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 بررسی گزارش نه ماهه آپ

 3/12/97تاریخ 

 تومان 1101: قیمت هر سهم 

 95.01= P/E  

در این تحلیل ازگزارش اصلی شرکت استفاده شده است و صورتهای تلفیقی مورد بررسی قرار نگرفته 

 . است

 عملیاتیدرآمد بررسی  -1

میلیون ریال درآمد عملیاتی محقق کرده است که نسبت   37793973مبلغ  31/9/97آپ در نه ماهه منتهی به 

خواهد بود که  79371321طبق برآورد شرکت میزان فروش امسال . رشد نشان می دهد  22%به پارسال 

 (سه ماهه چهارم برآورد شرکت است).افزایش نشان می دهد 31%نسبت پارسال 

 

قبل مشخص می شود  همانطوریکه مشاهده می شود رشد فروش در هر سه ماهه اتفاق افتاده است با نگاهی به سالهای 

با این فرض به نظر می رسد که برآورد شرکت کمی خوشبینانه . فروش در سه ماهه چهارم انجام می شود 27%حدود

در سه  27%با فرض فروش)ن ریال برآورد می کنیم میلیو 77331117باشد و لذا برای برآورد سود میزان فروش را 

 (ماهه چهارم

 :ترکیب درآمدی آپ به صورت زیر می باشد

 

سه ماهه 1 سه ماهه 2 سه ماهه 3 سه ماهه 4

فروش 11,710,373 11,793,392 12,207,913 10,111,377
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همانطوریکه مشاهده می شود بزرگترین بیشترین نقش در فروش آپ مربوط به شارژ تلفن همراه است که  

بهمین دلیل حاشیه . این محصول حاشیه سود بسیار پایین دارد. از طریق قرار داد با اپراتورها تامین می گردد

 نقش هر یکی از خدمات درزیر نمودار در . سود خالص آپ نسبت به سایر همگروهی ها پایین تر می باشد

 :آمده استآپ  سود ناخالص

 

 نقش هر یکی از خدمات در سود ناخالص آپ

نمودار دیده می شود با وجود اینکه بیشترین مبلغ فروش مربوط به شارژ تلفن همراه است همانطوریکه در 

. الص دارندنقش بیشتری در سود ناخ( 30)%و کارمزد شاپرک  %(72)اما دو خدمت پشتیبانی پوز

همانطوریکه می دانیم درآمد کارمزد از کیفیت باالتری برخوردار است و غالبا از طریق نرم افزار آپ 

 .بدست می آید

 بهای تمام شده -2

رشد  22%محقق شده است که نسبت به نه ماهه پارسال  31,323,137مبلغ بهای تمام شده آپ در نه ماهه 

 :در جدول زیر ترکیب بهای تمام شده آپ آمده است .داشته است
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ترکیب بهای تمام .بهای تمام شده مهمترین عامل در بهای تمام شده استهمانطوریکه مشاهده می شود 

 :شده در جدول زیر آمده است

 
در در واقع عملکرد آپ . بهای تمام شده مربوط به خرید شارژ می باشد  93%همانطوریکه مشاهده می شود 

زمینه شارژ خرید پین از اپراتور و توضیع آن و در یافت حق العمل می باشد و هرگونه تغییر در قیمت شارژ 

اد نمی جمستقیما به مشتری اعمال می گردد لذا تغییر قیمت بهای تمام شده پین در روند سود آپ تغییری ای

تنها در خرید دستگاه . کم کرده استکند که این موضوع ریسک تغییر  قیمت مواد اولیه در آپ از بسیار 

 .از بهای تمام شده می باشد 11%اولیه و نرخ ارز موثر است که حدود پوز و کاغذ رول تغییر قیمت مواد 

 :بهای تمام شده هر سه ماهه در جدول زیرآمده است  

 
 بررسی سود ناخالص ، عملیاتی و خالص -3

که نسبت به . محقق کرده است( 3473باحاشیه  )ناخالصمیلیون ریال سود  2973399آپ در نه ماهه مبلغ 

میلیون  7211173طبق برآورد شرکت تا پایان سال میزان سود ناخالص به  .رشد نشان می دهد 19%پارسال 

میلیون  7131111ریال می رسد که البته تا حدودی خوشبینانه می باشد و به نظر می رسد سود ناخالص حدود 

و .میلیون ریال محقق خواهد شد 2,717,071پس از کسر هزینه های فروش سود عملیاتی . ریال محقق گردد

%( 340با حاشیه ) 2,293,013در نهایت با کسر هزینه مالی ناچیز و اعمال بخشودگی مالیاتی سود خالص 

 .محقق شده است

 آپ 99و  97تحلیل سود  -4

 :داده شده استدر نمودار زیر روند سودآوری آپ در چند سال اخیر نمایش 

سه ماهه 1 سه ماهه 2 سه ماهه 3 سه ماهه 4

بهای تمام شده 9,393,129 11,331,301 11,290,717 13,333,171



 www.ERISABOURSE.IR بررسی گزارش نه ماهه آپ

 

4 
 

 
 

برای این موضوع دالیل زیر . به طور واضح مشخص است که سودآوری آپ همه ساله افزایش می یابد

 :وجود دارد

تمامی شرکتهای پرداخت الکترونیک با رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش : رشد نقدینگی  -1

 پول رشد سودآوری دارند

 پرداخت غیر حضوریرشد تکنولوژی و استفاده روزافزون از خدمات  -2

 عملکرد خوب شرکت در زمینه تبلیغات و رشد استفاده از آپلیکیشن آپ -3

به عبارتی مهمترین منبع درآمدی شرکتهای پرداخت درآمد شاپرک و نگهداری دستگاههای پوز تا حدودی 

ه به در ارتباط با رشد تکنولوژی و استفاده از خدمات الکترونیک و گردش نقدینگی می باشد که با توج

رشد هر دو عامل رشد درآمدی آپ همه ساله تکرار می شود تا جاییکه شرکتها به مرحله اشباع خدمات و یا 

فشار باالی رقابت برسند و رشد درآمد متوقف گردد که این موضوع حداقل در میان مدت اتفاق نخواهد 

تاد لذا حاشیه سود تقریبا ثابت است از طرفی به نظر می رسد رشد درآمد و هزینه باهم اتفاق خواهد اف. افتاد 

 و اما مقدار آن صعودی می باشد
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برسد که با میلیون ریال  77331117با توجه به تحلیل درآمد به نظر می رسد امسال میزان درآمد به حدود 

 3191213که تقریبا در سه سال اخیر ثابت بوده است سود خالص امسال   7/3 %فرض حاشیه سود خالص

با توجه  93برای سال . تومان محقق خواهد شد 121حدود  97محقق شود و در نتیجه سود هر سهم برای سال 

 31%با فرض رشد. افزایش خواهد یافت 31%به فرایند رشد فروش سالهای قبل , میزان سالیانه درآمدحدود 

و میلیون ریال می رسد  31919130درآمد که به احتمال زیاد اتفاق خواهد افتاد درآمد سال آینده به حدود 

تومان  103محقق خواهد شد که معادل هر سهم حدود  7173032به مقدار  7/3%سود سال آینده با فرض 

 .خواهد بود

 نتیجه گیری -5

 دبای یم شیازفا هلاس همه تکرش نیا دوس دوش یم صخشم پآ هلاس دنچ درکلمع دنور هب یهاگن اب

 یاه یشوگ زا نوزفا زور هدافتسا و یژولونکت دشر ,لوپ شدرگ تعرس و یگنیدقن دشر  دننام یدراوم

 دنور نیا و دنشاب یم دوس هنایلاس شیازفا نیا لیالد زا پآ نیشکیلپا یور بسانم تاغیلبت و دنمشوه

 اهلاس ات تعنص نیا کینورتکلا تامدخ دشر دنور هب هجوت اب اما دش دهاوخ تباقر دشر بجوم یشیازفا

 زا عیانص یرایسب هب تبسن زرا خرن رییغت و اهمیرحت ربارب رد تعنص نیا نینچمه . دیسر دهاوخن عابشا هب

 زا رتمک یاهتمیق رد پآ دامن رد یراذگ هیامرس دسر یم رظن هب . تسا رادروخ رب یرتالاب تینوصم

 هدزاب زا اما دشاب یکسیر مک هنیزگ دوس میسقت و هیامرس شیازفا عماجم رد تکرش فده اب ناموت 1211

 دناوت یم اذل .دهد یمن اهمهس نیا هب ییالاب P/E رازاب یترابع هب ای تسین رادروخرب مه ییالاب یتمیق

 .دشاب بسانم زیرگ کسیر دارفا یارب دبس کسیر مک مهس ناونع هب گنیزیل هورگ دننام
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