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40 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı  

İnvestisiya mülkiyyəti 

Məqsəd 
1 Bu Standartın məqsədi investisiya mülkiyyəti üzrə uçot qaydasını və açıqlama tələblərini müəyyən etməkdir. 

Standartın tətbiqi sahəsi 

2  Bu Standart investisiya mülkiyyətinin tanınması, ölçülməsi və investisiya mülkiyyəti haqqında məlumatın 
açıqlanması zamanı tətbiq olunmalıdır. 

3 Bununla bərabər, bu Standart maliyyə icarəsi kimi uçota alınan icarəyə götürülmüş investisiya mülkiyyətinin 
icarəçinin maliyyə hesabatlarında ölçülməsinivə əməliyyat icarəsinə verilmiş investisiya mülkiyyətinin icarəyə 
verənin maliyyə hesabatlarında ölçülməsini nəzərdən keçirir. Bu Standart, “İcarə” adlı 17 №-li MUBS-da əhatə 
olunan, həmçinin aşağıda göstərilən məsələlərə tətbiq olunmur: 

(a) icarənin maliyyə icarələri və ya əməliyyat icarələri kimi təsnifləşdirilməsi;  

(b) investisiya mülkiyyətindən əldə olunan icarə gəlirinin tanınması (“Gəlir” adlı 18 №-li MUBS-a bax.); 
(c) əməliyyat icarəsi kimi uçota alınan daşınmaz əmlakın icarə hüququnun icarəçinin maliyyə 

hesabatlarında ölçülməsi;  
(ç) icarəyə verənlərin maliyyə hesabatlarında onların maliyyə icarələrinə xalis investisiyalarının ölçülməsi; 
(d) satış və əks icarə üzrə əməliyyatların uçotu; və  

(e) maliyyə və əməliyyat icarələrinin açıqlanması. 

4 Bu standart aşağıdakılara tətbiq edilmir: 

(a) kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə bağlı bioloji aktivlərə (“Kənd təsərrüfatı” adlı 41 №-li MUBS-a bax.); və  
(b) neft, təbii qaz və digər analoji tükənən resurslar kimi ehtiyatlara və onlarla bağlı hüquqlara.  

Əsas anlayışlar  

5  Bu standartda istifadə edilmiş əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 
Balans dəyəri – aktivin balans hesabatında tanınan dəyəridir. 
İlkin dəyər – aktivin əldə olunması üçün ödənilmiş pul vəsaitləri və ya onların ekvivalentlərinin məbləği, və 
ya bu aktivin əldə olunması və ya tikilməsi zamanı verilmiş digər əvəzləşdirmənin ədalətli dəyəri və ya, 
münasib hallarda, ilkin tanınma zamanı bu aktivin “Pay alətləri əsasında ödəmə” adlı 2 №-li MHBS kimi 
digər standartların xüsusi tələblərinə əsasən bu aktivə aid edilmiş məbləğdir.  
Ədalətli dəyər – Əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı olan, yaxşı məlumatlandırılmış və bir birindən 
asılı olmayan alıcı və satıcı arasında aktivin mübadilə edilə biləcəyi məbləğdir. 
İnvestisiya mülkiyyəti aşağıdakı hallar istisna olmaqla, icarə ödənişlərinin əldə edilməsi və ya kapitalın 
artırılması məqsədilə və ya hər iki məqsəd üçün saxlanılan (mülkiyyətçi və ya maliyyə icarəsi şərtlərinə 
əsasən icarəçi tərəfindən) əmlakdır (torpaq və ya tikili — ya da tikilinin bir hissəsi — və ya hər ikisi): 
(a) malların istehsalı və ya təchizatı, yaxud xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə edilən və ya inzibati 

məqsədlər üçün saxlanılan; və ya  

(b) adi fəaliyyət halında satış məqsədilə saxlanılan. 
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Mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan daşınmaz əmlak malların istehsalı və ya tədarükü, yaxud xidmətlərin 
təqdim edilməsi  üçün və ya inzibati məqsədlər üçün saxlanılan (mülkiyyətçi və ya maliyyə icarəsi 
şərtlərinə uyğun olaraq icarəçi tərəfindən) daşınmaz əmlakdır.  

6  Əməliyyat icarəsi şərtlərinə uyğun olaraq icarəçi tərəfindən saxlanılan daşınmaz əmlak, yalnız və yalnız 
əks halda investisiya mülkiyyəti anlayışına uyğun gəldiyi və icarəçi tanınmış aktivə 33-55-ci maddələrdə 
nəzərdə tutulmuş ədalətli dəyər metodunu tətbiq etdiyi halda, investisiya mülkiyyəti kimi təsnifləşdirilə və 
uçota alına bilər. Bu təsnifləşdirmə alternativi hər daşınmaz əmlak obyektinə ayrıca tətbiq edilir. Lakin, 
əməliyyat icarəsi şərtlərinə uyğun olaraq icarəçi tərəfindən saxlanılan obyektlərdən hər hansı biri üçün 
belə təsnifləşdirmə alternativi seçilmişsə, investisiya mülkiyyəti kimi təsnifləşdirilən bütün əmlak ədalətli 
dəyər metodu ilə uçota alınmalıdır. Bu təsnifləşdirmə alternativi seçilərkən, ona uyğun olaraq 
təsnifləşdirilmiş hər hansı daşınmaz əmlak 74-78-ci maddələrdə göstərilmiş açıqlamalara daxil edilir.  

7  Investisiya mülkiyyəti icarə ödənişlərinin əldə edilməsi və ya kapitalın artırılması və yaxud hər iki məqsəd üçün 
saxlanılır. Buna görə də investisiya mülkiyyəti üzrə yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti müəssisə tərəfindən 
saxlanılan digər aktivlərdən əhəmiyyətli dərəcədə müstəqil olur. Bu hal, mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan 
daşınmaz əmlakı investisiya mülkiyyətindən fərqləndirir. Malların istehsalı və ya tədarükü yaxud xidmətlərin 
təqdim edilməsi (və yaxud daşınmaz əmlakdan inzibati məqsədlərlə istifadə olunması) yalnız daşınmaz əmlaka 
aidiyyəti olan deyil, eyni zamanda, istehsal və ya tədarük prosesində istifadə olunan digər aktivlərin yaranmasına 
gətirib çıxaran pul vəsaitlərinin axınların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan 
daşınmaz əmlaka “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li MUBS tətbiq edilir. 

8  İnvestisiya mülkiyyəti ilə bağlı aşağıdakı misalları göstərmək olar: 
(a) adi əməliyyat fəaliyyəti çərçivəsində qısamüddətli satış üçün deyil, kapitalın uzunmüddətli artırılması 

məqsədilə tutulub saxlanılan torpaq sahəsi. 

(b) gələcəkdə qeyri-müəyyən məqsədlər üçün cari dövrdə tutulub saxlanılan torpaq sahəsi (Əgər müəssisə 
torpaq sahəsini gələcəkdə müəssisə tərəfindən tutulub saxlanılan daşınmaz əmlak və ya adi əməliyyat 
fəaliyyəti çərçivəsində qısamüddətli satış üçün istifadə edəcəyini hələ müəyyənləşdirməzsə, bu zaman 
torpaq sahəsi kapitalın artırılması məqsədilə tutulub saxlanılan kimi hesab olunacaqdır).  

(c) müəssisə tərəfindən mülkiyyətə götürülən (və ya müəssisə tərəfindən maliyyə icarəsi şərtlərinə uyğun 
olaraq tutulub saxlanılan) və bir və ya bir neçə əməliyyat icarələrinə verilən tikili.  

(ç) boş qalan, lakin bir və ya bir neçə əməliyyat icarələrinə verilməsi üçün tutulub saxlanılan tikili. 

9  Aşağıda investisiya mülkiyyəti hesab olunmayan obyektlərə misallar göstərilmişdir. Investisiya mülkiyyəti hesab 
edilmədiyindən onlar bu Standartın tətbiq sahəsindən kənardadırlar: 
(a) adi əməliyyat fəaliyyəti çərçivəsində satış üçün saxlanılan və ya bu cür satış məqsədilə tikilmə və ya 

yenidən inşa edilmə prosesində olan daşınmaz əmlak (“Ehtiyatlar” adlı 2 №-li MUBS-a bax.); misal 
üçün, yalnız yaxın gələcəkdə növbəti xaric olması və ya yenidən inşa edilməsi yaxud satılması 
məqsədilə əldə edilən daşınmaz əmlak. 

(b) üçüncü tərəf adından tikilən və ya yenidən inşa edilən daşınmaz əmlak (“Tikinti müqavilələri” adlı 11 
№-li MUBS-a bax.). 

(c) gələcəkdə mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan daşınmaz əmlak kimi istifadə məqsədilə saxlanılan 
daşınmaz əmlak, gələcəkdə yenidən inşa edilməsi və növbəti dövrlərdə mülkiyyətçi tərəfindən istifadə 
olunan daşınmaz əmlak kimi istifadə üçün tutulan daşınmaz əmlak, işçilər tərəfindən tutulan (işçilərin 
bazar qiymətlərinə əsasən icarə haqqı ödədiyi-ödəmədiyindən asılı olmayaraq) daşınmaz əmlak və xaric 
olması üçün mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan daşınmaz əmlak da daxil olmaqla (sair faktorları 
nəzərə alınmaqla), mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan daşınmaz əmlak (16 №-li MUBS-a bax.). 

(d) gələcəkdə investisiya mülkiyyəti kimi istifadə edilməsi məqsədilə tikilən və ya yenidən inşa edilən 
daşınmaz əmlak. Daşınmaz əmlakın tikilməsi və ya yenidən inşa edilməsi prosesi tam başa çatanadək bu 
cür əmlaka 16 №-li MUBS tətbiq edilir və tikilmə və ya inşa edilmə prosesi başa çatdırıldıqdan sonra bu 
əmlak investisiya mülkiyyəti hesab edilir və ona bu Standart tətbiq edilir. Lakin, bu Standart gələcəkdə 
investisiya mülkiyyəti kimi fasiləsiz istifadə edilmə məqsədilə yenidən inşa edilən mövcud investisiya 
mülkiyyətinə tətbiq edilir (58-ci maddəyə bax.). 

(e) maliyyə icarəsi şərtlərinə uyğun olaraq digər müəssisəyə icarəyə verilmiş daşınmaz əmlak. 
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10  Bəzi daşınmaz əmlak obyektləri bir hissəsi icarə ödənişlərin əldə edilməsi və ya kapitalın artırılması məqsədilə 
istifadə edilən və digər hissəsi malların istehsal və ya tədarükü və ya xidmətlərin təqdim edilməsi və yaxud 
inzibati məqsədlər üçün nəzərdə tutulan hissələrdən ibarət olur. Əgər bu hissələrin ayrı-ayrılıqda satılması (və 
yaxud maliyyə icarəsi şərtlərinə uyğun olaraq ayrıca icarəyə verilməsi) mümkün olarsa, müəssisə bu hissələri 
ayrı-ayrılıqda uçota alır. Əgər daşınmaz əmlakın hissələrinin ayrı-ayrılıqda satılması mümkün olmazsa, bu cür 
əmlak, yalnız onun cüzi hissəsi malların istehsal və ya  tədarükü və ya xidmətlərin təqdim edilməsi üçün və yaxud 
inzibati məqsədlərlə saxlanıldığı halda, investisiya mülkiyyəti hesab olunacaqdır.  

11  Bəzi hallarda müəssisə daşınmaz əmlakı tutanlara əlavə xidmətlər təqdim edir. Bu zaman, əgər təqdim edilən 
xidmətlər bütün saziş baxımından əhəmiyyətsiz olsa, müəssisə belə daşınmaz əmlakı investisiya mülkiyyəti kimi 
uçota alır. Məsələn, ofis binasının mülkiyyətçisinin binanı tutan icarəçilərə bu binanın mühafizə və saxlanılması 
üzrə xidmətlər göstərdiyi hal yuxarıda qeyd olunanlara misal ola bilər.  

12  Digər hallarda, təqdim olunan xidmətlər əhəmiyyətli hesab olunur. Misal üçün, əgər müəssisə hər hansı 
mehmanxanaya sahib olarsa və onu idarə edərsə, bu zaman mehmanxanada məskunlaşan qonaqlara təqdim 
olunan xidmətlər bütün mehmanxana xidmətləri baxımından əhəmiyyətli hesab edilir. Bundan irəli gələrək, 
mülkiyyətçi tərəfindən idarə olunan mehmanxana investisiya mülkiyyəti deyil, mülkiyyətçi tərəfindən istifadə 
olunan daşınmaz əmlak hesab olunur.  

13  Daşınmaz əmlakın qeyri-investisiya mülkiyyəti kimi təsnifləşdirilməsi üçün göstərilən əlavə xidmətlərin hansı 
hallarda əhəmiyyətli olub-olmadığını müəyyən etmək mürəkkəb ola bilər. Misal üçün, bəzi hallarda mehmanxana 
sahibi idarəetmə müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq bəzi səlahiyyətləri üçüncü tərəflərə həvalə edə bilər. Bu 
cür idarəetmə müqavilələrinin şərtləri çox müxtəlif ola bilər. Bir tərəfdən mülkiyyətçi mahiyyətinə görə passiv 
sərmayədar mövqeyində qərarlaşa bilər. Lakin, digər tərəfdən mülkiyyətçi, mehmanxananın fəaliyyətindən əmələ 
gələn pul vəsaitlərin axınının ciddi dəyişiklikləri ilə bağlı risklərini saxlamaqla, əməliyyat idarəetmə 
funksiyalarını kənar müəssisələrə təhvil verə bilər.   

14  Daşınmaz əmlakın investisiya mülkiyyəti olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün mülahizələrə ehtiyac vardır. 
Müəssisə meyarları elə sürətdə hazırlayır ki, bu mülahizəni ardıcıl sürətdə investisiya mülkiyyəti anlayışına və 7-
13-cü maddələrdə öz əksini tapmış qaydalara uyğun olaraq istifadə edə bilsin. 75-ci maddənin (c) bəndinin 
tələbinə əsasən daşınmaz əmlakın təsnifləşdirilməsində çətinlik yaranarsa, müəssisə bu meyarları açıqlamalıdır. 

15  Bəzi hallarda müəssisə, onun əsas cəmiyyəti və ya digər törəmə müəssisəsinə icarəyə verilmiş və ya onlar 
tərəfindən tutulmuş daşınmaz əmlakın sahibi olur. Daşınmaz əmlak konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında 
investisiya mülkiyyəti kimi göstərilmir, çünki bu daşınmaz əmlak qrup baxımından mülkiyyətçi tərəfindən 
tutulmuş hesab olunur. Lakin, sahib olan  müəssisə baxımından, bu əmlak, 5-ci maddənin tələblərinə uyğun 
gəldiyi halda, investisiya mülkiyyəti hesab edilir. Bundan irəli gələrək, icarəyə verən bu əmlakı öz fərdi maliyyə 
hesabatlarında investisiya mülkiyyəti kimi uçota alır.  

Tanınma  

16  İnvestisiya mülkiyyəti yalnız aşağıdakı hallarda aktiv kimi tanınır: 
(a) investisiya mülkiyyəti ilə bağlı gələcək iqtisadi səmərələrin müəssisəyə axını ehtimal olunduqda; 

və  

(b) investisiya mülkiyyətinin dəyərinin etibarlı əsasda qiymətləndirilməsi mümkün olduqda. 

17  Müəssisə bu tanınma meyarlarına uyğun olaraq bütün investisiya mülkiyyəti üzrə məsrəfləri onların yarandığı 
anda qiymətləndirir. Bu məsrəflər investisiya mülkiyyətinin əldə olunması və ya inşa edilməsi, habelə gələcəkdə 
bu daşınmaz əmlakın təkmilləşdirilməsi, hissələrinin əvəz edilməsi və ya ona xidmətin göstərilməsi üzrə yaranan 
məsrəfləri daxil edirlər. 

18   Standartın 16-cı maddəsində təqdim edilmiş tanınma meyarlarına əsasən, müəssisə tərəfindən investisiya 
mülkiyyətinin balans dəyərində bu daşınmaz əmlakın cari xidmət məsrəfləri tanınmır. Bu məsrəflər yarandıqları 
dövrlər üzrə mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınırlar. Cari xidmət məsrəfləri əsasən əmək və material 
məsrəflərindən ibarətdir, habelə bu məsrəflərə kiçik hissələrin dəyəri daxil oluna bilər. Bu məsrəflərin məqsədi 
investisiya mülkiyyətinin “təmiri və saxlanılması” kimi təsvir olunur.    
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19  İnvestisiya mülkiyyətinin hissələri dəyişdirilmə yolu ilə əldə edilə bilərlər. Misal üçün, daxili divarlar bundan 
əvvəl mövcud olan divarları əvəz edə bilər. Tanınma meyarlarına əsasən, müəssisə investisiya mülkiyyətinin 
balans dəyərində belə əvəzləşdirilən hissələr üzrə yaranan və tanınma meyarlarına cavab verən məsrəfləri 
yarandığı anda tanıyır. Belə əvəz edilən hissələrin balans dəyərlərinin tanınması bu Standartın  tanınmanın 
dayandırılması ilə bağlı müddəalarına uyğun olaraq dayandırılır.  

Tanınma zamanı ölçülmə  

20  İnvestisiya mülkiyyəti ilkin olaraq öz ilkin dəyərində ölçülməlidir. Birbaşa məsrəflər ilkin ölçülməya daxil 
edilməlidirlər. 

21  Alınmış investisiya mülkiyyətinin dəyəri onun satış qiyməti və bu daşınmaz əmlaka birbaşa aidiyyəti olan 
məsrəflərdən ibarət olur. Misal üçün, investisiya mülkiyyətinə birbaşa aidiyyəti olan məsrəflərə hüquqi 
xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı peşəkar mütəxəssisin haqqı, daşınmaz əmlakın təhvil verilməsi ilə bağlı vergilər 
və digər birbaşa  məsrəflər daxildir.  

22  Müəssisə tərəfindən tikilən investisiya mülkiyyətinin dəyəri bu daşınmaz əmlakın tikilməsi və ya yenidən inşa 
edilməsi başa çatan anda çəkilən məsrəflər deməkdir. Daşınmaz əmlakın tikilməsi və ya yenidən inşa edilməsi 
başa çatdığı tarixədək bu cür daşınmaz əmlaka 16 №-li MUBS-un tələbləri tətbiq edilir. Daşınmaz əmlakın 
tikilməsi və ya yenidən inşa edilməsi bitirildiyi tarixdən bu daşınmaz əmlak investisiya mülkiyyəti kimi 
təsnifləşdirilir və ona bu Standartın tələbləri tətbiq edilir (57(d) və 65-ci maddələrə bax.).  

23  Aşağıdakı amillər investisiya mülkiyyətinin dəyərinin artmasına təsir etmir: 

(a) fəaliyyətə başlama məsrəfləri (daşınmaz əmlakın müəssisə rəhbərliyinin tələblərinə uyğun tərzdə 
fəaliyyət göstərməsi şəraitinə gətirilməsi məqsədilə bu məsrəflərə ehtiyac duyulanadək),  

(b) əməliyyat zərərləri investisiya mülkiyyəti planlaşdırılan icarəyə verilmə  səviyyəsinə çatmamışdan əvvəl 
yaranarsa, və ya   

(c) daşınmaz əmlakın tikilməsi və ya yenidən inşa edilməsi  zamanı çəkilmiş normadan artıq xammal, əmək 
və digər resurslar üzrə məsrəflərin məbləği. 

24  Əgər investisiya mülkiyyəti ilə bağlı ödəniş təxirə salınarsa, onun dəyəri ödənişin təxirə salınmamış ödəniş 
məbləğidir. Bu məbləğ ilə ümumi ödəniş arasındakı fərq kredit müddəti ərzində faiz xərcləri kimi tanınır.  

25  İcarədə saxlanılan və investisiya mülkiyyəti kimi təsnifləşdirilən daşınmaz əmlakın ilkin dəyəri 17 №-li 
MUBS-un 20-ci maddəsinə əsasən maliyyə icarəsi kimi müəyyən edilməlidir. Bu, o deməkdir ki, aktiv 
daşınmaz əmlakın ədalətli dəyəri və minimal icarə ödənişlərinin həqiqi (diskont edilmiş) dəyərindən daha 
aşağı olan dəyərində tanınacaqdır. Həmin maddəyə əsasən, ekvivalent məbləğ öhdəlik kimi tanınacaqdır.  

26  İcarə üçün ödənilən hər hansı əlavə ödənişlər bu məqsədlə minimal icarə ödənişlərinin bir hissəsi kimi uçota 
alınır və buna görə də, aktivin dəyərinə daxil edilir, lakin öhdəlikdən çıxarılır. Əgər icarə şərtləri əsasında 
saxlanılan daşınmaz əmlak investisiya mülkiyyəti kimi təsnifləşdirilərsə, bu zaman yalnız ədalətli dəyərlə uçota 
alınan obyekt investisiya mülkiyyəti hesab olunur. Bu obyektlə bağlı olan və ədalətli dəyərlə uçota alınmayan 
obyektlər investisiya mülkiyyəti hesab olunmur. İnvestisiya mülkiyyətinin əmlakının ədalətli dəyərinin 
müəyyənləşməsi üzrə təlimat 33-52-ci maddələrində öz əksini tapmış ədalətli dəyər metodunda şərh olunmuşdur. 
Bu təlimat bu dəyərdən ilkin tanınma məqsədilə ilkin dəyər kimi istifadə edildiyi zaman ədalətli dəyərin müəyyən 
edilməsi üçün də münasib sayılır.    

27  İnvestisiya mülkiyyətinin obyekti (obyektlər) qeyri-pul aktiv (aktivləri) və ya pul və qeyri-pul aktivlərinin 
birləşdirilməsi ilə mübadilə edilə bilər. Aşağıdakı mülahizə sadəcə qeyri-pul aktivinin digəri ilə mübadiləsinə 
istinad edir, lakin əvvəlki cümlədə qeyd olunmuş bütün mübadilələrə tətbiq edilir. Belə investisiya mülkiyyətin 
ilkin dəyəri aşağıdakı hallarda ədalətli dəyər ilə qiymətləndirilir: 

(a)  mübadilə əməliyyatı kommersiya mahiyyətinə malik olduqda; və ya  
(b)  əldə olunmuş yaxud təhvil verilmiş aktivin ədalətli dəyərinin etibarlı əsasda qiymətləndirilməsi imkanı 

mövcud olduqda.  
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  Əldə olunmuş aktiv, hətta müəssisə təhvil verilmiş aktivin tanınmasını dərhal dayandıra bilmədikdə, bu yolla 
qiymətləndirilir. Əldə olunmuş obyekt ədalətli dəyəri ilə qiymətləndirilmədikdə, onun ilkin dəyəri təhvil verilmiş 
aktivin balans dəyəri ilə qiymətləndirilir.      

28  Müəssisə mübadilə əməliyyatı nəticəsində gələcək pul vəsaitlərinin axınının həcminin dəyişməsi əsasında bu 
əməliyyatın kommersiya mahiyyətini daşıyıb-daşımadığını müəyyən edir. Aşağıdakı şərtlərin mövcud olacağı 
halda mübadilə əməliyyatı kommersiya mahiyyəti daşıyır: 

(a) alınmış aktivdən əldə olunan pul vəsaitlərinin axınının strukturu (risk, vaxtın bölüşdürülməsi və məbləğ) 
təhvil verilmiş aktivə görə alınan pul vəsaitlərinin axınının strukturundan fərqlənir; və ya 

(b) mübadilə əməliyyatının təsiri nəticəsində müəssisənin əməliyyatlarının bir hissəsinin bu müəssisə üçün 
xas olan  dəyəri dəyişir; və        

(c) (a) və ya (b) bəndlərində mövcud olan fərqlərin mübadilə edilən aktivlərin ədalətli dəyərlərinə 
əhəmiyyətli dərəcədə aidiyyəti vardır.                                                                                                                               

Mübadilə əməliyyatının kommersiya mahiyyətinə malik olub-olmamasını müəyyən etmək məqsədilə, 
müəssisənin mübadilə əməliyyatının təsirinə məruz qalan əməliyyatlarının bir hissəsinin bu müəssisə üçün xas 
olan dəyəri vergiqoymadan sonrakı pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirəcək. Belə təhlilin nəticəsi, müəssisə 
ətraflı hesablamalar aparmasa da, aydın ola bilər.  

29  Alqı-satqısı ilə bağlı müqayisə edilə bilən müvafiq bazar əməliyyatları mövcud olmadıqda, aktivin ədalətli dəyəri 
aşağıdakı hallarda etibarlı səviyyədə qiymətləndirilə bilər: (a) əsaslandırılmış qiymətləndirmələrin diapazonu 
(sırası) mövcuddur və bu sırada olan qiymətləndirmələr bir-birindən cüzi fərqlənirlər; və ya (b) fərqli 
qiymətləndirmələrin ehtimalları əsaslı surətdə qiymətləndirilə və ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi zamanı 
istifadə edilə bilərlər. Müəssisə əldə olunmuş və ya təhvil verilmiş aktivin ədalətli dəyərini etibarlı səviyyədə 
müəyyən edə bildikdə, əldə olunmuş aktivin ədalətli dəyəri daha aydın olduğu hal istisna olmaqla, təhvil verilmiş 
aktivin ədalətli dəyərini əldə olunmuş aktivin ilkin dəyərinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edir. 

Tanınmadan sonrakı ölçülmə 

Uçot siyasəti  

30  32A və 34-cü maddələrdə qeyd edilənlər istisna olmaqla, müəssisə 33-55-ci maddələrdə təqdim olunan 
ədalətli dəyər metodunu, ya da 56-cı maddədə əks olunan ilkin dəyər metodunu uçot siyasəti kimi 
seçməlidir və həmin siyasəti  bütün investisiya mülkiyyətinə tətbiq etməlidir. 

31  “Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər” adlı 8 №-li MUBS-a əsasən yalnız 
müəssisənin maliyyə hesabatlarında əməliyyatların və ya digər hadisələrin daha düzgün təqdimatı təmin olunduğu 
halda, mühasibat uçotu siyasətində ixtiyari dəyişikliklər həyata keçirilə bilər. Ədalətli dəyər metodundan ilkin 
dəyər metoduna keçidin təqdimatların daha düzgün olması ilə nəticələnəcəyi ehtimal olunmur. 

32  Bu Standart bütün müəssisələrdən onlara məxsus investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyərini müəyyən etmələrini 
tələb edir. Bunu etməkdə məqsəd ölçülmənin (əgər müəssisə ədalətli dəyər metodundan istifadə edirsə) 
aparılması və ya açıqlamaların (əgər müəssisə ilkin dəyər metodundan istifadə edirsə) təqdim olunmasıdır. 
Müəssisə, müvafiq ixtisasa və peşəkar bacarıqlara, o cümlədən investisiya mülkiyyətinin yerləşdiyi sahədə 
yerləşən və analoji mülkiyyət kateqoriyasına daxil olan investisiya mülkiyyətinin qiymətləndirilməsi təcrübəsinə 
malik müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirmə əsasında ona məxsus investisiya mülkiyyətinin ədalətli 
dəyərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı həvəsləndirilir, lakin ədalətli dəyər metodundan istifadə edilməsi müəssisə 
qarşısında bir tələb kimi irəli sürülmür.   

32A  Müəssisə aşağıdakıları həyata keçirə bilər:  

(a) öhdəliklərlə təmin olunmuş bütün investisiya mülkiyyəti üzrə ya ədalətli dəyər, ya da ilkin dəyər 
metodunu seçə bilər. Həmin öhdəliklər üzrə gəlirlər, investisiya mülkiyyəti daxil olmaqla, 
müəyyən aktivlərin ədalətli dəyəri əsasında ödənilir və ya əldə olunur; və 

(b) (a) bəndində göstərilən seçimdən asılı olmayaraq, bütün digər investisiya mülkiyyəti üzrə ya 
ədalətli dəyər, ya da ilkin dəyər metodunu seçə bilər. 
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32B  Bəzi sığorta və digər müəssisələr, bəziləri müvafiq müqavilələr əsasında investor tərəfindən, digərləri isə 
müəssisə tərəfindən saxlanılan şərti vahidlər buraxan daxili əmlak fondu ilə əməliyyatlar həyata keçirir. 32A 
maddəsinə əsasən müəssisəyə fond vasitəsilə tutulan daşınmaz əmlakı ayrıca ilkin dəyərinə və ayrıca ədalətli 
dəyərinə əsasən qiymətləndirməyə icazə verilmir. 

32C  Əgər müəssisə 32A maddəsində əks olunmuş iki kateqoriya ilə bağlı müxtəlif metodlardan istifadəni seçərsə, bu 
zaman müxtəlif metodlardan istifadə edilməsi ilə qiymətləndirilən aktiv dəstləri arasında investisiya mülkiyyəti 
üzrə satış ədalətli dəyərdə tanınacaq və ədalətli dəyərdə ümumi dəyişikliklər Mənfəət və zərər haqqında hesabatda 
tanınacaqdır. Müvafiq qaydada, əgər investisiya mülkiyyəti ədalətli dəyər metodu istifadə olunan dəstdən ilkin 
dəyər metodu istifadə olunan dəstəyə satılarsa, satış tarixində daşınmaz əmlakın ədalətli dəyəri onun fərz edilən 
ilkin dəyəri hesab olunur.  

Ədalətli dəyər metodu  

33  İlkin tanınmadan sonra, ədalətli dəyər metodunu seçən müəssisə ona məxsus bütün investisiya 
mülkiyyətini, 53-cü maddədə öz əksini tapmış şərhlər istisna edilməklə, ədalətli dəyərdə 
qiymətləndirməlidir. 

34  Əməliyyat icarəsi şərtlərinə uyğun olaraq icarəçi tərəfindən saxlanılan əmlak 6-cı maddəyə əsasən 
investisiya mülkiyyəti kimi təsnifləşdirildiyi halda 30-cu maddənin şərtlərinə əsaslanmağa ehtiyac 
yaranmır və bu zaman ədalətli dəyər metodu tətbiq edilməlidir. 

35  İnvestisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyərində dəyişikliklərdən yaranan mənfəət və zərər Mənfəət və zərər 
haqqında hesabatda yarandığı anda tanınmalıdır.  

36  İnvestisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyəri müstəqil, yaxşı məlumatlandırılmış və maraqlı olan tərəflər arasında bu 
daşınmaz əmlakın mübadilə edilə biləcəyi qiymətdir (5-ci maddəyə əsasən). Ədalətli dəyər qeyri-adi 
maliyyələşmə, satış və əks icarə əməliyyatları və satışa aidiyyəti olan hər hansı tərəfin təqdim etdiyi xüsusi 
əvəzləşdirmələr və ya güzəştlər kimi xüsusi hallar və şərtlər ilə artırılmış və ya azaldılmış qiymətləri istisna edir.  

37  Müəssisə ədalətli dəyəri satış və ya digər xaric olmalardan yarana bilən birbaşa məsrəflərini çıxmadan müəyyən 
edir. 

38  İnvestisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyəri bazar şəraitini mühasibat balansının hazırlandığı tarixdə əks 
edilməlidir.  

39  Ədalətli dəyər vaxt amilindən asılıdır. Belə ki, bazardakı şərait dəyişə bilər və nəticədə müxtəlif vaxtlarda 
qiymətləndirilmiş ədalətli dəyər kimi bəyan edilmiş məbləğ səhv və ya müvafiq olmaya olar. Bundan başqa, 
ədalətli dəyərin müəyyən edilməsi eyni vaxtda mübadilə və alqı-satqı müqaviləsinin icrası və qiymətdə heç bir 
dəyişikliyin olmamasını nəzərdə tutur. Qiymət dəyişiklikləri  müstəqil, yaxşı məlumatlandırılmış və maraqlı olan 
tərəflər arasında mübadilə və alqı-satqı müqaviləsinin icrası tarixləri üst-üstə düşmədikdə mövcud ola bilər.  

40  Sair faktorlar nəzərə alınmaqla investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyəri cari icarələrdən əldə olunan icarə gəlirini 
və yaxşı məlumatlandırılmış və bu icarə əməliyyatının həyata keçirilməsində maraqlı olan tərəflərin gələcək 
icarələrdən cari şərtlər nəzərə alınmaqla əldə olunacaq gəlirə münasibətini bildirən əsaslı və məntiqə uyğun 
fərziyyələri özündə əks etdirir. Ədalətli dəyər, həmçinin, eyni bazarlara əsaslanaraq, investisiya mülkiyyəti ilə 
bağlı əmələ gəlməsi ehtimal olunan hər hansı pul vəsaitlərinin kənara axınını (icarə üzrə ödənişlər və digər kənara 
axınlar) əks etdirir. Bəzi kənara axınları maliyyə hesabatlarında öhdəlik kimi tanınırlar, digər isə (misal üçün şərti 
icarə haqlar kimi mütəmadi ödənişlər) maliyyə hesabatlarında daha sonrakı tarixlərdə tanınırlar.   

41  25-ci maddədə icarəyə götürülmüş daşınmaz əmlakın dəyərinin  ilkin tanınması üçün əsaslar göstərilmişdir. 33-cü 
maddənin tələblərinə əsasən, icarəyə götürülmüş daşınmaz əmlakının  zəruri olduğu halda ədalətli dəyərlə 
yenidən qiymətləndirilməsi tələb olunur. Bazar qiymətlərinə əsasən razılaşdırılmış icarə halında icarəyə 
götürülmüş daşınmaz əmlakın bu daşınmaz əmlakın alınma tarixinə olan ədalətli dəyəri icarə üzrə ehtimal olunan 
bütün ödənişlərin çıxılmaqla (tanınmış öhdəliklərə aidiyyəti olanlar da) sıfır olmalıdır. 17 №-li MUBS-un 20-ci 
maddəsinə əsasən, bu ədalətli dəyər, icarəyə götürülmüş aktiv və öhdəliklərin uçot məqsədləri baxımından nə  
icarəyə götürülmüş daşınmaz əmlakın ədalətli dəyərində, nə də minimal icarə ödənişlərinin hazırkı dəyərində 
tanınmasından asılı olmayaraq, dəyişmir.  Beləliklə, icarəyə götürülmüş aktivin 25-ci maddədə göstərilən ilkin 
dəyərdən 33-cü maddədə göstərilən ədalətli dəyərə yenidən qiymətləndirilməsi, ədalətli dəyərin müxtəlif 
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vaxtlarda qiymətləndirildiyi hallar istisna olmaqla, hər hansı ilkin mənfəət və zərərin əmələ gəlməsinə gətirib 
çıxarmamalıdır. Belə bir hal ilkin tanınmadan sonra ədalətli dəyər metodunun tətbiq olunması seçimi edildikdə 
yarana bilər. 

 42  Ədalətli dəyər “yaxşı məlumatlandırılmış və əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı olan tərəflərə” istinad 
edilərək müəyyənləşdirilir. Bu kontekstdə “yaxşı məlumatlandırılmış” həm məlumatlı alıcının, həm də məlumatlı 
satıcının investisiya mülkiyyətinin mahiyyəti və xarakteristikası, onların faktiki və potensial istifadəsi və 
mühasibat balansı tarixinə olan bazar şəraiti haqqında müvafiq informasiyaya malik olmalarını bildirir. 
Əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı olan alıcı alışı icra etməkdə maraqlı olur, lakin bunu etmək üçün 
məcbur deyildir. Bu alıcı alışın heç də istənilən qiymətə həyata keçirilməsini nə cəhd, nə də niyyət etmir. Ehtimal 
olunan alıcı yaxşı məlumatlandırılmış və əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı olan alıcılar və satıcılardan 
ibarət olan bazarda mövcud olan qiymətlərdən artıq qiymət ödəmək niyyətində deyildir.    

43  Satış əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı olan satıcı, nə bu əməliyyatı aparmağa cəhd edən, nə də bunu 
etməyə məcbur olmayan satıcıdır, yəni nə istənilən qiymətə, nə də cari bazar şəraitinə uyğun olaraq münasib 
hesab edilməyən qiymətlərə satmağa niyyəti olmayan satıcıdır. Satış əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı 
olan satıcı bazarda mövcud olan özü üçün ən sərfəli qiymətə satmaqda maraqlı olur. İnvestisiya mülkiyyətinin 
konkret sahibinin faktiki şərtləri nəzərə alınmır, belə ki, “bu əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı olan 
satıcı” hipotetik satıcıdır (misal üçün, “bu əməliyyatı həyata keçirilməsində maraqlı  olan satıcı” investisiya 
mülkiyyətinin konkret sahibinin faktiki vergi şərtlərini nəzərə almır).  

44  Ədalətli dəyər anlayışı müstəqil tərəflər arasında keçirilən əməliyyatlara istinad edir. Belə əməliyyatlar bazar 
şəraitinə xas olmayan qiymətlərə gətirib çıxaran hər hansı xüsusi münasibətləri olmayan tərəflər arasında aparılan 
əməliyyatdır. Nəzərdə tutulur ki, əməliyyat hər biri müstəqil fəaliyyət göstərən əlaqəli olmayan tərəflər arasında 
aparılır.  

45  Ədalətli dəyərin ən əsas dəlilini  oxşar vəziyyətdə  və eyni məkanda olan və icarə və ya digər müqavilələrin oxşar 
şərtləri ilə təqdim olunan oxşar daşınmaz əmlak üçün fəal bazarda verilmiş cari qiymətlər təmin edirlər. Müəssisə 
əmlakın xüsusiyyəti, məkanı və ya vəziyyətini, eləcə də icarə və bu əmlak ilə bağlı digər müqavilənin şərtlərində 
olan fərqlərin müəyyənləşməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirir.  

46  45-ci maddədə öz əksini tapmış daşınmaz əmlakın fəal bazarda cari qiymətlərinin məlum olmadığı şəraitdə 
müəssisə ona zəruri olan məlumatları, aşağıdakılar da daxil olmaqla, müxtəlif mənbələrdən əldə edir: 

(a) fəal bazarda fərqli xüsusiyyətli, fərqli vəziyyətdə və məkanda (və ya fərqli  icarə və ya digər 
müqavilələrin şərtləri ilə təqdim olunan) olan daşınmaz əmlakın bu dəyişikliklərə uyğun olaraq təshih 
edilmiş cari qiymətləri; 

(b) aşağı fəallıq göstəricilərinə malik bazarda mövcud olan oxşar daşınmaz əmlakın yaxın keçmişdəki 
qiymətləri, həmin qiymətlərdə əməliyyatların baş verdiyi tarixdə təzahür etdiyi andan iqtisadi şəraitdəki 
dəyişiklikləri əks etdirən düzəlişlər ilə birlikdə; və  

(c) bazarda mövcud olan icarə və digər müqavilələrin şərtləri, habelə (mümkün olsa) eyni məkanda və 
oxşar vəziyyətdə olan oxşar daşınmaz əmlakın icarə üçün bazarda mövcud olan qiymətlər kimi xarici 
mənbələrdən əldə olunan məlumatlar ilə əsaslandırılmış gələcək pul vəsaitlərinin axınının etibarlı 
qiymətləndirmələr vasitəsilə diskont edilmiş pul vəsaitlərinin axınının proqnozlaşdırılması. Bu halda 
müəssisələr pul vəsaitlərinin məbləğində və onların əmələgəlmə müddətlərində qeyri-müəyyənliklərin 
bazar qiymətləndirilmələrini əks etdirən diskont dərəcələrini istifadə edirlər. 

47  Bəzi hallarda, əvvəlki maddələrdə göstərilən müxtəlif mənbələr investisiya mülkiyyətinin  ədalətli dəyəri 
haqqında  fərqli nəticələr təklif edə bilərlər. Ədalətli dəyərin əsaslandırılmış qiymətləndirmələri diapazonu (sırası) 
hüdudlarında ən etibarlı qiymətləndirməni əldə etmək üçün müəssisə bu fərqlərin yaranma səbəblərini araşdırır.  

48  Müstəsna hallarda, müəssisə investisiya mülkiyyətinin alınması zamanı (tikilməsi və ya yenidən inşa edilməsi  
başa çatdıqdan və ya bu əmlakdan istifadə üsulu dəyişdikdən sonra mövcud əmlakın ilkin olaraq investisiya 
mülkiyyətinə çevrildiyi halda), ədalətli dəyərin əsaslandırılmış qiymətləndirmələrinin diapazonu (sırası) 
hüdudlarında olan fərqlərin gələcəkdə yüksək həddə çatacağı və müxtəlif nəticələrin yaranma ehtimallarının 
qiymətləndirilməsinin elə mürəkkəb olacağı aydın olur ki, bu ədalətli dəyərin ayrılıqda qiymətləndirilməsi yararlı 
olmur.  Belə hal ədalətli dəyərin fasiləsiz əsasda müəyyən edilməsinin mümkün olmamasını göstərə bilər (53-cü 
maddəyə bax.). 
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49  “Aktivlərin dəyərdən düşməsi” adlı 36 №-li MUBS-da qeyd olunduğu kimi, ədalətli dəyər istehlak dəyərindən 
fərqlənir. Ədalətli dəyər alıcı və satıcıların məlumatlandırılmasını və onların qiymətləndirilmələrini özündə əks 
etdirir. Əksinə, istehlak dəyəri  müəssisə üçün xas olan, bu müəssisə üçün xüsusi, lakin, ümumiyyətlə, digər 
müəssisələr üçün tətbiq edilə bilməyən faktorların  təsirləri də daxil olmaqla, qiymətləndirməni göstərir. Misal 
üçün, ədalətli dəyər yaxşı məlumatlandırılmış və əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı alıcılar və satıcılar 
üçün ümumiyyətlə məqbul olmayan aşağıdakı faktorları əks etdirmir: 

(a) müxtəlif məkanlarda daşınmaz əmlak kompleksinin formalaşdırılmasından əldə olunan əlavə dəyər; 

(b) investisiya mülkiyyətinin  digər aktivlər ilə birgə istifadəsi nəticəsində əmələ gələn sinerci təsiri; 
(c) yalnız konkret mülkiyyətçiyə xas olan qanunla müəyyənləşən hüquqlar və ya qanunla nəzərdə tutulan 

məhdudiyyətlər; və  

(d) konkret mülkiyyətçi üçün xas olan vergi güzəştlər və ya vergi yükləri. 

50  İnvestisiya əmlakının ədalətli dəyərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı müəssisə balans hesabatda ayrılıqda aktivlər 
və ya öhdəliklər kimi tanınan aktiv və ya öhdəliklərin təkrar uçotunu aparmır. Misal üçün: 

(a) lift və hava kondisionerlər kimi avadanlıqlar, əksər hallarda, binanın ayrılmaz hissəsi hesab olunur və  
ayrılıqda “torpaq, tikili və avadanlıq” kimi tanınmayaraq ümumilikdə investisiya mülkiyyətinin ədalətli 
dəyərinə daxil edilir. 

(b) əgər ofis tam avadanlıqla təmin olunmuş şəraitdə icarəyə verilmişdirsə, bu zaman avadanlıqların ədalətli 
dəyəri ofisin ədalətli dəyərinə daxil edilir, belə ki, icarədən əldə olunan gəlirin avadanlıqla təmin 
olunmuş ofisə aidiyyəti vardır. Avadanlıq investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyərinə daxil edilərsə, 
müəssisə bu avadanlığı ayrıca aktiv kimi tanımır.  

(c) investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyəri əvvəlcədən ödənilmiş və ya hesablanmış əməliyyat icarəsindən 
əldə olunan gəliri özündə əks etdirmir, belə ki, müəssisə bu maddələri ayrıca aktiv və ya öhdəlik kimi 
tanıyır. 

(d) icarə şərtlərinə əsasən tutulan investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyəri ehtimal olunan pul vəsaitlərinin 
axınını (ödənilməli olacağı ehtimal olunan şərti icarə haqları də daxil olmaqla) özündə əks etdirir. 
Müvafiq olaraq, investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyəri qiymətləndirilərkən bütün ehtimal olunan 
ödənişlər çıxılarsa, bu zaman, uçot məqsədləri baxımından investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyərini 
əldə etmək üçün  icarə üzrə hər hansı tanınmış öhdəliklərin təsirinin istisna edilməsi zərurəti 
yaranacaqdır.   

51  İnvestisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyəri bu əmlakın gələcəkdə təkmilləşdirilməsi və ya onun keyfiyyətinin 
artırılması ilə bağlı yaranacaq gələcək kapital məsrəflərini və bu məsrəflərdən alınacaq gələcək mənfəəti əks 
etdirmir. 

52  Bəzi hallarda, müəssisə onun investisiya mülkiyyəti ilə bağlı ödənişlərinin hazırkı dəyəri (tanınmış öhdəliklər ilə 
bağlı ödənişlərdən fərqli olaraq) əldə olunan pul vəsaitlərinin hazırkı dəyərindən artıq ola bilər. Bu halda 
öhdəliyin tanınıb-tanınmamasını müəyyən etmək və eləcə də, onları qiymətləndirmək üçün müəssisə 
“Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər” adlı 37 №-li MUBS-u tətbiq edir.   

Ədalətli dəyərin etibarlı əsasda müəyyənləşdirilməsinin 
mümkünsüzlüyü 

53  Müəssisənin  fasiləsiz olaraq investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyərini etibarlı əsasda müəyyənləşdirə 
biləcəyi haqqında sübuta ehtiyacı olan ehtimal mövcuddur. Lakin, müstəsna hallarda, investisiya 
mülkiyyətini alınması zamanı  (və ya tikilməsi və ya yenidən inşa edilməsi başa çatdıqdan və ya bu 
əmlakdan istifadə üsulu dəyişdikdən sonra mövcud əmlakın ilkin olaraq investisiya mülkiyyətinə çevrildiyi 
halda) müəssisə üçün aydın olur ki, bu əmlakın ədalətli dəyərini fasiləsiz olaraq etibarlı əsasda 
müəyyənləşdirilə bilməyəcək. Belə bir durum yalnız müqayisəli bazar əməliyyatları nadir olduğu hallarda 
və ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin etibarlı alternativləri (misal üçün, diskontlaşdırılmış pul vəsaitləri 
axınının proqnozlaşdırılması əsasında) mövcud olmadığı anlarda yaranır.   Belə hallarda, müəssisə 16 №-li 
MUBS-da əks olunmuş ilkin dəyər metodundan istifadə etməklə, investisiya mülkiyyətini 
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qiymətləndirəcəkdir. Bu zaman, investisiya mülkiyyətinin qalıq dəyəri sıfır kimi ehtimal olunmalıdır. 
Müəssisə, investisiya mülkiyyəti xaric olunanadək, 16 №-li MUBS-u tətbiq edilməlidir. 

54  Müstəsna hallarda, müəssisə, investisiya mülkiyyətini əvvəlki maddələrdə göstərilən səbəblərə görə, 16 №-li 
MUBS-a uyğun olaraq ilkin dəyər metodundan istifadə etməklə qiymətləndirməyə məcbur olarsa,  bütün başqa 
investisiya mülkiyyətini ədalətli dəyər metodu ilə qiymətləndirməlidir. Belə hallarda, müəssisənin investisiya 
mülkiyyətinin bir obyekti üçün ilkin dəyər metodundan istifadə etmək iqtidarında olmasına baxmayaraq, bu 
müəssisə investisiya mülkiyyətinin yerdə qalan hər bir obyektini ədalətli dəyər metodundan istifadə etməklə uçota 
almaqda davam etməlidir.  

55  Əgər müəssisə investisiya mülkiyyətini ilkin olaraq ədalətli dəyərdə qiymətləndirərsə, hətta müqayisəli 
bazar əməliyyatlarının nadir olmasına və ya bazar qiymətləri haqqında məlumatların nadir hallarda 
mövcud olmasına baxmayaraq, investisiya mülkiyyəti tam xaric olunanadək (və ya əmlak mülkiyyətçi 
tərəfindən istifadə edilənədək və ya müəssisə bu daşınmaz əmlakın adi fəaliyyət şərtlərinə uyğun sonrakı 
satış məqsədilə  yenidən inşa edilməsini başlayanadək) onu ədalətli dəyərdə qiymətləndirməkdə davam 
etməlidir.     

İlkin dəyər metodu  

56    İlkin dəyər metodunu seçən müəssisə ilkin tanınmadan sonra ona məxsus bütün investisiya mülkiyyətini, 
“Satış üçün saxlanılan uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış fəaliyyətlər” adlı 5 №-li MHBS-na uyğun 
olaraq satış üçün saxlanılmış və ya satış üçün saxlanılmış aktivlərin qrupa daxil olan aktiv meyarlarına 
uyğun gələn investisiya mülkiyyətini istisna olmaqla, 16 №-li MUBS-un bu metoduna aid olan tələblərinə 
uyğun olaraq qiymətləndirməlidir. Satış üçün saxlanılmış və ya satış üçün saxlanılmış aktivlərin qrupa daxil 
olan aktiv meyarlarına uyğun gələn investisiya mülkiyyəti 5 №-li MHBS-nın tələblərinə əsasən 
qiymətləndirilməlidir.  

Köçürmələr (transferlər)  

57  Obyekt, yalnız onun istifadəsində aşağıdakı dəlillərə əsaslanan dəyişikliklər baş verdiyi halda, investisiya 
mülkiyyətindən və ya investisiya mülkiyyətinə köçürülür: 
(a) mülkiyyətçinin daşınmaz əmlakı tutub saxlamağa başlaması – obyekt investisiya mülkiyyətindən 

mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan daşınmaz əmlaka köçürülür; 

(b)  satış məqsədilə daşınmaz əmlakın yenidən inşa edilməsinə başlanılması – obyekt investisiya 
mülkiyyətindən mal-material ehtiyatlarına köçürülür;  

(c) mülkiyyətçinin daşınmaz əmlakı tutub saxlamasının bitirilməsi – mülkiyyətçi tərəfindən istifadə 
olunan daşınmaz əmlakdan investisiya mülkiyyətinə köçürülür;  

(ç) digər tərəfə verilməsi məqsədilə əməliyyat icarəsinin başlanılması – mal-material ehtiyatlarından 
investisiya mülkiyyətinə köçürülür; və ya  

(d) tikilmə və ya yenidən inşa edilmənin bitirilməsi – tikilən və ya inşa edilən daşınmaz əmlakdan (16 
№-li MUBS-da əks olunan) investisiya mülkiyyətinə köçürülür.  

58  57-ci maddənin (b) bəndinin tələblərinə əsasən müəssisə, yalnız satış məqsədilə daşınmaz əmlakın yenidən inşa 
edilməsinə başlanılması ilə təsdiqlənən daşınmaz əmlakın istifadəsində dəyişiklik olduğu halda, investisiya 
mülkiyyətindən mal-material ehtiyatlarına köçürmə etməlidir. Müəssisə, investisiya mülkiyyətini yenidən inşa 
edilmədən xaric etmək qərarına gələrsə, bu zaman bu daşınmaz əmlakın tanınması dayandırılanadək (yəni, 
mühasibat balansından istisna edilənədək) o, investisiya mülkiyyəti kimi tanınmaqda davam edir və ehtiyat kimi 
uçota alınmır. Eynilə, əgər müəssisə gələcəkdə investisiya mülkiyyəti kimi istifadə etmək üçün mövcud 
investisiya mülkiyyətinin yenidən inşa edilməsinə başlayarsa, bu zaman daşınmaz əmlak investisiya mülkiyyəti 
olaraq qalacaq və mülkiyyətçi tərəfindən yenidən inşa edilmə dövründə tutulub saxlanılan daşınmaz əmlak kimi 
təsnifləşdirilməyəcək. 

59  Müəssisə investisiya mülkiyyəti üçün ədalətli dəyər metodundan istifadə edərkən tanınma və ölçülmə 
məsələlərinin tənzimlənməsi üçün 60-65-ci maddələri tətbiq edir. Müəssisə ilkin dəyər metodundan istifadə 
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edərkən investisiya mülkiyyəti, mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan daşınmaz əmlak və mal-material ehtiyatları 
arasında köçürmələr köçürülmüş daşınmaz əmlakın balans dəyərini və bu əmlakın ölçülməsi və açıqlanması üçün 
ilkin dəyərini dəyişdirmir. 

60  Ədalətli dəyər ilə uçota alınan investisiya mülkiyyətinin “mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan daşınmaz 
əmlak” və ya “mal-material ehtiyatları” kateqoriyasına keçirilməsi zamanı bu daşınmaz əmlakın fərz 
edilən ilkin dəyəri daha sonra 16 və ya 2 №-li MUBS-lara uyğun olaraq uçota alınmaq üçün təyinatın 
dəyişildiyi tarixdə həmin daşınmaz əmlakın ədalətli dəyəri hesab olunmalıdır. 

61  “Mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan daşınmaz əmlak” ədalətli dəyər ilə əks etdiriləcək “investisiya 
mülkiyyəti” kateqoriyasına keçirilərsə, müəssisə, daşınmaz əmlakın təyinatının dəyişildiyi tarixə qədər 16 
№-li MUBS-u tətbiq etməlidir. Müəssisə, həmin tarixdə 16 №-li MUBS-a uyğun olaraq daşınmaz əmlakın 
balans dəyəri ilə ədalətli dəyəri arasında olan istənilən fərqi 16 №-li MUBS-a uyğun olaraq yenidən 
qiymətləndirmə kimi uçota almalıdır .   

62  Mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan daşınmaz əmlakın ədalətli dəyər ilə əks etdirilən investisiya mülkiyyəti 
kateqoriyasına keçirildiyi tarixə qədər müəssisə bu daşınmaz əmlaka amortizasiyanı hesablayır və meydana çıxan 
bütün dəyərdən düşmə üzrə zərərləri tanıyır. Müəssisə, həmin tarixdə 16 №-li MUBS-a uyğun olaraq daşınmaz 
əmlakın balans dəyəri ilə ədalətli dəyəri arasında olan istənilən fərqi 16 №-li MUBS-a uyğun olaraq yenidən 
qiymətləndirmə kimi uçota alır.  Başqa sözlə: 
(a) bunun nəticəsində daşınmaz əmlakın balans dəyərində yaranan hər hansı azalma Mənfəət və zərər 

haqqında hesabatda tanınır. Lakin, yenidən qiymətləndirmə nəticəsində həmin daşınmaz əmlakın 
dəyərindəki artım çərçivəsində azalma məbləği həmin artım hesabına silinir.  

(b) bunun nəticəsində daşınmaz əmlakın balans dəyərində yaranan hər hansı artım aşağıdakı şəkildə uçota 
alınır: 

 (i) daşınmaz əmlakın dəyərdən düşməsi üzrə əvvəlki dövrdə tanınmış zərər məbləğinə bərabər 
artım məbləği mənfəət və zərər haqqında hesabatda  tanınır.  Mənfəət və ya zərər haqqında 
hesabatda tanınmış artım məbləği balans dəyərini dəyərdən düşmə üzrə zərər tanınmadığı 
halda müəyyən olunacaq balans dəyərinə (amortizasiya çıxılmaqla) qədər bərpa etmək üçün 
lazım olan məbləğdən çox olmamalıdır.   

 (ii) artım məbləğinin qalan hissəsi bilavasitə kapitalın artımı kimi “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə 
ehtiyat” başlığı ilə tanınır.  İnvestisiya mülkiyyətinin sonrakı xaric olması zamanı kapitalda 
tanınmış “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat” bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına silinə 
bilər. “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyatın” bölüşdürülməmiş mənfəətə köçürülməsi  
Mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda əks etdirilmir.    

63  Daşınmaz əmlakın “mal-material ehtiyatları” kateqoriyasından ədalətli dəyər ilə əks etdirilən “investisiya 
mülkiyyəti” kateqoriyasına keçirilməsi zamanı, həmin tarixdə ədalətli dəyər ilə əvvəlki balans dəyəri 
arasında olan hər hansı fərq Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmalıdır. 

64  “Mal-material ehtiyatları” kateqoriyasından ədalətli dəyər ilə əks etdirilən “investisiya mülkiyyəti” kateqoriyasına 
keçirilmə əməliyyatının uçota alınması ehtiyatların satılması əməliyyatının uçota alınmasına uyğundur. 

65  Müəssisə, ədalətli dəyər ilə uçota alınacaq tikilən və ya yenidən inşa edilən investisiya mülkiyyətinin 
tikilməsi və ya yenidən inşa edilməsinin bitirildiyi tarixdə bu daşınmaz əmlakın ədalətli dəyəri ilə əvvəlki 
balans dəyəri arasındakı hər hansı fərqi Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanımalıdır. 

Xaric olmalar 

66  İnvestisiya mülkiyyəti xaric olunduqda və ya daimi olaraq istifadədən çıxarıldıqda və bu daşınmaz əmlakın 
xaric olunmasından heç bir gələcək iqtisadi səmərənin əldə edilməsi ehtimal olunmadıqda onun tanınması 
dayandırılmalıdır (mühasibat balansından istisna edilməlidir). 

67  İnvestisiya mülkiyyəti satış vasitəsilə, və ya maliyyə icarəsinə verilməsi yolu ilə  məxaric oluna bilər.  İnvestisiya 
mülkiyyətinin xaric olunduğu tarixi müəyyən etmək üçün müəssisə malların satışından əldə edilən gəlirin 
tanınması üçün 18 №-li MUBS-dakı meyarları tətbiq etməlidir və bununla bağlı 18 №-li MUBS-a Əlavədə 
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verilmiş təlimatı nəzərə alınmalıdır. 17 №-li MUBS maliyyə icarəsinə əsasən xaric olunmuş və satış və əks icarə 
şərti ilə satılmış investisiya mülkiyyətinə tətbiq olunur. 

68  16-cı maddədə göstərilmiş tanınma prinsipinə uyğun olaraq müəssisə, investisiya mülkiyyətinin balans dəyərində 
bu investisiya mülkiyyətinin hər hansı  hissəsinin dəyişdirilməsi üzrə məsrəflər tanındıqda, dəyişdirilən hissənin 
balans dəyərinin tanınmasını dayandırılır.  İlkin dəyər metodu ilə uçota alınmış investisiya mülkiyyəti üçün 
dəyişdirilən hissə amortizasiyanın ayrıca hesablandığı hissə olmaya bilər. Müəssisə üçün dəyişdirilən hissənin 
balans dəyərini müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda, dəyişmənin dəyəri bu hissənin əldə olunması və ya inşa 
edilməsi zamanı onun dəyərinin göstəricisi kimi istifadə oluna bilər.  Ədalətli dəyər metoduna əsasən investisiya 
mülkiyyətinin ədalətli dəyəri dəyişdirilməli olan hissənin artıq dəyərini itirdiyini əks etdirə bilər. Digər hallarda 
dəyişdirilən hissə üzrə ədalətli dəyərin nə qədər azaldılmalı olduğunu müəyyən etmək çətin ola bilər. Bunun 
mümkün olmadığı hallarda dəyişdirilmiş hissənin ədalətli dəyərinin azaldılmasının alternativ variantı 
dəyişdirmənin məsrəflərini aktivin balans dəyərinə əlavə edərək aktiv hissəsinin dəyişdirilməsini nəzərdə 
tutmayan artım olduğu halda tələb ediləcəyi kimi ədalətli dəyərin yenidən baxılmasıdır.  

69  İnvestisiya mülkiyyətinin silinməsi və ya xaric olmasından yaranan mənfəət və ya zərər bu investisiya 
mülkiyyətinin balans dəyəri ilə xalis mədaxil məbləği arasındakı fərq kimi müəyyənləşdirilməlidir və 
silinmə və ya xaric olma dövründə mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmalıdır (satış və əks  icarə 
əməliyyatları üzrə 17 №-li MUBS digərini tələb etmədikdə).    

70  İnvestisiya mülkiyyətin xaricolmasından əldə olunmalı təzminat ilkin olaraq ədalətli dəyəri ilə tanınır. İnvestisiya 
mülkiyyəti üzrə ödəniş təxirə salındıqda, əldə olunmuş təzminat ilkin olaraq, təxirə salınmamış ödəniş 
məbləğində tanınır. Təzminatın nominal dəyəri ilə təxirə salınmamış ödəniş məbləği arasındakı fərq, 18 №-li 
MUBS-a uyğun olaraq effektiv faiz dərəcəsi metodu ilə faiz gəliri kimi tanınır.   

71  Müəssisə investisiya mülkiyyətinin xaric olmasından sonra qalan hər hansı  öhdəliklərə 37 №-li MUBS-u və ya 
digər müvafiq standartları tətbiq edir. 

72  Dəyərdən düşmüş, itirilmiş və ya verilmiş investisiya mülkiyyəti üzrə üçüncü tərəflərdən təzminatların 
alınması ehtimalı yarandıqda, onlar mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmalıdırlar.   

73  İnvestisiya mülkiyyətinin dəyərdən düşmələri və ya itkiləri, onlarla bağlı olan üçüncü tərəflərdən təzminatın 
ödənilməsi və əvəzləşdirilən aktivlərin növbəti alışı və ya inşa edilməsi ayrı-ayrı iqtisadi hadisələrdir və bu 
hadisələr ayrılıqda aşağıdakı kimi uçota alınırlar:       

(a) investisiya mülkiyyətinin dəyərdən düşməsi 36 №-li MUBS-a uyğun olaraq tanınır;  

(b) investisiya mülkiyyətinin silinməsi və ya xaric olunması bu Standartın 66-71-ci maddələrinə uyğun 
olaraq tanınır; 

(c) dəyərdən düşmüş, itirilmiş və ya verilmiş investisiya mülkiyyətinə görə üçüncü tərəflərdən alınan 
təzminatlar onların mədaxili ehtimalı yarandıqda mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınır; və 

(ç)  dəyişdirmə şəklində bərpa edilmiş, alınmış və ya inşa edilmiş investisiya mülkiyyətinin ilkin dəyəri bu 
Standartın 20-29-cu maddələrinə əsasən müəyyənləşdirilir.  

İnformasiyanın açıqlanması 

Ədalətli dəyər və ilkin dəyər metodları 

74  Aşağıdakı açıqlamalar 17 №-li MUBS-dakı açıqlamalara əlavə olaraq tətbiq olunur. 17 №-li MUBS-a uyğun 
olaraq investisiya mülkiyyətinin sahibi icarə haqqında məlumatı icarəyə verən baxımından açıqlayır. İnvestisiya 
mülkiyyətini maliyyə icarəsi şərtlərlə əldə edən müəssisə bu icarə haqqında məlumatı icarəçi baxımından 
açıqlayır. İnvestisiya mülkiyyətini əməliyyat icarəsi şərtləri ilə verən müəssisə bu icarə haqqında məlumatı 
icarəyə verən baxımından açıqlayır. 

75  Müəssisə açıqlamalıdır: 

(a) ədalətli dəyər metodunu, yoxsa ilkin dəyər metodunu tətbiq etdiyini. 
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(b) ədalətli dəyər metodunu tətbiq edirsə, əməliyyat icarəsində saxlanılan  daşınmaz əmlakın 
investisiya mülkiyyəti kimi təsnifləşdirildiyini və uçota alındığını və bunun hansı şərtlərdə 
edildiyini.  

(c) təsnifatı aparmaq çətin olduqda (14-cü maddəyə bax.) investisiya mülkiyyətini “mülkiyyətçi 
tərəfindən istifadə olunan” və “adi fəaliyyət şərtlərinə uyğun satış məqsədilə saxlanılan”  
daşınmaz əmlakdan fərqləndirmək üçün istifadə etdiyi meyarları. 

(ç) investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyərinin müəyyən olunması zamanı tətbiq edilən metodlar və 
əhəmiyyətli fərziyyələri, ədalətli dəyərin müəyyən edilməsi zamanı bazar faktorlarına və ya 
əmlakın xarakterinə görə və müqayisəli bazar məlumatlarının olmaması səbəbindən digər 
faktorlara (hansı ki müəssisə açıqlanmalıdır) əsaslandığı barədə məlumat daxil olmaqla. 

(d) investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyərinin (maliyyə hesabatlarında qiymətləndirildiyi və ya 
açıqlandığı kimi) müvafiq ixtisasa və peşəkar bacarıqlara, o cümlədən investisiya mülkiyyətinin 
yerləşdiyi sahədə yerləşən və analoji mülkiyyət kateqoriyasına daxil olan investisiya mülkiyyətinin 
qiymətləndirilməsi təcrübəsinə malik müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirməyə 
əsaslandığı həddi. Əgər bu cür qiymətləndirmə aparılmamışsa, bu fakt açıqlanmalıdır. 

(e) aşağıda göstərilənlər üzrə Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmış məbləğləri: 

  (i) investisiya mülkiyyətinin icarəyə verilməsindən gəlir;  
 (ii) dövr ərzində icarədən gəlir gətirilmiş investisiya mülkiyyəti üzrə birbaşa əməliyyat 

xərcləri (təmir və saxlanılma xərcləri daxil olmaqla); və  
 (iii) dövr ərzində icarə gəliri gətirməmiş investisiya mülkiyyəti üzrə birbaşa əməliyyat 

xərcləri (təmir və saxlanılma xərcləri daxil olmaqla). 
 (iv) investisiya mülkiyyətinin ilkin dəyər metodu istifadə olunan dəstdən ədalətli dəyər 

metodu istifadə olunan dəstə satılması zamanı Mənfəət və zərər haqqında hesabatda 
tanınmış ümumi dəyişiklik (32C maddəsinə bax.) 

(ə) investisiya mülkiyyətinin satılması mümkünlüyünə və ya xaric olmadan gəlir və daxilolmaların 
əldə edilməsinə məhdudiyyətlərin mövcudluğu və məbləği. 

(f) investisiya mülkiyyətinin alışı, tikilməsi və ya yenidən inşa edilməsi və ya təmir olunması, 
saxlanılması və ya təkmilləşdirilməsi üzrə maliyyə hesabatında tanınmamış  öhdəlikləri. 

Ədalətli dəyər metodu 

76  75-ci maddədə tələb olunan açıqlamalara əlavə olaraq, 33-55-ci maddələrdə göstərilən ədalətli dəyər 
metodunu tətbiq edən müəssisə aşağıdakı məlumatları göstərməklə dövrün əvvəlinə və sonuna investisiya 
mülkiyyətinin balans dəyərinin uyğunlaşdırılmasını açıqlamalıdır:  

(a) artımlar, aktivlərin alınması və sonrakı məsrəflərin aktivin balans dəyərində tanınması 
nəticəsində yaranan artımları ayrıca açıqlamaqla; 

(b) müəssisələrin birləşdirilməsi vasitəsilə alışlar nəticəsində yaranan artımlar; 
(c) MHBS 5-ə uyğun olaraq, satış üçün saxlanılanlar kimi təsnifləşdirilən və ya satış üçün 

saxlanılanlar kimi təsnifləşdirilən qrupa daxil olmuş aktivlər və digər xaric olmalar; 
(ç) ədalətli dəyərdə düzəlişlər nəticəsində xalis mənfəət və ya zərərlər; 
(d) hesabat verən müəssisənin maliyyə hesabatlarının funksional valyutadan təqdimat valyutasına, o 

cümlədən xarici əməliyyatın təqdimat valyutasına yenidən hesablanması nəticəsində yaranan xalis 
məzənnə fərqləri; 

(e) “mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan daşınmaz əmlak” və “mal-material ehtiyatları” 
kateqoriyalarına və kateqoriyalarından köçürmələr ; və 

(ə) digər dəyişikliklər. 

77  Məsələn, 50-ci maddəyə uyğun olaraq ayrıca tanınan aktiv və öhdəliklərin təkrar hesablanmasına yol 
verməmək məqsədilə investisiya mülkiyyəti üzrə əldə edilmiş qiymətləndirməyə maliyyə hesabatlarının 
məqsədləri üçün əhəmiyyətli düzəliş edildikdə müəssisə,  istisna edilmiş hər hansı tanınmış icarə 
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öhdəliklərinin ümumi məbləğini və digər əhəmiyyətli düzəlişləri göstərməklə əldə olunmuş qiymətləndirmə 
ilə düzəlişin edildiyi qiymətləndirmənin uyğunlaşdırılmasını açıqlamalıdır.   

78  53-cü maddəyə istinad edilən istisna hallarda müəssisə, 16 №-li MUBS-da göstərilən ilkin dəyər metodunu 
istifadə etməklə investisiya mülkiyyətini qiymətləndirdikdə 76-cı maddədə tələb olunan uyğunlaşdırma 
həmin investisiya mülkiyyətinə  aid olan məbləğləri digər investisiya mülkiyyətinə aid olan məbləğlərdən 
ayrı açıqlamalıdır.  Bundan əlavə, müəssisə aşağıdakı məlumatları açıqlamalıdır: 

(a) investisiya mülkiyyətinin təsviri; 
(b) ədalətli dəyərin etibarlı əsasda müəyyən olunmasının mümkünsüzlüyünün səbəbini; 

(c) mümkündürsə, ədalətli dəyərin ehtimal olunduğu qiymətləndirmələrin diapazonu (sırasını); və 
(ç) ədalətli dəyər ilə əks etdirilməyən investisiya mülkiyyətinin xaric olması zamanı: 

 (i) ədalətli dəyər ilə əks etdirilməyən investisiya mülkiyyətinin xaric olunduğu faktı;  
 (ii) satış tarixində həmin investisiya mülkiyyətinin balans dəyərini; və 
 (iii) tanınmış mənfəət və zərərlərin məbləğini. 

İlkin dəyər metodu  

79  75-ci maddədə tələb olunan açıqlamalara əlavə olaraq, 56-cı maddədə göstərilən ilkin dəyər metodunu 
tətbiq edən müəssisə aşağıdakı məlumatları açıqlamalıdır: 

(a) istifadə olunan amortizasiya metodlarını; 

(b) tətbiq olunan istismar müddətlərini və ya amortizasiya normalarını; 
(c) hesabat dövrünün əvvəlində və sonunda olan ümumi balans dəyəri və hesablanmış amortizasiyanı 

(dəyərdən düşmə üzrə zərərlərlə birlikdə); 

(ç) aşağıdakıları göstərməklə, hesabat dövrünün əvvəlində və sonunda olan investisiya mülkiyyətinin 
balans dəyərinin uyğunlaşdırılmasını:  

 (i) artımlar, aktivlərin alınması və sonrakı məsrəflərin aktiv kimi tanınması nəticəsində 
yaranan artımları ayrıca açıqlamaqla; 

 (ii) müəssisələrin birləşdirilməsi vasitəsilə alınmalar nəticəsində yaranan artımlar; 
 (iii) MHBS 5-ə uyğun olaraq, satış üçün saxlanılan kimi təsnifləşdirilən və ya satış üçün 

saxlanılan kimi təsnifləşdirilən qrupa daxil olmuş aktivlər və digər xaric olmalar; 
 (iv) amortizasiya məsrəfləri; 
 (v) hesabat dövrü ərzində 36 №-li MUBS-a uyğun olaraq tanınmış və bərpa olunmuş 

dəyərdən düşmə üzrə zərərlərin məbləğini; 
 (vi) hesabat verən müəssisənin maliyyə hesabatlarının funksional valyutasından təqdimat 

valyutasına, o cümlədən xarici əməliyyatın təqdimat valyutasına yenidən hesablanması 
nəticəsində yaranan xalis məzənnə fərqləri; 

 (vii) “mülkiyyətçi tərəfindən istifadə olunan daşınmaz əmlak” və “mal-material ehtiyatları” 
kateqoriyalarına və kateqoriyalarından köçürmələr; və 

 (viii)  digər dəyişikliklər; və 

(e) investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyərini. 53-cü maddədə istinad edilən istisna hallarda müəssisə, 
investisiya mülkiyyətinin ədalətli dəyərini etibarlı əsasda qiymətləndirə bilmədikdə  aşağıdakı 
məlumatları açıqlamalıdır: 

 (i) investisiya mülkiyyətinin təsviri; 
 (ii) ədalətli dəyərin etibarlı əsasda müəyyən olunmasının mümkünsüzlüyünün səbəbini; və 
 (iii) mümkündürsə, ədalətli dəyərin ehtimal olunduğu qiymətləndirmələrin diapazonu 

(sırasını). 
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Keçid dövrünün şərtləri 

Ədalətli dəyər metodu 

80  Əvvəl 40 №-li MUBS-u (2000-ci il redaksiyasında) tətbiq edən və ilk dəfə əməliyyat icarəsi kimi saxlanılan 
bir neçə və ya bütün obyektlərin investisiya mülkiyyəti kimi təsnifləşdirilməsini  və uçota alınmasını seçən 
müəssisə bu seçimin təsirini seçimin edildiyi hesabat dövrü üzrə bölüşdürülməmiş mənfəətin başlanğıc 
qalığına düzəliş kimi tanımalıdır.  Bundan əlavə: 

(a) əgər müəssisə həmin daşınmaz əmlakının icarə hüququnun  ədalətli dəyərini (5-ci maddədə 
verilən ədalətli dəyər anlayışına və 36-52-ci maddələrdə verilən təlimata cavab verən əsasda 
müəyyən olunan) əvvəlki dövrlərdə  açıqlamışsa (maliyyə hesabatlarında və ya başqa şəkildə), 
müəssisənin aşağıdakı tədbirləri görməsi təşviq olunur, lakin tələb olunmur:  

 (i) bu ədalətli dəyərin açıqlandığı ən erkən dövr üzrə bölüşdürülməmiş mənfəətin başlanğıc 
qalığına düzəliş edilməsi; və  

 (ii) həmin dövrlər üzrə müqayisəli informasiyanı yenidən təqdim etməsi; və 
(b) əgər müəssisə (a) bəndində göstərilən məlumatları açıqlamamışsa, müqayisəli informasiyanı 

yenidən təqdim etməməli və həmin faktı açıqlamalıdır. 

81  Bu Standart 8 №-li MUBS-dan fərqli uçot qaydası tələb edir. 8 №-li MUBS, bunun mümkün olmadığı hallar 
istisna olmaqla, müqayisəli informasiyanın yenidən təqdim olunmasını tələb edir.   

82  Müəssisə bu Standartı ilk dəfə tətbiq etdikdə bölüşdürülməmiş mənfəətin başlanğıc qalığına düzəlişə investisiya 
mülkiyyətinə aid olan hər hansı “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat”da olan məbləğin yenidən 
təsnifləşdirilməsini daxil edir.   

İlkin dəyər metodu  

83  8 №-li MUBS müəssisənin bu Standartı ilk dəfə tətbiq etdiyi və ilkin dəyər metodundan istifadə etməyi seçdiyi 
zaman uçot siyasətinə edilən istənilən dəyişikliyə tətbiq olunur. Uçot siyasətində dəyişikliyin təsiri investisiya 
mülkiyyətinə aid olan hər hansı “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat”da olan məbləğin yenidən 
təsnifləşdirilməsini daxil edir. 

84  Aktivlərin mübadiləsi nəticəsində əldə olunan investisiya mülkiyyətinin ilkin ölçülməsi üzrə 27-29-cu 
maddələrin tələbləri yalnız gələcək əməliyyatlar üzrə perspektiv olaraq tətbiq olunmalıdır. 

Qüvvəyə minmə tarixi 

85  Bu Standart 1 yanvar, 2005-ci il tarixi ilə başlayan və ya ondan sonrakı hesabat dövrlərini əhatə edən illik 
maliyyə hesabatları üzrə qüvvədədir. Daha erkən tətbiq olunma təşviq olunur. Müəssisə bu Standartı 1 
yanvar, 2005-ci il tarixindən əvvəl başlayan dövrlər üçün tətbiq edərsə, bu faktı açıqlamalıdır. 

40 №-li MUBS-un  ləğv edilməsi (2000-ci il redaksiyası)   

86  Bu Standart “İnvestisiya mülkiyyəti” adlı 40 №-li MUBS-u (2000-ci il redaksiyası) əvəz edir.  
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