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  بررسی صنعت  

الگو و چارچوب نظري حاکم صنعت بانکی دنیا در حال تغییر و دگرگونی است. گذر از بانکداري الکترونیک و  

هاي جدیدي را  الگو حرکت به سمت بانکداري دیجیتال داراي الزامات و پیش فرض هایی است که چارچوب ها و

ایجاد می نماید. بر اساس آخرین گزاررش هاي موسسات تحقیقاتی معتبر، اینگونه چارچوب هاي نظري حدود یک  

موسسات    ها وبانک  دهد و صنعت بانکی ایران را شاملهاي آتی تحت تاثیر قرار میسوم صنعت بانکی دنیا را در سال

هایی مواجه  هاي ارائه دهنده خدمات فناوري بانکی را از سوي دیگر با چالشسو و شرکتمالی و اعتباري از یک

  خواهد نمود.  

هاي  عالوه بر موارد فوق، ورود بازیگران جدید، عرصه را براي رقابت در این صنعت دشوارتر نموده است.در سال

دماتی با کیفیت و قیمتی مناسب، توانسته اند به تدریج جایگاه قابل توجهی  ها با ارائه محصوالت و ختکاخیر فین

در این صنعت به خود اختصاص دهند و بعضا مشتریان بانکی را به محصوالت و خدمات جدید نسبت به خدمات 

بانک  بانکداري سنتی، با رضایتمندي جلب نمایند. در این شرایط شرکت هاي ارائه دهنده خدمات فناوري بانکی، 

ها و موسسات مالی و اعتباري به عنوان اصلی ترین ارکان ایجاد زنجیره ارزش در صنعت بانکی، هنگامی موفق  

ها، بتوانند برنامه ریزي دقیق و جامعی براي حرکت در  و الگو   بخواهند بود که عالوه بر درك درست تغییر چارچو

  .چارچوب و قواعد جدید کسب و کار، تدوین و اجرا نمایند 

آید. خدمات  ترین صنایع بازار سرمایه و البته صنعتی پر بازده به حساب می صنعت رایانه جزو یکی از کم ریسک 

هاي فعال  انفورماتیک (رانفور)، تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)، ایران ارقام، همکاران سیستم و... از جمله شرکت 

همیت تکنولوژِي فناوري اطالعات در کشورها و نقش آنها در  در این صنعت در بازار سرمایه هستند. با توجه به ا

    .آوري این صنعت امیدوار بودتوان به رشد و سود هاي اقتصادي، فرهنگی و... می توسعه و جهش فعالیت 

هاي شایان ذکر است که با توجه به واردات تجهیزات الکترونیکی در این بخش، نوسانات نرخ ارز از عمده ریسک 

هاي این بخش نیز افزایش خواهد داشت  صنعت است. به طوري که با افزایش نرخ ارز بهاي تمام شده کاالياین 

  هاي فعال در این حوزه و بالطبع، قیمت سهام آنها نداشته باشد.آوري شرکت تواند تاثیرات مطلوبی بر سود که می 

هاي پوز و همچنین گسترش خدمات  از دستگاه هاي اینترنتی و استفاده  از طرفی گسترش و رشد روز افزون پرداخت 

تر شدن این صنعت تاثیر داشته و موجبات بازدهی باالیی را در این بخش فراهم  تجارت الکترونیک بر کم ریسک

گذار خواهد بود ورود  کند. از دیگر عواملی که احتماال بر رشد صنعت رایانه و خدمات وابسته به آن تاثیرمی 

آوري اطالعات  به ایران است، با توجه به تعامالت بین کشورها در این حوزه، بخش رایانه و فن   گذاران خارجی سرمایه
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هاي آینده  شود که در سال بینی میشپی گذاري خارجی خواهد بود.هاي پرپتانسیل جهت جذب سرمایهاز بخش

ت گیرد. احتماال شاهد توجه بیشتري به صنعت رایانه و همچنین صنعت اطالعات و ارتباطات در کشور ما صور

 د.هاي اولیه بیشتري نیز در این صنایع نیز خواهیم بو عرضه

  

 شرکت یعرفم   

و به منظور   یکانفورمات یشرکت مل  ي مجموعه ها یراز ز یکیعام) به عنوان  ی(سهام یکخدمات انفورمات شرکت

خاص    یو بهسازان به صورت سهام  یانتحت نام شرکت بهنما  1372در آذر ماه    یبانک  یونطرح جامع اتوماس   ياجرا

ماه   ي د 2فوق العاده مورخ  عمومیخود را آغاز نمود و سپس در جلسه مجمع  یتفعال 101605با شماره ثبت 

فوق العاده   یمصوبه مجمع عموم  یط یتاست. در نها یافته  ییرتغ یکنام آن شرکت به خدمات انفورمات 1372

شده   یرفتهدر بورس اوراق بهادار تهران پذ  23/12/1381 یخو در تار یلعام تبد  یبه سهام 07/08/1381ورخ م

 در تهران واقع است.   صلیا یت شرکت و محل فعال ی است. مرکز اصل

کشور وارد   ی بانک یستممختلف، س  ي کردن بخش ها یزهو مدرن ي نوساز یک، شرکت خدمات انفورمات یسبا تاس  

  ي فناورانه بانک مرکز  ي بازو یناز خدمات و امکانات ا یري آن با بهره گ ی که ط يشد. مرحله ا  یديمرحله جد 

و   ي امروز  یستمی به س  تبدیل یج کشور به تدر یبانک یستم س  ی ساختار فرسوده و سنت یران، ا ی اسالم يجمهور

  ینده، آ  ي بانکدار  یندهآ  يها  ي با توجه به تکنولوژ  ي بانک مرکز  نیاز  با  متناسب  آورانه فن  هاينظام  یجادکارآمد شد. ا

ارتباطات   ي برقرار يگسترده برا  ي شبکه ا یجاد ا ي،پرداخت، هوش تجار ی مل هايسامانه  يساز یاده و پ یطراح

  یه کل  ي و راهبر ينگهدار ی، بانک یکی الکترون يسامانه ها يکارا و امن برا  یر ساختیبا هدف فراهم آوردن ز  یبانک

، ارائه خدمات  7* 24و دقت به صورت    یت امن  یس، سرو  یداري پا  یکرد ) با رویتیحاکم  - ی(مل   ی بانک  ینب   يسامانه ها

  یت مستمر امن  ود نگهداشت و بهب ین، تضم  ین، کاربران بانک ها و تام یک سطح  یبانیجهت پشت یفن  ي و راهکار ها

نظام   یو تعال  یشبردشرکت در حوزه پ ینا يها یتاز فعال یتنها بخش ی،بانک يها بانکی ها و شبکه یس در سرو

 است.  یجهان ي کشور با توجه به شاخص ها یکی الکترون يبانکدار

  ي ها ینهموجود جهان در زم يها يتکنولوژ  یندو دهه گذشته با به روزتر یموجود شرکت در ط يها زیرساخت

  ی ، شبکه مخابرات)MainFrame(بزرگ  یوترهاي اطالعات و ارتباطات، مراکز کامپ ي فناور یک،الکترون يبانکدار

  یافته و توسعه    یلتشک  Online/ Realtime  یتبا قابل  یبزرگ و چند سکوئ  یستمهايس   ي، راهبر VSAT  یاختصاص

  ینفعال در ا يشرکت ها ین شرکت را در زمره بزرگتر ین سال، ا 25از  یشب یو تجربه تخصص ی است.دانش فن

  ي ها یاستگذشته و با توجه به س  يسال ها ی شرکت در ط ینحوزه در سطح منطقه و جهان قرار داده است.ا



  

 

 

 گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادي شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام)     

5 Novin.I.B Investment Consulting 

شرکت   یسکشور اقدام به تاس  یجامعه بانک یازهاين ابرخود و بن یو تخصص یاجرائ يها یت مامور يچابک ساز

 .مختلف نموده است  يدر حوزه ها  یتخصص يها

  

  فعالیت اصلی -٢-١

هاي کامپیوتري، الکترونیکی،  اي در زمینهشرکت عبارت از ارائه خدمات تخصصی و مشاورهموضوع فعالیت 

هاي  سازي و راهبري روش تحلیل، تولید، بهینه سازي، پیاده آوري اطالعات، مکانیزاسیون شامل مخابراتی، فن

مه)، تحلیل، طراحی، ساخت،  هاي بانکی، پولی، بازار سرمایه و بیعملیاتی، مدیریتی و خدماتی (به خصوص در زمنیه

آوري اطالعات،  هاي نرم افزاري و سخت افزاري، ارائه خدمات کامپیوتري نظیر جمعسیستم راهبري  سازي وپیاده

هاي مکانیزه،  داده پردازي و ارائه گزارش، کمک به مدیریت و یا ادراه کامل مراکز کامپیوتري و یا راهبري سیستم

هاي خودپرداز، پایانه فروش  گسترده خدمات بانکی، بیمه و بازار سرمایه از قبیل دستگاهایجاد و اداره شبکه هاي 

اندازي و اداره کارخانجات  هاي فعالیت شرکت، ایجاد، راه اي در زمینههاي حرفههاي اعتباري، ارائه آموزش و کارت

ها، مشارکت در سایر شرکت  با آن مونتاژ و ساخت تجهیزات الکترونیکی، کامپیوتري، مخابراتی و ملزومات مرتبط 

هاي جدید یا خرید و یا تعهد سهام  هاي مشابه با موضوع فعالیت شرکت از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت

ارتباط با موضوع فعالیت   هاي موجود، انجام عملیات و معامالت مجاز مالی، خدماتی، تجاري و تولیدي درشرکت

فعالیت شرکت، و دریافت انواع تسهیالت اعتباري و انتشار اوراق قرضه و   شرکت به منظور تسهیل و یا بهسازي

 مشارکت در زمینه موضوع فعالیت شرکت است. 
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  ترکیب سهامداران -٢-٢

 باشد. به شرح جدول زیر می  31/06/1398منتهی به    ترکیب سهامداران شرکت طبق صورت مالی

  
 ترکیب سهامداران – 1جدول 

  درصد   (میلیون سهم)  تعداد سهام  سهامداران 

  95.46 8,019 ملی انفورماتیکشرکت  

  4.54  381  سهامداران سایر  

  100 8,400  جمع

 

 

  سرمایه شرکت -٢-٣

یس رکت در بدو تأـس رمایه ـش امل تعداد   میلیون ریال  100  مبلغ ـس هم   10,000(ـش می هر ـس هم، به ارزش اـس ـس

  میلیون ریال افزایش یافته است. 8,400,000 مبلغ بهریال) بوده که طی چند مرحله و به شرح زیر  10,000

 روند افزایش سرمایه تاریخی  – 2جدول 

درصد افزایش   سرمایه  تاریخ افزایش

  سرمایه

  سرمایه جدید

  (میلیون ریال)  

  سرمایه  محل افزایش

 سود انباشته  50,000 499 04/06/1381

  سود انباشته   100,000  100  07/04/1382

  سود انباشته   250,000  150  24/12/1383

  سود انباشته   1,000,000  300  07/02/1390

 سود انباشته  2,800,000 180 30/02/1393

 سود انباشته  8,400,000 200 15/05/1397
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  ترازنامه -٢-٤

  .باشد به شرح جدول ذیل می  1397تا   1395هاي براي سال  انفورماتیکخدمات  ترازنامه شرکت
  ترازنامه تاریخی  – 3جدول 

 1397 1396 1395  (میلیون ریال)

  962,262  337,080  284,602 موجودي نقد

  9,668,049  5,782,000  5,313,644 هاي کوتاه مدتسرمایه گذاري

  7,182,894  9,435,040  6,174,401 دریافتنی هاي تجاري و غیر تجاري 

  331,647  198,332  190,428 موجودي مواد و کاال

  1,872,219  311,019  101,990 هاپیش پرداخت 

  20,017,071  16,063,471  12,065,065 هاي جاري جمع دارایی

  377,404  410,206  397,104 هاي بلند مدتدریافتی

  1,755,519  2,355,419  2,455,419 هاي بلندمدتسرمایه گذاري

  221,559  154,387  120,865 هاي نامشهوددارایی

  5,537,688  4,557,777  3,584,159 هاي ثابت مشهوددارایی

  7,892,170  7,477,789  6,557,547 هاي غیر جاريجمع دارایی

  27,909,241  23,541,260  18,622,612 هاداراییجمع کل 

  2,657,523  3,177,310  2,507,791 هاي تجاري و غیر تجاريپرداختنی

  661,898  1,571,443  1,414,245 مالیات پرداختنی

  40,189  29,082  25,570 سود سهام پرداختنی

  84,479  85,303  135,639 ذخایر

  496  496  131,589 هادریافتپیش 

  3,444,585  4,863,634  4,214,834 هاي جاريجمع بدهی

  794,299  625,917  515,964 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

  794,299  625,917  515,964 هاي غیر جاريجمع بدهی

  4,238,884  5,489,551  4,730,798 هابدهیکل  جمع

  8,400,000  2,800,000  2,800,000 سرمایه

  840,000  280,000  280,000 اندوخته قانونی

  14,430,357  14,971,709  10,811,814 سود انباشته

  23,670,357  18,051,709  13,891,814 جمع حقوق صاحبان سهام

  27,909,241  23,541,260  18,622,612 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی  
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  صورت سود و زیان -٢-٥

  . گذاردنمایش می به  1397تا   1395هاي جدول زیر صورت سود و زیان شرکت را براي سال

  صورت سود و زیان سنوات اخیر  – 4جدول 

( میلیون ریال (  1395 1396 1397 

  16,923,712  14,062,920  11,408,074 هاي عملیاتی درآمد

 (6,105,093) (5,104,278) (4,327,024) بهاي تمام شده درآمد هاي عملیاتی 

  10,818,619  8,958,642  7,081,050 سود ناخالص 

 (901,696) (754,290) (670,032) هزینه فروش، اداري و عمومی 

  9,916,923  8,204,352  6,411,018 سود عملیاتی

  1,967,739  1,285,569  1,424,482 عملیاتیهاي غیر هزینهها و  سایر درآمد

  11,884,662  9,489,921  7,835,500 سود قبل از مالیات 

 (666,014) (1,410,026) (1,417,846) مالیات  

  11,218,648  8,079,895  6,417,654 سود خالص

  1,336  2,886  2,292 سود هر سهم (ریال) 

  8,400,000  2,800,000  2,800,000 سرمایه شرکت 

  

  حاشیه سود  – 5جدول 

 1397 1396 1395 )ریال میلیون(

 %63.9 %63.7 %62.1 حاشیه سود ناخالص

 %59 %58 %56 حاشیه سود عملیاتی

 %66 %57 %56 حاشیه سود خالص

  

  انفورماتیکخدمات شرکت  گذاريو ارزش  بینی عملکردپیش 

  مفروضات کلی -٣-١

  .باشد به شرح جدول زیر می اقتصادي مورد استفاده در این گزارش براي سنوات آتی  متغیرهاي مفروضات کلی 

 مفروضات کلی متغیرهاي اقتصادي – 6جدول 

رحش  1398 1399 1400 

 %29.0 %31.0 %35.7 نرخ تورم 

  

پول   المللیین بر اساس گزارش ارائه شده توسط صندوق ب 1400تا  1398 يهاسال ينرخ تورم مورد استفاده برا 

)IMF .است (  
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  درآمد عملیاتی -٣-٢

درآمد شرکت از سه محل فروش تجهیزات کامپیوتري، درآمد حاصل از ارائه خدمات و سود سرمایه گذاري ها  

بینی شده است. همچنین درآمد   است. که درآمد حاصل از فروش تجهیزات کامپیوتري با توجه نرخ تورم پیش 

جدول زیر نیز تعداد تراکنش   حاصل از ارائه خدمات نیز با توجه به تعداد تراکنش هاي کشور پیش بینی شده است.

هاي  هاي سالدهد. همچنین تعداد تراکنشبر اساس گزارش بانک مرکزي نشان می  1397الی     1395ها را از سال  

  هاي گذشته پیش بینی شده است.بر اساس میانگین رشد سال  آتی

 هاي کشورتعدا تراکنش -7جدول 

  1400  1399 1398  1397  1396 1395 سال

  6,084,359,244  5,955,622,470  5,829,609,591  5,590,578,837  5,912,044,927  5,799,794,886 تعداد تراکنش ها 

  

  شرکتدرآمد حاصل از رائه خدمات – 8جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 ) ریال میلیون(

  5,089,867  3,945,634  3,011,934  2,435,137  1,455,600  1,174,792 پشتیبانی نرم افزار

  1,032,188  894,756  775,622  627,853  699,154  535,949 کارکرد ویست

  20,814,260  17,298,158  14,376,023  11,932,461  10,179,542  8,753,700 تراکنش

  365,309  304,752  254,233  204,062  207,997  150,643 تعمیر و نگهداري

  488,769  401,792  333,051  190,826  513,842  437,215 سایر

  27,790,393  22,845,092  18,750,863  15,390,339  13,056,135  11,052,299 مجموع

  

 باشد.سود سرمایه گذاري هاي شرکت نیز به شرح جدول زیر می

  سود سرمایه گذاري ها  – 9جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 ) ریال میلیون(

             شرکت هاي فرعی

  2,132,400  1,653,024  1,261,850  1,361,442  856,384  121,794 انفورماتیک کیششرکت خدمات 

  158,892  123,172  94,025  69,630  44,192  60,049 شرکت داده ورزي فرادیس البرز

  25,040  19,411  14,817  10,197  6,193  7,900 شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش

 -   -  -  -  67,100  - الواديسلسبیل 

  2,316,332  1,795,606  1,370,692  1,441,269  973,869  189,743 مجموع

             شرکت هاي وابسته 

  28,741  22,280  17,007  12,533  4,095  14,400 شرکت داده ورزي سداد

  43,112  33,420  25,512  18,800  800  - شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف

  71,853  55,700  42,519  31,333  4,895  14,400 مجموع

             سایر شرکت ها

 -  -   - -   - -  شرکت ملی انفورماتیک

 -  -   -  946  32  1,832 سایر 

  - - -  946  32  1,832 مجموع
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  2,388,185  1,851,306  1,413,211  1,473,548  978,796  205,975 مجموع کل

  شود. بنابراین کل درآمد هاي شرکت به شرح جدول ذیل پیش بینی می

  

  درآمدهاي شرکت – 10جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 ) ریال میلیون(

  412,519  319,782  244,109  59,825  27,989  149,800 فروش تجهیزات کامپیوتري 

  27,790,393  22,845,092  18,750,863  15,390,339  13,056,135  11,052,299 درآمد حاصل از ارائه خدمات 

  2,388,185  1,851,306  1,413,211  1,473,548  978,796  205,975 سود سرمایه گذاري ها 

  30,591,097  25,016,180  20,408,183  16,923,712  14,062,920  11,408,074 مجموع

  

نمودار زیر مبلغ فروش  عمده فروش شرکت داخلی است و روغن بیشترین سهم را از ترکیب فروش محصوالت دارد.  

  .دهد محصوالت نمایش می را به تفکیک  1397سال 

  

  

 
  ترکیب درآمد شرکت-1نمودار 

  

  

  

  

  

فروش تجهیزات 

کامپیوتري

0.4%

درآمد حاصل از ارائه 

خدمات

91%

سود سرمایه گذاري ها

9%
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  هزینه دستمزد -٣-٣

و دستمزد بخش عمومی، اداري است که با توجه به تعداد   بخش دستمزد مستقیم 3هزینه دستمزد شامل 

هاي مختلف به نسبت تاریخی تسهیم شده است و به شرح جدول  پرسنل و رشد سرانه حقوق کارکنان بین بخش 

 .زیر است

  هزینه دستمزد -11جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 (ریال میلیون)

  4,663,222  3,767,778  3,044,280  2,495,106  2,011,118  1,705,443 دستمزد مستقیم

  1,333,252  1,077,237  870,383  667,854  582,134  513,421 دستمزد عمومی و اداري

  5,996,473  4,845,015  3,914,663  3,162,960  2,593,252  2,218,864 جمع هزینه ي نیروي انسانی

  1,520  1,473  1,428  1,385  1,342  1,302 تعداد پرسنل

  3,946  3,289  2,740  2,284  1,932  1,704 سرانه هزینه پرسنل

  سربار هزینه -٣-٤

هاي  هزینه تعمیر و نگهداري نیز نسبت به درآمد هزینه استهالك با توجه به نرخ مؤثر استهالك برآورد شده است.  

  عملیاتی به دست آمده است. 
  هزینه سربار – 12جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )ریال میلیون(

  4,663,222  3,767,778  3,044,280  2,495,106  2,011,118  1,705,443 هزینه هاي پرسنلی

  4,203,979  3,455,881  2,836,528  2,348,118  2,044,889  1,598,493 تعمیر و نگهداري

  1,043,399  898,256  755,573  530,225  447,454  485,680 استهالك

  1,240,755  1,016,821  830,840  683,827  585,437  487,371 سایر

  11,151,354  9,138,736  7,467,221  6,057,276  5,088,898  4,276,987 مجموع

   شدهتمام بهاي  -٣-٥

کاالي   شدهبهاي تمامهمچنین دستمزد مستقیم و سربار مطابق توضیحات فوق در جدول قرار گرفته است. 

به شرح جدول    شدهبهاي تمام  ینبنابرا  هاي عملیاتی به دست آمده است خریداري شده فروش رفته نسبت به درآمد 

  .زیر است
  بهاي تمام شده تاریخی و برآوردي – 13جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 ) ریال میلیون(

  198,454  162,287  132,394 47,817 15,380 50,037 خریداري شده فروش رفتهتمام شده کاالي  بهاي

  4,663,222  3,767,778  3,044,280 2,495,106 2,011,118 1,705,443 دستمزد مستقیم

  6,488,133  5,370,958  4,422,941 3,562,170 3,077,780 2,571,544 سربار 

  11,349,808  9,301,024  7,599,615 6,105,093 5,104,278 4,327,024 تمام شده بهاي
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 هاي اداريسایر هزینه -٣-٦

هاي  بینی شده است و سایر اقالم موجود در سر فصل هزینههزینه استهالك با توجه به نرخ موثر استهالك پیش 

  بینی شده است. اداري با توجه به نرخ تورم پیش

 هاي اداري سایر هزینه -14جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )ریال میلیون(

  7,973  6,181  4,718  9,162  4,941  7,069 لوازم فنی مصرفی

  43,965  34,081  26,016  19,172  18,148  10,113 تعمیر و نگهداري

  48,382  37,505  28,630  21,098  18,173  14,252 تنظیفات و آبدارخانه

  - - -   -    5,722  4,761 ایاب و ذهاب

  56,245  43,601  33,283  24,527  13,782  11,129 حقوقی، ثبتی و حق حضور 

  78,530  60,876  46,470  34,245  23,117  20,136 کتب و نشریات

  40,870  35,185  29,596  20,769  23,878  19,167 استهالك دارائی ها

  27,735  21,500  16,412  9,648  4,784  4,069 اجاره ساختمان، آب و برق

  52,823  43,387  35,577  27,717  25,540  37,026 بیمه قراردادها

  104,432  82,695  64,648  67,504  34,071  28,889 سایر

  460,955  365,012  285,351  233,842  172,156  156,611 مجموع

  

 

  هزینه عمومی، اداري و فروش -٣-٧

  باشد.در نهایت هزینه عمومی، اداري و فروش براي سنوات آتی به شرح جدول زیر می 
 هزینه عمومی، اداري و فروش – 15جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 ) ریال میلیون(

  1,333,252  1,077,237  870,383  667,854  582,134  513,421 هاي پرسنلیهزینه

  460,955  365,012  285,351  233,842  172,156  156,611 سایر هزینه هاي اداري 

  1,794,207  1,442,249  1,155,734  901,696  754,290  670,032 مجموع
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  یاتیعملغیر  ي)هاینهدرآمد (هز یرساخالص  -٣-٨

    .تاریخی آن به موجودي نقد محاسبه شده استسود سپرده بانکی با استفاده از نسبت 

  
  خالص سایر درآمد(هزینه)هاي غیرعملیاتی  – 16جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )ریال میلیون(

       شرکت هاي گروه

 33,409 25,899 19,770 25,176 2,699 23,040 درآمد اجاره

 33,409 25,899 19,770 25,176 2,699 23,040 مجموع

       اشخاص وابسته

 5,523 4,281 3,268 3,268 23,091 21,998 درآمد اجاره

 5,523 4,281 3,268 3,268 23,091 21,998 مجموع

       سایر اشخاص

 - - - 2,461 1,428 - هاي ثابتسود (زیان) حاصل از فروش دارایی

 - - - 4,451 - - فروش ضایعات

 2,866,018 2,343,716 1,912,002 1,922,675 1,179,746 1,409,453 سود سپرده سرمایه گذاري نزد بانک ها

ها و سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز دارایی

 هاي ارزي غیر عملیاتیبدهی
(9,334) (11,488) 7,691 4,432 - - 

 - - - - 94,761 - ق.م.م 189ماده  -جایزه خوش حسابی 

 - - - - - (16,012) تعدیل مالیات و عوارض سال هاي قبل

 82,167 67,193 72,463 2,017 (4,668) (4,663) سایر

 2,948,185 2,410,908 1,988,897 1,939,295 1,259,779 1,379,444 مجموع

 2,987,117 2,441,088 2,011,935 1,967,739 1,285,569 1,424,482 جمع کل
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  بینی شدهپیش زیانصورت سود و  -٣-٩

با توجه به برآوردهاي صورت گرفته به شرح جدول    خدمات انفورماتیکصورت سود و زیان سنوات آتی شرکت  

  باشد.ذیل می 

  صورت سود و زیان برآوردي  – 17جدول 

 1400 1399 1398 ) ریال میلیون(

  30,591,097  25,016,180  20,408,183 هاي عملیاتی درآمد

 (11,349,808) (9,301,024) (7,599,615) شده درآمد هاي عملیاتیبهاي تمام

  19,241,290  15,715,157  12,808,568 سود ناخالص 

 (1,794,207) (1,442,249) (1,155,734) هزینه فروش، اداري و عمومی 

  17,447,083  14,272,908  11,652,834 سود عملیاتی 

  2,987,117  2,441,088  2,011,935 هاي غیر عملیاتیها و هزینهسایر درآمد

  20,434,200  16,713,996  13,664,768 سود قبل از مالیات 

 (2,626,290) (2,148,154) (1,756,254) مالیات  

  17,807,909  14,565,842  11,908,514 سود خالص

  2,120  1,734  1,418 سود هر سهم (ریال) 

  8,400,000  8,400,000  8,400,000 سرمایه شرکت 

  

  حاشیه سود – 18جدول 

 1400 1399 1398 (ریال میلیون)

 %62.9 %62.8 %62.8 حاشیه سود ناخالص 

 %57 %57 %57 حاشیه سود عملیاتی

 %58 %58 %58 حاشیه سود خالص 

  گذاريارزشمفروضات  -٣-١٠

  گذارد:را به نمایش می  گذاريارزش جدول زیر مفروضات به کار رفته در این 

 گذاري مفروضات به کار رفته در ارزش – 19جدول 

 به بعد  1400  1400 1399 1398 شرح 

 %20 %20 %20 %20  نرخ بازده بدون ریسک 

 %10,13 %10,13 %10,13 %10,13 صرف ریسک

 1 0.20 0.20 0.20 شرکت بتاي  

 %30 %22 %22 %22 نرخ بازده مورد انتظار 
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 DDMروش  -٣-١١

به این روش، سود نقدي ساالنه شرکت برآورد گردیده و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد   گذاريارزش براي 

بینی، سود نقدي آخرین دوره بر اساس  هاي پس از آخرین دوره پیش گردد. براي سال انتظار سهامداران تنزیل می

  سنوات اخیر به میانگین  گردد. درصد تقسیم سود در سنوات آتی با توجهفرمول رشد ثابت گوردون محاسبه می

  شده است.درصد در نظر گرفته   70آن 

  DDMارزشگذاري به روش  – 20جدول 

 به بعد  1400 1400 1399 1398  

    17,807,909  14,565,842  11,908,514  سود خالص

   %70 %70 %70 نسبت تقسیم سود 

  260,236,052  12,469,045  10,198,959  8,338,306 سود تقسیمی 

 %24 نرخ رشد بلندمدت شرکت

 %30 %22 %22 %22 نرخ بازده مورد انتظار سهامداران

  153,678,319  8,374,707  8,358,417  8,338,306 سود تقسیمی تنزیل شده

  178,749,749 ارزش فعلی شرکت

  8,400,000,000 تعداد سهام

  21,280 شرکتارزش فعلی هر سهم  

 

  نرخ رشد بلند مدت شرکت نیز با توجه به نرخ رشد تاریخی محاسبه شده است. 
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