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پیام	هیأت	مدیره
سهامداران محترم

در طـول سـال های گذشـته، مسـیر تحول شـرکت سـپیدار سیسـتم مملـو از اقدامات 
برنامه ریـزی شـده موفـق بـرای افزایـش سـهم بـازار و رفـع نیـاز مشـتریان از طریـق 
توسـعه و نگهداشـت محصـوالت موجـود و همچنیـن تولید و ارائه محصـوالت جدید 
نظیـر دارایـی ثابـت، پخـش، سفارشـات خارجـی، تـردد و...  بـوده اسـت. از سـوی دیگـر، 
رونـد رشـد سـهم بـازار شـرکت سـپیدار سیسـتم نیـز حاکـی از ظرفیـت خـوِب عملیات 
از مدیـران  بزرگـی  امـروز بخـش  از عملیـات اسـت.  تـوان بهره بـرداری و سـودآوری  و 
کسـب وکارهای کوچـک در صنایـع مختلـف، تصمیمـات خـود را بـر اسـاس داده هـای 

اتخـاذ می کننـد. نرم افزارهـای سـپیدار 

در سـال 1399 نیز علی رغم شـرایط سخت اقتصادی ناشـی از آثار تحریم های اقتصادی 
تحمیـل شـده بـر کشـور و ادامه روند شـیوع بیماری کرونا، شـرکت سـپیدار سیسـتم 
توانسـت بـا توجـه بـه رویکردهـای اتخـاذ شـده، در تحقـق اهـداف، موفـق عمـل کند و 
حاشـیه سـود عملیاتـی 78 درصـدی را کسـب نمایـد. در مجمـوع رشـد 106 درصـدی  
کسـب و کار و 149 درصـدی  سـود عملیاتـی در کنـار جـذب  بیـش از 9000 مشـتری، 

اساسـی ترین شـاخص های ایـن موفقیـت هسـتند.

 ایـن موفقیـت حاصل شـناخت دقیـق و به هنگام نیازهای مشـتریان و ارائـه راهکارهای 
مناسـب برای پاسـخ گویی به نیاز آنان بوده اسـت. شـرکت سـپیدار سیسـتم با تکیه بر 
کامل تریـن سـبد محصولـی در بـازار، پاسـخ گوی نیازهای شـرکت های کوچـک در صنایع 
بـرای  پایـه، سیسـتم هایی  تولیـد سیسـتم های  کنـار  آن، در  مختلـف اسـت. عالوه بـر 
پاسـخ گویی بـه نیازهـای خـاص را نیـز در سـبد محصولـی خـود دارد.  نیـروی انسـانی 
متخصـص و کارآمـد در کنـار بهره بـرداری از تکنولوژی هـای روز دنیـا در تحلیـل و تولید 
نرم افـزار و بیـش از یـک دهـه تجربـه حضـور در صنعـت نرم افـزار کشـور و فعالیـت در 
صنایـع متنـوع مشـتریان، ظرفیت های اساسـی شـرکت سـپیدار سیسـتم بـرای تولید 
محصـوالت متنـوع و یکپارچـه را تشـکیل می دهنـد. شـرکت سـپیدار سیسـتم اکنـون 
بیـش از 63,000 مشـتری در صنایـع مختلـف در حـوزه کسـب و کارهای کوچـک دارد. 
از  بـا هـدف پوشـش حجـم قابـل توجهـی  شـبکه فـروش شـرکت سـپیدار سیسـتم 
بازارهـای بالقـوه در نقـاط مختلفـی از کشـور مشـغول فعالیـت اسـت کـه مدیریـت این 

شـبکه توسـط هسـته مرکـزی یعنـی شـرکت سـپیدار سیسـتم انجـام می گـردد. 

در حـوزه پشـتیبانی نیـز توسـعه شـبکه متناسـب بـا افزایـش تعـدادی مشـتریان در 
ایـن شـبکه توسـط هسـته مرکـزی یعنـی شـرکت  حـال گسـترش اسـت و مدیریـت 
سـپیدار سیسـتم بـا هـدف مراقبـت از کیفیت خدمات و جلـب رضایت مشـتریان انجام  

می گـردد.

همچنیـن علی رغـم شـیوع بیمـاری کرونـا بـا توجـه بـه رسـالت اجتماعـی کـه سـپیدار 
سیسـتم در حـوزه آمـوزش بـه عهـده خـود می دانـد، در زمینـه ارائـه خدمات آموزشـی 

بـه مشـتریان بـه صـورت آنالیـن، فعـال عمـل نموده اسـت.
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اسـتفاده  ارتقـای  عالوه بـر  رویکـرد  ایـن  پیشـبرد 
بهینـه  از ظرفیـت منابع انسـانی و بهره وری، منجر 
به تسـریع رشـد سـهم بازار شرکت سـپیدار و ارائه 
خدمـات مطلوب تـر به مشـتریان خواهد شـد. در 
کنـار سیاسـت گسـترش شـبکه، توسـعه ظرفیـت 
سـرمایه های انسـانی بـا تمرکـز بـر توسـعه کیفی 
برنامه های  و  است  جریان  در  مستمر  طور  به 
توانمندسازی با هدف توسعه ظرفیت کارشناسان 

و مدیران در دستور کار شرکت قرار دارد.
رونـد  ادامـه  بـا   1400 سـال  بـه  ورود  کـه  آنجـا  از 
بـوده  همـراه  کرونـا  بیمـاری  جهانـی  همه گیـری 
اسـت، شرکت سپیدار سیسـتم با درک ریسک های 
حاصل از این شـرایط ادامه رویه دورکاری و رعایت 
کارکنـان،  سـالمتی  حفـظ  بهداشـتی،  پروتکل هـای 
همه گیـری  زنجیـره  قطـع  بـه  کمـک  و  مشـتریان 
قـرار  خـود  برنامه هـای  اولویـت  در  را  بیمـاری 
داده اسـت. هم زمـان بـا آن بـه بازبینـی و اصـالح 
رویکردهـا و اهـداف اسـتراتژیک شـرکت پرداختـه و 
تمرکـز بیشـتر بر توسـعه زیرسـاخت های دورکاری 
و همچنیـن ارائـه خدمـات نرم افـزاری بـر بسـتر ابر 
داده  قـرار  کار خـود  در دسـتور  را در سـال جـاری 
اسـت. لـذا خدمـات بـر بسـتر ابر بـه عنـوان یکی از 
برنامه هـای  در  توسـعه  سـرخط های  اصلی تریـن 

سـال 1400 پیگیـری و اجـرا خواهـد شـد.  

یابنــده  توســعه  و ظرفیــت  بــازار  اســتقبال  بــا 
شــرکت  تکنولوژیکــی،  تــوان  و  انســانی  نیــروی 
ــایی  ــا شناس ــال 1400 ب ــتم در س ــپیدار  سیس س
فرصت هــای جدیــد، تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصــت 
و تــالش مــداوم  و مشــتاقانه، مســیر رشــد خــود 

ــرد. ــد ک ــال خواه را دنب

 با احترام     

  هیأت مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا        
بهار سال 1400
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سپیدار	سیستم	در	یک	نگاه

شـرکت سـپیدار سیسـتم در سـال 1387 با هدف پاسـخ گویی به نیازهای نرم افزاری 
بـازار شـرکت های کوچـک و اصنـاف و ارائـه خدمـات بـه مشـتریان این بخـش از بازار 
تأسـیس شـد. موضـوع عملیـات شـرکت مطابـق اساسـنامه شـرکت عمدتـاً در 
زمینـه اجـرای طرح هـای جامـع فنـاوری اطالعـات شـامل تحلیـل، تولیـد، اسـتقرار، 
راه انـدازی و پشـتیبانی راه کارهـای مبتنـی بـر نرم افـزار و همچنین تجـارت الکترونیک 
در بازارهـای کسـب وکار کوچـک و اصنـاف شـامل تحلیـل، طراحـی، تولیـد، فـروش، 
انجـام  الزم،  بسـترهای  ایجـاد  و  کاربـردی  جامـع  نرم افزار هـای  پشـتیبانی  و  اجـاره 
خدمـات مشـاوره در زمینه هـای فنـاوری اطالعـات و سـایر موضوعـات مرتبـط بـا 

موضـوع شـرکت اسـت.

پروانـه بهره بـرداری شـرکت در تاریـخ 1398/05/06 توسـط وزارت صنعـت، معـدن 
و تجـارت بـا شـماره 60/126917 جهـت تولیـد نرم افـزار به شـرکت سـپیدار سیسـتم 

آسـیا بـه منظـور توسـعه فنـاوری اطالعـات اعطا شـده اسـت.

سپیدار سیستم آسیانام شرکت

1387/12/20تاریخ ثبت

348134شماره ثبت

شرکت همکاران سیستم )سهامی عام( سهامدار عمده

موسسه حسابرسی نوین نگر ماناحسابرس و بازرس قانونی

دفتر مرکزی
تهران، ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار، پالک 20 

021 -81022000 تلفن: 
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داشبورد اطالعات مالی

هیأت مدیره و تیم مدیریتی شرکت سپیدار سیستم همواره اطالعات کلیدی را بر 
بر  شـرکت  حـرکت  چگونـگی  بر  و  مـی کنند  پایش  مدیریتی  داشبوردهـای  اساس 
اطالعات،  این  تحلیل  دارند.  نظـارت  و  تمرکز  و هدف گذاری ها،  اسـاس شاخص هـا 
ورودی با اهمیتی را برای تعریف گام های بعدی ایجاد می کند. نمودارهای این بخش، 

نمونه هایی از داشبوردهای مذکور می باشند. 

روند	رشد	درآمدهای	عملیاتی-	میلیارد	ریال

روند	رشد	سود	عملیاتی-	میلیارد	ریال
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روند	رشد	حاشیه	سود	عملیاتی-	درصد

روند	رشد	سود	خالص
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روند	رشد	درآمد،	هزینه	و	سود-	میلیارد	ریال

اطالعات	مالی	شرکت	اصلی-	میلیارد	ریال

9596979899عناوین

119170233383788درآمد عملياتی

96102105137175هزينه عملياتی

2268129246613سود عملياتی
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ساختار  حفظ  دلیل  به  سود،  و  درآمدها  به  نسبت  هزینه ها  رشد  شیب  اختالف 
کسب وکار سپیدار سیستم در قالب یک هسته مدیریتی کوچک و اجرای عملیات 
در شبکه ای بزرگ و پویاست که امکان مدیریت بهینه هزینه ها را فراهم آورده است. 

از   1396 سال  ماه  آبان  در  دشت،  و  سپیدار  نرم افزاری  سورس  مالکیت  انتقال  با 
همکاران سیستم به سپیدار سیستم، 50% حق الیسنس ماهانه که از مبلغ درآمد 
گردیده  حذف  می شد  داده  سهم  سیستم  همکاران  به  سیستم  سپیدار  فروش 
است و این امر در کنار رشد درآمدها و مدیریت هزینه ها، یکی از علل مهم رشد 

سود عملیاتی و سود خالص و همچنین کاهش هزینه های عملیاتی بوده است.
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بخش اول:
عملکرد سال 1399 
و اهداف سال 1400
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سال 1399 در یک نگاه

تعداد	مشتریان	جذب	شده																																																			+9000

مشتریان	سپیدار																																																																															۸۶00

مشتریان	دشت																																																																																	۸00

تعداد	نمایندگی	سپیدار	سیستم	)سپیدار،	دشت،	آموزش(        490

تعداد	نسخه	های	آموزشی	فروش	رفته																																					+4۶,000

تعداد	رویدادهای	برگزار	شده																																																																14۵

مبالغ	به	میلیون	ریال

کسب	وکار	در	سال	1399                                                                 ۷۸۸,۶0۲

فروش	نرم	افزار	سپیدار																																																																					۶۵۷,۵4۷

فروش	نرم	افزار	دشت																																																																									13,۶33

فروش	نرم	افزار	آموزشی	و	خدمات	آموزشی																																					9,139 

فروش	سخت	افزار																																																																															13,003

فروش	نسخه	های	بروزرسانی	شده	نرم	افزار																																		41,۶۲3

پشتیبانی	و	خدمات	پس	از	فروش																																																		۵3,۶۵۷
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چشم اندازها و ماموریت

ماموریت
سپیدار سیستم با استفاده از گسترده ترین شبکه فروش و بهره گیری از روش های 
مختلف فروش و آموزش فراگیر، دسترسی سریع و آسان مخاطبان به انواع خدمات 
را فراهم نموده است. این شرکت اولین شرکت نرم افزاری کسب وکارهای کوچک است 
که در بازار سرمایه پذیرفته شده و با پاسخ گویی به نیاز های شرکت ها، فروشگاه ها 
و اصناف، اشخاص و... به تحقق و پایداری منافع مشتریان، سهام داران و کارکنان 

می پردازد.

چشم	انداز	سپیدار	سیستم
تحقق  جهت  نرم افزاری  راهکارهای  کارآمدترین  ارائه  و  نوآورانه  نگاهی  با  سپیدار 
در  سیستم  سپیدار  است.  بازار  انتخاب  اولین  کوچک،  کسب وکارهای  چشم انداز 
آینده نزدیک با بکارگیری پلتفرم های )زیرساخت های( به روز و قابل توسعه در تولید 
محصوالت خود نظیر نرم افزارهای کالد )ابری(، اپلیکیشن های موبایل، BI و... سعی 
تمرکز   با  ما  دارد.  خود  کسب وکار  رشد  جهت  جدید  بازارهای  توسعه  و  ایجاد  در 
بر سادگی و هوشمندی محصوالت خود همواره سعی در حفظ پایداری و ایجاد 

امنیت باال برای نرم افزار های خود داریم.
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میزان دستیابی به 
هدف گذاری های سال 1399 

اهداف سال 1399 سپیدار سیستم و اقدامات انجام شده در راستای آن ها در دوره 
مورد گزارش به شرح زیر است:

تولید	و	توسعه	محصوالت	جدید	و	شناسایی	فرصت	های	همکاری	
با	دیگر	شرکت	های	نرم	افزاری	با	هدف	توسعه		بازار	و	کسب	و	کار

سپیدار سیستم همواره جهت ایجاد مزیت های رقابتی و توسعه کسب و کار خود 
سعی در ارائه محصوالت جدید و تکمیل سبد محصوالت با اتکا بر تکنولوژی های 

جدید دارد.

سپیدار با ارائه محصوالتی نظیر پخش و سفارشات خارجی  بازار تحت پوشش خود 
محصولی  سبد  با  نو  سرو  شرکت   CRM محصول  ارتباط  است.  داده  گسترش  را 
سپیدار، ارتباط نرم افزار دشت با سامانه سفارش گیری همکاران سیستم )فرسان( 
و ارتباط با دستگاه کارتخوان و تولید "حسابداری دشت" به عنوان محصول جدید 
راستای توسعه  اقدامات سپیدار سیستم در  از دیگر  نیز  شرکت در حوزه اصناف 

محصوالت خود بوده است.

پیرو افزایش نیازمندی استفاده از فروش اینترنتی جهت عرضه کاال به مصرف کنندگان، 
شرکت های زیادی از این امکان جهت عرضه کاالهای خود استفاده می کنند. بنابر 
تهیه  و  گردید  مطرح  سپیدار  نرم افزار  با  آنالین  ارتباط  سنجی  امکان  نیاز،  همین 
آغاز گردید. در زمستان  اینترنتی  ارتباط سپیدار و فروشگاه سازهای  وب سرویس 
آینده عرضه گسترده  در سال  و  انجام شد  راهکار  این  سال 1399 عرضه محدود 
این راهکار و همچنین برقراری ارتباط با محصول دشت در دستور کار قرار دارد و 
شرکت های  عمده  با  بتوانیم  محصولی  APIهای  ارائه  با  که  کنیم  می  بینی  پیش 

دارای فروشگاه سازهای معتبر ارتباط نرم افزاری داشته باشیم.

توسعه	کمی	و	کیفی	شبکه	نمایندگان
کشور  سراسر  در  گستردگی  با  سیستم  سپیدار  نمایندگان  شبکه  که  آنجا  از 
کمی  توسعه  شرکت،  درآمد  و  فروش  افزایش  راه های  از  یکی  می نمایند،  فعالیت 
به  نمایندگان بسته  تعدادی  بوده است؛ عالوه بر گسترش  کیفی شبکه فروش  و 
به  دارد، توجه  استان های کشور وجود  از  بالقوه ای که در سطح هر یک  پتانسیل 
تقویت تخصص و آموزش نمایندگان همواره از اهمیت بسیار زیادی برای سپیدار 
جدید  نماینده   62 جذب  با  سپیدار   1399 سال  در  است.  بوده  برخوردار  سیستم 
در حوزه سپیدار و 39 نماینده جدید در حوزه دشت و آموزش به گسترش شبکه 

نمایندگی های سراسر کشور پرداخته است. 
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توسعه	آموزش	و	افزایش	سطح	آگاهی	مخاطبان
از آنجا که سپیدار سیستم یکی از رسالت های خود را گسترش و باال بردن سطح دانش 
با توجه به شیوع  مخاطبان در حوزه مالی می داند توانسته است در سال 1399 
بیماری کرونا و با تغییر مدل آموزش و نوسازی شبکه آموزش با ساختاری جدید 
سیستم  سپیدار  محصوالت  برای  بازارسازی  و  برندینگ  عالوه بر  و  نماید  فعالیت 
برگزاری 42 دوره به صورت  با  از 1,200 دانش پذیر  آگاهی بیش  افزایش سطح  بر 
مستقیم و بیش از 2,300 دانش پذیر از طریق نمایندگان آموزشی و دانشگاه های 
طرف قرارداد  بپردازد. همچنین بیش از 4,400 نفر در دوره های الکترونیکی و 8,390  

نفر از طریق خرید نسخه های آموزشی سپیدار سیستم آموزش دیده اند. 

حفظ	جایگاه	سپیدار	سیستم	به	عنوان	رهبر	بازار	در	ارائه	راه	کارهای	
نرم	افزاری	در	بازار	کسب	وکارهای	کوچک	

ظرف چند سال اخیر سپیدار سیستم با برنامه ریزی دقیق و اعتمادسازی گسترده 
ابتدای سال 1399  از  را فراهم نموده است.  بازار، زمینه جذب مشتریان جدید  در 
با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، شرکت رویکردهای کاربردی در راستای 
حفظ جایگاه خود در بازار را مدنظر قرار داد. تقویت بازاریابی دیجیتال که منجر به 
افزایش بیش از 55 درصد سرنخ های فروش به نسبت دوره مشابه سال گذشته 
شده است و همچنین ارائه خدمات متنوع  پشتیبانی و آموزش آنالین به مشتریان 

و مخاطبان از جمله اقدامات سال 1399 بوده است.

توسعه	توان	مدیریتی	شرکت	سپیدار
تمرکز بر توسعه سپیدار سیستم و لزوم افزایش ظرفیت مدیریتی شرکت و تقویت 
الیه مدیران پس از هیأت مدیره و مدیرعامل به نحوی در دستور کار قرار دارد که 
منجر به توسعه سپیدار سیستم از زوایای مختلف شود و مکانیزمی ایجاد نمایند 
که در طوالنی مدت منجر به تحقق حداکثری کلیه برنامه ها و اهداف استراتژیک 
شرکت شود. تقویت توان رقابتی سپیدار سیستم در بازارهای محصولی مختلف، 
تقویت قدرت تصمیم گیری  و  بازارهای جدید  به  گسترش شبکه نمایندگان، ورود 

داخلی سپیدار سیستم، مهم ترین نتایج مورد انتظار از این اقدام هستند. 
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حفظ	جایگاه	مناسب	رضایت	مندی	مشتریان	از	پشتیبانی
کاربری،  ساده ی  آموزش  با  که  شده اند  طراحی  گونه ای  به  سپیدار  نرم افزارهای 

کمترین نیاز ممکن به پشتیبانی را داشته باشند.
با توجه به اهمیت ویژه ای که همواره مشتریان برای سپیدار سیستم داشته اند 
برنامه های منظم فصلی در جهت ارائه خدمات کیفی به مشتریان در دستور کار قرار 
گرفته است تا با افزایش نرخ رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی، آموزش های 
کاربری، رفع خطاهای لحظه ای و بهره گیری از ظرفیت تیم متخصص در سال 1399، 

بر روی افزایش رضایت مندی مشتریان تمرکز نمایند. 
در  موجود  خطاهای  رفع  نمایندگان،  اینترنتی  بستر  بهبود  با  سیستم  سپیدار 
خطوط پشتیبانی در سرویس چت آنالین و بررسی خطاهای احتمالی توسط تیم 
گام  مشتریان  رضایت مندی  سطح  تثبیت  و  افزایش  راستای  در  توانست  تولید 

بردارد.

عرضه	اولیه	سهام

از جمله اهداف مدیریت  بازار فرابورس  عرضه سهام شرکت سپیدار سیستم در 
نزد  پذیرش  به  موفق  شرکت  این  راستا  همین  در  بود   1399 سال  در  شرکت  این 
بازار دوم فرابورس شد و در 1399/07/05 تحت شماره 11750 نزد سازمان بورس و 
اوراق بهادار به ثبت رسید. نماد شرکت با نام »سپیدار« در تاریخ 1399/08/12 در 

فرابورس ایران به ثبت رسید. 
در تاریخ 23 آذرماه یک نشست تخصصی آنالین با هدف آشنایی دقیق تر تحلیلگران 
بازار سرمایه با سپیدار سیستم با حضور 60 نفر از فعاالن بازار سرمایه برگزار و در 

17 دی ماه عرضه اولیه سهام این شرکت انجام شد.
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مهم ترین اهداف سال 1400

تمرکز	بر	عرضه	محصول	جدید		سپیدار	مبتنی	بر	کالد	
.  تولید و پیاده سازی 4 سیستم اصلی حسابداری، دریافت و پرداخت، انبار و 

فروش مبتنی بر کالد در پایان سال 1400

توسعه	کسب	و	کار	دشت	
.    توسعه شبکه فروش دشت

.    ایجاد ساختار Affiliate Market ویژه اشخاص در دنیای واقعی و مجازی 

   )باشگاه مشتریان و همکاران فروش(

.    ارائه API جهت ارتباط فروشگاه های آنالین با محصول دشت

.    تشکیل ستاد امور نمایندگان 

.    برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای نمایندگان قدیمی و جدید

.    بهبود سرعت و افزایش بهره وری محصول

توسعه	آموزش	فراگیر	سپیدار	
.    برگزاری دوره های آموزش جامع به صورت آنالین 

.    توسعه شبکه نمایندگان

.    فروش نسخه های آموزشی و کتاب به صورت آنالین از طریق وب سایت

.    ایجاد کالب معرفی دانش پذیران به بازار کار  

.    برگزاری کمپین های گسترده و بلند مدت بازاریابی براساس محتوای آموزشی 
سپیدار و دشت

توسعه	و	گسترش	شبکه	نمایندگی	با	رویکرد	انطباق	با	عرضه	
محصوالت	جدید

.    برگزاری کمپین جذب نماینده در مناطق با پتانسیل باال 

.    افزایش تعداد و گسترش نمایندگان فروش محصول بازارهای عمودی

.    برگزاری طرح هایی در راستای توانمندسازی و افزایش انگیزه شبکه فروش

.    توسعه و گسترش همکاران فروش 
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بهبود	و	توسعه	پشتیبانی
و  نماینده  نمودن  فعال  و  جذب     .
هر  در  جدید  پشتیبانی  کارشناس 
فصل متناسب با افزایش حجم فروش

.    گسترده شدن خدمات پشتیبانی  در 
روزهای تعطیل و خارج از ساعت کاری 

.    آموزش و تسلط کارشناسان پشتیبانی 
روی موضوعات سخت افزار )حوزه های 

مربوط به دشت و پایوفای(

.    مدیریت شبکه نمایندگی از طریق تیم 
داخلی پشتیبانی 

.    پایش و مراقبت از کیفیت ارائه سرویس 
به مشتریان و طرح های رضایت سنجی

عرضه		محصوالت	بازارهای	
عمودی،	نوآوری	در	بازار	و	جذب	

بازار	جدید
در  موجود  های  پتانسیل  شناسایی      .
و  مشارکت  خرید،  خصوص  در  بازار 
صنعت  هم  شرکت های  با  همکاری  یا 
یا  جدید  محصوالت  عرضه  جهت  در 

توسعه 

سایر  با  سیستمی  ارتباط  برقراری     .
محصوالت پر مخاطب در بازار  

.    ورود به بازار جدید
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افزایش	سهم	بازار	سپیدار	سیستم
.    توسعه و تکمیل سبد محصولی سپیدار با هدف توسعه بازار فعلی و ورود به  

بازارهای جدید 

.    توسعه و تقویت شبکه فروش 

.    شناسایی رقبای محلی با هدف تصمیم گیری رفتار آینده 

ــد ســپیدار و افزایــش تعــداد دنبال کننــدگان شــبکه های   .    توســعه ســهم آوای برن
اجتماعــی

.    اجرای طرح فراگیر آموزش و استفاده از پتانسیل های ایجاد شده ناشی از افزایش 
تعدد مشتریان آموزش و آموزشگاه ها از طریق:

_  توسعه استفاده از آموزش های الکترونیکی سپیدار 

_    ارائه محتوای آموزشی به مخاطبان از طرق ابزارهای دیجیتال و اپلیکیشن

_  توسعه دوره های آموزشی در سراسر کشور توسط شبکه نمایندگان

مهم ترین  عنوان  به  مالی  مدیران  و  حسابداران  جامعه  با  ارتباط  توسعه      .
تصمیم گیران و تصمیم سازان در این بازار

تکمیل	و	تقویت	کادر	نیروی	انسانی	به	خصوص	ظرفیت	تیم	
مدیریتی

.    شناسایی نیروهای بالقوه جهت اضافه شدن به تیم مدیریتی شرکت سپیدار 

.    توسعه توان و تخصص پرسنل واحد های مختلف بسته به نوع واحد سازمانی
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افتخارات چند سال اخیر 
سپیدار سیستم

.    ورود شرکت سپیدار به بازار سرمایه در سال 1399

.    پذیرفته شدن شرکت سپیدار به عنوان شرکت دانش بنیان در سال 1399

.    تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1397

.    تندیس برنزی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1396

.    گواهینامه عضویت در انجمن کیفیت و بهره وری ایران در سال 1396

.    گواهینامه عضویت در انجمن حامیان استاندارد و کیفیت ایران در سال 1396

.    تندیس طالیی یکصد برند برتر و ارزش آفرین ایران در سال 1396

ISO9001 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت    .

.    گواهینامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال های
   1394 و 1395
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بخش دوم:
ساختار شرکت 
سپیدار  سیستم 
آسیا
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سرمایه انسانی

طرح  در  ابتدا  از  محور  دانش  سازمان  یک  عنوان  به  سیستم  سپیدار  شرکت 
شده  تعریف  متخصص  و  چابک  اصلی  هسته  با  شرکتی  عنوان  به  کسب وکار، 
از  ارائه خدمات پس  از شرکت های بیرونی، توسعه فروش و  با شبکه ای  است که 
فروش را در سراسر کشور مدیریت می نماید. تعداد و ترکیب پرسنل متخصص در 
شرکت سپیدار سیستم بر اساس سطح تحصیالت و به تفکیک نقش سازمانی در 

نمودارهای ذیل نشان داده شده است. 

نمودار تعدادی منابع انسانی به تفکیک نقش )به تفکیک حوزه های سازمانی(

آموزش

بازاریابی و فروش

پشتیبانی

مالی و اداری

مدیریت محصول و تولید

٪43

٪۶٪19

٪1۶

٪1۶
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نمودار توزیع نیروی انسانی به تفکیک مدرک تحصیلی

دکتری

دانشجوی فوق لیسانس

لیسانس

فوق لیسانس
٪44٪۵0

٪4
٪۲
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ساختار شرکت

هیئت مدیره

دفتر هیئت مدیره

كمیته منابع انسانی

مدیر مالی

مدیر محصول

مدیر تولید

مدیر بازاریابی

مدیر فروش

مدیران مناطق

شركت های وابسته

شبكه نمایندگان

مدیر خدمات پس از فروش

مدیر آموزش

۱۴۹ نماینده فروش

۲۵۰ دانشگاه طرف قرارداد

۲۹۰ نماینده فروش و آموزش سپیدار و دشت

مشاورینكمیته حسابرسی

كمیته ریسک و استراژدی

مدیر عامل

شركت سپیدار سیستم

شركت فناوران نوین سپیدز ایرانیان
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شبکه تجاری نمایندگان 
سپیدار سیستم

حوزه  در  فروش  نمایندگان  از  گسترده ای  شبکه  آسیا  سیستم  سپیدار  شرکت 
کسب وکار شرکت های کوچک و اصناف را در کنار خود ایجاد نموده و توسعه داده 
حوزه   -در  کشور  سراسر  در  فعالیت  نمایندگان،  شبکه    این  از  استفاده  با  و  است 
کسب وکار شرکت های کوچک و اصناف- را بر عهده دارد. نمایندگان فروش سپیدار 
که  هستند  اطالعات  فناوری  و  مالی  خدمات  حوزه  در  فعال  شرکت های  سیستم، 
عالوه بر مشاوره و فروش محصوالت سپیدار و دشت، بنا به درخواست مشتریان، 
این شبکه تجاری،  انجام می دهند.  نیز  را  خدماتی نظیر نصب، استقرار و آموزش 
مشتمل بر290 نماینده فروش، پشتیبانی و آموزش است  که 70 نماینده مستقر 
در استان تهران و مابقی مستقر در استان ها می باشند. این نمایندگی ها که همگی 
متعهد به سپیدار هستند، در واقع به عنوان کانال های بازارسازی و فروش عمل 
انجام می رسانند. شرکت  به  را  می کنند و فروش محصوالت در تهران و استان ها 
اساس  بر  صرفاً  تجاری  رابطه  و  نبوده  شرکت ها  این  سهامدار  سیستم،  سپیدار  

قراردادهای فی مابین شکل می گیرد.

سرمایه	گذاری	در	40	درصد	از	سهام	شرکت	فناوران	نوین	سپیدز	
ایرانیان

وجود پتانسیل باال و زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر موجب شده تا هیأت 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  تکمیل  بازار  در  را  ارزش شرکت 
اضافه نماید. در همین راستا سرمایه گذاری در 40 درصد از سهام شرکت نرم افزاری 

فناوران نوین سپیدز ایرانیان در مرداد ماه سال 1397 صورت پذیرفت. 
شرکت نرم افزاری فناوران نوین سپیدز ایرانیان در سال 1378 فعالیت خود را با ارائه 

نرم افزارهای مدیریت رستوران آغاز کرده است. 
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بخش سوم: 
فعالیت های 
بازاریابی سپیدار 
سیستم
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سپیدار سیستم همواره دو رویکرد تقویت سهم آوای محصوالت خود و همچنین 
ایجاد سرنخ فروش در راستای افزایش سهم بازار را دنبال کرده است. در سال 1399 

می توان در هر یک از این حوزه ها به موارد زیر اشاره کرد:

تقویت	سهم	آوای	سپیدار	سیستم
سپیدار سیستم در سال 1399 با برگزاری بیش از 145 رویداد و سمینار تخصصی 
و آموزشی وبینار آنالین با موضوعات کابردی برای مخاطبان خود از جمله مدیران 
مالی و حسابداران شرکت ها توانست عالوه بر ارتباط با بیش از 18,000 مخاطب خود 
بپردازد.   این رویدادها به معرفی دقیق محصوالت و خدمات سپیدار و دشت  در 
سپیدار سیستم با بکارگیری ابزارهای نوآورانه همچون رادیو مالی سپیدار سیستم 
و انتشار بیش از 65 پادکست کاربردی با موضوعات حسابداری، قوانین مالیاتی 
و تجارت، کسب وکار و... بر بستر اپلیکیشن توانست بیش از 7,000 مخاطب جذب 

نماید. 

تحقیقات	بازار
ــع  آوری،  ــتم، جم ــپیدار سیس ــی س ــد بازاریاب ــای واح ــن مأموریت ه ــی از مهم تری یک
طبقه بنــدی و تحلیــل اطالعــات بــازار و رقبــا و انتقــال آن بــه داخــل شــرکت بــه 
منظــور کمــک بــه اتخــاذ تصمیمــات اســتراتژیک و مدیریتــی اســت. بــر ایــن 
اســاس، به صــورت دوره ای اخبــار و اطالعــات بــازار و رقبــا در قالــب گزارشــات مــدون 
تهیــه و بــه عنــوان یــک ورودی بــرای تصمیم گیــری در مــورد سیاســت ها و اهــداف 

ــه شــده اســت. ــه تیــم مدیریتــی ســپیدار سیســتم ارائ اســتراتژیک ب

مشابه  محصوالت  و  بازار  از  شده  گردآوری  اطالعات  به روزرسانی  این  اساس،  بر 
تحلیل  و  پایش  و  محصولی  سیاست های  تعیین  به  کمک  منظور  به  جهانی 
محیط کسب وکار سپیدار سیستم و وضعیت بازارهای مختلف به منظور کمک به 

تصمیمات استراتژیک و مدیریتی  به طور مستمر انجام شده است. 
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حضور	در	فضای	دیجیتال	و	
بهبود	جایگاه	سپیدار	سیستم	

در	شبکه	های	اجتماعی	و	
موتورهای	جستجو

سپیدار سیستم فضای مجازی و شبکه های 
برای  اهمیت   پر  فضای  یک  را  اجتماعی 
کسب وکار امروز می داند به نحوی که در 
بخش های  سیستم  سپیدار   ،1399 سال 
داد.  توسعه  را  خود  وب  سایت  مختلف 
و  محتوا  مستمر  انتشار  با  همچنین 
در  را  خود  جایگاه  زیرساختی  اقدامات 
موتورهای جستجو در اکثر کلمات کلیدی 
باال  رده های  در  صنعت  این  با  مرتبط 
سپیدار  سایت  کاربران  تعداد  داد.  قرار 
رشد   1398 سال  نسبت  به  نیز  سیستم 

قابل توجهی داشته است.

شبکه های  در  سیستم  سپیدار  حضور 
اجتماعی یکی از مهم ترین راه های ارتباطی 
با مخاطبان است. تعداد مخاطبان سپیدار 
سیستم در این شبکه ها در سال 1399 به 

بیش از 35,000 مخاطب رسیده است.
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بخش چهارم:
گزارش نظام 
حاکمیتی شرکت
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نظام حاکمیتی شرکت

شرکت سپیدار سیستم با اعتقاد به تفکیک حوزه مدیریت که بر عملیات و تحقق 
مفهوم  یک  عنوان  -به  را  شرکتی  حاکمیت  نظام  گزارش  می کند،  تمرکز  اهداف 
نظارتی- یک جزء الینفک از گزارش هیأت مدیره به مجمع قلمداد می کند. حاکمیت 
شرکتی همان نظام راهبری بنگاه است و باید ساختاری را فراهم آورد تا از طریق آن، 
هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف ها و نظارت بر عملکرد تعیین 

شود.
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هیأت	مدیره
وظایف:

.    هدایت استراتژیک

.    نظارت و کنترل استراتژیک

.    ارائه پشتیبانی و مشاوره جمعی به مدیر عامل در حوزه های مختلف

.    نظارت بر عملکرد مدیر عامل

.    اطمینان از وجود زیرساخت های مناسب برای موفقیت برنامه های اجرایی

.    بررسی و نظارت بر تحقق اهداف توسعه ای 

مدیر	عامل
وظایف:

.    هدف گذاری و برنامه ریزی در جهت سرفصل های استراتژیک مصوب 

.    بودجه ریزی و مدیریت واحدها 

.    سازمان دهی، گزارش گیری، کنترل و مدیریت منابع انسانی

.    بررسی و ارائه طرح های تحولی 

کمیته	حسابرسی
وظایف: 

.    بررسی وضعیت  نظام راهبری، ریسک و کنترل، سالمت گزارش گری مالی، استقالل و 
اثربخشی حسابرس مستقل و حسابرس داخلی و چگونگی رعایت قوانین و مقررات

کمیته	استراتژی
وظایف: 

.    ایجاد هم سویی بین اعضا هیأت مدیره در خصوص چشم انداز آینده کسب وکار و 
تصمیم سازی برای اعضا هیأت مدیره
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اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

تخصص: 
مدیریت فروش، مدیریت عملکرد و مدیریت منابع انسانی، توسعه کسب و کار

تحصیالت: 
کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد

سوابق	کاری:
معاون توسعه بازار شرکت همکاران سیستم )از سال 1398 تا کنون(

معاون اجرایی حوزه شرکت ها  و مشتریان شرکت همکاران سیستم )اردیبهشت1396 
تا 1398(

)مرداد  سیستم  همکاران  شرکت  بازار  مدیریت  و  مشتری  از  مراقبت  ستاد  مدیر 
1395 الی فروردین1396(

مدیر ستاد فروش همکاران سیستم )فروردین 1394 الی تیر1395(

مدیر عامل شرکت سپیدار سیستم آسیا )تیر 1393 الی اسفند1393(

مدیر عامل شرکت همکاران سیستم پناه یزد )مرداد 1385 الی خرداد1393(

مدیر اجرایی شرکت همکاران سیستم پناه یزد )بهمن 1383 الی تیر1385(

مدیر پشتیبانی شرکت همکاران سیستم پناه یزد )شهریور 1383 الی دی1383(

کارشناس پشتیبانی شرکت همکاران سیستم پناه یزد )مهر 1381 الی مرداد1383(

سوابق هیأت مدیره:

عضویت در هیأت مدیره شرکت های همکاران سیستم )از سال 1384 تا کنون(

محمد	عزیزاللهی

رئیس هیأت مدیره
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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 نیکوکاری محک )سال 1386 تا کنون(

استادیار برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران )سال 1394 تا کنون(

معاون مدیر عامل موسسه نیکوکاری محک )سال 1382 تا سال 1386(

مدیر عامل شرکت ایران فابین )سال 1381 تا سال 1384(

مدیر موسسه آموزش عالی نصرت )سال 1377 تا سال 1381(

سوابق	پژوهشی:
اندازه گیـری ارزش برنـد، چالش هـای اصلـی در سـازمان های غیردولتـی بـزرگ ایـران، 

بازاریابـی خیرخواهانـه، ارزیابـی برنامه ریـزی اسـتراتژیک، مدیریـت اسـتراتژیک در 
سازمان های غیردولتی، مدیریت بالیای طبیعی در زلزله.  

جوایز:	
دریافت نشان طال از انجمن بین المللی مدیریت پروژه در پروژه های بشر دوستانه 
)2014(، دریافت نشان طال از بنیاد ملی کیفیت ایران، کسب رتبه اول جهان از شرکت 
انجمن  از  طال  نشان  دریافت   ،NGO Benchmarking ممیزی  در   SGS بازرسی 

بین المللی مدیریت پروژه در پروژه های توسعه پایدار )2018(

سوابق	هیأت	مدیره:
عضویت در هیأت مدیره شبکه ملی سرطان ایران )از سال 1396 تا کنون(

عضویت در هیأت مدیره گروه همکاران سیستم )از سال 1398 تا کنون(

آراسب	احمدیان

نایب  رئیس هیأت مدیره
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تخصص:	
مدیریت بازاریابی و فروش، برندینگ

تحصیالت:
دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه شیراز

کارشناسی مدیریت دانشگاه آزاد شیراز

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

مدیر عامل شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم )شهریور 1394 تا مهر 1399(

مدیر عامل شرکت همکاران سیستم شیراز )مرداد 1384 تا اسفند 1393(

سرپرست پشتیبانی و استقرار همکاران سیستم شیراز )مرداد 1380 تا مرداد 1384(

کارشناس فروش شرکت شیراز حسابگر )شهریور 1378 تا تیر 1380(

سوابق	هیأت	مدیره:
عضویت در هیأت مدیره شرکت های همکاران سیستم )از سال 1386 تا کنون(

تخصص:
فناوری اطالعات، طراحی و توسعه نرم افزار 

تحصیالت:
کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق	کاری:
مدیر خط و تولید شرکت اطالعات مدیریت همکاران سیستم )آبان 1395 تا کنون(

مدیر پروژه تولید محصول سپیدار همکاران سیستم

مدیر پروژه تولید ماژول بهای تمام شده راهکاران

مدیر پروژه تولید مجموعه راهکارهای کارخانه ای همکاران سیستم

مدیر پروژه شرکت اطالعات مدیریت همکاران سیستم )تیر 1389 تا مهر1395(

طراح و برنامه نویس شرکت اطالعات مدیریت همکاران سیستم )فروردین 1388 
تا خرداد 1389(

تا   1384 )اردیبهشت  سیستم  همکاران  مدیریت  اطالعات  شرکت  نویس  برنامه 
اسفند 1387(

سوابق	هیأت	مدیره:
عضویت در هیأت مدیره شرکت های همکاران سیستم )از سال 1389 تا کنون(

حمیدرضا	رنجبری	

مدیر عامل 

و عضو هیأت مدیره

سعید	مرادی

عضو هیأت مدیره
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تخصص:
مدیریت مالی، مدیریت فروش و عملکرد، مدیرت بازاریابی، توسعه کسب و کار

تحصیالت:
کارشناسی حسابداری دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی تهران

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی

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

رئیس هیأت مدیره توسعه تجارت ابتکار نوین )از سال 1399 تا کنون(

مدیر عامل شرکت توسعه تجارت ابتکار نوین )شهریور 1397 تا پایان 1398(

مدیر واحد بازاریابی شرکت همکاران سیستم )اردیبهشت 1396 تا مرداد 1397(

مدیر عامل سپیدار سیستم )اردیبهشت 1394 تا فروردین 1396(

مدیر شبکه فروش سپیدار سیستم )فروردین 1390 تا فروردین 1394(

مدیر اجرایی همکاران سیستم پناه کرمان )آبان 1387 تا اسفند 1389(

مهر  تا   1387 )شهریور  کرمان  پناه  سیستم  همکاران  اندازی  راه  و  استقرار  مدیر 
)1387

کارشناس پشتیبانی همکاران سیستم پناه شرق )مهر 1384 تا مرداد1387(

سوابق	هیأت	مدیره:
عضویت در هیأت مدیره شرکت های همکاران سیستم )از سال 1391 تا کنون(

علی	الیاسی

عضو هیأت مدیره 
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تحلیل ترکیب اعضا از نظر 
تخصص و سوابق

بـرای اداره   یــک شــرکت نرم افــزاری، بــا شـبکه نمایندگـی گسـترده، تخصص هایــی 
نظیــر رهبــری، هوشــمندی کســب وکار، مهارت هــای تحلیــل اقتصــادی، مالـی و 
سـرمایه گذاری، شـناخت از بـازار، محصـول و تکنولـوژی ضـروری اسـت. هیأت مدیـره 
شــرکت متشــکل از 5 عضــو می باشـد کــه هـر یــک دارای تخصص هـای متنوعـی 
می باشــند. هیأت مدیــره در ســال 1399، 27 جلســه هیأت مدیره داشــته اســت. 

و  بـا موضوعـات  متناسـب  بیـن جلسـات هیأت مدیـره،  زمانـی  فاصلـه  و  تعـداد 
شـرایط هـر مقطـع زمانـی، توسـط دبیرخانـه هیأت مدیـره مشـخص و بـا تأییـد 
یک  حداقل  مـاه  هر  در  کـه  اسـت  شده  تنظیم  نحـوی  بـه  هیأت مدیـره  رئیـس 

جلسـه هیأت مدیـره برگـزار شـود. 

حقوق	و	مزایای	مدیرعامل
حقـوق و مزایـای مدیرعامـل مطابـق بـا آیین نامه هـای داخلـی گـروه و بـر اسـاس 

تصویـب هیأت مدیـره پرداخـت می شـود. 
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نقاط تمرکز هیأت مدیره در 
سال 1399

جلسات هیأت مدیـره با محوریت تمرکز بر موضوعات زیر در سال 1399 برگزار شده 
است:

-  نظارت  بر تحقق برنامه و بودجه مصوب در سال 1399

ــاری  ــوالت ج ــوزه محص ــال 1399 در ح ــتراتژیک س ــداف اس ــق اه ــر تحق ــارت  ب - نظ
ــازار، مشــتریان، توســعه شــبکه نماینــدگان، پشــتیبانی،   و محصــوالت جدیــد، ب

آمــوزش و ســرمایه های انســانی

فروش،  و  بازاریابی  بخش های  در  کسب وکار  توسعه  طرح  بر  نظارت  و  بررسی    -
دشت، آموزش و پشتیبانی

-  نظارت بر شناسایی و بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در محصوالت و 
خدمات با هدف تولید محصوالت جدید

-  تمرکز بر فرایند ورود به فرابورس و عرضه موفق اولیه سهم

-  نظارت بر بهبود مستمر پاسخگویی به نیاز مشتریان

-  نظارت مستمر بر بازار با هدف توسعه محصولی و تکمیل سبد محصوالت

-  نظارت بر عملیات بازاریابی و سهم آوای سپیدار در بازار

-  نظارت مستمر عملیاتی و مالی  

-  نظارت بر ساختار سازمانی و توسعه ظرفیت مدیریتی 

-  نظارت بر شرایط دور کاری با حفظ مراقبت از سالمت کارکنان و همچنین حفظ 
روند رضایتمندی مشتریان.

-  بهره گیری از ظرفیت برون سازمانی در جهت تکمیل و بهبود محصوالت
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کمیته های زیرمجموعه  
هیأت مدیره

بـه منظـور  و  نظـام حاکمیـت شـرکتی  در چارچـوب  هیأت مدیـره شرکت سپیدار 
از  و   1399 سـال  از  شـرکت،  ذی نفعان  قبال  در  خود  وظایف  انجـام  از  اطمینـان 
همچنین  اسـت.  نمـوده  حسابرسی  کمیته  ایجـاد  به  اقدام  بورس  به  ورود  زمان 
تشکیل کمیته ریسک و استراتژیک و استفاده از مشاوران داخلی و بیرونی جهت 

تصمیم گیری بهتر امور، از عمده برنامه های اجرایی درحال پیشبرد است.

در ادامه گزارشی از عملکرد کمیته   حسابرسی آورده شده است.

کمیته حسابرسی

ماموریت	کمیته	حسابرسی
کمیته حسابرسی در سال 1399 به منظور اجرای اصول حاکمیت شرکتی و اعمال 
نظارت مؤثر بر فعالیت های شرکت، ایجاد گردیده است. در حال حاضر اعضای این 
کمیته متشکل از سه عضو است که اکثریت آنان مستقل و دارای تخصص مالی بوده 
و توسط هیأت مدیره انتخاب شده اند. این کمیته در راستای کمک به وظایف نظارتی 
هیأت مدیره و انجام پنج وظیفه اصلی خود شامل بررسی وضعیت نظام راهبری، 
اثربخشی حسابرس  و  استقالل  گزارشگری مالی،  بررسی سالمت  کنترل،  و  ریسک   
مستقل، اثربخشی کار حسابرسی داخلی و چگونگی رعایت قوانین و مقررات، ضمن 
ایجاد هماهنگی های الزم با کلیه اعضای کمیته درخصوص موضوعات مرتبط با 

وظایف کمیته حسابرسی، تعداد 3 جلسه برگزار نموده است.
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فعالیت	ها	و	دستاوردهای	کمیته	حسابرسی	در	سال	1399
 1399 سال  در  خود  وظایف  ایفای  راستای  در  حسابرسی  کمیته  فعالیت های  اهم 

موارد زیر می باشد:  

-  بررسی گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی سال 1398 و میان دوره ای 
منتهی 1399/06/31

-  بررسی ساختار کنترل های داخلی 

-  بررسی وضعیت ورود به بورس و الزامات حاکمیت شرکتی

-  پیشنهاد موسسه حسابرسی جدید برای سال 1399  

درون  مالی  نامه های  آئین  اجرائی  الزامات  و  و مقررات  قوانین  رعایت  بر  نظارت    -
سازمانی

-  تصمیم گیری در خصوص چگونگی فعالیت حسابرسی داخلی و اولویت رسیدگی ها 

-  چگونگی تعامل واحد حسابرسی داخلی شرکت با حسابرسی داخلی شرکت اصلی 
و همچنین حسابرسان مستقل در راستای ایفای وظایف واحد

اطالعات	مربوط	به	حسابرس	مستقل	و	بازرس	قانونی
حسابرس مستقل و بازرس قانونی سپیدار سیستم آسیا در سال 1399، موسسه 
حسابرسی نوین نگر مانا و بازرس علی البدل موسسه حسابرسی بیات رایان است.

معیارهای	سپیدار	سیستم	برای	گزینش	حسابرس	مستقل
-  حضور در رتبه یک لیست حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و 

عدم تعلیق از فهرست مذکور 

-  امتیاز کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی درخصوص مؤسسات حسابرسی 

وضعیت  با  متناسب  حسابرسی  گروه  استقرار  جهت  الزم  تمهیدات  و  شرایط    -
شرکت و شرایط صنعت 

-  رعایت استانداردهای حسابرسی و اصول و ضوابط حرفه ای توسط مؤسسات 
حسابرسی
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کمیته ریسک و استراتژی

ماموریت	کمیته	استراتژی
این کمیته در سال 1399 عمده تمرکز خود را بر نظارت بر عملکرد تیم اجرایی در 
روند  بر  بازار، عملیات جاری و همچنین نظارت  استراتژیک،  با ریسک های  مواجه 

پیشرفت تحقق اهداف استراتژیک کالن هیأت مدیره نموده است. 

از ابتدای سال 1399 و همزمان با گسترش شیوع کرونا لزوم بررسی و بازنگری در 
استراتژیک،  اهداف  و  بودجه  تحقق  و  بازار  در  حضور  استراتژی های  و  سیاست ها 
از  گسترده ای  طیف  به  خدمت  ارائه  همچنین  و  مشتریان  جذب  رقبا،  فعالیت 
با  استراتژی  و  ریسک  کمیته  که  بوده  موضوعاتی  عمده  جزو  قدیمی  مشتریان 
دریافت اطالعات از بازار و تحلیل و بررسی مستمر سعی در ارائه راهکارهای منسجم 

برای رویارویی با آن ها داشت.

و  بازار  نیاز  اساس  بر  جدید  محصوالت  عرضه  و  تولید  تحلیل،  همواره  آنجاکه  از 
بهره گیری از تکنولوژی روز از عمده اهداف سپیدار سیستم بوده است برای پاسخ 
به این مهم با تشکیل این کمیته ضمن دریافت اطالعات مستمر از بازار، موضوع 
دقیقی  برنامه ریزی  طبق  و  انسجام  با  جدید  محصوالت  عرضه  و  تولید  تحلیل، 
هم سو با اهداف استراتژیک شرکت دنبال می شود و گزارش آن در کمیته استراتژیک 

و همچنین هیأت مدیره ارائه و تمهیدات الزم اندیشیده می شود.

مساعد  نظر  و  شده  یاد  تیم  نظر  با  نیز  کارکنان  سالمت  حوزه  در  همچنین 
ارائه  سطح  در  شد.  اجرا  حداکثری  به صورت  پرسنل  دورکاری  فرآیند  هیأت مدیره 
خدمات به مشتریان و سطح رضایت مندی آن ها نیز به گونه ای برنامه ریزی شد 

که دور کاری خللی در روند ارائه خدمت به ایشان ایجاد نکند.
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سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس در تاریخ 1387/12/20 مبلغ 10 میلیون ریال شامل 
تعداد 10,000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال بوده است که طی دو مرحله 
افزایش سرمایه به مبلغ 200,000 میلیون ریال )شامل تعداد 200 میلیون سهم، 
به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال( در پایان سال مالی منتهی به 1399/12/30 

رسیده است.

روند افزایش سرمایه شرکت از بدو تأسیس تا کنون به شرح جدول زیر بوده است:

میزانردیف
 سرمایه قبلی 

)ریال(

تاریخ تصویب 
تغییر سرمایه در 
مجمع عمومی 

فوق العاده

میزان تغییر سرمایه 
)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

درصد سهامتعداد سهامسهامدارانردیف

148,942,44374,5شرکت همکاران سیستم )سهامی عام( 1

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 2
بازارگردانی تاک دانا

6,699,2183,3

44,358,33922,2سایر3

200,000,000100)100% سهامداران(جمع

سهامداران	سپیدار	سیستم
ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ 1399/12/30 به شرح جدول زیر می باشد؛
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ارتباط با سهامداران

واحد امور سهام در شرکت سپیدار سیستم به منظور تسهیل ارتباط با سهامداران 
واحد  این  است.  گرفته  شکل  سرمایه،  بازار  به  سیستم  سپیدار  شرکت  معرفی  و 
عالوه بر گردآوری، بروزرسانی و آنالیز روندها و اطالعات مورد نیاز سهام داران، اسناد 
افشای اطالعات مالی و بودجه ریزی شرکت در مقاطع مختلف سال مالی، این موارد 
و سایت   www.sepidarsystem.com/stock آدرس  به  امور سهام  را دربخش 
بارگذاری نموده و در اختیار سهامداران و عموم   www.codal.ir کدال به آدرس 

قرار می دهد. 

تماس با امور سهام

تلفن: 84372220 

فکس:83382222

stock@sepidarsystem.com  ایمیل 

 نشانی واحد امور سهام: تهران،خیابان ولیعصر، باالتر ازمیدان ونک، خیابان عطار، 
پالک 8

وضعیت	معامالت	و	قیمت	سهام
درتاریخ 1399/06/03 درخواست شرکت سپیدار سیستم در هیأت پذیرش سازمان 
بورس و اوراق بهادار بررسی و ورود شرکت به فهرست شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار، تأیید و نماد "سپیدار" در تاریخ 1399/10/17 در بازار فرابورس  

عرضه شد.
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هدف از مدیریت ریسک، عالوه بر شناسایی و کاهش سطح ریسک های تاثیرگذار بر 
موفقیت سازمان، بهره برداری از امکانات و فرصت هایی است که بر موفقیت  سازمان 
مؤثر هستند. از آنجا که چابکی در شناسایی و درک تغییرات محیط بیرونی و درونی 
از  به بررسی شش دسته  ادامه  باالیی برخوردار است، در  از ضرورت  شرکت همواره 

ریسک ها پرداخته شده است:

الف(	حضور	شرکت	های	نرم	افزاری	و	رقبای	خارجی:	
در  نرم افزاری  محصوالت  عرضه  و  تولید  زمینه  در  استارتاپی  شرکت های  حضور 
داخل کشور و همینطور با برداشته شدن تحریم ها و حضور رقبای خارجی ممکن 
است نگرانی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن بازار سپیدار را در پی داشته باشد. 
در تمام سال های گذشته، سپیدار موفقیت خود را نه تنها از محل  نرم افزار جامع 
نمایندگی  و  واسطه  شبکه سازی  به  بلکه   است  کرده  تولید  که  بدون خطایی  و 
در سطح کشور و ارتباط سازنده و آموزشی خود در دانشگاه ها می داند و تعداد 
شرکت ها و اشخاص حقیقی که نیازمند استفاده از نرم افزار سپیدار هستند بسیار 
گسترده است. پاسخ گویی به نیاز این حجم از شرکت ها و اشخاص حقیقی نیازمند 
شبکه سازی دقیقی است. سپیدار سیستم با استفاده از شبکه گسترده نمایندگان 
دشت و سپیدار و آموزش، در این حوزه موفق عمل کرده است. بنابراین شرکت های 
کنند  و موفقیت کسب  وارد شوند  این گستردگی  با  بازاری  در  بتوانند  که  کوچکی 
ظرفیت های  و  انسانی  منابع  مالی،  حوزه های  در  زیادی  سرمایه گذاری  نیازمند 
مدیریتی خواهند بود. ضمن اینکه چنانچه شرکت های نوپا و استارتاپ داخلی یا 
خارجی باشند که نرم افزارهای مناسبی داشته باشند و بتوانند مجموعه سپیدار 
سیستم را کامل تر کنند، شرکت سپیدار سیستم آسیا با برقراری ارتباط موثر به 

جای رقابت، مسیر را برای مشارکت هم افزا فراهم خواهد کرد.

ب(	ریسک	صنعت:	
در  خصوصاً  اطالعات  فناوری  صنعت  در  تکنولوژی  تغییرات  سرعت  به  توجه  با 
حضور  پدیده  همواره  حوزه ،  این  در  فارغ التحصیالن  زیاد  تعداد  و  نرم افزار  حوزه 
تیم ها در همان  یا  این شرکت ها  از  اگر چه بسیاری  دارد.  بازار وجود  این  رقیب در 
ابتدای کار و پس از مواجهه با پیچیدگی هایی که در این صنعت وجود دارد، از بازار 
حضور  احتمال  همواره  کوچک،  مقیاس  در  حداقل  اما  شوند،  می  حذف  رقابت 
محصوالت جدید و بعضاً باکیفیت در بازار وجود دارد. برای مقابله با این ریسک، 
شرکت سپیدار سیستم با تمرکز بر فرایند تولید و نگه داشت محصول و استفاده 
به موقع و درست از تکنولوژی های روز در صنعت نرم افزار تالش می کند تا فاصله 

گزارش ریسک ها



53 سپیدار سیستم آسیا   .   گزارش هیات مدیره

کیفی محصوالت خود را از رقبا بیشتر نماید. همچنین سپیدار سیستم با شبکه 
فروش و خدمات پس از فروش گسترده خود در سراسر کشور، امکان دسترسی 

آسان را برای مشتریان فراهم نموده است.

ج(	ریسک	مرتبط		با	تاثیرات	شرایط	اقتصادی	حاکم	بر	کشور	بر	
فعالیت	مشتریان:

نیز  کوچک  و شرکت های  اصناف  در حوزه  به هر حال مشتریان سپیدار سیستم 
متاثر از شرایط اقتصادی کشور می باشند و این شرایط بر قدرت خرید آن ها تاثیر 
بسته  ارائه  به  اقدام  ریسک  این  تاثیر  کاهش  برای  سیستم  سپیدار  است.  گذار 

محصولی و خدمات متناسب با توان مالی مشتریان نموده است.

د(	ریسک	بازار،	نقدینگی	و	اعتباری:
ایجاد  باعث  که  هستند  عواملی  جمله  از  و....  بهره  نرخ  در  تغییر  تحریم،  رکود، 
اعتباری می شوند. شیوع ویروس کرونا در سال گذشته  و  بازار، نقدینگی  ریسک 
از  برخی  در کسب وکار  رکود  افزایش  باعث  که  بود  افزاینده ای  از جمله عوامل  نیز 
مشتریان شد که بر توان نقدینگی آن ها تاثیرگذار بوده است و منجر به افزایش 
سپیدار  سیاست های  به  توجه  با  می شود.  اعتباری  و  نقدینگی  ریسک  احتمال 
و  نقدینگی  ریسک  خدمات،  و  کاال  فروش  از  ناشی  مطالبات  وصول  در  سیستم 

اعتباری در سپیدار سیستم مدیریت شده است.

ه(	ریسک	های	مرتبط	با	قوانین	و	مقررات	حاکم	بر	فعالیت	ها:
از ریسک ها شامل ریسک قوانین تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مدنی و  این گروه 
جزایی، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مرتبط، قوانین مالیاتی، استاندارد 
حسابداری و حسابرسی، پول شویی، سالمت اداری و مصوبات و مقررات سازمان 
فناوری اطالعات 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.

و(	ریسک	های	عملیاتی:	
از اصلی ترین ریسک های حوزه عملیاتی و کسب وکار، 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 تکیه بر توانمندی ها وسرمایه های کنونی شرکت 

است.

از طرف دیگر، فعالیت های منابع انسانی شرکت، شامل جذب، نگهداشت، آموزش 
و توسعه ی کارکنان جهت شناسایی و کنترل ریسک های پیش رو از اثربخشی الزم 
برخوردار است. عالوه 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.
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مسئولیت های اجتماعی

و     با مؤسسات  ارتباط  در  اجتماعی  و همچنین عملکرد  پرسنل  ایمنی  و  سالمت 
آموزشی  و  رفاهی  سطح  افزایش  به  توجه  و  عام المنفعه  و  عمومی  سازمان های 
کارکنان، مهم ترین    حوزه های توجه شرکت در موضوع مسئولیت اجتماعی در سال 

1399 بوده است که در زیر به تشریح آن ها می پردازیم.

سالمت	و	ایمنی	پرسنل	
با توجه به شرایط همه گیری ویروس کرونا در سال گذشته هیأت مدیره سپیدار 
سیستم با درک ریسک های حاصل از این شرایط، با اجرای رویه های دورکاری و رعایت 
پروتکل های بهداشتی، حفظ سالمت کارکنان را در اولویت برنامه های خود قرار داد. 
خوشبختانه سپیدار سیستم با فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز در سازمان، 
توانسته است عملکرد مناسبی داشته باشد و در کنار اجرای دورکاری حداکثری، 
پاسخگویی دقیق به نیاز مشتریان را انجام دهد و موفقیت و رشد کسب وکار را به 

دست آورده است.  

بنیادیـن و مهـم در سپیدار  از موضوعات  کارکنـان  رفاه  و  ایمنـی  تأمین سالمت، 
سیستم و از سیاسـت های شـرکت های بـزرگ و موفـق اسـت. 

عملکرد	اجتماعی	در	ارتباط	با	مؤسسات	و	سازمان	های	عمومی	
و	عام	المنفعه

دانشگاه	ها	و	مراکز	آموزشی
سپیدار سیستم با تولید و انتقال محتوای کاربردی به دانش آموزان و دانشجویان 
که به عنوان اصلی ترین سرمایه انسانی آینده هستند، سعی در توسعه مهارت های 
کاربردی این افراد دارد که این موضوع به اشتغال زایی آ ن ها کمک خواهد کرد. سپیدار 
سطح  افزایش  را  خود  آموزشی  فعالیت   رسالت های  مهم ترین  از  یکی  سیستم 
تخصص و آگاهی مخاطبان در حوزه نرم افزار و دانش مالی مرتبط با آن می داند از 
این رو  در سال 1399، در 256 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی،   دوره های آموزشی 

یادگیری نرم افزار سپیدار برای اساتید و دانشجویان برگزار شد.
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سازمان	های	مردم	نهاد	و	

خدمات	عام	المنفعه
سپیدار سیستم در ادامه تحقق رسالت 
موسسه  همکاری  با  خود  اجتماعی 
ابرآمد  شرکت  افرا،  نواندیش  حامیان 
»واره«  ویژه  سامانه  سرونو  شرکت  و 
کرده  ارائه  نیکوکاری  موسسات  برای  را 
بدون  بتوانند  موسسات  این  تا  است 
یا خرید  زیرساخت  به صرف هزینه  نیاز 
در  سپیدار  پایه  محصوالت  از  نرم افزار 
جهت قوت بخشیدن به فرایندهای مالی 

خود بهره بگیرند.

حمایت	از	شرکت	های	استارتاپ	
سپیدار سیستم از ابتدای سال 1398 در 
استارتاپ  شرکت های  از  حمایت  راستای 
گرفته  نظر  در  آن ها  برای  ویژه  تخفیفات 
از 40 شرکت  است. در سال 1399 بیش 
شرکت   240 تاکنون  مجموع  در  و 
و  استفاده نموده  این طرح  از  استارتاپ 
تجهیز شده اند.  نرم افزارهای سپیدار  به 
همچنین سپیدار سیستم، سمینارهای 
در  شرکت ها  این  برای  رایگانی  آموزشی 
برگزار  کسب وکار  و  مالی  مدیریت  حوزه 

کرده است.
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بخش پنجم: 
گزارش مالی
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بخش پنجم: 
گزارش مالی



سپیدار سیستم آسیا   .   گزارش هیات مدیره58

گزیده	اطالعات	مالی	–	شرکت	اصلی

تجدید 
ارائه شده

1399139813971396

الف(	اطالعات	عملکرد	مالی	طی	دوره	)مبالغ	به	میلیون	ریال(:

233,317169,709 382,635 788,602درآمد خالص 

128,60368,066 246,107  613,485سود عملیاتی

59,25432,0683,678 308,140 خالص درآمدهای غیرعملیاتی

291,288134,86157,561 914,575 سود خالص

90,054 127,737 280,728 663,048 وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

ب(	اطالعات	وضعیت	مالی	در	پایان	دوره	)مبالغ	به	میلیون	ریال(:

392.145286.013 1,197,065561.268جمع دارایی ها

47,44437,73844,75024,428 جمع بدهی ها

200,000200,000200,000200,000 سرمایه ثبت شده

1,149,621523,530347,395261,585 جمع حقوق صاحبان سهام

ج(	اطالعات	مربوط	به	هر	سهم:

200200200200تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع )میلیون(

سود واقعی هر سهم – ریال )بر اساس آخرین 
سرمایه(

4,5731,456674288

د(	سایر	اطالعات:

49525446تعداد کارکنان – نفر )پایان سال(
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صورت	سود	و	زیان	شرکت	اصلی

درصد تغییرات 1399/12/301398/12/29میلیون ریال
99 به 98

106%382,635 788,602  درآمد حاصل از فروش و خدمات

26%)109,932( )138,555(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

138%272,703   650,047 سود ناخالص

37%)26,596(   )36,562(هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

149%246,107   613,485 سود عملیاتی

414%59,254   308,140 خالص سایر درآمد )هزینه های( غیرعملیاتی

201%305,361   921,625 سود قبل از کسر مالیات

)84%()13,469(     )2,117(مالیات

717%)604(     )4,933(مالیات سال های قبل

214%291,288   914,575 سود خالص 

توضیحات مربوط به صورت سود و زیان به شرح ذیل می باشد.

درآمد	حاصل	از	فروش	و	خدمات
درآمـد حاصـل از فروش و خدمات شـرکت اصلی شـامل سـه بخـش درآمد فروش 
)نرم افـزار و سـخت افزار(، پشـتیبانی و آمـوزش می باشـد کـه در ادامـه بـه اختصـار 

تشـریح خواهد شـد. 

درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 106 
درصد رشد داشته است. 

در ادامه به بررسی جزییات درآمدهای حاصل از فروش و خدمات می پردازیم:

درآمد	فروش	)نرم	افزار	و	سخت	افزار(
درآمد  و  درصد   111 حدود  گذشته  سال  به  نسبت  گزارش  دوره  در  نرم افزار  درآمد 

سخت افزار حدود 91 درصد رشد داشته است.

درآمد	پشتیبانی
رشد  درصد   59 حدود  گذشته  سال  به  نسبت  گزارش  دوره  در  پشتیبانی  درآمد 

داشته است. 
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هزینه	های	عملیاتی
هزینه های  سایر  و  دستمزد  و  حقوق  هزینه های  گروه  دو  از  متشکل  هزینه ها 
عمومی است که در دو سرفصل بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و هزینه های 
فروش، اداری و عمومی، طبقه بندی شده  است. مجموع هزینه های شرکت اصلی 
در بازه زمانی گزارش حدود 28 درصد نسبت به دوره گذشته رشد داشته  است که 

عمدتا مربوط به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد می باشد.

درآمدهای	غیرعملیاتی	
درآمدهای غیرعملیاتی سال 1399 شرکت اصلی نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
بیش از 5 برابر رشد داشته است. 44 درصد از درآمدهای غیر عملیاتی دوره مورد 
گزارش ناشی از سهم سپیدار سیستم از سود حاصل از فروش ساختمان شرکت 
وابسته )فناوران نوین سپیدز ایرانیان( به مبلغ 132,483 میلیون ریال بوده است 
و مابقی عمدتا بدلیل سرمایه گذاری مازاد نقدینگی در سبدهای سرمایه گذاری با 

درآمد ثابت و سرمایه گذاری در سبد سهام می باشد.

مالیات
شــرکت ســپیدار سیســتم در مــرداد مــاه ســال 1398 موفــق بــه دریافــت پروانــه 
بند  با  مطابق  این رو  از  است.  شده  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  از  بهره برداری 
»د«ماده 132 ق.م.م،  درآمد ابرازی ناشی از نرم افزار تا 5 سال )تا مرداد ماه 1403( 

از تاریخ شروع بهره برداری مشمول نرخ صفر مالیات می باشند.

مالیات بر درآمد با احتساب معافیت مالیاتی فوق و اعمال تخفیفات و بخشودگی های 
مالیاتی موضوع ماده 143 ق.م.م محاسبه شده است.
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صورت	وضعیت	مالی	شرکت	اصلی

 1399/12/301398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

  	دارایی	ها

  	دارایی	های	غیرجاری

344,07188,382 دارایی های ثابت مشهود

53,716

 67,180

571

33,905 دارایی های نامشهود

67,180 سرمایه گذاری های بلندمدت

571دریافتنی های بلندمدت

۲09,۸49 44۵,۷۲۷ جمع		دارایی	های	غیرجاری

	دارایی	های	جاری

421435 پیش پرداخت ها

7,580 6,095 موجودی مواد و کاال

29,5592,324 دریافتنی های تجاری و و سایر دریافتنی ها

333,769 702,621 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

12,6427,311 موجودی نقد

3۵1,419 ۷۵1,33۸جمع		دارایی	های	جاری

1,19۷,0۶۵۵۶1,۲۶۸ جمع		دارایی	ها

حقوق	مالکانه	و	بدهی	ها

حقوق	مالکانه

200,000200,000سرمایه

20,00020,000اندوخته قانونی

929,621303,530سود انباشته

1,149,621523,530جمع	حقوق	مالکانه

بدهی	ها

	بدهی	های	غیر	جاری

12,9348,371 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

12,9348,371جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

31,14214,924 پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

1,79313,363 مالیات پرداختنی

1,5751,080 پیش دریافت ها

34,۵10۲9,3۶۷ جمع	بدهی	های	جاری

4۷,4443۷,۷3۸ جمع	بدهی	ها

1,19۷,0۶۵۵۶1,۲۶۸جمع	حقوق	مالکانه	و	بدهی	ها
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صورت	جریان	وجوه	نقد	شرکت	اصلی

سال 1398سال 1399

میلیون ریالمیلیون ریال

  جریان	های	نقدی	حاصل	از	فعالیت	های	عملیاتی:

280,728 663,048 نقد حاصل از عملیات

)26,302()18,402(پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

۲۵4,4۲۶ ۶44,۶4۶ جریان	خالص	ورود	وجه	نقد	حاصل	از	فعالیت	های	عملیاتی

  جریان	های	نقدی	حاصل	از	فعالیت	های	سرمایه	گذاری:

34 -   دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

)1,812()258,604(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

)233()369(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

14,739 -   دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)202,661()316,276(پرداخت های نقدی برای  خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1,667 108,793 دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

579 4,052 دریافت های نقدی حاصل از  سپرده های سرمایه گذاری بانکی

8,418 111,573 سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

)1۷9,۲۶9()3۵0,۸31(جریان	خالص	)خروج(	نقد	حاصل	از	فعالیت	های	سرمایه	گذاری

۷۵,1۵۷ ۲93,۸1۵ جریان	خالص	ورود	نقد	قبل	از	فعالیت	های	تامین	مالی

  جریان	های	نقدی	حاصل	از	فعالیت	های	تامین	مالی:

)115,153()288,484(پرداخت های نقدی بابت سود سهام 

)115,153()288,484(جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

)39,996(5,331 خالص	افزایش	)کاهش(	در	موجودی	نقد

47,307 7,311 مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

7,311 12,642 مانده	موجودی	نقد	در	پایان	دوره
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صورت	سود	و	زیان	مجموعه	)میلیون	ریال(

درصد تغییراتسال 1398سال 1399اقالم صورت سود و زیان 

106%382,635 788,602 فروش و درآمد ارائه خدمات

26%)109,932()138,555(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

138%272,703 650,047 سود )زیان( ناخالص

37%)26,596()36,562(هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

149%246,107 613,485 سود )زیان( عملیاتی

197%57,920 172,149 خالص درآمد )هزینه های( غیرعملیاتی

سود قبل از احتساب سهم مجموعه از سود )زیان( 
شرکت وابسته 

         
 785,634 304,027%158

)9,869(145,020  سهم مجموعه از سود )زیان( شرکت وابسته 

216%294,158 930,654 سود )زیان( قبل کسر مالیات

)۸4%()13,469()2,117(مالیات

717%)604()4,933(مالیات سال های قبل

230%280,085 923,604 سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات
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صورت	وضعیت	مالی	مجموعه
 1399/12/301398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

داراییها

داراییهایغیرجاری

88,382 344,071 دارایی های ثابت مشهود

53,716 33,905 دارایی های نامشهود

52,191 61,220 سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

571571دریافتنی های بلندمدت

439,767194,860جمعداراییهایغیرجاری

داراییهایجاری

435 421پیش پرداخت ها

7,580 6,095 موجودی مواد و کاال

2,324 29,559 دریافتنی های تجاری و و سایر دریافتنی ها

333,769 702,621 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

7,311 12,642 موجودی نقد

351,419 751,338 جمعداراییهایجاری

546,279 1,191,105 جمعداراییها

حقوقمالکانهوبدهیها

حقوقمالکانه

200,000 200,000 سرمایه

20,000 20,000 اندوخته قانونی
288,541 923,661 سود انباشته

508,541 1,143,661جمعحقوقمالکانه

بدهیها

بدهیهایغیرجاری

12,9348,371ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

12,9348,371جمعبدهیهایغیرجاری

بدهیهایجاری

14,924 31,142 پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

13,363 1,793 مالیات پرداختنی

1,080 1,575 پیش دریافت ها

29,367 34,510 جمعبدهیهایجاری

37,738 47,444 جمعبدهیها

546,279 1,191,105 جمعحقوقمالکانهوبدهیها
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صورت	جریان	وجوه	نقد	مجموعه

سال 1398سال 1399

میلیون ریالمیلیون ریال

جریانهاینقدیحاصلازفعالیتهایعملیاتی:

281,728 663,04۸نقد حاصل از عملیات

)26,302()1۸,402(پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

۲۵۵,4۲۶ 644,646جریانخالصورودوجهنقدحاصلازفعالیتهایعملیاتی

  جریانهاینقدیحاصلازفعالیتهایسرمایهگذاری:

34 -   دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

)1,812( )25۸,604(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

)233( )369(پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

14,739 -   دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)202,661( )316,276(پرداخت های نقدی برای  خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت

667 10۸,793دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

579 4,052 دریافت های نقدی حاصل از  سپرده های سرمایه گذاری بانکی

8,418 111,573 سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

)1۸0,۲۶9()3۵0,۸31(جریانخالص)خروج(نقدحاصلازفعالیتهایسرمایهگذاری

۷۵,1۵۷ 293,815جریانخالصورودنقدقبلازفعالیتهایتامینمالی

  جریانهاینقدیحاصلازفعالیتهایتامینمالی:

)115,153( )2۸۸,4۸4(پرداخت های نقدی بابت سود سهام

)115,153( )2۸۸,4۸4(جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

)39,99۶(5,331خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد

47,307 7,311 مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

12,6427,311ماندهموجودینقددرپایاندوره

** اطالعات مالی مجموعه ناشی از سرمایه گذاری شرکت سپیدار سیستم آسیا 
در مرداد ماه سال 1397 در 40 درصد از سهام شرکت فناوران نوین سپیدز ایرانیان 

می باشد.
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نسبت	های	مالی	

139913981397عنوان

نقدینگی

716,828285,271122,055سرمایه در گردش – میلیون ریال

21/7710.714.10نسبت جاری

21/5910.463.97نسبت آنی

اهرمی

0.040.070.11نسبت بدهی

0.040.070.13نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

0.960.930.89نسبت مالکانه

سودآوری

1.040.610.4نسبت بازده مجموع دارایی ها

1.090.670.44نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

4,5731,456674سود هر سهم )EPS( – ریال )بر اساس آخرین سرمایه(

63%71%82%نسبت سود ناخالص

55%64%78%نسبت سود عملیاتی

69%80%117%نسبت سود قبل از کسر مالیات

58%76%116%نسبت سود خالص
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پیشنهاد هیأت مدیره برای 
تقسیم سود

هیأت مدیره بر اساس صورت  های مالی و با توجه به سود انباشته برای سال مالی 
منتهی به 30 اسفندماه 1399، سود نقدی هر سهم را 2,000 ریال پیشنهاد و اعالم 

می دارد.
تایید  از  پس  دارد  نظر  در  هیأت مدیره  شده،  تهیه  آتی  توسعه  طرح  به  توجه  با 
سازمان بورس اوراق بهادار در اولین مجمع فوق العاده صاحبان سهام، پیشنهاد 
افزایش سرمایه  به مبلغ 500 ميليارد ريال را از محل سود انباشته جهت تصویب 

به سهامداران محترم ارائه نماید.
بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال 

مالی 1399 در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.
 

اطالعات	تماس	با	شرکت
آدرس: تهران،خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار، پالک 20

 021 -81022000 تلفن:  
 021 نمابر: 81022999-

 www.sepidarsystem.com :سایت اینترنتی
info@sepidarsystem.com :پست الکترونیک
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پیوست:	
معرفی محصوالت و خدمات 

سپیدار سیستم 
آشنایی	با	بازار	و	صنعت

به  توجه  با  است  شده  شناخته  پیشرو  صنایع  از  یکی  عنوان  به  نرم افزار  صنعت 
رویکردهای جدید تکنولوژی تاثیر این صنعت در زندگی روزمره افراد و ادامه حیات 
کسب وکارها بر کسی پوشیده نیست این صنعت به دلیل همین جذابیت ها همواره 

مورد توجه فعالین و سرمایه گذاران بوده است.
رشد صنعت نرم افزار در جهان بسیار سریع و به نوعی کم سابقه است. این صنعت 
نه  تنها در حوزه سازمانی بلکه در زندگی اجتماعی اقشار مختلف جامعه نیز به طرز 
چشم گیری مؤثر است. در حوزه سازمانی این صنعت، پتانسیل بسیار بزرگی، هم 
در داخل و هم برای ارائه این خدمات به سایر کشورها وجود دارد که هنوز به اندازه 
از آن استفاده نشده است. امروزه، با توجه به پیچیدگی های کسب وکارها و  کافی 
تعدد پارامترهای مؤثر در عملیات، درک صحیح و بر مبنای اطالعات به روز و درست، 
الزمه تصمیم گیری های دقیق است. مدیران برای اتخاذ تصمیمات مؤثر نیاز دارند 

تا اطالعات دقیقی از وضعیت سازمان و کسب وکار خود داشته باشند. 
امروزه کسب وکارهای کوچک نقش مهمی در اقتصاد بازی می کنند و درصد باالیی 
به  توجه  با  کسب وکارها  این  می نمایند.  ایجاد  را  کشورها  ملی  ناخالص  تولید  از 
را  موثری  نقش  مناسب،  کار  بازار  ایجاد  در  همواره  نوآوری،  و  چابکی  خصوصیت 
دارند. در کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و کسب وکارهای کوچک نقش 
صنعت  وزارت  آمارهای  بر  بنا  و  می کنند  ایفا  خدمات  و  تولید  توسعه  در  حیاتی 
معدن و تجارت، بخش بزرگی از کسب وکارهای کشور در حوزه کسب وکارهای کوچک 
طبقه بندی شده و به صورت کلی این بازار به دو قسمت بازار شرکت های کوچک و 

اصناف تقسیم می شوند.
بر اساس آخرین اطالعات رسمی، حدود 250 هزار شرکت کوچک در کشور فعالیت 
به  این شرکت ها  نیاز مدیران  و  بازار  این  در  تغییرات  به سرعت  توجه  با  می کنند. 
دسترسی به موقع به اطالعات، از مدت ها پیش نیاز به استفاده از نرم افزارهای قابل 

اتکا، با پیچیدگی کمتر و با قیمت مناسب برای این بازار احساس شده است. 
با توجه به آخرین اطالعات، حدود 3 میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می کنند 
نرم افزار  از  استفاده  به  نیاز  صنفی،  واحد  میلیون   1 حدود  برآوردها،  اساس  بر  که 
بازار و فرصت های  از  این بخش  با توجه به تعداد باالی  مدیریت فروشگاه دارند. 
قانونی که برای سیستم پذیر شدن اصناف پیش بینی می شود ازیک سو و استفاده 
را  زیادی  از سوی دیگر، ظرفیت  بازار  از  این بخش  از فناوری اطالعات در  روز افزون 

ایجاد می کند.
در ادامه به توضیح محصوالت و خدمات سپیدار سیستم می پردازیم.
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معرفی محصوالت
نرم افــزار ســپیدار بــا شــعار »ســاده و پایــدار« نرم افــزاری مناســب بــرای مدیریــت 
هوشمندانه شرکت های کوچک شامل مجموعه ای از نرم افزارهای مالی و اداری و 
عملیاتی ویژه کسب وکارهای کوچک است که راه اندازی آسان، سهولت استفاده و 
گزارش های متنوع موجود در آن به مشتریان این امکان را  می دهد تا با سهولت و 
دقت باال فعالیت های شرکت خود را مدیریت نمایند. در حال حاضر این راهکار به 

بیش از 42,000 مشتری عرضه گردیده است. 
و   حقوق  پرداخت،  و  دریافت  حسابداری،  ماژول های  شامل  سپیدار  محصول 
انبار، مشتریان و فروش، خرده فروشی، سفارش کار  دستمزد، مدیریت دارایی ها، 
سرو نو،    CRM و  سپیدار  ارتباط  تردد،  مدیریت  پیمانکاری،  گرم،  و  سرد  پخش  و 
سفارشات خارجی است که در قالب بسته های تولیدی، خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری، 
پخش و سفارش گیری، برای مدیریت چابک تر شرکت های کوچک طراحی شده است 

و متناسب با نیازهای این کسب  و کارها، کاربری بسیار ساده ای دارد.
گسترده  شبکه  محصوالت،  کیفیت  به  می توان  سیستم،  سپیدار  قوت  نقاط  از 
از  استفاده  از فروش، مشتریان تحت پوشش،  نمایندگان فروش و خدمات پس 
تکنولوژی روز در تولید با استفاده از دانش تیم مجرب تولید کننده، سادگی و بدون 

خطا بودن آن اشاره کرد.  
محصول سپیدار در سال 1399 نیز مطابق برنامه تولید ساالنه خود، توسعه و بهبود 
پیدا کرده است. پوشش دهی نیازمندی های حوزه پخش در بخش کسب و کارهای 
کوچک در سال 1397 در برنامه تولید قرار داشت و امکانات آن در سال 1398 به 
پاسخگویی  راستای  در  نیز  گرم  پخش  سیستم   1399 سال  در  گردید.  عرضه  بازار 
به مشتریان پخش تولید و به بازار عرضه شد. سیستم پخش سپیدار افزون بر 
نیازمندی های  کنار سایر ماژول ها  امکانات اصلی ماژول فروش، در  از  برخورداری 
کسب وکار را به خوبی پاسخ می دهد و با انعطاف پذیری باال، امکان پاسخ گویی به 
را فراهم کرده است. همچنین سیستم  پیچیدگی های فرآیندهای فروش مویرگی 
سفارشات خارجی نیز در راستای پاسخگویی به مشتریان تولید و در زمستان 1399 

به بازار ارائه گردید.

با عرضه محصول دشت در محدوده ی  از سال 1393  بازار اصناف و فروشگاه ها 
بازار هدف سپیدار سیستم قرار گرفت، با توجه به جوان بودن این بازار و ورود جدید 
بازار صورت  این  در  توجه ای  قابل  پیشرفت  این حوزه،  در  شرکت سپیدار سیستم 
از این محصول به اصناف مختلف  از 21,000 نسخه  گرفت و در حال حاضر بیش 
نظیر سوپرمارکت، آرایشی بهداشتی، پوشاک، ابزار و یراق و لوازم یدکی به فروش 
رسیده است.  امکان حسابداری دشت نیز جهت جلب رضایت مشتریان و افزایش 

سهم بازار در زمستان 1399 به بازار عرضه گردید.
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خدمات سپیدار سیستم

آموزش	سپیدار	سیستم
یکی از مهم ترین رسالت های فعالیت  آموزشی سپیدار سیستم عالوه بر بازارگشایی 
و ایجاد تصویر مناسب از برند سپیدار، افزایش سطح تخصص و آگاهی مخاطبان 
در  سرمایه گذاری  با  بنابراین  است.  آن  با  مرتبط  مالی  دانش  و  نرم افزار  حوزه  در 
زیرساخت های الزم چون رادیو مالی، برگزاری دوره ها و سمینارهای آنالین آموزشی، 
ارتقاء  در  عمده ای  سهم  است  توانسته  و...  دانشگاه ها  و  موسسات  با  همکاری 

دانش مالی کاربران داشته باشد.
آموزشگاه هایی  و  دانشگاه ها  موسسات،  سیستم،  سپیدار  آموزش  نمایندگان 
هستند که در راستای برگزاری دوره های آموزشی تشکیل شده اند و پس از برگزاری 

هر دوره، به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می نمایند. 
سپیدار سیستم درحوزه آموزش مشتریان به دو شیوه حضوری و مجازی عمل 
می نماید. نمایندگان فروش و آموزش پس از خرید مشتری به صورت حضوری 
خدمات آموزشی ارائه می دهند. همچنین آکادمی آموزش های الکترونیکی سپیدار 
با مجموعه ی گسترده و کاملی از دوره های آموزشی به صورت رایگان و 24 ساعته 
در اختیار مشتریان است تا حتی در وضعیت شیوع ویروس کرونا در سال 1399 
فرآیند  آموزشی به صورت حضوری، خللی در  برگزاری دوره های  و محدودیت های 

آموزشی مشتریان ایجاد نشود.
در حوزه آموزش به داوطلبین ورود به بازار کار و دانشجویان حسابداری نیز با توجه 
به شتاب فزاینده تعداد مشتریان سپیدار و نیاز بازار کار به نیروی انسانی ماهر، 
دو شیوه حضوری و مجازی پیش بینی شده است. جذب بیش از 400 آموزشگاه 
و دانشگاه برای نمایندگی آموزشی سپیدار در سراسر کشور باعث شده است تا 

ساالنه بیش از 10,000 نفر سپیدار را آموزش ببینند. 
همچنین با توجه به آماده سازی زیرساخت های آموزش های مجازی حتی با وجود 
محدودیت های شیوع بیماری کرونا، فرآیند آموزشی سپیدار سیستم متوقف نشده 
و عالقمندان می توانند از آموزش های مجازی آنالین و آفالین سپیدار برای توسعه 
خود بهره ببرند. افزایش نیروی ماهر و مسلط به نرم افزار سپیدار در بازار کار به 
توسعه فروش و افزایش مشتری بالقوه در آینده نیز کمک قابل توجهی می کند.
آموزشی  مستمر  فعالیت های  نیز  آموزش  و  فروش  نمایندگان  آموزش  حوزه  در 
مهارت های  و  فنی  حوزه های  در  نمایندگان  آموزش  است.  شده  اجرا  و  طراحی 

کسب وکار از اقدامات مداوم سپیدار سیستم است.
عالوه بر فعالیت های ذکر شده، برای افزایش کیفیت و نفوذ در بازار آموزشی، محصولی 
با نام نسخه آموزشی سپیدار که دقیقا همان نسخه اصلی با همه امکانات است 
در سطح نمایندگی ها، فروشندگان نرم افزار و فروشگاه های اینترنتی عرضه شده 
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سپیدار  آموزش  کتاب  آن  عالوه بر  است؛ 
قرار  عالقه مندان  اختیار  در  و  تالیف  نیز 

گرفته است. 
و  آموزشــی  نماینــدگان  کل  تعــداد 
دانشــگاه هایی کــه تاکنــون بــا شــرکت 
ســپیدار سیســتم آســیا تفاهــم نامــه
امضــا کرده انــد، بالغ بــر 400 نماینــده 
ــگاه  ــداد 250 دانش ــن تع ــه از ای ــت ک اس
اقــدام بــه آمــوزش کاربــردی سیســتم 
می نماینــد،  دانشــجویان  بــه  ســپیدار 
فعالیت هــای آموزشــی کــه در دانشــگاه ها
ــد  ــزاری واح ــامل برگ ــود ش ــام می ش انج
و  ســپیدار  نرم افــزار  کارگاهــی  درســی 
برنامــه، در  فــوق  همچنیــن دوره هــای 
راســتای تقویــت دانشــجویان حســابداری 

ــت.  اس
نیــز  شــرکت  آموزشــگاهی  نماینــدگان 
ــزار  ــوزش نرم اف ــای آم ــزاری دوره ه ــا برگ ب
ســپیدار بــرای دانش پذیــران در ســطح 

کشــور فعالیــت می کننــد.
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پشتیبانی	محصوالت	سپیدار	سیستم
محصوالت سپیدار سیستم با سادگی و بدون خطا بودن نیاز به دریافت خدمات 
مشکالت  رفع  و  پاسخ گویی  جهت  به  اما  است،  رسانده  حداقل  به  را  پشتیبانی 
احتمالی مشتریان با مشارکت شبکه نمایندگان خدمات پس از فروش، نسبت به 
ارائه خدمات پشتیبانی در دو قسمت بروزرسانی نسخه های نرم افزار )منطبق بر 
تغییرات قانونی( و ارائه خدمات پشتیبانی از طریق چت آنالین، تماس تلفنی و پنل 

پرسش و پاسخ اقدام می نماید. 
ایجاد زیرساخت های الزم،  شرکت سپیدار سیستم آسیا با سرمایه گذاری کافی در 
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 
سپیدار و دشت اقدام نمایند. از دیگر هدف های شرکت سپیدار سیستم، به روز 
نگاه داشتن سیستم های مشتریان و امکان پشتیبانی خود محور است. سپیدار 
پشتیبانی  خدمات  گرامی،  مشتریان  کاربری  سهولت  و  راحتی  جهت  در  سیستم 
متنوعی را ارائه می نماید. پشتیبانی پرتال و چت آنالین، تماس تلفنی و پنل پرسش 
و پاسخ از جمله امکاناتی است که در اختیار مشتریان قرار گرفته است. آنچه که 
در ارائه خدمات پشتیبانی برای شرکت حائز اهمیت است، دقت و سرعت در ارائه 
خدمات توسط کارشناسان پشتیبانی است. تمامی مشتریان جدید می توانند در 
دوران گارانتی، پس از تهیه سیستم های نرم افزار سپیدار، تا یکسال به صورت رایگان 
نیز  گارانتی  از دوران  از خدمات پشتیبانی بهره مند شوند. تمدید پشتیبانی پس 
از سهولت و سرعت باالیی برخوردار است. مشتریان می توانند هر یک از خدمات 
اقدام به  از طریق باشگاه مشتریان سپیدار سیستم،  انتخاب و  بنابر نیاز خود  را 

تمدید آن نمایند. 
درصد رضایت مشتریان از خدمات پشتیبانی برای سال 1399، 95 درصد بوده است.




