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 ینمقدمه مولف

ایم که در جستجوی یک  خصوص برای مدیران مالی و غیرمالی نوشتههما این کتاب را ب

های تخصیص سرمایه هستند تا  وشهای مالی و ر کتاب مرجع ساده درخصوص نسبت

هدف اصلی ما از این های استراتژیک و عملیاتی کمک کند.  گیری آنها در تصمیم  به

 ای بود که درک آن برای همگان میسر باشد.  گونهههای مالی ب کتاب، ساده و مشهودکردن نسبت

ر دنیای در این کتاب بیش از یکصد نسبت مالی و محاسبات مرتبط با آن که هر روز د

(، ROAها ) (، بازده داراییROIگذاری ) نظیر بازده سرمایه –وکار با آن مواجهیم کسب

... مورد اشاره قرار  ( و نسبت بدهی وEVAافزوده اقتصادی )(، ارزشROEبازده سهام )

 گرفته است.

خواهند دریافت  ای برای مدیران مالی و اجرایی که می عالوه براین بخش جداگانه

های ساالنه داشته باشند تدارک دیده  های تخصیص سرمایه در بودجه ز روشمناسبی ا

(، نرخ بازده داخلی NPVاست. در این بخش ابزارهایی نظیر خالص ارزش فعلی )  شده

(IRRدوره بازگشت سرمایه و هزینه کل مالکیت آورده شده ،)  .اند 

گذاری و ارزش های مالی و ابزارهای با توجه به اینکه فهم و درک دقیق نسبت

آیند، حساب میهوکار ب ها جزء مهمی از سیستم کسب گذاری محاسبات بازده سرمایه

های کوتاه،  های مالی با توصیف این کتاب یک راهنمای ساده است که در آن نسبت

 اند.  هایی برای هر کدام از آنها ذکر شده محاسبات و مثال

ه سیاه و سفید یا صفر و یکی نیست. دو توجه آن است که تحلیل مالی هموارنکته قابل

مدیر مالی باتجربه ممکن است در کنار هم بنشینند و با وجود دریافت اطالعات یکسان 

از وضعیت مالی شرکت، نتایج و تصمیمات متفاوتی اخذ کنند. بدین ترتیب شاید بتوان 

هر کدام  وکار ماند تا علم. حسابداری و کسب گری مالی بیشتر به هنر می گفت تحلیل

آید که یک واژه برای فعاالن هر  زبان خاص خود را دارند و از این منظر گاهی پیش می

بنابراین همواره باید توجه سازد.  ها معانی متفاوتی را به ذهن متبادر می کدام از این حوزه

 د.های آن بکار برگرفتن زمینه داشته باشیم که معنی دقیق یک نسبت عمومی را باید با در نظر



 

عنوان هب راستایی و مطابقت نیز نکته مهم دیگری است. بدین ترتیب اگر محاسبات شما هم

گر  راستایی درونی کافی برخوردار است، اینکه تحلیل گر از انسجام و هم یک تحلیل

دیگری به نتایج متفاوتی دست یابد چندان از اهمیت برخوردار نیست. مهم آن است که 

 خود از رویکرد منسجمی استفاده کنید.  ای شما در اهداف مقایسه

های ذکر  های ریاضی برای برخی از نسبت ها و فرمول تابع Microsoft Excelافزار نرم

ها ممکن است در برخی از  دارند. این توابع و فرمول NPV و IRRشده در کتاب نظیر 

محاسبه کنند. های ریاضی دستی،  ها را با مقادیر متفاوتی نسبت به فرمول شرایط، نسبت

د، وراستایی رعایت ش در اینجا هم مادامی که در بکارگیری یک ابزار اصل انسجام و هم

 های احتمالی در محاسبات مختلف موجب نگرانی نخواهد بود. تفاوت

اند. )نظیر نسبت آنی و آزمون اسیدی(.  ها با اسامی متفاوتی خوانده شده برخی از نسبت

های تکراری نیز هر  مکان ارجاع سریع و آسان، نسبتبرای رعایت جامعیت کتاب و ا

 اند تا ضرورتی برای مرور مکرر صفحات نباشد. کدام با نام خود آورده شده

هستند. اینکه هر نجار  ابزاربخاطر داشته باشید ابزارهای معرفی شده در این کتاب تنها 

درستی ها بکند مهم نیست، مهم آن است که کار ر چطور از چکش خود استفاده می

وکار خود  راستا با اهداف کسب درستی و همهانجام دهد، بنابراین اگر این ابزارها را ب

 وکارتان یاری کنند.   های روزمره کسب گیری توانند شما را در تصمیم بکارگیرید می

 



 

  

 درباره نویسندگان

کارهای و کسب ها و سال تجربه در شرکت 20مدیر ارشد مالی با بیش از  1مایکل ریست

المللی در بخش خصوص و دولتی و همچنین همکار چهار شرکت حسابداری  نبی

 3، الوینگ2های موزایکا اجوکیشن است. وی پیشتر مدیر ارشد مالی شرکت  دولتی بوده

است و همچنین در صنایع گوناگون نظیر مخابرات،   بوده 4و مهندسی اس ای اس

بیاتی دارد. ریست دارای گواهینامه فناوری، دارویی، تولید صنعتی و آموزش تجر

ای  های حرفه ها و شرکت اکنون با بسیاری از سازمان است و هم 5حسابدار عمومی

کند. او مدرک کارشناسی خود را در رشته حسابداری و مالی از مدرسه  همکاری می

دانشگاه ویالنوا اخذ  وکار خود را از مدرسه کسب MBAکار کوپنهاگ و مدرک  و کسب

 است.   کرده

بسیار است.  7های نوپای کارآفرین و دارای سابقه فعالیت در شرکت 6آلبرت پیزایکا

های  و معاون برنامه 8های استراتژیک امریکن ایروسپیس اکنون معاون برنامه وی هم

گذاری شرکت صنایع دولتی و دفاعی در شرکت الوینگ است. او همچنین بنیان

های پیشین  است. تجربه  ای را برعهده داشتهمشاوره عنوان یک شرکت نوپایه، ب9پیزایکا

و 11در شرکت مرک 10پیزایکا در حوزه عملیات تولید تجهیزات ضدعفونی واکسن

های عملیاتی بسیار  متحده درگیر نقشعنوان سرباز نیروی دریایی ایاالت همچنین به

رنل و است. وی مدرک کارشناسی خود را در مهندسی مکانیک از دانشگاه کو  بوده

 وکار دانشگاه ویالنوا اخذ کرده است.  خود را از مدرسه کسب MBAمدرک 

                                                           
1 Michael Rist 

2 Mosaica Education Inc.  
3 Elwing Company 

4 Ses Engineering 

5 Certified Public Accountant (Cpa) 
6 Albert Pizzaica 

7 Start-Up 

8 American Aerospace 
9 Pizzaica Industries Llc. 

10 Aseptic Vaccine 

11 Merck 



 

  

 پیشگفتار مترجم
های کاری و البته عالیق شخصی هر روز با  ضرورت  های اخیر که به در طول سال

شوند(  می بنیان خطابگاه توسعاً دانش های فناور نوپا )که در ادبیات مرسوم کشور شرکت

ویژه از ههای فناورانه ب آمده که برای بررسی و ارزیابی طرح ام، بسیار پیش سروکار داشته

های علم و فناوری و مراکز  وکار، ناگزیر متقاضیان حضور در پارک منظر ابعاد کسب
ام و همواره با  های مالی کشانده آور تحلیل اندازهای پیچیده و گاه مالل رشد را به دست

های نو )که اغلب از میان نخبگان  این درخواست از سوی فناوران و صاحبان ایده

( مواجه هستند مهندسی با سطح هوشمندی و تخصص باال -فنی هایدانشگاهی رشته
های مالی مرسوم و معمول چگونه  کارگیری نسبتهکه نحوه محاسبه و ضرورت بام  بوده

 است.

های نوپا برای  واقعیت آن است که فلسفه کارآفرینی فناوران و ایجاد و توسعه شرکت

کثری از توان شخصی فناور برای انجام پیگیری ایده های فناورانه، مبتنی بر استفاده حدا
نظیر بازاریابی، مدیریت تولید، مالی و حسابداری و ... –وکار کلیه امور مربوط به کسب

ها برای صاحبان  است و بنابراین ایجاد زمینه شناخت اولیه از مبانی اصلی این حوزه
ا از نظر منطقی بدیهی وکارهای نوپا نه تنه اندازی کسب های نوآورانه و متقاضیان راه ایده

 رسد که با تجربه نیز همخوانی دارد. بنظر می

مختصر و  ، با هدف ایجاد یک کتاب راهنما )هندبوک(های مالی برای مدیران نسبتکتاب 

های مالی مورد نیاز مدیران نوشته شده است. در این کتاب قریب  مفید در حوزه نسبت
ها ن ساده توصیف و برای هر کدام از آنگذاری با زبا به یکصد نسبت مالی و سرمایه

تواند پاسخگوی بخشی از نیاز  رسد مینظر میهاست و ب  های کاربردی آورده شده مثال

ها  خواهند از این نسبت های بالغ، که می های نوپا و البته مدیران اجرایی شرکت شرکت

 هاست، باشد.  ن نسبتهایی قرار دارند که مشحون از ای استفاده کنند و یا در معرض گزارش

عمل آمد تا ضمن رعایت امانت در متن اصلی، مفهوم هدر ترجمه کتاب تالش بسیار ب
مندرج در هر نسبت با بیانی ساده تشریح شود. عالوه بر آن برخی اشتباهات محاسبات 

کتاب اصلی تصحیح و در مواردی نیز برای تبیین عناوین و موضوعات، توضیحاتی در 



 

شایان توجه است که این کتاب، تنها با هدف ایجاد یک  فزوده گردید.قالب پانوشت ا

رغم آنکه از نظر راهنمای دستی برای ارجاعات سریع نوشته شده و بدیهی است علی

توان زمینه ساز درک عمیق و  هیچ عنوان نمی نظری و علمی جامعیت مناسبی دارد، به

ها باشد.  یی هرکدام از نسبتکامالً تخصصی بویژه در خصوص مبانی و اصول زیربنا
تر نسبت به مفاهیم مندرج در کتاب الجرم باید به  خوانندگان گرامی برای درک عمیق

 مراجعه کنند.  -شود که تقریباً بوفور در بازار یافت می –گذاری کتب مدیریت مالی و سرمایه

اند  الزم است از همه کسانی که در ترجمه و انتشار این کتاب نقش و سهمی داشته

امکان  تقدیر و سپاسگزاری نمایم. نخست از همسر مهربانم که بدون همراهی صمیمانه وی
روز، مدیر محترم انتشارت ادیبانکنم. سپس از تحقق این امر ممکن نبود قدردانی می

که زحمات مربوط به چاپ و نشر کتاب بر عهده ایشان بود، همچنین از  آقای صالحی

مدیرعامل محترم صندوق پژوهش و نوآوری صنعت برق  جناب آقای مهندس فتحعلی،
گیری این اثر را فراهم ساخت و در آخر و  های ایشان زمینه شکل و انرژی که حمایت

طور ویژه از جناب آقای دکتر لطیف شبگاهی، مدیر محترم مرکز رشد واحدهای هب
ه انجام این برق که همواره مشوق و راهنمای مترجم بوده و زمین  و  فناور صنعت آب

نمایم. تدوین و انتشار کتابی که مشحون از  اند سپاسگزاری می کار را فراهم ساخته

ها و محاسبات مالی است بدون تردید عاری از خطا و اشتباه نتواند بود، لذا از  نسبت
نظرات  کنم نقطه همه مخاطبان گرامی و صاحبان اندیشه و قلم صمیمانه درخواست می

وص این اثر را با ما در میان گذارند. امید است خداوند تبارک و اصالحی خود در خص

گیری و توسعه هر  وکارهای نوپا و شکل تعالی این تالش اندک را در موفقیت کسب

 بنیان در کشور مؤثر سازد. چه بیشتر اقتصاد دانش

 
 1علیرضا ولیان

 شمسی1398تهران، اسفند ماه 
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