


















1399سال 1400سال 

نفرنفر

5349كاركنان رسمي

86قرارداد تامین نیرو خدماتي

6155

. بر مبنای ارزش ویژه تهیه گردیده است20صورت های مالي مجموعه طبق استاندارد 

فعالیت  اصلی- 1-2

اهم رویه های حسابداری- 2

تعداد کارکنان- 1-3

 مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی2-1

، عرضه، فروش، اجاره، استقرار، راه اندازی، (تحلیل، طراحي و برنامه نویسي) اساسنامه عمدتاً در زمینه های تولید 2طبق ماده  (سهامي عام) فعالیت اصلي شركت سپیدار سیستم آسیا 

در دوره مورد . پشتیباني و آموزش محصوالت، خدمات نرم افزاری و خدمات مرتبط با آن؛ در بازار كسب و كارهای كوچک، اصناف، اشخاص و ایجاد بسترهای الزم برای عرضه آنها مي باشد

، ارائه خدمات پشتیباني به مشتریان، فروش سخت افزار مدیریت تردد و برگزاری دوره (نمایندگان فروش)گزارش شركت عمدتاً در زمینه فروش نرم افزار سپیدار و دشت به شركای تجاری 

.های آموزشي در قالب خدمات آموزشي اشتغال داشته است

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

تاریخچه و فعالیت - 1

  مورخ 348134  به صورت شركت سهامي خاص تاسیس شد و طي شماره  1387/12/20 در تاریخ 10103914576به شناسه ملي  (سهامي عام)شركت سپیدار سیستم آسیا 

 نوع 1398/10/11طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده .  در اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و از همان تاریخ شروع به بهره برداری نموده است1387/12/20

 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت 1399/07/05 در بازار دوم فرابورس پذیرفته شد و در تاریخ 1399/06/03شركت در تاریخ . شركت از سهامي خاص به سهامي عام تغییر یافته است

است و واحد تجاری نهایي گروه، شركت سرمایه گذاری آینده  (سهامي عام)درحال حاضر، شركت سپیدار سیستم آسیا جزء واحدهای تجاری فرعي شركت همكاران سیستم .  رسیده است

. و محل فعالیت اصلي آن در شهر تهران واقع است20نشاني مركز اصلي شركت تهران، خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک، خیابان عطار، پالک . مي باشد (سهامي خاص)نگر دانا 

تاریخچه - 1-1 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

 روش ارزش ویژه برای سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته2-2

مطابق روش ارزش ویژه،  سرمایه گذاری در. نتایج عملیات، و دارایي ها و بدهي های شركتهای وابسته در صورتهای مالي مجموعه با استفاده از روش حسابداری ارزش ویژه منظور مي شود

شركت وابسته در ابتدا به بهای تمام شده در صورت وضعیت مالي مجموعه شناسایي و پس از آن بابت شناسایي سهم مجموعه از سود یا زیان و سایر اقالم سود و زیان جامع شركت وابسته،

كه شامل منافع بلندمدتي كه در اصل، بخشي از خالص سرمایه گذاری)زماني كه سهم مجموعه از زیان های شركت وابسته بیش از منافع مجموعه در شركت وابسته گردد. تعدیل مي شود

زیان های اضافي تنها تا میزان تعهدات قانوني یا عرفي مجموعه یا پرداختهای. ، مجموعه شناسایي سهم خود از زیان های بیشتر را متوقف مي نماید(مجموعه در شركت وابسته مي باشد

.انجام شده از طرف شركت وابسته، شناسایي مي گردد

در زمان. درآمد سرمایه گذاری در شركت وابسته با استفاده از روش ارزش ویژه از تاریخي كه شركت سرمایه پذیر به عنوان شركت وابسته محسوب مي شود، به حساب گرفته مي شود

تحصیل سرمایه گذاری در شركت وابسته، هرگونه مازاد بهای تمام شده سرمایه گذاری نسبت به سهم مجموعه از خالص ارزش منصفانه خالص دارایي های قابل تشخیص آن، به عنوان

. سال به روش خط مستقیم مستهلک مي شود10سرقفلي شناسایي و در مبلغ دفتری سرمایه گذاری منظور و طي 

.صورتهای مالي اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخي تهیه شده است

مازاد بهاى تمام شده تحصیل سرمایه گذاری در شركت هاى وابسته بر سهم شركت سرمایه گذار از . حسابدارى تركیب واحدهاى تجارى از نوع تحصیل براساس روش خرید انجام مي شود

. سال به روش خط مستقیم مستهلک مي شود10ارزش منصفانه خالص دارایي های قابل تشخیص آن به عنوان سرقفلي شناسایي و  در مبلغ  دفتری سرمایه گذاری منظور و طي 

سرقفلی-2-3

:میانگین ماهانه تعداد كاركنان در استخدام و نیز تعداد كاركنان شركت های خدماتي كه بخشي از امور خدماتي شركت را به عهده دارند به شرح زیر بوده است
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(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

های ثابت مشهود دارائی- 2-5

روش استهالکنرخ استهالکنوع دارایی

خط مستقیم ساله25 ساختمان 

خط مستقیم ساله10-5اثاثه و منصوبات

خط مستقیم ساله3كامپیوتر و تجهیزات

روش استهالکنرخ استهالک

خط مستقیم ساله5
خط مستقیم ساله3

درآمد عملیاتی- 2-4

درآمد قراردادهای پشتیباني و همچنین حق عضویت دریافتي  بابت استفاده از نسخه های به روز رساني شده نرم افزار ها، بر اساس مدت زمان سپری شده از تاریخ شروع قرارداد تا - 2-4-2

.تاریخ صورتهای مالي شناسایي مي شود

. درآمدهای عملیاتي به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتي یا دریافتني و به كسر مبلغ برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری مي شود

.درآمدفروش نرم افزار در زمان تحویل قفل نرم افزار شناسایي مي شود-2-4-1

سایر نرم افزار ها

نوع دارایی

نرم افزار سپیدار و دشت

:استهالک دارایي های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتي مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه مي شود- 2-6-2

مخارجي از قبیل مخارج معرفي یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج . شود دارایي های نامشهود، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت مى- 2-6-1

. انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش كاركنان، مخارج اداری، عمومي و فروش در بهای تمام شده دارایي نامشهود منظور نمي شود

بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بكارگیری مجدد یک دارایي . شناسایي مخارج در مبلغ دفتری یک دارایي نامشهود، هنگامي كه دارایي آماده بهره برداری است، متوقف مي شود

.نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمي شود

دارائی های نامشهود - 2-6

  قانون 149استهالک دارایي هاى ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتي مورد انتظار دارایي های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهالكات موضوع ماده -2-5-2

:شود هاى بعدى آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه مى  و اصالحیه1366مالیات هاى مستقیم مصوب اسفند 

موجودی مواد و کاال- 2-7

در صورت فزوني بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به . هریک از اقالم اندازه گیری مي شود  "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش "موجودی مواد و كاال به 

.بهای تمام شده موجودی ها با بكارگیری روش میانگین موزون تعیین مي شود. عنوان زیان كاهش ارزش موجودی شناسایي مي شود

درمواردی  كه هر یک از . برای دارائیهای ثابتي كه طي ماه تحصیل مي شود و مورد بهره برداری قرار مي گیرد، استهالک از اول ماه بعد  محاسبه و در حسابها  منظور مي شود- 2-5-3

، پس از آمادگي جهت بهره برداری به علت تعطیـل كار یا علل دیگر برای مدتي بیش از شش ماه متوالي برای یک (به استثناء ساختمان و تاسیسات ساختماني)داراییهای استهالک پذیر

. درصد  استهالک منعكس درجدول باالست30دوره مالي مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالک آن برای مدت یاد شده معادل 

مخارج بعدی مرتبط با دارایي های ثابت مشهود كه موجب بهبود وضعیت دارایي در مقایسه با استاندارد . شود دارایي هاى ثابت مشهود، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه گیری مى- 2-5-1

. عملكرد ارزیابي شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایي شود، به مبلغ دفتری دارایي اضافه وطي عمر مفید باقیمانده دارایي های مربوط مستهلک مي شود

مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایي ها كه به منظور حفظ وضعیت دارایي در مقایسه با استاندارد عملكرد ارزیابي شده اولیه دارایي انجام مي شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایي 

.مي گردد
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(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

قضاوت های مدیریت در فرآیند بكارگیری رویه های حسابداری و برآوردها- 3

سرمایه گذاری درسایر اوراق بهادار

قضاوت ها در فرآیند بكارگیری رویه های حسابداری-3-1

طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری- 3-1-1

ذخایر-2-8

در  (قانوني یا عرفي)ذخایر زماني شناسایي مي شوند كه شــركت دارای تعهد فعلي . ذخایر، بدهي هایي هستند كه زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قــابل توجه است

.نتیجه رویـــدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتكاپذیر قابل برآورد باشد 

ذخایر در پایان هر دوره مالي بررسي و برای نشان دادن بهترین براورد جاری تعدیل مي شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده مي 

.شود

:سرمایه گذاری های جاری

سرمایه گذاری های جاری و  بلند مدت در 

سهام شركت ها
در زمان تصویب سود  توسط مجمع عمومي صاحبان 

تا تاریخ صورت وضعیت  )سهام شركت سرمایه پذیر 

(مالي 

سرمایه گذاری در شركتهای وابسته

در زمان تصویب سود  توسط مجمع عمومي صاحبان 

تا تاریخ تائید صورت  )سهام شركت سرمایه پذیر 

(وضعیت مالي 

ارزش ویژه

:نحوه اندازه گیری 

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان-2-8-1

.ذخیره مزایاى پایان خدمت كاركنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایاى قانوني براى هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور مي شود

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه 

سرمایه گذاری ها (پرتفوی)
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از 

سرمایه گذاری ها

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه 

سرمایه گذاری ها (پرتفوی)
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از 

سرمایه گذاری ها
سایر سرمایه گذاری های جاری

:سرمایه گذاری های بلندمدت

سرمایه گذاری ها- 2-9

این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر . هیات مدیره با بررسي نگهداشت سرمایه و نقدینگي مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طوالني را دارد

.توسط شركت نگهداری مي شود و هدف آن نگهداری پرتفویي از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شركت است

: شناخت درآمد

سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
بهای تمام شده به كسر كاهش ارزش انباشته هر یک 

از سرمایه گذاری ها

بهای تمام شده به كسر كاهش ارزش انباشته هر یک 

از سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری در شركتهای وابسته

مجموعهشرکت

ارزش ویژه

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار

بهای تمام شده به كسر كاهش ارزش انباشته هر یک 

از سرمایه گذاری ها

در زمان تحقق سود

در زمان تصویب سود  توسط مجمع عمومي صاحبان 

تا تاریخ صورت وضعیت  )سهام شركت سرمایه پذیر 

(مالي 

در زمان تحقق سود
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درآمدهای عملیاتی-4

1399سال 1400سال یادداشت 

میلیون ریالمیلیون ریال

:فروش خالص 

 677,183 11,195,271-4درآمد فروش نرم افزار
 41,623 72,948درآمد بروزرساني نرم افزار 

(691)(64)برگشت از فروش و تخفیفات

 718,115 1,268,155خالص درآمد فروش نرم افزار
 13,268 317,718-4درآمد فروش سخت افزار

(265)(366)برگشت از فروش و تخفیفات
 13,003 17,352خالص درآمد فروش سخت افزار

1,285,507 731,117 

:درآمد ارائه خدمات 

 53,683 4110,894-4درآمد خدمات پشتیباني 

 3,828 7,599درآمد خدمات آموزش

(26)(32)برگشت از فروش و تخفیفات

 57,485 118,461خالص درآمد ارائه خدمات

1,403,968 788,602 

. درصد  از محل توسعه بازار  است 22 درصد افزایش نرخ و 45افزایش درآمد فروش نرم افزار ناشي از -4-1

1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

1,199,719682,646فروش از طریق نمایندگان
 200,571106,866فروش مستقیم
 3,6781,054اشخاص وابسته

1,403,968 788,602 

1399سال 1400سال 

میلیون ریال میلیون ریال 

107,92952,848سپیدار 

2,965835دشت 

110,89453,683

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

:درآمد عملیاتي به تفكیک وابستگي اشخاص به شرح زیر است-4-2

. عدد دستگاه تردد از نوع تشخیص چهره است76 عدد دستگاه تردد از نوع اثر انگشت و 118درآمد  فروش سخت افزار ناشي از فروش تعداد - 4-3
:درآمد پشتیباني به تفكیک نوع نر م افزار به شرح زیر مي باشد - 4-4
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:جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط-4-5

1399سال 

درآمدهای 

عملیاتی

بهای تمام شده 

درآمدهای 

عملیاتی

سود ناخالص

درصد سود 

ناخالص به 

درآمد عملیاتی

درصد سود 

ناخالص به 

درآمد عملیاتی
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,140,3169088(127,839)1,268,155فروش نرم افزار 

2,470147(14,882)17,352فروش سخت افزار

29,3952731(81,467)110,862پشتیباني 

2,5593412(5,040)7,599آموزش

1,403,968(229,228)1,174,740

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی- 5 

1399سال 

 یادداشت
بهای تمام شده 

فروش  نرم افزار

بهای تمام شده 

پشتیبانی

بهای تمام شده 

سخت افزار

بهای تمام شده 

آموزش
جمع جمع 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

163,13115,1512,8393,98685,10752,692-5دستمزد مستقیم

241,0686,0651,0011,054049,18841,097-5سربار

3060,2510060,25123,198-5خرید خدمات

0011,042011,0429,644بهای تمام شده سخت افزار

23,64000023,64011,924بهای قفل سخت افزاری و بسته بندی محصوالت

127,83981,46714,8825,040229,228138,555

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

1400سال 

1400سال 
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: دستمزد مستقیم به شرح ذیل مي باشد- 5-1

1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

167,17141,189-1-5  حقوق و دستمزد 

10,1855,956  بیمه سهم كارفرما و بیمه بیكاری

7,7515,547  مزایای پایان خدمت

85,10752,692

:هزینه های سربار از اقالم زیر تشكیل شده است - 5-2

1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

5,0383,885حقوق و دستمزد و مزایا 

15,820265-2-5بیمه سهم كارفرما و بیمه بیكاری 

529336مزایای پایان خدمت 

22,46222,367استهالک دارایي های ثابت مشهود و نامشهود 

8,2957,847هزینه تامین نیروی انساني 

2,9422,988سایر حق الزحمه های پرداختي

1,142521آبدارخانه و پذیرایي

787649هزینه اجاره 

503333ملزومات اداری

254207برق و سوخت 

91132چاپ و تكثیر

8448آموزش كاركنان 

4983ایاب وذهاب
1,1921,436(% 10ارقام كمتر از )سایر

49,18841,097

. شركت مي باشد 1398 و 1397عمده افزایش این سرفصل ناشي از بیمه مطالبه شده در نتیجه حسابرسي  بیمه ای سال های -5-2-1

 درصد 45بهای تمام شده خرید خدمات ناشي از خدمات برون سپاری پشتیباني نرم افزار به نمایندگان سپیدار است، افزایش هزینه مذكور ناشي از - 5-3

. درصد افزایش نرخ حق الزحمه نمایندگان برون سپاری خدمات پشتیباني بوده است80افزایش میانگین تعدادی كارشناسان پشتیباني و 

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

. درصد افزایش تعداد پرسنل است8 درصد افزایش حقوق پرسنل به صورت میانگین و 50افزایش حقوق ناشي از -5-1-1
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:هزینه های فروش ، اداری و عمومی از اقالم زیر تشكیل شده است - 6

1399سال 1400سال یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

123,83718,880-5حقوق و دستمزد و مزایا

14,4812,344-2-5بیمه سهم كارفرما و بیمه بیكاری

12,6451,830-6مزایای پایان خدمت

22,99516-6آموزش كاركنان 

325,7914,786-6بازاریابي و نمایشگاه و سمینار

2,2052,616حق الزحمه شركت پویا سرویس صبا

637729استهالک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود

5,0022,849حق الزحمه

45,9070-6كارمزد سپرده گذاری مركزی

2,59044چاپ و تكثیر 

1,956304حق عضویت 

1,480900خدمات مالي و حسابرسي

303174آبدارخانه و پذیرایي

209216اجاره 

1,908874سایر

81,94636,562

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

 از طریق سامانه سجام، مبلغ مذكور بابت كارمزد به 1399با توجه به پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي سال -6-4

.سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت گردیده است

افزایش این سرفصل ناشي از مجموعه اقدامات به منظور دستیابي به هدف شركت برای بازارگشایي و تحقق بودجه -6-3

.درآمدی سال مورد گزارش  مي باشد

.افزایش این سرفصل مربوط به هزینه آموزش واحد بازاریابي است-6-2

 شركت 1398 و 1397عمده افزایش این سرفصل ناشي از بیمه مطالبه شده در نتیجه حسابرسي  بیمه ای سال های -6-1

.مي باشد 
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یادداشت

1400سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

اشخاص وابسته

10024,558135,991-7سود حاصل از سرمایه گذاری در شركت فناوران نوین سپیدز ایرانیان 

4,0712,3064,0712,306درآمد اجاره

4,0712,30628,629138,297

:سایر اقالم 

57,03989,18157,03989,181سود سرمایه گذاری در صندوق مشترک افق بانک خاورمیانه 

255,85152,57655,85152,576-7سود سرمایه گذاری در سبد سهام انتخاب مفید 

26,86822,39326,86822,393سود سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اعتماد كارگزاری بانک ملي ایران

1,47101,4710سود سرمایه گذاری در صندوق آسمان سهند 

104,4575,693104,4575,693سود سپرده های بانكي
280280 سود فروش داراییهای ثابت مشهود

245,714169,843245,714169,843

249,785172,149274,343308,140

1399سال 1400سال 

51,298 49,127 

5,048 4,501 

(495)(1,052)

55,85152,576

:سهم مجموعه از سود شرکت وابسته- 8

1400/12/291399/12/301399/06/311398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

(7,496) 24,968 148,580 24,968سهم مجموعه از سود شركت فناوران نوین سپیدز ایرانیان 

(2,373) (3,560) (3,560)(3,560)استهالک سرقفلي 

(9,869)       21,408145,02021,408جمع

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

مجموعه

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- 7

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

:سود سرمایه گذاری در سبد سهام انتخاب مفید به شرح ذیل تفكیک مي گردد - 7-2

مجموعه

1399سال 

مجموعه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

. میلیون ریال از سود سرمایه گذاری در شركت نوین سپیدز ایرانیان  در سال قبل مربوط به سود حاصل از فروش ساختمان در شركت مذكور است132.483مبلغ - 7-1

سود حاصل از فروش سهام

سود نقدی

كارمزد سبد گردان

1399سال 

شرکت اصلی
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1400سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 1,092,794613,4851,092,794613,485سود عملیاتي

(6,618)(3,843)(6,618)(3,843)اثر مالیاتي

1,088,951 606,867 1,088,951 606,867 

271,193317,169274,343308,140سود غیر عملیاتي

(432)(577)(432)(577)اثر مالیاتي

270,616 316,737 273,766 307,708 

1,363,987930,6541,367,137921,625سود خالص

(7,050)(4,420)(7,050)(4,420)اثر مالیاتي

1,359,567 923,604 1,362,717 914,575 

700700700700(میلیون سهم)میانگین موزون تعداد سهام 

1,9421,3191,9471,307ریال-سود پایه هر سهم

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

های توضیحی صورت های مالی یادداشت

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

مبنای محاسبه سود پایه هر سهم  - 9

1399سال 

شرکت مجموعه

1399سال 
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دارایی های ثابت مشهود - 10

ساختمانزمین
اثاثه و 

منصوبات

کامپیوتر و 

تجهیزات
جمع

 دارایی های در 

جریان تكمیل
جمع

:بهای تمام شده 

139930,50462,4827092,56096,255096,255مانده در ابتدای سال 

00171171258,433258,604افزایش

139930,50462,4827092,73196,426258,433354,859مانده در پایان سال 

004001,4521,8521,852افزایش

(170)0(170)(101)(69)00واگذار شده

140030,50462,4821,0404,08298,108258,433356,541مانده در پایان سال 
:استهالک انباشته 

139905,6982911,8837,87207,872مانده در ابتدای سال 

02,504683442,91602,916استهالک

139908,2023592,22710,788010,788مانده در پایان سال 

02,504734563,03303,033استهالک

(137)0(137)(101)(36)00واگذار شده

1400010,7063962,58213,684013,684مانده در پایان سال 
140030,50451,7766441,50084,424258,433342,857مبلغ دفتری در پایان سال 

139930,50454,28035050485,638258,433344,071مبلغ دفتری در پایان سال 

. میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است68.000دارایي های ثابت مشهود تا ارزش -10-1

دارایي های در جریان تكمیل بابت زمین خریداری شده جهت احداث ساختمان محل فعالیت شركت مي باشد و تا تاریخ تهیه صورت های مالي با - 10-2

.توجه به تشدید شیوع كرونا و سیاست دوركاری حداكثری، قراردادی از این بابت منعقد نشده است

 میلیارد ریال جهت اجرای طرح ساختمان و مبلغ 40 مبلغ 1400طبق گزارش توجیهي هیات مدیره در مورد افزایش سرمایه پیش بیني شده كه در سال 

 میلیارد ریال طبق قرارداد منعقد شده با شركت اطالعات 56 میلیارد ریال جهت تولید محصوالت بر بستر ابری انجام شود كه از این محل مبلغ 100

.مدیریت همكاران سیستم محقق شده است

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

مبالغ به میلیون ریال
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دارایی های نامشهود-11

             

نرم افزار
نرم افزارهای در 

جریان تولید

حق االمتیاز تلفن و 

تلفن همراه

پیش پرداخت 

ها
جمع

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

:  بهای تمام شده 

1399100,401019111100,531مانده در ابتدای سال 

369000369افزایش

0(111)11100انتقاالت 

1399100,8810190100,900مانده در پایان سال 

3456,6160056,650افزایش

1400100,91556,616190157,550مانده در پایان سال 

:استهالک انباشته 

139946,81500046,815مانده در ابتدای سال 

20,18000020,180استهالک

139966,99500066,995مانده در پایان سال 

20,06600020,066استهالک

140087,06100087,061مانده در پایان سال 

140013,85456,61619070,489مبلغ دفتری در پایان سال 

139933,886019033,905مبلغ دفتری در پایان سال 

مبالغ به میلیون ریال

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

طي سال مورد گزارش شركت اقدام به تولید نرم افزار سپیدار ابری نموده است، این نرم افزار بر اساس قرارداد منعقده با شركت اطالعات - 11-1

 150/000برآورد مخارج و زمان تكمیل محصول سپیدار ابری، مطابق با طرح افزایش سرمایه مبلغ . مدیریت همكاران سیستم در حال تولید است

. پیش بیني مي شود1401میلیون ریال و تا پایان سال 
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سرمایه گذاری مجموعه در شرکت وابسته -12

1399/12/30یادداشت

تعداد سهام
درصد سرمایه 

گذاری
 مبلغ دفتریمبلغ دفتریكاهش ارزشارزش ویژه

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

58,070058,07061,220%231,997,95039/99743-12(سهامي خاص)شركت فناوران نوین سپیدز ایرانیان 

58,070058,07061,220

. برای شركت مذكور ارزش بازار تعیین نشده است -12-1

سهم از خالص دارایي های شركت فناوران نوین سپیدز ایرانیان به شرح زیر است - 12-2

سهم از خالص 

دارایي ها
سرقفلي

سهم از خالص كل 

دارایي ها

35,11326,10761,220مانده اول دوره 

24,968024,968سهم از سود شركت وابسته قبل از استهالک سرقفلي 

24,558-0(24,558)سود سهام دریافتي یا  دریافتني طي سال

(3,560)(3,560)0استهالک سرقفلي 
35,52322,54758,070

:خالصه اقالم صورت وضعیت مالي و سود وزیان شركت فناوران نوین سپیدز ایرانیان به شرح جدول زیر مي باشد11-1-1

مبلغ مبلغ 

میلیون ریال میلیون ریال 
256,140درآمدهای عملیاتي 80,427داراییهای غیر جاری 

(214,655)هزینه های عملیاتي 146,430داراییهای جاری
 41,485سود ناخالص 226,857جمع داراییها

21,783درآمد و هزینه های غیرعملیاتي8,218بدهیهای غیرجاری 
63,268سود قبل از مالیات 62,326بدهیهای جاری 

(847)مالیات 70,544جمع بدهیها 
62,421سود خالص156,313حقوق مالكانه 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

صورت وضعیت مالی

1400/12/29

تحلیل ، تولید ، استقرار ، راه اندازی و پشتیباني راهكارهای مبتني بر نرم افزار در بخش : موضوع اصلي فعالیت شركت فناران نوین سپیدز ایرانیان اجرای طرح های فن آوری اطالعات شامل -12-3

.عمومي و دولتي و بخش خصوصي، فروش نرم افزار و سخت افزار و ارائه خدمات پشتیباني نرم افزار رستوراني سپیدز و سیما مي باشد

سود و زیان 
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سایر سرمایه گذاری های بلند مدت- 13

1399/12/30

درصد سرمایه 

گذاری
مبلغ دفتریمبلغ دفتریكاهش ارزش انباشتهبهای تمام شده

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمجموعه

195,000095,0000-13سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

95,000095,0000

شرکت

67,180067,18067,180%40سرمایه گذاری در شركت فناوران نوین سپیدز ایرانیان

195,000095,0000-13سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

162,1800162,18067,180

ارزش بازاربهای تمام شدهتعداد

433,26336,34236,655صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طالی لوتوس

210,1146,3446,414صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طالی مفید 

44,10052,31453,072سایر كاالهای بورسي

95,00096,141

1400/12/29

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار مربوط به سرمایه گذاری در بورس كاال به شرح زیر مي باشد كه با تصویب هیئت مدیره و با هدف حداكثر انتفاع به قصد بلند مدت خریداری شده است13-1

22



دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها-14

1399/12/30یاداشت

خالصخالص(کاهش ارزش ) مانده

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

:دریافتنی های تجاری 

:اشخاص غیر وابسته 

106138(945)1,051مطالبات نرم افزار 

60621مطالبات پشتیباني نرم افزارها

1,057(945)112159

: سایر دریافتنی ها 

: سایر اشخاص 

1910191108مطالبات ازكارفرمایان بابت مالیات مكسوره

7390739454(مساعده )كاركنان 

132,600032,60028,838-1-14سایر

33,530033,53029,400

34,587(945)33,642 29,559 

1400/12/291399/12/30

میلیون ریالمیلیون ریال

2,287505صندوق سرمایه گذاری اعتماد كارگزاری بانک ملي ایران

1,6790سبد انتخاب مفید 

621777صندوق مشترک افق بانک خاورمیانه 

24,55827,198مانده سود سپیدز

3,455358سود سپرده های بانكي 

32,60028,838

.سود سبد انتخاب مفید مربوط به سود نقدی شناسایي شده مي  باشد، كه تا تاریخ تهیه صورت های مالي توسط شركت های مربوط پرداخت نشده است -14-1-2  

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

دریافتنی های  کوتاه مدت- 14-1

1400/12/29

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

:سایر حساب های دریافتني مربوط به سود سرمایه گذاری ها به شرح زیر  مي باشد-14-1-1  
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1400/12/291399/12/30یادداشت 

میلیون ریالمیلیون ریال

:اشخاص وابسته 

1571571-2-14موسسه تامین آتیه كاركنان همكاران سیستم

571571

پیش پرداخت ها-15

1400/12/291399/12/30

میلیون ریالمیلیون ریال

 324 572پیش پرداخت مالیات

 421 13,310-15سایر پیش پرداخت ها

3,882 745 
(324)(572)( 23یادداشت )تهاتر با مالیات پرداختني 

 421 3,310جمع كل

موجودی کاال-16

1399/12/30

خالصخالص کاهش ارزشبهای تمام شدهتعدادیاداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

19,89732,295032,2952,322-16قفل سخت افزاری

2711,566011,5661,785سیستم مدیریت تردد

2,6053,25403,2541,416جعبه محصوالت

1,5101,08501,085572سایر

48,200048,2006,095

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

 میلیون ریال در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزی، سیل، زلزله، انفجار، صاعقه، آتشفشان، طغیان آب دریاهاو رودخانه ها 50.000موجودی كاال، تا سقف -16-2

.و طوفان و گردباد و تند باد از پوشش بیمه ای برخوردار است

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400/12/29

. عدد به صورت اماني نزد نمایندگان فروش سپیدار است939از مجموع موجودی قفل های سخت افزاری تعداد -16-1

دریافتنی های بلندمدت- 14-2

حسابهای دریافتني بلندمدت از موسسه تامین آتیه كاركنان همكاران سیستم مربوط به تامین مالي موسسه مذكور مي باشد كه با هدف فراهم نمودن -14-2-1 

.امكانات رفاهي و اعطای وام به كاركنان گروه همكاران سیستم تشكیل گردیده است 

عمده مبلغ درج شده در سایر پیش پرداخت ها مربوط به اقالم و پروژه های تبلیغاتي است كه تا پایان سال مورد گزارش عملیاتي نگردیده است و در سال -15-1

.آتي اجرا و به حساب هزینه منظور خواهد شد
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سرمایه گذاری های کوتاه مدت-17

1400/12/291399/12/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

1,40989,026سرمایه گذاری های سریع المعامله از طریق سبد انتخاب مفید

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

1283,391283,391-17اوراق صندوق مشترک افق بانک خاورمیانه

1239,72366,604-17صندوق سرمایه گذاری اعتماد كارگزاری بانک ملي 

181,3300-17صندوق سرمایه گذاری آسمان سهند 

6,8580صندوق سرمایه گذاری حامي 

:سپرده کوتاه مدت بانكی 

2329,600214,600-17بانک خاورمیانه 

2239,00049,000-17بانک سامان

2195,0000-17بانک ملي 

2140,0000-17بانک اقتصاد نوین 

220,0000-17بانک ملت 
 1,536,311702,621

 درصد سود داده است21.11 درصد و صندوق آسمان سهند 18/82 درصد، صندوق اعتماد ملي 20.18، به طور میانگین صندوق مشترک افق خاورمیانه 

موجودی نقد-18

1400/12/291399/12/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

139,57712,642-19موجودی نزد بانكها 

39,57712,642

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

 تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوق مشترک افق كارگزاری بانک خاورمیانه و صندوق سرمایه 1400/12/29در تاریخ  - 17-1

 واحد و 8.132.992 و 239.723 و 283.391گذاری اعتماد كارگزاری بانک ملي و صندوق سرمایه گذاری آسمان سهند به ترتیب 

منعكس  (7یادداشت )سود حاصل از این سرمایه گذاری ها برای سال مورد گزارش در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتي 

.است

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

. درصد بوده است20میانگین نرخ سود سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار و سپرده های بانكي - 17-2

پذیرفته شده در )سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار 

:(فرابورس/ بورس
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سرمایه-19

:تركیب سهامداران در تاریخ  صورت وضعیت مالي به شرح زیر مي باشد 

درصد سهامتعداد سهاممیلیون ریال-مبلغ درصد سهامتعداد سهامیادداشت

%521,299148,942,44374/47%521,298,55074/47(سهامي عام)شركت همكاران سیستم 

%12,0736,699,2183/35%112,072,5631/72-19صندوق اختصاصي بازارگرداني تاک دانا

%9,16700/00%9,166,7891/31صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

%8,69900/00%8,699,0271/24(سهامي خاص)شركت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد 

%7,94700/00%7,946,8161/14(سهامي خاص)شركت نوآوران توسعه وتجارت خاورمیانه 

%140,81644,358,33922/18%140,816,25520/12سایر

700,000,000100%700,000200,000,000100%

.منعقد گردیده است "سپیدار"بابت بازارگرداني سهام  (سهامي عام)قرارداد با صندوق بازارگرداني تاک دانا توسط شركت همكاران سیستم -  19-1

اندوخته قانونی-20

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

1399سال 1400سال 

به موجب.  میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص ، به حساب  اندوخته قانوني منتقل شده است70.000 اساسنامه ، مبلغ 11 و ماده 1347 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال  238 و 140طبق مفاد مواد 

اندوخته قانوني قابل انتقال به سرمایه نمي باشد و.  درصد سرمایه  شركت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذكر الزامي است10مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانوني به 

.جز در هنگام انحالل شركت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

 ریالي با نام تماما پرداخت شده است1.000 میلیون سهم 700 میلیون ریال شامل 700.000  مبلغ 1400/12/29سرمایه شركت در تاریخ 

 به ثبت 1400/06/08از محل سود انباشته افزایش یافته كه در تاریخ  ( درصد250معادل ) میلیون ریال 700.000 میلیون ریال به مبلغ 200.000طي سال مورد گزارش سرمایه شركت از مبلغ -19-2

رسیده است
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ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان-21

1400/12/291399/12/30

میلیون ریالمیلیون ریال

12,9348,371مانده در ابتدای سال

(4,144)(3,153)پرداخت شده طي سال 

995 57به سایر شركتهای گروه/انتقالي از

10,6897,712ذخیره تامین شده طي سال

 12,934 20,527مانده در پایان سال

پرداختنی های غیر تجاری- 22

1400/12/291399/12/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

 پرداختني های غیر تجاری 

284,5360(شركتهای زیر مجموعه گروه همكاران سیستم)اشخاص وابسته 

24,74517,843مالیات و عوارض بر ارزش فزوده 

315,0986,781-22سپرده بیمه پیمانكاران  

6,0123,256مالیات حقوق

1,3141,014ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده

2,8111,740حق بیمه های پرداختني

897465هزینه های پرداختني 

210,3600-22بدهي سهامداران 

1786 86مالیات اجاره و تبصره ماده 

30737سایر 

66,25831,142

. میلیون ریال از حساب های پرداختني فوق تسویه شده است38.291تا تاریخ تهیه صورت های مالي مبلغ - 22-1

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

زمان پرداخت این مبالغ به سهامداران متعاقبا از . افزایش این سرفصل ناشي فروش پاره سهم  ناشي از افزایش سرمایه در اسفند ماه بوده است- 22-2

.طریق سامانه كدال اطالع رساني خواهد شد
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                                                                                                   مالیات پرداختنی-23 

1399/12/30

مانده پرداختنیپرداختیقطعیتشخیصی ابرازی

رسیدگي به دفاتر 1399921,625615,2151,8282,39602,1282682,117

رسیدگي نشده14001,367,1371,089,7414,1410004,1410

4,409 2,117.

(572)(324)

3,8371,793

سود سهام پرداختني-24

مانده پرداخت 

نشده
جمع اسناد پرداختنيمانده پرداخت نشدهجمع اسناد پرداختني

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
000 02,479 2,479سایر

 میلیون لایر سود سهام دریافت نشده سهامداران حقیقی در موجودی های نقدی شرکت منعکس شده است 2.055بلغ 000 02,479 2,479

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

1400/12/29

سود ابرازیسال

درآمد مشمول 

مالیات

ابرازی

مالیات

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

( 15یادداشت  )تهاتر با پیش پرداختهای مالیاتي 

نحوه تشخیص مالیات پرداختنی

1400سال 

.  قطعي و تسویه شده است1399مالیات بر درآمد شركت برای كلیه سال های قبل از -23-1

. سال از تاریخ شروع بهره برداری با نرخ صفر مشمول مالیات مي باشند5م، درآمد ناشي از فعالیت های تولیدی واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمي و فناوری رئیس جمهور، تا .م. ق132ماده  "د  "طبق بند-23-3

.از تاریخ پروانه بهره برداری مذكور مالیات بر درآمد حاصل از فروش نرم افزار با نرخ صفر در نظر گرفته شده است.  موفق به دریافت پروانه بهره برداری  از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است1398 از آنجاییكه شركت سپیدار سیستم در مرداد ماه سال 

1399سال 

. پرداخت نموده است1401 میلیون ریال مي باشد و شركت ضمن تمكین، مبلغ مالیات مازاد بر مالیات ابرازی را در سال 2.396مبلغ 1401طبق برگ تشخیص صادره در سال 1399مالیات عملكرد سال -23-2

.مبلغ سود سهامداران حقیقي سجامي از طریق سپرده گذاری مركزی پرداخت و سود مابقي سهامداران به حساب بانک ملت جهت برداشت سهامداران واریز شده است.  ریال سود نقدی تقسیم شده است2000به ازای هر سهم 1399طبق مصوبه مجمع عمومي سال -24-1

. میلیون ریال سود سهام دریافت نشده تا تاریخ تهیه صورت های مالي در موجودی های نقدی شركت منعكس شده است2.055 مبلغ 
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1400/12/291399/12/30یادداشتپیش دریافت ها- 25

میلیون ریال میلیون ریال 

118,2250-25پیش دریافت پشتیباني

113,3671,466-25پیش دریافت فروش

1414 پیش دریافت آموزش 

9295سایر پیش دریافت ها

31,6981,575

نقد حاصل از عملیات-26

1399سال 1400سال 1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 914,575 1,362,717 923,604 1,359,567سود خالص

:تعدیالت 

 7,050 4,420 7,050 4,420هزینه مالیات بر درآمد

0(28)0(28)سود ناشي از فروش دارایي های ثابت مشهود

(49,127)(51,298)(49,127)(51,298)سود ناشي از فروش سرمایه گذاری ها

 4,563 7,593 4,563 7,593خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

 23,095 23,099 23,095 23,099استهالک دارایي های غیر جاری

(139,440)(29,111)(3,449)(29,111)سود سهام 

(111,574)(85,378)(111,574)(60,820)سود حاصل از سایر اوراق بهاردار 

(5,693)(104,457)(5,693)(104,457)سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانكي

00(145,020)(21,408)شركت وابسته  (زیان)سهم مجموعه از سود 

(271,126)(235,160)(280,155)(232,010)جمع تعدیالت

:تغییرات در سرمایه در گردش 

 1,604(321) 1,604(321)، دریافتني های عملیاتي(افزایش )كاهش 

 1,485(42,105) 1,485(42,105)، موجودی مواد و كاال(افزایش)كاهش 

(204)(2,889)(204)(2,889)افزایش پیش پرداختهای عملیاتي

 16,218 30,420 16,218 30,420افزایش پرداختني های عملیاتي

 496 30,123 496 30,123افزایش پیش دریافت های عملیاتي

15,22819,59915,22819,599جمع تغییرات در سرمایه در گردش

1,142,785663,0481,142,785663,048نقد حاصل از عملیات

معامالت غیر نقدی-26-1

:معامالت غیر نقدی عمده طي سال به شرح زیر است 

1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

052,576خرید سرمایه گذاری از محل سود فروش سرمایه گذاری نزد سبد گردان 

052,576

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

شرکت اصلی مجموعه

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

افزایش مبالغ پیش دریافت ها نسبت به سال قبل مربوط به راه اندازی طرح فروش خدمات پشتیباني و نسخه های جدید نرم افزار یک ساله از آذر ماه سال بوده است، پیش - 25-1

.دریافت پشتیباني متناسب با مدت سپری شده قرارداد تا پایان سال به حساب درآمد منظور شده است
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مدیریت سرمایه- 27-1

1399سال 1400سال 

 47,444 124,799جمع بدهي

(12,642)(39,577)موجودی نقد

 34,802 85,222خالص بدهي

 1,149,621 2,112,338حقوق مالكانه

4/033/03(درصد )نسبت خالص بدهي به حقوق مالكانه

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

مدیریت سرمایه و ریسک ها- 27

شركت سرمایه خود را مدیریت مي كند تا اطمینان حاصل كند در حین حداكثر كردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهي و سرمایه، قادر به تداوم 

 بدون تغییر باقي مانده است و شركت در 1396استراتژی كلي شركت از سال . ساختار سرمایه شركت از خالص بدهي و حقوق مالكانه تشكیل مي شود. فعالیت باشد

.معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده خارج از شركت نیست

نسبت اهرمی- 27-1-1

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

:نسبت اهرمي در پایان سال به شرح زیر است 

اهداف مدیریت ریسک مالی- 27-2

هیات مدیره شركت، برای دسترسي هماهنگ به بازارهای مالي داخلي و نظارت و مدیریت ریسک های مالي مربوط به عملیات شركت آسیب پذیری را برحسب 

هیات مدیره شركت، بر ریسک ها و سیاست های . درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل مي كند، این ریسک ها شامل ریسک اعتباری و ریسک نقدینگي مي باشد

.اجرا شده نظارت مي كند تا آسیب پذیری از ریسک ها را كاهش دهد

شركت به دنبال حداقل كردن اثرات این ریسک ها از طریق اجرای آیین نامه های مصوب داخلي شامل نحوه وصول مطالبات، اسناد و آیین نامه های مرتبط با حوزه 

.رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری، توسط حسابرسان داخلي گروه به طور مستمر بررسي مي شود. كسب و كار مي باشد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

  39.577 مبلغ 1400 با توجه به سیاست شركت مبني بر سرمایه گذاری مبالغ مازاد نقدینگي در سبدهای سرمایه گذاری، مانده موجودی نقد در پایان اسفند ماه 

 میلیارد ریال در حكم وجه نقد بوده، كه در صورت اضافه 1.536به مبلغ  (17یادداشت )میلیون ریال بوده است لیكن مبالغ سرمایه گذاری شده كوتاه مدت به شرح 

.كردن مبالغ سرمایه گذاری كوتاه مدت به موجودی نقد، خالص بدهي وجود نخواهد داشت
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1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

 ریسک بازار

مدیریت ریسک نقدینگی

مدیریت ریسک اعتباری

هدف مدیریت ریسک عالوه بر شناسایي و كاهش سطح ریسک ها، شامل شناسایي و بهره برداری از امكانات و فرصت ها نیز مي باشد كه این مهم توسط هیات 

چابكي در شناسایي و درک تغییرات محیط بیروني و دروني شركت برای هیأت مدیره همواره از ضرورت باالیي . مدیره  و طي فرآیندهای مشخصي كنترل مي شود

برخودار بوده است، بنابراین اقدامات الزم با هدف فراهم آوری اطالعات و تحلیل هایي از شرایط اقتصادی و سیاسي حاكم بر كشور و وضعیت پیشبرد استراتژی ها در 

.داخل شركت، به منظور شناسایي متغیرهای تأثیرگذار بر كسب وكار شركت و ایجاد درک مناسبي از آن برنامه ریزی مي شود

گزارش ریسک ها- 27-3

ناشي مي شود، كه با عنایت به تنوع و تعداد مشتریان شركت و صنایع مختلفي كه... ریسک بازار، عمدتا از ركودها، تغییر در نرخ بهره، تحریم های بین المللي و 

به تنهایي یا حتي به واسطه یک صنعت)درآن فعالیت مي نمایند، اگر به هر دلیلي عملكرد این مشتریان تحت تأثیر ریسک های بازار قرار گیرد، این تأثیرات در عمل 

بر عملكرد شركت تأثیر بااهمیتي نخواهد داشت و به نظر مي رسد، با توجه به اقدامات شركت در سال های اخیر، ریسک های این حوزه نیز در سطح قابل (خاص

.قبولي مدیریت شده است

با توجه به طیف وسیع مشتریان در حوزه اصناف و شركتهای كوچک، به طور معمول و براساس سوابق گذشته و نیز با توجه به وضعیت نقدینگي فعلي، پیش بیني 

به استثنای خرید )از طرف دیگر، شركت در تولید محصوالت و اجرای فعالیتهای جاری خود . مي شود شركت از وضعیت نقدینگي مناسبي برخوردار خواهد بود

.، به ارز متكي نمي باشد، اما ممكن است در میزان توان خرید مشتریان سپیدار سیستم تأثیرگذار باشد(سخت افزار

ریسک اعتباری ناشي از ناتواني مشتریان در پرداخت به موقع بدهي های خود از مهمترین ریسک ها محسوب مي شود كه به دلیل تأخیر در وصول مطالبات ناشي از 

با توجه به سیاست سپیدار سیستم مبني بر دریافت وجه حاصل از فروش . درآمدهای عملیاتي ایجاد و با استفاده از متوسط دوره وصول مطالبات محاسبه مي شود

محصوالت و خدمات قبل از صدور فاكتور  مربوط به درآمدهای عملیاتي شامل الیسنس نرم افزارها، سخت افزار و پشتیباني، مطالباتي در این راستا وجود ندارد و 

.ریسک اعتباری به حداقل رسیده است
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معامالت با اشخاص وابسته- 28

:معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طي سال مالي مورد گزارش - 28-1

فروش کاال و خدماتخرید کاال و خدمات129مشمول ماده نوع وابستگینام شخص وابسته شرح 

انتقال بدهی

عیدی و مزایای پایان )

(خدمت کارکنان

هزینه اجارهدرآمد اجاره

مخارج انجام شده

برای شرکتهای  (توسط)

گروه

(2,519)2,9731,377529996809√سهامدار عمده و عضو هیات مدیرههمكاران سیستمواحد تجاری اصلي
2891,4370000√شركت وابستهفناوران نوین سپیدز ایرانیان شركت وابسته

000(305)56,616214√سهامدار و عضو هیات مدیرهاطالعات مدیریت همكاران سیستمتحت كنترل مشترک
20,7960000125√عضو مشترک هیات مدیرهمهندسي فناوریهای نوین پایوندتحت كنترل مشترک
63303,07500√عضو مشترک هیات مدیرهتوسعه زیرساخت های فناورانه ابرآمدتحت كنترل مشترک
106627411000√عضو مشترک هیات مدیرهموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیستمتحت كنترل مشترک
000(169)00√عضو مشترک هیات مدیرههمكاران سیستم پناه تهرانتحت كنترل مشترک
02047000√عضو مشترک هیات مدیرهتوسعه شبكه فروش همكاران سیستمتحت كنترل مشترک
000002√عضو مشترک هیات مدیرههمكاران سیستم آذربایجان  شرقيتحت كنترل مشترک

.معامالت مذكور با شرایط حاكم بر معامالت حقیقي تفاوت با اهمیتي نداشته است- 28-1-1

:مانده حسابهای نهایي با اشخاص وابسته به شرح زیر است - 28-2

1399سال 1400سال سایر پرداختنی ها سایر دریافتنی ها دریافتنی های تجاریدریافتنی های بلند مدتنام شخص وابسته شرح 

0(4,448)(4,448)000اطالعات مدیریت همكاران سیستمسهامدار و عضو هیات مدیره

0 483(88)00 571موسسه تامین آتیه  كاركنان همكاران سیستمعضو مشترک هیات مدیره

 27,198 0024,558024,558فناوران نوین سپیدز ایرانیان شركت وابسته
57100(4,536)8,51927,198

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

مبالغ به میلیون ریال 
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تعهدات و بدهی های احتمالی - 29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

350,000258,43391,567احداث ساختمان

150,00056,61693,384تولید نرم افزار سپیدار ابری

500,000315,049184,951

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

(سهامی عام)شرکت سپیدار سیستم آسیا 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

 مورد رسیدگي قرار گرفته 1399 و 1398 و 1397 و 1396 و سال های 1390عملكرد شركت در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال - 29-2-1

 در مرحله رسیدگي است و بابت سال های 1393 تا 1391است و شركت از بابت این سالها فاقد بدهي مي باشد، مالیات ارزش افزوده شركت برای سال های 

. هنوز مورد رسیدگي قرار نگرفته است1395 و 1394

 1399 مورد رسیدگي سازمان تامین اجتماعي قرار گرفته است و از بابت این سال ها فاقد بدهي مي باشد و برای سال 1398شركت تا پایان سال -29-2-2

.در مرحله رسیدگي است

: به شرح زیر مي باشد1400/04/20 تعهدات سرمایه ای شركت با توجه به طرح افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 29-1

 (سهامي خاص) میلیارد ریال با شركت اطالعات مدیریت همكاران سیستم 85در سال مورد گزارش قرارداد تولید سیستم های سپیدار ابری به مبلغ برآوردی 

.منعقد شده است، در ارتباط با احداث ساختمان تاكنون قراردادی منعقد نشده است

بدهی  های احتمالی -29-2

مخارج سرمایه ای 

پیش بیني شده

مخارج انجام شده تا تاریخ 

1400/12/29
پیش بیني مخارج آتي

رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی- 30

سود سهام پیشنهادی- 31

. درصد سود نقدی را اعالم مي دارد75، پیشنهاد تقسیم 1400 اسفند ماه 29هیات مدیره برای سال مالي منتهي به -31-1

.منابع مالي الزم برای پرداخت سود از محل نقدینگي موجود تامین خواهد شد- 31-2

.بعد از تاریخ صورت وضعیت مالي تا تاریخ تایید صورت های مالي رویداد با اهمیتي كه مستلزم افشا باشد، رخ نداده است

هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگي و توان پرداخت به موقع سود طبق برنامه زمانبندی ظرف مهلت قانوني و نیز با توجه به قوانین و مقررات - 31-3

.موجود و برنامه های آتي شركت در خصوص انجام مخارج سرمایه ای پیش بیني شده، این پیشنهاد را ارائه كرده است
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