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41 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı  

Kənd təsərrüfatı 

Məqsəd 

Bu Standartın məqsədi kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə bağlı uçotun tətbiqi, maliyyə hesabatlarının təqdimatı və 
açıqlamaların təsvirini verməkdir. 

Standartın tətbiqi sahəsi 

1 Bu Standart, kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə əlaqəli olarsa, aşağıdakılara tətbiq  olunacaqdır: 

(a) bioloji  aktivlər;  
(b) məhsul yığımı anında kənd təsərrüfatı məhsulları; və 
(c) 34-35-ci maddələrdə göstərilənlərlə əhatələnmiş hökumət subsidiyaları. 

2  Bu Standart tətbiq olunmur: 
(a)  kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə əlaqəli torpağa (bax. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li və  

“İnvestisiya mülkiyyəti” adlı 40 №-li MUBS); və 
(b)  kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə əlaqəli qeyri-maddi aktivlərə (bax: “Qeyri-maddi aktivlər” adlı 38 

№-li MUBS). 

3  Bu Standart yalnız məhsul yığımı anında müəssisənin bioloji aktivinin yetişdirdiyi kənd təsərrüfatı 
məhsuluna şamil edilir. Bundan sonra, “Ehtiyatlar” adlı 2 №-li MUBS və ya digər tətbiq oluna biləcək 
standart tətbiq olunur. Nəticə etibarı ilə, bu Standart məhsul yığımından sonra kənd təsərrüfatı 
məhsullarının emalı ilə məşğul olmur; məsələn, üzümü yetişdirən üzümçünün şərab emalı. Baxmayaraq ki, 
belə bir emal məntiqli və kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin təbii davamı ola bilər, və baş verən hadisələrin 
bioloji cəhətdən başqa şəkil alması bəzi oxşarlıqlar daşıya bilər, belə bir emal bu Standartdakı kənd 
təsərrüfatı fəaliyyətinin tərifinə daxil edilməmişdir.  

4  Aşağıdakı cədvəl məhsul yığımından sonrakı emalın nəticəsi olan bioloji aktivlər, kənd təsərrüfatı meyvə 
və məhsullarına örnək göstərir: 

 

Bioloji aktivlər Kənd təsərrüfatı məhsulları  Məhsul yığımından sonra emal 
edilmiş məhsullar 

Qoyun Yun İplik, xalça 

Plantasiyada əkilmiş ağaclar Şalban Tikintiyə yararlı ağac 

Bitkilər Pambıq İp, paltar 

 Yığılmış qamış Şəkər 

Südlük mal-qara Süd Pendir 

Donuzlar Cəmdək Kolbasa, tədarük olunmuş vetçina 

Kollar Yarpaqlar Çay, tədarük olunmuş tütün 

Üzüm kolları Üzüm Şərab 

Meyvə ağacları Yığılmış meyvə Emal edilmiş meyvə 
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Əsas anlayışlar 

Kənd təsərrüfatı ilə bağlı anlayışlar 

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

Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti bioloji aktivlərin satış, kənd təsərrüfatı məhsulları və ya əlavə bioloji aktivə 
bioloji transformasiyasının müəssisə tərəfindən idarə edilməsi deməkdir.  

Kənd təsərrüfatı məhsulu müəssisənin bioloji aktivlərindən yığılmış məhsuldur. 

Bioloji aktiv  canlı heyvan və ya bitkidir.  

Bioloji transformasiyaya bioloji aktivlərdə keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərinə səbəb olan yetişmə, cinsin 
korlanması, istehsal və törəmə prosesləri daxildir. 

Bioloji aktivlər qrupu canlı heyvan və bitkilərin cəmidir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı bioloji aktivdən və ya bioloji aktivin ömrü prosesinin kəsilməsindən 
alınan maddədir. 

6  Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti müxtəlif fəaliyyət növlərini əhatə edir; məsələn, mal-qara və meşə yetişdirilməsi, illik 
və ya çoxillik məhsul yetişdirilməsi, meyvə bağları və plantasiyalar, gülçülük və su təsərrüfatı (balıq vətəgələri 
də daxil olmaqla). Müəyyən ümumi xüsusiyyətlər bu müxtəliflilik icində mövcuddur:  

(a)  Dəyişə bilmə qabiliyyəti. Canlı heyvan və bitkilər bioloji transformasiyaya uğrayırlar; 

(b)  Dəyişikliyin idarə edilməsi. Rəhbərlik  prosesinin baş tutması üçün şərtləri artırmaq və ya ən azı 
sabitləşdirməklə bioloji transformasiyaya yardımçı olur (məsələn, qida səviyyəsi, rütubət, temperatur, 
məhsuldarlıq və işıq). Belə idarəetmə kənd təsərrüfatı fəaliyyətini digər fəaliyyət növlərindən 
fərqləndirir. Məsələn, idarəolunmayan mənbələrdən məhsul yığmaq (beləki, okeandan balıq ovlama və 
meşələrin qırılması) kənd təsərrüfatı fəaliyyəti deyildir; və 

(c)  Dəyişikliyin ölçülməsi. Bioloji transformasiyanın gətirdiyi keyfiyyətdə dəyişiklik (məsələn, genetik 
keyfiyyət, sıxlıq, yetişkənlik, piy qatı, protein, və liflərin möhkəmliyi) və ya kəmiyyət (məsələn, nəsil, 
çəki, kub metr, lifin uzunluğu və ya diametri və tumurcuqların sayı) gündəlik idarəetmə qaydasında 
ölçülür və  müşahidə olunur.  

7  Bioloji transformasiya aşağıdakı nəticələrə gətirib çıxarır: 

(a)  (i) Artım (heyvan və ya bitkilərin sayının artırılması və ya keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması) vasitəsilə 
aktivlərin artımına, (ii) nəslin korlanmasına (heyvan və ya bitkilərin sayının azalması və ya 
keyfiyyətinin azalması), və ya (iii) nəsil artımına (əlavə heyvanların və ya bitkilərin əmələ gəlməsi); və 
ya  

(b)  lateks, çay yarpağı, yun və süd kimi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı. 

Ümumi anlayışlar 

8  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. 
Balans dəyəri balans hesabatında tanınan aktivin məbləğidir. 

  Ədalətli dəyər -- bir-birindən asılı olmayan, yaxşı məlumatlandırılmış və bu cür əməliyyatları həyata 
keçirməkdə maraqlı olan tərəflər arasında əməliyyatların icrası zamanı aktivlə əvəz edilməsi və ya 
öhdəliklərin əvəzində ödənilməsi mümkün olan vəsaitlərdir.   

Hökumət subsidiyaları 20 №-li MUBS-da göstərildiyi kimidir. 

9  Aktivin ədalətli dəyəri onun carı yeri və şəraitinə əsaslanır. Nəticə etibarilə, məsələn, münasib bazarda buynuzlu 
mal-qaranın qiyməti, bazara daşınma və digər xərclər çıxılmaqla, onun fermadakı ədalətli dəyəridir.  
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Tanınma və ölcülmə 

10  Müəssisə bioloji aktivi və ya kənd təsərrüfatı məhsulunu ancaq aşağıda göstərilən şərtlərin mövcud olduğu 
təqdirdə tanıya bilər: 

 (a)  müəssisə keçmiş hadisələr nəticəsində, aktivə nəzarət edirsə; 
 (b)  aktivlə əlaqədar olan gələcək iqtisadi səmərələrin müəssisəyə daxil olacağı ehtimaldırsa; və 
 (c)  aktivin ədalətli və ilkin dəyərləri etibarlı olaraq qiymətləndirilə bilərsə. 

11  Kənd təsərrüfatı fəaliyyətində nəzarət, məsələn mal-qaranın hüquqi mülkiyyəti və möhürlənməsi və ya alqısı, 
doğulması və ya süddən ayrılması zamanı mal-qaranın hər hansı digər şəkildə işarələnməsi ilə sübut edilə bilər. 
Gələcək səmərə adətən mühüm fiziki əlamətlərə görə qiymətləndirilir.  

12    Bioloji aktiv ilkin tanınmada və hər balans hesabatı tarixində, satışa hazır anda qiymətləndirilmiş dəyər 
çıxılmaqla, özünün ədalətli dəyərində, 30-cu maddədə təsvir olunmuş və ədalətli dəyərin etibarlı əsasla 
qiymətləndirilə bilməməsi halları istisna olmaqla, qiymətləndiriləcəkdir.  

13   Müəssisənin bioloji aktivindən əldə edilmiş kənd təsərrüfatı məhsulu, məhsul yığımı anında və  satışa hazır 
anda qiymətləndirilmiş dəyər çıxılmaqla özünün ədalətli dəyəri ilə qiymətləndiriləcəkdir. Belə ölçülmə 2 
№-li MUBS və ya digər tətbiq oluna biləcək Standart tətbiq olunarkən həmin tarixə olan dəyərdir.   

14 Satışa hazır anda qiymətləndirilmiş dəyərə broker və dilerlərin komissiyaları, tənzimləmə agentliklərinə və əmtəə 
birjalarına olan ödəmələr və transfer vergiləri və rüsumlar daxildir.  Satışa hazır anda qiymətləndirilmiş dəyərə 
nəqliyyat və bazara aktivlərin daşınması ilə əlaqədar xərclər daxil deyildir.  

15  Bioloji aktivin və ya kənd təsərrüfatı məhsullarının ədalətli dəyərinin müəyyən edilməsinə, mühüm əlamətlərə 
uyğun bioloji aktivlərin və ya kənd təsərrüfatı məhsullarının qruplaşması ilə yardımçı olmaq olar; məsələn, yaş 
və ya keyfiyyət. Müəssisə bazarda istifadə olunan qiymətin əsasına təsir edən müvafiq əlamətləri seçir. 

16  Müəssisələr bioloji aktivləri və ya kənd təsərrüfatı məhsullarını gələcək tarixlə satmaq üçün tez-tez müqavilə 
bağlayırlar. Müqavilə qiymətləri ədalətli dəyərin müəyyən olunmasında münasib deyildir, çünki alıcı və satıcı 
sövdələşməyə girərkən ədalətli dəyər cari bazarı əks etdirir. Nəticə etibarilə, bioloji aktivin və ya kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ədalətli dəyəri müqavilənin mövcudluğuna görə uyğunlaşdırıla bilməz. Bəzi hallarda, bioloji 
aktivin və ya kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı müqaviləsi, “Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti aktivlər və 
şərti öhdəliklər” adlı 37 №-li MUBS-da müəyyən edildiyi kimi, ağır şərtli müqavilə ola bilər. Ağır şərtli 
müqavilələrə 37 №-li MUBS tətbiq olunur.  

17  Əgər bioloji aktiv və ya kənd təsərrüfatı üçün fəal bazar mövcuddursa, həmin bazarda qoyulmuş qiymət həmin 
aktiv üçün ədalətli dəyərin müəyyən edilməsi üçün məqbuldur. Əgər müəssisənin müxtəlif fəal bazarlara çıxışı 
varsa, o zaman müəssisə daha münasibindən istifadə edir. Məsələn, əgər müəssisənin iki fəal bazara çıxışı varsa, 
onda müəssisə istifadə edəcəyi gözlənilən bazarda mövcud olan qiyməti istifadə edəcəkdir.  

18  Əgər fəal bazar mövcud deyilsə, o zaman müəssisə ədalətli dəyərin müəyyən edilməsi üçün, aşağıda 
göstərilənlərdən birindən və ya bir neçəsindən  mümkün olanını istifadə edəcəkdir: 
(a)  ən son bazar əməliyyatı qiymətindən, o şərtlə ki, əməliyyat və balans hesabatı tarixləri arasında 

iqtisadiyyatda mühüm dəyişiklik olmamışdır; 
(b)  fərqlər üzrə düzəliş edilmiş oxşar aktivlər üçün bazar qiymətlərindən; və 
(c)  mal idxalı üçün qablaşma qutularında əks olunmuş meyvə bağlarının dəyəri, buşel və ya hektar ətin 

kiloqramında əks olunmuş iri buynuzlu mal-qaranın dəyəri kimi sahələr üzrə formalaşmış ümümməqbul 
göstəricilər. 

19  Bəzi hallarda, 18-ci maddədə göstərilmiş məlumat mənbələri bioloji aktivin və ya kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ədalətli dəyəri ilə bağlı müxtəlif nəticələr təklif edə bilər. Əsaslanmış təxminlərin dar çərçivəsində ədalətli 
dəyərin ən etibarlı təxmininə gəlinməsi məqsədilə müəssisə həmin fərqlərin səbəblərini araşdırır.   

20  Bəzi hallarda, bazarın müəyyən etdiyi qiymətlər və ya dəyərlər bioloji aktivin cari vəziyyətində mümkün 
deyildir. Bu hallarda, müəssisə ədalətli dəyəri müəyyən edərkən cari bazarda müəyyən edilmiş vergidən əvvəlki 
dərəcə ilə diskont edilmiş aktiv üzrə gözlənilən xalis pul vəsaitləri hərəkətinin diskontlaşdırılmış dəyərindən 
istifadə edir. 

21  Gözlənilən xalis pul vəsaitləri hərəkətinin diskontlaşdırılmış dəyərinin hesablanmasının məqsədi bioloji aktivin 
hazırkı yerində və şəraitdə ədalətli dəyərini müəyyən etməkdir. Müəssisə bunu istifadə ediləcək müvafiq diskont 
dərəcəsini müəyyən etmək və gözlənilən xalis pul vəsaitlərinin hərəkətini təxmin etmək üçün nəzərə alır. Bioloji 
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aktivin hazırkı vəziyyəti müəssisənin gələcək fəaliyyəti və əlavə bioloji transformasiyadan, məsələn, gələcək 
bioloji transformasiya, məhsulun və satışın artımı ilə bağlı alınan dəyərdə istənilən artımı istisna edir.  

22  Müəssisə aktivlərin maliyyələşməsi, vergilər, bioloji aktivlərin məhsul yığımından sonra bərpası üçün (məsələn, 
məhsul yığımından sonra plantasiyada yenidən əkilən ağacların dəyəri) hər hansı pul vəsaitlərinin hərəkətini 
daxil etmir.  

23  Müstəqil alıcılar və satıcılar arasında olan əməliyyatdan yaranan qiymətlər razılaşdırıldıqda, pul vəsaitlərinin 
hərəkətinin dəyişmə imkanları nəzərdən keçirilir. Buradan belə çıxır ki, ədalətli dəyər belə dəyişmələrin 
mümkünlüyünü əks etdirir. Buna görə də, müəssisə pul vəsaitləri hərəkətindəki ehtimal olunan dəyişiklikləri ya 
gözlənilən pul vəsaitlərinin hərəkətinə və ya diskont dərəcəsinə və yaxud da ikisinin birləşməsinə daxil edir. 
Diskont dərəcəsini müəyyən edərkən, müəssisə, fərziyyələrin iki dəfə nəzərə alınması və ya heç nəzərə 
alınmamasından qaçınmaq üçün gözlənilən pul vəsaitlərinin hərəkətinin təxmin edilməsində istifadə etdikləri 
fərziyyələrə uyğun fərziyyələri istifadə edir.   

24  Xərc bəzi hallarda ədalətli dəyəri təxmin edə bilər, xüsusən də: 
(a)  ilkin xərclər çəkiləndən sonra bioloji transformasiya baş vermişdiyi halda (məsələn, meyvə ağacının 

şitili balans hesabatı tarixindən əvvəl əkildikdə); və ya 
(b)  bioloji transformasiyanın qiymətinin təsiri əhəmiyyətli olacağı gözlənilmədikdə (məsələn, 30 illik şam 

ağacı plantasiyasının istehsal dövründə ilkin artım).   

25  Bioloji aktivlər bir çox hallarda fiziki cəhətdən yerə bitişikdir (məsələn, plantasiya meşəliyində agaclar). Burada 
yerə bitişik olan bioloji aktivlər üçün ayrıca bazar ola bilməz, amma fəal bazar birləşmiş  (mürəkkəb) aktivlər, 
paket halında bioloji aktivlər, xam torpaq və ərazinin abadlaşdırılması üçün mövcud ola bilər. Müəssisə birləşik 
aktivlərlə bağlı məlumatı bioloji aktivlər üçün ədalətli dəyəri müəyyən etmək üçün istifadə edə bilər. Məsələn, 
xam torpağın və ərazinin abadlaşdırılmasının ədalətli dəyərini birləşik aktivlərin ədalətli dəyərindən çıxmaqla, 
bioloji aktivlərin ədalətli dəyərini tapmaq olar.   

Mənfəət və zərərlər 

26    Bioloji aktivin satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyər ilə ilkin 
tanınmasından və satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyərdə olan 
dəyişiklikdən yaranan mənfəət və ya zərər dövr ərzində yaranmış mənfəət və ya zərərə daxil ediləcəkdir. 

27    Bioloji aktivin ilkin tanınmasında zərər yarana bilər, çünki bioloji aktivin satışa hazır anda qiymətləndirilmiş 
ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyərin müəyyən edilməsində satış nöqtəsindəki təxmin edilmiş xərclər 
çıxılmışdır. Buzovun doğulması kimi hal bioloji aktivin ilkin tanınmasında qazanc yarada bilər.   

28 Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyər ilə 
ilkin tanınması nəticəsində yaranan mənfəət və zərər dövr ərzində yaranan mənfəət və zərərə daxil 
ediləcəkdir.   

29  Mənfəət və zərər məhsul yığımının nəticəsi olan kənd təsərrüfatı məhsullarının ilkin tanınmasında yarana bilər.   

Ədalətli dəyərin etibarlı qiymətləndirilə bilməməsi  

30    Burada belə bir güman var ki, bioloji aktiv üçün ədalətli dəyər etibarlı əsasda qiymətləndirilməyə bilər. 
Buna baxmayaraq, belə bir güman bioloji aktiv üçün ancaq bazarla müəyyən olunmuş qiymət və 
dəyərlərin ilkin tanınması və onlar üçün ədalətli dəyərin alternativ təxmininin müəyyən olunması aşkar 
olaraq etibarlı olmayan zaman təkzib oluna bilər. Belə olan təqdirdə, bu bioloji aktiv hər hansı yığılmış 
amortizasiya və hər hansı yığılmış dəyərdən düşmə  üzrə zərərlər çıxılmaqla öz dəyəri ilə 
qiymətləndirilməlidir. O zaman ki, belə bir bioloji aktivin ədalətli dəyəri etibarlı əsasla qiymətləndirilə 
bilər, onda müəssisə onu satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyərində 
ölçməlidir. Uzunmüddətli bioloji aktiv satış üçün saxlanılan kimi təsnifat meyarına 5 №-li MHBS-a uyğun 
olaraq cavab verirsə (və ya satış üçün saxlanılan xaricolma qrupuna daxil edilmişdirsə), güman etmək 
olar ki, ədalətli dəyər etibarlı əsasla qiymətləndirilə bilər.  

31    Standartın 30-cu maddəsindəki güman ilkin tanınmada təkzib oluna bilər. Keçmişdə bioloji aktivi satışa hazır 
anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyərdə ölçən müəssisə, aktivin xaricolmasına qədər onu 
satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyərdə ölçməkdə davam edir.  
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32 Bütün hallarda müəssisə, məhsul yığımı nöqtəsində satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla 
kənd təsərrüfatı məhsullarını özünün ədalətli dəyəri ilə qiymətləndirir. Bu Standart kənd təsərrüfatı məhsullarının 
yığım nöqtəsində ədalətli dəyərində hər zaman etibarlı olaraq qiymətləndirilə bilməsini əks etdirir. 

33  İlkin dəyəri, yığılmış amortizasiya və yığılmış dəyərdən düşmə üzrə zərərləri müəyyən edərkən müəssisə 
“Ehtiyatlar” adlı 2 №-li MUBS, “Torpaq, tikili və avadanlıq” adlı 16 №-li MUBS və “Aktivlərin dəyədənr 
düşməsi” adlı 36 №-li MUBS-rı nəzərə alır.  

Hökumət subsidiyaları  

34    Satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyəri ilə qiymətləndirilmiş bioloji aktiv 
üzrə şərtsiz hökumət subsidiyası, yalnız və yalnız həmin subsidiya alındıqda gəlir kimi tanına bilər.  

35 Əgər satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyəri ilə qiymətləndirilmiş bioloji 
aktiv üzrə hökumət subsidiyası şərtlidirsə, o cümlədən hökumət subsidiyası müəssisənin müəyyən 
olunmuş hər hansı kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olmamasını tələb edirsə, həmin subsidiya yalnız və 
yalnız göstərilən şərtlər ödəndiyi zaman gəlir kimi tanınır.      

36  Hökumət subsidiyalarının müddəti və şərtləri fərqlidir. Məsələn, hökumət müəssisənin beş il müddətinə xüsusi 
müəyyən edilmiş yerdə kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olmasını və əgər beş ildən az müddətdə kənd 
təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olubsa, subsidiyanın məbləğini geri ödəməsini tələb edə bilər. Belə olan halda, 
beş il müddəti keçməyincə, subsidiya gəlir kimi tanınmır. Lakin hökumət vaxt keçdiyinə görə hökumət 
subsidiyasının bir hissəsini saxlamağa icazə verə bilər və bu zaman müəssisə subsidiyanı zamana mütənasib 
olaraq gəlir kimi tanıyır.  

37  Əgər subsidiya bioloji aktivin hər hansı yığılmış amortizasiya və hər hansı yığılmış dəyərdən düşmə zərərləri 
çıxılmaqla ilkin dəyəri ilə qiymətləndirilməsinə aiddirsə (bax 30-cu maddəyə), o zaman “Hökumət 
subsidiyalarının uçotu və hökumət yardımı haqqında məlumatın açıqlanması” adlı 20 №-li MUBS tətbiq olunur.    

38  Əgər hökumət qrantı satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyərdən çıxılmış ədalətli dəyəri ilə 
qiymətləndirilmiş bioloji aktivə aiddirsə və ya müəssisənin müəyyən kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul 
olmamasını tələb edirsə, onda bu Standart 20 №-li MUBS-dan fərqli tələb irəli sürür. 20 №-li MUBS yalnız  
subsidiya hər hansı yığılmış amortizasiya və yığılmış dəyərdən düşmə zərərləri çıxılmaqla ilkin dəyəri ilə 
qiymətləndirilmiş bioloji aktivə aid olarsa tətbiq olunur.  

Məlumatın açıqlanması 

39  [Çıxarılmışdır] 

Ümumi 
40 Müəssisə cari müddət ərzində bioloji aktivlərin və kənd təsərrüfatı məhsullarının ilkin tanınmasıdan və 

satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyərdəki dəyişiklikdən əmələ gəlmiş 
artım və ya zərəri açıqlamalıdır.   

41  Müəssisə bioloji aktivlərin hər bir qrupunun təsvirini təmin edəcəkdir. 

42  Bu Standartın 41-ci maddəsində  tələb etdiyi açıqlama nəqli və ya kəmiyyət təsviri formasında ola bilər.   

43  Müəssisə, müvafiq olaraq, istehlak olunan və daşıyıcı olan bioloji aktivlər arasında və ya yetişmiş və yetişməmiş 
bioloji aktivlər arasında fərqlənmələr apararaq, hər bir bioloji aktivlər qrupunun kəmiyyət təsvirinin təmin 
edilməsində təşviq olunmalıdır. Məsələn, müəssisə qrup üzrə istehlak olunan bioloji aktivin və daşıyıcı olan 
bioloji aktivin balans dəyərlərini açıqlaya bilər. Müəssisə daha sonra həmin balans dəyərlərini yetişmiş və 
yetişməmiş aktivlər arasında bölə bilər. Bu fərqlər gələcək nağd pul axınının vaxtının müəyyən edilməsində 
faydalı ola bilən məlumat verir. Müəssisə hər hansı belə fərqləndirmə üçün əsası açıqlayır.       

44  İstehlak olunan bioloji aktivlər kənd təsərrüfatı məhsulları kimi yığılacaq və ya bioloji aktiv kimi satılacaq 
aktivlərdir. İstehlak olunan bioloji aktivlərə misal kimi, emal üçün nəzərdə tutulmuş mal qara, satış üçün olan 
mal qara, yetişdirmə müəssisədəki balıq, qarğıdalı və buğda kimi məhsul, və odun üçün becərilmiş ağaclar 
göstərilə bilər. Daşıyıcı bioloji aktivlərə misal kimi, süd istehsal edən mal qara, üzüm tənəkləri, meyvə ağacları, 
ağacın özü qalmaqla ondan oduncağın hazırlanması göstərilə bilər. Daşıyıcı bioloji aktivlər kənd təsərrüfatı 
məhsulları deyildir, lakin onlar yenidən bərpa olunandırlar.      
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45  Bioloji aktivlər yetişmiş və ya yetişməmiş bioloji aktivlər kimi təsnifləşdirilə bilər. Yetişmiş bioloji aktivlər ya 
məhsul vermə xüsusiyyətlərinə malik olanlardır (istehlakçı bioloji aktivlər üçün) və ya müntəzəm məhsul 
gətirənlərdir (daşıyıcı bioloji aktivlər üçün).   

46  Maliyyə hesabatları ilə birgə hər hansı başqa bir yerdə dərc olunmayıbsa, müəssisə aşağdakı məlumatları 
açıqlamalıdır: 

 (a)  hər bir bioloji aktiv qrupunu əhatə edən fəaliyyətinin növünü; və  
 (b) aşağdakılar üzrə fiziki kəmiyyətlərinin qeyri-maliyyə ölçüsü və ya qiyməti:  
  (i) müddətin sonunda müəssisənin bioloji aktivlərinin hər bir qrupu və 
  (ii) müddət ərzində kənd təsərrüfatı məhsulu 

47  Müəssisə məhsul yığımı anındakı kənd təsərrüfatı məhsullarının hər bir qrupunun və bioloji aktivlərin 
hər bir qrupunun ədalətli dəyərinin müəyyən olunmasında tətbiq olunan metodları və mühüm fərziyyələri 
açıqlayacaqdır.   

48  Müəssisə məhsul yığımı anında müəyyən edilmiş və müddət ərzində yığılmış kənd təsərrüfatı 
məhsullarının satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyəri çıxılmaqla ədalətli dəyərini açıqlayacaqdır.  

49  Müəssisə açıqlayacaqdır: 
(a)  başlığı məhdudlaşdırılmış bioloji aktivlərin mövcud və balans dəyərləri və borc qarşılığında 

zəmanət kimi girov qoyulmuş bioloji aktivlərin balans dəyərləri; 
(b) bioloji aktivlərin inkişafı və alınması üçün öhdəliklərin məbləği; və  
(c) kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə aid olan maliyyə riskləri üzrə strategiyaları. 

50  Cari müddətin əvvəli və sonu arasında bioloji aktivlərin balans dəyərləri dəyişikliklərinin 
uyğunlaşdırılması üzrə hesabatını müəssisə təqdim edəcəkdir. Uyğunlaşdırmaya daxil olacaqdır: 
(a) satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyərdəki dəyişikliklərdən 

yaranmış artım və zərər;  
(b) satınalmalara görə artım; 
(c) 5 №-li MHBS-a müvafiq olan satışlara görə azalma və satış üçün nəzərdə tutulmuş kimi 

təsnifləşdirilmiş bioloji aktivlər (və ya satış üçün nəzərdə tutulmuş kimi təsnifləşdirilmiş xaric 
olunan qrupa daxil edilmiş); 

(ç) məhsul yığımına görə azalmalar; 
(d) biznes əməliyyatlarından əmələ gələn artımlar; 
(e) maliyyə hesabatlarını digər təqdimat valyutasına və xarici əməliyyatı hesabat verən müəssisənin 

təqdimat valyutasına çevirərkən  əmələ gələn xalis mübadilə məzənnəsi fərqləri; və 
(ə) digər dəyişikliklər. 

51  Bioloji aktivin satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyəri bazardakı fiziki və 
qiymət dəyişikliklərinə görə dəyişə bilər. Fiziki və qiymət dəyişikliklərinin ayrıca açıqlamaları cari müddətdə 
görülmüş işin və gələcək imkanların qiymətləndirilməsində, xüsusilə də istehsal dövrü bir ildən artıq olarsa, 
faydalıdır.  Belə hallarda müəssisənin, qrup üzrə və ya digər şəkildə, mənfəət və zərərə daxil edilmiş, fiziki və 
qiymət dəyişikliyinə məruz qalmış satışa hazır anda qiymətləndirilmiş ilkin dəyər çıxılmaqla ədalətli dəyərin 
məbləğini açıqlaması təşviq edilir. Adətən, bu məlumat bir ildən az olan istehsal dövrü üçün bir o qədər 
əhəmiyyətli deyildir (məsələn, toyuq yetişdirmə və ya  taxıl istehsalı). 

52  Bioloji transformasiya hər biri müşahidə və qiymətləndirilə bilən bir neçə növ fiziki dəyişikliklə nəticələnir - 
böyümə, cins korlanması, istehsal və törəmə. Hər bir belə fiziki dəyişiklik gələcək iqtisadi səmərə ilə birbaşa 
əlaqəlidir. Bioloji aktivin ədalətli dəyərində məhsul yığımına görə olan dəyişiklik həm də fiziki dəyişiklikdir. 

53  Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti tez-tez iqlim, xəstəlik və digər təbii risklərə məruz qalır. Əhəmiyyətli gəlir və ya xərc 
maddəsinə səbəb olacaq hadisə baş verərsə, “Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi” adlı 1 №-li MUBS-a 
uyğun olaraq həmin maddənin xüsusiyyəti və məbləği açıqlanır. Yoluxucu xəstəlik, subasma, şiddətli quraqlıq və 
ya şaxta və həşəratların gəlişi kimi hadisələri belə bir hadisəyə misal kimi göstərmək olar.  

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

Ədalətli dəyərin etibarlı olaraq qiymətləndirilə bilməməsinə görə 
bioloji aktivlər üçün əlavə açıqlamalar  

54  Müddətin sonunda müəssisə bioloji aktivlərin dəyərini hər hansı yığılmış amortizasiya və hər hansı 
dəyərdən düşmə zərərləri çıxılmaqla (bax: 30-cu maddə) etibarlı olaraq qiymətləndirirsə, o zaman 
müəssisə belə bioloji aktivlər üçün aşağıdakıları açıqlamalıdır: 
(a) bioloji aktivlərin təsvirini;  
(b) ədalətli dəyərin etibarlı qiymətləndirilə bilinməməsinin izahını; 
(c) əgər mümkündürsə, ədalətli dəyərin daha çox güman oluna bilinən təxminlər cərgəsini; 
(ç) istifadə olunmuş amortizasiya metodunu;  
(d) faydalı istifadə müddəti və ya istifadə olunmuş amortizasiya dərəcələrini; və 
(e) müddətin əvvəli və sonunda ümumi balans dəyəri və yığılmış amortizasiyanı (yığılmış dəyərdən 

düşmə zərərlərinin cəmi). 

55  Əgər cari müddət ərzində müəssisə bioloji aktivlərin dəyərini hər hansı yığılmış amortizasiya və hər hansı 
dəyərdən düşmə zərərlərini çıxmaqla (bax 30-cu maddəyə) etibarlı olaraq qiymətləndirirsə, o zaman 
müəssisə bu bioloji aktivlərin xaricolması nəticəsində yaranan hər hansı mənfəət və zərəri açıqlamalı və 
bu Standartın 50-ci maddəsinin tələb etdiyi uyğunlaşdırılma belə bir bioloji aktivlərə aidiyyatı olan 
məbləğləri ayrıca olaraq göstərməlidir. Əlavə olaraq, uyğunlaşdırma bu bioloji aktivlərə aid olan mənfəət 
və zərər hesabatına daxil edilən aşağıdakı məbləğləri daxil edilməlidir: 
(a) dəyərdən düşmə zərərləri; 
(b) dəyərdən düşmə zərərlərinin ləğv olunması; və 
(c) amortizasiya. 

56  Cari müddət ərzində müəssisə bioloji aktivlərin dəyərini hər hansı yığılmış amortizasiya və hər hansı 
dəyərdən düşmə zərərlərini çıxmaqla etibarlı olaraq qiymətləndirirsə, o zaman müəssisə belə bioloji 
aktivlər üçün aşağıdakıları açıqlamalıdır: 
(a) bioloji aktivlərin təsvirini; 
(b) ədalətli dəyərin etibarlı qiymətləndirilə bilməsinin izahını; və 
(c) dəyişikliyin təsirini. 

Hökumət subsidiyaları  

57  Müəssisə bu Standartda əhatə olunmuş kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üzrə aşağıdakıları açıqlayacaqdır: 
(a) maliyyə hesabatlarında tanınmış hökumət subsidiyalarının xüsusiyyəti və miqyası;  
(b) hökumət subsidiyaları üzrə yerinə yetirilməmiş şərtlər və gözlənilməz hallar; və 
(c) hökumət subsidiyalarının səviyyəsində gözlənilən mühüm azalmalar. 

Qüvvəyə minmə tarixi və keçid müddəaları 

58  Bu Standart, 1 yanvar 2003-cü il və ya bu tarixdən sonrakı illik maliyyə hesabatları üçün qüvvədədir. 
Erkən tətbiq olunma təşviq olunur. Əgər müəssisə bu Standartı 1 yanvar 2003-cü ildən əvvəlki dövrlərə 
tətbiq edirsə, bu faktı acıqlamalıdır. 

59  Bu Standart hər hansı xüsusi keçid müddəaları nəzərdə tutmur. Bu Standartın qəbulu “Uçot siyasəti, uçot 
qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər” adlı 8 №-li MUBS-a uyğun olaraq uçota alınır.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

