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.1تعریفمنابعدرمعرضریسکزیرخطترازنامه

 .1هنگامي که يک شرکت ريسک و بازده مرتبط با حقوق و تعهدات که شامل تعريف داراييهاا
و بدهيها ميشود را دارد ،اما روشهای حسابداری امکان شناسايي آن داراييها يا بادهيهاا را
نداشته يا به طور کامل امکان شناسايي آنها بر اساس روشهای حسابداری وجود نادارد .بارای
مثال ،منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه اغلب زماني که حقوق منتقل شده و يا تعهادات
از ديدگاه حسابداری و قانوني تساويه شاده اسات باه وقاو مايپیونادد .در حاایي کاه از منظار
اقتصادی ،شرکت ريسک و بازده کافي را به گونهای که نه انتقال واقع شده و نه تسويهای انجام
شده است خواهد داشت.
 .2هنگامي که شرکتي تعهداتي احتمایي که در محدوده تعااريف حساابداری بادهي نیسات ،دارد.
چراکه اين تعهدات احتمایي است .با وجود ايان امکاان دارد در آيناده برخاي از ايان تعهادات
احتمایي تبديل به بدهي گردد.
در مورد اول موديز صورتهای مایي را برای شناسايي داراييها و بدهيهای حذفشده تعاديل
مينمايد .در مورد دوم ،موديز اين نگراني را دارد که امکان دارد ،برخي از تعهدات احتمایي قبال از
شناسايي توسط استاندارد حسابداری تبديل به بدهي شوند .درنتیجه جريان نقدی الزم برای مقابلاه باا
خطار ناشاي از ريساک مناابع در معاارض ريساک زيار خاط ترازناماه در نظاار گرفتاه مايشاود .ايان
تجزيهوتحلیل بر اساس فروض مبتني بر آينده است که منجر به ايجاد بدهي ميشاود .در ايان حایات
تمرکز بر تأثیر مجموعهای از فروض «چاه...اگرها »1بار جرياانهاای نقادی و بار اسااس ساناريوهای
مختلف است ،که منجر به تعديل صورتهای مایي نميشود.
در هار دو ماورد ،تعاديل مناابع در معاارض ريساک زيار خاط ترازنامااه بار محاسابه نسابتهااا و
تجزيهوتحلیل جريان نقدی مؤثر است ،زيرا يک شرکت ممکن است تعهدات بیشتری نسبت به آنچه
آشکار است ،داشته باشد .به طور مؤثر منابع در معارض ريساک زيار خاط ترازناماه مايتواناد اهارم
بیشتری نسبت به میزان گزارششده ،داشته باشد .رويکرد عملیاتي ايان اسات کاه ترازناماه و جرياان

1. What ifs

Downloaded from ejip.ir at 20:52 +0430 on Tuesday June 25th 2019

ميتوان از دو منظر اقدام به تعريف منابع در معرض ريسک زير خط نمود:

تجزیهوتحلیلاقالمزیرخطترازنامه...




29

نقدی بايد به منظور نشان دادن ريسک بخش واقعي اقتصاد که از روشهای حسابداری قابل محاسابه
نیست ،تعديل شوند.

در بخش قبل ،گستره منابع در معرض ريسک زير خط ترازناماه را در راساتای اهاداف روش ماوديز
تبیین نموديم .مواردی جز اقالم باالی خط ترازنامه نی ساتند کاه ممکان اسات نتوانناد باه طاور کامال
ريسک منابع در معرض ريسک را نمايان کنند .مثالهای آن شامل داراييها يا بدهيهايي اسات کاه
ممکن است ارزش جاری آنها تحت استانداردهای حسابداری کامتار ارزشگاذاری شاده ياا ابازار
مشتقه که صحت و دقت ارزش منصفانه 1گزارششده آن مورد ترديد باشد و ياا ارزش منصافانه آن
در نظر گرفته نشده باشد .اينگونه منابع در معرض ريسک بیانگر مسائل مربوط به سنجش باوده و از
محدوده اين مطایعه حذف شدهاند.
.3چارچوبکليبرايتجزیهوتحلیلمنابعدرمعرضریسکزیرخطترازنامه
منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه شامل طیف وسیعي از تعهدات و تکاییف 2و يا ساختارهای
مختلف ميشود که ميتوان آنها را به طور ساده تحت عناويني مانند ضمانتنامهها و يا پیچیدهتر باه
عنوان تأمین مایي پروژه در نظر گرفت .با اين وجود چارچوبي که موديز برای تجزيهوتحلیلاي اناوا
منابع در معرض ريسک زير خط در نظر گرفته است به موارد زير پاسخ ميدهد:
 چه ريسکي متوجه منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه است؟
 چه کسي منابع در معرض ريسک را دچار ريسک ميکند و اگر اين ريسک بین طارفین تقسایم
شود ،سهم هر طرف چقدر است؟
 اگر امکانپذير باشد ،ريسک چگونه بايد محاسبه شود؟
 برای اطمینان از امکان مقايسه بین تمام شرکتها ،چه تعديالتي الزم است در صورتهای مایي
برای منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه اعمال شود؟
همانطور که پیشتر بیان شد ،ممکن است روشهای حسابداری نتواند بهخوبي ريساک مارتبط
با منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه را منعکس کند .موديز اين عدم کفايت در گزارشدهاي
1. Fair value
2. Obligations and Commitments
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هرکدام از منتشرکنندگان را جداگانه تشريح کرده و اقادام باه تعاديل صاورتهاای ماایي آنهاا باه
منظور انعکاس دقیقتر ريسک اقالم زير خط ترازنامه مينمايد .همچناین باا توجاه باه عادم همسااني
متفاوت است و در ادامه تالش شده به آنها پرداخته شود.
تجزیهوتحلیلانواعمنابعدرمعرضریسکزیرخط

.4
در اين بخش انوا منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه در سه گروه زيار طبقاهبنادی و تشاريح
ميشود:
 .1اشخاص حقوقي تلفیق نشده (جدا از هم)

1

اين دسته شامل تراکنشهای منجر به ايجاد مؤسسه با اهاداف خااص 2باه عناوان مثاال تاراکنشهاای
اوراق بهادارسااازی اساات .همچن این شااامل تعهاادات بازنشسااتگي در غایااب صااندوقهااای امااین 3و
مشارکت خاص 4جداگانه مي شوند کاه باه طاور قاانوني نهادهاای مساتقلي هساتند کاه هار شاريک
مشارکت خاص را با ريسک مشخص مواجه ميکند.
 .2قراردادهای اجرايي5

قراردادهای اجرايي قراردادهايي هستند که هر دو طرف را موظف به اجرای تعهدات حاضر و آيناده
بدون توجه به تغییر شرايط اقتصادی مينمايد .برای اينگونه از قراردادها دارايي و بدهي در ترازناماه
ثبت نمايشاود .مثاالهاای آن شاامل اجاارههاای عملیااتي ،6خريادهای آتاي ياا تعهادات فاروش و
قراردادهای تعهد به پرداخت 7است.
 .3تعهدات احتمایي8
تعهدات احتمایي ميتوانند ماهیتاً قراردادی يا غیر قراردادی باشند .برای مثال اگر يک شارکت تابعاه
با مشکالت مایي روبرو شود ،شرکت مادر ممکن است به صورت قراردادی مسئوییت پوشش بادهي

1. Unconsolidated Legal Entities
2. Special Purpose Entity
3. Trust
4. Joint venture
5. Executory Contracts
6. Operating leases
7. Take-or-pay contracts
8. Contingent Obligations
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شرکت های تابعه را با توجه به شرايط ضمانتنامهها بپذيرد .در مثاال ديگار ،مؤسساات ماایي ممکان
است تسهیالت نقدينگي آماده پرداخت 1يا اعتبارات اسنادی که به طور قراردادی نیازمند تأمین مایي
ريسک اعتباری قرار دهد داشته باشند.
تعهدات احتمایي غیرقراردادی مواردی هستند که به طور غیرمنتظره اتفاق ميافتند مانند دعااوی
حقوقي (دادخواستها) 2يا مواردی که بر اساس ایزامات نظاارتي و ياا آژاناسهاای زيساتمحیطاي
حادث ميشوند .بر خالف تعهدات احتمایي قراردادی و دو گروه ديگر منابع در معرض ريسک زير
خط ترازنامه (قراردادهای اجرايي -اشخاص حقوقي تلفیق نشده) ،تعهدات محتمال غیرقاراردادی باه
دییل وجود نااطمیناني بهسختي قابل اندازهگیری است.
در چارچوب کلاي بارای تجزياهوتحلیال مناابع در معارض ريساک زيار خاط ترازناماه (يعناي،
شناسايي و اندازهگیری ريسک اقالم زير خط ترازنامه با استفاده از تعاديالت صاورتهاای ماایي ياا
تجزيهوتحلیل وجه نقد پاس از بارآورد بادهيهاای احتماایي آيناده) ،شارکت ماوديز از روشهاای
تجزيهوتحلیل مختلفي استفاده ميکند .هرکدام از اين روشها در پيوست

 1خالصاه و باا توضایحات

بیشتر در ادامه به آن پرداخته شده است.
به عالوه ،انوا مشخصي از منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه اگر در تمام صانايع نباشاد
در بیشتر صنايع وجود دارند ،در حاایي کاه برخاي صارف ًا در تعاداد کماي از صانايع اتفااق مايافتاد.
جدویي که شامل انوا منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه به تفکیک صنايع مختلاف را نشاان
ميدهد را ميتوان در پيوس

 1مشاهده نمود.

1. Standby liquidity facilities
2. Lawsuits
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.5اشخاصحقوقيتلفیقنشده
تراکنشهاياوراقبهادارسازي

.1-5

صورتهای مایي به منظور شناسايي داراييها
و بدهيهای مرتبط با نهاد واسطهای تعديل
شود .

اوراق
بهادارسازی

داراييها به يک نهاد مایي واسطهای فروخته ميشود ،اما
زيان قابل توجه مرتبط با داراييها و بدهيهای حفظ
ميشود .

اوراق بهادارسازی داراييها فرآيندی است که از طريق آن داراييهای مایي و غیرمایي به عنوان
اوراق بهادار دستهبندی شده و به سرمايهگذار فروخته ميشود .وجه نقد ايجادشده توساط دارايايهاا
برای پرداخت اصل و بهره اوراق بهادار و هزينههاای معاامالتي صارف ماي شاود .ايان اوراق بهاادار
توسط داراييها پشتیباني مي شود و تحت عنوان اوراق بهادار با پشاتیاني داراياي 1شاناخته مايشاوند.
همچنین اين اوراق بهادار ميتوانند در دو نو کوتاهمدت يا بلندمدت باشند.
بانیاني که داراييهای خود را به اوراق بهادار تبديل ميکنند شامل بانکها ،شارکتهاای ماایي،
شرکتهای مایي تابعه و به میزان کمتر نهادهای صنعتي ميباشند .اوراق بهادارساازی منجار باه تناو
در منابع مایي شده و ممکن است در مقايسه با هزينه استقراض بادون پشاتیاني بااني ،2هزيناه کمتاری
داشته باشد .همچنین شرکت هايي که از یحاظ مایي ضعیف و يا کوچک هستند را قادر ميسازد تا به
جهت هزينه تأمین مایي امکان رقابت داشته باشند .در آخر اوراق بهادارسازی ميتواند به باني امکان
تطابق داراييها و بدهيهای خود را نیز بدهد.
از طريق فروش واقعي يا انتقال قطعي يک مجموعه از دارايي ها به نهاد مایي واسطهای به منظاور
اوراق بهادارسازی ،داراييها به طور قانوني از داراييهای باني مستقل بوده و بستگي به اين دارند که
معامالت و تراکنش های چگونه دارای ساختار شده و به چه ترتیبي از ترازنامه پاک ميشوند .اين باه
آن معناست که اگر باني که دارايي خود را به نهاد مایي واسطهای ميفروشد و درخواسات پشاتیباني

1. Assets backed
2. Originator’s unsecured borrowings
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ورشکستگي نمايد ،بستانکاران بدون پشتوانه باني مطایبه معتبری نسبت باه دارايايهاا واگاذار شاده و
جريان نقدی مرتبط با آن نخواهند داشت.
(اعتباری) مربوط به تراکنش بازپرداخت اوراق بهادار با پشتوانه دارايي ،توجه دارند .از منظر قانوني،
راه ديگری برای باني وجود ندارد .باا ايان حاال ،در ماوارد بسایاری ،بیشاتر حمايات اعتبااری شاامل
تراکنشهايي است که توسط باني از ابتدا انجام يا حفظ شده است .درنتیجه بیشاتر ريساک اعتبااری
داراييهای تحت نظر 1ممکن است توسط باني حفاظ شاود .همچناین ممکان اسات ماواردی وجاود
داشته باشد که باني بارای حمايات از معاامالت (تاراکنشهاای) تحات نظار باه منظاور حفاظ اوراق
بهادارسازی به عنوان يک منبع تأمین مایي اقدام نمايد.
اوراق بهادارسازی باعث پیچیدگي بیشتر تجزيهوتحلیال ترازناماه مايشاود زيارا باه طاور کلاي،
داراييها از ترازنامه باني حذف ميشوند در حایي که بیشتر ريساک اعتبااری دارايايهاا در ترازناماه
باقي ميماند .با اين حال ،تجزيه تحلیل صورتهای مایي تا زماني که تعديلها اعمال ميشوند انجاام
ميگردد .اگر اوراق بهادارسازی نتواند منجر به انتقاال میازان قابال تاوجهي از ريساک شاود ،اوراق
دارايي و بدهي به ترازنامه باني بازگشته و نسابتهاای ماایي و جرياان نقادی مختلاف بار اسااس آن
مجدداً تعديل ميگردد .هنگامي که ريسک به طاور کامال منتقال نمايشاود ،شارکت ماوديز اوراق
بهادارسازی را معادل با تأمین مایي به پشتوانه اقالم باالی خط ترازنامه در نظر ميگیرد.
ازتراکنشهاياوراقبهادارسازياست

رمجموعهاي

.2-5ساختارهايانتقالریسکزی

در سادهترين حایت ،ساختار انتقال ريسک از روش اوراق بهادارسازی اساتفاده مايکناد تاا ريساک
اعتباری يا به طور معمول مجموعهای از تمام ريسکهاايي کاه ياک شارکت باا آن روبارو اسات را
منتقل نمايد .برای مثال در اوراق بهادارسازی ،در صورتي که مقادير قابل توجهي از ريسک اعتبااری
تراکنشها (بخشهای تبعي يا بخشي از سرمايه) فروخته شاده ياا از طرياق بیماه پوشاش داده شاود،
ريسک اعتباری ممکن است منتقل شود .درنتیجه ممکن است منطقي به نظر نرسد که به طاور کامال
تراکنشهای داراييها و بدهيها به ترازنامه اضافه شود.

1. Underperforming assets
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صورتهای ديگر انتقال ريسک شامل فروش کل تسهیالت است ،هنگامي که تسهیالت به يک
شخص ثایث و نه يک مؤسسه مایي واسطهای برای اوراق بهادارسازی يا خريد حفاظت اعتباری برای
برای انتقال ريسک چندان جديد نیست ،مفهوم انتقال ريسک يک گام باه جلاو برداشاته اسات .اگار
ريسک منتقل شود ،سرمايه پشتوانه آن ممکن است نیاز نباشد و ميتواند برای ساير اهاداف شارکت
تخصیص داده شود .درنتیجه شرکت ممکن است دارای اهرم بیشتری در ترازنامه خود شود.
مسائل تحلیلي مرتبط با ساختار انتقال ريسک پیچیده است .در حایي که انتقال ريسک مايتواناد
منجر به کاهش ريسک شود ،به طور معمول تنها ريسک اعتباری تحت تاأثیر قارار گرفتاه و کااهش
مييابد .با توجه به اينکه شرکت يک نهاد پويا مديريت کننده ريسکهای متعدد است یذا باهساختي
مي توان اقدام به سنجش تمام ريسک ها نمود .ایبته سنجش میزاني که ريسک اعتبااری ممکان اسات
دچار کاهش شود منطبق با تجزيهوتحلیل شارکت از تماام ريساکهاا نیسات .سااير عوامال ازجملاه
همبستگي ريسک اعتباری با ساير ريسکهای شرکت نیز از مالحظات قابل توجاه اسات .ماوديز باه
فعاییت خود برای توسعه روشي برای ارزيابي تأثیر احتمایي سااختار انتقاال ريساک بار شارايط ماایي
شرکت و رتبهبندی آن ادامه ميدهد.
.3-5تعهداتبازنشستگي
روش تحلیلي

مثال 

شناسايي منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه 

صورتهای مایي را برای شناسايي خایص
شرکت با توجه به داراييها و بدهيهای مرتبط با اقالم زير

بدهي و سود و زيان ناشي از اقالم زير خط
تعديل کنید .جريانهای نقدی پس از در
نظر گرفتن تعهدات بازنشستگي آينده را

حقوق بازنشستگي

خط در معرض ريسک است ،در حایي که خایص بدهي يا
درآمدها و زيانهای خود را شناسايي نميکند .

تعديل کنید .

ایزامات تعهدات بازنشستگي در کشاورهای (حاوزههاای قضاايي) مختلاف متفااوت اسات و در
برخي کشورها جز اقالم باالی خط ترازنامه و در برخي جز اقالم زير خط ترازنامه است .بارای مثاال
در کانادا ،آمريکا ،انگلستان ،برخي کشورهای اروپايي ،استراییا و ژاپن تعهدات بازنشستگي از طريق
صندوقهای بازنشستگي که به طور قانوني اشخاص حقوقي مستقلي ميباشند تأمین ميشاود .در ايان
کشاورها ،اسااتاندارهای حساابداری نیازمنااد ثبات خااایص تعهادات بازنشسااتگي (تعهادات ناخااایص
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بازنشستگي منهای ارزش داراييهای صندوقهای بازنشستگي) در يادداشتهاای ترازناماه اسات .باه
عالوه به شرکت ها به طور کلي اجازه داده شده است کاه خاایص تعهادات بازنشساتگي خاود را باه
در اين کشورها ،موديز بر اينکه آيا داراييهای نقدی برای پوشاش تعهادات بازنشساتگي آيناده
کافي است يا خیر تمرکز ميکند .استحکام داراييها بر اساس پايداری بازده داراييها و نرخ تعاديل
بر تعهدات بازنشستگي آتي اعمال ميشود .بر اساس اين مالحظات ،میزان کمبود منابع مایي ميتواند
تعديل شود و به عنوان بدهي در نظر گرفته شود .به عالوه نوسانات درآمد از بین ميرود.
در مقابل کشورهای زيادی در اروپا شامل کشورهای آیمانيزبان وجود دارند کاه ایازام قاانوني
برای پیشپرداخت تعهدات بازنشستگي ندارند .به جاای آن ،تعهادات بازنشساتگي زمااني پرداخات
مي شاود کاه سررساید آن اتفااق بیافتاد و سارمايه گاذاری شارکتي باه منظاور تاأمین ماایي تعهادات
بازنشستگي آتي انباشت ميشوند .استاندارد حسابداری مساتلزم آن اسات کاه ارزش فعلاي تعهادات
بازنشستگي با دارايي متناظر آن که یزوماً به تعهدات بازنشستگي اختصاص نمييابد ،در ترازنامه ثبت
شود.
برای دستیابي به امکان مقايسه با شیوههای جهاني ،موديز اقدام به شبیهسازی پیشپرداخت بارای
شرکتهای که پیشپرداخت را انجام نميدهند ،ميکند .وجاه نقاد و اوراق بهاادار بازارپاذيری کاه
مازاد احتیاج برای بقای کسبوکار هستند ،در گام اول برای تعهدات بازنشستگي اختصاص مييابند.
با توجه به افق بلندمدت برای پرداخت تعهدات بازنشستگي و پیشبیني کلاي جرياانهاای پرداخات،
شرکت احتماالً زمان الزم برای ايجاد پشتوانه برای تأمین مایيهای مورد نیاز را دارا خواهد بود .اگار
شرکت امکان دسترسي بدون مشکل به بازار سرمايه را داشته باشد ،موديز فرض ميکند که ترکیاب
بدهي و سرمايه موجود برای تأمین مایي خایص تعهدات بازنشستگي آتي پس از کسر ماندههای نقاد
به کار گرفته شده ،حفظ شود.

1. Income Statement
2. Smooth
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گذاريهايمبتنيبرسرمایه


مشارکتخاصیاسایرسرمایه
.4-5
روش تحلیلي 

مثال 

شناسايي منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه 

برای نشان دادن تلفیق نسبي و کامل اقالم زير

مشارکت خاص

خط ترازنامه تعديل شود .جريان نقدی پس از

سرمايهگذاریهای مبتني

در نظر گرفتن احتمال ایزامات جريان نقدی

بر سرمايه

شرکت دارای مایکیت جزئي بر اقالم زير خط
ترازنامه است که از منظر استراتژيک مهم است.

تجزيهوتحلیل گردد .

به داليل مختلفي ميتوان از مشارکت خاص در بسیاری از صنايع استفاده کرد .مشارکت خااص
به طور کلي مزيتهای استراتژيک ،تویید ،توزيع يا اهداف تأمین مایي را دارا است و به طور مستقیم
منجر به بدهي ميگردد .معموالً آنها در ترازنامه به عنوان حساب سرمايهگذاری مبتني بر سارمايه در
نظر گرفته مي شوند ایبته در صورتي که مایکیت در منافع مشارکت بین  20تا  50درصد باشاد و اگار
بیش از  50درصد باشاد ،تلفیقاي در نظار گرفتاه مايشاود .بارای بهارههاای زيار  20درصاد حسااب
سرمايه گذاری بسته به ساختار مشارکت خاص بر اساس ارزش منصفانه ياا بهاای تماامشاده گازارش
ميشود.
تجزيهوتحلیل مشارکت خاص ميتواند پیچیده باشد بهويژه هنگامي کاه تعیاین مايکناد چطاور
ريسکهای مختلف برای هر شريک تخصیص ميياباد .ماوديز در ارزياابي خاود اهمیات مشاارکت
خاص را برای هر شريک ،منطق وجود و بقای کسابوکاار ،اهمیات اساتراتژيک مشاارکت خااص
برای هر شريک و شرايطي که تحت آن هر شريک وجود خواهد داشت را در نظر ميگیرد.
ترتیبات جريان نقدی مشارکت خاص و مسئوییت هر شريک بارای ارائاه پشاتیباني ،در صاورت
یزوم ،جز ساير عوامل بااهمیات در تجزياهوتحلیال اسات .شارايطي کاه تحات آن مشاارکت خااص
ميتواند از بین برود ممکن است ایبته در صورتي که ارتباط بین شرکا تخريب شود منجر باه عواقاب
پیشبینينشده مایي در آينده گردد .در آخر موديز هر تعهد اخالقي که شاريک ممکان اسات بارای
حمايت از مشارکت خاص الزم به انجام باشد را بايد در نظر بگیرد.
در موارد بسیاری موديز مشارکت خاص را به تناسب هر شريک تلفیق مينمايد .با اين حال اگار
مشارکت خاص به طور استراتژيک بارای يکاي از شارکای مهام باشاد و مجاازات اقتصاادی نیاز از
خروج آن شريک جلوگیری کند ،موديز اقدام به تلفیق کامل مشارکت خاص خواهد کرد.
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وسایربدهيهايارزیابينشده

پروژههايمالي

.5-5
روش تحلیلي

ترازنامه

بسته به میزان ريسک تخصیص دادهشده،
صورتهای مایي به منظور انعکاس تلفیق
کلي يا بخشي بدهيها و داراييهای مرتبط با
پروژه تعديل شود .در برخي موارد خایص
بدهي ممکن است استفاده شود .جريانهای

بدهي پروژههای مایي و
ساير بدهيهای غیررسمي

شرکت تأمین مایي را از طريق پشتوانه بدهي با
جريان نقدی داراييهای خاص پروژه انجام
ميدهد.

نقدی پس از در نظر گرفتن ترتیبات جريان
نقدی تجزيهوتحلیل شود.

بدهي تأمین مایي پروژهها با استفاده از جريان نقد پروژههای مشخصي مانند زغالسنگ ،نیروگاه
يا استاديوم فوتبال حمايت ميشود؛ مانند معامالت اوراق بهادارسازی ،دارندگان بادهي تاأمین ماایي
پروژه ها تنها حق دارند برای بازپرداخت پروژه را بررسي نمايند .به طاور قاانوني ،بادهي پاروژههاای
مایي از حمايت شرکت حامي 1بهره نميبرد ،اما برای شرکتهای حاامي داليال اساتراتژيک مهماي
برای حمايت از پروژه ناتمام وجود دارد.
در ارزيابي تأمین مایي پروژه مالحظات زياادی وجاود دارد .اویاین مالحظاه بارای ارزياابي ايان
است که کدام طرف ها شامل حامي مایي پروژه ،تأمینکنندگان (عرضهکنندگان) پاروژه ،خرياداران
خروجي پروژه ،پیمانکاران ،مؤسسات مایي و يا دویت ،ريسکها را بار عهاده مايگیرناد .پاروژههاا
اغلب منجر به ريسکهای تمرکز تک دارايي ،ريسک اتمام ،عملیاتي ،بازار و سیاسي يا ارز بساته باه
مکاني که پروژه اتفاق ميافتد ،ميشوند.
همچنین پروژههای مرتبط با مشارکت خاص ممکن است از طريق بدهي پاروژه شاکل گرفتاه و
تأمین مایي شود .با توجه به ساختار پروژه ممکن است در ترازنامه به عنوان سهام شارکای مشاارکت
خاص ظاهر شود که به طور بایقوه ميتوانند تعهدات بزرگ بدهي را پوشاش دهناد و پنهاان نماياد.
عملکرد مشخص ،تکمیل و تضامین مایي ميتواند منجر به بدهيهايي گردد که در ترازنامه مانعکس
نميشود .درنتیجه ،موديز ميتواند بدهي پروژههای مایي را به صورت کامل يا نسابي بارای انعکااس

1. Sponsoring Company
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منابع در معرض ريسک شريک مشارکت خاص ،بخصاوص اگار پاروژه دارای اهمیات اساتراتژيک
برای شرکت باشد ،تلفیق نمايد.

روش تحلیلي 

مثال

شناسايي منابع در معرض ريسک زير
خط ترازنامه 

برای اجارههای عملیاتي ،صورتهای مایي را
به منظور شناسايي دارايي و بدهيها تعديل
نمايید .برای تعهدات فروش و خريد آتي،
جريان نقدی پس از در نظر گرفتن ایزامات
احتمایي جريان نقدی تجزيهوتحلیل شود .برای
قراردادهای دريافت يا پرداخت جريانهای
نقدی پس از یحاظ ایزامات احتمایي جريان

 اجارههای عملیاتي؛ تعهدات فروش و خريد آتي؛  -قراردادهای دريافت يا

تحت قرارداد ناتمام ،دارايي و بدهي
ثبت نميشود.

پرداخت.

نقدی تجزيه تحلیل شود يا ترازنامه به صورت
مناسب تعديل گردد .

قراردادهاياجاره

.7-5

قراردادهای اجارهای آن دسته از قراردادهايي است که شرکت يا يک اجاره دهناده از ياک داراياي
برای پرداخت اجاره طي زمان اجاره استفاده ميکند .شرايط اجااره ممکان اسات متفااوت باشاد اماا
معموالً شامل پرداختي برای نگاه داشاتن ماداوم ماورد اجااره اسات .عادم پیاروی از شارايط اجااره
مي تواند به نکول منجر شود و با احتمال زياد منجر به نکول متقابل ياا افازايش سااير تعهادات بادهي
گردد .تحت شرايط مشخصي شرکت ممکن است حق فروش مورد اجاره را نیز دارا باشد.
دو نو اجاره وجود دارد :اجاره ماایي ياا سارمايهای 2و اجااره عملیااتي .3تحات شارايط اجااره
سرمايهای حقوق و تعهدات مندرج در اجاره در ترازنامه به عنوان بدهي و دارايي ثبات مايشاود .در
مقابل تحت شرايط اجاره عملیاتي ،حقوق و تعهدات اجااره در ترازناماه باه عناوان بادهي و داراياي
گزارش نميشود .درواقع اجاره عملیاتي يک قرارداد ناتمام همراه با هزيناههاای اجااره افشاشاده در
يادداشتهای صورت مایي است.
1. Executory Contracts
2. Finance or capital lease
3. Operating lease
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از معیارهای مبتني بر حسابداری برای تعیین اينکه آيا اجاره يک اجاره سرمايهای است ياا ياک
اجاره عملیاتي استفاده ميشود .با اين وجود موديز تمام اجاره ها را به عنوان اجاره سرمايهای در نظار
ميدهد .در سرمايهگذاری اجاره عملیاتي ،موديز ممکن است از يکاي از روشهاای تحلیلاي متعادد
موجود استفاده کند .سادهترين اين روش ها استفاده از استاندارد  8xچندگانه 1است کاه بارای بیشاتر
هزينههای (جاری) اجاره ساالنه به منظور دستیابي به ارزش معادل بدهي اعمال ميشود.
روش ديگر ،محاسبه خایص ارزش فعلي حداقل پرداختهای اجااره آيناده ،باا اساتفاده از نارخ
تنزيل است که شامل نرخ تنزيل ضمني در قراردادهای اجاره ،نرخ اجاره مایي يا هزينه بدهي ماوزون
شده شرکت 2ميشود .روش ديگر ،روش ارزش فعلي اصالح شده است که بر اين اساس اينکه آيا
دارايي محور فعاییتهای شرکت است يا خیر ميتواند استفاده شود.
.8-5تعهداتخریدوفروشآتي3

اين تعهدات معموالً مربوط به خريد و فروش کاال و خدمات است .باه عاالوه تعهادات خرياد آتاي
ممکن است شرکت را ملزم به پرداخت هزينه سرمايه مشخصي در آينده و برای پرداختهای تحات
توافقنامههای برونسپاری يا تعهدات تبلیغات نمايد .تعهدات فروش آتي به عناوان اقادامات ناتماام و
عقبافتاده ،هنگامي ميتواند مهم باشد که سفارشهای قطعي يا مشروط ،در نظر گرفته شود.
در حایت کلي ،اساتانداردهای حساابداری افشاای تعهادات مختلاف بارای پرداخاتهاای آتاي
قراردادها و پیمانهای مختلف را الزم ميداند .در تحلیل آن ،موديز عوامل مختلاف ايان تعهادات را
در تجزيهوتحلیل جريان نقدی آينده یحاظ ميکند.
.9-5قراردادهايدریافتیاپرداخت4

قراردادهای دريافت يا پرداخت شکل ديگری از تعهدات خريد هستند که معموالً در صنايع شیمیايي
و انرژی مورد استفاده قرار ميگیرند .يک شرکت ممکن است متعهد به خريد مواد خام و ياا انارژی
از يک عرضهکننده بدون توجه به اينکه آيا استفاده ميشود يا خیر باشد .اين قراردادها مايتواناد در
1. “8x” multiple
2. Weighted cost of debt
3. Forward Purchase Or Sale Commitments
4. Take-or-Pay Contracts
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صورتي که شرايط بازار و قیمت مواد خام تغییر نمايد يا در صاورتي کاه قیمات محصاول نهاايي باه
يکباره کاهش يابد مشکلزا باشد .بدون توجه به اينکه آيا قرارداد مشاکلزا اسات ياا خیار ،ماوديز
آتي ميکند و در صورت امکان ترازنامه را نیز تعديل مينمايد.
10-5تعهداتمشروط
روش تحلیلي

شناسايي منابع در معرض ريسک زير خط

مثال

ترازنامه

قراردادي :
ضمانتنامهها؛توافقات نقدينگي بایقوه؛موجودی نقد پس از در نظر گرفتن احتمال
ایزامات جريانات نقد تجزيهوتحلیل شود.

اعتبارات اسنادی؛خدمات پس از فروش.غیرقراردادي :
-پروندههای حقوقي؛

داراييها و بدهيها هنگامي که احتمال وقو
زيان است ،شناسايي ميشوند.

حفاظت از محیط زيست؛ -ساختار تعديل ماییات احتمایي.

هاوسایرمکانیزمهايحمایتي

ضمانت 
نامه

.11-5

در ضمانتنامه يک شرکت بر اساس قرارداد موافقت ميکند تا تعهدات ديگری را بر عهاده بگیارد،
و به طور معمول در يادداشتهای صورتهای مایي افشا ميشاود .صاورت ضاعیفتار ضامانتناماه
حمايت يا حفظ توافقنامههايي است که تعهد ميکند تاا حمايات از اقالماي شاامل درصاد مایکیات
خاص و نگهداری حداقل ارزش و مانده جبراني خایص 1را بر عهده گیارد .بیشاتر ضامانتناماههاای
غیرمستقیم بدهي ديگران ،به طور معمول در صورتهای ماایي افشاا نمايشاود ،باهجاز ماواردی کاه
توسط شرکتهای آمريکا ،کانادا و ژاپن ملزم به افشا است.
در هر دو صورت ،موديز اقدام به تجزيهوتحلیل جريان نقد مبتني بر فروض مختلف باا توجاه باه
اتفاقات آينده که ممکن است به ايجاد بدهي بیانجامد ،ميکند .با توجه به ساختار سازماني شارکت،
1. Minimum net worth and fixed charge levels

Downloaded from ejip.ir at 20:52 +0430 on Tuesday June 25th 2019

اقدام به تفکیک پرداختهای قراردادهای دريافت يا پرداخت بر اساس تجزيهوتحلیل جرياان نقادی

تجزیهوتحلیلاقالمزیرخطترازنامه...




41

همچنین ميتوان پشتیباني باالدستي و يا پايیندستي با توجه به رتبهبندی داخلي آنها ،فراهم آورد .به
عالوه برای ايجاد بار مایي اضافي ،تضامین ممکن است منجر به تبعيسازی ساختار بدهي 1بهويژه در
.12-5توافقاتنقدینگيبالقوه2

توافقات نقدينگي بایقوه که در يادداشتهای صورت ماایي افشاا مايشاود ،باه طاور معماول توساط
مؤسسات مایي ارائه ميشود .توافقات نقدينگي بایقوه ميتواند تحت شرايط مشخص کاه بساتگي باه
شرايط بازپرداخت و ذخاير مرتبط در صورت وجود دارد ،برداشت شود ،به عنوان مثال هنگامي کاه
احتمال برداشت مقادير زياد نقدينگي و منابع در معرض ريسک اعتباری وجود داشته باشد
بر اساس روشهای حسابداری ،در صورتي که احتمال اعمال توافق نقدينگي بایقوه باشد ،بارای
داراييها و بدهيها مربوطه مؤسسه مایي از تعديل استفاده ميشاود .باا وجاود موافقات باا ايان روش
حسابداری ،موديز اقدام به تجزيهوتحلیل ایزامات جريان نقد آينده برای تخمین تعهدات احتمایي که
ممکن است قبل از تشخیص توسط استانداردهای حسابداری به وجود آيد ،مينمايد.
.13-5اعتباراتاسنادي

انوا مختلفي از اعتبارات اسنادی شاامل عملکارد ،تجااری و ماایي وجاود دارد .همچناین اعتباارات
اسنادی به طور کلي توسط مؤسسه مایي صادر ميشود و تنها ميتواند تحت شرايط خاصي برداشات
شود .اينکه آيا اعتبارات اسنادی به بدهي اضافه ميشود يا خیر به احتمال برداشت آن ،بدون پشتوانه

3

(وثیقه) آن که ممکن است از برداشت ناشي شود و وثايق اساسي که پشتوانه اعتبارات اسنادی است،
بستگي دارد.
روش حسابداری بارای اعتباارات اسانادی مانناد توافقاات نقادينگي باایقوه اسات و تعاديلي بار
ترازنامه مؤسسه مایي در صورتي که برداشت محتمل باشد ،اعماال مايشاود .همانناد تجزياهوتحلیال
توافقات نقدينگي بایقوه ،موديز اقدام به تجزيهوتحلیل ترتیبات جريان نقدی آينده مؤسسه باه منظاور

1. Structural subordination
2. Standby Liquidity Agreements
3. Unsecured exposure
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تخمین تعهدات احتمایي که ممکن است قبل از تشخیص استانداردهای حساابداری باه وجاود بیاياد،
ميکند.

خدمات پس از فروش معموالً ناشي از تویید محصوالتي مانناد خاودرو اسات .از منظار حساابداری،
ذخاااير خاادمات پااس از فااروش در ترازنامااههااا ماانعکس م ايشااوند .بااا اي ان حااال مااوديز اقاادام بااه
تجزيهوتحلیل فروض استفادهشده در تعیین ذخیره خدمات پس از فروش به منظاور تعیاین اينکاه آياا
مطایبات بیشتری بر روی جريان نقادی آيناده نسابت باه مقادار پایشبینايشاده وجاود دارد ياا خیار
مينمايد .به عالوه ،روند ذخاير خدمات پس از فروش به منظور شناساايي ساريع مشاکالت ناشاي از
کیفیت توییدات پايش ميشود.
پروندههايحقوقي1

.15-5

دعوی قضايي 2يکي از انوا ريسکهای شرکتها است .بر اساس مشاهدات تاريخي در مورد تاأثیر
پروناادههااای حقااوقي ماارتبط بااا ايجاااد باادهي و اخی اراً پروناادههااای حقااوقي در مقاباال بانااکهااای
سرمايهگذاری مرتبط با مهندسي مایي غیر محافظهکارانه (جسورانه) برای مشاتريان شارکتي ،عواقاب
مایي آن قابل توجه است.
استانداردهای حسابداری برای افشای پروندههای حقوقي وجود دارد ،اما تعیین مقاادير گازارش
(افشا) شده بر اساس قضاوت است .اطالعات ممکن است در يادداشتهای ترازنامه افشا شاود ياا باه
عنوان مثال در پروندههای حقوقي مارتبط باا پنباه نساوز ،3بادهي تخماین زدهشاده ممکان اسات در
صورتهای مایي منعکس شود .در حایي که اثرگذاری پروندههای حقاوقي باهساختي انادازهگیاری
ميشود ،موديز طیف وسیعي از نتايج را بر اساس ماهیت پروندههای حقاوقي ،جاايي کاه پروناده در
حال رسیدگي بوده ،همراه با ساير اطالعات مرتبط به عنوان عوامل تجزياهوتحلیال جرياان نقاد آتاي
شرکت در نظر ميگیرد.

1. Lawsuits
2. Litigation
3. Asbestos
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.16-5حفاظتازمحیطزیست1

تمام شرکت ها و به طور ويژه شرکتهايي که در صنايع سنگین فعال هستند مانند تویید ،اساتخراج و
مديريت پس از بستن 2برای نیروگاههای اتمي است؛ مانند دعوی قضاايي ،هزيناه حفاظات از محایط
زيست ميتواند قابل توجه و با توجه به تغییرات محیطي بهسختي قابل محاسبه باشد ،همچناین از باین
بردن مواد سمي نیز با دشواری همراه شود و محاسبه تأثیر آن بر ساالمت افاراد نیاز ساخت باشاد .در
تجزيهوتحلیل حفاظت از محیط زيست ،موديز شرايط محیطي جاری و احتمال تغییرات آن و تخمین
هزينه آتي را در نظر ميگیرد .بر اساس اين عوامل ،ساناريوهای «چاه...اگر» اساتفاده شاده و احتماال
تأثیر آن بر جريان نقدی آتي تخمین زده ميشود.
.17-5ساختارهايبازگرداندنمزایايمالیاتاحتمالي3

با توجه به افزايش استفاده از مهندسین مایي توسط شرکتها ،امکان دارد انوا ويژهای از تأمین مایي
جسورانه توسط ناظران ماییاتي بررسي شود .اگر شرکتي مجبور به رعايات سااختارهای بازگردانادن
مزايای ماییات احتمایي گردد ،ممکن است مزيت قابل مالحظه ماییااتي قبلاي و مجاازات آن بازياابي
شود .اگر چنین ساختاری شناسايي شود ،موديز احتمال بدهي ماییاتي را تخمین زده و جرياان نقاد را
هم بر اساس آن تعديل مينمايد.
يکي ديگر از مسائل وجود واسطهها است که اين سااختارها را ايجااد کارده و ممکان اسات در
صورت آسیب رساندن ساختارهای ايجادشده به سارمايه گاذاران چاه مساتقیم و چاه غیرمساتقیم ،باا
دعوی قضايي احتمایي روبرو شوند .يک مثال برای روبرو شدن واسطهها با دعوی قضايي که به دییل
توسعه ساختارهای مایي خاصي با آن مواجه شدند مشکل انرون 4است 5.در تجزيهوتحلیل اين اقالم،

1. Environmental Remediation
2. Post-closure obligations
3. Potential Unwinds Of Tax-Advantaged Structures
4. Enron

 .5رسوايي يا افتضاح انرون در سال  2001اتفاق افتاد که منجر به ورشکستگي شرکت انرون ،شرکت آمريکايي انرژی در تگزاس
و انحالل آرتور اندرسون يکي از  5شرکت بزرگ حسابداری و حسابرسي در دنیا شد .همچناین ايان ورشکساتگي بازرگتارين
ورشکستگي در تاريخ آمريکا تا آن زمان بود
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همسان با روش دعوی قضايي ،به طور کلي ،موديز طیف وسیعي از نتايج (خروجيهای) احتمایي بار
اساس ماهیت دعوی قضايي را در نظر ميگیرد.

به طور خالصه انوا منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه گسترده است و تجزياهوتحلیال آنهاا
ميتواند پیچیده باشد .اين گزارش انوا مختلف روشهای موديز برای تجزيهوتحلیل اقالم زير خاط
را بیان ميکند .موديز اقدام به انتشار روشها در حوزههای مختلف کرده و در صورت یزوم آنهاا را
اصالح ميکند .با گذشت زمان ،انتظار ميرود ،روشها بهروزرساني شده و دستورایعملهای بیشتری
منتشر گردد.
در ادامه ،تجزيهوتحلیل منابع در معرض ريسک زير خاط ترازناماه ،بار صانايعي کاه هرکادام از
انوا اين اقالم ممکن است در آن به وجود بیايد تمرکز ميکند .موضوعات انتخابشده ميتواند بار
اساس مقدار دالری منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه ،احتمال تأثیر بر رتباهبنادی بار حساب
صنعت يا ريسک اقالم زير خط ترازنامه که پیش از اين ممکن اسات باه طاور شافاف نباشاد ،تعیاین
ميشود .نظرات آتي مؤسسات مایي و شرکتها و مسائل مربوط به آنها را پوشاش خواهاد داد ،اماا
محدود به فروش کل تسهیالت ،توافقات نقدينگي باایقوه و فاروش تجهیازات اجاارهای باه شاخص
ثایث نميشود.
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پیوست1

صورتهای مایي به منظور شناسايي داراييها و بدهيهای

اوراق بهادارسازی

داراييها به يک نهاد مایي واسطهای فروخته ميشود ،اما زيان قابل توجه مرتبط
داراييها و بدهيهای حفظ ميشود.

مرتبط با نهاد واسطهای تعديل شود.
صورتهای مایي را برای شناسايي خایص بدهي و سود و زيان
ناشي از اقالم زير خط تعديل کنید .جريانهای نقدی پس از در

تعهدات بازنشستگي

بسته به تخصیص ريسک ،صورتهای مایي برای نشان دادن
نقدی پس از در نظر گرفتن احتمال ایزامات جريان نقدی
تجزيهوتحلیل گردد.

ريسک است ،در حایي که خایص بدهي يا درآمدها و زيانهای خود را
شناسايي نميکند.

نظر گرفتن تعهدات بازنشستگي آينده را تعديل کنید.
تلفیق نسبي و کامل اقالم زير خط ترازنامه تعديل شود .جريان

شرکت با توجه به داراييها و بدهيهای مرتبط با اقالم زير خط در معرض

شرکت دارای مایکیت جزئي بر اقالم زير خط ترازنامه است که از منظر
مشارکت خاص

استراتژيک مهم است.

سرمايهگذاریهای مبتني بر سرمايه

بسته به میزان ريسک تخصیص دادهشده ،صورتهای مایي به
منظور انعکاس تلفیق کلي يا بخشي بدهيها و داراييهای مرتبط
با پروژه تعديل شود .در برخي موارد خایص بدهي ممکن است

بدهي پروژههای مایي و ساير بدهيهای غیررسمي

شرکت تأمین مایي را از طريق پشتوانه بدهي با جريان نقدی داراييهای خاص
پروژه انجام ميدهد.

استفاده شود .جريانهای نقدی پس از در نظر گرفتن ترتیبات
جريان نقدی تجزيهوتحلیل شود.
برای اجارههای عملیاتي ،صورتهای مایي را به منظور شناسايي

-اجارههای عملیاتي؛

دارايي و بدهيها تعديل نمايید .برای تعهدات فروش و خريد

-تعهدات فروش و خريد آتي؛

آتي ،جريان نقدی پس از در نظر گرفتن ایزامات احتمایي

-قراردادهای دريافت يا پرداخت .

تحت قرارداد ناتمام ،دارايي و بدهي ثبت نميشود.
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روشهای تحلیلي

مثالها

شناسايي منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه

روشهای تحلیلي

مثالها

شناسايي منابع در معرض ريسک زير خط ترازنامه

جريان نقدی تجزيهوتحلیل شود .برای قراردادهای دريافت يا
پرداخت جريانهای نقدی پس از یحاظ ایزامات احتمایي جريان
نقدی تجزيه تحلیل شود يا ترازنامه به صورت مناسب تعديل
قراردادی:
ضمانتنامهها؛توافقات نقدينگي بایقوه؛اعتبارات اسنادی؛موجودی نقد پس از در نظر گرفتن احتمال ایزامات جريانات
نقد تجزيهوتحلیل شود

خدمات پس از فروش.غیرقراردادی:
پروندههای حقوقي؛حفاظت از محیط زيست؛ -ساختارهای مزايای ماییات احتمایي.

داراييها و بدهيها هنگامي که احتمال وقو زيان است ،شناسايي ميشوند.
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