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 مقدمه ای بر صنعت .1
پرداخت الکترونیکی در چهار دسته کارت )اعم از برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول(، خودپرداز، پایانه ابزارها و تجهیزات 

فروش و پایانه شعب تقسیم میشوند. کارهای انجام شده در چند سال اخیر در راستای تجهیز و افزایش زیرساخت های بخش 

ل الکترونیک به جای پول نقد در مبادالت روزمره سبب شده خدمات الکترونیک کشور و همچنین فرهنگ سازی استفاده از پو

است تا شاهد روند بسیار صعودی این بخش باشیم به طوری که در طی سالهای گذشته تعداد کارت الکترونیک، خودپرداز، پایانه 

الکترونیکی از طریق پایانه فروش و پایانه شعب به ترتیب با رشد قابل مالحظه ای همره بوده است. در بین این ابزارها، پرداخت 

های فروش روند رشد بسیار فزاینده ای داشته است که باال رفتن فرهنگ خرید نهایی از طریق پول الکترونیک در بین افراد 

 جامعه را نمایان می سازد.

به  ترونیکیکارت الکیکی از معیارهای ارزیابی این صنعت تعداد معیارهای متعددی جهت ارزیابی این صنعت وجود دارد. 

در دو درگاه خودپرداز و پایانه فروش نسبت به هم  میزان تراکنش هاشاخص ارزیابی دیگری،  های پرداخت می باشد. درگاه

است. هر چه این شاخص به خودپرداز نزدیک باشد، نشان می دهد، نسل اول بانکداری الکترونیکی )عملیات نیمه الکترونیکی( 

واقعی غلبه ی بیشتری دارد و هر چه به سمت پایانه های فروش یا مجاری جدید نزدیک باشد، نشان دهنده رونق عملیات 

انجام شده از طریق درگاه های پرداخت است.  تعداد تراکنش هایمعیار دیگر عملکرد این صنعت،  پرداخت الکترونیکی است. 

 تعداد تراکنش های این بخش نیز با رشد بسیار صعودی روبرو بوده است.

جدیدی کرده است و ایجاد فضای سال اخیر حوزه بانکداری کشور را وارد مرحله فزایش تعداد بانک های خصوصی طی چند ا

رقابتی این حوزه، طراحی و ایجاد ابزارهای نوین را به همراه خواهد داشت و می توان انتظار دوره جدیدی در این بخش داشت. 

آمارهای فوق نشانه هایی بر کاهش روند رو به رشد این بخش ندارد و حتی به نظر می رسد نقطه عطفی در این حوزه فراهم 

ش خدمات الکترونیک، بازوی حوزه بانکداری کشور است و طبیعتاً با رونق این بخش، حوزه خدمات الکترونیک نیز با شود. بخ

 تحول قابل مالحظه ای روبرو خواهد شد.

 

 PSPطرح شاپرک و شرکتهای  .2

ی حوزه پرداخت ها گذار و ناظر بر عملکرد شرکت عنوان نهاد سیاست بود که شرکت شاپرک به 0931تقریبا از اواخر سال 

های مرتبط با حوزه عملکرد این شرکت وضع و اجرایی  اندازی شد. در این مدت هم قوانین و مقررات متعددی برای فعالیت راه

 ها. بود، مثل بحث امنیتی مربوط به سوئیچ و زیرساخت شرکتها PSP   شد، قوانینی که بعضا فقط معطوف به

 :توان چند مورد کالن را مورد بحث و بررسی قرار داد می PSPشرکت های  درآمدهای ساختار وها  هزینهدر سمت 
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 هاهزینه

 یساز آماده: چیسوئ و شبکه رساخت،یز 

 تبادل یبرا ازین مورد چیسوئ و شبکه رساختیز

 و شتاب و شاپرک شبکه انیم ها تراکنش اطالعات

 کی یانداز راه و سیتاس یابتدا در عموما که... 

 زاتیتجه متیق. ردیپذ یم صورت psp شرکت

 عموما و داشته ارز متیق با میمستق رابطه فوق

 باال یامکانات نیچن ینگهدار و یانداز راه نهیهز

 .است

 در حال حاضر این  :تهیه دستگاه کارتخوان

شود و  ها در داخل کشور ساخته نمی دستگاه

ها در  هایی که نماینده انحصاری برند عموما شرکت

psp کشور هستند اقدام به واردات و فروش آن به

اقدام به  psp های کنند یا خود شرکت ها می

کنند که در این چند سال  خرید و واردات آن می

ی موجود و وجود اخیر با توجه به ساختار سیاس

ها از کمبود دستگاه رنج  ها با مشکل مواجه شده است وهم اکنون نیز شرکت های متعدد، واردات این دستگاه تحریم

به طوری که اگر از بعضی مشتریان دستگاه در خصوص تاریخ درخواست و زمان تحویل دستگاه پرس و جو . برند می

آوری و پس از  های غیرفعال جمع های مستهلکی که دائما از فروشگاه اهشویم یا دستگ کنیم، بیشتر متوجه این مهم می

هایی از کمبود دستگاه در  این موارد همه نشانه. شود تعمیر و حذف اطالعات مشتری قبلی، برای مشتری جدید آماده می

ها نیز هستند که  اهسال عمر دارند، ولی درصد قابل توجهی از دستگ 5ها  عموما دستگاه. های پرداخت است میان شرکت

ها رابطه  قیمت تمام شده دستگاه. گیرند ها مورد استفاده قرار می اند، ولی مجددا توسط شرکت این زمان را سپری کرده

ارتباط برقرار  (Dial Up) مستقیم با قیمت ارز داشته و در حال حاضر قیمت یک دستگاه معمولی که با خطوط زمینی

و  بیسیم، باسیم، بلوتوث)شود و با توجه به مدل، برند، حافظه، نوع ارتباط  شروع می ومانهزار ت 066کند، حدودا از  می

 .یابد امکانات جانبی قیمت آنها نیز افزایش می (سایر

 ها  افزاری دستگاه برداری مناسب نرم یکی از ارکان مهم و مورد نیاز، تهیه و بهره :ها افزار مورد نیاز دستگاه تهیه نرم

سپاری آن توسط  افزار مورد نیاز کرده و بعضی با برون ها خود اقدام به تهیه نرمpspدر حال حاضر بعضی از . است

ها از خود  افزار دستگاه در سایر موارد هم نرم .اند برداری از آن گرفته افزاری تصمیم به تهیه و بهره های نرم شرکت

توان به وضوح در سرعت  عنوان نمونه می افزارها را به ین نرمتفاوت ا. شود کننده دستگاه تهیه می های تامین شرکت

های بانکی و حوزه پرداخت در کشور بسیار  افزار افزاری باالخص در نرم هزینه خدمات نرم. ها، کامال احساس کرد دستگاه

 .گزاف است

 

نه
زی

 ه

 زیرساخت، شبکه و سوئیچ

 تهیه دستگاه کارتخوان

 PSPتجهیزات و موارد مصرفی جانبی

 شبکه نمایندگان

 تهیه نرم افزار مورد نیاز دستگاه ها
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 پذیرد های کارتخوان به دو صورت انجام می پشتیبانی از دستگاه :شبکه نمایندگان: 

کنند که این پیمانکاران  اقدام به جذب نمایندگان و پیمانکاران در سطح کشور می psp های اکثر موارد شرکتدر  .0

و عموما با توجه به تعداد انجام بازدید  psp های دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و با عقد قرارداد با شرکت

این پیمانکاران نیز  .کنند الزحمه دریافت می های کارتخوان در استان تحت سرپرستی خود حق ماهانه از دستگاه

منظور بازدید، پشتیبانی، تحویل ملزومات و رفع  ها به اقدام به جذب نفراتی برای مراجعه حضوری به فروشگاه

 .شوند شناخته می( تکنسین)کنند که اصطالحا با نام پشتیبان  ها می خرابی احتمالی دستگاه

ها  و خود راسا اقدام به پشتیبانی دستگاه( دفتر)اقدام به جذب نیرو در استان و بازگشایی شعبه  psp های شرکت .2

 .کنند می

 استان به یکی از دو روش باال عملشده در هر  های نصب ها با توجه اهداف کالن خود و با توجه به تعداد دستگاهpsp در کل

صرفه بودن، در  به شود، ولی به دالیل گوناگون و عدم مقرون ا کیفیت باالتری میعموما انتخاب روش دوم باعث انجام کار ب. کنند می

 .شود بسیاری از مواقع اقدام به جذب پیمانکاران مستقل می

 تجهیزات و موارد مصرفی جانبی :pspهای کارتخوان باید اقدام به  رسانی مناسب به پذیرندگان دستگاه منظور خدمات ها به

کنند تا در صورت خرابی احتمالی قادر به تعویض و جایگزینی ... تهیه ملزومات مصرفی مانند آداپتور، کابل برق، سیم تلفن و 

های کارتخوان صورت  ع میان دارندگان دستگاهمنظور توزی ها بهpspترین مواردی که توسط یکی از مهم. ملزومات باشند

یکی از . شود ها به مشتری تحویل داده می پذیرد، تهیه رول مصرفی است که عموما در هر بازدید حضوری توسط تکنسین می

برای تحویل رول به تعداد کافی . شود، تعداد رول کم تحویل داده شده است مشکالتی که اکثرا توسط مشتریان اعالم می

 .توان با توجه به تعداد تراکنش هر مشتری نیز اقدام کرد می
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 درآمدها

 بین بانک و ما قرارداد فی :psp  با توجه به

ها مالکیت  اینکه در اکثر موارد شرکت

های کارتخوان را در اختیار دارند طی  دستگاه

بهای  ها اقدام به دریافت اجاره قراردادی با بانک

به این صورت که بانک اقدام . کنند ها می دستگاه

 psp های شعبه به شرکت به ارائه بازاریابی

سازی دستگاه و  کند و شرکت نیز پس از آماده می

صورت ماهانه،  نصب در محل مشتری به

این . کند بهای دستگاه خود را دریافت می اجاره

 .بین طرفین است ما ترین حالت قرارداد فی ساده

تری در  شرایط سختهایی که  البته هستند بانک

بهای هر  اند و اجاره قرارداد خود لحاظ کرده

دستگاه را با توجه به ضریب اثربخشی تعداد 

گرفته در طول ماه مورد بررسی  تراکنش صورت

ها با توجه به نوع دستگاه و  بهای دستگاه  اجاره. ها متفاوت است ها نیز با توجه به برند بانک تعداد تراکنش. دهند قرار می

 .شود شروع میهزار ریال 57 بهای یک دستگاه معمولی در طول ماه از  های قرارداد متفاوت است، ولی حداقل اجاره ندب

 شد، ولی پس  های پرداخت ارائه نمی تا قبل از روی کارآمدن شرکت شاپرک هیچ هزینه کارمزدی به شرکت :کارمزد شاپرک

 یک درصد مبلغ تراکنشمعادل ازای هر تراکنش موفق با توجه به مبلغ تراکنش  مدن شرکت شاپرک، ماهانه بهآ از روی کار

های شتاب و  این کارمزد از محل درآمد. شود پرداخت می  pspهای عنوان کارمزد به شرکت بههزار ریال  2حداکثر تا مبلغ 

 . شد پرداخت می psp های بانک مرکزی به شرکت

  های شرکتریال نیز از طرف بانک صادر کننده کارت به   212به ازای هر تراکنش موفق خرید  بانکی:خدمات بین psp 

 گردد.پرداخت می

 های بستر دیگر منبع درآمد شرکت :خدمات ارزش افزوده psp ای مانند پرداخت قبوض و  استفاده از خدمات ارزش افزوده

ریال  051مبلغ فروش شارژ اعتباری تلفن همراه  و یا  هر پرداخت قبضعموما به ازای . فروش شارژ تلفن اعتباری است

در رابطه با خدمات مانده گیری نیز به ازای هر . شود ها پرداخت میpsp های خدماتی به عنوان کارمزد توسط شرکت به

 شود.پرداخت می pspریال به شرکتهای خدمات  511عملیات مانده گیری 

 

 

 

 

ها
مد

رآ
 د

  pspشرکتهای قرارداد فی ما بین بانک و

 کارمزد شاپرک

 خدمات بین بانکی

 خدمات ارزش افزوده
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 معرفی شرکت .3
 صادرات بانک به "کارت اعتباری خدمات ارائه و صدور" مأموریت با 0932سال ماه فروردین در کیش ایران اعتباری کارت شرکت

 منطقه معنوی و صنعتی مالکیتهای و شرکتها ثبت اداره در 0932/0/29 مورخ 0532 شماره طی و نمود فعالیت به آغاز ایران

 . رسید ثبت به کیش آزاد

 کارتهای ابزار پذیرش سایر و فروش های پایانه شبکه پشتیبانی و مدیریت استقرار، مسئولیت پذیرش با 0931سال در شرکت این

 و بیمه صنعت بانکی، نظام به الکترونیک پرداخت خدمات ارائه زمینه در را خود فعالیتهای گستره و نهاده قدم حوزه این به بانکی

 .بخشید وسعت مالی بازارهای

 ( را دریافت نمود.PSPالکترونیک ) پرداخت خدمات ارائه مجوز مرکزی بانک توسط 35 شهریور در شرکت همچنین

 .رسید ثبت به بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت لیست در کیش ایران 33 سال انتهای در

 یت شرکتفعال .3.1

 خدمات ارائه ای رایانه گسترده های شبکه اداره و ایجاد اساسنامه، طبق ، شرکت این فعالیت موضوع شد اشاره که طور همان

 ( وPSPفروش) های پایانه پشتیبانی و اجاره فروش، و خرید جمله از مرتبط های مکانیزم و ها سیستم انواع از استفاده به مربوط

 بر منطبق اعتباری و مالی مؤسسات و ها بانک به رسانی پول و گذاری پول خدمات ارائه ( و ATMخودپرداز ) های دستگاه

فعالیت  های زمینه در ای حرفه های آموزش ارائه مرکزی، بانک توسط شده اعالم پرداخت خدمات دهندگان ارائه بر ناظر مقررات

 .باشد کشور، می جاری مقررات طبق پرداخت خدمات

 

 وضعیت سهامداران .3.2

 درصد مالکیت تعداد  سهام نام سهامدار

 91.32 223،993،232 ایرانیان گذاری سرمایه شرکت

 03.3 091،903،901 خوارزمی گذاری سرمایه شرکت

 05.93 011،325،021 تجارت بانک

 3.22 51،021،191 امید گوهران توسعه مدیریت شرکت

 5.90 95،205،091 ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 2.03 01،922،112 روشن تجارت ایمان شرکت

 0.12 0،111،111 مهرآیندگان مالی توسعه گروه شرکت

 02.33 35،103،111 سایر سهامداران

 011 255،111،111 جمع
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 اعضای هیئت مدیره .3.3

 سمت نماینده اعضای هیئت مدیره

 نائب رئیس هیئت مدیره انیرانیا یگذار هیسرما شرکت یحقورد خواجه نادر

یخوارزم یگذار هیسرما شرکت مرتضی سامی  عضو هیئت مدیره 

دیام گوهران توسعه تیریمد شرکت سید علی جاللی نظری  عضو هیئت مدیره 

 عضو هیئت مدیره رانیا یمل یگذار هیسرما تیریمد شرکت یمیکر رضایعل

 رئیس هیئت مدیره بانک تجارت یلگزائ رضا یعل

 

 روند تغییرات سرمایه .3.3

 تغییر یافته است: 32و 31، 33سرمایه شرکت در بدو تاسیس طی سه مرحله در سال های 

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید  )میلیون ریال( درصد افزایش سرمایه افزایش سرمایه تاریخ

 آورده نقدی 51،111 111 9831

 آورده نقدی و مطالبات 233،305 133 9816

 آورده نقدی و مطالبات 255،111 003 9812

 آورده نقدی و مطالبات 0،901،111 011 9811

 

 برنامه افزایش سرمایه .3.3

  ینقد آورده و سهامداران شده حال مطالباتاز محل 

 توسعه طرح یاجرا و یمال ساختار اصلح منظور به 

 

 ریسک ها و مخاطرات شرکت .3.3

 های پرداخت الکترونیک و حتی نرم افزارهای آن تماما وارداتی بوده و در این زمینه وابستگی وجود دارد. دستگاه 

 تواند بر فعالیت های شرکت اثر منفی داشته باشد. ریسک تغییر تکنولوژی نیزریسک مهم دیگریست که می 

  تلفن همراه که امروزه نقشی در خور را در پرداخت های الکترونیک بر عهده گرفته است نیز می تواند به عنوان عاملی

 کاهنده در درآمدهای شرکت ناشی از دستگاه های پرداخت باشد.
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 رقبای اصلی شرکت .3.3

 پرشین پرداخت آسان .0

 دماوند کارت الکترونیک .2

 ملت پرداخت به .9

 پاسارگاد بانک الکترونیک پرداخت .1

 سامان الکترونیک پرداخت .5

 ارین نوین پرداخت .2

 پارسیان الکترونیک تجارت .0

 سداد ورزی داده .3

 کارت سایان .3

 کارت اوا فن .01

 آریا کارت مبنا .00

 

 

 

 

 

 بانکهای طرف قرارداد .3.3

 بانک صادرات .0

 بانک تجارت .2

 یانک رفاه .9

 بانک شهر .1

 بانک سپه .5

 بانک آینده .2

 پست بانک .0

 بانک خاورمیانه .3

 بانک کارآفرین .3

 بانک توسعه صادرات .01

 موسسه مالی و اعتباری کوثر .00

 موسسه مالی و اعتباری عسگریه .02
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 آسان پرداخت پرشین 18درصد از کل پایانه های تراکنش دار بر اساس اطالعات سال 

 الکترونیک کارت دماوند

 به پرداخت ملت

 پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

 پرداخت الکترونیک سامان

 پرداخت نوین ارین

 تجارت الکترونیک پارسیان

 داده ورزی سداد

 سایان کارت

 فن اوا کارت

 کارت اعتباری ایران کیش

 مبنا کارت آریا
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 آمار شاپرک .3
 9812 9818 تا پایان مهر -9811 شرح

 5،020،333،332 0،902،012،105 5،290،003،353 تعداد تراکنشها در کل کشور

 2،925،332،113 3،230،951،232 5،009،105،312 مبالغ تراکنش ها در کل کشور )میلیون ریال(

 9،013،510 9،020،129 1،190،512 دار تراکنش فروش های پایانه تعداد

 - 2،020 2،111 موبایل

 - 05،231 05،39 اینترنت

( در حال افزایش است و با توجه به اینکه USSDها در حوزه موبایل بانک )همانطور که از جدول باال مشخص است حجم پرداخت

کند و به آسانی و بدون نیاز به اینترنت قابل استفاده پرداخت قبوض از این طریق کارمزدی برای فرد پرداخت کننده ایجاد نمی

عنوان مزیت رقابتی برای سایر شرکتهای فعال در حوزه پرداخت هتوان این حوزه را بمی ،به شدت در حال افزایش است ،باشدمی

 دهد در نظر گرفت.نسبت به رکیش که این تکنولوژی را به بانکهای طرف قرارداد خود ارائه نمی

 1333 ماه مهر پایان تا تفکیک به کشور بانکی شبکه صادره کارتهای کل تعداد

بوده است که تا میلیون  3میلیون و تعداد کل کارتهای خرید/ هدیه  91تعداد کل کارتهای برداشت در کشور  32در پایان سال 

 که نشان از رشد روز افزون این صنعت دارد. درصدی داشته است.0951و   002به ترتیب رشدی بالغ بر  0931مهر ماه سال 

 هدیه/های خرید کارت کارت برداشت بانک ردیف هدیه/های خرید کارت کارت برداشت بانک ردیف

 2،931،987 2،165،786 سینا 93 7،603،916 0،101،399 اقتصاد نوین 9

 9،213،786 9،696،177 شهر 91 1،125،997 7،731،090 انصار 2

 97،123،773 80،276،582 صادرات ایران 26 229،956 585،811 ایران زمین 8

 08،531 992،602 صنعت و معدن 29 91،721،915 0،718،332 پارسیان 1

 6 6 قرض الحسنه رسالت 22 0،026،276 8،118،222 پاسارگاد 7

 915،925 9،110،112 قرض الحسنه مهر ایران 28 806،313 1،983،125 پست بانک ایران 0

 806،712 2،819،179 قوامین 21 319،120 9،190،177 تات 5

 710،581 262،619 کارآفرین 27 0،293،726 81،615،650 تجارت 3

 219،112 21،306،182 کشاورزی 20 331،510 9،780،111 توسعه تعاون 1

 0،790 299،080 گردشگری 25 27،712 23،199 توسعه صادرات 96

 1،951،868 92،329،972 مسکن 23 718،936 118،113 حکمت ایرانیان 99

 93،398،506 88،562،319 ملت 21 5،329 95،501 خاورمیانه 92

 92،128،995 21،307،513 ملی ایران 86 761،591 9،908،091 دی 98

 930،158 965،333 موسسه اعتباری توسعه 89 2،506،681 98،266،605 رفاه 91

 6 6 موسسه اعتباری عسکریه 82 1،523،511 8،201،606 سامان 97

 6 6 موسسه اعتباری کوثر 88 96،119،519 26،233،958 سپه 90

 990،011،088 217،903،908 :جمع 9،656،001 512،021 سرمایه 95
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 اطالعات مالی شرکت .3

 صورت سود و زیان .3.1

 
 18به  11تغییر  9818/60/89 9818/92/21 ماهه 0درصد پوشش  9811/60/89 9811/92/21

 21.014 200،190 0،215،305 19.214 312،315 0،390،021 فروش و درآمد ارائه خدمات

 00.124 232،321 239،321 93.534 132،113 0،223،505 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 90.204 921،000 502،155 51.094 952،190 012،535 سود )زیان( ناخالص

 99.334 30،322 033،200 91.124 31،922 225،129 تشکیالتیهزینه های عمومی, اداری و 

 9101.154 0،003 312 51.014 01،953 23،295 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

 13.154 219،301 901،532 21.224 231،101 125،050 سود )زیان( عملیاتی

 1233.034 0،900 0،323 03.954 02،110 33،291 هزینه های مالی

 03.354- 00،102 21،312 19.304 0،929 02،200 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

 011.114- 0،223 0،105 - 1،101 1 خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

 03.054 252،511 992،113 23.114 220،231 932،311 سود )زیان( قبل از اقالم غیر مترقبه, ...

 131.034 51،015 01،102 23.904 50،321 31،223 مالیات

 9.134- 030،055 900،300 20.354 213،102 913،005 سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

 9.134- 912 135 23.134 921 101 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 

 شود:شرکت به دو بخش تقسیم می درآمد

 درصد(01درآمد شرکت )حدود بخش عمده  - (POSهای پایانه فروش )درآمد نصب و پشتیبانی دستگاه .0

 د،یخر یها تراکنش کارمزد از حاصل درآمد بانکها، بین یافتیدر کارمزد از حاصل درآمد) درآمد حاصل از شاپرک .2

 (شاپرک قیطر از یگیر مانده و قبض پرداخت

 های عمده بهای تمام شده:بخش

 استهالک    .0

 ه پیمانکارانهزین .2

 پایانه فروشهای تعمیر و نگهداری  دستگاه هزینه .9

 حقوق و دستمزد .1

طی سالهای آتی  9و2شود هزینه بخش پیش بینی می ،موجود POSهای مر باالی بسیاری از دستگاهعها و بدلیل وجود تحریم

 روبه افزایش باشد.
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 سود ناخالص

 سود عملیاتی

 سود خالص

 روند اجزای اصلی صورت سود و زیان  .3.2

 11بودجه  18 12 19 16 31 33 شرح

 0،390،021 0،215،305 325،119 323،032 350،315 533،223 992،032 فروش

 0،223،505 239،321 151،913 923،213 993،321 215،230 203،350 بهای تمام شده

 012،535 502،155 101،231 553،019 509،110 912،333 002،310 سود ناخالص

 125،050 901،532 951،320 130،535 113،525 231،230 33،293 سود عملیاتی

 913،005 900،300 213،552 932،221 992،205 059،293 12،020 سود خالص

 

 

 

 

 

 

 

 

 میانگین 31 بودجه 39 32 30 31 33 33 شرح

 514 214 534 134 114 114 124 254 بهای تمام شده/ فروش

 134 924 124 504 214 214 534 954 سود ناخالص / فروش

 904 214 224 934 514 594 134 204 سود عملیاتی / فروش

 254 024 224 204 124 934 224 014 سود خالص / فروش

باشد و بهای تمام شده نیز به درصد می 25درصد و  13حاشیه سود خالص و ناخالص به ترتیب در این شرکت به طور میانگین 

 دهد.درصد مبلغ فروش را تشکیل می 51طور میانگین 

 

 11 بودجه 18 12 19 16 31 شرح

 21.014 91.924 1.114- 3.194 11.024 01.034 رشد فروش

 00.124 51.104 20.394 3.134 90.394 00.054 رشد بهای تمام شده

 90.204 0.304 05.014- 3.334 13.534 039.914 رشد سود ناخالص

 13.154 01.954- 23.134- 01.234 53.024 200.054 رشد سود عملیاتی

 9.134- 20.124 95.124- 02.254 002.134 223.314 رشد سود خالص
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 پرداخت های تراکنش یارانه دریافت به توان می 11در بودجه  خدمات ارائه از حاصل درآمد افزایش دلیل ترین عمده از

 افزایش و شرکت عملیات حجم افزایش همچنین (شاپرک) کارت پرداخت الکترونیکی شبکه از جاری سال دوم مرحله الکترونیکی

 .نمود اشاره منصوبه های پایانه تراکنش تعداد

 :باشد می ذیل دلیل به عمدتانیز  خدمات ارائه شده تمام بهای در تغییر

 فروش های پایانه کاستهال نرخ برآورد در حاصال .0

 افزایش به منجر فروش های پایانه تعمیر به توجه با امر این که کارتخوان، های دستگاه نگهداری و تعمیر های هزینه افزایش .2

 .است گردیده ها پایانه عملکرد و کارآیی

 غیره و آداپتور رول، قبیل از فروش های پایانه مصرفی ملزومات خرید نرخ افزایش .9

 مرحله در که بوده شرکت سرمایه افزایش انجام و (مرابحه) صکوک اوراق انتشار عدم دلیل به عمدتا نیز مالی های هزینه کاهش

 .باشد می بهادار اوراق و بورس سازمان نزد مجوز اخذ

 

 ترازنامه اجمالی  .3.3

 
 23/02/0939 درصد به جمع دارایی 90/12/0931

 12،501 2.504 05،113 موجودی نقد

 530،013 21.324 202،112 حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

 51،922 0.314 52،300 موجودی مواد و کاال

 0،531،399 21.014 0،332،531 داراییهای ثابت مشهود

 2،529،255 011.114 2،395،232 جمع دارایی

 929،901 05.234 113،223 حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

 021،520 3.114 292،139 پیش دریافت ها

 911،312 01.324 900،102 سایر حسابها و اسناد پرداختنی

 905،103 3.014 223،033 حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

 0،132،100 21.114 0،330،592 بدهی هاجمع 

 901،911 00.104 929،221 سود انباشته

 0،191،311 95.524 0،119،021 جمع حقوق صاحبان سهام
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 نتیجه گیری .3
این  های ریسک از امر این و است چالشی حوزه این در بازار سهم افزایش و حفظ انفورماتیکی خدمات رقابتی صنعت به توجه با

پتانسیل  جمله از فرهنگ این توسعه و الکترونیک پول و بانکداری از استفاده افزون روز رشد دیگر طرف از اما. باشد می صنعت

 .رود می شمار به حوزه این های شرکت روی پیش های فرصت و صنعت این های

  .باشد می حوزه این در توجه قابل بازار سهم با های شرکت جمله از کیش ایران اعتباری کارت شرکت

 سایر و شده تمام بهای با رابطه در اما ننموده عمل کارانه محافظه شرکت 31 سال درآمد بینی پیش مورد در است و آنچه مسلم

 وابستگی و شرکت های درآمد بودن قراردادی ماهیت به توجه با کل در .باشد می کارانه محافظه بسیار شرکت بودجه ،ها هزینه

و نحوه و زمان دریافت  آن شدن اجرایی کامل و طرح شاپرک صادرات و ابهام یعنی بانک اول شرکت مشتری به آن زیاد بسیار

 از جمله موضوعات این و نمود بینی پیش را شرکت سود نتیجه در و درآمد یقین طور به توان نمی کارمزدها از بانک مرکزی

 کشور در فروش های افزایش پایانه شاپرک، طرح پتانسیل ، سرمایه افزایش دیگر طرف از اما .هستند شرکت ابهامات و ها ریسک

 .روند می شمار به شرکت این مثبت نقاط رکیش از بازار سهم نیز و

 


