mövcuddursa, müəssisə həmin 
aktivin bərpa edilə bilən məbləğini qiymətləndirməlidir. 

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

İnformasiyanın xarici mənbələri 

(a) həmin aktivin bazar dəyərinin bu dövr ərzində əhəmiyyətli dərəcədə qalxdığını. 
(b) dövr ərzində müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi texnoloji, bazar, iqtisadi və ya hüquqi mühitdə və ya 

aktivin yönəldiyi bazarda müəssisə üçün müsbət təsirə malik əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş 
verdiyini və ya yaxın gələcəkdə baş verəcəyini.  

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

İnformasiyanın daxili mənbələri 

(ç) dövr ərzində aktivin istifadə edildiyi və ya istifadə ediləcəyinin gözlənildiyi həcmdə və ya qaydada 
müəssisə üçün müsbət təsirə malik əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermiş və ya yaxın gələcəkdə baş 
verəcəyi gözlənilir. Bu dəyişikliklər aktivin faydalılığını yaxşılaşdırmaq və ya artırmaq üçün, ya 
da həmin aktivin aid olduğu əməliyyatı yenidən strukturlaşdırmaq üçün həmin dövr ərzində 
çəkilmiş xərcləri əhatə edir. 

(d) daxili hesabatlarda aktivin iqtisadi göstəricilərinin gözləniləndən daha yaxşı olduğunu və ya 
olacağını göstərən sübutlar mövcuddur.  

112 111-ci maddədəki dəyərdən düşmə zərəri üzrə potensial azalma göstəriciləri çox vaxt 12-ci maddədəki potensial 
dəyərdən düşmə zərərinin göstəricilərini əks etdirir. 

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

114 Qudvildən başqa hər hansı aktiv üçün əvvəlki dövrlərdə tanınmış dəyərdən düşmə zərəri, yalnız və yalnız 
sonuncu dəyərdən düşmə zərəri tanınandan sonra aktivin bərpa edilə bilən məbləğini təyin etmək üçün 
istifadə edilmiş qiymətləndirmələrdə dəyişiklik edildikdə ləğv edilə bilər. Bu halda, 117-ci maddədə təsvir 
edilmiş hal istisna olmaqla, həmin aktivin balans dəyəri, onun bərpa edilə bilən məbləğinə qədər 
qaldırılmalıdır. Bu artım dəyərdən düşmə zərərinin ləğvi hesab olunur. 

115 Dəyərdən düşmədən irəli gələn zərərin ləğvi, istifadədən və ya satışdan, müəssisənin müvafiq aktiv üzrə 
dəyərdən düşmədən irəli gələn zərəri axırıncı dəfə tanıdığı tarixdən bəri həmin aktivin qiymətləndirilmiş 
faydalılıq potensialındakı artımı əks etdirir. 130-cu maddə müəssisənin qiymətləndirilmiş faydalılıq 
potensialında artıma səbəb olan qiymətlərdəki dəyişikliyi müəyyən etməsini tələb edir. Qiymətlərdəki 
dəyişikliklərin nümumələri aşağıdakıları daxil edir:  

(a) bərpa edilə bilən məbləğ üçün olan bazadakı dəyişikliyi (yəni bərpa edilə bilən məbləğin satış xərcləri 
çıxılmaqla ədalətli dəyərə və ya istifadə dəyərinə əsaslanıb-əsaslanmamasını); 

(b) əgər bərpa edilə bilən məbləğ istifadədə olan dəyərə əsaslanıbsa, onda həmin məbləğdəki və ya 
qiymətləndirilmiş qarşıdakı pul vəsaitlərinin hərəkətinin zamanındakı, yaxud da diskont dərəcəsindəki 
dəyişikliyi; və ya 
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(c) əgər bərpa edilə bilən məbləğ satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərə əsaslanıbsa, onda satış xərcləri 
çıxılmaqla ədalətli dəyər komponentlərinin qiymətindəki dəyişikliyi. 

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

Fərdi aktivin dəyərdən düşmə zərərinin ləğv edilməsi  
117 Qudvil istisna olmaqla, dəyərdən düşmə zərərinin ləğvinə aid edilə bilən aktivin balans dəyərində artım, 

əvvəlki illərdə həmin aktiv üzrə heç bir dəyərdən düşmə zərərinin tanınmadığı təqdirdə müəyyən ediləcək 
balans dəyərindən (amortizasiya və ya köhnəlmə çıxılmaqla) yuxarı olmamalıdır.  

118 Qudvil istisna olmaqla, aktivin balans dəyərinin aktiv üçün əvvəlki illərdə dəyərdən düşmə zərərinin tanınmadığı 
halda müəyyən ediləcək balans dəyərinə (amortizasiya və ya köhnəlmə çıxılmaqla) nəzərən hər hansı artımı, 
yenidən qiymətləndirmə hesab edilir. Bu cür yenidən qiymətləndirmənin uçota alınması üçün müəssisə sözü 
gedən aktivə uyğun olan Standartı tətbiq edir. 

119 Qudvil istisna olmaqla, hər  hansı aktiv üçün dəyərdən düşmə zərərinin ləğvi, həmin aktiv başqa bir 
Standarta (misal üçün, “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li MUBS-dakı yenidən qiymətləndirmə 
metoduna) əsasən yenidən qiymətləndirilmiş məbləğlə əks etdirilməzsə, birbaşa mənfəət və ya zərər 
haqqında hesabatda tanınmalıdır. Yenidən qiymətləndirilmiş aktivin dəyərdən düşmə zərərinin ləğv 
edilməsi həmin başqa Standarta əsasən yenidən qiymətləndirmə artımı kimi nəzərə alınmalıdır. 

120 Yenidən qiymətləndirilmiş aktivin dəyərdən düşmə zərərinin ləğvi “yenidən qiymətləndirmə ehtiyatı” başlığı 
altında birbaşa xüsusi kapitalın kreditinə yazılmalıdır. Lakin, həmin yenidən qiymətləndirilmiş aktiv üzrə  
dəyərdən düşmə zərəri ilkin olaraq mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınmış olduqda,  həmin  dəyərdən 
düşmə zərərinin ləğvi həmçinin mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınır. 

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

Pul vəsaitlərini yaradan vahid üzrə  dəyərdən düşmə zərərinin ləğv 
edilməsi 

122 Pul vəsaitlərini yaradan vahid üzrə  dəyərdən düşmə zərərinin ləğvi, qudvil istisna olmaqla, həmin vahidin 
aktivləri arasında bu aktivlərin balans dəyərlərinə mütənasib qaydada bölüşdürülməlidir. Balans 
dəyərlərindəki bu artımlar fərdi aktivlər üzrə  dəyərdən düşmə zərərinin ləğvi kimi nəzərə alınmalı və bu 
standartın 119-cu maddəsinə uyğun olaraq tanınmalıdır. 

123 Bu standartın 122-ci maddəsinə uyğun olaraq pul vəsaitlərini yaradan vahid üzrə dəyərdən düşmə 
zərərinin ləğvini bölüşdürərkən, aktivin balans dəyəri aşağıda verilmiş dəyərlərdən ən aşağı olandan 
yuxarı olmamalıdır:  
(a) onun bərpa edilə bilən məbləği (əgər müəyyən etmək mümkündürsə); və 
(b) əvvəlki dövrlərdə həmin aktiv üçün heç bir dəyərdən düşmə zərərinin tanınmadığı halda 

müəyyən ediləcək (amortizasiya və ya köhnəlmə çıxılmaqla) balans dəyərindən.   
Əks halda aktivin dəyərinə bölüşdürülməli olan dəyərdən düşmə zərərinin məbləği, qudvil istisna olmaqla, 
müvafiq vahid daxilində digər aktivlər üzrə mütənasib şəkildə bölüdürülməlidir.  

Qudvil üzrə  dəyərdən düşmə zərərinin ləğv edilməsi  
124 Qudvil üzrə tanınmış  dəyərdən düşmə zərəri növbəti dövrdə ləğv edilməməlidir.  
125 “Qeyri-maddi aktivlər” adlı 38 №-li MUBS daxildə yaranmış qudvilin tanınmasına qadağa qoyur.  Qudvil üzrə 

dəyərdən düşmədən irəli gələn zərərin tanınmasından sonrakı dövrlərdə həmin qudvilin bərpa edilə bilən 
dəyərindəki hər hansı artım, əldə olunmuş qudvil üzrə dəyərdən düşmədən irəli gələn zərərin ləğvinin 
tanınmasından daha çox, daxildə yaranmış qudvildəki artıma uyğun gəlir.  
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Məlumatın açıqlanması 

126  Müəssisə aktivlərin hər bir sinfi üzrə aşağıdakıları açıqlamalıdır:  
(a)  dövr ərzində mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınmış dəyərdən düşmə zərərinin 

məbləğini və həmin zərərlərin əks olunduğu mənfəət və ya zərər haqqında hesabatın müvafiq 
maddələrini. 

(b)  dövr ərzində mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınmış dəyərdən düşmə zərərinin ləğv 
edilmə dəyərini və həmin zərərlərin ləğv olunduğu mənfəət və ya zərər haqqında hesabatın 
müvafiq maddələrini. 

(c)  yenidən qiymətləndirilmiş aktivlər üzrə dövr ərzində birbaşa kapitalda tanınan dəyərdən düşmə 
zərərinin məbləğini.  

(ç) yenidən qiymətləndirilmiş aktivlər üzrə dövr ərzində birbaşa kapitalda tanınan dəyərdən düşmə 
zərərinin ləğv edilmə dəyərini.  

127 Aktiv sinfi dedikdə, müəssisənin həyata keçirdiyi əməliyyatlarda eyni istifadə olunan və oxşar xüsusiyyətli 
aktivlərin qruplaşması nəzərdə tutulur. 

128 126-cı maddədə tələb olunan açıqlamalar aktivlərin müəyyən sinfi üçün açıqlanmış digər informasiyalar ilə 
təqdim oluna bilər. Misal üçün, bu informasiya “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li MUBS-da tələb 
edildiyi kimi, dövrün başlanğıcında və sonunda  mülkiyyət, bina və avadanlığın balans dəyərinin yoxlanılmasına 
daxil edilə bilər.    

129 “Seqment hesabatları” adlı 14 №-li MUBS-a əsasən seqment məlumatlarını təqdim edən müəssisə, ilkin 
hesabat formasına əsaslanaraq hər hesabat verən seqment üçün aşağıdakı məlumatları açıqlamalıdır:  
(a) müvafiq dövr ərzində mənfəət və ya zərərdə və birbaşa xüsusi kapitalda tanınmış dəyərdən 

düşmə zərərinin məbləğini. 
(b) müvafiq dövr ərzində mənfəət və ya zərərdə və birbaşa xüsusi kapitalda tanınmış dəyərdən 

düşmə zərərinin ləğvi məbləğini.  
130 Müəssisə, qudvil də daxil olmaqla, hər hansı fərdi aktiv və ya pul vəsaitlərini yaradan vahid üçün dövr 

ərzində tanınmış və ya ləğv edilmiş hər əhəmiyyətli dəyərdən düşmə zərəri üzrə aşağıdakı informasiyanı 
açıqlamalıdır:  
(a) dəyərdən düşmə zərərinin tanınmasına və yaxud ləğvinə gətirib çıxarmış hadisə və şərtləri. 

(b) tanınmış və yaxud ləğv edilmiş dəyərdən düşmə zərərinin məbləğini. 
(c) fərdi aktiv üzrə: 

(i) onun xüsusiyyətlərini; və 
(ii) əgər müəssisə 14 №-li MUBS-a əsasən seqment məlumatlarını təqdim edirsə, həmin 

müəssisənin ilkin hesabat formatına əsaslanaraq, müvafiq aktivin aid olduğu seqmenti. 

(ç) pul vəsaitlərini yaradan vahid üzrə aşağıdakıları: 
(i) pul vəsaitlərini yaradan vahidin təsvirini (məsələn, onun istehsal xətti, tikili, biznes 

əməliyyatı, coğrafi ərazi, yaxud 14 №-li MUBS-da açıqlandığı kimi hesabat verən 
seqment olub-olmamasını); 

(ii) aktivlər sinfi üzrə və, əgər müvafiq müəssisə 14 №-li MUBS-na əsasən seqment 
məlumatlarını təqdim edirsə, müəssisənin ilkin hesabat formatına əsaslanaraq, hesabat 
verən seqmet tərəfindən tanınan və ya ləğv edilən dəyərdən düşmə zərərinin məbləğini; 
və 

(iii) pul vəsaitlərini yaradan vahidin müəyyən edilməsi üçün aktivlərin birləşdirilməsi pul 
vəsaitlərini yaradan vahidin (mövcuddursa) bərpa edilə bilən məbləğinin əvvəlki 
qiymətləndirilməsi tarixindən etibarən dəyişdikdə, müəssisə aktivlərin birləşdirilməsinin 
cari və əvvəlki metodlarının açıqlamalarını, həmçinin,  pul vəsaitlərini yaradan vahidin 
müəyyən edilməsi metodunun dəyişməsinin səbəblərini.  

(d) aktivin (pul vəsaitlərini yaradan vahidin) bərpa edilə bilən məbləğinin onun satış xərcləri 
çıxılmaqla ədalətli dəyəri və ya istifadə dəyərinə bərabər olmasını. 

(e) bərpa edilə bilən məbləğ satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərə bərabər olduqda, satış xərcləri 
çıxılmaqla ədalətli dəyəri müəyyən etmək üçün istifadə edilmiş əsası (məsələn, ədalətli dəyərin 
fəal bazara istinadən təyin edilib-edilmədiyini). 
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(ə) bərpa edilə bilən məbləğ istifadə dəyərinə bərabər olduqda, istifadə dəyərinin hazırkı və əvvəlki 
qiymətləndirmələrində (mövcuddursa) tətbiq edilmiş diskont dərəcələrini. 

131 Müəssisə, bu Standartın 130-cu maddəsinə əsasən heç bir məlumatın açıqlanmadığı, dövr ərzində 
tanınmış ümumi dəyərdən düşmə zərərlərinin və ləğv edilmiş dəyərdən düşmə zərərlərinin məcmu 
məbləğləri üçün aşağıdakı məlumatları açıqlamalıdır:  

(a)  dəyərdən düşmə zərərlərinin və həmin zərərlərin ləğv edilməsinin təsirinə məruz qalmış 
aktivlərin əsas siniflərini.      

(b) bu dəyərdən düşmə zərərlərinin və həmin zərərlərin ləğv edilməsinin tanınmasına gətirib çıxaran 
əsas hadisələri və şərtləri.  

132 Müəssisə, müvafiq dövr ərzində aktivlərin (pul vəsaitlərini yaradan vahidlərin) bərpa edilə bilən məbləğini 
müəyyən etmək üçün istifadə edilmiş fərziyyələri açıqlaması üçün həvəsləndirilir. Bununla belə, 134-cü maddə 
müəssisədən pul vəsaitlərini yaradan vahidin bərpa edilə bilən məbləğini qiymətləndirmək üçün istifadə edilmiş 
qiymətləndirmələr haqqındakı məlumatları, qeyri-müəyyən faydalı istifadə müddətinə malik olan qudvil və 
qeyri-maddi aktiv həmin vahidin balans dəyərinə daxil edilən zaman, açıqlamasını tələb edir.  

133 Əgər, 84-cü maddəyə əsasən, müvafiq dövr ərzində müəssisə birləşməsindən əldə edilmiş qudvilin hər 
hansı tərkib hissəsi hesabat tarixində pul vəsaitlərini yaradan vahidə (vahidlər qrupuna) daxil 
edilməyibsə, onda bölüşdürülməmiş qudvilin məbləği həmin məbləğin nə üçün bölüşdürülməmiş şəkildə 
qalması səbəbləri ilə birlikdə açıqlanmalıdır.   

Qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik qeyri-maddi 
aktivlərin və ya qudvilin daxil olduğu pul vəsaitlərini yaradan 
vahidlərin bərpa edilə bilən məbləğlərini qiymətləndirmək üçün 
istifadə edilən qiymətləndirmələr  

134 Müəssisə, pul vəsaitlərini yaradan vahidə (vahidlər qrupuna) bölüşdürülmüş qeyri-müəyyən faydalı 
istismar müddətinə malik qeyri-maddi aktivlərin və ya qudvilin balans dəyərlərinin müəssisənin qeyri-
müəyyən faydalı istismar müddətinə malik qeyri-maddi aktivlərinin və ya qudvilin ümumi balans dəyəri 
ilə müqayisədə əhəmiyyətli olduğu hər pul vəsaitlərini yaradan vahid (vahidlər qrupu) üçün bu maddənin 
(a)–(e) bəndlərində tələb olunan informasiyanı açıqlamalıdır:  
(a) vahidə (vahidlər qrupuna) bölüşdürülmüş qudvilin balans dəyərini.  
(b) vahidə (vahidlər qrupuna) bölüşdürülmüş qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik 

qeyri-maddi aktivlərin balans dəyərini.  
(c)  vahidin (vahidlər qrupunun) bərpa edilə bilən dəyərinin müəyyən olunduğu əsası (yəni, istifadə 

dəyəri və ya satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri). 
(ç) vahidin (vahidlər qrupunun) bərpa edilə bilən dəyəri istifadə dəyərinə əsaslandıqda aşağıdakılar 

açıqlanmalıdır: 
(i) ən son büdcələrin/proqnozların əhatə etdiyi dövr üçün rəhbərliyin pul vəsaitlərinin 

hərəkəti üzrə proqnozlarını əsaslandırdığı hər bir əsas fərziyyəni. Əsas fərziyyələr sözü 
gedən vahidin (vahidlər qrupunun) bərpa edilə bilən məbləğinin təsirinə ən çox məruz 
qaldığı fərziyyələrdir.   

(ii) bu qiymətin (qiymətlərin) keçmiş təcrübəni özündə əks etdirib-etdirməməsindən və ya 
onların xarici informasiya mənbələrinə uyğun olub-olmamasından asılı olmayaraq, hər 
bir əsas fərziyyə ilə bağlı olan qiymətin (qiymətlərin) müəyyən edilməsinə rəhbərliyin 
yanaşmasını və əgər belə olmazsa, onların nə üçün və hansı şəkildə keçmiş təcrübədən və 
yaxud xarici informasiya mənbələrindən fərqləndiyini. 

(iii) müəssisə rəhbərliyinin maliyyə büdcəsinə/proqnozlarına əsaslanaraq təsdiq etdiyi pul 
vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozlaşdırdığı dövr və pul vəsaitlərini yaradan vahid 
(vahidlər qrupu) üçün beş ildən artıq olan dövr istifadə edildiyi halda, bu dövrün 
uzadılmasının əsaslandırılmış olmasının izahını.  

(iv) pul vəsaitlərinin hərəkətinin ən son büdcələr/proqnozlar ilə əhatə olumuş dövrdən 
kənara ekstrapolyasiyası üçün istifadə edilmiş inkişaf tempinin göstəricisi, həmçinin bu 
müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi istehsal sahələri, ölkə və ya ölkələr, məhsul və ya bu 
vahid (vahidlər qrupu) üzrə təyin edilmiş bazar üçün nəzərdə tutulmuş uzunmüddətli 
orta inkişaf tempindən artıq olan inkişaf tempinin hər hansı göstəricisinin istifadəsinin 
əsaslandırılması.               
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(v) pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozlarına tətbiq edilən diskont dərəcəsi (dərəcələri). 

(d)  vahidin (vahidlər qrupunun) bərpa edilə bilən məbləği satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərə 
əsaslandıqda, satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri təyin etmək üçün istifadə olunmuş 
metodologiyanı. Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər vahid (vahidlər qrupu) üçün müşahidə 
oluna bilən bazar qiymətlərindən istifadə edilməklə təyin edilmədikdə, aşağıdakı məlumatlar 
həmçinin açıqlanmalıdır: 

(i) satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri təyin etmək üçün rəhbərliyin əsaslandığı hər bir 
əsas fərziyyənin təsvirini. Əsas fərziyyələr vahidin (vahidlər qrupunun) bərpa edilə bilən 
məbləğinə əhəmiyyətli təsir göstərə biləcək fərziyyələrdir.    

(ii) hər bir əsas fərziyyəyə aid edilən dəyərin (dəyərlərin) müəyyən edilməsinə rəhbərliyin 
yanaşmasının təsvirini, bu dəyərin (dəyərlərin) keçmiş təcrübəni əks etdirdiyini və ya, 
əgər uyğundursa, xarici informasiya mənbələrinə uyğun olduğunu və əgər uyğun deyilsə, 
keçmiş təcrübədən və ya xarici informasiya mənbələrindən hansı şəkildə və nə üçün 
fərqləndiyini. 

(e) vahidin (vahidlər qrupunun) bərpa edilə bilən məbləğinin rəhbərlik tərəfindən müəyyən edildiyi 
hər hansı əsas fərziyyədə məntiqli olaraq mümkün olan dəyişiklik bu vahidin (vahidlər 
qrupunun) balans dəyərinin onun bərpa edilə bilən məbləğindən artıq olmasına gətirib çıxararsa: 
(i) vahidin (vahidlər qrupunun) bərpa edilə bilən dəyərinin onun balans dəyərindən artıq 

olduğu məbləği. 

(ii) əsas fərziyyəyə aid edilən dəyəri. 
(iii) vahidin (vahidlər qrupunun) bərpa edilə bilən məbləğinin onun balans dəyərinə bərabər 

olması üçün, bərpa edilə bilən məbləğin müəyyən edilməsi zamanı istifadə edilən digər 
dəyişən kəmiyyətlər üzərində belə dəyişikliyin hər hansı ardıcıl təsirlərinin daxil 
edilməsindən sonra əsas fərziyyəyə aid edilmiş qiymətin dəyişməli olduğu məbləği. 

135 Qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik olan qeyri-maddi aktivlərin və ya qudvilin balans dəyəri 
qismən və ya bütövlüklə bir neçə pul vəsaitlərini yaradan vahidlər (vahidlər qrupu) arasında 
bölüşdürüldükdə və bu qaydada hər bir vahidə (vahidlər qrupuna) bölüşdürülmüş məbləğ müəssisəyə 
məxsus qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik qeyri-maddi aktivlərin və qudvilin ümumi balans 
dəyəri ilə müqayisədə əhəmiyyətli olmadıqda, bu fakt həmin vahidlərə (vahidlər qruplarına) 
bölüşdürülmüş qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik qeyri-maddi aktivlərin və ya qudvilin 
məcmu balans dəyəri ilə birlikdə açıqlanmalıdır. Bundan əlavə,  həmin vahidlərdən (vahidlər 
qruplarından) hər hansı birinin bərpa edilə bilən məbləği eyni əsas fərziyyəyə (fərziyyələrə) əsaslandıqda 
və onlara bölüşdürülmüş qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik qeyri-maddi aktivlərin və ya 
qudvilin məcmu balans dəyəri müəssisənin qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə malik qeyri-maddi 
aktivlərinin və ya qudvilin ümumi balans dəyəri ilə müqayisədə əhəmiyyətli olduqda, müəssisə aşağıda 
qeyd olunanlar ilə birlikdə həmin faktı açıqlamalıdır:  
(a)  həmin vahidlərə (vahidlər qruplarına) bölüşdürülmüş qudvilin məcmu balans dəyərini. 
(b)  həmin vahidlərə (vahidlər qruplarına) bölüşdürülmüş qeyri-müəyyən faydalı istismar müddətinə 

malik qeyri-maddi aktivlərin məcmu balans dəyərini. 
(c)  əsas fərziyyənin  (fərziyyələrin) təsvirini. 
(ç)  müəssisə rəhbərliyi tərəfindən hər bir əhəmiyyətli fərziyyəyə (fərziyyələrə) aid   edilən 

qiymətin (qiymətlərin) müəyyən edilməsi üçün istifadə olunan yanaşmanın təsvirini, belə qiymətin 
(qiymətlərin) keçmiş təcrübəni əks etdirib-etdirmədiyini, və ya uyğundursa, onun xarici 
informasiya mənbələrinə uyğun olub-olmadığını və əks təqdirdə, onların xarici informasiya 
mənbələri və ya keçmiş təcrübədən necə və hansı səbəbə görə fərqləndiyini. 

(d)  əsas fərziyyədəki (fərziyyələrdəki) mümkün dəyişiklik müvafiq vahidin (vahidlər qruplarının) 
ümumi balans dəyərinin onların ümumi bərpa edilə bilən dəyərindən artıq olmasına gətirib 
çıxaracaqsa: 
(i) vahidlərin (vahidlər qruplarının) bərpa edilə bilən dəyərlərinin onların balans 

dəyərlərindən yuxarı olan məbləğini. 
(ii) əsas fərziyyəyə (fərziyyələrə)  aid edilmiş dəyəri (dəyərləri). 
(iii)   vahidin (vahidlər qrupunun) ümumi bərpa edilə bilən məbləğinin onların ümumi balans 

dəyərinə bərabər olması üçün, bərpa edilə bilən məbləğin müəyyən edilməsi zamanı 
istifadə edilən digər dəyişən kəmiyyətlər üzərində belə dəyişikliyin göstərdiyi hər hansı 
ardıcıl təsirlərin daxil edilməsindən sonra, əsas fərziyyəyə (fərziyyələrə) aid edilmiş 
dəyərin (dəyərlərin) dəyişməli olduğu məbləği.  
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136 Əvvəlki dövrdə pul vəsaitlərini yaradan vahidin (vahidlər qrupunun) bərpa edilə bilən məbləğinin ən son 
müfəssəl hesablamalarının nəticəsi, 24 və ya 99-cu maddələrə əsasən müəyyən edilmiş meyarlara cavab verildiyi 
təqdirdə, cari dövrdə qarşıdakı dövrlərə keçirilə və həmin vahidin (vahidlər qrupunun) dəyərdən düşmə üzrə 
yoxlanılmasında istifadə edilə bilər. Bu halda, standartın 134 və 135-ci maddələrinə əsasən tələb olunan 
açıqlamalara daxil edilən həmin vahid (vahidlər qrupu) haqqında informasiya, bərpa edilə bilən dəyərin gələcək 
dövrlərə keçirilmiş hesablamaları ilə əlaqədar olur.  

137 Şərhedici Nümunə 9, 134 və 135-ci maddələr tərəfindən tələb olunmuş açıqlamaları aydınlaşdırır.  

Keçid müddəaları və qüvvəyə minmə tarixi 
138 Əgər müəssisə 3 №-li MHBS-ın 85-ci maddəsinə əsasən 3 №-li MHBS-ı həmin standartın 78-84-cü 

maddələrində açıqlanmış qüvvəyə minmə tarixindən əvvəlki hər hansı tarixdən  etibarən tətbiq etməyi 
üstün tutarsa, o, həmçinin bu Standartı da perspektiv  olaraq həmin tarixdən etibarən tətbiq etməlidir.  

139 Digər halda, müəssisə bu Standartı aşağıdakılara tətbiq etməlidir:  

(a) razılaşma tarixi 31 mart 2004-cü il və ya ondan sonrakı tarix olan müəssisələrin birləşməsində 
əldə edilmiş qudvil və qeyri-maddi aktivlərə; və 

(b) 31 mart 2004-cü il və ya ondan sonrakı tarixlərdə başlayan birinci illik dövrün başlanğıcından 
etibarən perspektiv olaraq bütün digər aktivlərə. 

140 139-cu maddənin aid olduğu müəssisələrin bu Standartın tətəblərini 139-cu maddədə dəqiq müəyyən 
edilmiş qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl yerinə yetirməsi dəstəklənir. Bununla belə, əgər müəssisə bu 
Standartı həmin qüvvəyə minmə tarixlərindən əvvəl tətbiq edərsə, o, eyni zamanda 3 №-li MHBS və 38 
№-li MUBS-u (2004-cü il redaksiyasında) tətbiq etməlidir.   

36 №-li MUBS-un ləğv olunması (1998-ci ildə nəşr edilmiş)  

141 Bu Standart “Aktivlərin qimətdən düşməsi”  adlı 36 №-li MUBS-u (1998-ci ildə nəşr edilmiş) əvəz edir. 
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Əlavə A  
İstifadə dəyərini qiymətləndirmək üçün 
diskontlaşdırılmış dəyər metodundan istifadə edilməsi 

Bu Əlavə müvafiq Standarın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu Əlavə, istifadə dəyərinin qiymətləndirilməsi üçün 
diskontlaşdırılmış dəyər metodlarının tətbiqi üçün təlimat təmin edir. Baxmayaraq ki, rəhbərlik “aktiv” terminindən 
istifadə edir, o eyni dərəcədə pul vəsaitlərini yaradan vahidi formalaşdıran aktivlər qrupuna da aiddir. 

Diskontlaşdırılmış dəyər ölçülməsinin tərkib hissələri 
A1 Aşağıdakı elementlər birlikdə aktivlər arasındakı iqtisadi fərqləri əhatə edir:  

(a) qarşıdakı pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirilməsi və ya, daha mürəkkəb hallarda, müəssisənin 
həmin aktivdən törəməsini gözlədiyi qarşıdakı pul vəsaitlərinin hərəkəti seriyası; 

(b) həmin pul vəsaitlərinin hərəkətinin vaxt və ya məbləğində mümkün variasiyalar (dəyişikliklər) üzrə 
gözləntilər; 

(c) cari bazarda risksiz faiz dərəcəsi ilə ifadə olunan pulun zaman dəyəri; 

(ç) müvafiq aktivə xas qeyri-müəyyənliyin qəbul edilməsi üçün qiymət; və  

(d) müəssisənin müvafiq aktiv üzrə gözlədiyi qarşıdakı pul vəsaitlərinin hərəkətini qiymətləndirərkən, 
bazar iştirakçıları tərəfindən nəzərə alınacaq, bəzən tanına bilməyən digər faktorlar (misal üçün qeyri-
likvidlilik kimi).   

A2 Bu Əlavə, diskontlaşdırılmış dəyərin hesablanmasına ikili yanaşmanı qarşılaşdırır. Bunlardan hər biri 
vəziyyətdən asılı olaraq aktivin istifadə dəyərini qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilər. “Ənənəvi” 
yanaşmaya əsasən, A1 maddəsində verilmiş (b)-(d) faktorları üçün düzəlişlər diskont dərəcəsinə daxil edilir. 
“Gözlənilən pul vəsaitləri” yanaşmasına əsasən, (b), (ç) və (d) faktorları risk üzrə düzəliş edilmiş gözlənilən pul 
vəsaitlərinin hesablanmasında düzəlişlərə səbəb olur. Qarşıdakı pul vəsaitlərinin hərəkətinin zaman və 
məbləğindəki mümkün variasiyalar barəsində gözləntiləri əks etdirmək üçün  müəssisə hansı yanaşmanı qəbul 
edirsə etsin, nəticə qarşıdakı pul vəsaitlərinin gözlənilən diskontlaşdırılmış dəyərini əks etdirməlidir (yəni bütün 
mümkün nəticələrin orta çəkili məbləğinə bərabər olmalıdır).   

Ümumi prinsiplər 
A3 Qarşıdakı pul vəsaitlərinin hərəkətini və faiz dərəcələrini qiymətləndirmək üçün istifadə edilmiş metodlar, 

haqqında danışılan aktivi əhatə edən şərtlərdən asılı olaraq, bir situasiyadan digərinə dəyişəçəkdir. Bununla belə, 
aktivlərin qiymətləndirilməsində diskontlaşdırılmış dəyər metodlarının tətbiqini aşağıdakı ümumi prinsiplər 
tənzimləyir:  

(a) pul vəsaitlərinin hərəkətini diskontlaşdırmaq üçün istifadə edilən faiz dərəcələri, həmin 
qiymətləndirilmiş pul vəsaitlərinin hərəkətinə xas fərziyyələrə uyğun fərziyyələri əks etdirməlidir. Əks 
təqdirdə, bəzi fərziyyələrin təsiri iki dəfə nəzərə alınacaq və ya heç nəzərə alınmayacaqdır. Misal üçün,  
kredit üzrə borclara aid pul vəsaitlərinin hərəkətinə 12% diskont dərəcəsi tətbiq edilə bilər. Bu dərəcə 
fərdi səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik borclar üzrə gələcəkdə ödənişin həyata keçirilməməsi ilə bağlı 
gözləntiləri əks etdirir. Həmin 12% dərəcə gözlənilən pul vəsaitlərini diskontlaşdırmaq üçün istifadə 
edilməməlidir, çünki həmin pul vəsaitlərinin hərəkəti gələcəkdə ödənişin həyata keçirilməməsi 
fərziyyələrini artıq əks etdirir.  

(b) qiymətləndirilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti və diskont dərəcələri qərəzsiz olmalı və müvafiq aktivə 
aidiyyatı olmayan faktorlardan uzaq olmalıdır. Misal üçün, aktivin qarşıdakı mənfəətliliyini artırmaq 
üçün qiymətləndirilmiş xalis pul vəsaitlərini düşünülmüş şəkildə azaltmaq, ölçülməsinin  qərəzli 
olduğunu göstərir. 

 (c) qiymətləndirilmişpul vəsaitlərinin hərəkəti və diskont dərəcələri həqiqətə daha uyğun olan, minumum 
və ya maksimum mümkün fərdi məbləği deyil, müxtəlif mümkün nəticələrin sırasını əks etdirməlidir. 
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Diskontlaşdırılmış dəyərin qiymətləndirilməsinə “ənənəvi” və 
“gözlənilən pul vəsaitləri” yanaşması 

Ənənəvi yanaşma 

A4 Diskontlaşdırılmış dəyərin mühasibat uçotunda tətbiqi zamanı ənənəvi olaraq, qiymətləndirilmiş pul vəsaitlərinin 
hərəkətinin vahid dəsti və vahid diskont dərəcəsi istifadə edilmişdir (adətən “riskə mütənasib dərəcə” kimi 
istinad edilən). Faktiki olaraq, ənənəvi yanaşmada güman edilir ki, vahid diskont dərəcəsi qarşıdakı pul 
vəsaitlərinin hərəkəti və risk üzrə müvafiq mükafat barəsində bütün gözləntiləri ümumiləşdirə bilər. Bu 
səbəbdən, ənənəvi yanaşma diskont dərəcəsinin seçimi məsələsinə xüsusi əhəmiyyət verir.  

A5 Bəzi  şərtlərdə (məsələn, müqayisə edilə bilən aktivlərin bazarda müşahidə oluna bildiyində), ənənəvi 
yanaşmanın tətbiqi nisbətən asandır. Pul vəsaitlərinin hərəkətinin müqavilədə əks olunduğu aktivlər üçün, bu, 
bazar iştirakçılarının aktivləri təsvir etdikləri üsula (məsələn “12% istiqrazda” olduğu kimi) uyğun gəlir.  

A6 Lakin ənənəvi yanaşma bəzi mürəkkəb ölçülmə məsələlərinə məqsədəuyğun şəkildə tətbiq olunmaya bilər 
(məsələn, müvafiq bazarın və ya hər hansı müqayisə edilə bilən aktiv üzrə bazarın mövcud olmadığı qeyri-
maliyyə aktivlərinin ölçülməsi kimi). “Riskə mütənasib dərəcə”nin tapılması ən azı iki maddənin -müvafiq 
bazarda mövcud olan və müşahidə edilən faiz dərəcəsinə malik olan aktivin və qiymətləndirilən aktivin təhlilini 
tələb edir. Qiymətləndirilən pul vəsaitləri üçün uyğun diskont dərəcəsi, həmin digər aktivin müşahidə oluna bilən 
faiz dərəcəsindən irəli gələ bilər. Bu nəticəni almaq üçün, digər aktiv üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinin 
xüsusiyyətləri qiymətləndirilən aktiv üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinin uyğun xüsusiyyətlərinə oxşar olmalıdır. 
Buna görə də, qiymətləndirici (şəxs) aşağıdakıları etməlidir:  

(a) diskontlaşdırılacaq pul vəsaitlərinin hərəkətini müəyyən etməli; 

(b) pul vəsaitlərinin hərəkətinin eyni xüsusiyyətlərə malik olduğu digər aktivi müəyyən etməli; 

(c) oxşar olduqlarından əmin olmaq üçün hər iki aktiv üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətlərini tutuşdurmalı 
(misal üçün, hər iki aktiv üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətləri müqavilədə göstərilən pul vəsaitlərinin 
hərəkətidir, yoxsa onlardan biri müqavilədə göstərilən, digəri isə qiymətləndirilmiş pul vəsaitlərinin 
hərəkətidir?);  

(ç) aktivlərin birində olub, digərində olmayan elementin mövcud olub-olmamasını qiymətləndirməli (misal 
üçün, biri digərinə nisbətən daha az likviddirmi?); və 

(d) hər iki aktiv üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinin iqtisadi şərtlərin dəyişdiyi halda özlərini oxşar formada 
aparacağının (yəni dəyişəcəklərinin) ehtimal olunub-olunmamasını qiymətləndirməli. 

“Gözlənilən pul vəsaitləri” yanaşması  
A7 “Gözlənilən pul vəsaitləri” yanaşması bəzi hallarda ənənəvi yanaşmadan daha effektli ölçülmə alətidir. 

“Gözlənilən pul vəsaitləri” ölçülməsi üzrə yanaşması daha çox ehtimal olan tək pul vəsaitlərinin hərəkəti əvəzinə 
mümkün olan bütün pul vəsaitlərinin hərəkətləri barədə bütün gözləntiləri istifadə edir. Misal üçün, pul 
vəsaitlərinin hərəkəti 10%, 60% və 30% ehtimallarla, müvafiq olaraq 100VV, 200VV və ya 300VV-i ola bilərdi. 
Gözlənilən pul vəsaitləri 220VV-dir. “Gözlənilən pul vəsaitləri” yanaşması bu baxımdan, sözü gedən pul 
vəsaitlərinin birbaşa təhlili və onların ölçülməsində istifadə edilmiş fərziyyələrin daha dəqiq bəyanatları üzrə 
ümumiləşdirmə aparmaqla ənənəvi yanaşmadan fərqlənir. 

A8 “Gözlənilən pul vəsaitləri” yanaşması həmçinin, pul vəsaitlərinin hərəkətinin vaxtı qeyri-müəyyən olduğu 
zaman, diskontlaşdırılmış dəyər metodlarının istifadəsinə icazə verir. Misal üçün, 1,000VV-yə bərabər pul 
vəsaitləri 10, 60 və 30%-lik ehtimallarla müvafiq olaraq 1 ilə, 2 ilə və ya 3 ilə əldə oluna bilər. Aşağıda 
göstərilən misal, həmin stiuasiyada gözlənilən diskontlaşdırılmış dəyərin hesablanmasını göstərir. 

 

1 ildə 5%-lə 1,000VV-yə bərabər diskontlaşdırılmış dəyər   VV952.38    

 Ehtimal  10.00%   VV95.24 

 2 ildə 5.25%-lə 1,000VV-yə bərabər diskontlaşdırılmış dəyər   VV902.73    

 Ehtimal  60.00%   VV541.64 
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 3 ildə 5.50%-lə 1,000VV-yə bərabər diskontlaşdırılmış dəyər   VV851.61    

Ehtimal  30.00%   VV255.48 

 Gözlənilən diskontlaşdırılmış dəyər     VV892.36 

A9 892.36VV-yə bərabər gözlənilən diskontlaşdırılmış dəyər 902.73VV-yə (60 faizlik ehtimal) bərabər ən yaxşı 
qiymətin ənənəvi rəyindən fərqlənir. Bu misalda tətbiq edilmiş ənənəvi diskontlaşdırılmış dəyər hesablaması  pul 
vəsaitlərinin mümkün müddətlərinin hansından istifadə etmək barədə qərarın verilməsini tələb edir və uyğun 
olaraq, və digər müddət ehtimallarını əks etdirmir. Bunun səbəbi odur ki, ənənəvi diskontlaşdırılmış dəyər 
hesablamasındakı diskont dərəcəsi müddətin təyin edilməsindəki qeyri-müəyyənliyi əks etdirə bilmir. 

A10 Ehtimalların istifadəsi “gözlənilən pul vəsaitləri” yanaşmasının çox mühüm elementidir. Yüksək dərəcədə 
subyektiv olan qiymətlər üzrə ehtimalların edilib-edilməməsi ilə bağlı sual, faktiki mövcud olandan daha çox 
dəqiqlik tələb edir. Bununla belə, ənənəvi yanaşmanın düzgün tətbiqi (A6 maddəsində təsvir edildiyi kimi) 
“gözlənilən pul vəsaitləri” yanaşmasının hesablama şəffaflığını təmin etmədən eyni qiymətləndirmələri və 
subyektivliyi tələb edir.   

A11 Hal-hazırda mövcud olan təcrübə əldə olunduqca yaranmış bir çox qiymətləndirmələr, gözlənilən pul 
vəsaitlərinin elementlərini qeyri-rəsmi şəkildə  artıq birləşdirir. Əlavə olaraq, mühasiblər tez-tez mümkün pul 
vəsaitlərinin ehtimalları haqqındakı məhdud məlumatlardan istifadə edərək, aktivi qiymətləndirmək ehtiyacı ilə 
qarşılaşırlar. Misal üçün, mühasiblər aşağıdakı hallarla qarşılaşa bilər:  

(a) qiymətləndirilmiş məbləğ 50VV-250VV arasında bir məbləğə düşür, lakin bu sıradakı heç bir məbləğ 
hər hansı digər məbləğdən daha çox mümkün deyildir. Həmin məhdud məlumatlara əsaslanaraq, 
qiymətləndirilmiş gözlənilən pul vəsaitləri 150VV-yə [(50 + 250)/2] bərabər olur. 

 (b) qiymətləndirilmiş məbləğ 50VV-250VV arasında bir məbləğə düşür və daha mümkün olan məbləğ 
100VV-dir. Bununla belə, hər bir məbləğə qoyulmuş ehtimallar qeyri-məlumdur. Həmin məhdud 
məlumatlara əsaslanaraq, qiymətləndirilmiş gözlənilən pul vəsaitləri 133.33VV-yə [(50 + 100 + 250)/3] 
bərabər olur.  

(c) qiymətləndirilmiş məbləğ 50 VV (10 faizlik ehtimal), 250VV (30 faizlik ehtimal) və ya 100VV (60 
faizlik ehtimal) olacaq. Həmin məhdud məlumatlara əsaslanaraq, qiymətləndirilmiş gözlənilən pul 
vəsaitləri 140VV-yə [(50 × 0.10) + (250 × 0.30) + (100 × 0.60)] bərabər olur. 

İstənilən halda, qiymətləndirilmiş gözlənilən pul vəsaitləri istifadə dəyərinin ayrıca götürülmüş minimum, ən 
uyğun və ya maksimum məbləğdən daha yaxşı qiymətləndirilməsini təmin edir.  

A12 “Gözlənilən pul vəsaitləri” yanaşmasının tətbiqində “xərclər-gəlir” məhdudiyyətinin rolu var. Bəzi hallarda, 
müəssisə qiymətli məlumatlara malik ola və bir çox pul vəsaitləri ssenarilarini hazıırlaya bilər. Digər hallarda  
müəssisə, əhəmiyyətli xərclər çəkmədən, pul vəsaitlərinin hərəkətinin dəyişkənliyi haqqında ümumi 
hesabatlardan başqa bir şey hazırlaya bilməz. Müəssisə, informasiyanın əldə olunması xərcləri ilə həmin 
informasiyanın ölçülməyə gətirəcəyi əlavə etibarlılıq arasında müəyyən tarazlıq tapmalıdır. 

A13 Digərləri, “gözlənilən pul vəsaitləri” metodlarının vahid və ya mümkün nəticələrinin sayı məhdud olan maddəni  
qiymətləndirmək üçün uyğun olmadığı fikrini dəstəkləyir. Onlar bunu əsaslandırmaq üçün 2 mümkün nəticəsi 
olan aktiv misalını təklif edirlər: pul vəsaitlərinin hərəkətinin 10VV olacağı ehtimalı 90% və 1,000VV olacağı 
ehtimalı isə 10%-dir. Onlar müşahidə edirlər ki, həmin nümunədəki gözlənilən pul vəsaitləri 109VV-dir və 
həmin nəticənin, nəticə etibarı ilə ödəniləcək bu və ya digər məbləği ifadə etmədiyindən tənqid edirlər. 

A14 Bir az əvvəl verilmiş misala uyğun bəyanatlar ölçülmə məqsədindəki ziddiyətin əsasını əks etdirir.  Əgər məqsəd 
çəkiləcək xərclərin yığılmasıdırsa, gözlənilən pul vəsaitlərinin hərəkəti gözlənilən xərclərin düzgün qiymətini 
təqdim etməyə bilər. Bununla belə, bu Standart aktivin bərpa edilə bilən məbləğinin qiymətləndirilməsi ilə 
məşğuldur. Bu misaldakı aktivin bərpa edilə bilən məbləğinin 10VV-yə bərabər olması ehtimal olunmur, hətta 
baxmayaraq ki, bu, pul vəsaitlərinin hərəkətinin daha çox ehtimal olunan qiymətidir. Bunun səbəbi odur ki, 
10VV-yə bərabər ölçülmə həmin aktivin ölçülməsindəki pul vəsaitlərinin hərəkətinə xas qeyri-müəyyənliyi 
özündə əks etdirmir. Əksinə, qeyri-müəyyən pul vəsaitlərinin hərəkəti müəyyən pul vəsaitlərinin hərəkəti kimi 
təqdim edilir. Heç bir rasional müəssisə bu xüsusiyyətlərə malik aktivi 10VV-yə satmaz. 

Diskont dərəcəsi 
A15 Aktivin istifadə dəyərini qiymətləndirmək üçün müəssisə hansı yanaşmanı qəbul edirsə etsin, pul vəsaitlərinin 

hərəkətini diskontlaşdırmaq üçün istifadə edilmiş faiz dərəcələri qiymətləndirilmiş pul vəsaitlərinin hərəkətinin 
düzəliş edildiyi riskləri əks etdirməməlidir. Əsk halda, bəzi fərziyyələrin effekti iki dəfə hesablanacaq.  
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A16 Aktivə xas dərəcəni birbaşa müvafiq bazardan əldə etmək mümkün olmayan zaman, müəssisə diskont dərəcəsini 
qiymətləndirmək üçün əvəzedicilərdən istifadə edir. Məqsəd, aşağıdakıların bazar qiymətlərini mümkün qədər 
təyin etməkdir:  

(a) aktivin səmərəli istifadə müddətinin sonuna qədər olan dövrlər ərzində pulun zaman dəyərinin; və 

(b) A1 maddəsində təsvir edilmiş (b), (ç) və (d) faktorlarının (həmin faktorların qiymətləndirilmiş pul 
vəsaitlərinin hərəkətinə düzəlişlərə səbəb olmadığı dərəcədə).   

A17 Belə qiymətəndirməni edərkən ilkin olaraq müəssisə, aşağıdakı dərəcələri nəzərə ala bilər:  

(a) Kapital Aktivinin Qiymətləndirmə Modeli kimi metodlardan istifadə edərək müəyyən edilmiş 
müəssisənin kapital xərclərinin çəkili orta məbləğini; 

(b) müəssisənin marjinal borc dərəcəsini; və 

(c) borc üzrə digər bazar dərəcələrini. 

A18 Bununla belə, aşağıdakılara nail olmaq üçün bu dərəcələrə düzəliş edilməlidir:  

(a) aktiv üzrə qiymətləndirilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə əlaqədar spesifik risklərin bazarda 
qiymətləndiriləcəyi üsulu əks etdirmək; və  

(b) aktiv üzrə qiymətləndirilmiş pul vəsaitlərinin hərəkətinə uyğun olmayan və ya həmin qiymətləndirilmiş 
pul vəsaitlərinin hərəkətinə artıq düzəliş edilməsinə səbəb olan riskləri çıxmaq. 

Ölkə üzrə risk, valyuta riski və qiymət riski kimi risklər nəzərə alınmalıdır. 

A19 Diskont dərəcəsi müəssisənin kapital strukturundan və həmin müəssisənin aktiv alışını maliyyələşdirmiş olduğu 
üsuldan asılı deyildir, çünki qarşıda aktiv üzrə gözlənilən pul vəsaitlərinin hərəkəti müəssisənin həmin aktivin 
alışını maliyyələşdirmiş olduğu üsuldan asılı deyildir. 

 A20 55-ci maddə istifadə edilmiş diskont dərəcəsinin vergidən əvvəlki dərəcə olmasını tələb edir. Buna görə də, 
həmin diskont dərəcəsini qiymətləndirmək üçün istifadə edilmiş əsas vergidən sonrakı məbləğ olduqda, onun 
vergi ödənişindən əvvəlki dərəcəni əks etdirməsi üçün həmin əsasa düzəliş edilməlidir. 

A21 Müəssisə ativin istifadə dəyərini qiymətləndirmək üçün adətən vahid diskont dərəcəsindən istifadə edir. Lakin 
istifadə dəyəri müxtəlif dövrlər üzrə risklərdəki fərqə və ya faiz dərəcələrinin müddət sturukturuna həssas 
olduqda, qarşıdakı müxtəlif dövrlər üzrə ayrı-ayrı diskont dərəcələrindən istifadə edilir. 
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