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هاي هاي مالی اهرمی، کاهش هزینههاي نقدي، بهبود نسبتمدیران بنا به دالیلی از قبیل افزایش جریان
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هاي خاص، هاي دریافتنی، تأمین مالی پروژهیاتی، فروش حسابهاي عملابزارهایی مانند اجاره
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پوریمیکرو ستایش 

مقدمه
مینأتشیوهانتخابوسودتقسیممشیخطتعیینمانندموارديدرتغییرایجادطریقازمالیمدیر
مشخصدرتجاريگذارد. توانایی واحدمیاثرشرکتارزشبرنهایتدروسهامدارانثروتبرمالی

وگذاريسرمایهمنظوربهمنابعتأمیناي برايترازنامهدرونوترازنامهازخارجازاعممالیمنابعکردن
پیشرفتورشداصلیعواملازمطلوبمالیساختاریکبهدسترسیومالی مناسبهايبرنامهتدوین

].4آید [میحساببهواحدهاي تجاري
ها باعث ناهمخوانی شود. این فعالیتها ناشی میاز دامنه متنوعی از فعالیت1حسابداري خارج از ترازنامه

شود. شده آنان میهاي گزارشها و بدهیها و داراییهاي واقعی شرکتها و بدهیو شکاف بین دارایی
کنند که باهایی ایجاد میها، بدهیآورند. این فعالیتوجود میبه2هاي بدهیها شکافبرخی فعالیت

هاي آن  شامل کند. نمونهها مطابقت نمیمعیارهاي اصول پذیرفته شده حسابداري براي شناسایی بدهی
، 3اي که با آن به صورت اجاره عملیاتی رفتار شده است، ضمانت مالی و قراردادهاي اجراییاجاره سرمایه
ترازنامه از شکاف شود. شکل دیگر ریسک خارج ازهاي خاموش میها با توسل و بدهیفروش دارایی

ها طبق گزارشات مالی شرکت) (ناهمخوانی ارزش مورد انتظار یا ارزش بازار با ارزش دارایی4هادارایی
].13[شود. منبع شکاف دارایی، ابزارهاي مالی با ریسک بازار یا ریسک تجاري هستند ناشی می

هاي آید، ریسک مرتبط با بدهیود میهاي متنوعی به وجاز آنجا که ریسک خارج از ترازنامه از فعالیت
تعهدات ،هاباشد؛ چرا که این فعالیتهاي حرفه حسابداري کنونی میترین چالشافشا نشده یکی از مهم

. نتیجه ]13[دهد هاي افشا شده افزایش میها را بدون افزایش در بدهیواقعی (اقتصادي) شرکت
ن مالی خارج از ترازنامه اثر مستقیم بر نسبت بدهی دهد که تأمینشان می]1[پژوهش عباسی و نیکدل 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. در این مقاله و نسبت بدهی به ارزش ویژه در شرکت
طور ها، پیامدها و راهکارهاي مقابله با  حسابداري خارج از ترازنامه تبیین و بهها، روشترین انگیزهمهم

شود.یمختصر تشریح م
ترانامهازخارجحسابدارييهاانگیزه

عنوان بخشی به:وجود داردها ترازنامه توسط شرکتدالیل مختلفی براي استفاده از حسابداري خارج از 
هاي مالی مرتبط با بدهی و حقوق صاحبان سهام هاي نقدي، بهبود نسبتاز راهبرد افزایش جریان

رسد از بین به نظر می]. 10[هاي استقراض یا مدیریت مالیات هاي اهرمی)، کاهش هزینه(نسبت
ي تحصیل دارایی جدید هاي متنوع حسابداري خارج از ترازنامه، عامل تأمین وجوه مورد نیاز براانگیزه

].13] و [10[باشد ترین عامل میهاي گزارش شده، مهمبدون افزایش در بدهی

1 Off-balance sheet accounting
2 Liability gaps
3 Executory contracts
4 Asset gaps
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هاي ساختار سرمایه ثابت و هاي تأمین مالی خارج از ترازنامه را مربوط به مدلانگیزهریشه] 16[1شولین

ضمن تأیید دیدگاه شولین، از دو مفهوم نزدیک به ]12[3داند. میلز و نیوبريمی2و تئوري نمایندگی
صرفه نبودن (گران د: مفهوم اول بهدنهاي حسابداري خارج از ترازنامه بهره برهم براي تبیین انگیزه

بودن) تأمین مالی از طریق مجاري متداول براي شرکت و مفهوم دوم، مزایاي گزارشگري بهتر در 
توجیه کرد زیرا 4دهیتوان با تئوري عالمترا می]12[لز و نیوبري ترازنامه است. مفهوم دوم مدنظر می

هاي بهتري به ها از ترازنامه، عالمتکوشند با حذف بدهیهاي داراي عملکرد و اهرم نامناسب میشرکت
بازار مخابره کنند.

اي خارج از هکنند، فعالیتهاي داراي اهرم مالی باال که در بازارهاي رقابتی فعالیت میبراي شرکت
ها معموالً به سقف قابل گونه شرکتشود. اینمدت محسوب میترازنامه عنصري کلیدي براي بقاي کوتاه

هاي جدید از طریق اند و توان تأمین مالی داراییپذیرش بدهی مندرج در قراردادهاي تسهیالت رسیده
ابزاري براي دور زدن شرایط هاي متداول را ندارند. بنابراین، حسابداري خارج از ترازنامه روش

دهد تا با حفظ شرایط مندرج در قراردادهاي وام، تجهیزات ها اجازه میقراردادهاي وام است و به شرکت
مورد نیاز براي حفظ توان رقابتی خود را تهیه کنند.

ترانامهازخارجحسابداريهايروش
هاي حسابداري خارج از ترازنامه را در چهار گروه کلی روش ارزش ویژه، حسابداري ) روش2003(5کتز

]:2بندي و بررسی کرد [ها، حسابداري مزایاي بازنشستگی و واحدهاي تجاري با اهداف خاص طبقهاجاره
روش ارزش ویژه
شود زیرا مازاد ارزش بازار میکارگیري روش ارزش ویژه منجر به شناسایی سودي معادل حالت تلفیق به

شود. مبلغ استهالك مازاد در روش پذیر در هر دو روش شناسایی میبه ارزش دفتري واحد سرمایه
گردد. هر دو گذاري کسر میتلفیق به حساب هزینه منظور شده و در روش ارزش ویژه از درآمد سرمایه

هاي زش ویژه به دلیل در نظر نگرفتن بدهیشود اما روش ارروش منجر به ارائه سود خالص یکسانی می
دهد. واحد فرعی اهرم مالی را کمتر از واقع نشان می

هاحسابداري اجاره
مالحظه در گزارشگري ، بهبود قابل13هیئت استانداردهاي حسابداري مالی با انتشار بیانیه شماره 

هدات مالی ناشی از اجاره را به ها به وجود آورد اما همچنان گزارشگري کامل و بدون نقص تعاجاره
قضاوت مدیران واگذار کرد. طبق این بیانیه در صورت وجود هر یک از چهار شرط زیر، اجاره از نوع 

شود:اي تلقی میسرمایه

1 Shevlin
2 Agency theory
3 Mills and Newberry
4 Signaling theory
5 Ketz
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کنندهانتقال مالکیت به اجاره.1
اختیار خرید ارزان قیمت.2
درصد عمر مفید75مدت اجاره برابر یا بیشتر از .3
درصد ارزش منصفانه دارایی90هاي اجاره برابر یا بیشتر از رداختارزش فعلی حداقل پ.4

توانند با ترجیح شکل ظاهري رعایت استاندارد و نادیده گرفتن روح و محتواي آن از طریق مدیران می
سه اقدام زیر استاندارد را دور بزنند.

درصد: استفاده از نرخ 90دستکاري نرخ بهره مورد استفاده براي تنزیل در زمان اجراي آزمون .1
درصد 90هاي اجاره شده و میزان آن را به کمتر از تنزیل باالتر باعث کاهش ارزش فعلی پرداخت

رساند.ارزش منصفانه می
تضمین نکردن ارزش باقیمانده: درصورتی که ارزش باقیمانده تضمین شده باشد، اجاره کننده ملزم .2

اقیمانده تضمین شده یا بیشتر از آن برگرداند و هر گونه شود دارایی را به ارزشی معادل ارزش بمی
هاي اجاره محسوب ، جزئی از پرداخت13عیب به وجود آمده را جبران کند. بنابراین، طبق بیانیه 

توان گردد. گاه با درنظر گرفتن ارزش باقیمانده تضمین شده به عنوان تضمین نشده، اجاره را میمی
عملیاتی مبدل کرد و از افشاي تعهدات آن خودداري کرد.اي به اجارهاز نوع سرمایه

اي احتمالی: درصورتی که اجاره کننده جریان ثابتی از درآمد مانند هاي اجارهبکارگیري پرداخت.3
هاي اجاره به جریان درآمد آتی (براي نمونه فروش داشته باشد، با مشروط کردن بخشی از پرداخت

شود.اي به عملیاتی تبدیل میرمایهدرصدي از فروش) اجاره از نوع س
هر دو به این نتیجه رسیدند که3UPSو 2FedExبا مطالعه موردي دو شرکت ] 8[1دوك و همکاران

ستانداردهاي اجاره فعلی، با تبعیت از اوها دالر بدهی ثبت کنند که در حال حاضرمیلیاردشرکت باید 
هاي بندي اجارهعالوه، درصورت طبقهشدند. بههاي مالی گزارش میصورتهاي همراهیادداشتفقط در 

هاي مالی کلیدي هاي یاد شده با کاهش سود انباشته و نسبتاي، شرکتعملیاتی به عنوان اجاره سرمایه
ها و نسبت پوشش بهره مواجه خواهند شد. مانند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی

مزایاي بازنشستگی حسابداري
هاي با مزایاي معین. هاي با کمک معین و طرحطرح:هاي بازنشستگی وجود دارددو نوع اصلی از طرح

هاي با مزایاي هاي طرح است. در طرحتفاوت بنیادي این دو نوع طرح در تحمل ریسک کمبود دارایی
وجود داشته باشد، کارفرما باید هاي طرح متوجه شرکت است. اگر کمبودي معین، ریسک کمبود دارایی

کنند و در صورت کافی هاي با کمک معین، کارکنان ریسک را تحمل میتفاوت را جبران کند. در طرح
هاي طرح، وجوه کمتري در زمان بازنشستگی دریافت خواهند کرد. نبودن دارایی

1 Duke et al.
2 Federal Express (FedEx)
3 United Parcel Service (UPS)
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مبلغ خاصی به کارکنان هاي با کمک معین به دلیل اینکه تعهد و تضمین براي پرداختحسابداري طرح

هاي با مزایاي معین مستلزم هاي با کمک معین، طرحدر آینده وجود ندارد، آسان است. بر خالف طرح
تعهد و تضمین پرداخت مبالغ مشخصی به کارکنان خواهد بود و براي کارفرمایان بدهی بلندمدت به 

هاي طرح با مزایاي معین و ها و بدهیاییترازنامه از طریق تهاتر دارآیند. حسابداري خارج از حساب می
گیرد.گزارش نکردن آنها صورت می

واحدهاي تجاري با اهداف خاص
زمانی که از آنها در معامالت مالی ساختاریافته 1990در طول دهه 1تجاري با هدف خاصواحدهاي

نشان داد که، 2001حبوبیت به دست آوردند اما ورشکستگی انرون در اواخر سال ، ماستفاده شد
حسابداري این معامالت بر اساس رهنمود حسابداري دقیقی بوده است که اغلب منجر به تصویر گزارش 

هاي خارج از ترازنامه که از واحدهاي مبادالت مربوط به بدهی. ]7[محتواي اصلی مبادالت نشده است 
گذار قرار گرفته است؛ زیرا نونهاي قاشوند، در کانون توجه سازماننشده ناشی میبا اهداف خاص تلفیق

هاي دلخواه خارج از ترازنامه درصد، فعالیت3گذاري حداقلی معادل سازد با سرمایهها را قادر میشرکت
].12خود را به انجام برسانند [

هایی مانند تبدیل به اوراق تجاري با هدف خاص و با روشواحدهاي تجاري اصلی از طریق واحدهاي
هاي خود را توانند حجم زیادي از بدهیهاي مصنوعی میارایی (اوراق بهادارسازي) و اجارهبهادار کردن د

مخفی کنند.
هاترانامه در بانکازخارجحسابداريهايروش

اي به هاي سنتی ترازنامهها در سراسر جهان از فعالیتدرطول دو دهه اخیر ترکیب محصوالت بانک
هاي خارج از ترازنامه نظیر ز ترازنامه منتقل شده است. فعالیتهاي نامتداول خارج اسمت فعالیت

، اعتبارات اسنادي و اوراق بهادار مشتقه به سرعت گسترش یافته و منجر 2تعهدات وام، اوراق بهادارسازي
به کل 4ايو سایر درآمدهاي غیربهره3به افزایش قابل توجه در سهم درآمدهاي مبتنی بر پاداش

.]9[درآمدها شده است  
نامه، هاي ایران را شامل ضمانتهاى خارج از ترازنامه متداول در بانکفعالیت]3[فرد مدرس و طالع

دانند.هاي اعتباري میاعتبار اسنادي، وجوه اداره شده و خط
ترازنامهازخارجمالیهاي تأمینروش

خارجمالیابزارهاي تأمینعنوانبهزیرشرحبهرامالیتأمینابزارهايازنوعپنجتوانمیکلیطوربه
]:4[دانستترازنامهاز

1 Special purpose entities (SPEs)
2 Securitization
3 Fee-based
4 Noninterest
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عملیاتیهاياجاره
ازخارجمالیاجراي تأمینامکانکندمیتقویترااجارهبههاآوردن شرکترويانگیزهکهخصوصیتی

کنندهاجارهبرايمالیهايدر صورتهابدهیوهاداراییندادننشانطریقازامراینکهاستترازنامه
بازدهوهاگذاريسرمایهبازدهها،داراییهاي سودآوري (بازدهنسبتواهرم مالینتیجه،دروشدهحاصل
اینکهچندهرباشد؛شدهخریداريداراییکهشودمیدادهزمانی نشانازبهترسهام)صاحبانحقوق
شود.نمیتلقیاخالقیوشدههآرایی دانستحسابنوعیعمل

دریافتنیهايحسابفروش
عبارتند از: شناساییکهداردوجوددریافتنیهايحسابفروشندهبرايحسابداريعملنحوهنوعسه

ازناشیو بدهیداراییجداگانهشناساییبدهی ووداراییهمزمانشناساییبدهی،ونکردن دارایی
هايحسابفروشعملبدهی،وداراییشناسایی نکردنوضعیتدردریافتنی.هايحسابفروش

ازناشیمطالباتعمل،نحوهاینگردد. درمیتلقیترازنامهازخارجمالیابزار تأمیننوعیکدریافتنی،
شد.خواهدتهاترآنهافروشازناشیدیونباحسابهاي دریافتنی

خاصهايپروژهمالیتأمین
کهاستاین صورتبهخاصهايهپروژمالیتأمینکلیديمراحل)1996فینرتی (هايیافتهاساسبر

امر،اینشوند. علتمیپروژه شناختهاولیههايهزینهازنظرصرفهاهزینهودرآمدهاپروژه،آغازازپس
کهدارندوجودهاییشرکتکهاستمعنیبدانآن است. اینانجاممتصديازپروژهمالکیتجدایی

تلقیخارجیکنندهمالیتأمیننوعیهاشرکتنوعاینوگیرندمیبرعهدهراهاپروژهانجاممسئولیت
کرد.گذارينامنیزمحدودمنابعمالیتأمینتوانمیراخاصهايپروژهمالیشوند. تأمینمی
سپاريبرون

مالیتأمیننوعیسپاريدارد. بروننیزمقابل معایبیدرواستهمراهزیاديهايمزیتباسپاريبرون
بهبایستمیمورد نیازخدماتیاتجهیزات،شیوهاینازاستفادهعدمدر صورتزیراشودمیمحسوب

تهیه مسئولیتواگذاريسپاريبرونطریقازمالیتأمیناصلیگردد. ویژگیداخلی فراهمصورت
است.هاشرکتسایربهخدماتوتجهیزات

بهاداراوراقبههاداراییتبدیل
طول آندرکهفرآینديکرد:تعریفصورتاینبهتوانمیرابهاداراوراقبههاداراییتبدیل
شود.تبدیل مینقدشوندهزودهايداراییبهبهترمدیریتیشیوهیکبانقدشوندهغیرهايدارایی

زیراشودصرف منتشربابهاداراوراقکهشودمیباعثبهاداراوراقبههاداراییتبدیلاغلباینجادر
پیداکاهششرکتمالیهزینه تأمینکهشودمیباعثامرایندارد.قرارپائینیسطحدرآنمخاطره

کند.
فروش،شود (زیرا همانندنمیشناساییبدهیهیچگونهاینکهبهتوجهبامالیتأمینازشیوهایندر

خارجمالیتأمیننوعیعمل مذکورشود)میدریافتنقدوجهآنهاجايبهوحذفترازنامهازهادارایی
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براينیزامکاناینضمندرکند،میپیدابهبودکلیديبدهی هاينسبتوشدهمحسوبترازنامهاز

افزایشبدونراخودتجاريهايحجم فعالیتوشدهنیازبینقدوجهازکهشودمیفراهمشرکت
دهد.گسترشسرمایه،

ترانامهازخارجحسابدارييپیامدها
حسابداري خارج از ترازنامه باعث ایجاد مباحث داغ در بین مجامع تجاري، دانشگاهی و حاکمیتی شده 
است. برخی مدیران تجاري مدعی هستند که حسابداري خارج از ترازنامه رویکردي مشروع و قانونی 

گردد. این منتقدین ترازنامه می1آراییباورند که موجب حساببراي جذب منابع است اما دیگران بر این 
ها منجر به کاهش هاي خارج از ترازنامه هستند. افشا نکردن این فعالیتطرفدار افشاي کامل فعالیت

مطلوبیت گزارشگري مالی شده، تهدیدي براي صالحیت حرفه حسابداري است و به تضعیف بازارهاي 
انجامد.سرمایه می

طلوبیت گزارشگري مالی کاهش م
هیئت استانداردهاي حسابداري مالی، گزارشگري مالی باید سه هدف را تأمین 1براساس بیانیه شماره 

گذاران، کردن اطالعات براي سرمایهگیري اقتصادي، فراهمکردن اطالعات مفید براي تصمیمکند: فراهم
اطالعات به هاي نقدي و ارائهانداز جریانبی چشمکنندگان به منظور ارزیااعتباردهندگان و سایر استفاده

کنندگان براي تعیین منابع اقتصادي و ادعا نسبت به این منابع. حسابداري خارج از ترازنامه با استفاده
کند زیرا منجر به ارائه دار میهاي مالی را خدشهطرفی گزارشهر سه هدف یادشده در تضاد است و بی

شود. آمیز نقدینگی و اهرمی میهاي مبالغهنسبت
هاي مالی را کاهش داده، تالش چنین، قابلیت مقایسه صورتارج از ترازنامه، همحسابداري خ

هاي نقدي واحد تجاري را تباه کرده و حتی ممکن استانداز جریانکنندگان براي تعیین چشماستفاده
.]13[کننده منابع مالی واحد تجاري شود  منجر به گزارش گمراه

کاهش صالحیت حرفه حسابداري
- 208: 1961، 2حرفه حسابداري به توان مشروعیت آن از دیدگاه عموم بستگی دارد (ماتز و شرفآینده 
اطالعات از خود در اذهان عموم است 3). حرفه حسابداري به دنبال ارائه تصویر یک کارگزار صدیق211

عات غیرقابل شود که حرفه به عنوان منبع ارائه اطالتدریج باعث میاما حسابداري خارج از ترازنامه به
اتکا و نادرست مطرح گردد. بنابراین، حسابداري خارج از ترازنامه تصویر حرفه در نزد عموم را مخدوش 

).317: 1993سازد (نقل از موریسون، می

1 Window dress
2 Mautz and Sharaf
3 honest broker
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 تضعیف بازار سرمایه
هیئت استانداردهاي حسابداري مالی (2] با بررسی استاندارد شماره 6[١بونه و رامانSFAS,2 (

کرد کلیه مخارج تحقیق و توسعه را بالفاصله به عنوان هزینه شناسایی ها را ملزم میشرکتکه 
شد، به این نتیجه هاي مربوط به تحقیق و توسعه میکنند و منجر به گزارش خارج از ترازنامه دارایی

بازار رسیدند که اطالعات نامتقارن حاصل از اجراي این استاندارد موجب تضعیف و کاهش نقدینگی 
سرمایه شده است.

ترین کارکردهاي بازار سرمایه در نظام اقتصادي، تخصیص بهینه منابع است که عمدتاً با یکی از مهم
گیرد. از آنجا که حسابداري خارج از ترازنامه راهی براي ها صورت میتوجه به اطالعات ارائه شده شرکت

ست به بازار سرمایه است، تخصیص بهینه منابع را هاي نادرکننده و مخابره پیامگزارش اطالعات گمراه
کند.رو میبا اخالل روبه

هاي مالیوقوع بحران
به این نتیجه رسید که 1980- 2004کشور در بازه زمانی 40هاي ترکیبی با بررسی داده] 11[2لیکتا

کننده بحران مالی ترین عوامل تعیین خصوص ترکیب عوامل خارج از ترازنامه یکی از مهماندازه و به
است و اقتصادهاي نوظهور حساسیت بیشتري به متغیرهاي خارج از ترازنامه نسبت به کشورهاي 

هاي خارج از ترازنامه یک کشور و ها چند دلیل براي رابطه بدهییافته دارند. وي با مرور پژوهشتوسعه
خارجی، بیانگر وابستگی به منابع هاي مالی بیان کرد: حجم زیاد بدهی پذیري آن در مقابل بحرانآسیب

هاي خارجی عمدتا قابل تمدید نیستند و چنین، بدهیمالی خارجی و جریان معکوس سرمایه است. هم
هاي خارج اثر فعالیت]5[3شود. آکتان و همکارانتوافقات قراردادي مانع نکول آنها در شرایط بحران می

ول را با استفاده از چهار معیار عملکردي ریسک در معرض، هاي بورس استانباز ترازنامه بر عملکرد بانک
هاي خارج از ترازنامه سودآوري، اهرم و وضعیت نقدینگی بررسی کردند. آنان نتیجه گرفتند که فعالیت

ها منتهی شود و ممکن است نهایتاً به درماندگی بانکباعث افزایش ریسک بانک و ریسک نرخ ارز می
شود.

راهکارها
انداردهاي حسابداري مالی براي حل مشکل حسابداري خارج از ترازنامه اقدامات زیادي انجام هیئت است

روه کارگدر این راستا بوده است. هیئت یک110و 106، 105، 94داد و تدوین استانداردهاي شماره 
زارهاي مالی اب«هاي خارج از ترازنامه با عنوان پروژه اي از ریسکستردهگویژه نیز براي جستجوي دامنه 

ها موفقیت چندانی نداشته استتشکیل داد. اما این تالش» 4و موضوعات تأمین مالی خارج از ترازنامه
هاي خارج از ترازنامه موارد زیر مؤثر خواهد بود:هرحال، براي کاهش فعالیت. به]13[

1 Boone and Raman
2 Licchetta
3 Aktan et al.
4 Financial Instruments and Off-Balance Sheet Financing Issues
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ها    ها و بدهیبازنگري و بسط تعاریف دارایی

خارج از ترازنامه زمانی هاست زیرا ریسک ها و بدهییک راهبرد مؤثر تعریف مناسب و گسترده دارایی
کننده استاندارد هاي تجاري با تعریف دارایی و بدهی از سوي مراجع تدوینیابد که فعالیتافزایش می

].13[مطابق نباشد 
اريهاي تجاستانداردها و فعالیتتوجه به رجحان محتوا بر شکل

مقررات زیادي در رابطه با اجاره، بازنشستگی، مزایاي پس از استانداردهاي حسابداري مالیگرچه هیئت
به منظور مقابله با حسابداري خارج از ترازنامه تدوین کرده 1هاي تابعه تلفیق نشدهبازنشستگی و شرکت

ها راحتی با تغییر شکل تأمین مالی خارج از ترازنامه توسط شرکتاست، اما بسیاري از این مقررات به
تنها به حل مشکل نه1986در سال FASBشوند. بنابراین، پروژه ابزارهاي مالی دستکاري می

ها وقت و هزینه ه کمکی نکرد، بلکه به افزایش آن انجامید؛ چرا که شرکتحسابداري خارج از ترازنام
هاي تأمین مالی خارج از ترازنامه مبتکرانه کردند و بدون توجه به زیادي صرف جستجو براي روش

محتواي استانداردها با تغییرات شکلی و ظاهري حسابداري خارج از ترازنامه را افزایش دادند.
هاي مالییق صورتافزایش دامنه تلف

هاي مالی افزایش یافته و واحدهاي تجاري با اهداف خاص و همچنین در صورتی که دامنه تلفیق صورت
هاي کتمان شده از طریق درصد را شامل شود، بدهی20گذاري کمتر از هاي وابسته با سرمایهشرکت

گردد.هاي مالی تلفیقی گزارش میاین واحدها در صورت
افشاتوسعه دامنه

هاي کند مبنی بر اینکه بازار توانایی شناسایی و اعمال داراییشواهدي ارائه می]14[2فایفر
هاي ها نسبت به شرکتوسیله استانداردهاي حسابداري را دارد و بازده سهام این شرکتنشده بهشناسایی

ها ییمشابه باالتر است. توسعه دامنه افشاي اطالعات موجب تسریع و تسهیل فرایند شناسایی این دارا
شواهد مشابهی از بازار قرضه ارائه کردند. آنان واکنش ]15[3شود. سنگوپتا و وانگي بازار میوسیلهبه

رتبه و بازده اوراق قرضه به دو نوع بدهی خارج از ترازنامه (تعهدات اجاره عملیاتی و مزایاي پس از 
هاي بندي بدهیمؤسسات رتبهبه این نتیجه رسیدند که پژوهشگرانبازنشستگی) را بررسی کردند. 

شود اما کنند و بازده قرضه نیز تعدیل میگذاري میخارج از ترازنامه مربوط به اجاره عملیاتی را قیمت
بر رتبه و بازده قرضه ندارد. هاي خارج از ترازنامه مربوط به مزایاي پس از بازنشستگی اثر بااهمیتی بدهی

شوند.عهدات مزایاي پس از بازنشستگی را یادآور میاهمیت گزارشگري و افشاي مناسب تهاآن
در صورتی که نتوان مطابق با استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري برخی تعهدات واقعی اقتصادي را 

هاي توضیحی و تجزیه و تحلیل مدیریت و سایر شناسایی کرد، افشاي ماهیت واقعی آنها در یادداشت
کند.ا در امر اتخاذ تصمیم صحیح یاري میکنندگان راطالعات مکمل استفاده

1 Unconsolidated subsidiaries
2 Pfeiffer
3 Sengupta and Wang
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گیرينتیجه
کنندگان مقررات بوده است. هاي اخیر، حسابداري خارج از ترازنامه مورد توجه روزافزون تدویندر سال

2002در سال 1آکسلی-)  قانون ساربینزa(401کمیسیون بورس و اوراق بهادار با اجبار کاربرد بخش 
زم افشاي اقدامات خارج از ترازنامه شرکت است. انگیزه حسابداري خارج از مقرراتی وضع کرد که مستل

دهی نسبت داد.توان به تئوري ساختار سرمایه ثابت، تئوري نمایندگی و تئوري عالمتترازنامه را می
کند، هاي مالی تحمیل میکنندگان صورتهاي زیادي به استفادهحسابداري خارج از ترازنامه هزینه

کنندگان براي ارزیابی دهد، توانایی استفادههاي مالی را کاهش میو قابلیت مقایسه صورتمطلوبیت
هاي مالی به عنوان بازتاب کند، قابلیت اتکاي صورتمختل میرانگر واحد تجاريجریان نقدي آینده

داوم بقاي کند، تهدیدي براي تدهد، بازارهاي سرمایه را تضعیف میمنابع اقتصادي شرکت را کاهش می
انجامد. در این مقاله بازنگري و بسط تعاریف هاي مالی در سطح کالن میحرفه است و به بحران

هاي تجاري، افزایش دامنه ها، توجه به رجحان محتوا بر شکل استانداردها و فعالیتها و بدهیدارایی
قلیل حسابداري خارج از عنوان رویکرهاي مقابله و تهاي مالی و توسعه دامنه افشا بهتلفیق صورت

اند.ترازنامه پیشنهاد شده
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Off-balance sheet accounting is one of the most important challenges facing the
accounting profession today. Management are involved with off-balance sheet
accounting because of some reasons such as increasing cash flow, improving
financial leverage ratios, reducing borrowing costs and tax management. Off-
balance sheet accounting methods could divided into four groups: the equity
method, accounting for leases, accounting for retirement benefits and special
purpose entity. To off-balance sheet financing, also some tools such as operating
leases, factoring, specific projects financing, outsourcing and securitization has been
used. Off-balance sheet accounting have damaging consequences such as reducing
the utility of financial reporting, threatening the integrity of the accounting
profession itself, weakening the capital market and happening financial crisis. To
cope with these consequences, revising and expanding the definitions of assets and
liabilities, concentrating further on the content preference on shape of accounting
standards and business operations, increasing the scope of financial statement’s
consolidation and extending of disclosure scope are proposed.

Keywords: Off-Balance Sheet Accounting, Off-Balance Sheet Financing, Off-
Balance Sheet Accounting’s Motivation, Off-Balance Sheet Accounting’s Methods,
Off-Balance Sheet Accounting’s Consequences And Solutions.
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