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 مقدمه  -1

 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

 با احترام

 سهام صاحبان العادهفوق عمومی مجمع به، گزارش توجیهی افزایش سرمایه 1347 مصوب تجارت قانون اصالحیه 161 ماده 2 تبصره مفاد اجرای در

به  میلیارد ریال 2.600از مبلغ طی دومرحله شرکت، درصدی سرمایه  169 به منظور افزایش سرمایه ،(عام سهامی) شکی ایران اعتباری کارت شرکت

 اجرای برای سرمایه در گردش مورد نیاز تأمیناصالح ساختار مالی و  هدف با نقدی آورده و مطالبات سودانباشته، محل از میلیارد ریال 7.000مبلغ 

 دندار اعتقاد مدیره هیأت اعضای گردد.تقدیم میشرکت در بازار بورس  سهم بازارگردانی منابع تأمین و کارتخوان های اهدستگ خرید و توسعه طرح

 بینیپیش توانمی فعلی موقعیت در که حدی تا آینده در هاآن اثرات و بوده موجود هایواقعیت با هماهنگ توجیهی گزارش این در مندرج اطالعات

 :دارد اعتقاد مدیره هیأت اساس این بر. است گردیده ارائه گزارش این در کافی و ستدر نحو به نمود،

 .است شده افشا گزارش این در آتی مالی اطالعات بر موثر اهمیت با مفروضات تمامی -الف

 .دباشمی توجیهی گزارش هدف با متناسب و بوده استوار معقول مبنای بر گزارش این در استفاده مورد مفروضات -ب

 .است گردیده ارائه حسابداری استانداردهای رعایت با و محاسبه مناسب نحو به مذکور مفروضات اساس بر گزارش این در آتی مالی اطالعات -ج

 مدیره شرکت رسیده است. هیأتبه تایید  02/10/1399گزارش توجیهی افزایش سرمایه در تاریخ  

 
 

 

 اعضای هيئت  مدیره

 و مدیر عامل 

 نام نماینده 

 اشخاص حقوقی
 امضاء سمت

 آوری فن تدبیرگران شرکت

 (خاص سهامی) ایرانیان تجارت اطالعات 
 درگاهی بهزاد آقای

 مدیره هیأترئیس 

 غیر موظف
 

 مالی مجتبی آقای (عام سهامی شرکت) تجارت بانک
 مدیره هیأتنایب رئیس 

 غیر موظف
 

 ربخشون عباس سید آقای (سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
 مدیره هیأتعضو 

 غیر موظف
 

 چمی بزرگ خدامراد آقای (خاص سهامی شرکت) سپه بانک
 مدیره هیأت عضو 

 غیر موظف
 

 شاد کشوری علی آقای (خاص سهامی) ایرانیان گذاری سرمایه شرکت
 مدیره هیأت عضو 

 غیر موظف
 

 پیمان منعم طبریآقای  -
 مدیر عامل

 مدیره هیأت خارج از 
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 مدیریتی خالصه  -2

 عناصر از یکی ها،پروژه آن اجرای برای الزم نقدینگی تأمین و مالی تأمین هایهزینه کاهش هدف با هاپروژه مالی تأمین هشیو طراحی و مالی تأمین

 چنینهم و هاآن بر محاک هایویژگی و مالی منابع دقیق شناخت منظور، این برای. هاستپروژه و هاطرح پذیریتوجیه بررسی در اصلی پارامترهای و

  .پذیردمی صورت مناسب مالی طراحی بهینه، جدول تهیة و مصارف و منابع تلفیق با. دارد ضرورت نیاز، مورد مالی مصارف شناخت

 بر یمبتن مالی تأمین. است (Debt-Based) بدهی بر مبتنی و (Equity- Based) سرمایه بر مبتنی کلی نوع دو به پروژه مالی تأمین هایروش

 و نقدی آوردة از استفاده با روش، این در واقع در. باشدمی سرمایه دریافت مقابل در سهامداران به پروژه سود از قسمتی واگذاری مستلزم سرمایه،

 پیشبرد در سهامداران آوردة. شودمی تأمین نیاز مورد سرمایة پروژه، یا و شرکت در سهام صاحبان حقوق حجم بر افزودن و سهامداران غیرنقدی

 .گرددمی توزیع سهامداران بین آینده، در و تماماً نیز پروژه انجام از حاصل سود و مصرف پروژه هایفعالیت

 در تا دارد نظر در تکنولوژی حوزه در فعال های شرکت فعالیت ماهیت و بازار شرایط به توجه با( عام سهامی) کیش ایران اعتباری کارت شرکت

 نموده شرکت وارد بیشتری درآمدی منابع رهگذر این از تا دهد افزایش را خود فعال پذیرندگان تعداد آن، افزایش و بازار در خود سهم حفظ جهت

 و توسعه طرح اجرای منظور به( عام سهامی) کیش ایران اعتباری کارت شرکت مذکور، مطالب به توجه با. دهد قرار تأثیر تحت را خود سودآوری و

 تا دارد نظر در جوانب،تمامی گرفتن نظر در با سوخت های جایگاه دیسپنسر در نصبمنظور بکارتخوان  خرید و جدید رتخواناک هایدستگاه خرید

در  پیشنهادی هسرمای افزایش منظور همین به. نماید مالی تأمین سهامداران نقدی آورده و مطالبات سودانباشته، محل از سرمایه افزایشطی دو مرحله 

 گزارش این. است نظر مد ،میلیارد ریال 7.000میلیارد ریال به  6.300و درمرحله دوم از  ریال میلیارد 6.300 به ریال میلیارد 2.600 رقم زا اول مرحله

 مدیران سرمایه، افزایش موضوع دقیق بررسی با تا است شده تهیه کیش ایران اعتباری کارت شرکت هسرمای افزایش پذیریتوجیه بررسی هدف با

 اعتباری کارت شرکت پیشنهادی سرمایه افزایش بررسی. نماید مطمئن سرمایه افزایش این بودن پذیرتوجیه از را سهامداران و شرکت در گیرندهیمتصم

گاهدست خرید و توسعه طرح اجرای جهت در منابع این از استفاده که دهدمی نشان است، شده پرداخته آن به ادامه در مفصل طور به که کیش ایران

 عدد کهخواهد شد   %51منجر به بازده داخلی سوخت  های جایگاه دیسپنسرهای در نصب قابل کارتخوان دستگاه خرید و جدیدکارتخوان  های

 است. کیش ایران اعتباری کارت شرکت سرمایه افزایش در مشارکت منظور به گیریتصمیم برای مناسبی
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 زیان و سود صورت بينیپيش

 
 

 1399 سال نواعن
 1404 سال 1403 سال 1402 سال 1401 سال 1400 سال

 انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام

 14،400،520 19،017،957 12،208،961 15،849،428 10،367،098 13،165،979 9،101،766 11،311،572 8،267،158 9،714،045 6،622،596 عملیاتی درآمدهاي

 (10،121،825) (12،886،718) (8،414،069) (10،515،873) (6،984،430) (8،529،268) (6،024،493) (7،222،269) (5،395،416) (6،143،922) (3،898،103) عملیاتی درآمدهاي شده تمام بهاي

 4،278،695 6،131،239 3،794،892 5،333،555 3،382،668 4،636،711 3،077،273 4،089،304 2،871،742 3،570،123 2،724،493 ناخالص سود

 (2،040،749) (2،271،621) (1،778،593) (1،960،617) (1،548،374) (1،688،318) (1،356،835) (1،467،325) (1،203،440) (1،275،784) (849،853) عمومی و اداري فروش هاي هزینه

 138،983 138،983 120،855 120،855 105،091 105،091 91،384 91،384 79،464 79،464 51،734 عملیاتی اقالم سایر

 2،376،929 3،998،601 2،137،153 3،493،793 1،939،386 3،053،484 1،811،822 2،713،362 1،747،766 2،373،803 1،926،374 سودعملیاتی

 0 0 0 0 (84،855) (133،864) (309،855) (448،864) (363،346) (453،346) (159،326) مالی هاي هزینه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (14،944) غیرعملیاتی هاي هزینه و درآمدها سایر خالص

 2،376،929 3،998،601 2،137،153 3،493،793 1،854،531 2،919،620 1،501،966 2،264،498 1،384،420 1،920،456 1،752،104 مالیات از قبل تداوم درحال سودعملیات

 (534،809) (899،685) (480،859) (786،103) (417،269) (656،914) (337،942) (509،512) (311،494) (432،103) (394،223) مالیات

 1،842،120 3،098،916 1،656،294 2،707،690 1،437،261 2،262،705 1،164،024 1،754،986 1،072،925 1،488،354 1،357،880 خالص سود

 709 443 637 387 553 323 448 251 413 213 522 ریال-سهم هر سود

 2،600،000 7،000،000 2،600،000 7،000،000 2،600،000 7،000،000 2،600،000 7،000،000 2،600،000 7،000،000 2،600،000 سهم هزار به  سهام تعداد

زیان و سود صورت بینیپیش -1جدول  

 به میلیون ریال مبلغ
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 نقدی جریانات بينیپيش

 

 1404 1403 1402 1401 1400 اولیه گذاری سرمایه شرح

 3،098،916 2،707،690 2،262،705 1،754،986 1،488،354  سرمایه افزایش انجام فرض با خالص سود

 1،842،120 1،656،294 1،437،261 1،164،024 1،072،925  سرمایه افزایش انجام عدم فرض با خالص سود

 1،256،796 1،051،396 825،444 590،962 415،428  (زیان) سود تغییرات خالص

 2،048،503 1،599،788 1،213،657 972،787 632،682  استهالک

 0 0 0 0 0  نقدي غیر هاي هزینه سایر

 3،305،299 2،651،184 2،039،101 1،563،749 1،048،111  ورودي نقد یانرج

 0 0 0 0 (700،000) (3،700،000) خروجی نقد جریان

 3،305،299 2،651،184 2،039،101 1،563،749 (3،351،889)  نقدي جریان خالص

 نقدی جریانات بینیپیش -2 جدول

 سایر مفروضات بر مبنای برنامه عملیاتی شرکت بر مبنای بودجه مصوب شرکت تهیه و استخراج شده و 1399ت سال در این گزارش اطالعا

 اوایل در سرمایه افزایش مرحله اول از حاصل منابعاست و همچنین فرض شده  است شده مفروض برای سال های آتی با پایه سال مذکور

 .ردگی قرار شرکت اختیار در 1400سال  طیو منابع مرحله دوم افزایش سرمایه  1400 سال

 

 پروژه مالی ارزیابی

 :باشدمی زیر جدول شرح به پیشنهادی پروژة بازده شده، ارائه اطالعات براساس

 

 ارزیابی نتیجه شده استفاده مالی معیار

 ماه 35 (Payback period) سرمایه بازگشت دوره

  1,093,515 ریال میلیون( NPV) خالص فعلی ارزش

 %51 درصد( IRR) داخلی بازده نرخ

 %30 سهامداران انتظار مورد بازده
 پروژه مالی ارزیابی -3جدول 

 

 شرنا مشخصات  -3

 تاریخچه فعاليت -1-3

سه    به کیش ایران اعتباری کارت شرکت  سیس  عام سهامی  شرکت  صورت  به  23/01/1382 تاریخ در 10861532334 ملی شنا  تا

 تاریخ در. اسددت رسددیده ثبت به کیش صددنعتی مالکیت و ها شددرکت ثبت اداره در 23/01/1382 مورخ 1592 شددماره طی و شددد

 خدمات   دهندگان   ارائه  صدددنعت  در فعال  شدددرکتهای  به  ایران اسدددالمی جمهوری مرکزی بانک   از مجوز دریافت   با  29/05/1386

 بازار به 08/07/1399 تاریخ در و پذیرفته( دوم بازار)بهادار اوراق و بورس سددازمان در 23/12/1390 تاریخ در و پیوسددت پرداخت

 فعالیت محل. باشد  می( عام سهامی ) تجارت کبان گروه نهایی تجاری واحدهای جزء شرکت   حاضر،  حال در. است  شده  منتقل اول

 واحد اداری، دوم طبقه زیتون، المللی بین بازار کیش، جزیره شرکت  اصلی  مرکز نشانی  و است  واقع تهران شهر  در شرکت  اصلی 

 به میلیون ریال بلغم
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ستی  کد ، 7 شانی  و  7941895729 پ صلی  دفتر ن ست  خیابان آرژانتین، میدان شرکت  ا صیر  احمد) بخار شتم،  خیابان  ،(ق  28 کالپ ه

 .باشد می

 فعاليت موضوع -2-3

سنام    مطابق سا ضوع  ،(عام سهامی ) کیش ایران اعتباری کارت شرکت  ها صلی  فعالیت مو سنامه،    2 ماده با مطابق شرکت  ا سا  و ایجاد ا

ستم   به پرداخت خدمات گسترده  های شبکه  اداره شتیبانی  و نصب  و بازاریابی، سرمایه  بازار و بیمه بانکی، سی  کارت های دستگاه  پ

شرکت دارای   .است  بانکی های کارت پذیرندگان الکترونیک پرداخت خدمات ارائه و کشور  سراسر   در مختلف های بانک خوان

، سازمان نظام صنفی رایانه   کیش آزاد منطقه در فعالیتارائه خدمات پرداخت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،   هایمجوز

 .باشدمی کی از سازمان برنامه و بودجهای وگواهینامه صالحیت خدمات انفورماتی

 سهامداران  -3-3

 .باشدمی زیر شرح به 26/09/1399 تاریخ در شرکت، سهامداران ترکیب

 

 درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت نام سهامدار

 32.01 832،337،508 سهامی خاص ایرانیان گذاري سرمایه شركت

 15.72 408،612،711 سهامی عام خوارزمی گذاري سرمایه شركت

 16.90 439،317،337 سهامی عام تجارت بانک

 6.38 165،927،446 سهامی خاص سپه بانک

 %3.94 102،508،876 شخص حقیقی روشنک حسین محمد

 %25.05 651،296،122 - وحقیقی حقوقی سهامداران سایر

 %100.00 2,600,000,000 جمع

 شرکت نسهامدارا ترکیب -4جدول 

 مدیرعامل و مدیره هيأت اعضای مشخصات -4-3

 اشخاص06/05/1399 و 07/11/1398 تعیین سمت مورخ اتو صورتجلس 20/08/1398 مورخ العاده،فوق طور به عادی عمومی مجمع مصوبة موجب به

پیمان منعم  آقای، مدیره هیأت 07/11/1398 مورخ 98/50/11شماره  مصوبة اساس بر همچنین. گردیدند انتخاب مدیره هیأت اعضای عنوان به زیر

 .است گردیده انتخاب شرکت عامل مدیر عنوان بهطبری 

 سمت نماینده نام
 مدت مأموریت

 توضیحات
 خاتمه شروع

 غیرموظف 20/08/1400 20/08/1398 مدیره هیأترئیس  درگاهی بهزاد آقاي (خاص سهامی) ایرانیان تجارت اطالعات آوريفن تدبیرگران شركت

 غیرموظف 20/08/1400 20/08/1398 مدیره هیأتنایب رئیس  مالی مجتبی آقاي (عام سهامی شركت) تجارت بانک

 غیرموظف 20/08/1400 20/08/1398 مدیره هیأتعضو  نوربخش عباس سید آقاي (سهامی عام)شركت سرمایه گذاري خوارزمی

 غیرموظف 20/08/1400 20/08/1398 مدیره أتهی عضو  چمی بزرگ خدامراد آقاي (خاص سهامی شركت) سپه بانک

 غیرموظف 20/08/1400 20/08/1398 مدیره هیأت عضو  شاد كشوري علی آقاي (خاص سهامی) ایرانیان گذاري سرمایه شركت

 مدیره هیأت اعضای مشخصات -5جدول 



()سهامی عام گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش  
 

 27از  7صفحه 

 

 شركت قانونی بازرسمستقل و  حسابرس مشخصات -5-3

 سال یک مدت برای قانونی بازرس و حسابرس عنوان به بهمند حسابرسی همؤسس ،21/03/1399 مورخ ساالنه، عادی عمومی معمج همصوب براساس

 .استگردیده انتخاب

 شركت سرمایه -6-3

)به شرح  یهسرما یشچند مرحله افزا ی( بوده که طیالیر 1،000سهم  یلیون)شامل ده م یالر یلیونم 10،000مبلغ  یسشرکت در زمان تاس سرمایه

 است:  یافته یش( افزایالیر 1،000سهم  یلیونم 2،600)شامل  یالر یلیونم 2،600،000( به مبلغ یرجدول ز

 سال

  تامین نحوه  شرکت سرمایه تغییرات

  مبلغ

 سرمایه

  مبلغ

 سرمایه افزایش

  درصد

 سرمایه افزایش
 نقدی آورده

  مطالبات

 شده حال

1384 10،000 40،000 400% 40،000 0 

1390 50،000 249،975 499% 129،778 120،197 

1392 299،975 355،025 118% 197،085 157،940 

1395 655،000 655،000 100% 332،693 323،307 

1396 1،310،000 690،000 53% 21،156 668،844 

1398 2،000،000 600،000 30% 81،233 518،767 

 شرکت مایهرس تغییرات -6جدول 

 

  

 مبلغ به میلیون ریال

 



()سهامی عام گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش  
 

 27از  8صفحه 

 شركت مالی وضعيت -7-3

صورت تغییرات در  و همچنین ماهه جاری 6و دوره  اخیر مالی سال پنج شده حسابرسی جریان های نقدی ،وضعیت مالی زیان، و سود های صورت

 و مالی هایصورت. شدبازیرمی شرح به کارت اعتباری ایران کیش شرکت ماهه جاری 6و دوره  اخیر مالی سال دو شده حسابرسیحقوق مالکانه 

 سازمان رسمی سایت و www.irankish.ir آدرس به( عام سهامی) کیش ایران اعتباری کارت شرکت اینترنتی سایت در همراه هاییادداشت

 .باشدمی موجود بهادار اوراق و بورس

 
 

 1399/06/31 1398 سال 1397 سال 1396 سال 1395 سال 1394 سال 

 2،966،204 5،186،146 4،317،890 3،612،595 2،841،931 1،905،546 عملیاتی درآمدهاي

 (1،677،755) (3،108،998) (2،572،518) (1،992،195) (1،547،930) (1،049،596) عملیاتی درآمدهاي شده تمام بهاي

 1،288،449 2،077،148 1،745،372 1،620،400 1،294،001 855،950 ناخالص سود

 (331،514) (389،693) (342،243) (289،142) (267،376) (256،654) عمومی و اداري فروش هاي هزینه

 27،897 51،794 51،252 52،358 44،581 30،149 عملیاتی اقالم سایر

 984،832 1،739،249 1،454،381 1،383،616 1،071،206 629،445 سودعملیاتی

 (79،663) (269،650) (111،713) (101،685) (81،660) (51،757) مالی هاي هزینه

 (7،472) (73،853) 63،165 58،617 17،811 35،524 غیرعملیاتی هاي هزینه و درآمدها سایر خالص

 897،697 1،395،746 1،405،833 1،340،548 1،007،357 613،212 مالیات از قبل سود

 (212،703) (286،152) (303،880) (273،387) (162،013) (130،652) مالیات

 684,994 1,109,594 1,101,953 1,067,161 845,344 482,560 خالص سود

 حسابرسی شده پنج سال اخیر زیان و سود صورت -7جدول 

 

 

 

  

 به میلیون ریال مبلغ

 



()سهامی عام گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش  
 

 27از  9صفحه 

 

 
 کل جمع  انباشته سود  قانونی اندوخته  سرمایه  

 ریال میلیون  ریال میلیون  ریال میلیون  ریال میلیون  

         29/12/1397  به منتهی مالی سال برای

 3،378،702  1،217،577  161،125  2،000،000  01/01/1397 در مانده

         29/12/1397   به منتهی مالی درسال مالکانه حقوق تغییرات 

 1،101،953  1،101،953  -  -  29/12/1397  به منتهی مالی سال در خالص سود 

 (900،000)  (900،000)  -  -   مصوب سهام سود 

 0  (38،875)  38،875  -   قانونی اندوخته به تخصیص 

 3،580،655  1،380،655  200،000  2،000،000  29/12/1397 در مانده 

         

         29/12/8139  به منتهی مالی سال برای

 3،580،655  1،380،655  200،000  2،000،000  01/01/1398 در مانده 

         29/12/1398 به منتهی مالی سال در مالکانه حقوق تغییرات

 1،109،594  1،109،594  -  -  29/12/1398 به منتهی مالی سال در خالص سود 

 (330،000)  (330،000)  -  -   مصوب مسها سود 

 600،000  -  -  600،000   سرمایه افزایش 

 -  (55،480)  55،480  -   قانونی اندوخته به تخصیص 

 4،960،249  2،104،769  255،480  2،600،000  29/12/1398 در مانده 

         

         31/06/1399 به منتهی ماهه6 دوره برای

 4،960،249  2،104،769  255،480  2،600،000  01/01/1399 رد مانده 

         31/06/1399 به منتهی ماهه6 دوره در مالکانه حقوق تغییرات

 684،994  684،994  -  -  31/06/1399 به منتهی ماهه6 دوره در خالص سود 

 (223،600)  (223،600)  -  -   مصوب سهام سود 

 -  -  -  -   سرمایه افزایش 

 -  -  -  -   قانونی اندوخته به تخصیص 

 5،421،643  2،566،163  255،480  2،600،000  31/06/1399 در  مانده 

 مالکانه حقوق در صورت تغییرات -8جدول 

 

 

  



()سهامی عام گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش  
 

 27از  10صفحه 

 به میلیون ریال مبلغ

 

 

 

 1399/06/31 1398/12/29 1397/12/29 1396/12/29 1395/12/30 1394/12/29 شرح

 689،333 638،548 325،067 245،603 170،141 252،391 نقد موجودي

 0 0 0 0 0 1،748 مدت كوتاه هاي گذاري سرمایه

 3،040،331 2،337،563 2،002،684 2،000،348 1،688،138 1،074،985 سایر دریافتنی ها و تجاري هاي دریافتنی

 326،163 258،781 135،171 134،613 89،344 75،957 كاال و مواد موجودي

 115،087 101،413 225،990 39،191 43،125 10،212 پرداختها پیش

 4,170,914 3,336,305 2,688,912 2,419,755 1,990,748 1,415,293 جاری های دارایی جمع

 5،893،182 5،338،957 4،226،920 3،387،395 3،191،004 2،535،843 مشهود ثابت هاي دارایی

 16،295 14،679 14،213 8،761 6،840 7،164 مشهود نا هاي دارایی

 25،856 25،855 0 14،285 15،095 13،502 ها دارایی سایر

 10,106,247 8,715,795 6,930,046 5,830,196 5,203,687 3,971,803 ها دارایی جمع

 1،095،220 789،074 881،098 1،100،338 1،044،519 939،424 سایر پرداختنی ها و تجاري پرداختنی

 158،129 137،288 59،506 52،971 123،823 102،436 ذخایر

 372،698 370،631 243،421 181،425 180،000 239،170 دریافتها پیش

 380،576 348،808 287،992 284،310 169،855 74،255 پرداختنی مالیات

 678،781 521،814 1،035،802 315،284 407،979 16،439 پرداختنی سهام سود

 1،537،181 994،440 732،435 343،419 619،330 436،040 یافتیرد مالی تسهیالت

 4,222,585 3,162,055 3,240,254 2,277,747 2,545,506 1,807,764 جاری بدهی جمع

 294،000 440،000 0 90،000 255،000 438،654 ها دریافت پیش بلندمدت حصه

 168،019 153،492 109،136 83،747 61،140 41،920 خدمت پایان مزایاي ذخیره

 4,684,604 3,755,547 3,349,390 2,451,494 2,861,646 2,288,338 ها بدهی جمع

 2،600،000 2،600،000 2،000،000 2،000،000 1،310،000 655،000 سرمایه

 0 0 0 0 0 383،267 جریان در سرمایه افزایش

 255،480 255،480 200،000 161،125 107،767 65،500 قانونی اندوخته

 2،566،163 2،104،769 1،380،655 1،217،577 924،274 579،698 انباشته سود

 5,421,643 4,960,249 3,580,655 3,378,702 2,342,041 1,683,465 سهام صاحبان حقوق جمع

 10,106,247 8,715,795 6,930,046 5,830,196 5,203,687 3,971,803 سهام صاحبان حقوق و ها بدهی جمع

 حسابرسی شده پنج سال اخیر مالی صورت وضعیت -9جدول 

  



()سهامی عام گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش  
 

 27از  11صفحه 

 به میلیون ریال مبلغ

 

 
 

 1399/06/31 1398 سال 1397سال 1396 سال 1395 سال 1394 سال شـرح

 عملیاتی هایفعالیت از حاصل نقدی هایجریان

 1،038،561 3،090،671 2،069،718 1،680،533 898،517 1،195،292  عملیات از حاصل نقد

 (180،933) (225،336) (313،768) (130،477) (66،414) (38،706) پرداختی درآمد بر تمالیا

 857،628 2،865،335 1،755،950 1،550،056 832،103 1،156،586 عملیاتی فعالیتهاي از ناشی نقد وجه خالص جریان جمع

  گذاریسرمایه هایفعالیت از حاصل نقدی هایجریان

 (1،211،839) (2،340،176) (1،849،915) (1،003،382) (1،259،201) (1،302،389) مشهود ثابت هاي راییاد خرید جهت پرداختی وجوه

 0 0 4 0 1 305 نامشهود هاي دارایی فروش از حاصل وجوه

 3،310 37،718 33،059 5،804 485 33 مشهود ثابت هاي دارایی فروش از حاصل وجوه

 0 0 0  (1،594)   ها دارایی سایر تحصیل بابت پرداختی وجوه

 (4،879) (5،910) (9،235) (4،046) (1،174) (6،689) نامشهود هاي دارایی خرید بابت پرداختی وجوه

 0 0 (300،000) 0 0 0 ها گذاري سرمایه خرید بابت پرداختی وجوه

 0 0 300،000 0 1،747 557  ها گذاري سرمایه فروش از حاصل وجوه

 9،554 7،808 19،743 17،963 38،979 20،120 مدت كوتاه گذاري سرمایه ياه سپرده بابت دریافتی سود

 (1،203،854) (2،300،560) (1،806،344) (983،661) (1،220،757) (1،288،063) گذاري سرمایه فعالیتهاي از ناشی نقد وجه( خروج)ورود خالص جریان

 (346،226) 564،775 (50،394) 566،395 (388،654) (131،477) یمال تامین هاي فعالیت از قبل نقد وجه( خروج)ورود خالص جریان

 مالی تامین هایفعالیت از حاصل نقدی هایجریان

 0 81،233 0 21،156 271،734 60،959 سرمایه افزایش از حاصل وجوه

 1،750،000 3،821،866 2،062،245 1،330،000 910،000 415،022 مالی تسهیالت دریافت

 (1،212،844) (3،563،910) (1،661،947) (1،608،333) (726،710) 0 مالی تسهیالت اصل پرداخت باز

 (74،078) (265،601) (122،995) (89،905) (81،660) (30،739) مالی تسهیالت بابت پرداختی سود

 (66،633) (325،221) (149،482) (144،351) (66،960) (107،867) پرداختی سهام سود

 396،445 (251،633) 127،821 (491،433) 306،404 337،375 مالی تامین فعالیتهاي از ناشی نقد وجه( وجخر)ورود خالص جریان

 50،219 313،142 77،427 74،962 (82،250) 205،898  نقد وجه در( كاهش)افزایش خالص

 638،548 325،067 245،603 170،141 252،391 46،514 دوره/سال ابتداي در نقد وجه مانده

 566 339 2،037 500 0 (21) ارز نرخ تغییرات رتاثی

 689،333 638،548 325،067 245،603 170،141 252،391 دوره/سال پایان در نقد وجه مانده

 0 518،767 150،000 668،844 322،307 672 غیرنقدي مبادالت

 حسابرسی شده پنج سال اخیر های نقدیجریان  صورت -10 جدول

 شركت مالی هاینسبت -8-3

 :است شده بررسی زیر در هاآن تفسیر و مالی مهم هاینسبت عام، سهامی کیش ایران اعتباری کارت شرکت مالی وضعیت با بیشتر آشنایی منظور به

 نقدینگی هاینسبت

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  شرح

 1.06 0.82 1.06 0.78 0.79 جاری نسبت

 0.94 0.72 0.98 0.73 0.74 آنی نسبت

 174،250 (551،342) 142،008 (554،758) (392،471) گردش در خالص سرمایه

 



()سهامی عام گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش  
 

 27از  12صفحه 

 جاری نسبت
-دارایدی  میدزان  دهدد مدی  نشدان  و باشدد مدی  شدرکت  مددت کوتداه  هدای بددهی  پرداخدت  قددرت  گیدری انددازه  جهدت  وسدیله  تدرین متداول نسبت این

 فراخواهددد هدداآن سررسددید مددالی سددال طددول در کدده اسددت هدداییبدددهی برابددر چنددد شددودمددی تبدددیل دنقدد پددول بدده مددالی سددال طددول در کدده هددایی

کده ایدن عددد بیدانگر نیداز شدرکت بده تدأمین          اسدت  بدوده  0.90 بدا  برابدر  1398 سدال  تدا  1394 هدای  سدال  طدی  شدرکت  متوسط نسبت جاری .رسید

 سرمایه در گردش از محل افزایش سرمایه می باشد.

 آنی نسبت
 تددریپددایین نقدشددوندگی درجدده از هدداپرداخددتپددیش و کدداال و مددواد موجددودی شددرکت، جدداری هددایدارایددی سرفصددل در اینکدده بدده توجدده بددا

 کدیش،  ایدران  اعتبداری  کدارت  جداری  هدای  بددهی  پرداخدت  تدوان  بهتدر  بررسدی  منظدور  بده  باشدند مدی  برخدوردار  جداری  هدای دارایدی  بقیه به نسبت

 قددرار بررسددی مددورد تددردقیددق طددور بدده را شددرکت مدددتکوتدداه هددایبدددهی پرداخددت تددوان تددا شددده خددارج جدداری هددایدارایددی از مددورد دو ایددن

 سدال  دو طدی  نسدبت  ایدن  شدود  مدی  مالحظده  کده  همدانطور  و اسدت  بدوده  0.82 حددود  در بررسدی  مدورد  هدای سدال  طدی  نسدبت  این میانگین. دهیم

 .است شده ایجاد شرکت برای کافی نگیدینق به دسترسی عدم دلیل به شرایط این که است بوده مواجه کاهش با اخیر

 خالص گردش در سرمایه
میددزان سددرمایه در گددردش خددالص . باشدددمددی آن جدداری هددایدارایددی از شددرکت جدداری هددایبدددهی تفریددق حاصددل خددالص گددردش در سددرمایه

 می باشد. نیاز شرکت به تأمین سرمایه در گردش از محل افزایش سرمایه نیز مؤید 1398 تا 1394 های  طی سالشرکت 

 دارایی مدیریت هاینسبت

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  شرح

 153 169 186 177 204 روز -مطالبات وصول دوره

 مطالبات وصول دوره

 . دهدمی نشان را روزه 178 حدود ایدوره 1398 سال تا 1394 های سال طی کیش ایران اعتباری کارت مطالبات وصول دوره میانگین

 مالی اهرم هاینسبت

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  شرح

 0.43 0.48 0.42 0.55 0.57 به جمع دارایی ها بدهی نسبت

 0.76 0.94 0.73 1.22 1.35 سهام صاحبان حقوق به بدهی نسبت

 0.57 0.52 0.58 0.45 0.42 مالکانه نسبت

 بدهی نسبت
 مالی ریسددک سددو یک از که باشدددمی شددرکت هایدارایی مالی تأمین در( مالی تسددهیالت) مالی اهرم از شددرکت تفادهسددا میزان بیانگر بدهی نسددبت

 1395 و 1394 هایسال  طی نسبت  این. است  ارزان ایسرمایه  منابع از استفاده  در شرکت  توانایی میزان بیانگر دیگر سوی  از و کندمی بیان را شرکت 

صد  56 حدود ست  بوده در سبت  این. ا شان  ن شته  بدهی ریال 0.43 دارایی ریال یک مقابل در 1398 سال  در کیش ایران اعتباری کارت دهدمی ن  دا

 .است

 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
 مالی تأمین برای شددرکت یک نشددان می دهد اسددت و شددرکت مالی اهرم گیریاندازه هایمقیاس از یکی به حقوق صدداحبان سددهام  بدهی نسددبت

صدی  چه خود ایهییدارا ستفاده  بدهی و سهام  صاحبان  حقوق از در سبت  این .کندمی ا صد  51 حدود 1395 تا 1394 هایسال  طی ن ست  بوده در  ا

 کند.می استفاده سهام صاحبان حقوق و بدهی مناسب ترکیب از کیش ایران اعتباری کارت شرکت دهدمی نشان نسبت اینو
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 مالکانه نسبت

 از بیشددتری سددهم که دهدمی نشددان باشددد بزرگتر نسددبت این چه هر. باشدددمی شددرکت های دارایی روی سددهام صدداحبان حقوق نمایانگر نسددبت این

شان  در سهام  صاحبان  که منابعی از شرکت  هایدارایی صیل  اند،داده قرار اختیار ست  شده  تح سبت  این چه هر و ا شد  کوچکتر ن ست  بیانگر با  که این

 .است شده تحصیل اعتبارات از استفاده و تعهدات محل از شرکت هایدارایی

 سودآوری هاینسبت

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  شرح

 0.21 0.26 0.30 0.30 0.25 خالص سود حاشیه

 0.14 0.18 0.19 0.17 0.14 (ROA) داراییها بازده

 0.22 0.31 0.32 0.36 0.28 بازده ارزش ویژه

 

 خالص سود حاشیه

 سود  حاشیه  ،1396لغایت  1394 هایسال  در. است  شده  تحصیل ( درصد  برحسب ) سود  مقدار چه فروش ریال یک هر از که دهدمی نشان  مرق این

باتوجه به افزایش تورم و وجود بازار رقابتی   1397 سال ابتدای از اما است داده اختصاص خود به را صعودی روند کیش، ایران اعتباری کارت خالص

 داشته است. روند نزولی

  (ROA) هادارایی بازده

 .ایمکرده کسب سود درصد چند شرکت، در شده گذاریسرمایه هایدارایی کل از دهدمی نشان نسبت این

 

  ارزش ویژه بازده

 که به میزان هر ریال سرمایه گذاری سهامداران چند درصد سود نصیب آنها شده است. دهدمی نشان نسبت این



(عامگزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش )سهامی     

 27از  14صفحه 

 سرمایه شافزای طرح تشریح  -4

 سرمایه افزایش انجام از هدف -1-4

 اعتباری کارت شرکت. باشدمی زیر شرح به توجیهی، گزارش این موضوع سرمایة افزایش از ،(عام سهامی) کیش ایران اعتباری کارت شرکت هدف

سئولیت  1384 سال  از کیش ایران شتیبانی  ایجاد، م سعه  و پ شور  بانکی شبکه  پذیرش و تپرداخ ابزارهای سایر  و فروش هایپایانه شبکه  تو  با را ک

  بانک و گرفت عهده  بر مالی بازارهای و بیمه  صدددنعت  بانکی، نظام  به الکترونیک  پرداخت خدمات هارائ  زمینه  در خود هایفعالیت   گسدددترش هدف

 شرکت و نمود اعطا شرکت هب را( PSP) الکترونیک پرداخت خدمات ارائه مجوز شرکت، هایفعالیت و هاصالحیت تأیید با 1385 سال در مرکزی

 شدبکه  کیفی و کمی توسدعه  راسدتای  در ،(PSP)هایشدرکت  تریناصدلی  از یکی به شددن  تبدیل و پذیرش پرداخت، ابزارهای توسدعه  اندازچشدم  با

 کارمندان و مدیران مسددتمر هایتالش با. برمیدارد گام مرتبط افزاریسددخت و افزارینرم ارتباطی هایزیرسدداخت و بسددتر ایجاد و کارت پذیرندگان

ضر  حال در شرکت  این سهامداران  حمایت و کیش ایران اعتباری کارت شرکت  صنعت    از کیش ایران سهم  حا صوبه  صد  15 حدود تعداد من  در

شد می شته  سنوات  طی کیش ایران اعتباری کارت. با  منظور به الکترونیکی پذیرش و پرداخت صنعت  در گذاریسرمایه  حال در مداوم طور به گذ

 نیازمند و کندمی طلب را باالیی سددرمایه آن تبع به و تکنولوژی که اسددت صددنعتی در شددرکت فعالیت که چرا اسددت بوده بازار از خود سددهم ارتقاء

 در کیش ایران اعتباری کارت تکنولوژی، حوزه در فعال هایشرکت فعالیت ماهیت و بازار شرایط به توجه با. باشدمی مداوم و مستمر گذاریسرمایه

 بیشددتری درآمدی منابع رهگذر این از تا دهد افزایش 1400 سددال در را خود فعال پذیرندگان تعداد بازار، در خود سددهم حفظ جهت در تا دارد نظر

 در کیش ایران اعتباری کارت شرکت،  اهداف به دستیابی  راستای  در و منظور همین به. دهد قرار تأثیر تحت را آن سودآوری  و نموده شرکت  وارد

سعه  طرح اجرای جهت ستگاه  خرید و تو ستگاه  17.143) جدید کارتخوان هاید ستگاه  10.000و  Android کارتخوان د صب  قابل کارتخوان د  ن

 از سرمایه  افزایش با تا دارد نظر در جوانب،تمامی گرفتن نظر در با و مالی تأمین مختلف هایروش به توجه اب ،(سوخت  های جایگاه دیسپنسرهای   در

 .نماید مالی تأمین سهامداران نقدی آورده و مطالبات سودانباشته، لحم

 دسدتگاه 17.143 خرید جهت و منظور همین به اسدت  بوده آن افزایش و بازار در خود سدهم  حفظ پی در همواره کیش ایران اعتباری کارت شدرکت 

 .باشد می شرکت  به جدید منابع ورود نیازمند سوخت  های کارتخوان قابل نصب در دیسپنسرهای جایگاه    دستگاه  10.000 و Android کارتخوان

 درآمدزایی که شد خواهد بازار از باالتری سهم کسب به موفق شرکت این ،خدمات ارائه شبکه به هاآن ورود و جدید هایدستگاه خرید صورت در

در همچنین  .اسددت شددده ارائه هاگذاریسددرمایه جزییات ادامه در که داد خواهد افزایش ایمالحظه قابل طور به را شددرکت سددودآوری آن تبع به و

مبلغ مصرف  ،مؤثر بازارگردانی عملیاتوبه منظور اجرای  و اوراق بهادار بورس سازمان 07/07/1399 مورخ 99/ب/060/440 ابالغیه  اجرای راستای

 .پیش بینی شده استدر این محل  میلیون ریال 400.000

 آن تأمين منابع و يازن مورد گذاریسرمایه -2-4

  .باشدمی یرز جدول شرح به آن تأمین منابع و ریال میلیون  4،400،000 فوق شده یاد هایبرنامه اجرای جهت نیاز مورد گذاریسرمایه کل مبلغ

 برآورد آخرین شرح

بع
منا

 

  1,800,000 انباشته سود

  2,600,000 سهامداران نقدي آورده و مطالبات

  4,400,000 منابع جمع 

ف
ار

ص
م

 

  Android 600,000 هاي دستگاه

  1,600,000 سوخت هاي كارتخوان جایگاه دستگاه

  400,000 سهام شركت دربورس بازارگردانی منابع تأمین

  1,800,000 تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شركت

  4,400,000 مصارف جمع 
 آن تأمین منابع و نیاز مورد گذاریسرمایه -11جدول  



()سهامی عام گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش  
 

 27از  15صفحه 

 به میلیون ریال مبلغ

 

 آن تأمين محل و پيشنهادی هسرمای افزایش مبلغ -3-4

 به ریال میلیارد 2.600 مبلغ از را خود سرمایه  طی دومرحله دارد نظر در( عام سهامی ) کیش ایران اعتباری کارت شرکت  شده،  ارائه هبرنام به توجه با

 ، افزایش دهد.(درصد 169معادل ) سهامداران نقدی آورده و مطالبات سود انباشته، محل از ریال میلیارد 7.000 مبلغ

 طرح جزیيات تشریح  -5

 .باشدمی زیر شرح به پیشنهادی سرمایه افزایش موضوع طرح جزییات

 توسعه طرح رایاج -1-5

  توسعه طرح اجرای بابت شده ریزیبرنامه مصارف

 پوز دستگاههای تأمین تعداد
 باقیمانده مخارج شده انجام مخارج برآورد آخرین

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ فی تعداد

 Android 17،143 35 600،000 23% 0 0% 600،000 100% هاي دستگاه

 %50 802،800 %50 797،200 %62 1،600،000 160 10،000 وختس جایگاه كارتخوان دستگاه

 %100 400،000 %0 0 %15 400،000 0 0  بازارگردانی منابع تأمین

 %69 1,802,800 %31 797,200 %100 2،600،000  27،143 کل جمع

 توسعه طرح اجرای برای شده ریزیبرنامه مصارف -12 جدول

و تعداد ریال ون میلی 35با میانگین قیمت  Andorid کارتخوان دسدددتگاه 17.143 خرید به اقدام سدددرمایه افزایش انجام باشدددرکت  اسدددت مفروض

همچنین شددرکت مبلغ   .نمایدریال میلیون  160با میانگین قیمت  سددوخت  های جایگاه دیسددپنسددرهای   در نصددب  قابل کارتخوان دسددتگاه  10.000

بورس  سددازمان 07/07/1399 مورخ 99/ب/060/440 ابع دریافتی ناشددی از افزایش سددرمایه را در راسددتای اجرای  ابالغیه ریال از من میلیون 400.000

 باموضوع عملیات بازارگردانی مصرف خواهد نمود.

 برداریبهره نحوة و ظرفيت زمان، -2-5

صل  منابع اینکه از پس سعه  طرح اجرای به اقدام شرکت  این گیرد، قرار کیش ایران اعتباری کارت شرکت  اختیار در سرمایه  افزایش از حا  تو

 رسید. خواهد برداریبهره به هادستگاه این 1400 سالدر و نمود خواهد

 طرح اجرای بندیزمان برنامة -3-5

 منابع شددودمی بینیپیش. نماید اقدام طرح اجرای به نسددبت زیر بندیزمان برنامة مطابق دارد نظر در عام، سددهامی کیش ایران اعتباری کارت شددرکت

 دستگاه 5.625 سرمایه افزایش اول مرحله از حاصل منابع با است شده بینی . پیشگیرد قرار شرکت اختیار در 1400 سال در سرمایه افزایش از حاصل

 برداری بهره به 1400 سال ابتدای در شده تهیه Andorid کارتخوان دستگاه 17.143 و سوخت های جایگاه دیسپنسرهای در نصب قابل کارتخوان

 شده تهیه سرمایه افزایش دوم مرحله محل منابع از سوخت های جایگاه دیسپنسرهای در نصب  قابل کارتخوان دستگاه  4.372 تعداد و همچنین برسد، 

.برسد برداری بهره به 1400 سال طی و



(گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش )سهامی عام    

 27از  16صفحه 

 به میلیون ریال مبلغ

 

 سرمایه افزایش طرح ارزیابی  -6

 بينی صورت سود و زیانپيش -1-6

 :باشدشرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر میبینی سود و زیان پیش

 1399 سال عنوان
 1404 سال 1403 سال 1402 سال 1401 سال 1400 سال

 انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام

 14،400،520 19،017،957 12،208،961 15،849،428 10،367،098 13،165،979 9،101،766 11،311،572 8،267،158 9،714،045 6،622،596 عملیاتی درآمدهاي

 (10،121،825) (12،886،718) (8،414،069) (10،515،873) (6،984،430) (8،529،268) (6،024،493) (7،222،269) (5،395،416) (6،143،922) (3،898،103) عملیاتی درآمدهاي شده تمام بهاي

 4،278،695 6،131،239 3،794،892 5،333،555 3،382،668 4،636،711 3،077،273 4،089،304 2،871،742 3،570،123 2،724،493 ناخالص سود

 (2،040،749) (2،271،621) (1،778،593) (1،960،617) (1،548،374) (1،688،318) (1،356،835) (1،467،325) (1،203،440) (1،275،784) (849،853) عمومی و اداري فروش هاي هزینه

 138،983 138،983 120،855 120،855 105،091 105،091 91،384 91،384 79،464 79،464 51،734 عملیاتی اقالم سایر

 2،376،929 3،998،601 2،137،153 3،493،793 1،939،386 3،053،484 1،811،822 2،713،362 1،747،766 2،373،803 1،926،374 سودعملیاتی

 0 0 0 0 (84،855) (133،864) (309،855) (448،864) (363،346) (453،346) (159،326) مالی هاي هزینه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (14،944) غیرعملیاتی هاي هزینه و درآمدها سایر خالص

 2،376،929 3،998،601 2،137،153 3،493،793 1،854،531 2،919،620 1،501،966 2،264،498 1،384،420 1،920،456 1،752،104 مالیات از قبل تداوم درحال سودعملیات

 (534،809) (899،685) (480،859) (786،103) (417،269) (656،914) (337،942) (509،512) (311،494) (432،103) (394،223) مالیات

 1،842،120 3،098،916 1،656،294 2،707،690 1،437،261 2،262،705 1،164،024 1،754،986 1،072،925 1،488،354 1،357،880 خالص سود

 709 443 637 387 553 323 448 251 413 213 522 ریال-سهم هر سود

 2،600،000 7،000،000 2،600،000 7،000،000 2،600،000 7،000،000 2،600،000 7،000،000 2،600،000 7،000،000 2،600،000 سهم هزار به  سهام تعداد

 زیان و سود صورت بینیپیش -13 جدول



(فزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش )سهامی عامگزارش توجیهی ا    

 27از  17صفحه 

 به میلیون ریال مبلغ

 

 زیان و سود صورت بينیپيش مبنای مفروضات -2-6

 .است شده لحاظحسابرسی شده سال مزبور  ماهه 6 پیش بینی شده با در نظر گرفتن صورت های مالی براساس اطالعات  1399 در سال جداول، در مندرج ارقام

 :است مفروض زیر شرح به شركت خدمات ارائه درآمد

 1399 سال 
1400 1401 1402 1403 1404 

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام انجامعدم  انجام عدم انجام انجام

 3،165،133 3،728،145 3،066،565 3،524،503 2،972،876 3،321،897 2،958،803 3،232،742 3،016،869 3،181،523 2،988،251 پشتیبانی و نصب درآمد

 11،235،387 15،289،812 9،142،396 12،324،925 7،394،222 9،844،082 6،142،963 8،078،830 5،250،289 6،532،523 3،624،341 تراكنش كارمزد آمددر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10،005 درآمدها سایر

 14،400،520 19،017،957 12،208،961 15،849،428 10،367،098 13،165،979 9،101،766 11،311،572 8،267،158 9،714،045 6،622،596 درآمد جمع

 5،947،351 7،227،357 5،359،293 6،378،119 4،803،404 5،568،396 4،422،972 5،014،674 4،189،821 4،553،364 3،044،066 تراكنش هزار -پوز تراكنش

 0 619،078 0 589،598 0 561،522 0 534،760 0 432،682 0 تراكنش هزار - سوخت جایگاه كارتخوان تراكنش

 291،608 291،608 225،112 225،112 164،829 164،829 117،281 117،281 78،706 78،706 89،968 تراكنش هزار -اینترنتی تراكنش

 6،238،960 8،138،043 5،584،405 7،192،829 4،968،233 6،294،748 4،540،253 5،666،715 4،268،528 5،064،752 3،134،034 تراكنش هزار -ها كل تراكنش جمع

 1،256،989 1،458،236 1،213،629 1،372،820 1،172،347 1،288،005 1،163،575 1،249،572 1،184،197 1،226،575 1،145،683 كارتخوان منصوبه میانگین

 شرکت خدمات ارائه پیش بینی درآمد -14جدول 

سرانه تراکنش  ،تراکنش در ماه 1.200کارتخوان اندرویدی تراکنش سرانه تراکنش در ماه،  350و  170تراکنش کارتخوان های قدیم و جدید به ترتیب  تعدادسرانه  ها، تراکنش کارمزد از حاصل درآمد پیش بینی منظور به

نرخ مؤثر کارمزد شاپرکی  تراکنش در ماه پیش بینی شده است. 3.000 سوخت های جایگاه کارتخوان دستگاهش در ماه و سرانه تراکنتراکنش  500و تراکنش  300 و دستگاه های فراپذیرشی به ترتیب قراردادهای هدایت تراکنشی

پرداخت های  به بازار بیشتر تمایلو تکنولوژی پیشرفت دلیل به . است شده محاسبه قبل سال به نسبت رشد درصد 10 با سال هر در و ریال 1.930 سوخت های جایگاه کارتخوان دستگاهریال و  1.230دستگاه های کارتخوان 

نصب و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان،  از حاصل درآمد بینی بمنظور پیش .است شده محاسبه قبل سال به درصد نسبت 5نرخ رشد سرانه تراکنش ساالنه  ، موبایل قبیل از ابزارها سایر و اینترنتی غیرنقدی از قبیل کارتخوان، درگاه

نرخ های  ریال فرض شده است و Android 500.000دستگاه های  ریال و اجاره 300.000جدید  Gprsریال، اجاره دستگاه های  280.000جدید  Dialupریال اجاره دستگاه های  220.000های قدیم مبلغ اجاره دستگاه 

 است. شده محاسبه قبل سال به نسبت رشد درصد 10 با سال هر مذکور در

  



(فزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش )سهامی عامگزارش توجیهی ا    

 27از  18صفحه 

 به میلیون ریال مبلغ

 

 :است مفروض زیر جدول شرح به شده هارائ خدمات شده تمام بهای -3-6

 1399 سال عنوان
 1404 سال 1403 سال 1402 سال 1401 سال 1400 سال

 انجامعدم  انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

 3،698،888 5،747،391 2،888،088 4،487،876 2،211،774 3،425،431 1،828،394 2،801،181 1،648،765 2،281،447 1،616،780 استهالک
 3،459،285 3،771،845 3،074،320 3،289،313 2،743،705 2،879،531 2،490،075 2،577،895 2،291،407 2،329،039 870،536 ....( و پشتیبانی سازي، آماده نصب،) پیمانکاران هزینه
 956،903 956،903 832،090 832،090 723،556 723،556 629،179 629،179 547،112 547،112 473،201 ...(و پاداش و عیدي دستمزد، و حقوق) كاركنان هاي هزینه
 772،329 996،202 593،245 748،196 451،535 552،705 356،497 424،543 292،982 329،336 379،518 كاغذ رول و آداپتور مصرف هزینه

 250،688 250،688 217،990 217،990 189،556 189،556 164،831 164،831 143،332 143،332 131،868 بیکاري بیمه و كارفرما سهم بیمه خدمت، پایان مزایاي
 520،098 686،173 407،541 529،851 317،625 405،341 254،321 319،092 209،491 249،302 138،726 سازي بومی و شهاب خدمات هاي هزینه
 78،923 92،804 66،264 76،025 55،781 62،251 48،242 52،593 42،367 44،393 111،653 فروش پایانه نگهداري و تعمیر هاي هزینه
 96،228 96،228 83،677 83،677 72،762 72،762 63،271 63،271 55،019 55،019 44،793 تلفن.  گاز برق، آب، هزینه
 54،656 54،656 47،527 47،527 41،328 41،328 35،937 35،937 31،250 31،250 19،708 ذهاب و ایاب و نقل و حمل
 233،827 233،827 203،328 203،328 176،807 176،807 153،745 153،745 133،692 133،692 105،152 سایر
رفته فروش كاالي شده تمام بهاي  6،168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

رفته فروش کاالی شده تمام بهای  10,121,825 12,886,718 8,414,069 10,515,873 6,984,430 8,529,268 6,024,493 7,222,269 5,395,416 6,143,922 3,898,103 جمع 

 شده ارائه خدمات شده تمام بهایپیش بینی  -15 جدول

 سال به نسبت رشد درصد 15 با سال هر ذهاب، وسایر هزینه های بهای تمام شده در و ایاب و نقل و تلفن، حمل.  گاز برق، آب، بیکاری، هزینه بیمه و کارفرما سهم بیمه خدمت، پایان مزایای ،هزینه های کارکنان در جدول فوق

روش خط  و جدید به یهای قدیم هاست. هزینه استهالک پایان شده مفروض( است شده استخراج و تهیه شرکت مصوب بودجه ماه شش و واقعی ماه شش اطالعات مبنای بر 1399 سال اطالعات گزارش این در) شرکت قبل

 ریال فرض شده است و در 50ریال و هزینه شهاب و بومی سازی به ازای هر تراکنش  100ازای هر تراکنش ، هزینه مصرف رول به ریال  74.000ساله مستهلک شده است، هزینه های پیمانکاران به ازای هر پایانه منصوبه  5مستقیم 

 کارتخوان دستگاهریال و هزینه تعمیر هر  750.000بوده که نرخ تعمیر هردستگاه های کارتخوان هزینه تعمیر و نگهداری پایانه های منصوبه هر ماه مشمول  %0.8است.  قبل محاسبه شده سال به نسبت رشد درصد 15 با سال هر

 .است شده مفروض قبل سال به نسبت رشد هر سال درصد 15 ریال با 1.250.000 سوخت های جایگاه

  



(فزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش )سهامی عامگزارش توجیهی ا    

 27از  19صفحه 

 به میلیون ریال مبلغ

 

 به میلیون ریال مبلغ

 

 :است مفروض زیر جدول شرح به اداری و یعمومفروش، هایهزینه -4-6

 

 1399 سال 
 1404 سال 1403 سال 1402 سال 1401 سال 1400 سال

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

 275،438 275،438 239،511 239،511 208،271 208،271 181،105 181،105 157،483 157،483 138،397 ...(و پاداش و عیدي دستمزد، و حقوق) كاركنان هاي هزینه

 720،026 950،898 610،448 792،471 518،355 658،299 455،088 565،579 413،358 485،702 214،625 بازاریابی و تبلیغات

 69،346 69،346 60،301 60،301 52،436 52،436 45،596 45،596 39،649 39،649 35،309 بیکاري بیمه و كارفرما سهم بیمه خدمت، پایان مزایاي

 26،563 26،563 23،098 23،098 20،085 20،085 17،465 17،465 15،187 15،187 12،394 اینترنت و تلفن گاز، برق، آب، هزینه

 13،335 13،335 11،596 11،596 10،083 10،083 8،768 8،768 7،625 7،625 5،630 تکمیلی بیمه حق

 5،152 5،152 10،387 10،387 13،304 13،304 13،392 13،392 13،432 13،432 7،010 استهالک

 5،604 5،604 4،873 4،873 4،237 4،237 3،684 3،684 3،204 3،204 1،991 اداري ملزومات هزینه

 15،073 15،073 13،107 13،107 11،397 11،397 9،911 9،911 8،618 8،618 6،762 سایر

 1,130,537 1,361,409 973,321 1,155,344 838,169 978,113 735,011 845,501 658,555 730,899 422,118 جمع هزینه های فروش

 فروش هایپیش بینی  هزینه -16 جدول 

 1399 سال 
 1404 سال 1403 سال 1402 سال 1401 سال 1400 سال

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام جامعدم ان انجام انجامعدم  انجام عدم انجام انجام

 474،064 474،064 412،230 412،230 358،461 358،461 311،705 311،705 271،048 271،048 232،817 ...(و پاداش و عیدي دستمزد، و حقوق) كاركنان هاي هزینه

 101،419 101،419 88،190 88،190 76،687 76،687 66،685 66،685 57،987 57،987 51،200 بیکاري بیمه و كارفرما سهم بیمه خدمت، پایان مزایاي

 68،227 68،227 59،328 59،328 51،589 51،589 44،860 44،860 39،009 39،009 31،772 اینترنت و تلفن گاز، برق، آب، هزینه

 54،859 54،859 47،703 47،703 41،481 41،481 36،070 36،070 31،366 31،366 21،749 بانکی خدمات كارمزد هزینه

 76،858 76،858 66،833 66،833 58،116 58،116 50،535 50،535 43،944 43،944 25،175 اداري ملزومات هزینه

 12،249 12،249 10،651 10،651 9،262 9،262 8،054 8،054 7،004 7،004 6،000 مدیره هیئت پاداش

 12،022 12،022 24،237 24،237 31،044 31،044 31،249 31،249 31،341 31،341 17،500 استهالک

 18،042 18،042 15،689 15،689 13،642 13،642 11،863 11،863 10،316 10،316 7،626 تکمیلی بیمه حق

 92،473 92،473 80،412 80،412 69،923 69،923 60،803 60،803 52،872 52،872 33،895 سایر

 910,212 910,212 805,272 805,272 710,205 710,205 621,824 621,824 544,885 544,885 427,735 هزینه های عمومی و اداریجمع 

یادار و یعموم هاینهیهز  ینیب شیپ -17 جدول



   (امی عامگزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش )سه

 27از  20صفحه 

 

 این در) شددرکت قبل سددال به نسددبت رشددد درصددد 15 با سددال هر بازاریابی و اداری بجز هزینه تبلیغات و فروش،عمومی هایهزینهکلیه 

 مفروض( است  شده  استخراج  و تهیه شرکت  مصوب  بودجه ماه شش  و واقعی ماه شش  اطالعات مبنای بر 1399 سال  عاتاطال گزارش

ست و  شده  صد درآمدعملیاتی همان  5بازاریابی معادل  و هزینه تبلیغات ا ست   مسال   در شده ا  معادل عملیاتی درآمدهای سایر  .فروض 

 گرفته نظر در نسبت به سال قبل   درصد رشد   15با و  ثابت سرمایه  افزایش انجام عدم و انجام فرض دو با 1399 سال  از شرکت  بینیپیش

 .است شده



(گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش )سهامی عام    

 27از  21صفحه 

 ریالبه میلیون  مبلغ

 

 :تهگردش حساب سود وزیان انباشبينی پيش -5-6

 :باشدمی زیر جدول شرح به سرمایه افزایش انجام عدم و انجام صورت در شرکت انباشته وزیان سود حساب گردش بینیپیش

 
 

 1399 سال عنوان
 1404 سال 1403 سال 1402 سال 1401 سال 1400 لسا

 انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام انجام  عدم انجام

 1،842،120 3،098،916 1،656،294 2،707،690 1،437،261 2،262،705 1،164،024 1،754،986 1،072،925 1،488،354 1،357،880 خالص سود

 3،055،988 4،350،274 2،799،389 3،555،937 2،724،255 2،812،733 3،120،463 2،290،993 3،234،529 3،234،529 2،104،769 سال ابتداي در انباشته سود

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1،800،000) 0 افزایش سرمایه

 (1،527،994) (2،175،137) (1،399،694) (1،777،968) (1،362،128) (1،406،367) (1،560،231) (1،145،497) (1،182،472) (557،472) (223،600) مصوب سهام سود

 3،370،114 5،274،053 3،055،988 4،485،658 2،799،389 3،669،072 2،724،255 2،900،483 3،124،983 2،365،411 3،239،049 تخصیص قابل سود

 0 (33،833) 0 (135،384) 0 (113،135) 0 (87،749) (4،520) (74،418) (4،520) قانونی اندوخته

 3،370،114 5،240،220 3،055،988 4،350،274 2،799،389 3،555،937 2،724،255 2،812،733 3،120،463 2،290،993 3،234،529 سال پایان در انباشته سود

 مالکانه حقوق در راتییتغ صورتپیش بینی  -18جدول 

  



(سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش )سهامی عامگزارش توجیهی افزایش   
 

 27از  22صفحه 

 به میلیون ریال مبلغ

 

 یصورت وضعيت مالبينی پيش -6-6

 باشد:پیش بینی شده شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می وضعیت مالیصورت 
 

 1399 سال
1400 1401 1402 1403 1404 

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

  7،009،332  10،784،431  6،671،393  10،251،418  6،212،534  9،461،693  6،551،759  9،810،225  7،526،650  10،418،739 5،893،182 مشهود ثابت هاي دارایی

  16،295            16،295  16،295  16،295  16،295  16،295  16،295  16،295  16،295  16،295 16،295 نامشهود هاي دارایی

  504،049          780،236  504،049  780،236  504،049  780،236  504،049  780،236  504،049  780،236 25،856 ها دارایی سایر

  7،529،676  11،580،962  7،191،737  11،047،949  6،732،877  10،258،224  7،072،102  10،606،755  8،046،994  11،215،269 5،935،333 جاری غیر های دارایی جمع

  115،087  115،087  115،087  115،087  115،087  115،087  115،087  115،087  115،087  115،087 115،087 ها پرداخت پیش

  326،163  326،163  326،163  326،163  326،163  326،163  326،163  326،163  326،163  326،163 326،163 كاال و مواد موجودي

  0  400،000  0  400،000  0  400،000  0  400،000  0  400،000 0 مدت كوتاه گذاري سرمایه

  7،613،877  9،865،091  6،504،051  8،236،017  5،610،213  6،889،865  4،937،112  5،817،087  4،358،335  4،792،401 3،708،697 هادریافتنی سایر و تجاري هايدریافتنی

  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000 689,333 نقد موجودی

  8،155،127  10،806،341  7،045،301  9،177،267  6،151،463  7،831،115  5،478،363  6،758،338  4،899،585  5،733،651 4،839،280 جاری  های دارایی جمع

  15,684,802  22,387,302  14,237,039  20,225,216  12,884,340  18,089,339  12,550,465  17,365,093  12,946,579  16,948,921 10,774,613 ها دارایی جمع

  2،600،000  7،000،000  2،600،000  7،000،000  2،600،000  7،000،000  2،600،000  7،000،000  2،600،000  7،000،000 2،600،000 سرمایه

  260،000  700،000  260،000  666،167  260،000  530،782  260،000  417،647  260،000  329،898 255،480 قانونی اندوخته

  3،370،114  5،240،220  3،055،988  4،350،274  2،799،389  3،555،937  2،724،255  2،812،733  3،120،463  2،290،993 3،234،529 انباشته سود

  6،230،114  12،940،220  5،915،988  12،016،440  5،659،389  11،086،719  5،584،255  10،230،380  5،980،463  9،620،891 6،090،009 مالکانه حقوق جمع

  168،019  168،019  168،019  168،019  168،019  168،019  168،019  168،019  168،019  168،019 168،019 كاركنان خدمت پایان مزایاي ذخیره

  294،000  294،000  294،000  294،000  294،000  294،000  294،000  294،000  294،000  294،000 294،000 ها دریافت پیش

  462،019  462،019  462،019  462،019  462،019  462،019  462،019  462،019  462،019  462،019 462،019 جاری غیر های بدهی جمع

  8،461،842  8،454،237  7،328،204  7،215،929  6،232،105  6،009،774  5،030،529  4،654،485  3،473،270  2،835،184 1،095،220 هاپرداختنی سایر و تجاري هايپرداختنی

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 380،576 پرداختنی مالیات

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 678،781 پرداختنی سهام سود

  0  0  0  0  0  0  942،835  1،487،382  2،500،000  3،500،000 1،537،181 مالی تسهیالت

  158،129  158،129  158،129  158،129  158،129  158،129  158،129  158،129  158،129  158،129 158،129 ذخایر

  372،698  372،698  372،698  372،698  372،698  372،698  372،698  372،698  372،698  372،698 372،698 ها دریافت پیش

  8،992،669  8،985،064  7،859،031  7،746،756  6،762،932  6،540،601  6،504،191  6،672،694  6،504،097  6،866،011 4،222،585 جاری های بدهی جمع

  9،454،688  9،447،083  8،321،050  8،208،775  7،224،951  7،002،620  6،966،210  7،134،713  6،966،116  7،328،030 4،684،604 ها بدهی جمع

  15,684,802  22,387,303  14,237,039  20,225,216  12,884,340  18,089,339  12,550,465  17,365,093  12,946,579  16,948,921 10,774,613 ها بدهی و مالکانه حقوق جمع

 ترازنامه پیش بینی شده -19 جدول 



(سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش )سهامی عامگزارش توجیهی افزایش   
 

 27از  23صفحه 

 

 مفروضات صورت وضعيت مالی:

 .مدت در صورت وضعیت مالی طبقه بندی یافته است کوتاه گذاری میلیون ریال( تحت عنوان سرمایه 400.000بازارگردانی مؤثر )مبلغ  بابت اجرای عملیات مبالغ دریافتی

 درصد باقیمانده در سال بعد وصول/پرداخت می گردد. 30در سال تحقق/تحمل و "ها  پرداختنی سایر و تجاری های پرداختنی "و  "ها دریافتنی سایر و تجاری های دریافتنی"درصد حساب های  70

 ده است.استهالک دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود مطابق اهم رویه های حسابداری محاسبه ش

 ذخیره مالیات هر سال در سال مالی بعد پرداخت خواهد شد.

 ست.در نظر گرفته شده ا %15مزایای پایان خدمت کارکنان با نرخ رشد 

 در سال مالی بعد به طور کامل پرداخت می گردد.درصد سود انباشته پایان سال قبل( 50)معادل سود مصوب هر سال 
است. شده مفروض مالیات کسر از سودقبل درصد 22.5 با برابر مالیاتنرخ مؤثر 



(گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش )سهامی عام    

 27از  24صفحه 

 به میلیون ریال مبلغ

 

 ینقد هایصورت جریان بينی پيش -7-6

1399 سال شــرح  
1400 1401 1402 1403 1404 

 اجرا عدم اجرا اجرا عدم اجرا اجرا عدم اجرا اجرا عدم اجرا اجرا معد اجرا

 عملیاتی هایفعالیت از حاصل نقدی هایجریان

 6،116،803 9،372،400 5،262،126 7،876،297 4،723،983 6،805،775 4،663،339 6،353،800 5،169،717 5،936،283 1،038،561 عملیات از حاصل نقد

(180،933) تمالیا بابت پرداختی  (812،679) (692،070) (509،512) (337،942) (656،914) (417،269) (786،103) (480،859) (899،685) (534،809) 

 5,581,994 8,472,715 4,781,267 7,090,193 4,306,714 6,148,860 4,325,396 5,844,288 4,477,647 5,123,604 857,628 عملیاتی فعالیتهاي از ناشی نقد وجه خالص جریان جمع

 گذاریسرمایه هایفعالیت از حاصل نقدی هایجریان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مدت بلند گذاري سرمایه خرید بابت پرداختی وجوه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (400،000) 0 مدت كوتاه گذاري سرمایه هاي سپرده بابت دریافتی سود

(1،211،839) مشهود ثابت هاي دارایی خرید جهت پرداختی وجوه  (6،851،777) (3،327،007) (2،237،309) (898،144) (3،121،248) (1،916،897) (5،312،225) (3،381،572) (6،297،578) (4،054،001) 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3،310 مشهود ثابت هاي دارایی فروش از حاصل نقدي هاي دریافت

(794،8) نامشهود هاي دارایی خرید بابت پرداختی وجوه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9،554 بانکی هاي سپرده سود بابت نقدي هاي دریافت

(1,203,854) گذاري سرمایه فعالیتهاي از ناشی نقد وجه( خروج)ورود خالص جریان  (7,251,777) (3,327,007) (2,237,309) (898,144) (3,121,248) (1,916,897) (5,312,225) (3,381,572) (6,297,578) (4,054,001) 

(346,226) مالی تامین هاي فعالیت از قبل نقد وجه( خروج)ورود خالص جریان  (2,128,173) 1,150,640 3,606,979 3,427,252 3,027,613 2,389,817 1,777,968 1,399,695 2,175,137 1,527,994 

 مالی تامین هایفعالیت از حاصل نقدی هایجریان

 0 0 0 0 0 0 0 0 1،912،771  3،017،519 1،750،000 مالی سهیالتت دریافت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2،020،000 0 سرمایه افزایش از حاصل وجوه

(1،212،844) سودسهام  (1،236،253) (1،861،253) (1،145،497) (1،560،231) (1،406،367) (1،362،128) (1،777،968) (1،399،694) (2،175،137) (1،527،994) 

(74،078) تسهیالت اصل پرداخت  (1،809،079) (1،428،145) (2،012،618) (1،557،165) (1،487،382) (942،835) 0 0 0 0 

(66،633) مالی تسهیالت بابت پرداختی سود  (453،346) (363،346) (448،864) (309،855) (133،864) (84،855) 0 0 0 0 

 (1،527،994) (2،175،137) (1،399،694) (1،777،968) (2،389،817) (3،027،613) (3،427،252) (3،606،979) (1،739،973) 1،538،840 396،445 مالی تامین ايفعالیت ه نقد وجه( خروج)ورود خالص جریان

 (0) 0 0 0 (0) (0) 0 (0) (589،333) (589،333) 50،219 نقد وجه در(كاهش)افزایش خالص

 100،000 100،000 100،000 100،000 100،000 100،000 100،000 100،000 689،333  689،333 638،548 سال ابتداي در نقد وجه مانده

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 ارز نرخ تغییرات تاثیر

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 689,333 سال پایان در نقد وجه مانده

 شده بینی پیش نقد وجوه جریان صورت -20جدول

  



(اعتباری اریان کیش )سهامی عامکارت گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت     

 27از  25صفحه 

 به میلیون ریال مبلغ

 

 به میلیون ریال مبلغ

 :است مفروض زیر جدول شرح به مالی هایهزینه -8-6

 :است شده بینی پیش زیر شرح به سرمایه افزایش انجام عدم و انجام صورت دو در شرکت مالی هایهزینه

 1404سال  1403سال  1402سال  1401سال  1400سال  تسهیالت شرح

 0 0 1،487،382 3،500،000 1،537،181 تسهیالت سال ابتداي مانده

 0 0 0 0 3،771،898 سال طی تسهیالت دریافت

 0 0 (1،487،382) (2،012،618) (1،809،079) تسهیالت اصل پرداخت

 0 0 0 1،487،382 3،500،000 تسهیالت اصل دوره پایان مانده

 0 0 (133،864) (448،864) (453،346) مالی هزینه

 %18 %18 %18 %18 %18 بهره نرخ

 %20 %20 %20 %20 %20 سالیانه متوسط بهره نرخ
 مالی در حالت اجرای افزایش سرمایه هایهزینه -21 جدول 

 1404سال  1403سال  1402سال  1401سال  1400سال  تسهیالت شرح

 0 0 942،835 2،500،000 1،537،181 تسهیالت سال ابتداي مانده

 0 0 0 0 2،390،964 سال طی تسهیالت دریافت

 0 0 (942،835) (1،557،165) (1،428،145) تسهیالت اصل پرداخت

 0 0 0 942,835 2,500,000 تسهیالت اصل دوره پایان مانده

 0 0 (84،855) (309،855) (363،346) مالی هزینه

 %18 %18 %18 %18 %18 بهره نرخ

 %20 %20 %20 %20 %20 الیانهس متوسط بهره نرخ

 سرمایه افزایش اجرای حالت عدم در مالی هایهزینه -22 جدول 

 مالی هاینسبت -9-6

 :بود خواهد زیر جداول شرح به سرمایه افزایش انجام عدم و انجام فرض دو با شرکت مالی هاینسبت

 1399 سال شرح
1400 1401 1402 1403 1404 

 اجرا عدم اجرا اجرا عدم اجرا اجرا عدم اجرا اجرا عدم اجرا اجرا عدم اجرا

 0.91 1.20 0.90 1.18 0.91 1.20 0.84 1.01 0.75 0.84 0.99 جاري نسبت

 0.86 1.15 0.84 1.13 0.84 1.13 0.77 0.95 0.69 0.77 0.88 آنی نسبت

 0.60 0.42 0.58 0.41 0.56 0.39 0.56 0.41 0.54 0.43 0.46 ها دارایی جمع به بدهی نسبت

 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.10 بدهی جمع به بلندمدت بدهی نسبت

 1.52 0.73 1.41 0.68 1.28 0.63 1.25 0.70 1.16 0.76 0.86 سهام صاحبان حقوق به بدهی نسبت

 0.40 0.58 0.42 0.59 0.44 0.61 0.44 0.59 0.46 0.57 0.54 مالکانه نسبت

 0.13 0.16 0.14 0.17 0.14 0.17 0.13 0.16 0.13 0.15 0.23 خالص سود حاشیه

 0.07 0.09 0.08 0.10 0.09 0.13 0.11 0.13 0.12 0.14 0.12 (ROA) دارایی ها بازده

 سرمایه افزایش انجام عدم و انجام فرض با شرکت مالی هاینسبت -23 جدول

 



(گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت کارت اعتباری اریان کیش )سهامی عام  
 

 27از  26صفحه 

 

 نقدی جریانات ينیبپيش  -7

 :باشدمی زیر جدول شرح به( خروجی) ورودی نقدی جریانات خالص همچنین و سرمایه افزایش از ناشی ورودی نقدی جریانات

 1404 1403 1402 1401 1400 اولیه گذاری سرمایه شرح

  3،098،916  2،707،690  2،262،705  1،754،986  1،488،354  سرمایه افزایش انجام فرض با خالص سود

  1،842،120  1،656،294  1،437،261  1،164،024  1،072،925  سرمایه افزایش انجام عدم فرض با خالص سود

  1،256،796  1،051،396  825،444  590،962  415،428  (زیان) سود تغییرات خالص

  2،048،503  1،599،788  1،213،657  972،787  632،682  استهالک

  0  0  0  0  0  نقدي غیر يها هزینه سایر

  3،305،299  2،651،184  2،039،101  1،563،749  1،048،111  ورودي نقد جریان

  0  0  0  0 (700،000) (3،700،000) خروجی نقد جریان

  3،305،299  2،651،184  2،039،101  1،563،749 (3،351،889)  نقدي جریان خالص

 پیش بینی خالص جریانات نقدی -24 جدول

 پروژه مالی ارزیابی -1-7

 :باشدمی زیر جدول شرح به پیشنهادی پروژة بازده شده، ارائه اطالعات براساس

 

 ارزیابی نتیجه شده استفاده مالی معیار

 ماه 35 (Payback period) سرمایه بازگشت دوره

  1,093,515 ریال میلیون -(NPV) خالص فعلی ارزش

 %51 درصد -(IRR) داخلی دهباز نرخ

 %30 سهامداران انتظار مورد بازده

 



(اعتباری اریان کیش )سهامی عامکارت گزارش توجیهی افزایش سرماهی شرکت     

 27از  27صفحه 

 مدیره هيأت پيشنهاد  -8

 2،600 از( عام سددهامی) کیش ایران اعتباری کارت شددرکت سددرمایه افزایش قبل، هایبخش در شدددهانجام مالی هایتحلیل به توجه با

 اعتباری کارت شرکت بنابراین. است کافی و الزم توجیهات دارای( لیفع سرمایه  درصد  169 معادل) ریال میلیارد 7،000 به ریال میلیارد

 : شودمی پیشنهاد نتیجه در. داندمی ضروری امری را سرمایه افزایش الزم مالی منابع تأمین برای کیش ایران

و  سددود انباشددته محل از ریالردمیلیا 1،800)مبلغ  ریال میلیارد 3،700 میزان بهدر مرحله اول  کیش ایران اعتباری کارت شددرکت سددرمایه

مرحله دوم افزایش سددرمایه به  و یافته افزایش (دارانسددهام نقدی هآورد وحال شددده  مطالبات میلیارد ریال از محل 1،900الباقی به میزان 

شده  محل از)میلیارد ریال  700مبلغ  شرکت   (دارانسهام  مطالبات حال  شرکت    تا تفویض گرددبه هیأت مدیره  سال با   سرمایه  طی یک

  .افزایش یابد ریال میلیارد 7،000 به ریال میلیارد 6،300 مبلغ از تصویب هیأت مدیره

 بورس طریق از را آن سددهم، پاره ایجاد صددورت در تا شددودمی داده اختیار مدیره هیأت به سددرمایه افزایش مبلغ کامل تأمین منظور به  

سانده  فروش به تهران بهادار اوراق سر  از پس ها،سهم  پاره وشفر بهای و ر ساب  به مربوطه های هزینه ک  مربوطه داران سهام  مطالبات ح

 .شود منظور

  :شود اصالح زیر شرح به شرکت هاساسنام در مربوطه هماد سرمایه افزایش شدن اجرایی از بعد 

 است. گردیده پرداخت تماماً که است منا با ریالی 1،000 سهم 7،000،000،000 به منقسم ریال میلیارد 7،000 مبلغ شرکت سرمایة

 

 اعضای هيئت  مدیره

 و مدیر عامل 

 نام نماینده 

 اشخاص حقوقی
 امضاء سمت

 آوری فن تدبیرگران شرکت

 (خاص سهامی) ایرانیان تجارت اطالعات 
 درگاهی بهزاد آقای

 مدیره هیأترئیس 

 غیر موظف
 

 مالی مجتبی آقای (عام سهامی شرکت) تجارت بانک
 مدیره هیأتئیس نایب ر

 غیر موظف
 

 نوربخش عباس سید آقای (سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
 مدیره هیأتعضو 

 غیر موظف
 

 چمی بزرگ خدامراد آقای (خاص سهامی شرکت) سپه بانک
 مدیره هیأت عضو 

 غیر موظف
 

 شاد کشوری علی آقای (خاص سهامی) ایرانیان گذاری سرمایه شرکت
 رهمدی هیأت عضو 

 غیر موظف
 

 آقای پیمان منعم طبری -
 مدیر عامل

 مدیره هیأت خارج از 
 



 

 29از  28صفحه 

 


