بررسی اجمالی عرضه اولیه
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش

این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیل گران کارگزاری دنیای خبره است و بههیچعنوان به معنی توصیهای جهت خرید یا فروش
سهام این شرکت نیست و شرکت کارگزاری دنیای خبره هیچگونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از انجام هرگونه
معاملهای با اتکا بر این گزارش را بر عهده نخواهد گرفت.
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شرکت کارگزاری
دنیای خبره

معرفی شرکت و جایگاه آن در صنعت
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی عام) در تاریخ 31178/7831تأسیس و تحت شماره 7737
در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش (جهت انجام فعالیتهای بازرگانی
مجموعه بانک پارسیان) به ثبت رسیده است.
شرکت کیپک رسالت خود را بهبود و افزایش کسب و کار الکترونیک و همچنین کاهش مشکالت و موانع
موجود در این صنعت اعالم مینماید و ما مبنای به وجود آمدن خود را دانش بنیان و جهت حرکتمان را
رسیدن به خودکفایی قرار دادهایم تا توانسته باشیم عالوه بر پیشرفت کشور ،زمینه اشتغال جوانان شایسته
این مرز و بوم را مهیا کرده باشیم.
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در رتبه بندی شرکت های برتر کشور در سال 99که توسط
سازمان مدیریت صنعتی )(IMI3//انجام پذیرفت ،موفق به کسب رتبه 377از نظر میزان فروش 8درآمد
در بین 9//شرکت برتر کشور گردید .همچنین این شرکت از حیث فروش در صنعت در سال 97در گروه
رایانه و فعالیت های وابسته موفق به کسب رتبه 7در این دسته بندی گروه های صنعتی قرار گرفت.
این شرکت ،نماینده انحصاری فروش و تأمین و ارائه خدمات پس از فروش دستگاه های POSشرکت های
Bitelو دارای نمایندگی انحصاری تولید ،مونتاژ و تعمیرات تخصصی دستگاه POSدر شهرک صنعتی پرند
است.
چشم انداز
پیشگام در عرضه تجهیزات و سرآمد در ارائه خدمات و تامین تجهیزات بانکداری الکترونیکی در کشور و
منطقه
حوزه فعالیت شرکت
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با تمرکز بر توانمندی های فنی و عملیاتی کارکنان متخصص خود
و بر پایه دانش و تجربیات ارزنده کسب شده توانسته است در حوزه های بازرگانی (تأمین) ،تولید (مونتاژ) و
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نصب و پشتیبانی ،خدماتی مناسب از نظر کمی و کیفی به بانک پارسیان ،شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
و سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی ارائه نماید.
موضوع فعالیت شرکت به صورت خالصه عبارت است از:


نصب و ارائه ( POSدستگاه های کارت خوان فروشگاهی )ATM ( ،خودپرداز )Cashless ،و Pin
Padو صندوق فروشگاهی و سایر تجهیزات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری در فروشگاه ها و
مراکز خدمات



ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات ( POSدستگاه های کارت خوان فروشگاهی )ATM ( ،خودپرداز )
Pin Pad ،و سایر تجهیزات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری



تأمین صندوق های فروشگاهی از طریق شرکت SAM7Sکره جنوبی برای شرکت تجارت
الکترونیک پارسیان و سایر متقاضیان بانکی و فروشگاه ها



خرید و فروش و صادرات و واردات در زمینه موضوع فعالیت و انواع تجهیزات بانکداری الکترونیکی و
کامپیوتری



ساخت و راه اندازی واحدهای صنعتی جهت مونتاژ و تولید تجهیزات بانکداری الکترونیکی و
کامپیوتری

تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)
تاریخ مجمع

مبلغ افزایش

تاریخ ثبت

مبلغ سرمایه پس از
افزایش

محل تامین

بدو تاسیس

8731/60/81

86

86

آورده نقدی

31198/9831

8711/86/22

819116

269666

آورده نقدی

31938/1833

8718/60/22

8669666

8269666

آورده نقدی

31978/1833

8710/60/26

2169666

0669666

آورده نقدی و مطالبات
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بازارهای اصلی و جایگاه شرکت
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش ،با تمرکز بر توانمندی های فنی و عملیاتی کارکنان متخصص خود
و دانش و تجربیات ارزنده کسب شده توانسته است در حوزه های بازرگانی ،تامین انواع تجهیزات و ملزومات
بانکداری الکترونیکی ،کامپیوتری و مخابراتی و  ....و تولید و مونتاژ و ارائه خدمات نصب و پشتیبانی در حوزه
بانکداری الکترونیکی ،خدماتی مناسب از نظر کمی و کیفی به کلیه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت
الکترونیکی و بانک ها و موسسات و فروشگاه ها ارائه نماید.
قوانین و مقررات موثر بر شرکت :
با عنایت به ماهیت کسب و کار و با توجه به وضعیت سهامداری شرکت ،برخی از قوانین تاثیرات مهمی در
عملکرد شرکت دارند :
قانون تجارت
قوانین سازمان بورس اوراق بهادار
قوانین و مقررات مبارزه با پولشوئی
قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
قوانین مربوط به تامین اجتماعی و وزرات کار
آیین نامه ها و دستور العمل های داخلی شرکت
سایر قوانین و مقررات موثر بر عملکردهای مالی شرکت
 )3حوزه فعالیت های پشتیبانی و خدمات
در حوزه دستگاه های کارتخوان ()pos
 ارائه خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاهای کارتخوان
 تعمیر و نوسازی دستگاهههای  posو painpad
در حوزه دستگاه ای خود پرداز ATM
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شرکت تاپکیش درحال حاضر با فراهم نمودن زیر ساختهای فنی و تامین نیروی انسانی مجرب  ،قابلیت
نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پرستاری و پشتیبانی فنی و پول گذاری دست گاه های خود پرداز ATM
متعلق به بانک پارسیان و سایر باک ها در نقاطی از کشور را دارا بوده که برخی از مهمترین خدمات قابل
ارائه شرکت به شرح ذیل می باشد :
 پشتیبانی فنی دستگاه های خود پرداز
 تامین تجهیزات و فراهم نمودن مقدمات نصب و راه اندازی
 نصب و راه اندازی دستگاههای خود پرداز جدید
 پرستاری دستگاههای خود پرداز نصب شده
 تعمیرات تخصصی و رفع عیوب سخت افزاری خود پرداز های نصب شده
 پول رسانی و انجام عملیات مالی مورد نیاز خود پرداز های نصب شده
 )1حوزه فعالیتهای تولیدی
تولید انواع رول کاغذ برای دستگاهای خود پرداز و  PINPADو کارتخوان POS
 عواملی که می توانند اثر عمده ای بر صنعت و محیط بیرونی داشته باشند.
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
 عوامل کلیدی مستمر
عوامل بنیادی
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

عوامل زیر ساختی

عوامل فکری
تفکر استراتژیک
حاکمیت شرکتی

سیاست های کلی برنامه ششم
توسعه

مسئولیت اجتماعی
مدیریت جامع ریسک و هم
افزایی
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باور و تعهد مدیران ارشد
جلب مشارکت و پشتیبانی
مستمر مدیران ارشد ستاد
اطالع رسانی و فرهنگ سازی
سازمان
آموزش و انگیزش کارکنان

شرکت کارگزاری
دنیای خبره

عوامل کالن محیطی :
عوامل محیطی کلیدی

ارزش ها8منافع کلیدی مورد انتظار
ذینفعان خارجی

عوامل کلیدی مستمر (معطوف به
محیط)

تحریم

همسویی با سیاست های کالن گروه
پارسیان

سند راهبرد 3/3/

تغییرات سریع فن آوری

شفافیت و اعتماد

قوانین بانک داری تجارت

ورود رقبای جدید به بازار

ارائه محصوالت جدید و خدمات نوآورانه
به مشتریان

قوانین گمرکی کشور

تغییرات سریع نیازهای مشتریان

مشتری مداری

قوانین تجارت و بازاریابی الکترونیکی

کاهش قیمت محصوالت و خدمات

قوانین مبادالت ارزی

ورود محصوالت جایگزین
تغییرات سیاست های بازرگانی

عوامل کالن داخلی :
عوامل کلیدی داخلی

ارزش ها8منافع کلیدی مورد انتظار
ذینفعان داخلی

عوامل کلیدی مستمر (معطوف به داخل
سازمان)

سرمایه های انسانی متخصص

توانمندسازی کارکنان

همگرایی با سازمان باالدستی

نوآوری و فناوری در تجهیزات
الکترونیکی و بانکداری

نوآوری و فناوری

ساختار فنی و مهندسی

چابکی سازمان

توسعه مدل های کسب و کار

توسعه و استفاده بهینه از سرمایه های
انسانی

زیر ساخت تولید
رضایتمندی کارکنان

بسترسازی اجرای برنامه های راهبردی
ارتقا جایگاه شرکت در کشور

ساختار تحقیق و توسعه
ساختار بازاریابی
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ترازنامه
دوره مالی
دارایی
موجودی نقد
سرمایه گذاری کوتاه
مدت
حسابها و اسناد دریافتنی
تجاری
سایر حسابها و اسناد
دریافتنی
موجودی مواد و کاال
پیش پرداخت ها
جمع داراییهای جاری
داراییهای ثابت مشهود
داراییهای نامشهود
جمع داراییهای
غیرجاری
جمع داراییها
بدهی
حسابها و اسناد پرداختنی
تجاری
سایر حسابها و اسناد
پرداختنی
پیش دریافتها
ذخیره مالیات بر درامد
سود سهام پیشنهادی و
پرداختنی
جمع بدهیهای جاری
حسابها و اسناد پرداختنی
بلند مدت
پیش دریافتهای
غیرجاری
ذخیره مزایای پایان
خدمت
جمع بدهیهای غیر جاری
جمع بدهیهای جاری و
غیر جاری
بدهیها و حقوق صاحبان
سهام
سرمایه
اندوخته قانونی
سود (زیان) انباشته
جمع حقوق صاحبان
سهام
جمع بدهیها و حقوق
صاحبان سهام

 21ماهه منتهی به
2101/90

 21ماهه منتهی به
2101/90

 21ماهه منتهی به
2101/90

فصل دوم منتهی به
2101/91

11191

11121

11221

19111

1121

1221

1111

211251

11951

11019

12121

120201

1112

2191

0101

212292

21011
15219
191290
12221
125

12121
1251
129511
10011
110

191111
11291
111120
12129
222

211121
11112
515112
121125
2111

12251

19111

11112

121519

115101

112122

102111

2921102

1151

1211

122509

11201

21510

21115

10211

111291

109
21121

21112
21152

9
11221

252115
21111

1

9

9

02001

11011

01921

152259

112092

2119

9

9

9

2211

2211

9

9

9

9

1105

29112

1111

2211

1105

29112

11112

01229

151015

121111

219999
22519
12115

219999
21999
21092

219999
21999
10121

199999
19092
10115

191125

211092

122121

199111

115101

112122

102111

2921102
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صورت سود و زیان :
دوره مالی
درامد ارائه خدمات
هزینه ارائه خدمات
سود (زیان) ناخالص
هزینه های عمومی ,اداری و
تشکیالتی
خالص سایر درامدها (هزینه
ها) ی عملیاتی
سود (زیان) عملیاتی
هزینه های مالی
درامد حاصل از سرمایه
گذاریها
خالص سایر درامدها و هزینه
های غیرعملیاتی
سود (زیان) خالص عملیات
در حال تداوم قبل از مالیات
مالیات
سود (زیان) خالص عملیات
در حال تداوم
سود (زیان) خالص
سود هر سهم پس از کسر
مالیات
سرمایه

 21ماهه منتهی
به2101/90

 21ماهه منتهی
به 2101/90

 21ماهه منتهی
به 2101/90

 21ماهه منتهی
به 2102/90

2ماهه منتهی
به 2101/91

1121111
-1121202
00915

1911229
-1011152
19510

1211151
-1110111
225212

2199211
-2251552
121111

101220
-115122
21291

-21112

-11121

-11111

-11102

-12211

-21

-19

25211

-2511

12

52221
9

11151
9

215111
9

212502
9

12991
9

2112

1011

111

-152

22150

9

9

1001

1112

-029

55919

19195

211552

219012

12552

-22112

-29521

-11511

-11192

-0195

12211

10112

291921

292219

11211

12211

10112

291921

292219

11211

936

323

358

292

883

219999

219999

219999

199999

199999
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اطالعات عرضه :
زمان عرضه  :شنبه 31978/7813
نماد" :تاپکیش"
نام شرکت :تجارت الکترونیک پارسیان کیش
نام گروه :تجارت عمده فروشی بجز وسایل نقلیه موتور
موضوع فعالیت :نماینده انحصاری  posدر تامین فروش خدمات و تعمیر
سهامدار اصلی:
♦ داده پردازی بانک پارسیان ()%1/
♦ رتاپ ()%398999
روش عرضه :بوک بیلدینگ(ثبت سفارش)
محل عرضه :بازار دوم فرابورس
میزان عرضه 3/ :درصد
میزان سرمایه7// :میلیارد ریال
تعداد سهام7//،///،/// :
میزان عرضه7/،///،/// :
مدیر عرضه :کارگزاری پارسیان
متعهد خرید :کارگزاری پارسیان
حداکثر سهام قابل خرید1// :
دامنه قیمت 37// :تا  37//ریال
سقف تعهد خرید 9/ :درصد
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با توجه به سود هر سهم سال مالی گذشته و  p/eگروه که حوالی  37می باشد عرضه سهم با  p/eحدودا 7
قیمتی منصفانه بوده و پیشنهاد می گردد سفارش خرید خود را در سقف قیمتی بگذارید .با توجه به وضعیت
نسبتا خوب بازار انتظار رشد بیش از  1/درصدی سهم را داریم .با توجه به تعداد کدهای شرکت کننده در
عرضه های گذشته نقدینگی موردنیاز برای این عرضه را حدود  7/هزار تومان کارشناسی نموده ایم.
در معارفه سهم عرضه اولیه ای تاپکیش چه گذشت؟
علیرضا بهمنی مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با اشاره به اینکه این شرکت در
شهریورماه سال  3117تاسیس و  13شهریورماه سال  3119فعالیت خود را آغاز کرده است ،گفت :این
شرکت با نماد «تاپکیش» با سرمایه اولیه  3/میلیون ریال فعالیت خود را آغاز کرده و هماکنون آخرین
سرمایه شرکت به  7//میلیارد ریال طی سه دوره افزایش سرمایه افزایش یافته است.
بهمنی فعالیتهای اصلی این شرکت را مطابق با اساسنامه شرکت مواردی همچون راهاندازی و نگهداری
دستگاههای کارتخوان فروشگاهی ( ،)POSپایانههای شعب ( ،)Pin Padخودپردازها (،)ATM
خودپردازهای غیر نقد ( )Cashlessو سایر تجهیزات و ملزومات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری؛ ساخت
و راهاندازی واحدهای صنعتی برای تولید یا مونتاژ تجهیزات یا ملزومات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری و
مخابراتی؛ تولید و ارائه خدمات در خصوص انواع محصوالت رسانه و چاپ؛ خرید و فروش ،صادرات و واردات،
طراحی ،پیادهسازی و نگهداری تمامی خدمات نرمافزاری ،سختافزاری ،شبکهای ،مخابراتی و بانکداری
الکترونیکی؛ مشاوره ،نظارت و مشارکت در اجرای طرحهای انفورماتیکی و مخابراتی ،بانکداری الکترونیکی و
 ...اعالم کرد.
به گفته وی فعالیتهای اصلی شرکت در سه بخش «تولیدی»« ،پشتیبانی و خدمات» و «بازرگانی» است که
در بخش تولید شاخههای اصلی فعالیت «تاپکیش» شامل تولید آداپتور دستگاههای کارتخوان ،تولید ،چاپ
و برش کاغذ حرارتی دستگاههای کارتخوان و خودپرداز ،شخصیسازی کارتهای بانکی و تولید صندوقهای
فروشگاهی است.

01

شرکت کارگزاری
دنیای خبره

وی اهم فعالیتهای شرکت در حوزه پشتیبانی و خدمات را نیز شامل طراحی و پیادهسازی دیتاسنتر ،انجام
تمامی خدمات شبکههای کامپیوتری ،خدمات پرستاری و پول گذاری دستگاههای خودپرداز و  ...اعالم کرد.
آنطور که مدیرعامل «تاپکیش» عنوان کرد فعالیتهای این مجموعه در حوزه بازرگانی نیز شامل تامین
دستگاههای کارتخوان ،تامین انواع تجهیزات شبکه ،ذخیرهساز و کامپیوتری ،تامین و توزیع کاغذهای
جانبو ،تامین و فروش کارتهای بانکی و در نهایت تامین آداپتور دستگاههای کارتخوان است.
وی به تغییرات سرمایه شرکت از ابتدای تاسیس تاکنون اشاره کرد و در این مورد توضیح داد :سرمایه اولیه
شرکت  3/میلیون ریال و از آورده نقدی بوده و این شرکت سه مرتبه در سالهای  3193 ،3119و 3197
به ترتیب به میزان  9// ،3999و  311درصد افزایش سرمایه داده است که دو مورد اول از آورده نقدی و
افزایش سرمایه سوم از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده بوده است.
وی سهامداران «تاپکیش» را بر اساس دارا بودن باالترین میزان سهم به ترتیب شامل گروه دادهپردازی بانک
پارسیان با  1/درصد از سهام ،شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با  399999درصد از سهام این شرکت و
سایر سهامداران به میزان  /9//9درصد از سهام «تاپکیش» عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش همچنین در خصوص مجوزها و افتخارات کسبشده
توسط این شرکت گفت :کسب رتبههای 377و  3/1بین  9//شرکت برتر ایران در سالهای 3197و ،3199
دریافت گواهینامه  ،9//3ISOدریافت گواهی احراز صالحیت شرکتهای انفورماتیک در سال  3197و
دریافت مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در سال  3197از جمله افتخارات و
مجوزهایی است که این شرکت در طول سالهای فعالیت خود موفق به کسب آنها شده است.
به گفته وی در حالی که در سال مالی  3197آمار پرستاری ،پول گذاری و پشتیبانی دستگاههای خودپرداز
تعداد  7//مورد بوده است ،این آمار تنها در  7ماه نخست سال مالی جاری برای «تاپکیش» به عدد 719
رسیده است.
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بهمنی به آمار تولید و فروش کارتهای بانکی نیز در سال مالی گذشته و امسال اشاره کرد و افزود :در سال
مالی گذشته شاهد تولید و فروش  3میلیون و  7/هزار و  373کارت بانکی در این شرکت بودهایم که در 7
ماهه نخست امسال این میزان به یک میلیون و  1هزار و  737عدد رسیده است.
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش سود خالص شرکت را برای سال مالی  3199رقم 3/3
هزار و  77میلیون ریال و برای سال مالی گذشته  3/7هزار و  77/میلیون ریال و برای  7ماهه نخست
امسال  73هزار و  9/3میلیون ریال عنوان کرد.
بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه آمار درآمدهای عملیاتی این شرکت برای سالهای مالی
 3197 ،3199و  7ماهه نخست سال جاری پرداخت .به گفته وی درآمدهای عملیاتی «تاپکیش» برای سال
مالی گذشته در بخش تولیدی رقم  397هزار و  939میلیون ریال بوده که این رقم در  7ماهه نخست امسال
به  379هزار و  79/میلیون ریال رسیده است .همچنین در بخش بازرگانی درآمد شرکت به میزان  977هزار
و  773میلیون ریال رقم خورده و در  7ماهه اول سال  3197شاهد کسب درآمد  3/1هزار و  9/3میلیون
ریالی برای این مجموعه هستیم.
مدیرعامل «تاپکیش» درآمد شرکت را در بخش خدماتی برای سال مالی قبل  377هزار و  333میلیون ریال
و آن را برای  7ماهه نخست سال جاری  371هزار و  31میلیون ریال اعالم کرد.
بهمنی حاشیه سود ناخالص تاپکیش را برای سال مالی گذشته  797درصد و برای  7ماهه نخست سال مالی
 3197رقم  37درصد اعالم کرد .به گفته وی حاشیه سود عملیاتی ،بازده حقوق صاحبان سهام و بازده
داراییهای این شرکت برای سال مالی  3197به ترتیب  9793 ، 799و  3791درصد است که برای  7ماهه
نخست سال جاری این ارقام به ترتیب  33 ،3/97و  37درصد رقم خورده است.
وی اهم فعالیتهای انجامشده در این شرکت را در دو سال اخیر شامل خرید دستگاههای چاپ ،برش و
بستهبندی برای ایجاد خطوط جدید تولید کاغذ کارتخوان و خودپرداز ،رشد قابل توجه تعمیر دستگاههای
کارتخوان نسبت به سال  ،3199شرکت در مناقصات تعمیرات و تامین دستگاههای کارتخوان ،تامین کاغذ
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و پشتیبانی خدمات دستگاههای خودپرداز و اخذ قراردادهای جدید ،عقد قرارداد فروش کاغذ با برخی از
بانکها و شرکتهای  PSPبرشمرد.
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در پایان اظهار امیدواری کرد با ورود به بازار سرمایه و
رعایت قوانین و دستورالعملهای مالی و عملیاتی ،امکان گزارشگری شفاف و کسب بازده مستمر برای
سهامداران این شرکت بیش از پیش فراهم شود.
الزم به ذکر است ،شنبه هفته آینده مورخ  13شهریورماه شاهد عرضه اولیه تعداد  7/میلیون سهم معادل
 3/درصد از سهام تجارت الکترونیک پارسیان کیش در بازار دوم به عنوان پنجمین عرضه اولیه امسال
فرابورس ایران خواهیم بود .روش این عرضه همانند عرضههای پیشین ثبت سفارش است و حداکثر سهام
قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به تعداد  1//سهم است که دامنه قیمت در این عرضه از
یک هزار و  7//تا یک هزار و  7//ریال تعیین شده است .همچنین مدیر این عرضه و متعهد خرید آن نیز
شرکت کارگزاری بانک پارسیان است.
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