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 حسابداری مالی 
 دیجی باربری: نویسنده ۱۳۹۹ اردیبهشت 5 ارسال شده در

 
 :اصلی مقاله   هایسرفصل 

 حسابداری مالی چیست؟  •
 اهمیت اطالعات حسابداری مالی  •

 فرآیند کاری حسابداری مالی  •
 گزارشات حسابداری مالی  •

 هدف حسابداری مالی  •

 چرا به اطالعات حسابداری مالی نیازمندیم؟  •
 تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی  •

 

 مالی چیست؟   حسابداری 

و اطالعات   هاداده  آوریجمع از علم حسابداری است که به  ایشاخه  Financial Accountingحسابداری مالی یا 
 .پردازدمی ماهانه آن شرکت یا شخص   ضررهای برای بررسی سود و   وکارکسب مالی یک 
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 اهمیت اطالعات حسابداری مالی:  

ی  هاداده  ترینمهمجز   شودمی و بررسی   وریآجمع یی که در این شاخه از حسابداری هاداده اطالعات و 
تعیین    وکارکسب آینده یک  هایریزی برنامه ست که  هاداده اساس این   بر .زیرا رودمی حسابداری به شمار 

و  نادرست  هایگیری تصمیم . اگر این اطالعات از شفافیت الزم برخوردار نباشد ممکن است سبب گرددمی 
  بر اساسدقیق و    کامالا اطالعات آن باید   شود. به همین دلیل است که  وکارکسب بدی به   هایضربه  واردشده

 ی واقعی باشد هاداده

 

 فرآیند کاری حسابداری مالی: 

از عملکرد   شماربی در این نوع حسابداری فرآیند کار شامل ثبت، تلخیص و گزارش دهی نتایج معامالت  
که شامل   شودمی بیانیه مالی تهیه و تلخیص    صورتبه در یک دوره زمانی خاص . این معامالت  وکارکسب 

زمانی خاص ثبت   یدوره یک . و عملکرد سازمان را در  شودمی ترازنامه، شرح درآمدها، و جریان نقدی سازمان 
. گزینش این اصول  کند می استفاده   شدهتعیین . حسابداری مالی از یک سری اصول حسابداری از پیش کند می 

در یک دوره حسابداری مالی به تنظیم مقررات و گزارشی که سازمان به آن نیاز دارد بستگی دارد. برای  
د حسابداری مالی خود را بر طبق اصول پذیرفته  ها موظف هستنوکارکسب دولتی آمریکا،   های سازمان 

 .اجرا کنند  (Generally Accepted Accounting Principles) یا (GAAP) حسابداری

 

 

 گزارشات حسابداری مالی 

 .آید می به دست   کند می اطالعات گزارشات مالی از صورت مالی که حسابداری در طی ماه تهیه 
 . هاسرمایه ، هابدهی ، هاهزینه ، درآمدهاست: هاداده مالی شامل پنج طبقه از  های صورت این 

مقدار  به   توانمی .با حسابداری مالی شودمی ه و ثبت بدر قسمت دخل سازمان محاس  عموماا درآمد و هزینه  
 . یافتدست  وکارکسب یک خالص درآمد ماهانه 

 

. ترازنامه از حسابداری مالی برای گزارش  شوند می در ترازنامه محاسبه  هاگذاری سرمایه و  هابدهی ، هادارایی 
برای سهامداران،  معموالا .  اطالعات حسابداری مالی  کند می استفاده  وکارکسب مزایای اقتصادی آینده 

 .شودمی تهیه   وکارکسب دولتی، صاحبان    هایسازمان ، کارکنان سازمان، هابانک ، کنندگانتأمین 
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 هدف حسابداری مالی: 

سازمان نیست بلکه هدف اصلی آن   گذاریارزش دانستن این نکته حائز اهمیت است که هدف حسابداری مالی 
کنند. به   گذاریارزش انند سازمان مربوطه را با توجه به شرایط خود تهیه اطالعات کافی برای دیگران است تا بتو

 .گیرند می قرار  موردبررسیافراد مختلفی و برای اهداف مختلفی   وسیلهبه مالی خارجی   هایترازنامه این دلیل که 

 

 چرا به اطالعات حسابداری مالی نیازمندیم؟ 

  طورهمان تجاری، بازرگانی و خدماتی کاربرد دارد. و   ایهسازمان در  معموالا اطالعات حاصل از حسابداری مالی  
. این دهد می قرار  ربطذی ترازنامه و صورت سود و زیان در اختیار کارکنان  صورتبه که اشاره شد اطالعات را  

. اساس تهیه گزارشات  کند می مالیاتی فراهم    مأموران، و گذارانسرمایه اطالعات مفیدی برای  هاگزارش 
کاال و   خریدوفروشاین اطالعات شامل   معموالا لی اطالعات مربوط به معامالت روزمره است. حسابداری ما

، حقوق و دستمزد  بهااجاره یی نظیر هاهزینه و  وکار کسب  موردنیازو تجهیزات   آالتماشینخدمات، خرید 
 .هست، بهای آب و برق و غیره  کارکنان

 

 : مدیریتی تفاوت حسابداری مالی و حسابداری  

برای آینده به حسابداری نیازمند است. حسابداری    ریزیبرنامه ی برای بررسی عملکرد فعلی خود و  وکارکسب هر 
در جریان ریز عملیات مالی   گذارانسرمایه  معموالا مالی و حسابداری مدیریتی مخاطبان متفاوتی دارند. چون 

. و این در  برند می سرمایه خود بسر  ضرر دهی نیستند اما همواره در تشویش میزان سوددهی و   وکارکسب 
روزمره مربوط به    هایگیری تصمیم نیاز به اطالعات سریع برای   معموالا   وکارکسب حالی ست که مدیران 

 .دارند  وکارکسب 

 

پس یک سند داخلی است اما   شودمی که برای مدیریت تهیه  شودمی حسابداری مدیریتی اطالعاتی را شامل  
نوعی سند خارجی   درنتیجه شودمی و یا مقامات مالیاتی نوشته   گذارانسرمایه حسابداری مالی برای سهامداران، 

 .است

 

 شدهپذیرفته به اصول  بایست می همچنین حسابداری مالی از تفصیل و دقت باالتری برخوردار است و  
  شودمی نوشته   زنی گمانه ا حسابداری مدیریتی بیشتر بر مبنای حدس و پایبند باشد. ام (GAAP) حسابداری

  دیگر عبارت به زمان الزم برای برآورد دقیق عملکردهای سازمان را ندارند.   وکارکسب چون در حالت عادی مدیران  
  در حسابداری مالی حسابدار موظف است در چارچوب استانداردها عمل کند اما در حسابداری مدیریتی این

 .الزام وجود ندارد



 

4 
 

 

هدف اصلی حسابداری مالی تدارک اطالعات مالی، جریان وجه نقد، و نتایج عملیات است اما در حسابداری  
آتی   هایفعالیت  ریزی برنامه و   گیریتصمیم برای   موردنیاز مدیرانمدیریتی هدف اصلی تدارک اطالعات 

 . است  وکارکسب 

 

است. در حسابداری مالی فعالیت   گیریگزارش مدیریتی در نوع  تفاوت دیگر حسابداری مالی و حسابداری 
مالی اساسی است اما در حسابداری مدیریتی فعالیت وی بستگی به نیاز مدیر دارد.    صورتبه حسابدار محدود 

د وزن حجم  توانمی تنها پولی است اما در حسابداری مدیریت    گیریاندازههمچنین در حسابداری مالی واحد 
 .اصی از فروش یا تولید باشد حتی سقف خ 

 

  ایهب و کند می بنگاه اقتصادی کار   یگذشته در حسابداری مالی حسابدار با اطالعات واقعی مربوط به عملکرد  
حدس و برآورد بوده و   برحسبکاالها و خدمات تاریخی است اما در حسابداری مدیریتی اطالعات   شدهتمام 

 . هستجاری   های قیمت نیز بر   یابیارزش رویکرد به آینده دارد مبنای 

 


