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 مدیریت حسابداری 
 

 اصلی مقاله فصل های ر س
 حسابداری مدیریت و مزایا آن 
 انواع حسابداری 

 گزارش حسابداری مدیریت 

 زایا حسابداری مدیریتم 

 انواع توابع حسابداری مدیریت 

 مزیت استفاده از حسابداری مدیریت در مالی 

 :حسابداری مدیریت و مزایای آن
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های آن حسابداری است که وکار و فعالیتوتحلیل کسبامروزه یکی از ابزارهای مهم در تجزیه
ه گردد تا بتلفی اطالعات حسابداری ارائه میهای مخگیرد. به روشمورداستفاده اکثر مخاطبان قرار می

 .وتحلیل اطالعات کمک نمایدکاربران مختلف در تجزیه

 :انواع حسابداری

ود. شطور گسترده استفاده میحسابداری مالی: حسابداری مالی جزء آن دسته از حسابداری است که به
 .باشدها و ذینفعان میهکننددر این نوع حسابداری، ارائه اطالعات حسابداری برای تنظیم

این  شود باطور گسترده استفاده میحسابداری مدیریت: این حسابداری نیز همانند حسابداری مالی به
های تجاری به مدیریت داخلی برای تسهیل در وتحلیل فعالیتدر این نوع حسابداری تجزیه  تفاوت که

های مدیریتی تواند فرایند تهیه گزارشمیتوان گفت که این حسابداری می .کندگیری را ارائه میتصمیم
 هایی که اطالعات مالیو حساب

کنند، مدت درخواست میهای روزمره و کوتاهگیریموقع را که مدیران برای تصمیموآماری دقیق و به
 .تواند شرکت را به اهداف بلندمدت نزدیک نمایدارائه دهد و حسابداری می

ا ها رکند، گزارشصورت ساالنه تهیه میها را بهبداری مدیریت برخالف حسابداری مالی که گزارشحسا
 .کندصورت هفتگی و یا ماهیانه برای مدیران گروه و مدیر اجرایی تهیه میبه
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 :گزارش حسابداری مدیریت
 مقدار پول نقد موجود در شرکت 

 درآمد حاصل از فروش 

 میزان سفارشات در دست 

 های قابل پرداختوضعیت حساب 

 های دریافتیحساب 

 های برجستهبدهی 

 مواد اولیه و موجودی 
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 تواند شامل نمودارهای روند، تجزیه واریانس و... باشدو یا حتی می. 

  

 :مزایای حسابداری مدیریت
  ریزیبرنامه -1

ای و یا صورت هفتههای مختلف سال و ارائه آن به مدیریت بهی گزارش مالی و غیرمالی در فصلتهیه
 .ها استبینیهای مالی و پیشمالی، بودجه وتحلیلماهیانه. این نوع گزارش شامل تجزیه

 گیری هوشمندانهتصمیم -2

وتحلیل مالی و نمودارهای مختلف است که آن را ارائه ها، تجزیهبینیاین نوع حسابداری شامل پیش
 .دنمایگیری هوشمندانه استفاده میشده برای تصمیمهای تهیهکند بنابراین مدیریت از گزارشمی

 های اولیه مشکالت در حسابدارینهشناسایی نشا -3

 .ها جلوگیری خواهد کردهای آینده و غلبه بر محدودیتاین کار از زیان

 

 

  استراتژیک -4

یری گتواند در مورد استراتژی فروش تصمیمشده در حسابداری مدیریت، مدیریت میطبق اطالعات ارائه
ی را که هایتواند زمینهبراین مدیریت میگردد بنانماید. این حسابداری توسط هیچ قانونی تنظیم نمی

 .وتحلیل بیشتر طراحی استراتژی دارند را انتخاب کنددر آن نیاز به تحقیق، تجزیه

 :انواع توابع حسابداری مدیریت
 سودآوری 

 بینیپیش 

 وتحلیل محصول جدیدتجزیه 
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 تحلیل واریانس 

 ارزیابی سهام 

 بندی سرمایهوتحلیل بودجهتجزیه 

 سودآوری  

سودآوری در این نوع حسابداری به این صورت است که سود حاصل از تولید یک محصول خاص و 
 .کندپروژه را تعیین می

 بینیپیش 

 .گرددبینی، تنگناها در سازمان و تأثیر آن بر سازمان تعیین میی پیشدر مرحله

 وتحلیل محصول جدیدتجزیه 

 .کندارد، دالیل انحراف و هزینه واقعی آماده میهای استانددر این مرحله گزارشی را ازنظر هزینه

 تحلیل واریانس 

 .های مختلف متحمل شده و درک علل واریانس استوتحلیل روند برای هزینهی تجزیهدر مرحله

 ارزیابی سهام 

 .شودشود و آن به مدیریت ارائه میهای مستقیم و غیرمستقیم سهام تعیین میدر ارزیابی سهام، هزینه

 بندی سرمایهتحلیل بودجهوتجزیه 

های دیگر و تخصیص منابع به بهترین گزینه در دسترس های ثابت، هزینهدرک نیاز به کسب دارایی
 .است

 :مزیت استفاده از حسابداری مدیریت در مالی
تواند های مختلف سال ارائه دهد و از این طریق میتواند اطالعات مالی را در فصلاین حسابداری می

 .های مالی در پایان سال کمک کندصورت به تهیه
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رسانی های حسابداری باهدف اطالعتوان گفت که حسابداری مدیریت شامل تمام زمینهو در آخر می
های محصوالت وکار است. حسابداران مدیریتی از اطالعات مربوط به هزینهبه معیارهای مدیریت کسب

عنوان نند. حسابداری مدیریتی، همچنین بهکشده توسط شرکت استفاده مییا خدمات خریداری
 .شودحسابداری هزینه شناخته می

 


