
دوستان عزیز،
کــه شــرایط اقتصــادی مناســبی بــر بــازار  گذاشــتیم  در حالــی ســال 94 را پشــت ســر 
گرچــه اینــک امیدواری هــا بــه گشــایش در اقتصاد کشــورمان جدی  کــم نبــود و ا حا
کان بســیاری از بنگاه هــا دغدغــه توســعه و حتــی تــداوم فعالیــت را  کمــا اســت ولــی 
کــه در طــول ســه دهــه فعالیــت خــود، دوره هــای  دارنــد. همــکاران سیســتم هــم 
اقتصــادی متفاوتــی را تجربــه کرده اســت می کوشــد با توجه بــه وضعیت اقتصادی 
مشــتریان و درک دقیــق نیازمنــدی صنایــع مختلــف در شــرایط عــدم قطعیــت، بنا 
بــه ضرورت هــا و بــر مبنــای سیســتم های پیشــرفته، پیاده ســازی برنامه هــای 
کســب  کنــد و از ایــن طریــق آن هــا را در مدیریــت  توســعه را بــرای بنگاه هــا تســهیل 

کار خــود یــاری رســاند.  و 
کوچــک بــه جمــع  گذشــته، حــدود  10 هــزار مشــتری بــزرگ، متوســط و  در ســال 
مشــتریان همــکاران سیســتم اضافــه شــدند و  توانســتیم بــا تجهیــز تیم هــای 
از  گــروه  ایــن  تــا  بدهیــم  کیفــی  ســرویس های  آن هــا  بــه  خبــره  و  متخصــص 
مشــتریان نیــز بتواننــد بــه اتــکای سیســتم ها و خدمات مــا، منابع خودشــان را در 
کننــد. پایــداری همــکاران سیســتم  جهــت موفقیــت و توســعه بهتــر برنامه ریــزی 
در ارایــه ســرویس بــه حــدود 33 هــزار مشــتری قدیمــی و جدیــد در سراســر ایــران 
کــز اســتان ها و  کثــر مرا کــه در ا از طریــق شــرکت های زیــر مجموعــه و نمایندگی هــا 
کننــده ی حس  نقــاط تمرکــز صنایــع و بنگاه هــا حضــور دارنــد نقطــه اتــکا و تقویت 

امنیــت و آرامــش خاطــر بــرای مدیــران شــرکت های مشــتری اســت.
کنیــم  گذشــتن از مــرز هــزار مشــتری در حــوزه ی راهــکاران مفتخریــم اعــام  بــا 
تکمیــل ســبد محصــوالت همــکاران سیســتم در قالــب یــک  ERP ایرانــی در ســال 
کــه مــد نظــر شــرکت بــوده دســت یافتــه اســت. بخش هــای  گذشــته بــه موفقیتــی 
مهمی از صنایع پتروشــیمی و غذایی توانســتند با اســتفاده از این ســبد ارزشــمند 
کار بــه  کســب و  مســیر موفقیــت خــود را  ادامــه دهنــد و عــاوه بــر آن بــا ســازماندهی 

کار بــا شــرکت هــای بیــن المللــی آمــاده  ســازند.   نحــو مناســب تر خــود را بــرای 
کــه  تجهیــز و ارتقــا توانمنــدی تیــم بــزرگ همــکاران سیســتم بــه حــدود 1250 نفــر 
کارشناســان و مدیــران ورزیــده صنعــت نرم افــزار هســتند، هدفــی بــود  عمدتــا از 
کــه در قیــاس بــا ســال های اخیــر موثرتــر پیــش رفــت و ایــن ســرمایه گذاری نــه تنهــا 
مــا را در پیشــبرد برنامه هــای امســال یــاری مــی دهــد بلکــه بــا ادامــه تــاش هــای 
کــه ایــن ســرمایه های ملــی شــرکت مــا و  گفــت  ســال قبــل در ایــن زمینــه می تــوان 

مشــتریانمان را در ســال هــای آینــده بــه موفقیــت بیشــتری می رســانند.
که به مشتریانمان  کنار مجموعه خدماتی  که در  گفت  از زاویه سهامداران نیز باید 
دادیــم بــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی توانســتیم در شــرایط ســخت ســال 94 ســود 
کنیم.  بودجه شــده را ، که نســبت به عملکرد ســال قبل با رشــد همراه بود، محقق 
مــرور عملکــرد شــرکت در ســال هــای مختلــف نشــان می دهــد که ســود بودجه شــده 
همکاران همه ســاله منبعی تضمین شــده برای بازار ســرمایه بوده اســت. بســیاری 
از کارشناســان بــازار ســرمایه بــا ایــن ویژگــی ســهم همــکاران سیســتم آشــنا هســتند و 
درک مشــخصی از اعتبــار، رفتــار متعــادل و غیــر هیجانــی ایــن ســهام در اقتصــاد غیــر 

قابــل پیــش بینــی ایــن روزهــا دارند.
کل مجموعــه همــکاران سیســتم قایــل  کــه بــرای  در مجمــوع و بــا ماموریتــی 
کنیــم و تبدیــل  کنــار مشــتریانمان رشــد  هســتیم توانســته ایم طــی ســه دهــه در 
هــزار  ده هــا  همراهــی  بــا  شــویم.  کشــور   نرم افــزاری  برندهــای  بزرگتریــن  بــه 
مشــتری در رده هــای مختلــف اقتصــادی و بزرگتریــن برندهــای صنایــع در میــان 
کــه نــه تنهــا در بــازار  مشــتریان، جایــگاه خاصــی را بــرای شــرکت ایجــاد نموده ایــم 
داخلــی مــورد اســتقبال بــوده، بلکــه مــورد توجــه و تشــویق شــرکت های رده اول 
کار و  کســب و  جهانــی در مراجعــه و بررســی بــازار ایــران بــه دلیــل مدل هــای اداره 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــعه ای ق ــای توس برنامه ه
نقــش  بــه توســعه و تقویــت  هیــات مدیــره ی همــکاران سیســتم در ســال 94 
کمیــت ســازمانی،  کارهــای حا کمیته هــای زیــر مجموعــه ی خــود و ســایر ســاز و 

منطبــق بــا مدل هــای جهانــی پرداخــت تــا از ایــن طریــق عــاوه بــر اطمینــان 
انتخــاب  متضمــن  خــود،  شــفاف  عملکــرد  از  ســهامداران  بــه  بخشــیدن 
کار شــرکت باشــد. در شــرایطی که  اســتراتژی های مناســب و ســودآور برای کســب و 
کــم شــده اســت، اهــداف ســال آینــده  کشــور حا امیــد بــه رشــد اقتصــادی بــر فضــای 
را در جهــت رضایــت مشــتری و ســودآوری بیشــتر بــا دقــت نظــر انتخــاب نمودیــم.  
مــا هــم مثــل تمامــی بنگاه هــای اقتصــادی، ایــن دوره از فعالیــت خــود را بــه علــت 
تغییــر شــرایط اقتصــادی، دورانــی متفــاوت بــا رونــد قبلــی می دانیــم و معتقدیــم 
ــازار بــه علــت رفــع تحریم هــا دســتخوش تغییــرات شــگرفی خواهــد  کــه شــرایط ب
ــده اســت  ــاز ش ــی آغ ــیب مایم ــا ش ــم ب ــع تحری ــیر رف ــه مس ک ــود. در ایــن نقطــه  ب
کار بــا شــرکت های  همــکاران سیســتم برنامه هــای حضــور در بازارهــای جهانــی و 

ــازار ایــران را مــورد توجــه قــرار می دهــد.  بین المللــی در ب
ــی بیشــتر، امســال و ســال 96  ــا توان ــا ب ــم ت ــداوم رویه هــای قبلــی عــزم داری در ت
را بــه تحکیــم و توســعه ســهم بــازار خــود و ارتبــاط نزدیک تــر بــا مشــتریانمان 
کار بــا چابکــی  بپردازیــم و از ســوی دیگــر در پیاده ســازی و بهبــود شــیوه های 

کنیــم. بیــش از پیــش عمــل 
اجــرای پروژه هــای بــزرگ بــا بهره گیــری از »راهــکاران« بــه عنــوان ERP همــکاران 
ــت. در  ــوده اس ــرکت ب ــن ش ــت های ای ــزء سیاس ــر ج ــال های اخی ــتم، در س سیس
ســال 95 نیــز در راســتای ادامــه ی ایــن سیاســت بــا توانــی مضاعــف خواهیــم 
کارهــای بــزرگ در جهــت  کســب و  ــا از ایــن طریــق راهــکار مناســبی بــه  کوشــید ت
ــه پروژه هایــی  ــه نماییــم. پرداختــن ب نوســازی و تحــول سیســتم های خــود ارائ
و  ک  پــا لبنیــات  رازی،  پتروشــیمی  ایــران،  بیمــه ی  خوشــگوار،  شــرکت  مثــل 
ایــن دســت در چارچــوب سیاســت های شــرکت اســت. از ســوی  از  بســیاری 
کار  همــکاران سیســتم قــرار داشــته و  کاربــرد تکنولوژی هــای روز در دســتور  دیگــر، 
امســال نیــز نتیجــه تحقیقــات تیــم همــکاران سیســتم در چنــد زمینــه بــه ما  انشــا 

کنیــم.   ــری اســتفاده  ــوژی رایانــش اب ــه از تکنول ک می کنــد 
ــی  ــازمان های بین الملل ــه س ــگاه  ب ــا ن ــان را ب ــای خودم ــدی تیم ه ــطح توانمن س
ــا آنــان ارتقــا خواهیــم داد و قصــد داریــم بــا همــکاری چنــد شــرکت  و در رقابــت ب
کــه  بازارهایــی  بــه  بازارهــای جدیــدی وارد شــویم. ورود  بــه  رده اول جهانــی 
همــکاران سیســتم قبــا در آن حضــور نداشــته اســت می توانــد بــا اتــکای زیــر 
بــرای  بین المللــی  توانمنــد  شــرکای  بــا  همــکاری  و  مــا  موجــود  ســاخت های 
کــه در جریــان چنیــن همکاری هــای  همــه موفقیت آفریــن باشــد. اعتقــاد داریــم 
کار  کــه چنیــن  کــرد  موفقــی تــوان همــکاران سیســتم شــرکای مــا را مجــاب خواهــد 
ــود و ایــن  ــازار ایــران نیــز ســودمند خواهــد ب ج از ب مشــترکی در محیط هــای خــار

ــرد. ک ــا را در بازارهــای دیگــر  تســهیل خواهــد  موضــوع حضــور م
در پایان و به عنوان نماینده تیم مدیریتی همکاران سیستم عاقمندم که احساس 

خودم را از کســب و کاری که آن را اداره می کنیم با شــما در میان بگذارم:
کــه همــواره از تشــویق های مشــتریانمان دلگــرم  گرفته ایــم   مــا در محیطــی قــرار 
می شــویم و آنهــا مــا را بــه ســمت توســعه و موفقیــت بیشــتر راهنمایــی می کننــد. 
ــد  ــد و آماده ان ــار می کنن ــه ای افتخ ــی حرف ــردن در محیط ک کار  ــه  ــا ب ــای م ــم ه تی
کننــد. اقتصــاد  کــه در هــر لحظــه و بنــا بــه ضرورت هــا بــه مشتریانشــان خدمــت 
ــران  ــود و درک مدی ــت می ش ــتر مدیری ــره وری بیش ــا به ــراه ب ــد و هم ــه رش ــا روب م
کــی از فعالیــت در یــک بنــگاه اقتصــادی  بخش هــای مختلــف ســازمان مــا، حا
پویــا و توســعه  یافتــه اســت. دســتیابی بــه موفقیــت در چنیــن شــرایطی، مطلــوب 
کــه بــا شــرایط اقتصــادی ســخت دســت و پنجــه نــرم  مدیــران بنگاه هایــی اســت 

کننــد. کــه مــی تواننــد احســاس خــوب مــا را درک  می کننــد و آنهــا هســتند 
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پیـام هیـات مدیره 



صورت سود و زیان شرکت اصلی

۱۳۹۴/۱2/2۹۱۳۹۳/۱2/2۹میلیون ریال
تجدید ارائه شده

538,318441,327درآمد حاصل از فروش و خدمات

)85.236()135,272(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

403,046356,091سود ناخالص

)140.328()179,058(هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

106,21688,869درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

330,204304,632سود عملیاتی

)2.347()1,626(هزینه های مالی

88,75356,486خالص سایر درآمد )هزینه های( غیرعملیاتی

417,331358,771سود قبل از کسر مالیات

)54.659()57,459(مالیات

359,872304,112سود خالص پس از کسر مالیات



ترازنامه شرکت اصلی

دارایی ها
۱۳۹۳/۱2/2۹ ۱۳۹۴/۱2/2۹)میلیون ریال(

تجدید ارائه شده
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 

۱۳۹۳/۱2/2۹ ۱۳۹۴/۱2/2۹)میلیون ریال(
تجدید ارائه شده

بدهی های جاریدارایی های جاری

298.112206.643پرداختنی های تجاری و غیرتجاری139,828306.878موجودی نقد

کوتاه مدت 1.3132.339پیش دریافت ها-400,000سرمایه گذاری های 

47.67748.483مالیات پرداختی73,33173.196دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

کاال 2.8271.749تسهیات مالی دریافتی2.3291.466موجودی مواد و 

2.2461.258سود سهام پرداختنی                2,326767پیش پرداخت ها

۳۵2.۱7۵260.۴72جمع بدهی های جاری6۱7.8۱۴۳82.۳07جمع دارایی های جاری

بدهی های غیرجاریدارایی های غیرجاری

1.6495.560تسهیات مالی دریافتی بلند مدت651.370610.529دارایی های ثابت مشهود

24.70317.791ذخیره مزایای پایان خدمت74.65574.171دارایی های نامشهود

26.35223.351جمع بدهی های غیرجاری43.74448.404سرمایه گذاری های بلندمدت

18.67216.268سایر دارایی ها

۳78.۵2728۳.82۳جمع بدهی ها788.۴۴۱7۴۹.۳72جمع دارایی های غیرجاری

حقوق صاحبان سهام

600.000450.000سرمایه

60.00045.000اندوخته قانونی

367.728352.856سود انباشته

1.027.728847.856جمع حقوق صاحبان سهام

۱.۴06.2۵۵۱.۱۳۱.67۹جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام۱.۴06.2۵۵۱.۱۳۱.67۹جمع دارایی ها



صورت سود و زیان تلفیقی

۱۳۹۳/۱2/2۹ ۱۳۹۴/۱2/2۹میلیون ریال
تجدید ارائه شده

1.113.635897.045درآمد حاصل از فروش و خدمات

کاالی فروش رفته )329.306()466.010(بهای تمام شده 

647.625567.739سود ناخالص

)209.592()265.404(هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی

382.221358.147سود عملیاتی

)2.347()1.626(هزینه های مالی

70.01043.222خالص سایر درآمد )هزینه های( غیرعملیاتی

کسر مالیات 450.605399.022سود قبل از 

)86.933()93.774(مالیات

کسر مالیات 356.831312.089سود خالص پس از 



ترازنامه تلفیقی

دارایی ها
۱۳۹۴/۱2/2۹۱۳۹۳/۱2/2۹)میلیون ریال(

تجدید ارائه شده
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 

۱۳۹۴/۱2/2۹۱۳۹۳/۱2/2۹)میلیون ریال(
تجدید ارائه شده

بدهی های جاریدارایی های جاری

و 197.155396.163موجودی نقد تجــاری  پرداختنــی  حســاب های 
ی ر تجــا 80.76062.282غیر

کوتاه مدت 370.972287.899پیش دریافت ها-400.100سرمایه گذاری های 

و  تجــاری  دریافتنــی  اســناد  و  حســاب ها 
ی ر تجــا 71.06473.878مالیات پرداختی240.085187.231غیر

کاال 2.8271.749تسهیات مالی دریافتنی8.0836.593موجودی مواد و 

2.2461.258سود سهام پرداختنی4.4882.751پیش پرداخت ها

۵27.86۹۴27.066جمع بدهی های جاری8۴۹.۹۱۱۵۹2.7۳8جمع دارایی های جاری

بدهی های غیرجاریدارایی های غیرجاری

1.6495.560تسهیات مالی دریافتی بلند مدت666.308624.865دارایی های ثابت مشهود

81.12954.592ذخیره مزایای پایان خدمت 68.60467.562دارایی های نامشهود

82.77860.152جمع بدهی های غیرجاری143-سرقفلی

21286سرمایه گذاری های بلندمدت

30.39926.765سایر دارایی ها

6۱0.6۴7۴87.2۱8جمع بدهی ها76۵.۳۳27۱۹.62۱جمع دارایی های غیرجاری

حقوق صاحبان سهام

600.000450.000سرمایه

سهام شرکت اصلی در مالکیت
)21.316()21.316( شرکت های فرعی

64.54449.019اندوخته قانونی

361.559347.034سود انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام
1.004.788824.737شرکت اصلی

404)192(سهم اقلیت

1.004.596825.142جمع حقوق صاحبان سهام

۱.6۱۵.2۴۳۱.۳۱2.۳۵۹جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام۱.6۱۵.2۴۳۱.۳۱2.۳۵۹جمع دارایی ها


