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اطالعیه مهم

ــخاص و  ــی اش ــبدگردان ها و تمام ــرمایه گذاری، س ــاوران س ــرمایه گذاران، مش ــی س ــاع تمام ــه اط ب

ــام آن هــا اســت می رســاند؛ مطابــق مــاک  نهادهایــی کــه شــمول اطاعیــه حاضــر مســتلزم ذکــر ن

ــه   ب
ً
ــا ــر، صرف ــه حاض ــار امیدنام ــران، انتش ــامی ای ــوری اس ــادار جمه ــازار اوراق به ــون ب ــاده 21 قان م

منظــور اجــرای مفــاد بنــد 13 مــاده 1 »دســتورالعمل پذیــرش، عرضــه و نقــل و انتقــال اوراق بهــادار 

در فرابــورس ایــران )شــرکت ســهامی عــام(«، حصــول اطمینــان از رعایــت مقــررات قانونــی و مصوبــات 

ــه  ــه منزل ــوده و ب ــی ب ــورس و اوراق بهــادار و ســایر مراجــع ذی صــاح و شــفافیت اطاعات ســازمان ب

تأییــد صحــت اطاعــات اعامــی، مزایــا، تضمیــن ســودآوری و یــا توصیــه سفارشــی در مــورد شــرکت 

مزبــور توســط شــرکت فرابــورس ایــران )ســهامی عــام( نمی باشــد. از ایــن رو ضــروری اســت، پیــش 

ــل  ــان حاص ــدرج اطمین ــات من ــقم اطاع ــت و س ــرمایه گذاری، از صح ــوص س ــدام در خص ــر اق از ه

فرماییــد. 

شرکت فرابورس ایران )سهامی عام(
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بیانیه های مسئولیت
و سلب مسئولیت

1( بيانيه های مسئوليت

• ايـن اميدنامـه توسـط هيـات مديره و مشـاور پذيرش شـرکت متقاضـی پذیرش 
تهيـه و تأییـد شـده اسـت کـه بـا آگاهـی از مقـررات و ضمانـت  اجراهـای حقوقـی و 
کیفـری مربـوط از جملـه مـواد 41 تـا 45، مـادۀ 47 و بنـد 3 مـادۀ 49 قانـون بـازار 
اوراق بهـادار، منفـردا و مجتمعا مسـئوليت درسـتی اطاعات منـدرج در آن به لحاظ 

عـدم وجـود هرگونـه خطـا يـا انحراف بـا اهميـت را بـه عهـده می گیرند.

• مشـاور پذيـرش تأييـد می نمايـد کـه اميدنامه ی حاضر افشـای درسـت و کاملی 
از کليـه ی واقعيـات مربـوط بـه عرضـه ی عمومـی را به دسـت می دهد.

2( بيانيه ی سلب مسئوليت

• هيـات پذيـرش اوراق بهـادار، پذيـرش سـهام ايـن شـرکت در فهرسـت نرخ هـای 
فرابـورس ایـران را بـر مبنـای اسـناد، مدارک و اطاعاتی که توسـط شـرکت و مشـاور 
بـه معنـی توصيـه  ايـن تصويـب  و  ارائـه شـده، تصويـب نمـوده اسـت  پذیـرش 

مشـارکت سـرمايه گذاران بالقـوه در عرضـه ی   عمومـی نيسـت.

شـده  افشـا  اطاعـات  کفايـت  و  صحـت  قبـال  در  مسـئوليتی  ایـران  فرابـورس   •
توسـط شـرکت و محتـوای اميدنامـه نـدارد و در خصـوص ضـرر ناشـی از اتـكاء بـه 
تمـام یـا بخشـی از مندرجـات ايـن اميدنامـه، از خـود سـلب مسـئوليت می نمايـد. 
بهـادار  اوراق  در  سـرمايه گذاری  بـرای  تصمیم گیـری  از  قبـل  بايـد  سـرمايه گذاران 
ريسـک های شـرکت  و  مزيت هـا  و  اطاعـات منتشـره  از  جامعـی  بررسـی  شـرکت، 

انجـام دهنـد.
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جدول 1-1. شرکت سپیدار سیستم آسیا در یک نگاه )ارقام میلیون ریـال(

خالصه ای از اطالعات مالی

»خاصـه ی اطاعـات تنهـا خاصـه ای از اطاعـات مهـم شـرکت يـا گروه اسـت و ضـروری اسـت سـرمايه گذاران پيـش از اتخاذ 
هرگونـه تصميمـی در خصـوص سـرمايه گذاری، تمـام گـزارش اميدنامـه را مطالعـه کننـد و در نظـر بگيرند.«

سـود هـر سـهم ) بـا سـرمایه 200 میلیـارد ریــال( بـر مبنـای اطاعـات مالـی  حسابرسـی شـده بـرای سـال مالی 
منتهـی بـه 1398/12/29 مبلـغ 1,456 ریــال اسـت. 

شرح

1393/12/291394/12/29
 رشد 

)کاهش( 
سال 94 
به 93  

1395/12/29

 رشد 
)کاهش( 
سال 95 
به 94  

1396/12/29
رشد 

)کاهش( 
سال 96 
به 95 

1397/12/29
رشد 

)کاهش( 
سال 97 
به 96  

1398/12/29
بودجه سال 

1398
رشد 

)کاهش( 
سال 98 
به 97  

حسابرسی 
شده

حسابرسی 
شده

حسابرسی 
حسابرسی شده

شده
حسابرسی 

شده
حسابرسی 

شده

)تجدید ارائه 
شده(

)تجدید ارائه 
شده(

)تجدید ارائه 
شده(

 -      200,000 200,000  -      200,000  19     200,000  -      10,000  -      10,000 10,000 سرمایه

 0.4      535,984 561,268  0.4      392,145  4.6      286,013  0.5      50,724  0.4      33,489 23,899 جمع دارایی ها

جمع حقوق 
صاحبان سهام

 18,034 20,158      0.1  39,286      0.9  261,585      5.7  347,395      0.3  523,530 455,535      0.5 

 1.2      236,139 303,530  1.4      136,774  1.04      57,707  2.1      28,286  0.2      9,242 7,638 سود انباشته

درآمد 
عملیاتی

 62,027 88,586      0.4  118,600      0.3  169,709      0.4  233,316      0.4  382,635 365,000      0.6 

 0.9      227,863 246,107  0.9      128,603  2.1      68,066  0.9      22,151  0.98      11,444 5,772 سود عملیاتی

 1.16      223,897 291,288  1.3      134,861  1.03      57,561  1.7      28,309  0.3      10,296 7,899 سود خالص

حاشیه سود 
عملیاتی

9%13%4%19%6%40%21%55%15%64%62%%9

حاشیه سود 
خالص

13%12%1%-%2412%34%10%%5824%76%61%18%

سود هر 
سهم )ریال( بر 
مبنای سرمایه 

جدید

395130%142175%288103%674134%      1,456      1,119 116%

جریان خالص 
وجه نقد ناشی 
از فعالیت های 

عملیاتی

)7,412( 6,042      1.8  653)0.9( 90,054      136.9  127,738      0.4  254,426 320,061     1 

 0.1      65505900 0.1      5700 0.3      5200 0.2      4100 0.3      28003500تعداد مشتری

 0.01      153150 0.2      152 0.05      131 0.1      125 0.1      112118تعداد نماینده

)0.02(5255 0.02      53 0.4      52 0.03      37 0.3      2836تعداد کارکنان 
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مشخصات ناشرشرح

سپیدار سیستم آسیانام شرکت1

سهامی عامنوع شرکت2

تهرانمحل ثبت3

348134شماره ثبت4

1387/12/20تاریخ ثبت5

10103914576شناسه ملی6

411346466396شماره اقتصادی7

1387/12/20تاریخ تأسیس8

شماره ثبت شرکت نزد سازمان بورس 9
و اوراق بهادار

تاریخ ثبت شرکت نزد سازمان بورس و 10
اوراق بهادار

11
موضوع شرکت

تولید، عرضه، فروش، اجاره، استقرار، راه اندازی، 
پشتیبانی و آموزش محصوالت، خدمات 

نرم افزاری و خدمات مرتبط با آن

200.000 میلیون ریـالمیزان سرمایه شرکت12

1387/12/20تاریخ آغاز فعالیت شرکت13

29 اسفندسال مالی شرکت14

تهران، ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار، آدرس15
پاک 20

1994754754کد پستی16

81022000-021تلفن17

www.sepidarsystem.comوب سایت رسمی18

موسسه حسابرسی نوین نگر ماناحسابرس و بازرس قانونی20

مشاور سرمایه گذاری ایده مفیدنام مشاور پذیرش شرکت21

دنیای اقتصادروزنامه کثیراالنتشار22

2-1. اطالعات عمومی

بخش اول 
 کلیات

- به استناد مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ 1399/02/23 شرکت سپیدارسیستم آسیا، موسسه حسابرسی نوین نگر 
مانا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 1399 انتخاب گردیده است. الزم به توضیح است 
هرچند که شرکای موسسه مذکور در چارچوب ضوابط ادغام جامعه حسابداران رسمی ایران، از تاریخ 1399/04/03 به عنوان 
شریک در موسسه حسابرسی هدف نوین نگر وارد شده  اند، لیكن برابر ضوابط جامعه حسابداران رسمی وظیفه انجام 
خدمات حسابرسی و بازرس قانونی شرکت  هایی را که تا قبل از 1399/04/03 تقبل نموده  اند )از جمله وظیفه حسابرسی و 

بازرس قانونی سال 1399 سپیدار سیستم آسیا( را در موسسه حسابرسی نوین نگر مانا عهده  دار خواهند بود.



اميد نامه پذيرش و درج شركت سپيدار سيستم آسيا )سهامی عام(7

۳-1. سهامداران شرکت

درصد سهامتعداد سهامنام سهامدارانردیف

199.992.00099/996شرکت همكاران سیستم )سهامی عام(1

شرکت اطاعات مدیریت همكاران سیستم2
)سهامی خاص(

2.0000/001

شرکت مدیریت طرح های عمومی همكاران سیستم3
 )سهامی خاص(

2.0000/001

شرکت پیمان دماوند همكاران سیستم4

)سهامی خاص(
2.0000/001

2.0000/001شرکت پیمان الوند همكاران سیستم )سهامی خاص(5

200.000.000100جمع

4-1. سرمایه شرکت

ذیل،  جدول  بشرح  مختلف  مراحل  طی  تاکنون  تأسیس  بدو  از  شرکت  سرمایه 
تغییرات داشته است.

ردیف
میزان سرمایه 

قبلی )ریال(

تاریخ تصویب تغییر 
سرمایه در مجمع 
عمومی فوق العاده

میزان تغییرسرمایه 
)ریال(

آخرین سرمایه
)ریال(

110.000.0001393/03/199.990.000.00010.000.000.000

210.000.000.0001396/09/08190.000.000.000200.000.000.000

افزایش سرمایه در سال های 1393 و 1396، از محل مطالبات حال شده سهامدار 
عمده و آورده نقدی سایر سهامداران بوده است.

5-1. ترکیب هیات مدیره شرکت

اعضاء هیات مدیره شرکت به شرح جدول زیر می باشند: 

نام و نام ردیف
خانوادگی

به نمایندگی ازسمت

1
محمد عزیزاللهی

رئیس هیات مدیره - 
غیرموظف

شرکت همكاران سیستم )سهامی عام(

2
آراسب احمدیان

نایب رئیس هیات مدیره - 
غیرموظف

شرکت پیمان الوند همكاران سیستم 
)سهامی خاص(

3
سعید مرادی

عضو هیات مدیره - 
غیرموظف

شرکت پیمان دماوند همكاران سیستم 
)سهامی خاص(

حمیدرضا 4
رنجبری

مدیر عامل -               
عضو موظف هیات مدیره

شرکت اطاعات مدیریت همكاران 
سیستم )سهامی خاص(

5
علی الیاسی

عضو هیات مدیره - 
غیرموظف

شرکت مدیریت طرح های عمومی
)سهامی خاص(

جدول 3-1. ترکیب سهامداران فعلی شرکت

جدول 4-1. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس
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تخصص:
- مدیریت فروش، مدیریت عملكرد و مدیریت منابع انسانی، توسعه کسب وکار

تحصیالت:
کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسامی

سوابق کاری:
- معاون توسعه بازار شرکت همكاران سیستم )ز سال 1398 تا کنون(
- معاون اجرایی حوزه شرکت ها  و مشتریان شرکت همكاران سیستم

   )اردیبهشت 1396 الی 1398(
- مدیر ستاد مراقبت از مشتری و مدیریت بازار شرکت همكاران سیستم

   )مرداد 1395 الی فروردین1396(
- مدیر ستاد فروش همكاران سیستم )فروردین 1394 الی تیر 1395(

- مدیر عامل شرکت سپیدار سیستم آسیا )تیر 1393 الی اسفند 1393(
- مدیر عامل شرکت همكاران سیستم پناه یزد )مرداد 1385 الی خرداد 1393(

- مدیر اجرایی شرکت همكاران سیستم پناه یزد )بهمن 1383 الی تیر 1385(
- مدیر پشتیبانی شرکت همكاران سیستم پناه یزد )شهریور 1383 الی دی1383(

- کارشناس پشتیبانی شرکت همكاران سیستم پناه یزد )مهر 1381 الی مرداد 1383(

سوابق هیات مدیره:
- عضویت در هیات مدیره شرکت های همكاران سیستم )از سال 1384 تا کنون(

تخصص:
- مدیریت استراتژیک

تحصیالت:
- دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه )Bordeaux( فرانسه
- فوق لیسانس مدیریت اجرایی از دانشگاه )Kempten( آلمان

- فوق لیسانس ژئوفیزیک دانشگاه تهران
- لیسانس فیزیک دانشگاه تهران

سوابق کاری:
- مدیر عامل موسسه نیكوکاری محک )سال 1386 تا کنون(

- استادیار برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران )سال 1394 تا کنون(
- معاون مدیر عامل موسسه نیكوکاری محک )سال 1382 الی سال 1386(

- مدیر عامل شرکت ایران فابین )سال 1381 الی سال 1384(
- مدیر موسسه آموزش عالی نصرت )سال 1377 الی سال 1381(

سوابق پژوهشی:
-اندازه گیری ارزش برند، چالش های اصلی در سازمان های غیردولتی بزرگ ایران، بازاریابی 

خیرخواهانه، ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک در سازمان های غیردولتی،  
مدیریت بایای طبیعی در زلزله.

جوایز:
- دریافت نشان طا از انجمن بین المللی مدیریت پروژه در پروژه های بشر دوستانه )2014(،

SGS دریافت نشان طا از بنیاد ملی کیفیت ایران، کسب رتبه اول جهان از شرکت بازرسی -
NGO Benchmarking در ممیزی   

- دریافت نشان طا از انجمن بین المللی مدیریت پروژه در پروژه های توسعه پایدار )2018(

سوابق هیات مدیره:
- عضویت در هیات مدیره شبكه ملی سرطان ایران )از سال 1396 تا کنون(

- عضویت در هیات مدیره گروه همكاران سیستم )از سال 1398 تا کنون(

 محمد عزیزالهی
رئیس هیات مدیره

آراسب احمدیان
نایب رئیس

هیات مدیره

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
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تخصص: 
- مدیریت بازاریابی و فروش، برندینگ

تحصیالت:
- دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

- کارشناسی ارشد مديريت دانشگاه شیراز
- کارشناسی مدیریت دانشگاه آزاد شیراز

سوابق کاری:
- مدیر عامل شرکت سپیدار سیستم آسیا )آبان 1399 تا کنون(

- مدیر عامل شرکت توسعه شبكه فروش همكاران سیستم )شهریور 1394 الی مهر 1399(
- مدیر عامل شرکت همكاران سیستم شیراز )مرداد 1384 الی اسفند 1393(

- سرپرست پشتیبانی و استقرار همكاران سیستم شیراز )مرداد 1380 الی مرداد 1384(
- کارشناس فروش شرکت شیراز حسابگر )شهریور 1378 الی تیر 1380(

سوابق هیات مدیره:
- عضویت در هیات مدیره شرکت های همكاران سیستم )از سال 1386 تا کنون(

تخصص:
- فناوری اطاعات، طراحی و توسعه نرم افزار

تحصیالت:
- کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق کاری:
- مدیر خط و تولید شرکت اطاعات مدیریت همكاران سیستم )آبان 1395 تا کنون(

- مدیر پروژه تولید محصول سپیدار همكاران سیستم
- مدیر پروژه تولید ماژول بهای تمام شده راهكاران

- مدیرپروژه تولید مجموعه راهكارهای کارخانه ای همكاران سیستم
- مدیر پروژه شرکت اطاعات مدیریت همكاران سیستم )تیر 1389 الی مهر 1395(

- طراح و برنامه نویس شرکت اطاعات مدیریت همكاران سیستم 
   )فروردین 1388 الی خرداد 1389(

- برنامه نویس شرکت اطاعات مدیریت همكاران سیستم
  )اردیبهشت 1384 الی اسفند 1387(

سوابق هیات مدیره:
- عضویت در هیات مدیره شرکت های همكاران سیستم  )از سال 1389 تا کنون(

 حمیدرضا رنجبری
 مدیر عامل و عضو
موظف هیات مدیره

 سعید مرادی
 عضو هیات مدیره
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تخصص:
- مدیریت مالی، مدیریت فروش و عملكرد، مدیرت بازاریابی، توسعه کسب و کار

تحصیالت :
- کارشناسی حسابداری دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی تهران

- کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسامی

سوابق کاری:
- مدیر عامل توسعه زیر ساخت  های فناورانه ابرآمد )از سال 1399 تا کنون(

- رئیس هیات مدیره توسعه تجارت ابتكار نوین )از سال 1399 تا کنون(
- مدیر عامل شرکت توسعه تجارت ابتكار نوین )شهریور 1397 الی اسفند 1398(

- مدیر واحد بازاریابی شرکت همكاران سیستم )اردیبهشت 1396 الی مرداد 1397(
- مدیر عامل سپیدار سیستم )اردیبهشت 1394 الی فروردین 1396(

- مدیر شبكه فروش سپیدار سیستم )فروردین 1390 الی فروردین 1394(
- مدیر اجرایی همكاران سیستم پناه کرمان )آبان 1387 الی اسفند 1389(

- مدیر استقرار و راه اندازی همكاران سیستم پناه کرمان )شهریور 1387 الی مهر 1387(
- کارشناس پشتیبانی همكاران سیستم پناه شرق )مهر 1384 الی مرداد1387(

سوابق هیات مدیره:
- عضویت در هیات مدیره شرکت های همكاران سیستم )از سال 1391 تا کنون(

علی الیاسی
 عضو هیات مدیره
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6-1. ساختار نیروی انسانی و چارت سازمانی شرکت
شرکت سپیدار سیستم از ابتدا در طرح کسب وکار، به عنوان شرکتی با هسته اصلی 
چابک و متخصص تعریف شده بود که علی رغم تعداد نفرات کنترل شده، شبكه ای 
از شرکت های بیرونی را به منظور توسعه فروش و ارائه خدمات پس از فروش در 
سراسر کشور مدیریت نماید. تعداد و ترکیب پرسنل متخصص در شرکت سپیدار 
سیستم بر اساس سطح تحصیات و سابقه حضور در گروه شرکت های همكاران 
سیستم در نمودارهای ذیل نشان داده شده است. کلیه قرارداد های شرکت سپیدار 

سیستم با پرسنل به صورت رسمی منعقد می گردد.

تعداد نام واحد

15مدیریت فروش و شبكه نمایندگان

11تولید، تحقیق و توسعه

8*خدمات پس از فروش

7بازاریابی

3آموزش

7ستاد

51جمع

- عاوه بر پرسنل داخلی 32 نفر پرسنل شرکت های طرف قرارداد سپیدار مشغول 
ارائه خدمات پس از فروش می باشند.

- طبق قرارداد فی  مابین سپیدار سیستم آسیا با یک شرکت تامین نیروی انسانی، 
به  در سپیدار سیستم مشغول  این شرکت  از طریق  نیرو خدماتی  نفر   6 تعداد 

فعالیت هستند.

سابقه حضور پرسنل
در گروه همکاران سیستم

%11

%15

%45

%29

کمتر از 2 سال 

2 تا 5 سال 

5 تا 10 سال 

بیشتر از 10 سال

 نمودار 6-1. ساختار نیروی انسانی شرکت 
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یكی از موضوعات با اهمیت در سپیدار سیستم جذب افراد با تخصص و دانش 
چشم گیر  رشد  و  موفقیت  دالیل  از  یكی  خود  این  و  است  شرکت  اصلی  بدنه  در 
کسب وکار سپیدار سیستم بوده است. ایجاد مسیر توسعه شغلی برای پرسنل و 
همینطور توانمندسازی آنان از مهم ترین دغدغه های شرکت بوده است و ایجاد 
و  خاقیت  که  است  شده  باعث  سیستم  سپیدار  شرکت  در  منعطف  ساختار  یک 

نوآوری در شرکت همواره روند رو به رشدی داشته باشد.

میزان رضایت کارکنان با توجه به دو رویكرد اصلی تیم مدیریتی سپیدار سیستم 
مطلوب ارزیابی می شود. این دو رویكرد عبارتند از:

انسانی، تعیین استراتژی های توسعه پرسنل،  1- تدوین سیاست های کان منابع 
اجرای  و  کلیدی  افراد  نگهداشت  و  شناسایی  استعدادها،  مدیریت  و  شناسایی 
افزایش  با خروجی های شرکت در جهت  کارکنان متناسب  سیستم جبران خدمات 

انگیزه پرسنل.

فوق لیسانس

لیسانس

مرد

زن

%45 %55 %45%55
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 2- رشد و توسعه پرسنل از طریق آموزش، ایجاد طرح های انگیزشی برای پرسنل، 
طرح های سامتی و رفاهی برنامه ریزی شده از طریق کمیته منابع انسانی و .... 

در بدو استخدام پرسنل، عاوه بر اینكه یكی از افراد تیم داخلی به عنوان راهنمای فرد 
در نظر گرفته می شود، برنامه آموزشی ای نیز توسط مدیر مستقیم برنامه ریزی، و 

پیشرفت برنامه ها در دوره های زمانی مشخص ارزیابی می شود. 

سامت  و  تغذیه  به  توجه  شرکت،  محل  در  مقیم  پزشک  چون  مزایایی  همچنین 
دوره ای  برنامه های  برگزاری  می باشد.  سامت  کمیته  طرح های  جمله  از  پرسنل 
با  کارکنان شرکت  آتیه  از فضای شرکت، وجود صندوق  در محیطی خارج  تفریحی 
هدف پرداخت وام قرض الحسنه در مواقع ضروری پیش بینی شده و .... بخشی از 

طرح هایی است که در راستای نگهداشت نیروی انسانی طرح ریزی شده است.
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مدیریت محصول )تحقیق و توسعه(
سپیدار  شرکت  در  توسعه  و  تحقیق  متولی  عنوان  به  محصول  مدیریت  واحد 
برعهده  را  با محصوالت  فرایندهای مرتبط  بهینه سازی  و  تمرکز  سیستم وظیفه 
دارد. ترسیم نقشه  راه محصول و مسیر پیشرفت آن با بررسی نیازمندی های بازار 
و تقاضای مشتریان از جمله فعالیت هایی است که در این واحد صورت می گیرد؛ 
همچنین بررسی فعالیت های رقبا در بازار از زاویه تولید امكانات محصوالت جدید 
یكی از وظایف مهم این واحد به شمار می رود. کارشناسان مدیریت محصول با 
انجام تحقیقات میدانی و نیازسنجی بازار، تحلیل نیاز مشتریان و مطالعه روندهای 
جهانی صنعت نرم افزار به توسعه و جهت دهی هر چه بهتر محصول کمک کرده 
به  جدید  سیستم های  شدن  اضافه  به  فعلی،  فرایندهای  بهبود  با  هم زمان  و 
تیم  توسط  شده  تولید  محصوالت  تست  و  بررسی  می کنند.  کمک  نیز  محصول 
است.  واحد  این  فعالیت های  دیگر  از  احتمالی  و  موجود  خطاهای  کشف  و  تولید 
خروجی های فعالیت های مدیریت محصول در بازه های زمانی مشخص در هیات 
صورت  به  محصوالت  راه  نقشه  آن،  اساس  بر  و  بررسی  سیستم  سپیدار  مدیره 

مداوم توسعه می یابد.
مجموعه فعالیت های این واحد، شرکت را مطمئن می سازد تا از آخرین تكنولوژی های 
به  نسبت  داخلی،  بازار  نیاز  با  متناسب  و  استفاده  محصوالت  تولید  در  دنیا  روز 
اقدام می شود. به عنوان  ایده پردازی و تولید محصوالت جدید به صورت مداوم 
مثال ایجاد بهبود محصول فعلی و محصوالت جدید توسط این واحد برای سال 99 

برنامه ریزی شده است.

مدیریت تولید
تیـم تولیـد متشـكل از برنامه نویسـان و تحلیل گـران حـوزه فنـاوری اطاعـات اسـت 
کـه از طریـق واحـد مدیریـت محصـول بـا بـازار و مخاطبـان، ارتبـاط پیـدا می کننـد. 
کارشناسـان ایـن واحـد وظیفـه دارنـد تـا نیازهـای بـازار را در قالـب ارائـه محصـوالت 
جدیـد و بهبـود سیسـتم های فعلـی پاسـخ دهنـد. برنامه نویسـی، رفـع خطاهـای 
از جملـه  فنـی  لحـاظ  از  تولیـد شـده  تحلیـل محصـوالت  و  تسـت  کشـف شـده، 

فعالیت هـای ایـن واحـد اسـت.

مدیریت بازاریابی
این واحد وظیفه شناسایی نیاز بازار در قالب انجام فعالیت های تحقیقاتی، برندینگ 
و شناسایی محصوالت به مخاطبان، ایجاد و حفظ هویت تبلیغاتی، تولید محتوا، 
برقراری و حفظ ارتباطات با ذی نفعان شرکت و سایر ارتباطات از طریق وب سایت، 
باشگاه مشتریان و ... را بر عهده دارد. محصوالت تولید شده از طریق فعالیت های 
تبلیغاتی و اطاع رسانی این واحد به بازار معرفی شده و بازخوردهای الزم از آن ها 

دریافت می گردد.

در زیر توضیحاتی پیرامون فعالیت های برخی از واحدهای اجرایی سپیدار سیستم 
که در نمودار فوق به آن اشاره شده است ارائه می گردد:
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مدیریت فروش و امور نمایندگی ها
این واحد تمرکز مستقیم بر فروش محصوالت از طریق شبكه گسترده نمایندگان 
و  آموزش  توسعه،  نگهداشت،  جذب،  نظیر  مواردی  همچنین  دارد.  برعهده  را 
واحد  این  در  نیز  شده  توافق  معیارهای  اساس  بر  فروش  نمایندگان  رتبه بندی 

مدیریت می شود.

این واحد، مدیریت فرایند فروش شرکت سپیدار سیستم را بر عهده داشته و عاوه 
بر آن، متشكل از مدیرانی است که بر اساس مناطق جغرافیایی تحت پوشش خود 

به مدیریت نمایندگان می پردازند. 

خدمات پس از فروش
در حوزه مدیریت پشتیبانی، واحد خدمات پس از فروش با پاسخگویی و پشتیبانی 
به موقع، مشارکت در تست محصوالت تولید شده و نهایتا انجام تست پذیرش، 
وظیفه ارتقای کیفیت سرویس دهی به مشتریان را بر عهده دارد. ساختار خدمات 
پس از فروش در سپیدار سیستم، شامل مجموعه ای از شرکت های بیرونی است 
که بر اساس قراردادهای فی مابین وظیفه اصلی ارائه خدمات تلفنی را به مشتریان 
بر عهده دارند الزم به ذکر است که عملكرد پرسنل شرکت های بیرونی در خصوص 
سطح  و  فروش  از  پس  خدمات  از  مشتریان  رضایت  میزان  خدمات،  ارائه  کیفیت 
شرکت  پرسنل  از  متخصص  تیمی  توسط  پیوسته  صورت  به  کارشناسان  دانش 
سپیدار سیستم در واحد خدمات پس از فروش ارزیابی می شود. بخشی از درآمد 
ارزیابی ها  این  نتایج  از فروش بر اساس  شرکت های همكار در حوزه خدمات پس 

تعیین و پرداخت می گردد.

ایجاد این ساختار عاوه بر ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در کنترل 
هزینه های سربار سپیدار سیستم و در نتیجه بهینه سازی بهای خدمات ارائه شده 

به مشتریان شده است.

واحد آموزش
کارکنان  نمایندگان،  مشتریان،  برای  آموزشی،  روش های  انواع  ارائه  آموزش،  واحد 
برگزاری  دارد.  برعهده  را  عاقه مندان  تمام  و  دانشجویان  سیستم،  سپیدار 
سمینارهای آموزشی و برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مراکز آموزشی معتبر از دیگر 
وظایف این واحد است که در سراسر کشور از طریق شبكه نمایندگی آموزشی به 

ارائه خدمات می پردازد.
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بخش دوم 
فعاليت و عمليات

1-2. معرفی شرکت
گروه همكاران سیستم به جهت اندازه اقتصادی و مدل های کسب وکار به عنوان 
یک نمونه موفق در صنعت نرم افزار است که با دارا بودن تجربه ای طوالنی در ارائه 
راهكارهای جامع مدیریت کسب وکار و با استفاده از فناوری های روز تولید نرم افزار، 
توانسته است نیازهای نرم افزاری بخش مهمی از صنایع کشور را پاسخ گو باشد و 

به حفظ و پایداری آن ها کمک نماید. 
مشتریان  بالقوه  بازار  به  توجه  با  سیستم  همكاران  گروه   ،1387 سال  اواخر  در 
شود؛  وارد  بازار  این  به  گرفت  تصمیم  اصناف،  و  کوچک  کسب وکارهای  حوزه  در 
از شرکت های عضو گروه  یكی  به عنوان  آسیا  نتیجه شرکت سپیدار سیستم  در 
همكاران سیستم )سهامی عام( از  سال 1387 با هدف عرضه انحصاری محصوالت 

”سپیدار“ و ”دشت“ و ارائه خدمات به مشتریان این دو محصول تاسیس شد. 
موضوع عملیات شرکت مطابق اساسنامه شرکت عمدتا در زمینه اجرای طرح های 
پشتیبانی  و  راه اندازی  استقرار،  تولید،  تحلیل،  شامل  اطاعات  فناوری  جامع 
کسب وکار  بازارهای  در  الكترونیک  تجارت  همچنین  نرم افزار و  بر  مبتنی  راه کارهای 
کوچک و اصناف شامل تحلیل، طراحی، تولید، فروش، اجاره و پشتیبانی نرم افزار های 
جامع کاربردی و ایجاد بسترهای الزم، انجام خدمات مشاوره در زمینه های فناوری 

اطاعات و سایر موضوعات مرتبط با موضوع شرکت است.

آخرین پروانه بهره برداری شرکت در تاریخ 1398/05/06 توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با شماره 60/126917 جهت تولید نرم افزار به شرکت سپیدار سیستم آسیا 

به منظور توسعه فناوری اطاعات اعطا شده است. 

بازار متفاوت شرکت های کوچک و اصناف با صنایع بزرگ و متوسط
یكی از ویژگی های شرکت های موفق در هر حوزه ای، تقسیم بندی صحیح و اصولی 
بازارهای هدفشان است. این تقسیم بندی می تواند بر اساس ویژگی های مختلفی 
باشد.  کسب وکارها   ... و  جغرافیایی  منطقه  مبادالت،  ریالی  حجم  اندازه،  همچون 
راهكارهای مالی  لزوم متناسب سازی  و  بازار  از  نیازمندی های هر بخش  در  تفاوت 
نیازهای  به  پاسخ گویی  منظور  به  که  است  قدری  به  بازار  این  از  بخش  هر  برای 
شرکت های کوچک و اصناف نیاز به ارائه بسته محصوالت متناسب با این بخش از 

بازار از گذشته احساس می شد.
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بالقوه موجود در قسمت های مربوط به  نكته قابل توجه، تعداد زیاد مشتریان 
شرکت های کوچک و اصناف است که طبق آخرین برآوردها تعداد شرکت های کوچک 
میلیون   3 از  بیش  اصناف  تعداد  و  شرکت  هزار   250 از  بیش  ایران  بازار  در  فعال 
فروشگاه است. از این رو، همكاران سیستم نگاهی متفاوت به این دو قسمت از بازار 

داشته است که در زیر به این موضوع می پردازیم.
نكته مهم و قابل تامل این است که بین بازار "صنایع بزرگ و متوسط" با "شرکت های 
نرم افزارهای مالی و حسابداری  از  نیازهای متفاوتی در استفاده  کوچک و اصناف" 

وجود دارد که سعی شده در جدول زیر به مهم ترین آن ها اشاره شود.
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1-2. نیاز بازارها در حوزه نرم افزار مالی و حسابداری

صنایع بزرگ و متوسطکسب وکارهای کوچک و اصناف

- کاربری آسان نرم افزارنیاز محصولی

- استفاده از بسته های نرم افزاری 
از پیش آماده شده

- امكان دریافت سریع و راحت 
نسخه های بروزرسانی شده

- الزام به تطبیق فرایندهای 
مشتری با فرایندهای استاندارد 

و از پیش تعیین شده در 
سیستم ها

- پیچیدگی و تعدد نیازمندی ها متناسب
  با کسب و کار این شرکت ها

- نیاز به سفارشی سازی محصول

- سفارش نیازهای خاص محصولی

- نیاز به طراحی های مفهومی و 
متناسب سازی فرایندها به منظور راه اندازی 

و استقرار بهینه سیستم ها و خاص 
فرایندها و مدل های کسب و کار هر مشتری

- پشتیبانی حجم دیتای زیاد و تعداد کاربران 
زیاد و سطوح دسترسی پیشرفته

- امكان پیاده سازی فرایندهای کاری بهینه 
شده مشتریان در سیستم ها و تطبیق 
فعالیت های سیستم ها با این فرایندها

مدل های 
متفاوت 
پشتیبانی

ارائه خدمات پشتیبانی در 
زمینه رفع مشكات آموزشی 
و سیستمی از طریق تلفن، 

چت آناین، پرسش و پاسخ در 
باشگاه مشتریان با هزینه کم 

برای مشتریان

ارائه خدمات  پشتیبانی در زمینه پاسخ به 
نیازهای جدید مشتری, آموزش کاربران, رفع 

مشكات سیستم ها, تغییرات فرایندها و 
ساخت گزارشات جدید به صورت حضوری و 
تلفنی و نیروی مقیم و با هزینه متناسب با 

خدمات مورد نیاز

خدمات 
آموزشی

ارائه خدمات آموزشی در زمینه 
کاربرد سیستم ها به صورت 

الكترونیكی، مجازی و چند 
رسانه ای و همچنین از طریق 

آموزشگاه های عمومی و 
تخصصی در سراسر کشور

ارائه خدمات آموزشی در زمینه مفاهیم 
کاربردی مالی, بازرگانی و ...., فرایندهای 

کسب وکار و کاربردی سیستم ها به صورت 
کاما تخصصی از طریق مراکز اختصاصی 

همكاران سیستم و تیم های متخصص 
استقرار و شرکت های زیر مجموعه

فروش به صورت بسته فرایند فروش
نرم افزاری آماده توسط شبكه 
گسترده نمایندگان فروش در 

کل کشور

فروش در قالب ارائه راهكارهای  نرم افزاری  
براساس شناخت از نیازهای مشتری توسط 
شرکت های تحت پوشش و شرکت های تحت 

لیسانس
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عالوه بر موارد باال ۳ عامل اصلی دیگر نیز وجود دارد که دلیلی منطقی برای 
جداسازی این دو بازار از یکدیگر می باشد:

از  بازار های شرکت های کوچک )بیش  بالقوه در  مشتریان  بالقوه:  تعداد مشتریان 
از 3 میلیون صنف( به نسبت مشتریان  250 هزار شرکت فعال( و اصناف )بیش 
را  نیاز  این  موضوع  این  و  است  بیشتر  بسیار  متوسط  و  بزرگ  صنایع  در  بالقوه 
ایجاد می کند که فرایندهای فروش، بازاریابی، آموزش و .... بسیار متفاوتی نسبت 
این  تمامی  رو  از همین  شود،  ایجاد  همكاران سیستم  در  موجود  فرایندهای  به 
فرایندها در شرکت سپیدار سیستم با هدف توان ارائه خدمات و محصوالت به این 

قسمت بزرگ بازار است.

قدرت خرید مشتریان: مشتریان بالقوه موجود در کسب وکارهای کوچک و اصناف، 
و  نرم افزار  برای خرید  نیازهای خود،  با  پرداخت محدود و متناسب  یا تمایل  توان 
پشتیبانی آن دارند و این در حالی است که در صنایع بزرگ و متوسط قیمت ها با 
توجه به سطح محصوالت و خدمات ارائه شده به آن ها سطوح بسیار باالتری دارد.

در حوزه تولید و ارائه نرم افزار، تعداد رقبا در کسب وکار های کوچک و اصناف  رقبا: 
در مقایسه با صنایع بزرگ و متوسط بسیار زیاد و همینطور رفتار آن ها نیز بسیار 
مربوطه،  بررسی های  انجام  از  پس  سیستم  همكاران  رو  این  از  است.  متفاوت 
از  متفاوت  استراتژی های  و  ساختار  با  سیستم  سپیدار  شرکت  ایجاد  به  تصمیم 
همكاران سیستم گرفت تا بتواند در این قسمت بازار به خوبی به رقابت بپردازد. 
الزم به ذکر است این روند، بعدها توسط دیگر رقبای همكاران سیستم برای حضور 

در بازار کسب وکارهای کوچک تكرار شد.

فعالیت شرکت سپیدار سیستم آسیا در سه بخش عمده ارائه می گردد: 

- تولید و توسعه محصوالت نرم افزاری
- فروش محصوالت در حوزه نرم افزارهای کاربردی در بازارهای کوچک و اصناف

- ارائه خدمات پس از فروش و آموزش به مشتریان شرکت

همكاران  بازار  از  است  سپیدار  هدف  بازار  که  اصناف  و  کوچک  شرکت های  بازار 
سیستم کاما جدا و مستقل است که این موضوع در اساسنامه سپیدار سیستم 
سپیدار  شرکت  فعالیت های  و  فرایندها  نتیجه  در  است  شده  تشریح  کاما  نیز 
سیستم -به دلیل جدا بودن این بازارها- مستقل از فرایندهای کسب وکار همكاران 
بازاریابی،  پشتیبانی،  فروش،  شامل  کسب و کار  فرایندهای  این  است.  سیستم 
اعطای نمایندگی، موضوعات آموزشی و ... است. با توجه به این استقال در بازار 
به هیات  مدیره سپیدارسیستم منتقل شده  تمامی تصمیم گیری ها  فرایندها،  و 
از  اعم  شرکت  کسب وکار  و  فعالیت ها  زمینه  در  تصمیم گیری  نتیجه  در  و  است 
قیمت گذاری محصوالت، اعطای انعقاد قراردادهای نمایندگی فروش و پشتیبانی و 
آموزش، نرخ گذاری محصوالت و سایر در محدوده اختیارات سپیدار سیستم بوده 

و این شرکت به صورت کاما مستقل عمل می نماید.

بازار شرکت های کوچک و اصناف، بازار مستعدی است که شرکت سپیدار سیستم 
با قدرت و  تاکنون  از بدو تاسیس  آسیا در راستای موضوع و حوزه فعالیت خود، 
برنامه ریزی دقیق و منسجم وارد آن شده است و رشد فزاینده سهم از بازار این شرکت، 
طی این سال ها گویای مزیت های رقابتی و محبوبیت محصوالت آن در بازار است. 
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از مزیت های رقابتی محصوالت سپیدار سیستم می توان به سهولت و سادگی برای 
مجرب  تیم  دانش  تولید،  در  روز  تكنولوژی  از  استفاده  بودن،  خطا  بدون  کاربران، 
پشتیبانی  تیم  کشور،  سراسر  در  فروش  نمایندگان  گسترده  شبكه  تولید کننده، 

آناین، گستردگی بازار، گستردگی مشتریان تحت پوشش و ... اشاره نمود.

افزایش   اضافه شدن مشتریان جدید با حجم گسترده در هر سال و پیش بینی 
روند جذب مشتریان جدید در سال های آتی با شیب صعودی، نشان دهنده نقاط 
بودن  جوان  به  توجه  با  که  بوده  سیستم  سپیدار  محصوالت  باالی  بسیار  قوت 

شرکت، بی شک تاییدی بر نقاط قوت محصوالت این شرکت است. 

پیشنهاد  و  در حوزه شرکت های کوچک  تعداد مشتریان »سپیدار«  فزاینده  رشد 
این محصول توسط مشتریان به یكدیگر، نشان دهنده کارآیی باالی این محصول 

در بازار است. 

اخیر  اقدامات  و  توجه  و  بازار  به گستردگی  توجه  با  در حوزه محصولی »دشت«، 
دولت در خصوص توسعه به کارگیری از ابزارهای مكانیزه در اصناف، بی شک توجه 
برای  مناسبی  بسیار  فرصت  خود  این  و  شد  خواهد  جلب  برتر  برندهای  به  بازار 
شرکت سپیدار سیستم آسیا خواهد بود که با تكیه بر نقاط قوت محصوالت خود، 
سهم باالیی از بازار را در سال های آتی طی یک برنامه ریزی دقیق و منسجم برای 
خود رقم بزند. شرکت سپیدار سیستم، تمرکز بر اصناف را با برنامه ویژه برای پنج 
ابزار و یراق  آرایشی و بهداشتی، پوشاک، لوازم یدکی،  صنف سوپر مارکت ها، لوازم 
آغاز و نسخه های ویژه این اصناف نیز در 2 سطح پایه و پیشرفته به بازار ارائه شده 
اکثریت  به  پاسخگویی  قابلیت  نیز  به ذکر است نسخه عمومی دشت  است. الزم 

اصناف را دارا است.

بازار شرکت های کوچک و اصناف، بازاری است که بر اساس تعداد و تنوع آن، حاشیه 
سپیدار  شرکت  خوشبختانه  داشت.  خواهد  پی  در  فعالیت  برای  مناسبی  سود 
سیستم با توجه به تمرکز خوبی که در این بخش از بازار داشته است و بر اساس 
تولیدی،  بازرگانی،  کوچک  شرکت های  به  شده  ارائه  مناسب  و  تخصصی  راهكار 
پیمانكاری و خدماتی موفق شده است برند خوشنامی را در بازار ایجاد نماید و طی 
مدت کوتاهی، از رشد خوبی برخوردار شده و از لحاظ پاسخگویی به نیاز مشتریان 

و همچنین جذب تعدادی مشتریان به خوبی عمل کند.

در حوزه محصولی سپیدار، در حال حاضر حدود 250 هزار شرکت فعال وجود دارد 
که بیش از 14 درصد آن ها از محصول سپیدار استفاده می نمایند. 86 درصد دیگر 
یا شرکت هایی هستند که فاقد نرم افزار حسابداری بوده و یا از سایر نرم افزارهای 

موجود در بازار استفاده می کنند.
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1-2. نمودار سهم بازار محصول سپیدار

2-2. نمودار رشد تعداد مشتریان سپیدار

تعداد مشتریان جدید در هر سال 

در حوزه محصولی دشت، حدود 3 میلیون واحد صنفی وجود دارند که پیش بینی 
می شود تعداد 1 میلیون از این واحدهای صنفی، ملزم به نگهداری صندوق مكانیزه 
فروش هستند؛ از آنجا که بخش عمده ای از بازار اصناف، نرم افزار قابل اتكائی ندارند، 

لذا پتانسیل زیادی برای ورود شرکت سپیدار سیستم در این بازار وجود دارد. 

 6,550
 7,500

پیشبینی

پیشبینی
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3-2. نمودار رشد درآمد عملیاتی سپیدار سیستم )میلیون ریـال(

سرمایه گذاری های شرکت در حوزه های مرتبط 
وجود پتانسیل باال و زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر موجب شده تا هیات  مدیره 
شرکت سپیدار سیستم تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت هایی بگیرند که زنجیره 
بازار فعلی  به  را  بازار  از  و بخش های دیگری  نماید  تكمیل  بازار  در  را  ارزش شرکت 
اضافه نماید. در همین راستا سرمایه گذاری در 40 درصد از سهام شرکت نرم افزاری 
در  دانا  سرمایه گذاری  مدیریت  شرکت  از  خرید  با  ایرانیان  سپیدز  نوین  فناوران 
مفید،  ایده  سرمایه گذاری  مشاور  شرکت  پذیرفت.  صورت   1397 سال  ماه  مرداد 
ارزش گذاری را با توجه به روند سودآوری شرکت فناوران نوین سپیدز ایرانیان برای 
5 سال آتی انجام داده و در نهایت در چارچوب ارزش گذاری انجام شده و با توجه به 
نظر هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا مبلغ معامله 36 
این  توسط هیات مدیره سپیدار سیستم  از تصویب  بعد  و  تعیین  ریال  میلیارد 

انتقال انجام شد.

شرکت نرم افزاری فناوران نوین سپیدز ایرانیان در سال 1378 فعالیت خود را با ارائه 
مشتریان  تعداد  سال ها  این  طی  است.  کرده  آغاز  رستوران  مدیریت  نرم افزارهای 
سپیدز به حدود 13000 مشتری رسیده که از نرم افزارهای متنوع این شرکت جهت 
مدیریت رستوران خود استفاده می کنند. سهم بازار این شرکت در تهران 70% و در 

شهرستان ها به 30% می رسد.

رستوران ها، آبمیوه و بستنی فروشی ها، فست فودها، تهیه غذا و کترینگ، قهوه خانه 
و سفره خانه های سنتی گروه های مختلف مشتریان شرکت را تشكیل می دهد. این 
شرکت همچنین سخت افزارهای مورد نیاز رستوران مانند کامپیوترهای بدون کیس 
تامین  نیز  را  و...  سفارش گیری  تبلت های  حرارتی،  پرینترهای   ،)All-in-One( MSI

می کند که بخش دیگر درآمد شرکت را تشكیل می دهد. 
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بسته های نرم افزاری فروش و مدیریت رستوران شامل سه نوع ساده، متوسط 
و پیشرفته است. عمده تفاوت این نرم افزارها در تعداد کامپیوتر قابل اتصال برای 

سفارش گیری و تعداد پرینتر متصل به دستگاه است. 

مهمترین دارایی ثابت این شرکت، یک ساختمان و زمین به ارزش 60 میلیارد ریـال 
در پایان سال 1398 بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده است.

تعداد پرسنل این شرکت در پایان سال 1398، 51 نفر است که نسبت به سال قبل 6 
نفر کاهش داشته است. برنامه های توسعه ای این شرکت باعث شد تا هیات مدیره 
فناوران نوین سپیدز ایرانیان بر آن شود که مدل همكاری با برخی از پرسنل شرکت 
تغییر یابد. به عنوان مثال در حوزه فروش، جهت تقویت شبكه نمایندگان، تعدادی 
از پرسنل شرکت از بدنه اصلی جدا و در قالب نمایندگی مشغول به فعالیت شدند. 
کیفیت  بهبود  و  هزینه  کاهش  و  مشتریان  رضایت  افزایش  راستای  در  همچنین 
پشتیبانی، طرح دورکاری توسط هیات مدیره این شرکت مصوب شد. از مهم ترین 
برنامه های توسعه آتی شرکت فناوران نوین سپیدز ایرانیان می توان به ارائه نسل 
نمایندگی  شبكه  توسعه  جاری،  سال  دوم  نیمه  در  شرکت  این  محصوالت  جدید 

فروش، افزایش رضایت مشتریان در حوزه پشتیبانی اشاره نمود.

عامت تجاری این محصول طی شماره آگهی 139550840001003363 در تاریخ 
پروانه  است.  رسیده  ثبت  به  کشور  اماک  و  اسناد  ثبت  سازمان  نزد   1395/01/21
بهره برداری این شرکت در تاریخ 1398/09/26 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به  آسیا  به شرکت سپیدار سیستم  نرم افزار  تولید  با شماره 60/258653 جهت 

منظور توسعه فناوری اطاعات اعطا شده است.  
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سیاست تخفیفات فناوران نوین سپیدز ایرانیان پس از اعمال پلكان تخفیف موضوع آیین نامه تخفیفات، مصوب هیات 
مدیره این شرکت محاسبه می  گردد. این تخفیفات با توجه به سطح نمایندگی و استان نمایندگی و بودجه تعهد شده 
ارائه  تاریخ  در  ایرانیان  سپیدز  نوین  فناوران  شرکت  نرم  افزار  درآمد  می  گیرد.  قرار  تخفیف  پلكان  در  نماینده  هر  ساالنه 
امیدنامه )29 آذر ماه 1399( 37.000 میلیون ریال، درآمد سخت  افزار 24.500 میلیون ریال و مبلغ 18.800 میلیون ریال 
درآمد قراردادهای پشتیبانی ارسالی برای مشتریان این شرکت است که تعهد تا پایان سال 1399 می  باشد و مابه  التفاوت 
با بودجه، مربوط به قراردادهای جدید احتمالی خواهد بود. در خصوص رشد بودجه سال 1399 فناوران  مبلغ درآمد 
نوین سپیدز ایرانیان در مقایسه با عملكرد این شرکت در سال 1398، مواردی چون آماده شدن محصول جدید و تحت 
وب این شرکت که در نیمه دوم سال 1399 به بازار عرضه می  گردد و پتانسیل باالیی را برای فروش این شرکت به همراه 
می  آورد در کنار رشد و توسعه شبكه نمایندگان فعال این شرکت که اثر آن در نیمه دوم سال 1399 و با روال مند شدن 
شرایط رستورا ن  ها -در شرایط همه  گیری ویروس کرونا- مشخص خواهد شد تاثیر بسزایی دارد. همچنین قابل ذکر است 
بخش اعظم درآمدهای پشتیبانی این شرکت در نیمه دوم سال امضاء می  شوند که خود سبب می  شود تا تحقق بودجه 
با مدیریت هزینه  های خود و حذف قفل  های  این شرکت  با نسبت بیشتری در نیمه دوم سال محقق شود. همچنین 
سخت افزاری از پكیج محصوالت خود موفق به کاهش بهای تمام شده بسته  های نرم  افزاری شد که نتیجه مستقیمی 
در افزایش سودآوری شرکت داشته است. فناوران نوین سپیدز ایرانیان به عنوان برند اول محصوالت نرم  افزاری در حوزه 
رستوران  ها با تعداد مشتریان باال و سهم از بازار باالی 50 درصد در سطح کشور و دارا بودن شبكه فروش متخصص در 
سراسر کشور در کنار محصول کامل و پاسخگو و ارائه محصول جدید تحت وب، انتظار می  رود بودجه سود خود را در 

سال 1399 محقق نموده و رشد سودآوری را در سا ل  های بعد حفظ نماید.

عملكرد سال های 1397 و 1398 و همچنین پیش بینی سال 1399 شرکت فناوران 
نوین سپیدز ایرانیان به شرح زیر است:

2-2. عملكرد و بودجه فناوران نوین سپیدز ایرانیان

حوزه
عملكرد سال 

1397
عملكرد سال 

1398
درصد رشد 

عملكرد 
1398 به 
سال قبل

پیش بینی 
سال 1399

درصد رشد 
پیش بینی 
به عملكرد 

1398 میلیون ریالمیلیون ریال

33,37539,3203857.00045درآمد نرم افزار

)34(48,79045,800730.000درآمد سخت افزار

15,87018,4803925.00035درآمد پشتیبانی

98,035103,60022112.0008جمع درآمد

)34(43,10640,6441227.000بهای تمام شده سخت افزار

28,58636,6433046.00026هزینه حقوق و دستمزد

1,0022,060713.00046هزینه بازاریابی

9,46614,7703415.0002هزینه عملیاتی

)3(82,16094,117239.100جمع هزینه

15,8759,4832021.000121سود عملیاتی
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استارت آپ در شرکت توسعه  ایرانیان جهت سرمایه گذاری در شرکت های  نوین سپیدز  فناوران  همچنین 
تجارت ابتكار نوین )دلینو-سهامی خاص( سرمایه گذاری معادل 39/998 درصد داشته است. شرکت توسعه 
تجارت ابتكار نوین )سهامی خاص( در تاریخ 1396/01/19 و تحت شماره 508017  در اداره کل ثبت شرکت ها 
و مالكیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت این شرکت طبق اساسنامه آن عبارت است 
از: تولید محصوالت نرم افزاری، ایجاد و ارائه خدمات و سرمایه گذاری بر کسب وکارهای مبتنی بر فناوری 
اطاعات و ارائه خدمات ثبت سفارش غذا بر بستر اینترنت و اینترانت و بازاریابی غیرهرمی و شبكه ای. با 
توجه به صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور ماه 1398 مبلغ سرمایه گذاری شده در 
شرکت توسعه تجارت ابتكار نوین مبلغ 32.221 میلیون ریال بوده است. دوره بازگشت این سرمایه طبق 

پیش بینی ارائه شده تا سال 1401 خواهد بود.

مهم ترین کسب وکار شرکت توسعه تجارت ابتكار نوین، ارائه سرویس آناین سفارش غذا با نام »دلینو« 
است. این سرویس به مشتریان امكان می دهد تا با استفاده از تنوع مناسبی از رستوران ها و با قیمتی 
مناسب تر،  غذای مورد نظر خود را انتخاب نمایند. اتصال سرویس دلینو به نرم افزارهای رستورانی سپیدز، 
از شبكه  امكان استفاده  را به صورت قابل توجهی کاهش داده است و  این سرویس  ارائه  هزینه و زمان 

نمایندگان سپیدز را برای توسعه این کسب وکار فراهم کرده است.

یكی دیگر از فعالیت های جدید شرکت توسعه تجارت ابتكار نوین راه اندازی سایتی با عنوان »ناهارتایم« 
می باشد. ناهارتایم راه حل جامع تامین غذای کارکنان در شرکت ها و سازمان هایی است که هر روز حداقل 
یک ساعت از زمان خود را صرف یافتن غذای دلخواه خود می کنند. در ناهارتایم با استفاده از تجربه فعالیت 
در صنعت رستوران و سفارش آناین غذا، پاسخی جامع به مساله تامین غذای شرکت ها و سازمان ها داده 
سیاست های  به  می توان  حقوق  هزینه  بر  عاوه  شرکت  این  عملیاتی  هزینه های  مهم ترین  از  می شود. 
با  و  بازاریابی  روند  بهبود  این سیاست ها، سلسله عملیاتی است که جهت  کرد  اشاره  تشویقی دوره ای 
اجرا می شود. سیاست تخفیف شرکت توسعه تجارت  هدف جذب مشتری در دوره های زمانی مشخص 
ابتكار نوین بر مبنای برنامه بازاریابی و پروموشن های ماهانه این شرکت است که در ابتدای سال به تایید 

هیات مدیره این شرکت می رسد. 

مدل درآمدی شرکت توسعه تجارت ابتكار نوین )دلینو(، به صورت دریافت پورسانت از رستوران ها بواسطه  
اتصال مشتری به آن ها است. بر اساس شرایط رستوران ها، مدل همكاری و کیفیت سرویس، این درصد 
از حدود 8 درصد تا حدود 12 درصد متغیر است. این نرخ در طول مدت همكاری با رستوران ها، در سطح 

سرویس تعریف شده ثابت است.

از جمله اقدامات شرکت توسعه تجارت ابتکار نوین در جهت تقویت کسب و کار می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

کسب درآمد از طریق سایت های اختصاصی	 

توسعه سهم بازار در شهرهای موجود 	 

تعدیل هزینه ها و رساندن کسب و کار به نقطه سربه سر	 

توسعه »ناهار تایم« به عنوان یک کسب وکار مجزا از دلینو و انجام هزینه های النچ و 	 
توسعه محصول به صورت کنترل شده

کنترل هزینه سیاست های تشویقی جذب مشتری و افزایش اثربخشی آن ها	 

استقال نقدینگی و کاهش وابستگی مالی به سرمایه گذاران 	 

موفقیت در شرکت های استارت آپ عاوه بر وجود ایده های جذاب در مدل کسب و کار و بهره مندی از تیم های 
چابک و متخصص ماهیتا نیازمند صرف زمان و تزریق نقدینگی، متناسب با چشم انداز آتی شرکت می باشند 
و میزان تحقق شاخص های کلیدی فعالیت، مستقل از سود و زیان دوره، باعث ایجاد ارزش برای آن ها است. 
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3-2. ترکیب سهامداری توسعه تجارت ابتكار نوین 

انجام  شده پیش بینی می شود این  با وجود این نكته، بر اساس برنامه ریزی های 
استارت آپ در آینده نزدیک با راه اندازی خطوط کسب وکار جدید به نقطه سربه سر 

نزدیک و طی مدت زمان مشخصی زیان انباشته خود را مستهلک نماید.

آناین و لزوم بازنگری مداوم سیاست ها و  بازار سفارش  با توجه به متغیر بودن 
کوتاه مدت  برنامه های  ارائه  لزوم  بازار،  از  بخش  این  در  موفقیت  جهت  رویكردها 
از  یكی  تصمیم گیری،  در  مربوط  اطاعات  ارائه  منظور  به  آن ها  به  دقت بخشی  و 
سیاست های تیم مدیریتی شرکت توسعه تجارت ابتكار نوین است. بر این اساس، 
به  ورود  سپس  و  اول  گام  در  شرکت  انباشته  زیان  افزایش  عدم  بر  فعلی  تمرکز 
از بازگشت  دوره  بازگشت سرمایه  در زمانی مشخص است. ضمن آنكه قسمتی 
افزایش  و  بیشتر  مشتری  جذب  بواسطه  شرکت  ارزش  افزایش  محل  از  سرمایه 

تعداد سفارشات مورد انتظار خواهد بود.

از  سیستم  سپیدار  مستقیم  غیر  و  حداقلی  سهم  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم 
بر  اهمیتی  با  تاثیر  شرکت  این  آتی  عملكرد  درصد(   16 حدود  )در  کسب وکار   این 

صورت های مالی سپیدار سیستم نخواهد داشت.

نام   با  به 100.000 سهم  نوین منقسم  ابتکار  تجارت  سهام شرکت توسعه 
1000  ریالی می باشد و ترکیب سهامداری آن به شرح زیر است:

ارزش اسمی سهام-ریالتعداد سهامنام سهامدار

39.99839.998.000شرکت فناوران نوین سپیدز ایرانیان

30.00130.001.000*شرکت توسعه کسب و کارهای دانه

22.40022.400.000همایون حریری

1.9001.900.000حمیدرضا رحیمی 

1.9001.900.000البرز شیرانی

1.9001.900.000فرزین فدامین

1.9001.900.000سامان غامی

11.000*شرکت اطاعات مدیریت همكاران سیستم

100.000100.000.000جمع

*الزم به ذکر است که شرکت توسعه کسب وکارهای دانه و اطاعات مدیریت همكاران 
سیستم از شرکت های زیر مجموعه همكاران سیستم )سهامی عام( می باشند.
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بودجه تعدادی سفارشات شرکت دلینو در سال های 1۳97 و 1۳98 و همچنین 
پیش بینی سال 1۳99 به شرح زیر است:  

4-2.جدول سفارشات تعدادی توسعه تجارت ابتكار نوین

 5 پیش بینی  صورت  به  نوین  ابتكار  تجارت  توسعه  شرکت  سرمایه  بازگشت  دوره 
سال  در  شرکت  این  می شود  پیش بینی  است.  زیر  شرح  به  شرکت  این  آتی  سال 
1399 از نقطه سربه سر عبور نماید. از مهم ترین برنامه های این شرکت برای تحقق 

چشم انداز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- افزایش تمرکز بر گستردگی جغرافیایی شهرهای تحت پوشش برای
    افزایش سفارشات دلینو

2- اطاع رسانی و تبلیغات سایت های اختصاصی 

3- افزایش تمرکز بر کسب وکار شرکتی و راه اندازی سرویس لجستیک

4- کاهش وابستگی به پروموشن و بازاریابی و افزایش تمرکز بر 
     شبكه نمایندگان فروش

بودجه سال 1399عملكرد سال 1398عملكرد 1397عنوان

1,0441,3091,200تعداد سفارش روزانه دلینو

840618800تعداد سفارش روزانه اختصاصی

150170-تعداد سفارشات شرکتی

1,8842,0772,170جمع تعداد سفارشات روزانه



اميد نامه پذيرش و درج شركت سپيدار سيستم آسيا )سهامی عام(28

5-2.پیش بینی عملكرد توسعه تجارت ابتكار نوین

جهت گیری شرکت برای ایجاد ثبات درآمد

وسعت بازاری که شرکت سپیدار سیستم در آن مشغول به فعالیت است و همچنین 
ثبات  چشم انداز  ایجاد  موجب  اخیر،  سال  یک  در  شرکت  هیات مدیره  تصمیمات 
قابل تشریح  زیر  در بخش  این چشم انداز  است.  این مجموعه شده  برای  درآمد 

است:

1- ویژگی خاص در بازار شرکت های کوچک و اصناف به دلیل ورود و خروج باال: بازار 
شرکت های کوچک و اصناف برخاف صنایع بزرگ شاهد ورود و خروج باالیی است و 
به دلیل ورود شرکت های زیادی در هر سال به این بازار، امكان رشد تعدادی فروش 
باال است لذا سپیدار سیستم تمرکز خود را بر روی فروش محصول معطوف داشته 
سپیدار  مشتریان  تعداد  چشم گیر  رشد  به  توجه  با  است  ذکر  قابل  البته  باشد. 

1398139914001401عنوان

1,3091,2001,8002,700تعداد سفارش روزانه دلینو

6188001,1001,600تعداد سفارش روزانه اختصاصی

150170350500تعداد سفارشات شرکتی

2,0772,1703,2504,800جمع تعداد سفارشات روزانه

23,06726,28042,70573,913درآمد از محل دلینو

320300400500درآمد از محل طراحی سایت اختصاصی

10,90411,09616,99127,923درآمد از محل اختصاصی و ناهار تایم

34,29137,67660,096102,336جمع کل درآمدها

22,42415,00020,00023,000هزینه حقوق و دستمزد

8,6005,0007,00010,500هزینه پروموشن ها

9,2885,5008,00011,000هزینه بازاریابی

19,2855,0007,00010,000هزینه عملیاتی

59,59730,50042,00054,500جمع کل هزینه ها

6,95718,09647,835)25,306(سود )زیان( عملیاتی
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سیستم، درآمد حاصل از پشتیبانی نیز قابل ماحظه خواهد بود و همچنین به 
دلیل ورود و خروج باال در این بازار، همواره بخشی از فروش محصول با ثبات بوده 
و می توان این ویژگی را مهم ترین دلیل برای ایجاد چشم انداز ثبات درآمد دانست.

2- تکمیل و ارتقا بسته نرم افزاری مشتریان: یكی از استراتژی های سپیدار سیستم 
رشد  بتواند  طریق  این  از  که  است  بوده  مشتریان  سیستم های  ارتقاء  همواره 
درآمدی قابل ماحظه ای برای خود کسب کند، به عنوان مثال تولید سیستم های 
سپیدار  نرم افزاری  بسته  تكمیل  راستای  در  و....  پیشرفته  فروش  ثابت،  دارایی 
ایجاد می کند  را  نرم افزار دشت مسیری  در  اصناف  ویژه  امكانات خاص  ایجاد  یا  و 
که سپیدار سیستم بتواند با پوشش دادن نیازهای بیشتری از مشتریان، مسیر 

درآمدی خود را تثبیت نماید.

۳- ارائه محصوالت جدید به بازار: یكی از فرایندهایی که همواره در سپیدار سیستم 
تیم  بازار هدف بوده است،  به  ارائه محصوالت جدید  امكان  وجود داشته بررسی 
مدیریت محصول سپیدار سیستم با توجه به اطاعاتی که به صورت مستمر از 
تیم تحقیق بازار دریافت می کند بررسی امكان تولید محصوالت جدید برای قسمتی 
از بازار را انجام می دهد، برای مثال تولید بسته های نرم افزاری پخش، مدیریت تردد و 
پیمانكاری برای پوشش نیازهای شرکت های تخصصی کوچک انجام شد.  همچنین 
نسخه های ویژه اصناف نرم افزار دشت شامل سوپر مارکت، آرایشی و بهداشتی و 

پوشاک در سال 97 و در سال 98 ابزار و یراق آالت و لوازم یدکی به بازار عرضه شد.

تغییرات  نرم افزار  حوزه  در  ناگزیر  عوامل  از  یكی  محصوالت:  تکنولوژی  تغییر   -4
بازار  پیشتاز  مورد  این  در  همواره  سیستم  همكاران  شرکت  که  است  تكنولوژی 
از  حرکت  مثال  )برای  خود  محصوالت  تكنولوژی  تغییرات  ایجاد  با  و  است  بوده 
سیستم های تحت DOS به سمت سیستم های ویندوزی، تحت وب و در حال حاضر 
نیز سیستم های Cloud( توانسته جهش های درآمدی قابل ماحظه ای ایجاد کند 
درآمدی  ثبات  باعث  مشتریان  نیازهای  به  بهتر  پاسخگویی  بر  عاوه  امر  این  که 
مستثنی  قاعده  این  از  نیز  سیستم  سپیدار  شرکت  محصوالت  می شود.  شرکت 
نبوده است و تیم تولید محصوالت سپیدار و دشت نیز همواره تغییرات تكنولوژی 
مورد نیاز بازار را مورد بررسی قرار می دهد تا در زمان مناسب این تغییرات تكنولوژی 

انجام شود.

نیز  اصناف  حوزه  در  فروشگاهی:  صندوق  و  نرم افزار  از  استفاده  شدن  فراگیر   -5
استفاده  برای  الزام  همینطور  و  فروشگاهی  نرم افزار  از  استفاده  فرهنگ  ایجاد  با 
از صندوق فروشگاهی در اصناف، فرصت مناسبی برای توسعه و جهش فروش 
درآمدی  مسیر  می تواند  که  است  شده  فراهم  سیستم  همكاران  دشت  نرم افزار 
سپیدار سیستم را در آینده با ثبات و همینطور با افزایش چشم گیری مواجه سازد.

شبكه  توسعه  کسب و کار:  زیرساخت های  بهبود  و  نمایندگان  شبکه  توسعه   -6
و  از لحاظ کمی  فروش و خدمات سپیدار سیستم در طی چند سال گذشته چه 
از لحاظ کیفی قابل ماحظه بوده است به طوریكه تعداد نمایندگان سپیدار  چه 
سیستم در سال 1388 از 3 به 290 نماینده فروش پشتیبانی و آموزش در سال 
سایر  سیستم،  سپیدار  نمایندگان  شبكه  توسعه  بر  عاوه  است.  رسیده   1399
بهبودهای زیرساختی شرکت این نوید را می دهد که جریان درآمدی شرکت همواره 

با شیب قابل ماحظه ای رو به رشد باشد.  
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انتقال الیسنس نرم افزار؛ تصمیمی استراتژیک در جهت کاهش ریسک 
و حفظ منافع سهامداران جدید

با توجه به اینكه در ابتدای شروع فعالیت سپیدار سیستم، تیم نرم افزاری شرکت 
سپیدار  محصول  ساخت  و  طراحی  مادر(  شرکت  عنوان  )به  سیستم  همكاران 
این  تولید  شده ی  تمام  بهای  لذا  بود،  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  دشت  و 
شناسایی  سیستم  همكاران  شرکت  در  نامشهود  دارایی های  قالب  در  نرم افزارها، 
و ثبت شده بود؛ به همین علت سپیدار سیستم در هر سال 50% از مبلغ درآمد 
فروش نرم افزار را به عنوان »حق الیسنس نرم افزار« به همكاران سیستم پرداخت 
می کرده است. از زمانی که شرکت سپیدار سیستم تصمیم به عرضه سهام خود 
در بازار بورس گرفت، به جهت کاهش ریسک و حفظ منافع بلند مدت سهامداران 
به  دادگستری  رسمی  کارشناس  طرف  از  ارزش گذاری  با  نرم افزار  الیسنس  جدید، 
شرکت سپیدار سیستم منتقل شده است. این انتقال با اهداف زیر صورت گرفته 

است:

- حق مالكیت شرکت بر دارایی های اصلی خود
- عدم وجود ریسک باال در مورد تداوم فعالیت شرکت

- عدم وابستگی درآمد و هزینه به شرکت مادر و استقال مدیران شرکت در 
تصمیم گیری های عملیاتی

رشد باالی سودآوری از نیمه دوم سال 96 و پیش بینی های ارائه شده برای سنوات 
آتی )به بخش سوم- اطاعات مالی مراجعه شود( به علت انتقال مالكیت الیسنس 
نرم افزارهای سپیدار و دشت از ابتدای آبان ماه سال 1396 از شرکت همكاران سیستم 
به سپیدار سیستم آسیا و عدم پرداخت 50 درصد سهم فروش به شرکت همكاران 
سیستم بوده است. در نتیجه رشد صعودی درآمد و سودآوری در سال های آتی با 

کاهش بهای تمام شده این شرکت، افزایش خواهد یافت.

الزم به ذکر است گواهی تاییدیه فنی نرم افزارهای منتقل شده از همكاران سیستم 
به سپیدار سیستم نیز توسط سازمان فناوری اطاعات ایران به نام شرکت سپیدار 

سیستم آسیا صادر گردید.
طی مكاتبات انجام شده با کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مهر ماه سال 
1396، کارشناس رشته کامپیوتر و فناوری اطاعات از طرف کانون کارشناسان رسمی 
جهت کارشناسی نرم افزارهای سپیدار و دشت به همكاران سیستم معرفی شدند 
و ایشان بر مبنای قیمت تمام شده محصوالت و همچنین بررسی های تخصصی 
انجام شده بر اساس Line Of Code،  اقدام به ارزش گذاری این نرم افزارها نمودند 
و برآورد نهایی مبلغ 123.242 میلیون ریال بود که شرکت همكاران سیستم طبق 
نظر هیات مدیره خود و بر مبنای ارزیابی صورت گرفته این دو نرم افزار را با مبلغ 

100.000 میلیون ریـال به سپیدار سیستم واگذار نمود.

الزم به ذکر است گواهی تاییدیه فنی نرم افزارهای منتقل شده از همكاران سیستم 
به سپیدار سیستم نیز توسط سازمان فناوری اطاعات ایران به نام شرکت سپیدار 

سیستم آسیا صادر گردید. 
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بعد از انتقال الیسنس دشت و سپیدار به شرکت سپیدار سیستم آسیا، این شرکت 
در راستای توسعه و تكمیل سبد محصوالت، اقدام به تولید نرم  افزارهایی چون دارایی 
ثابت، توزین، مدیریت تردد، سفارش  گیری، پخش سرد و گرم و سفارشات خارجی در 
پوشاک،  سوپرمارکت،  اصناف  کردن  اضافه  همچنین  و  "سپیدار"  محصولی  حوزه 
در حوزه محصولی  قنادی  و  و خشكبار  آجیل  یراق  آالت،  و  ابزار  یدکی،  لوازم  آرایشی، 

دشت نمود.
پس از ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزش گذاری 
به  ریال  میلیارد   100 مبلغ  به  نرم افزارها  این  سپیدار،  و  دشت  نرم افزار  الیسنس 
به روش خط  5 سال  آنها طی  استهاک  فرایند  و  گردید  سپیدار سیستم منتقل 
مستقیم آغاز شد. شرکت سپیدار سیستم از محل مطالبات حال شده سهامدار 
افزایش  به  اقدام  بود،  شده  ایجاد  گرفته  صورت  معامله  راستای  در  که  عمده 

سرمایه نمود. 

)گردش حساب فیمابین دو شرکت سپیدار سیستم آسیا و همكاران سیستم در 
بخش سوم- اطاعات مالی قابل مشاهده است(
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برای مدیریت هوشمندانه  نرم افزاری مناسب  پایدار«  و  با شعار »ساده  سپیدار 
شرکت های کوچک شامل مجموعه ای از نرم افزارهای مالی و اداری و عملیاتی ویژه 
گزارش های  و  استفاده  سهولت  آسان،  راه اندازی  که  است  کوچک  کسب وکارهای 
متنوع موجود در آن به مشتریان این امكان را می دهد تا با سهولت و دقت باال 
فعالیت های شرکت خود را مدیریت نمایند. در حال حاضر این راهكار به بیش از 37 

هزار مشتری عرضه گردیده است. 

تاریخ  در  آگهی 139350840001003402  این محصول طی شماره  تجاری  عامت 
1393/02/09 نزد سازمان ثبت اسناد و اماک کشور به ثبت رسیده است.

حقوق  پرداخت،  و  دریافت  حسابداری،  سیستم های  شامل  سپیدار  محصول 
سفارش گیری،  پخش،  فروش،  و  مشتریان  انبار،  دارایی ها،  مدیریت  دستمزد،  و 
خرده فروشی، سفارش کار و پیمانكاری است که در قالب بسته های تولیدی، خدماتی، 
بازرگانی، پیمانكاری و پخش برای مدیریت چابک تر شرکت های کوچک طراحی شده 

است و متناسب با نیازهای این کسب  و کارها، کاربری بسیار ساده ای دارد.

سایر  به  نسبت  آن  محصوالت  برتری  به  می توان  سیستم،  سپیدار  قوت  نقاط  از 
رقبا در شبكه گسترده نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش، مشتریان تحت 
پوشش، استفاده از تكنولوژی روز در تولید با استفاده از دانش تیم مجرب تولید 

کننده، سادگی و بدون خطا بودن آن اشاره کرد.  

و  این محصوالت  بودن  زبانه  و چند  ارزی  مزایایی چون، سیستم  کردن  اضافه  با 
همچنین بومی بودن و منطقه ای بودن آن ها، به درستی می توان ادعا کرد که در 
حوزه شرکتی، رقیبی که در سراسر کشور بتواند با مزایای این محصوالت رقابت کند 

حضور ندارد.

2-2. محصوالت )نرم افزارها( و خدمات:

محصول سپیدار
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بسته بازرگانی:

- اعتبارسنجی مشتريان و امكان پيگيری فاکتورهای وصول نشده 

- انجام فروش متناسب با شرايط متفاوت برای گروه های مختلف مشتريان

- اطاع از نقطه سفارش و کاالهای نيازمند سفارش

- گزارش سود و زيان خريد و فروش به تفكيک هر کاال

 

بسته تولیدی:

- محاسبه آسان بهای تمام شده هر محصول به تفكيک هر سفارش و مشتری

- بهبود فرآيندهای توليد و جلوگيری از اتاف انرژی

- مديريت فرآيند توليد از ابتدای سفارش تا انتهای توليد محصول

- کاهش ضايعات توليد و محاسبه بهای تمام شده ضايعات 

بسته پیمانکاری:

- کنترل تضامين، پيش دريافت ها، علی الحساب و مصالح مربوط به هر قرارداد

- محاسبه سود و زيان مربوط به هر پروژه به تفكيک قرارداد

- برآورد ميزان پيشرفت پروژه های پيمانكاری

- مديريت صورت وضعيت های ارسالی و صورت وضعيت های دريافتی 

 



اميد نامه پذيرش و درج شركت سپيدار سيستم آسيا )سهامی عام(34

بسته خدماتی: 

- کنترل حساب های بانكی و صندوق به صورت ارزی و ريالی

- تهيه صورت های مالی و صورت مغايرت بانكی

- خريد خدمت و صدور فاکتور متناسب با آن ها

- نگهداری حساب مشتريان 

بسته پخش: 

- ثبت منطقه و مسیر و برنامه ریزی ویزیت ها براساس آن ها

- ثبت سفارش از طریق اپلیكیشن سفارش گیری و انتقال خودکار به نرم افزار سپیدار

- تهیه لیست توزیع سرد بر اساس سفارشات فاکتور شده

- تهیه لیست توزیع گرم براساس کاالهای بارگیری شده در ماشین حمل 
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با عرضه محصول دشت در محدوده ی از سال 1393   بازار اصناف و فروشگاه ها 
ورود و  بازار  این  بودن  جوان  به  توجه  با  گرفت،  قرار  سیستم  سپیدار  هدف   بازار 
بازار این  در  توجهی  قابل  پیشرفت  حوزه،  این  در  سیستم  سپیدار  شرکت   جدید 
این محصول به اصناف از  از 29.000 نسخه   صورت گرفت و در حال حاضر بیش 
 مختلف نظیر لوازم یدکی، طافروشی، ابزار و یراق آالت، آرایشی و بهداشتی، پوشاک

و سوپرمارکت به فروش رسیده است

تاریخ در   139350840001002591 آگهی  شماره  طی  محصول  این  تجاری   عامت 
1393/02/01 نزد سازمان ثبت اسناد و اماک کشور به ثبت رسیده است

 محصول دشت شامل سیستم های خرید، فروش، دریافت و پرداخت و مدیریت
برای ویژه  ای  نرم  افزاری  یک نسخه عمومی، بسته  های  بر  که عاوه   پیام می باشد 
به نيز  یراق  و  ابزار  یدکی،  لوازم  بهداشتی،  و  آرایشی  پوشاک، سوپرمارکت،   اصناف 

بازار ارائه می گردد

۳-2. ترکیب درآمدی

درآمدهای عملیاتی شرکت سپیدار سیستم ترکیبی از درآمد فروش، پشتیبانی و 
آموزش است.

..

محصول دشت
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4-2. پشتیبانی و نصب به  روز رسانی

ایجاد زیرساخت های الزم،  با سرمایه گذاری کافی در  شرکت سپیدار سیستم آسیا 
گام موثری در راستای برطرف ساختن نیازهای کاربران برداشته و باعث شده است 
تا مشتریان به سهولت و با استفاده از فایل راهنما، نسبت به نصب نرم افزارهای 
از دیگر هدف های شرکت سپیدار سیستم، به روز  سپیدار و دشت اقدام نمایند. 

نگاه داشتن سیستم های مشتریان و امكان پشتیبانی خود محور می باشد.

خدمات  گرامی،  مشتریان  کاربری  سهولت  و  راحتی  جهت  در  سیستم  سپیدار 
ارائه می نماید. پشتیبانی پرتال و چت آناین، تماس تلفنی،  پشتیبانی متنوعی را 
اختیار  در  که  است  امكاناتی  جمله  از  پاسخ  و  پرسش  پنل  و  حضوری  خدمات 
حائز  برای شرکت  ارائه خدمات پشتیبانی  در  که  آنچه  است.  گرفته  قرار  مشتریان 

اهمیت است، دقت و سرعت در ارائه خدمات توسط کارشناسان پشتیبانی است.

سیستم های  تهیه  از  پس  گارانتی،  دوران  در  می توانند  جدید  مشتریان  تمامی 
نرم افزار سپیدار، تا یكسال به صورت رایگان از خدمات پشتیبانی بهره مند شوند. 
تمدید پشتیبانی نیز پس از دوران گارانتی از سهولت و سرعت باالیی برخوردار است. 
مشتریان می توانند هریک از خدمات را بنابر نیاز خود انتخاب و از طریق باشگاه 

مشتریان سپیدار سیستم، اقدام به تمدید آن نمایند.

علی رغم سادگی و بدون خطا بودن محصوالت سپیدار سیستم، لیكن نمایندگان 
این شرکت جهت حفظ ارتباط و پاسخگویی به سواالت مشتریان و با دو هدف:

1- ایجاد اطمینان از حضور سپیدار سیستم آسیا در موارد مقتضی به 
منظور همراهی و رفع نیازهای مشتریان

2- ارتباط نزدیک با مشتریان به منظور اخذ نیازهای به روز شده بازار و به 
دنبال آن متناسب سازی نرم افزارها در راستای جلب رضایت مشتریان 
از محصوالت و خدمات و ارائه نسخه های جدید نرم افزار جهت خدمات 

پشتیبانی آماده ارتباط با مشتریان می باشند.
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5-2. آموزش

ایجاد  و  بازارگشایی  آسیا،  سیستم  سپیدار  شرکت  آموزشی  فعالیت های  از  هدف 
سیستم،  سپیدار  آموزش  نمایندگان  است.  سپیدار  برند  از  مناسب  تصویر 
موسسات، دانشگاه ها و آموزشگاه هایی هستند که در راستای برگزاری دوره های 
گواهی  شرکت کنندگان  به  دوره،  هر  برگزاری  از  پس  و  شده اند  تشكیل  آموزشی 

حضور اعطا می نمایند.

تعداد کل نمایندگان آموزشی و دانشگاه هایی که تاکنون با شرکت سپیدار سیستم 
این تعداد  از  بالغ بر 400 نماینده می باشند که  آسیا تفاهم نامه امضا کرده اند، 
250 دانشگاه اقدام به آموزش کاربردی سیستم سپیدار به دانشجویان می نمایند، 
فعالیت های آموزشی که در دانشگاه ها انجام می شود شامل برگزاری واحد درسی 
تقویت  راستای  در  فوق برنامه،  دوره های  همچنین  و  سپیدار  نرم افزار  کارگاهی 
دانشجویان حسابداری است. نمایندگان آموزشگاهی شرکت نیز با برگزاری دوره های 
آموزش نرم افزار سپیدار برای دانش پذیران در سطح کشور فعالیت می کنند. تعداد 
بر  بالغ  سپیدار  دوره های  در  شرکت کنندگان  برای  شده  صادر  گواهینامه های  کل 
21 هزار گواهی است؛ البته افراد زیادی نیز در دوره های آموزشی نمایندگان شرکت 

کرده اند لیكن درخواست صدور گواهینامه نداشته اند.

دانشجویان  و  دانش پذیران  اختیار  در  که  سپیدار  آموزشی  نسخه های  کل  تعداد 
با  است؛  نسخه   44.000 بر  بالغ  است،  گرفته  قرار  سپیدار  آموزش  دوره های  در 
توجه به اینكه خریداران نسخه های تجاری از آموزش ضمن خرید نماینده فروش 
به صورت  نیز  نفر  بر 70 هزار  بالغ  تاکنون  که  کرد  ادعا  استفاده می کنند می توان 
تخصصی آموزش های مربوط به نرم افزارهای سپیدار سیستم را در مراکز آموزشی 

و دانشگاه ها دریافت کرده اند.

فعالیت های آموزشی در سه حوزه کلی به شرح زیر است:

1- آموزش های حضوری، مجازی، الكترونیک شامل برگزاری منسجم دوره ها و 
سمینارهای آموزشی، مهارتی و کاربردی برای مشتریان سپیدار سیستم و 

همچنین کاربران آزاد.

2- ارائه محصوالت آموزشی در قالب "بسته آموزشی نرم افزار سپیدار" و "بسته 
آموزشی مالیات بر ارزش افزوده" و "کتاب رایانه کار مالی سپیدار".

 3- فیلم های آموزشی. 
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6-2. شبکه فروش و
خدمات پس از فروش سپیدار سیستم آسیا

این  از مزیت های رقابتی مهم  از فروش،  شبكه نمایندگان فروش و خدمات پس 
شرکت است و امكان ارائه محصوالت و خدمات شرکت را در سراسر کشور میسر 
می نماید. این شبكه تجاری، مشتمل بر290 نماینده فروش پشتیبانی و آموزش 
دارای تعهد بوده که 64 نماینده مستقر در استان تهران و مابقی مستقر در استان ها 
می باشند. این نمایندگی ها در واقع به عنوان کانال های بازارسازی و فروش عمل 
انجام می رسانند. شرکت  به  را  و استان ها  می کنند و فروش محصوالت در تهران 
اساس  بر  تنها  تجاری  رابطه  و  نبوده  شرکت ها  این  سهامدار  سیستم،  سپیدار 

قراردادهای فی مابین شكل می گیرد.

و  مالی  خدمات  حوزه  در  فعال  شرکت های  سیستم،  سپیدار  فروش  نمایندگان 
فناوری اطاعات هستند که عاوه بر مشاوره و فروش محصوالت سپیدار و دشت، 
نیز  را  آموزش  و  نصب  رایگان،  دموی  نظیر  خدماتی  مشتریان،  درخواست  به  بنا 

انجام می دهند. 

این شبكه نمایندگی در تمامی استان های کشور گسترده است.
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7-2. رقبا
همچنین  و  مناسب  زیرساخت های  ایجاد  با  است  توانسته  اخیر  سال های  در  سیستم  سپیدار  شرکت 
بازار مناسبی در حوزه این دو محصول به  بروزرسانی و بهبود مستمر محصوالت سپیدار و دشت، سهم 
خود اختصاص دهد. در حال حاضر شرکت سپیدار سیستم در حوزه شرکت های کوچک دارای بیش از 37 هزار 
مشتری فعال است و توانسته است در این بخش از بازار 14 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد. 
از سایر  یا  یا فاقد نرم افزار حسابداری بوده و  بازار به شرکت هایی اختصاص دارد که  این  از  86 درصد دیگر 
نرم افزارهای موجود در بازار استفاده می کنند. الزم به ذکر است با توجه به بومی بودن تعداد زیادی از شرکت-
 های ارائه دهنده نرم افزارهای مالی و حسابداری که با تعداد مشتریان محدود فعالیت می کنند، می  توان ادعا 
نمود که بیشترین سهم بازار شرکت   های کوچک در اختیار شرکت سپیدار سیستم بوده و محصوالت سپیدار 

سیستم گزینه اول شرکت  ها است.

با توجه به آمارهای موجود در ثبت شرکت های کوچک در ایران، این چشم انداز روشن وجود دارد که بازاری با 
پتانسیل باال برای محصول سپیدار وجود داشته باشد. در حال حاضر تعداد شرکت های فعال در این بخش 
اتوماسیون سازی فرایندهای مالی شرکت ها،  ایجاد فرهنگ  به  با توجه  و  حدود 250 هزار شرکت می باشند 

فرصت بسیار مناسبی برای محصول سپیدار ایجاد خواهد شد.

در حال حاضر با توجه به رضایت مندی مشتریان از نرم افزار سپیدار و معرفی آن به سایر شرکت های فعال در 
بازار و همچنین فعالیت های گسترده تبلیغاتی مانند برگزاری بیش از 100 همایش و سمینار در سال و حضور 
برای خرید  از گزینه های اصلی مدیران شرکت ها  نرم افزار سپیدار  پررنگ در فضای مجازی باعث شده است 

نرم افزار باشد.

محصول دشت ویژه اصناف و فروشگاه ها بوده و به عنوان یک محصول جدید و در حال توسعه، دارای بازاری 
به گستردگی 3 میلیون صنف و فروشگاه است. با توجه به برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی پیش روی این 
محصول، چشم انداز روشن و رشد چشمگیری در آینده برای این محصول پیش بینی می شود. در حال حاضر 
رقیب اصلی دشت در بازار در حدود 13 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد و شرکت سپیدار سیستم توانسته 

است با ارائه این محصول جدید برای فروشگاه ها و اصناف تعداد بیش از 29.000 مشتری جذب کند.

از مزیت های شرکت سپیدار سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کشور،  استان های  تمامی  در  فعال  نمایندگان  حضور  و  فروش  شبكه  جغرافیایی  پراکندگی  و  گستردگی   -
پتانسیلی را ایجاد کرده تا در کنار برنامه های بازاریابی که برای نمایندگی ها در ابتدای هر سال تعیین می شود، 
فرآیند ایجاد سرنخ های فروش در تمام سطح کشور به صورت  فرآیندی مستمر تبدیل شود و فعالیت های 
بازاریابی تنها محدود به چند شهر بزرگ نشود. این در حالی است که اکثر رقبای شرکت سپیدار سیستم به 

صورت محلی و یا در یک یا چند شهر محدود، فعالیت های بازاریابی و فروش خود را انجام می دهند.

- خدمات پس از فروش متنوع و کاربردی آن مانند پشتیبانی حضوری، تلفنی، پشتیبانی از طریق چت آناین، 
ریموت، تلفن گویا و باشگاه مشتریان است که برای محصوالت خود در نظر گرفته و توانسته است خیالی 

آسوده برای مشتریان در زمینه پشتیبانی محصوالت سپیدار و دشت فراهم کند.

- حضور پر رنگ در حوزه برگزاری رویدادها و همایش های در سراسر کشور و برگزاری کمپین های تبلیغاتی در 
فضای مجازی که این امر توانسته سهم آوای سپیدار سیستم را نسبت به سایر رقبا در سطح باالتری نگه 

دارد.

در نهایت، با توجه به بازار پویا و با پتانسیل شرکت های کوچک و همچنین اصناف و برنامه های بازاریابی و 
فروشی که شرکت سپیدار سیستم در این چند سال داشته است و باقدرت بیشتری در آینده نیز آن ها را ادامه 
خواهد داد؛ بدون تردید سپیدار سیستم با اتكا به محصول، تیم متخصص، همچنین فعالیت های بازاریابی و 
تبلیغات گسترده به عنوان رهبر نرم افزارهای سازمانی برای شرکت های SME، جایگاه محكم تری خواهد داشت. 
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با توجه به پتانسیل باالی بازار شرکت های کوچک و اصناف، شرکت های نرم افزاری 
زیادی در این حوزه وارد شده ولی به علت شرایط اقتصادی و دشواری های فعالیت 
در این حوزه معموال از این بازار خارج شده و یا به صورت محلی در بخش کوچكی از 
بازار مشغول به فعالیت می باشند و تنها شرکت های محدودی، جزء رقبای حاضر 

در این بازار هستند.

فعالیت  استانی  و  منطقه ای  صورت  به  سیستم  سپیدار  شرکت  رقبای  بیشتر 
می نمایند و کمتر شرکتی وجود دارد که مانند سپیدار سیستم در سراسر کشور 

دارای شبكه فعال نمایندگی و مشتریان بالفعل باشد. 

از منظر بین المللی و برای بررسی موقعیت رقابتی شرکت نسبت به رقبای خارجی، 
در نظر گرفتن دو جنبه مزیت قیمتی و وجود قوانین و مقررات بومی اهمیت دارد. 
با توجه به اینكه نحوه حسابداری و ثبت و تهیه صورت های مالی در ایران بر مبنای 
قوانین داخلی و به زبان فارسی تنظیم می شود، قدرت رقبای خارجی برای ورود به 
این بازار به شدت پایین خواهد بود. همچنین با توجه به قیمت به مراتب باالتر 
نرم افزار های خارجی، سپیدار سیستم آسیا در حفظ و افزایش سهم بازار از موقعیت 

به مراتب مطلوب تری برخوردار است.

 
8-2. عوامل ریسک:

هدف از مدیریت ریسک، عاوه بر شناسایی و کاهش سطح ریسک های تاثیرگذار 
موفقیت  بر  که  است  فرصت هایی  و  امكانات  از  بهره برداری  سازمان،  موفقیت  بر 
سازمان مؤثر هستند. از آنجا که چابكی در شناسایی و درک تغییرات محیط بیرونی 
و درونی شرکت همواره از ضرورت باالیی برخوردار می باشد، در ادامه به بررسی پنج 

دسته از ریسک ها پرداخته شده است:

الف( حضور شرکت های نرم افزاری استارت آپ و نوپا: سپیدار سیستم موفقیت خود را 
به جز نرم افزار جامع و بدون خطایی که تولید کرده است در زمینه شبكه سازی 
و نمایندگی در سطح کشور و نفوذ در دانشگاه ها می داند و تعداد شرکت ها 
بسیار  هستند  سپیدار  نرم افزار  از  استفاده  نیازمند  که  حقیقی  اشخاص  و 
حقیقی  اشخاص  و  شرکت ها  از  حجم  این  نیاز  به  پاسخگویی  است.  گسترده 
نیازمند شبكه سازی دقیقی می باشد.  سپیدار سیستم با استفاده از شبكه 
گسترده نمایندگان دشت و سپیدار و آموزش، در این حوزه موفق عمل کرده 
وارد  گسترگی  این  با  بازاری  در  بتوانند  که  کوچكی  شرکت های  بنابراین  است 
شوند و موفقیت کسب کنند نیازمند سرمایه گذاری زیادی در حوزه های مالی، 
منابع انسانی و ظرفیت های مدیریتی است ضمن اینكه چنانچه شرکت های 
بتوانند  و  باشند  داشته  مناسبی  نرم افزارهای  که  باشند  استارت آپی  و  نوپا 
مجموعه ما را کامل تر کنند سپیدار سیستم به سراغ آن ها رفته و این رقابت 

را به مشارکت هم افزار تبدیل خواهد نمود.

ب( ریسک صنعت: با توجه به سرعت تغییرات تكنولوژی در صنعت فناوری اطاعات 
به خصوص در حوزه نرم افزار و تعداد زیاد فارغ التحصیان در این حوزه، همواره 
از این شرکت ها  پدیده حضور رقیب در این بازار وجود دارد. اگر چه بسیاری 
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این  با پیچیدگی هایی که در  از مواجهه  کار و پس  ابتدای  یا تیم ها در همان 
صنعت وجود دارد، از بازار رقابت حذف می شوند، اما حداقل در مقیاس کوچک، 
همواره احتمال حضور محصوالت جدید و بعضا باکیفیت در بازار وجود دارد. 
برای مقابله با این ریسک، شرکت سپیدار سیستم با تمرکز بر فرایند تولید 
و نگهداشت محصول و استفاده به موقع و درست از تكنولوژی های روز در 
صنعت نرم افزار تاش می کند تا فاصله کیفی محصوالت خود را از رقبا بیشتر 
نماید. همچنین سپیدار سیستم با شبكه فروش و خدمات پس از فروش 
گسترده خود در سراسر کشور، امكان دسترسی آسان را برای مشتریان فراهم 

نموده است.

و  مشتریان  وسیع  طیف  به  توجه  با  نقدینگی:  و  ارز  نرخ  نوسانات  ریسک  ج( 
گذشته  سوابق  اساس  بر  و  معمول  طور  به  کشور  بازار  در  حضور  وسعت 
نقدینگی  وضعیت  از  شرکت  می شود  پیش بینی  فعلی،  نقدینگی  وضعیت  و 
مناسبی برخوردار خواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به عدم ارزبری در تولید 
به  ارز  نرخ  تغییرات  اجرای فعالیت های جاری سپیدار سیستم،  و  محصوالت 
صورت مستقیم این شرکت را تحت تأثیر قرار نمی دهد. بنابراین، ریسک های 
تهدید  را  مورد کسب وکار شرکت  در  نقدینگی  و  ارز  نرخ  نوسانات  با  مرتبط 

نمی کند.
د( ریسک های مرتبط با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ها: این گروه از ریسک ها 
شامل ریسک قوانین تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مدنی و جزایی، قانون بازار 
اوراق بهادار و دستورالعمل های مرتبط، قوانین مالیاتی، استاندارد حسابداری 
و حسابرسی، پولشویی، سامت اداری و مصوبات و مقررات سازمان فناوری 
اطاعات کشور است که با توجه به وجود نظارت های درون سازمانی و برون 
سازمانی اثربخش، اقدامات شرکت در این خصوص قابل قبول بوده و ریسک 

قابل توجهی شرکت را تهدید نمی کند.

کسب وکار،  و  عملیاتی  حوزه  ریسک های  اصلی ترین  از  عملیاتی:  ریسک های  د( 
رقابت در بازار و جذب منابع انسانی کارآمد در داخل کشور است. استراتژی 
سپیدار سیستم، حضور موثر در بازار هدف و رقابت با همتایان با تكیه بر 

توانمندی ها وسرمایه های کنونی شرکت است.

از طرف دیگر، فعالیت های منابع انسانی شرکت، شامل جذب، نگهداشت، آموزش 
اثربخشی الزم  از  و توسعه ی کارکنان جهت شناسایی و کنترل ریسک های پیشرو 
برخوردار است. عاوه بر آن در جهت نگهداشت و توسعه ی منابع انسانی، شرکت 
برنامه ای را دنبال می کند که دانش و مهارت های منابع انسانی خود را جهت ارائه 

محصول و خدمات در سطح گسترده ای از بازار هدف مهیا سازد.

با توجه به موارد ذکر شده، سرمایه گذاری در شرکت سپیدار سیستم با ریسک های 
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با اهمیتی همراه نمی باشد. البته سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این 
شرکت، عوامل مطرح شده در باال را مدنظر قرار دهند.

 
 جدول زیر ماترس SWOT شرکت را به تفصیل نشان می دهد.

نقاط ضعفنقاط قوت

دشواری جذب نیرو های متخصص جدیدبهره مندی از نیروی انسانی با دانش و متخصص

بهره مندی از تكنولوژی بروز در تولید محصوالت
مشكات نگهداشت نیروهای متخصص با توجه به شرایط اقتصادی و 

موضوع مهاجرت

شبكه گسترده نمایندگی فروش و خدمات در سطح کشور                                  
محدود بودن شبكه فروش به داخل کشور و نداشتن حضور فعال در 

کشورها و بازارهای خارجی

تنوع امكانات در بسته های نرم افزاری

ثبات رویه سودآوری شرکت

IT برند معتبر در صنعت نرم افزار و

عدم ارزبری در تولید محصوالت 

ارائه خدمات متنوع و با کیفیت  و کم هزینه پس از فروش با بكارگیری 
شبكه نمایندگی

شبكه گسترده آموزش در سراسر کشور

بهره مندی از تجربه همكاران سیستم در تحلیل و طراحی نرم افزارها

توان سرمایه گذاری های شرکت در حوزه های مرتبط 

تهدیدهافرصت ها

افزایش فرهنگ استفاده از نرم افزار و ایجاد نیازهای جدید در این بخش 
از بازار

 آسیب پذیر بودن کسب وکارهای کوچک نسبت به تغییرات اقتصادی

 حضور رقبای  محلی در بخش هایی از بازار  روند رو به رشد ایجاد کسب وکارهای کوچک

ورود رقبای خارجیپتانسیل کسب درآمد از مشتریان فعلی

پتانسل افزایش سهم بازار از طریق ورود به بازار صنایع جدید مانند 
پیمانكاری، حمل و نقل و پخش

کاهش قدرت خرید مشتریان

امكان تطبیق نرم افزارها با تكنولوژی های مبتنی با گوشی های 
هوشمند

سرعت باالی تغییرات تكنولوژی نیاز به سرمایه گذاری برای به روز ماندن 
در بازار

بوجود  آمدن مزیت قیمت و قابل رقابت شدن محصول سپیدار در 
خارج از مرزهای کشور

خروج نیروی کار متخصص از کشور و افزایش هزینه رقابت برای جذب 
نیروی کار ماهر
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همواره یكی از راه های توسعه بازار و افزایش میزان فروش ارائه محصوالت جدید 
بر اساس نیاز بازار بوده است. با توجه به نیاز مشتریان در بازار شرکت های پخش 
استانی و کوچک مبنی بر فقدان زیر ساخت های مالی مناسب در این بخش از بازار 
و با بررسی های انجام شده توسط تیم محصول سپیدار سیستم، مشخص شد 
لیكن نرم افزاری که به صورت  که در حوزه پخش، شرکت های زیادی فعال هستند 
جامع نیازهای مالی )بک آفیس( و نیازهای تخصصی )صنعت پخش( مشتریان این 
حوزه را به صورت هم زمان پاسخ دهد وجود ندارد و به ناچار مشتریان پخش به 
صورت جزیره ای از نرم افزارهای مختلف استفاده می کنند )نرم افزارهای مالی سپیدار 
این  که  می نمایند(  استفاده  پخش  حوزه  در  نرم افزارها  سایر  از  و  کرده اند  تهیه  را 
مسئله مشكاتی را برای آن ها ایجاد کرده است. از این رو بر اساس نیازمندی های 
جمع آوری شده در این صنعت، سپیدار سیستم اقدام به تدوین سند نیازمندی 
این محصول در سال 1397 نمود. تحلیل سیستم سفارش گیری و پخش به همراه 
موبایل سفارش گیری در اواخر سال 1397 انجام و طی سال 1398 تولید و به بازار 

عرضه گردید. 

 مراتب فوق مستلزم برنامه ریزی دقیق به منظور جذب نیروی انسانی متخصص 
در حوزه های مختلف و همچنین ایجاد فضای کسب وکار متناسب با شرایط فوق 
می باشد. قابل ذکر است که برنامه ریزی وسیعی توسط شرکت جهت ارائه خدمات 
مناسب به مشتریان در حال انجام است که به نوبه خود منجر به استفاده بهینه 
در بخش های  فرایندهای جدید  و  تكنولوژی  بر  انسانی منطبق  نیروی  از ظرفیت 

مختلف و مدیریت هزینه ها خواهد شد. 

9-2. برنامه های آتی:

برنامه شرکت سپیدار سیستم برای سال های آتی عبارت است از:

 توسعه و تقویت شبكه فروش 	 

و 	  بازار فعلی  با هدف توسعه  توسعه و تكمیل سبد محصولی سپیدار 
ورود به بازارهای جدید 

توسعه و ارتقاء تكنولوژی سبد محصولی	 

تقویت و بهبود زیرساخت های ارائه خدمات پشتیبانی 	 

 تمرکز بر جلب رضایت کامل مشتریان	 

 استفاده از پتانسیل های ایجاد شده ناشی از تعدد مشتریان آموزش و 	 
توسعه آموزشگاه ها

تكمیل و تقویت کادر نیروی انسانی به خصوص ظرفیت تیم مدیریتی	 
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بخش سوم 
اطالعات مالی

1-۳. اهم رویه های حسابداری
موجودی کاال

یک  هر  فروش«  ارزش  خالص  و  شده  تمام  بهای  »اقل  مبنای  بر  کاال  موجودی 
از اقام اندازه گیری می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص 
شناسایی  موجودی  ارزش  کاهش  ذخیره  عنوان  به  مابه التفاوت  فروش،  ارزش 
می شود. بهای تمام شده موجودی ها با به کارگیری روش میانگین موزون تعیین 

می شود.

سرمایه گذاری ها 
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها.

درآمد سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها، در زمان تصویب 
سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر )تا تاریخ ترازنامه( 

شناسایی می شود.

دارایی های نامشهود
ثبت  حساب ها  در  و  اندازه گیری  شده  تمام  بهای  مبنای  بر  نامشهود  دارایی ها 
الگوی  با توجه به  با عمر مفید معین،  می شود. استهاک دارایی های نامشهود 
آئین نامه  گرفتن  نظر  در  با  و  مربوط  انتظار  مورد  آتی  اقتصادی  منافع  مصرف 
استهاکات موضوع  ماده 149 قانون مالیات های مستقیم مصوب تیر ماه 1394 

و اصاحیه های بعدی آن محاسبه می شود.

در پایان سال 1398 مانده دارایی های نامشهود سپیدار سیستم بالغ بر 53,716 
میلیون ریـال است که 53,480 میلیون ریال آن مانده مستهلک نشده نرم افزار 
تا  آبان ماه سال 96  از  سپیدار و دشت است. همچنین نرم افزارهای تولید شده 
کنون که در راستای نگهداشت نرم  افزارهای قبلی نبوده اند، به علت کوچک بودن 

مبالغ آن ها به عنوان دارایی نامشهود شناسایی نشده است.

دارایی های ثابت مشهود
دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج 
در  دارایی  وضعیت  بهبود  موجب  که  مشهود  ثابت  دارایی های  با  مرتبط  بعدی 
افزایش  به  و منجر  گردد  آن  اولیه  ارزیابی شده ی  استاندارد عملكرد  با  مقایسه 
منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر 
باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و  مفید 
استاندارد  با  مقایسه  در  دارایی  وضعیت  حفظ  منظور  به  که  دارایی ها  نگهداری 
عملكرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه 

شناسایی می گردد.
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استهاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی 
گرفتن  نظر  در  با  و  دارایی های مربوط  برآوردی(  )شامل عمر مفید  انتظار  مورد 
مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون   149 ماده  موضوع  استهاکات  آیین نامه 

تیرماه 1394 و اصاحیه های بعدی آن محاسبه می شود.

ذخیره مزایای پایان خدمت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخر حقوق و سایر مزایای 

قانونی برای هر سال خدمت آنان محاسبه و درحساب ها منظور می شود.

درآمد عملیاتی
قفل  تحویل  و  فاکتور  صدور  از  بعد  نرم افزار  فروش  از  حاصل  عملیاتی  درآمد 

نرم افزار به مشتری شناسایی می شود.

درآمد آموزش و پشتیبانی سیستم های فروخته شده به مشتریان بعد از اتمام 
کار )آموزش و دریافت صورتجلسه تحویل( شناسایی می شود.

بهای تمام شده
در سنوات قبل و تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سال 
از آنجا که مالكیت سورس نرم افزارهای دشت و سپیدار متعلق به شرکت   ،1396
تفاهم نامه های فی مابین  لذا طبق  است،  بوده  عام(  همكاران سیستم )سهامی 
همكاران  شرکت  درآمد  عنوان  به  ماژول ها  این  فروش  بهای  از   %50 دوره  هر  در 
است؛  می شده  شناسایی  سیستم،  سپیدار  شرکت  شده  تمام  بهای  و  سیستم 
لیكن از ابتدای آبان ماه سال 1396 و با انتقال مالكیت سورس نرم افزارها به سپیدار 
کاهش  نرم افزار  فروش  درآمد   %50 میزان  به  شرکت  شده  تمام  بهای  سیستم، 
و  دوم سال جاری  نیمه  در  بیشتری  با رشد  روند سودآوری  نتیجه  در  و  داشته 

سال های آتی ادامه خواهد داشت.
نگهداشت  مرحله  در  سیستم ها  اینكه  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم  همچنین 
تحقیق  پرسنل  حقوق  هزینه  در  دوره  هزینه  عنوان  به   R&D هزینه  می باشند، 
یا  و  نرم افزارهای جدید  تولید  تولید شناسایی می شود. بدیهی است در زمان  و 
توسعه نرم افزارهای قبلی، هزینه های مربوطه به عنوان دارایی شناسایی خواهد 

شد.

درآمدهای غیرعملیاتی

سرمایه گذاری  از  حاصل  سود  شامل  سیستم  سپیدار  غیرعملیاتی  درآمدهای 
سود  همچنین  و  معتبر  بانک های  و  سرمایه گذاری  صندوق های  در  نقد  وجوه 
سیستم  همكاران  شرکت  سهام  در  شرکت  این  سرمایه گذاری  فروش  از  حاصل 
می باشد که با توجه به اصول حاکمیت شرکتی، برای پذیرش در بازار فرابورس در 

طی سال1397 و 1398 به فروش رسید.
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 قرار داد های مهم شرکت

مهم ترین قراردادهای شرکت سپیدار سیستم، قراردادهای اعطای نمایندگی فروش 
محصوالت سپیدار و دشت، قراردادهای پشتیبانی برون سپاری و آموزش می باشد 

که به صورت ساالنه با نمایندگان منعقد می گردد.

 قرارداد نمایندگی فروش

و  سپیدار  نرم افزارهای  فروش  مجوز  فروش،  نمایندگان  با  منعقده  قرارداد  طی 
دشت بر اساس سیاست ها و قیمت های مصوب شده توسط هیات مدیره سپیدار 
سیستم به این شرکت ها واگذار می گردد و میزان سهم بری این نمایندگان از محل 
فروش های صورت گرفته بر اساس مدل های مصوب محاسبه می گردد. همچنین 
حدود اختیارات نمایندگان فروش و چارچوب های بازاریابی در این قراردادها مشخص 

می شود.

 قرارداد برون سپاری خدمات پس از فروش
قراردادهای پشتیبانی با تعدادی از شرکت هایی که نماینده فروش نیز می باشند، 
منعقد می گردد و بر اساس آن، وظیفه ارائه بخشی از خدمات تلفنی به مشتریان 
در  بیرونی  شرکت های  پرسنل  عملكرد  می شود.  گذاشته  شرکت ها  این  عهده  بر 
از فروش  از خدمات پس  ارائه خدمات، میزان رضایت مشتریان  کیفیت  خصوص 
درآمد  از  ارزیابی می شود. بخشی  پیوسته  به صورت  کارشناسان  دانش  و سطح 
و  تعیین  ارزیابی ها  این  نتایج  اساس  بر  پشتیبانی  حوزه  در  همكار  شرکت های 

پرداخت می گردد.

 قرارداد نمایندگی آموزش
توسط  دشت«  و  »سپیدار  آموزشی  دوره  برگزاری  مجوز  آموزشی،  قراردادهای  در 
میزان  و  می شود  اعطا  نماینده  به  سپیدار،  آموزشی  بسته  فروش  نماینده، 
مدل های  اساس  بر  گرفته  صورت  فروش های  محل  از  نمایندگان  این  سهم بری 

مصوب محاسبه می گردد.
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قیمت گذاری محصوالت
قیمت گذاری محصوالت بر مبنای مصوبات هیات مدیره مبتنی بر شرایط داخلی 

و بازار است؛ جدول زیر نشان دهنده قیمت محصوالت برای مشتری نهایی است. 
قیمت مصوب برای نمایندگان شرکت سپیدار سیستم، پس از اعمال پلكان تخفیف 
می گردد.  محاسبه  شرکت  این  هیات مدیره  مصوب  تخفیفات،  آیین نامه  موضوع 
این تخفیفات با توجه به سطح نمایندگی، استان نمایندگی و بودجه تعهد شده 

ساالنه هر نماینده در پلكان تخفیف بین 25 تا 40 درصد محاسبه می گردد.

1-3. جدول قیمت گذاری محصوالت )میلیون ریال(

نرخ 1393نرخ 1394نرخ 1395نرخ 1396نرخ 1397نرخ 1398نرخ 1399شرح

161310.59876حسابداری

221713.5119.587دريافت و پرداخت

272117.51311.5109.5انبار بازرگانی

3023.518.51412.5118.5انبار تولیدی

3023.518.51412.5119.5فروش

2923.5191513.51211حقوق و دستمزد

4035181513.51211پیمانكاری

-2723.5191513.512تولید

--2215111010فروش پیشرفته

---2521.51713دارایی ثابت

-----604.5تردد

-----5050سفارش گیری

-----8080پخش گرم

-----8080پخش سرد
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با فرض مالكیت سورس سپیدار سیستم در سنوات قبل، روند سود و زیان شرکت 
به شرح زیر می باشد:

2-3. جدول تغییرات سود خالص با درنظر گرفتن تغییرات بهای تمام شده
         )میلیون ریال(

 1-3. نمودار سود خالص قبل و بعد از تعدیل بهای تمام شده

سود خالص - با تعدیل بهای تمام شده

سود خالص - قبل از تعدیل بهای تمام شده
7,899

28,309

تغییرات سود خالص با در نظر گرفتن تغییرات بهای تمام شده

سود خالص - با تعدیل بهای سال
تمام شده

سود خالص - قبل از تعدیل بهای 
تمام شده

36,1727,899سال 1393

49,66610,296سال 1394

79,27028,309سال 1395

93,09557,561سال 1396
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گردش حساب فیمابین شرکت همكاران سیستم )سهامی عام( و شرکت سپیدار 

سیستم در سال 1397 و سال 1398 به شرح زیر است: )اعداد به میلیون ریال(

   مانده فیمابین با شرکت همكاران سیستم در 1397/01/01            )1,605(

اضافه می شود:

سود سهام پرداختنی به شرکت همكاران سیستم بابت سال 1396           )49,049(

تسویه علی الحساب های دریافتی از سپیدار سیستم در طی سال 1397    )69,066(

سود سهام دریافتی از همكاران سیستم بابت سال 1396            )3,053(

سایر تعامات فیمابین                 )6,698(

کسر می شود:

سود سهام پرداخت شده به شرکت همكاران سیستم بابت سال 1396      49,049

علی الحساب های پرداختی به شرکت مادر                     73,500

سود سهام دریافت شده از همكاران سیستم بابت سال 1396             3,053

سایر تعامات فیمابین                       3,869

مانده فیمابین با شرکت همكاران سیستم در 1397/12/29:          0

اضافه می شود:

سود سهام پرداختنی به شرکت همكاران سیستم بابت سال 1397           )115,148(

سایر تعامات فیمابین                                                         )3,435(

کسر می شود:

سود سهام پرداخت شده به شرکت همكاران سیستم بابت سال 1397      115,148

 سایر تعامات فیمابین                               3,435

مانده فیمابین با شرکت همكاران سیستم در 1398/12/29:                  0
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ماژول فروش و مشتریان سپیدارماژول حقوق و دستمزد سپیدارفروش نرم افزار دشت

سایر ماژول های نرم افزار سپیدارماژول حسابداری سپیدارماژول دریافت و پرداخت سپیدار

ماژول حسابداری سپیدار

فروش نرم افزار دشت

3-3. نمودار ترکیب ریالی فروش محصوالت )درصد(

ماژول مشتریان و فروش سپیدارماژول حقوق و دستمزد سپیدار

سایر ماژول های نرم افزار سپیدارماژول دریافت و پرداخت سپیدار

2-3. نمودار ترکیب ريالی فروش محصوالت
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ماژول مشتریان و فروش سپیدارماژول حقوق و دستمزد سپیدار

ماژول حسابداری سپیدار

تعداد فروش دشتتعداد فروش دشت )تجمعی(

ماژول دریافت و پرداخت سپیدار

4-3. جدول و نمودار فروش تعدادی سیستم های اصلی سپیدار 

5-3. نمودار فروش تعدادی نرم افزار دشت 
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با توجه به تغییر سیاست شرکت در سال 1397 مبنی بر فعال سازی نرم افزارهای 
دشت برای مشتریانی که در سال های گذشته اقدام به خرید کرده بودند، سپیدار 
گام  مشتریان  این  توسط  نرم افزارها  این  نمودن  عملیاتی  سمت  به  سیستم 
برداشت که این امر خود منجر به کاهش فروش در این حوزه شد، چرا که تا قبل از 
این سال، فروش محصول دشت به نمایندگان شرکت انجام می شد و نمایندگان 
نهایی  مصرف کننده  دست  به  را  محصول  این  مناسب،  بازاریابی  با  می بایست 
می رساندند لیكن این امر محقق نشده بود و به همین علت سپیدار سیستم در 
سال های بعد سیاست خود را مبنی بر تمرکز بر بازاریابی برای این محصول تغییر 
داد. همچنین با توجه به تحقیقات گسترده بازار که از اواخر سال 1396 صورت گرفت، 
سپیدار سیستم به این ضرورت پی برد که الزم است تا نرم افزارهای تخصصی برای 
هر صنف داشته باشد این امر باعث شد تا زیرساخت نرم افزارهای دشت بازنگری و 
سیستم های تخصصی منطبق بر نیاز اصناف به بازار عرضه گردد. در حال حاضر 
برای اصناف پوشاک، آرایشی و بهداشتی، سوپر مارکت، ابزار و یراق آالت و لوازم یدکی 
نرم افزارهای تخصصی به بازار ارائه شده است و تولید نرم افزارهای سایر اصناف در 

دست اجرا است.

مبلغ فروش دشت در سال 1397 در حدود 6.940 میلیون ریـال در سال 1398 در 
حدود 11.600 میلیون ریـال بوده است.
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2-۳. ترازنامه

جدول 2-3. تــرازنـامـه شرکت )مبالغ به ميليون ريال(

شرح

دوره مالی شش ماهه 
منتهی به 1399/06/31

سال مالي 1394سال مالي 1395سال مالی 1396سال مالی 1397سال مالی 1398

مبلغ
درصد 
از کل 

دارايی ها
 مبلغ 

درصد 
از کل 

دارايی ها
مبلغ

درصد 
از کل 

دارايی ها
مبلغ

درصد 
از کل 

دارايی ها
مبلغ

درصد 
از کل 

دارايی ها
مبلغ

درصد 
از کل 

دارايی ها

دارايی های ثابت 
مشهود 

86.8901388,3821689,4652392,5943284027912

دارايی های 
نامشهود 

43.843753,7161073,5041993,516338701751

 سرمايه 
گذاری های بلند 

مدت 

122.89318103,6301867,1801714,958515,0903012,67038

دارايی های
 بلند مدت

57105710571057100000

0000000057115712 ساير دارايی ها

 جمع دارايی های 
غير جاری

254.19738246,29944230,72059201,6397016,5883314,20742

2880435052303,242154313191پيش پرداخت ها 

6.76817,58015,30112,18413,13061,5985موجودی کاال 

دارايی های
تجاري و غير 

تجاری 

8.40912,32409,66329,279328,9375715,03845

سرمایه 
گذاری های کوتاه 

مدت
344.62351297,3195398,6312550,163180000

 موجودی نقد 
و بانک 

59.69097,311147,3071219,50671,52632,3277

 جمع دارايی های 
جاری

419.77862314,96956161,4254184,3743034,1366719,28258

673.975100561,268100392,145100286,01310050,72410033,489100 جمع دارايی ها

200,00030200,00036200,00051200,0007010,0002010,00030 سرمايه

20,000320,000410,62133,87811,00029163 اندوخته قانونی

356.42652303,53054136,7743557,7072028,286569,24228 سود انباشته 

 جمع حقوق 
صاحبان سهام 

576.42685523,53093347,39589261,5859139,2867720,15860

 ذخيره مزايای 
پايان خدمت 

کارکنان 
12.84028,37115,38013,89211,72031,2244

 جمع بدهی های 
غير جاری

12.84028,37115,38013,89211,72031,2244

پرداختنی های 
تجاری و غير 

تجاری 

30.742514,924312,57036,39424,68198,51325

4.688113,363225,726713,61354,43093,1079 ماليات پرداختنی 

49.27971,08001,0740529060714871 پيش دريافت ها 

 جمع بدهی های 
جاری 

84.7091329,367539,3701020,53679,7181912,10736

97.5491537,738744,7501124,428911,4382313,33140 جمع بدهی ها

 جمع بدهی ها و 
حقوق صاحبان 

سهام
673.975100561,268100392,145100286,01310050,72410033,489100
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جدول 3-3. صورت سود و زيان )مبالغ به ميليون ريال(

۳-۳. صورت سود و زيان                         

دوره مالی شش ماهه شرح

منتهی به 1399/06/31

سال مالی 1394سال مالی 1395سال 1396سال مالی 1397سال مالی 1398

درصد از مبلغ

فروش

 درصد از مبلغ

فروش 

 درصد از مبلغ

فروش 

 درصد از مبلغ

فروش 

 درصد از مبلغ

فروش 

 درصد از مبلغ

فروش 

329.332100382.635100233,316100169,709100118,60010088,586100فروش خالص 

بهای تمام 

شده کاالی 

فروش رفته 

)61,367()19()109,932()29()86,853()37()85,512()50()84,792()71()66,316()75(

267.96581272,70371146,4636384,1975033,8082922,27025سود ناخالص

هزينه های 

فروش، اداری 

وعمومی 

)16,598(5)26,596()7()17,860()8()16,131()10()11,657()10()10,826()12(

251.36776246,10764128,6035568,0664022,1511911,44413سود عملياتی

خالص ساير 

درآمدها و 

هزينه های غير 

عملياتی 

90.4322759,2541532,068143,678210,84991,8182

سود قبل از 

ماليات

341.799104305,36180160,6716971,7444233,0002813,26215

)3()2,966()4()4,691()8()14,183()11()25,810()4()14,073(0)419(ماليات

341.380104291,28876134,8615857,5613428,3092410,29612سود خالص

سود انباشته 

در ابتدای دوره 
303.53092136.7743657.7072528.2861710.01587.6389

تعديات 

سنواتی 
0000 000)512(0)672()1(

سود انباشته 

درابتدای سال ـ 

تعديل شده 

303.53092136.7743657.7072528.286179.50386.9668

سود سهام 

مصوب
)288,484()88()115,153()30()49,051()21()25,262()15()9,442()8()7,500()8(

اندوخته 

قانونی
00)9,379()2()6,743()3()2,878()2()84()0()520()1(

سود )زيان( 

انباشته در 

پايان سال 

356.426108303.53079136.7745957.7073428.286249.24210



اميد نامه پذيرش و درج شركت سپيدار سيستم آسيا )سهامی عام(55

جدول 4-3. صورت جريان وجه نقد )مبالغ به ميليون ريال(

4-۳. صورت جريان وجه نقد

دوره مالی شرح
شش ماهه 
منتهی به 

1399/06/31

سال مالی 
1398

سال مالی 
1397

سال مالی
1396

سال مالي 
1395

سال مالي 
1394

جریان نقدی حاصل از فعاليت های عملياتی:

327,462280.728141.35195.0413.7577.484نقد حاصل ازعملیات

)1.442()3.104()4.987()13.613()26.302()8,941(پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

318,521254.426127.73890.0546536.042 جريان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعاليت های عملياتی

جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

03490009دریافت¬های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

)402()410()468()433()1.812(0پرداخت های نقدی برای خريد دارايی ثابت مشهود

)35()31(00)233()370(پرداخت های نقدی برای خريد دارايی ثابت نامشهود

-)9.325(0)49.205()36.450()19,263(پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری های بلند مدت

-014.73925.86229415.937دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری کوتاه مدت

00)50.163()44.495()202.661()47,304(وجوه نقدی برای خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

01.6673.0541.7201.8171.817دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

1,8025246.7381.79700 دریافت های نقدی حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانكی

87,47744.8687.504000 سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

7.9881.389)46.820()50.886()179.269(22.342جريان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

340.86375.15776.85243.2348.6417.431جریان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

)7.500()9.442()25.261()49.051()115.153()288,484(پرداخت های نقدی بابت سود سهام

000700وجوه حاصل از افزايش سرمايه

)7.500()9.442()25.254()49.051()115.153()288,484(جریان خالص )خروج( نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی:

)69()801(27.80117.980)39.996(52,379 خالص افزايش )کاهش( وجه نقد

7.31147.30719.5061.5262.3272.396مانده وجه نقد در آغاز دوره

59.6907.31147.30719.5061.5262.327مانده وجه نقد در پايان دوره
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جدول 6-3. درآمد فروش به تفكیک ماژول )مبالغ به میلیون ریال(

5-۳. سایر اقالم با اهمیت صورت مالی

جدول مقايسه ای درآمدهای عملياتی و بهای تمام شده مربوطه

1398139713961395دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31شرح

بهای تمام درآمد
شده

سود 
ناخالص

حاشیه 
سود 

ناخالص 

   حاشیه سود ناخالص

فروش 
نرم افزار

303,917)40,698(263,2198777625431

فروش 
سخت افزار

4,785)4,567(21853---

4,218222825182)14,599(18,817پشتیبانی

3101713131412)1,503(1,813آموزش

267,9658171634929)61,367(329.332جمع

دوره مالی شش ماهه عنوان

منتهی به 1399/06/31

سال 1397سال 1398

میلیون ریالتعدادمیلیون ریالتعدادمیلیون ریالتعداد

35,307 5,683 52.802 6.538 42,175 4,148 حسابداری

30,192 2,967 3.47446.539 42,712 2,464 انبار توليدی و بازرگانی

28,210 2,710 41,1073.24245.220 2,224 فروش

26,316 3,416 36,3263.82738.722 2,676 دريافت و پرداخت

19,344 1,740 24,8321.96127.977 1,355 حقوق و دستمزد

فروش نسخه های جدید 

نرم افزار

-  12,254-24.010- 14,112

8,154 731 11,29282711.753 658 توليد

6,939 3,637 5,8874.45711.379 1,520 دشت

6,286 644 7,2236128.045 449 دارایی ثابت

0 0 4,7852326.797 125 سخت افزار

3,728 8,307 2,04610.9335.375 3,003 سيستم آموزشی سپيدار

3,230 305 4,4832605.028 179 پيمانكاری

2,266 346 4,3093893.555 314 فروش پيشرفته

18,336 -33.719-18,842-پشتیبانی

1,680 -20357-1,813-خدمات آموزش

سایر )شامل تعویض 

قفل، کاربر اضافه و زیر 

سیستم های فروش(

 11,133 69,24716.79259.357 15,927 29,217

30.248329.33253.544382,63546.413233,316جمع کل

ــكان  ــال پل ــس از اعم ــدگان و پ ــه نماین ــروش ب ــداد ف ــای اع ــر مبن ــاال ب ــدول ب ــده در ج ــد درج ش ــغ درآم - مبال
می  باشــد. نماینــدگان  تخفیفــات 
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بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده قفل نرم افزاری شامل
قفـل  توسـط مشـتری شـامل  نرم افزارهـای خریـداری شـده  بسـته بندی  هزینـه 
و  فـروش  پرسـنل  ...، هزینـه مسـتقیم حقـوق  و  سـخت افزاری، جعبـه محصـول 

می باشـد. شـرکت  سـربار  هزینه هـای  از  سـهم 

بهای تمام شده خدمات پشتیبانی شامل
مبنای  بر  که  سیستم  سپیدار  پشتیبانی  خدمات  شده  برون سپاری  هزینه 
پرسنل  این شرکت می باشد، هزینه مستقیم  نمایندگان  با  قراردادهای منعقده 

پشتیبانی و سهم از هزینه های سربار شرکت می باشد.

بهای تمام شده آموزش شامل
هزینه مستقیم پرسنل آموزش و سهم از هزینه های سربار شرکت می باشد.

بهای تمام شده به تفكیک سرفصل فعالیت محاسبه شده و امكان محاسبات به 
تفكیک هر سیستم وجود ندارد.

جدول 7-3. بهای تمام شده سال 1398 )مبالغ به میلیون ریـال(

تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
شرکت سپیدار سیستم آسیا )سهامی خاص( برای سال های 1390 تا کنون از بابت 
مالیات بر ارزش افزوده و نیز در سال 1397 و 1398 بابت حسابرسی بیمه، مورد 
رسیدگی قرار نگرفته است. به جز مورد ذکر شده این شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد 

هر گونه تعهدات سرمایه ای و بدهی احتمالی می باشد.    

 

  

بهای تمام شده شرح
فروش

بهای تمام شده 
خدمات پشتیبانی

بهای تمام شده 
سخت  افزار

بهای تمام شده 
آموزش

جمع

31,4096,0007041,40539,518دستمزد مستقیم

33,0363,50342363437,596سربار

14,753--14,753-بهای خرید خدمات ارائه شده

بهای خرید قفل سخت  افزار و 
بسته  بندی محصوالت

12,605---12,605

5,460-5,460--بهای تمام شده سخت  افزار

77,05024,2566,5872,039109,932جمع
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بخش چهارم 
بودجه و اطالعات

برنامه های آتی
جدول 1-4. پیش بینی صورت سود و زیان )مبالغ به میلیون ریال(

مفروضات بودجه
طبق پیش بینی  های ارائه شده، مبلغ فروش سال  99 به نسبت سال 1398 در حدود 
103% افزایش خواهد یافت. این افزایش ناشی از افزایش در نرخ و افزایش در تعداد 

مشتریان است.

پروانه  دریافت  به  موفق   1398 سال  ماه  مرداد  در  سیستم  سپیدار  شرکت 
از این  رو مطابق با ماده  بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. 
شروع  تاریخ  از  سال   5 تا  تولیدی  فعالیت  های  از  ناشی  ابرازی  درآمد  ق.م.م،   132
 7 تبصره  با  مطابق  همچنین  می  باشند  مالیات  صفر  نرخ  مشمول  بهره برداری 
ماده 105 ق.م.م نیز به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات تا 
سقف 50 درصد، یک درصد از نرخ مالیات به شرط تسویه مالیات سال قبل، تخفیف 
مالیاتی ذکر شده  ارائه شده معافیت  های  پیش بینی  در  مالیاتی خواهند داشت؛ 

منظور گردیده است.

شرح
پیش بینی سال 1399

 درصد از فروش مبلغ

777.000100فروش خالص 

)17()128.329(بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

648.67183سود ناخالص

)5()36.195(هزينه های فروش، اداری وعمومی 

612.47679سود عملياتی

165.14421خالص ساير درآمدها و هزينه های غير عملياتی 

777.620100سود قبل از ماليات

)0/4()3,455(ماليات

774.165100سود خالص

303.53039سود انباشته در ابتدای دوره 

)37()288,484(سود سهام مصوب

789.211102سود )زيان( انباشته در پايان سال 
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جدول 2-4. فروش تعدادی و ریالی پیش بینی شده )مبالغ به میلیون ریال(

مربوط  پرسنل  دستمزد  و  حقوق  هزینه  به  شرکت  هزینه  های  از  عمده  بخش 
می شود که با توجه به اصول حسابداری بخشی از آن به بهای تمام شده محصول 
و بخش دیگر به هزینه  های فروش، اداری و عمومی منتقل می شود. طبق برآوردها 
این هزینه  ها برای سال 99 در حدود 59% افزایش یافته است. بخش دیگر بهای تمام 
شده به هزینه خرید ملزومات بسته بندی نرم افزارها مرتبط است که برآورد شده 
افزایش داشته باشد. همچنین ساالنه در حدود 20  برای سال 99 در حدود %40 

میلیارد ريال هزینه استهاک سورس نرم افزار در نظر گرفته می شود. 

درآمد های غیر عملیاتی مربوط به سود سپرده بانكی ناشی از رسوب وجه نقد در 
حساب های بانكی شرکت است.

سایر زیر سیستم ها و دیتا سپیدار

سال 1399

 مبلغ فروش تعداد سیستم

 96,549  9,354سيستم حسابداری

 86,315  6,157سيستم نرم افزاری دريافت و پرداخت

 40,449  2,364سيستم تامين کنندگان و انبار بازرگانی

 91,021  4,779سيستم مشتريان و فروش

 59,352  3,139سيستم تامين کنندگان و انبار توليدی

 5,178  290سيستم فروش خدماتی

 8,116  330حسابداری پيمانكاری

 58,667  3,164سيستم نرم افزاری حقوق و دستمزد

 22,776  1,309سيستم توليد

 14,733   914  سیستم دارایی ثابت

 14,502  158پخش

 11,588  266سیستم مدیریت تردد پایوند

 135,754  10,972سایر زیر سیستم ها و دیتا سپیدار

 20,000  1,367سیستم دشت

 60,000   -    پشتیبانی

 40,000   -    فروش نسخه های جدید نرم افزار

 12,000   -    آموزش

777,000جمع
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جدول 3-4. نسبت های مالی 

صدور  با  هم زمان  که  آسیا  سیستم  سپیدار  شرکت  عملیات  ماهیت  به  توجه  با 
فاکتور درآمدی، مطالبات ایجادی از محل آن، تسویه کامل می شود؛ لذا دوره وصول 

مطالبات در جدول باال ذکر نگردیده است.

 آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ضمیمه این گزارش می باشد.

دوره مالی شرح
شش ماهه 
منتهی به 

1399/06/31

سال مالی 
1398

سال مالی 
1397

سال مالی 
1396

سال مالی 
1395

سال مالی
1394

4/9610/7344/113/511/59نسبت جاری

4/8710/453/853/843/131/43نسبت آنی

0/140/070/110/090/230/4نسبت بدهی

نسبت بدهی به 
حقوق صاحبان 

سهام

0/160/070/130/090/290/66

گردش مجموع 
دارايی ها

0/490/680/590/592/342/65

گردش دارايی های 
ثابت )مشهود و 

نامشهود(

2/522/691/430/91127/9491/7

نسبت حاشيه 
سود ناخالص

0/810/710/630/50/290/25

نسبت حاشيه 
سود خالص

1/040/760/580/340/240/12

بازده دارايی ها 
)ROA(

0/510/520/340/20/560/31

بازده حقوق 
صاحبان سهام   

)ROE(

0/590/560/390/220/720/51
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اقدامات انجام شدهشرایط عمومی به منظور پذیرشردیف

1

سهامی  )از  حقوقی  شخصیت  تبدیل 
خاص به عام( و ثبت شرکت نزد سازمان 

بورس و اوراق بهادار انجام شود.

سهامی  به  شرکت  نوع   1399/05/07 تاریخ  در 
نام   1399/07/05 تاریخ  در  و  شد  تبدیل  عام 
شرکت با شماره ثبت 11750 نزد سازمان بورس و 

اوراق بهادار ثبت گردید.

2

عالی  شورای  نرم افزاری  تاییدیه 
انفورماتیک و آگهی ثبت عامت تجاری 
سیستم  سپیدار  شرکت  نام  به  دشت 
آسیا اخذ و به فرابورس ایران ارائه گردد.

آگهی  و  بهره برداری   پروانه  نرم افزاری،  تاییدیه  
ثبت عامت تجاری دشت به نام سپیدار سیستم 
نوین  فناوران  محصوالت  تجاری  عامت  و  آسیا 
به  و  دریافت  شرکت  این  نام  به  ایرانیان  سپیدز 

فرابورس ارائه شد.  3

پروانه بهره برداری و آگهی ثبت عامت 
تجاری محصوالت به نام شرکت فناوران 
نوین سپیدز ایرانیان اخذ و به فرابورس 

ایران ارائه گردد.

موارد زیر در امیدنامه افشاء شود:

4

محصوالت  فروش  قیمت های  الف: 
مكانیزم  نمایندگان،  و  مشتریان  به 
تخفیفات اعطایی در شرکت های سپیدار 
سپیدز  نوین  فناوران  آسیا،  سیستم 
الكترونیک  تجارت  توسعه  و  ایرانیان 

ابتكار نوین

امیدنامه افشا شده  در صفحات 24، 25 و 47 
است.

ب: اطاعات کافی در خصوص پیش بینی 
تجارت  توسعه  شرکت  سوددهی  زمان 
الكترونیک ابتكار نوین و دوره بازگشت 
مذکور  شرکت  به  شده  پرداخت  مبالغ 

)دوره بازگشت سرمایه(

در صفحات 25 و 28 امیدنامه  افشا شده است.

حساب  گردش  و  مراودات  تبیین  ج: 
و  عمده  سهامدار  با  فی مابین 
نحوه  خصوص  در  کافی  توضیحات 
از  تصمیم گیری  استقال  تحقق 

سهامدار عمده

شده  افشا  امیدنامه   49 و   30  ،19 صفحات  در 
است.

نرم  سورس  قیمت گذاری  نحوه  د: 
روش  و  شرکت  به  یافته  انتقال  افزاری 

محاسبه استهاک آن
در صفحه 30 امیدنامه افشا شده است.

جایگاه  خصوص  در  کافی  جزئیات  ه: 
بازار  از  رقبا  سهم  و  بازار  در  شرکت 

محصوالت

شده  افشا  امیدنامه   40 و   39 صفحات20،  در 
است.

خصوص  در  کافی  توضیحات  و: 
در صفحات 40 و 41 امیدنامه  افشا شده است.ریسک های صنعت

شرکت  آتی  و  توسعه ای  برنامه های  ز: 
)مانند سرمایه گذاری شرکت در زمینه 

تولید نرم افزارهای پخش(
در صفحه ی 43 امیدنامه افشا شده است.

خصوص  در  شرکت  رویه  تشریح  ی: 
به منظور توسعه  انجام شده  مخارج 
و به روزرسانی نرم افزارها )شناسایی به 

عنوان هزینه دوره یا دارایی(

در صفحه 45 امیدنامه افشا شده است.

بخش پنجم 
احراز شرایط پذیرش و درج

جدول 1 - 5 . احراز شرایط پذیرش
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5

در صورت های مالی حسابرسی شده 
دوره مالی منتهی به 1398/06/31، 

اصاحات الزم در متن یادداشت اهم 
رویه های حسابداری در خصوص 

استهاک دارایی های نامشهود 
)استهاک در دوره 3 یا 5 ساله( به 

نحوی صورت پذیرد که مندرجات این 
یادداشت با رویه شرکت در محاسبه 

استهاک مطابقت کامل داشته باشد.

در یادداشت 2-5-2 صورت  های مالی شش ماهه 
سال  مالی  صورت  های   3-5-2 یادداشت  و   98

1398 اصاح شده است.

6

شرکت  عمده  سهامدار  تعهدنامه 
مبنی بر عدم فعالیت مستقیم در حوزه 
شرکت  توسط  تولیدی  نرم افزارهای 

سپیدار سیستم آسیا ارائه گردد.

طی نامه شماره HQ/1163/98 مورخ 98/11/26 
به فرابورس ایران ارائه شده است.

7

فرم تعهدنامه ویژه سهامدار عمده در 
خصوص انسداد 51% سهام به منظور 
حفظ و ثبات مدیریت به فرابورس ایران 

ارائه گردد.
قبل از عرضه اولیه سهام ارائه خواهد شد.

8

تعهد قبول هرگونه کسر ذخیره از بابت 
مالیات و بیمه و سایر بدهی های افشا 
نشده احتمالی مربوط به سنوات قبل 
سهامداران  از  سهام  اولیه  عرضه  از 

عمده شرکت اخذ گردد.

طی نامه شماره HQ/1162/98 مورخ 98/09/24 
به فرابورس ایران ارائه شده است.

9

کفایت  خصوص  در  حسابرس  تاییدیه 
شرکت  داخلی  کنترل  های  سیستم 
رعایت  و  حفظ  متضمن  که  نحوی  به 
صورت  به  سهامداران  منافع  و  حقوق 

یكسان باشد ارائه شود.

 98/09/10 مورخ   98/2468 شماره  نامه  طی 
دریافت شده است.

10

تاییدیه حسابرس مبنی بر بهره مندی 
شرکت از سیستم اطاعات حسابداری 
)از جمله حسابداری مالی و حسابداری 
بهای تمام شده( مطلوب و مناسب با 

حجم فعالیت شرکت ارائه شود.

 98/09/10 مورخ   98/2471 شماره  نامه  طی 
دریافت شده است.

11

اطاعات  آخرین  از عرضه سهام،  پیش 
دستورالعمل  با  مطابق  شرکت  مالی 
اجرایی افشای اطاعات سازمان بورس 

و اوراق بهادار اخذ و منتشر گردد.

قبل از عرضه اولیه سهام افشاء اطاعات انجام 
خواهد شد.

12
پیش از عرضه سهام، قرارداد بازارگردانی 
مطابق با فرمت قرارداد فرابورس ایران 

ارائه گردد.

قرارداد با صندوق بازارگردانی اختصاصی تاک دانا 
سرمایه گذاری  مدیریت  شرکت  مدیریت  با 
مدبران هما تنظیم و به فرابورس ایران ارائه شد.

13

روز  در  سهام  درصد   15 عرضه  تعهد 
ظرف  دیگر  درصد   10 و  اولیه  عرضه 
از  اولیه  عرضه  زمان  از  ماه  سه  مدت 

سهامداران عمده اخذ گردد.

 99/06/15 مورخ   99/HQ/518 شماره  نامه  طی 
به فرابورس ایران ارائه شده است.

مهر و امضا
مشاور پذیرش

مهر و امضا 
مدیر عامل شرکت

بدینوسیله صحت مندرجات امیدنامه و تطبیق آن با اطالعات صورت های مالی 
شرکت تأیید می گردد.


