
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المللی کمیتھ تفاسیر استانداردھای بین 6تفسیر 
 گزارشگری مالی

 پسماند -خاص بازار یک در فعالیت از ناشی بدھیھای
   الکترونیکی و الکتریکی تجھیزات



 المللی گزارشگری مالیبین استانداردھای کمیتھ تفاسیر 6تفسیر 

تجھیزات الکتریکی پسماند بازار خاص ـ  کناشی از فعالیت در ی بدھیھای
 و الکترونیکی 

 ارجاع

ھای حسابداری، تغییر رویھ 8المللی حسابداری استاندارد بین •
 در برآوردھای حسابداری و اشتباھات

ذخایر، بدھیھای احتمالی  37المللی حسابداری استاندارد بین •
 و داراییھای احتمالی

 زمینھپیش

کنــد بیــان می 37المللی حسابداری استاندارد بین 17بند  .1
کھ یک رویداد تعھدآور، رویدادی در گذشتھ است کھ منجـر 

عملـی شود کھ واحد تجـاری ھـیچ گزینـھ بھ تعھد فعلی می
 جز تسویھ آن ندارد. دیگری

کنــد تصریح می 37المللی حسابداری استاندارد بین 19بند  .2
تعھدات ناشی از رویدادھای گذشـتھ ”برای  تنھاکھ ذخایر 

  “کھ مستقل از اقدامات آتـی واحـد تجـاری وجــود دارنـد
 شود.شناسایی می

تجھیزات الکتریکی پسماند رھنمود اتحادیھ اروپا درباره  .3
، عملآوری، نحوه جمع برایو الکترونیکی، کھ مقرراتی را 

 تجھیـزات از لحـاظپسـماند صـحیح  کنارگذاریو  بازیافت
کند، پرسشھایی را درباره زمانی کــھ زیست محیطی بیان می

تجھیـزات الکتریکــی و الکترونیکــی پسماند بدھی برچیدن 
باید شناسایی شود، مطرح کرده اسـت. ایـن رھنمـود بـین 

 لوازمناشی از  و بین پسماند “تاریخی”و  “جدید”پسماند 
 لـوازمخانگی خصوصی و پسماند ناشی از منـابعی بــھ جـز 

بــھ  ،شـود. پســماند جدیـدخانگی خصوصی تمـایز قائـل می
است. مربوط  2005اگوست سال  13شده پس از محصوالت فروختھ

، تمام تجھیزات خانگی شودفرض می برای مقاصد این رھنمود
بــھ پســماند تـاریخی  ، منجرشده پیش از آن تاریخفروختھ
 شود.

ند کنــد کــھ مخـارج مــدیریت پســمامی بیـاناین رھنمــود  .4
کنندگان آن نـوع تجھیزات خانگی تاریخی باید توسط تولید

ھـر  االجـرایالزمشده در قوانین تجھیزات کھ طی دوره مشخص
، دنــحضــور دار در بـازار گیری)(دوره انــدازه کشور عضو
کھ ھر کشـور عضـو  شودمی رھنمود بیاندر این د. وتحمل ش

ان در کنندگوکاری را برای مشارکت متناسب تولیدباید ساز
بر حسب  بھ نسبت سھم بازار آنھا”برای مثال  ،این مخارج

 ، تعیین کند.“نوع تجھیزات
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از سـھم ”بکار رفتھ در این تفسـیر نظیـر  اتاصطالح برخی .5
ــازار ــدازه”و  “ب ــوانین “گیریدوره ان ــت در ق ــن اس  ممک

بسیار متفاوت تعریــف  ،ھر یک از کشورھای عضو االجرایالزم
گیری ممکـن اسـت ندازهشده باشد. برای مثال، طول دوره ا

گیری ســھم نھا یک ماه باشد. ھمچنین، اندازهیک سال یا ت
بازار و فرمول محاسبھ تعھد ممکن است در قوانین ملی از 

 مثالھـامختلف متفاوت باشد. با وجود ایـن، تمــام ایــن 
کــھ در دامنــھ  ر استگیری بدھی تأثیرگذااندازه بر تنھا

 گیرد.کاربرد این تفسیر قرار نمی
 دامنھ کاربرد

این تفسیر رھنمودی درباره شـناخت بـدھیھای مربـوط بــھ  .6
دربـاره مدیریت پسـماند طبـق رھنمـود اتحادیـھ اروپــا 

در رابطـھ بـا  ،تجھیزات الکتریکی و الکترونیکیپسماند 
ــاریخ ــانگی ت ــزات خ ــروش تجھی ــالی یف ــورتھای م ، در ص

 دھد.ارائھ می کنندگانتولید

این تفسیر نھ بھ پسماندھای جدید و نـھ بـھ پسـماندھای  .7
 ،خــانگی خصوصــی لــوازمتاریخی ناشی از منابعی بــھ جــز 

ــاره ــدھیای نمیاش ــد. ب ــھ کن ــوط ب ــین  مرب ــدیریت چن م
المللــی پسماندھایی بھ اندازه کـافی در اسـتاندارد بین

پوشش داده شده است. با وجود این، اگـر در  37حسابداری 
خانگی  لوازمپسماند جدید ناشی از  در موردقوانین ملی، 

خــانگی  لـوازمخصوصی ھمانند پسـماند تــاریخی ناشــی از 
سلسـلھ بـھ  ارجـاعشود، اصول این تفسیر بـا عمل خصوصی 
المللــی استاندارد بین 12تا  10بندھای  مندرج در مراتب

کــاربرد دارد. سلســلھ مراتــب اســتاندارد  ،8حســابداری 
برای مقررات دیگری کھ تعھــداتی ، 8المللی حسابداری بین

شـده در مدل انتساب مخــارج مشخصبا ای مشابھ را بھ شیوه
ی نیـز مربـوط تلقـ کنـدنمود اتحادیھ اروپا تحمیل میرھ
 شود.می
 مسئلھ

المللـی گزارشـگری بین اسـتانداردھای ھ تفاســیرتاز کمی .8
پسـماند برچیــدن  خصـوصشـده اسـت کـھ در  درخواستمالی 

 یکند کھ چھ چیـز مشخص ،تجھیزات الکتریکی و الکترونیکی
(الــف) اســتاندارد 14رویــداد تعھــدآور طبــق بنــد یــک 
شـناخت ذخیــره مخــارج  بھ منظور 37المللی حسابداری بین

 : استپسماند مدیریت 

 تولید یا فروش تجھیزات خانگی تاریخی؟ •

 گیری؟مشارکت در بازار طی دوره اندازه •
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 تحمل مخارج انجام فعالیتھای مدیریت پسماند؟ •
 اجماع

رویداد تعھدآور  ،گیریمشارکت در بازار طی دوره اندازه .9
 37المللـی حسـابداری (الف) اسـتاندارد بین14طبق بند 

مخارج مدیریت پسماند بابـت  بابت است. در نتیجھ، بدھی
تجھیزات خانگی تاریخی، ھنگامی کھ محصـوالت تولیـد یـا 

شود. از آنجا کھ تعھـد بابـت شود، ایجاد نمیفروختھ می
بازار طـی بھ مشارکت در وابستھ تجھیزات خانگی تاریخی 

بھ تولید یا فـروش اقالمـی کـھ  و گیری استدوره اندازه
تعھدی وجـود ھیچ  ،باشدوابستھ نمی شوندمی کنار گذاشتھ

سـھم از گیری مگر و تا زمانی کھ طی دوره اندازه ندارد
وجود داشتھ باشد. زمانبندی رویداد تعھدآور نیز بازار 

یریت ممکن است از دوره خاصی کھ فعالیتھـای انجـام مـد
شـود، دھد و مخارج مربـوط تحمـل میپسماند در آن رخ می

 مستقل باشد.
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 تاریخ ا جرا 

ای ھای سـاالنھباید این تفسیر را برای دوره تجاریواحد  .10
شـود، می شروعیا پس از آن  2005کھ از اول دسامبر سال 

شــود. اگـر بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد توصیھ می
برای دورهواحد تجاری ایـن ت از اول قبـل ای فسـیر را 

بکار گیرد، باید این موضوع را افشـا  2005دسامبر سال 
 کند.

 گذاردوره

ھای حســابداری بایــد طبــق اســتاندارد تغییــر در رویــھ .11
 بھ حساب منظور شود. 8المللی حسابداری بین
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