
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل بنیادی

 داروئی سبحان دارو شرکت

 سبحان

 1399 دی ماه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 



 

 

 تاریخچه شرکت:

با نام شرکت سویران )سهامی خاص( و با مشارکت و دانش  1355شرکت سبحان دارو )سهامی عام( در سال 

راه اندازی گردید و در  1360کارخانه در سال نوارتیس فعلی( طراحی و ساخته شد . این ) ciba geigy فنی

نوع شرکت از سهامی خاص به  1384به شرکت دارو سازی سبحان تغییر نام یافت . در سال  1364سال 

با نماد )سبحان( در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس و  1389سهامی عام تبدیل ، و در سال 

 .اوراق بهادرار درج گردید

 در مترمربع 10.000 بر بالغ زیربنای با و مترمربع 100.000 به نزدیک وسعت به زمینی در کارخانه محل

 .باشد می خیابان فاطمی تهران شهر  در شرکت مرکزی دفتر و شده واقع رشت صنعتی شهر

 

 موضوع فعالیت:

محصوالت موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام امور مربوط به تحقیق ، توسعه ، پیشبرد ، ساخت 

واردات ، فروش ، پخش ، صادرات ،  داروئی ، آرایشی ، بهداشتی ، یا مواد شیمیائی و همچنین تولید ، خرید ،

بازیابی و تجارت محصوالت ، از جمله فرآورده های داروئی ، مکمل های رژیمی و ورزشی ، غذایی و 

ول تکمیل شده ، نمیه تولید شده و پروبیوتیک ، آرایشی و بهداشتی و شیمیائی بصورت مواد اولیه ، محص

 بالک

 

 :شرکت انداز چشم

 ارتقاء راستای در ذینفعان برای ارزش حداکثر ایجاد هدف با کشور دارویی کنندگان تولید برترین از یکی

 فروش میزان حیث از کشور داروئی برتر شرکت 12 از یکی و جامعه سالمت

 

 



 

 :بررسی وضعیت صنعت دارودرجهان

 برای بیشتری دارو یدلتو و هتهی برای هک اشتذگ وگسترش تکامل هب رو هنگامیجهان در  داروسازی صنعت

، زمان درهمان هک بود انگلستان اشتذگ قدم راه دراین هک کشوری ینلاو .شد احساس ماشین هب نیاز بیماران

 داروسازی صنعت آن از سپ.کرد هعرض هانیجبازارهای  هبده با ماشین را ش بندی هبست و هتخسا داروهای

 کنونی معروف های هانخازکار بسیاری و یافت بیشتری تکامل روز هر و آمد ودجبو دنیا بزرگ درکشورهای

 .تاس هگرفت نام دنیا آور سود سومین صنعت امروزه هک است چنین این و اند هگرفت شکل دوره همان در نیز

 ارزشدرصد می رسد.صنایع داروسازی در دنیا  9ر جهان به حدود د صنعت بازدهی متوسط هک یلدرحا

 کشور عنوان هب 2010 تا 2003 ازسال ستانانگل.ه خود اختصاص داده اندب را درصد 36ز ا باالتر ای افزوده

 چین د.نمو تنزل دهم ایگاهج هب بعد به 2011 سال از اما.شد بندی هرتب هانجدارویی  دربازار ششم یا پنجم

 در بازارهای درآمد رشد متوسط د.باش می اقتصادی بحران ولط در هانجدر  قوی رشد با ازکشورها یکی

 متحده،ژاپن، تایاال د.باش میدرصد   12 حدود در و برابر چهار ازش بی نوظهور بازارهای در و تثبا دارای

 .باشند می دارو یدلتو در برتر کشور پنج،آلمان و فرانسه  چین

امروزه به شدت در حال توسعه می  هک داردجود و نوظهور بازارهای نام هب ای پدیده داروسازی درصنعت

ارویی دنیا درصد کل بازار د 50سال آینده حدود  5های موجود پیش بینی می شود طی بر اساس آمارباشند.

 های نوظهور یعنی چین،برزیل،هند،مکزیک و روسیه تعلق داشته باشد.کشور برتر بازار 5به 

 

 

 :بررسی صنعت دارو در ایران

های محققان و دانشمندان ایرانی در تولید داروهای مورد نیاز از جمله دستاورد پیشرفتهای حوزه پزشکی

نند داروهای نوترکیب،نانو داروها و واکسن ها در سالهای اخیر به گونه ای بوده که ایران را در رتبه بیماران ما

 داده است. نخست تولید دارو در خاورمیانه قرار

سال قبل باز می گردد.قبل از انقالب اکثر کارخانه ها  60صنایع داروسازی داروسازی در ایران به حدود 

متعلق به خارجی ها بود و انقالب اسالمی منجر به مصادره این کارخانجات و در نتیجه دولتی شدن صنعت 

 دارو گردید.



 

اسالمی،استقرار طرح ژنریک در کشور بود.طرح ژنریک  بزرگترین تغییر در بخش دارویی کشور پس از انقالب

را می توان انقالب در داروسازی ایران دانست چون در تمام ارکان مربوط به دارو،داروسازی و همه عرصه 

های صنعت،علم و دانشگاه تغییرات اساسی شکل گرفت.نظام دارویی کشور بر پایه طرح ژنریک بنا شد و 

رفاً با نام ژنریک تولید می شدند.این وضعیت تا تا آغاز برنامه پنج ساله اول داروهای ساخت داخل کشور ص

 ادامه داشت.

تاسیس شده است.بخش  1299که در سال قدیمی ترین واحد داروسازی در کشور،انستیتو پاستور بوده 

سال های دارویی امیر آباد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و داروسازی دکتر عبیدی هم به ترتیب در 

 تاسیس شده اند. 1320و  1317

 

 برنامه های شرکت: 

میلیارد تومانی را تا سال  28شرکت به منظور نوسازی و تجهیز خطوط تولید، هزینه سرمایه ی حدوداً این 

، نوسازی و تجهیز خطوط و خرید ماشین آالت و 1398برآورد کرده است. در سه ماه نخست سال  1399

 .حدود دو سال به طول خواهد انجامیدتجهیزات آغاز شده و 

دارو منابع مورد نیاز برای تامین مالی پروژه نوسازی و تجهیز خطوط تولید را از محل افزایش سبحان  

درصد سرمایه ی  29سرمایه از محل آورده ی نقدی را تهیه می کند. منابع مورد نیاز برای این پروژه معادل 

 . ه استداشت 99 درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی در سال 29فعلی می باشد. در نتیجه این شرکت 

 حوزه فعالیت:

 محصوالت انسانی فعال هست.ی شرکت در صنعت تولید دارو

 گروه محصوالت و ظرفیت آن ها به شرح جدول ذیل می باشد.

 

تولید 99/06تولید 98ظرفیت عملیظرفیت اسمیواحد اندازه گیرینوع کاال

2,843,8762,690,0352,745,3231,437,432عدد قرصقرص و دراژه

150,000110,694113,1095,454کپسولکپسول

9,5006,9468,1395,174تیوپپماد و کرم

2,600612634560شیشهقطره



 

 

 سرمایه شرکت و سهامداران: 

 البرز گذاری سرمایه شرکت مجموعه از سبحان دارویی(  هلدینگ)  گروه اعضای از یکی دارو سبحان شرکت

الزم به ذکر است که در  ریالی می باشد، 1.000سهم  1.333.000.000سرمایه شرکت شامل . باشد می

افزایش سرمایه داده  مطالبات و آوردهدرصد از محل  30به مقدار مرتبه  یکسال مالی جاری شرکت 

 است.ترکیب سهامداران شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

 درصد تعداد سهام)میلیارد( نام سهامدار

 65.62 873 شرکت گروه داروئی سبحان)سهامی عام(

 16.75 223 شرکت سرمایه گذاری البرز)سهامی عام(

 1.71 23 شرکت سرمایه گذاری اعتالءالبرز)سهامی عام(

 1.39 19 بیمه پاسارگاد)سهامی عام(شرکت 

 15 45 سایرین

 100 1.333 جمع

 

 

 

65% 

17% 

2% 

1% 

15% 

 سهامداران

 (سهامی عام)شركت گروه داروئي سبحان

 (سهامی عام)شركت سرمايه گذاري البرز

 (سهامی عام)شركت سرمايه گذاري اعتالءالبرز

 (سهامی عام)شركت بيمه پاسارگاد

 و سايرين



 

 

 هیئت مدیره شرکت:

 سمت نام نماینده اعضای هیات مدیره

 مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره علی گودرزی گروه دارویی سبحان

 عضو موظف هیئت مدیره بهمن گنجی گروه سرمایه گذاری البرز

 عضو غیر موظف هیئت مدیره پیکان پورمحمد  البرز دارو

 نایب رئیس هیئت مدیره احمدعلی نورباالتفتی داروسازی سبحان انکولوژی

 رئیس هیئت مدیره مهدی ایثاری نیا کی بی سی

 

 

 سرمایه و روند افزایش آن:

میلیارد ریال  1.333میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله به  40.000سرمایه شرکت در بدو تاسیس 

 مطابق با جدول زیر افزایش یافته است.

 درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه
سرمایه جدید)میلیون 

 ریال(
 محل افزایش سرمایه

 مطالبات و آورده 1.330.000 29.13 1399/02/02

 مطالبات و آورده 1.030.000 77.59 1397/06/04

 آوردهمطالبات و  580.000 34.88 1396/05/16

 مطالبات و آورده 430.000 43.33 1395/10/08

 مطالبات و آورده 300.000 50 1394/08/17

 اندوخته/مطالبات و آورده 200.000 122.2 1393/07/08

 



 

 

 

 

 

 جایگاه شرکت:

است و با داشتن  ایران بازار دارویی و  سبحان دارویی گروه شرکتهای موفقترین از یکی دارو سبحان شرکت

 است و   روان و اعصاب داروهای تولید زمینه در ها شرکت ترین معتبر از یکیپروانه تولید ،   150بیش از 

در حال حاضر رتبه اول کشوری از لحاظ حجم تولید و رتبه دوازدهم کشوری از لحاظ فروش را دارا می 

 .باشد

 مفروضات:

 بهار تابستان پاییز زمستان  1,400 واحد مفروضات

  42,000  42,000  42,000  42,000  115,000 ریال ارز دولتی

  145,000  190,000  220,000  240,000  250,000 ریال دالر 

 %30       %30 درصد تورم

 

29.13 

77.59 

34.88 
43.33 

50 

122.2 

1399/02/02 1397/06/04 1396/05/16 1395/10/08 1394/08/17 1393/07/08

 روند افزایش سرمایه

Series1



 

 : )درصد(متوسط رشد

 1400 زمستان پاییز 1399 شرح 

 %174 %0 %0 %64 رشد مواد اولیه دارویی

 %4 %9 %16 %64 بندیرشد مواد بسته 

 %30 %0 %0 %30 رشد دستمزد

 %30 %5 %5 %30 رشد سربار

 %99 %3 %4   متوسط رشد هزینه تولید

درصد رشد داشته است.نحوه محاسبه  64معادل 99مبانی و مرجع قیمت گذاری دولت می باشد که در سال 

درصدی متصور گردیده  99که رشد (،11.500/ 4.200-1)برابر است با  1400برای رشد مواد اولیه در سال 

 است.

 مقدار فروش:

 

 

 

سود ناخالصمبلغ بهای تمام شدهمبلغ فروشنرخ فروش- ریالتعداد فروشسود ناخالصمبلغ بهای تمام شدهمبلغ فروشنرخ فروش-ریالتعداد فروش

883،4731،131،833-1،521،4021،678،8151،424،8881،414،360.992،015،306-2،831،2211،130،331.053،200،217دولت هزار عدد قرص و دراژه 

67،29579،888-105،403158،08055،8772،634،053.37147،183-111،7052،358،739.54263،483دولت هزار عدد کپسول 

112،79068،698-164،047110،1955،22534،734،545.45181،488-8،29633،057،135.97274،242دولت هزار تیوپ پماد و کرم 

31،73550،617-31،06662،320481171،209،979.2182،352-618151،110،032.3693،386دولت هزار شیشه قطره 
00000000دولت عدد محصوالت کارمزدی 

2،951،8403،831،328-1،821،9182،009،4101،486،4712،426،329-1،095،2931،331،036

15،22233،800-2،5945،09115،8133،100،107.5149،022-7،1281،078،142.547،685سایر هزار عدد قرص و دراژه 

00000000سایر هزار عدد کپسول 

1،4001،293-7161098730،954،022.992،693-6612،500،000825سایر هزار تیوپ پماد و کرم 

00000000سایر هزار شیشه قطره 

7،1948،510-3،3105،20015،90051،715-16،62235،093

3،382-10،299-1،6366،917-8،802-7،166سایر عدد محصوالت کارمزدی 

07،166-8،802-1،63606،917-10،299-3،382
00000000

00000000

2،959،0343،847،004-1،834،0302،012،9741،502،3712،484،961-1،122،2141،362،747

فروش داخلی: 

جمع فروش داخلی 

فروش صادراتی: 

جمع فروش صادراتی: 

مبانی و مرجع قیمت گذاریواحدنوع کاال
دوره ۶ ماهه منتهی به 1399/0۶/31سال مالی منتهی به 139۸/1۲/۲9

درآمدهای عملیاتی 

درآمد ارائه خدمات: 

جمع درآمد ارائه خدمات: 
برگشت از فروش 

تخفیفات 

جمع 



 

مقدار 

 فروش
 1400 1399 زمستان نه ماهه پاییز شش ماهه تابستان بهار 9۸/1۲ واحد

 کپسول
هزار 

 عدد
111،705 31،874 24،003 55،877 20،451 76،328 20،451 96،779 95،446 

محصوالت 

 کارمزدی
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدد

و  قرص

 دراژه

هزار 

 عدد
2،838،349 544،833 895،868 1،440،701 880،937 2،321،638 880،937 3،202،575 3،199،306 

 قطره
هزار 

 شیشه
618 209 272 481 301 782 301 1،083 1،163 

برگشت از 

 فروش
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ریال

قرص 

 ودراژه
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عدد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ریال تخفیفات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تیوپ پماد وکرم

پماد و 

 کرم

هزار 

 تیوپ
8،362 2،364 2،948 5،312 2،836 8،148 2،836 10،984 10،846 

 3،308،161 3،312،820 904،525 2،406،896 884،074 1،502،371 923،091 579،280 2،959،034 جمع

 

کارشناسی  1398با کل سال مالی  1399و مقدار تولید شش ماهه  فروش شرکت بر مبنای رابطه فروش

 گردیده است.

 نرخ فروش:

 

 ضریب متوسط رشد )نرخ فروش در زمستان+نرخ فروش در زمستان* 1400برای سال جهت براورد نرخ ها 

 محاسبه گردیده است. 1400هزینه ها در سال 

13991400زمستاننه ماههپاییزشش ماههتابستانبهار98/12واحدنرخ فروش

2,358,7402,724,7602,513,6022,634,0532,606,9562,626,7932,677,3102,637,46810,669,029هزار عدد / ریالکپسول

000000000عدد / ریالمحصوالت کارمزدی

1,130,2001,302,2851,512,2761,432,8641,568,4411,484,3081,568,4411,507,4513,136,883هزار عدد / ریالقرص و دراژه

151,110,032155,315,789183,422,794171,209,979190,234,995178,532,907190,234,995181,785,288380,469,990هزار شیشه / ریالقطره

000000000ریال / ریالبرگشت از فروش

000000000عددقرص ودراژه

000000000ریال / ریالتخفیفات

0000034,965,208000تیوپپماد وکرم

32,894,88235,210,23734,241,52034,672,62835,513,2271,695,71535,513,22735,106,70335,513,227هزار تیوپ / ریالپماد و کرم



 

  مبلغ فروش:

 

میلیون  5.680.694، مبلغ 1399ورد میگردد شرکت در سال مالی ا توجه مقدار فروش و نرخ فروش برآب

گردد در سال  ورد میمی باشد همچنین برآ 1398سال مالی  % نسبت به 68ریال به فروش برساند که رشد 

 میلیون ریال فروش داشته باشد. 11.883.226مبلغ  1400مالی 

 

 بهای تمام شده:

رکت نیز بخش عمده بهای تمام شده خود را مواد مستقیم مانند بسیاری از صنایع داخل کشور، این ش

 ، تفکیک بهای تمام شده این شرکت به شرح ذیل می باشد:تشکیل می دهد. 

 

13991400زمستاننه ماههپاییزشش ماههتابستانبهار98/12واحدمبلغ فروش

263,48386,84960,334147,18353,315200,49854,754255,2521,018,316میلیون ریالکپسول

7,1666566,2616,9173,45910,3763,45913,8340میلیون ریالمحصوالت کارمزدی

3,207,902709,5281,354,8002,064,3281,381,6983,446,0261,381,6984,827,72410,035,847میلیون ریالقرص و دراژه

93,38632,46149,89182,35257,261139,61357,261196,873442,487میلیون ریالقطره

000000000میلیون ریالبرگشت از فروش

000000000ریالقرص ودراژه

000000000میلیون ریالتخفیفات

000000000ریالپماد وکرم

275,06783,237100,944184,181100,716284,897100,716385,612385,176میلیون ریالپماد و کرم

3,847,004912,7311,572,2302,484,9611,596,4484,081,4091,597,8865,680,69411,883,226 جمع

71% 

5% 

24% 

 بهای تمام شده

 مواد مستقيم مصرفي 

 دستمزدمستقيم توليد 

 سربارتوليد 



 

 

 1400 1399 زمستان نه ماهه پاییز 139۸ بهای تمام شده

 4،700،482 1،962،228 555،971 1،406،257 544،324 1،290،311 مواد مستقیم مصرفی

 221،720 170،554 85،277 85،277 26،584 87،322 دستمزد مستقیم 

 790،673 619،711 170،973 447،339 163،426 432،481 سربار

 5،712،875 2،752،493 812،221 1،938،873 734،334 1،810،114 هزینه های تولید

 0 0 0 0 0 0 هزینه های جذب نشده

 0 48،808- 0 48،808- 1،745 23،916 گردش موجودی 

 5،712،875 2،703،685 812،221 1،890،065 736،079 1،834،030 بهای تمام شده

از مجموع مبلغ مواد  1400و سال  99در بهای تمام شده نحوه محاسبه مواد مستقیم مصرفی برای زمستان 

 مصرفی )مواد اولیه داروئی داخلی و وارداتی و مواد بسته بندی داخلی و وارداتی(می باشد.

در ضریب نرخ افزایش  1399،مبلغ دستمزد در سال 1400نحوه محاسبه دستمزد مستقیم  برای سال 

 می باشد. 1400دستمزد در سال 

از مجموع سربار )هزینه حقوق و دستمزد،هزینه استهالک،هزینه  99نحوه محاسبه سربار برای زمستان 

 ها(می باشد.انرژی،هزینه مواد مصرفی،هزینه تبلیغات و سایر هزینه 

برای بدست آوردن گردش موجودی:گردش موجودی فصل قبل/)تفاضل جمع مقدار تولید و مقدار فروش 

 فصل قبل(* )تفاضل جمع مقدار تولید و مقدار فروش همان فصل(

 

 مواد اولیه:

 1400 1399 زمستان نه ماهه پاییز 139۸ مبلغ مواد مصرفی

 مواد اولیه دارویی  )داخلی(
1،060،252 416،216 1،097،144 416،216 1،513،360 4،168،054 

 مواد اولیه دارویی )وارداتی(

 مواد بسته بندی )داخلی(
287،804 128،108 309،113 139،755 448،868 532،428 

 مواد بسته بندی )وارداتی(

 4،700،482 1،962،228 555،971 1،406،257 544،324 1،349،454 جمع کل

 

 



 

در ضریب  99مبلغ پاییز  + 99مبلغ پاییز )99محاسبه مواد اولیه دارویی داخلی و وارداتی برای زمستان  برای

 استفاده شده است. ( 99 نرخ افزایش رشد مواد اولیه داروئی در زمستان

در  99مبلغ پاییز  + 99مبلغ پاییز ) 99و برای محاسبه مواد بسته بندی داخلی و وارداتی برای زمستان 

 استفاده شده است.(  99ضریب نرخ افزایش رشد مواد بسته بندی در زمستان 

 

 

 1400 1399 زمستان نه ماهه پاییز 139۸

 %89 %77 %75 %78 %76 %79 سهم مواد اولیه از کل مواد

 %11 %23 %25 %22 %24 %21 سهم بسته بندی از کل مواد

 

جمع کل مواد بسته بندی و مواد اولیه  / مواد اولیه داخلی و وارداتی  جمعسهم مواد اولیه از کل مواد از 

 بدست آمده است.

جمع کل مواد بسته بندی و مواد  / و سهم بسته بندی از کل مواد از جمع مواد بسته بندی داخلی و وارداتی

 اولیه بدست آمده است.

 

 

 

 1400 1399 زمستان نه ماهه پاییز 139۸

از هزینه سهم مواد اولیه 

 تولید
59% 57% 57% 51% 55% 73% 

سهم بسته بندی از هزینه 

 تولید
16% 17% 16% 17% 16% 9% 

 %4 %6 %10 %4 %4 %5 سهم دستمزد

 %14 %23 %21 %23 %22 %24 سهم سربار

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 جمع کل

 



 

مبلغ هزینه های  / برای محاسبه سهم مواد اولیه از هزینه تولید جمع مبلغ مواد اولیه)داخلی و وارداتی( 

 تولید استفاده شده است.

مبلغ هزینه های  / برای محاسبه سهم بسته بندی از هزینه تولید جمع مبلغ بسته بندی)داخلی و وارداتی( 

 تولید استفاده شده است.

 هزینه تولید استفاده شده است. /تمزد از هزینه تولید از دستمزد مستقیم برای محاسبه سهم دس

 هزینه تولید استفاده شده است. /و برای محاسبه سهم سربار از هزینه تولید از سربار 

 

 

 هزینه سربار:

 1400 1399 زمستان نه ماهه پاییز  139۸ سربار

 598،363 460،279 126،337 333،943 120،321 295،825 هزینه حقوق و دستمزد 

 48،444 48،444 12،480 35،964 12،480 41،481 هزینه استهالک 

هزینه انرژی )آب، برق، گاز و 

 سوخت( 
5،820 4،615 10،460 4،845 15،305 19،897 

 89،200 68،615 20،562 48،054 19،583 53،204 هزینه مواد مصرفی 

 0 0 0 0 0 0 هزینه تبلیغات 

 11،497 8،844 2،340 6،504 2،228 8،512 و نقل هزینه حمل

 21،873 16،825 4،410 12،415 4،200 27،639 سایر هزینه ها 

 790،673 619،711 170،973 447،339 163،426 433،879 جمع 

هزینه حقوق  + 99هزینه حقوق و دستمزد در پاییز ) 99برای محاسبه هزینه حقوق دستمزد برای زمستان 

 استفاده شده است. (99ضریب رشد سربار در زمستان  * 99و دستمزد پاییز 

هزینه حقوق  + 99هزینه حقوق و دستمزد در سال )1400و برای محاسبه هزینه حقوق دستمزد برای سال  

 استفاده شده است. ( 1400ضریب رشد سربار در سال*  99و دستمزد سال 

 روند گذشته محاسبه شده است.و هزینه استهالک به مانند 

 نحوه محاسبه بقیه اقالم هزینه ها در سربار به مانند هزینه حقوق و دستمزد محاسبه شده است.

 



 

 

 

 

 :سایر اقالم عملیاتی

 

 سایر درآمدهای عملیاتی

۲9/1۲/139۸ شرح  31/0۶/1399  

 1،541 3،763 فروش ضایعات 

 180 185 سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهی 

 1،001 0 سود و زیان فروش مواد اولیه و بسته بندی 

 80،587 14،714 سود تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی 

 1،012 6،333 برگشتی از تولید و اضافات انبار 

 0 77 سایر 

 84،321 25،072 جمع 

 

 سایر اقالم غیر عملیاتی:

 

 ها گذاری سرمایهدرآمد  -های غیرعملیاتی  سایر درآمدها و هزینه

139۸/1۲/۲9 شرح  

 17،315 سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاریها 

 17،315 جمع 

 

 هزینه سربار

 هزينه حقوق و دستمزد 

 هزينه استهالک 

 (  آب، برق، گاز و سوخت)هزينه انرژي 

 هزينه مواد مصرفي 

 هزينه تبليغات 

 حق العمل و کميسيون فروش 



 

 

 صورت سود و زیان:

 

 

 

 

13991400زمستاننه ماههپاییزشش ماههتابستانبهار1398دوره مالی

3,847,004912,7311,572,2302,484,9611,596,4484,081,4091,639,4385,720,84611,005,298فروش

5,712,875-2,703,685-812,221-1,890,065-736,079-1,122,214-671,542-450,672-1,834,030-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

2,012,974462,059900,6881,362,747860,3682,191,343827,2173,017,1615,292,423سود )زیان( ناخالص

129,09149,183171,625330,159-44,999-84,092-44,316-39,776-176,597-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

25,07273383,58884,3214,00088,3214,00092,32192,321سایر درآمدهای عملیاتی

30,201-30,201-11,295-18,906-11,295-7,611-3,68411,295-22,549-سایر هزینه های عملیاتی

1,838,900419,332936,0331,355,365808,0752,131,668869,1053,250,9075,684,702سود )زیان( عملیاتی

175,406-189,357-22,008-167,349-21,430-145,919-70,618-75,301-262,692-هزینه های مالی

17,31556473,29573,859073,859073,85973,859درآمد سرمایه گذاری ها

15,7336952,2272,92202,92202,9220اقالم متفرقه

1,609,256345,290940,9371,286,227786,6452,041,100847,0973,138,3305,583,156سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

1,241,234-697,706-164,259-152,5370-249,410-171,720-77,690-357,766-مالیات

1,251,490267,600769,2171,036,817634,1082,041,100682,8382,440,6244,341,922سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

000000000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

1,251,490267,600769,2171,036,817634,1082,041,100682,8382,440,6244,341,922سود )زیان( خالص

1,2152017471,0076161,9826632,3704,215سود هر سهم پس از کسر مالیات

1,030,0001,330,0001,030,0001,030,0001,030,0001,030,0001,030,0001,030,0001,030,000سرمایه



 

 تحلیل عمودی صورت سود و زیان:

 

 

 

 

 ترازنامه:

1397/121398/061398/121399/031399/0613991400دوره مالی

%100%100%100%100%100%100%100فروش

%48-%48-%45-%49-%48-%48-%46-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

%52%52%55%51%52%52%54سود )زیان( ناخالص

%3%3%3-%4-%5-%5-%10-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

%0%0%0%0%0%0%0هزینه کاهش ارزش دریافتنی  ها )هزینه استثنایی(

%1%1%3%0%0%1-%5خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

%55%56%55%46%48%46%48سود )زیان( عملیاتی

%1-%3-%6-%8-%7-%8-%9-هزینه های مالی

%1%1%3%0%1%1%0خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

%55%55%52%38%42%40%39سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

%12-%12-%10-%9-%9-%9-%9-مالیات

%42%42%42%29%33%31%30سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

ر مالیاتی %0%0%0%0%0%0%0سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اث

%42%42%42%29%33%31%30سود )زیان( خالص



 

 

 نسبت های مالی:

درصد1394/121395/121396/121397/121398/061398/121399/031399/06ترازنامه

دارایی

%22,50519,37714,213158,361157,787147,377137,876210,9373موجودی نقد

%000000000سرمایه گذاری کوتاه مدت

%1,322,5361,329,5141,669,5531,716,4861,842,0932,855,8972,437,7273,393,73757دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

%430,055467,402408,206552,415762,111918,350935,7141,316,20918موجودی مواد و کاال

%30,21934,97763,270232,171221,012174,946354,223305,4824پیش پرداخت ها

%000000019,0730دارایی های نگهداری شده برای فروش

%1,805,3151,851,2702,155,2422,659,4332,983,0034,096,5703,865,5405,245,43882جمع داراییهای جاری

%1,7822,7122,0862,6192,2371,9442,3114,4990حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

%325327447291,269291,275328,799328,807309,7347سرمایه گذاریهای بلند مدت

%000000000سرمایه گذاری در امالک

%330,696407,096418,681404,700401,127559,160549,438566,55911داراییهای ثابت مشهود

%14,02020,71521,82717,60715,6608,1227,0816,1070داراییهای نامشهود

%0-0000000پیش پرداخت های سرمایه ای

%000000000سایر دارایی ها

%346,823430,850443,041716,195710,299898,025887,637886,89918جمع داراییهای غیرجاری

%2,152,1382,282,1202,598,2833,375,6283,693,3024,994,5954,753,1776,132,337100جمع داراییها

بدهی

%276,130300,605366,717339,064157,368325,275302,566374,2157پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

%000000000بدهی به شرکتهای گروه و وابسته

%000000000پیش دریافتها

%216,014154,406136,714232,246322,009462,917492,881642,7829ذخیره مالیات بر درامد

%104,48142,082208,41720,559689,80079,5531,121,6191,057,9482سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

%576,550805,631723,277853,079763,8811,345,674849,9881,309,15727حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

%000000000ذخایر

%000000000بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

%1,173,1751,302,7241,435,1251,444,9481,933,0582,213,4192,767,0543,384,10244جمع بدهیهای جاری

%00000261,317005حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

%000000000پیش دریافتهای غیرجاری

%010,3750000000تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

%24,09533,58942,28670,90394,50198,692130,356144,0592ذخیره مزایای پایان خدمت

%24,09543,96442,28670,90394,501360,009130,356144,0597جمع بدهیهای غیر جاری

%1,197,2701,346,6881,477,4111,515,8512,027,5592,573,4282,897,4103,528,16152جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

 بدهیها و حقوق صاحبان سهام

%300,000430,000580,0001,030,0001,030,0001,030,0001,030,0001,030,00021سرمایه

%000000300,000279,1920وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

%30,00043,00058,00096,22596,225103,000103,000103,0002اندوخته قانونی

%624,868462,432482,872733,552539,5181,288,167422,7671,191,98426سود )زیان( انباشته

%954,868935,4321,120,8721,859,7771,665,7432,421,1671,855,7672,604,17648جمع حقوق صاحبان سهام

%2,152,1382,282,1202,598,2833,375,6283,693,3024,994,5954,753,1776,132,337100جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام



 

 :نسبت های نقدینگی  (1

 139۸/1۲ 1397/1۲ 139۶/1۲ 1395/1۲ نقدینگی  

 1.85 1.84 1.5 1.42 نسبت جاری

 1.44 1.46 1.22 1.06 نسبت آنی

 0.07 0.11 0.01 0.01 نسبت نقد

 

 

 

 

سال گذشته اینست که شرکت در پرداخت تعهدات جاری خود با هیچ  4همانگونه که مشاهده می گردد نسبت جاری در 

 مسئله ای روبرو نمی باشد.

 

 

 نسبت های بدهی: (۲

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

1395/12 1396/12 1397/12 1398/12

 نسبت نقد

 نسبت آنی

 نسبت جاری



 

 139۸/1۲ 1397/1۲ 139۶/1۲ 1395/1۲ اهرم/ریسک  

 %52 %45 %57 %59 جمع بدهی ها به جمع دارایی ها

 %27 %25 %28 %36 نسبت بدهی

 0.55 0.48 0.64 0.87 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

 %0 %0 %0 %0 نسبت بدهی های بلند مدت

 0.26 0.21 0.18 0.20 نسبت سود انباشته به دارایی ها

 7.00 5.18 3.52 3.67 نسبت پوشش هزینه بهره
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1395/12 1396/12 1397/12 1398/12

 نسبت پوشش هزينه بهره

 نسبت سود انباشته به دارايی ها

 نسبت بدهی های بلند مدت

 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

 نسبت بدهی

 جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام

 جمع بدهی ها به جمع دارايی ها



 

 :نسبت های سود آوری (3

 139۸/1۲ 1397/1۲ 139۶/1۲ 1395/1۲ سودآوری  

 %52 %54 %50 %50 حاشیه سود ناخالص

 %48 %48 %42 %44 حاشیه سود عملیاتی

 %42 %39 %31 %33 حاشیه سود قبل از مالیات

 %33 %30 %25 %25 حاشیه سود خالص

 %32 %27 %17 %17 بازده دارایی ها

 %67 %61 %51 %49 بازده حقوق صاحبان سهام

 %48 %44 %29 %29 نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی

 

 

همانگونه که در نسبت ها مشخص می باشد شرکت نسبت های سود آوری روندی با شیب صعودی و مطلوب 

 را دارا می باشند. 
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1395/12 1396/12 1397/12 1398/12

نسبت سود قبل از بهره و ماليات به 
 دارايی

 بازده حقوق صاحبان سهام

 بازده دارايی ها

 حاشيه سود خالص

 حاشيه سود قبل از ماليات

 حاشيه سود عملياتی



 

 :نسبت های کارائی (4

 139۸/1۲ 1397/1۲ 139۶/1۲ 1395/1۲ کارایی  

 0.99 0.91 0.69 0.66 گردش دارایی ها

 8.44 6.25 4.83 4.36 گردش دارایی های ثابت

 2.68 2.71 2.13 1.81 گردش موجودی کاال

 1.53 1.23 1.08 1.66 گردش حساب های دریافتنی
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 نمودار قیمت:

 

 نتیجه گیری: 

باید در نظر داشت که در این گزارش برای پیش بینی سود سال جاری مفروضات و عوامل تاثیر گذار محتاطانه در نظر گرفته 

 .گذارد یشرکت م مالی تیرا بر وضع ریتاث نیشترینرخ دالر ب راتییتغشده است و 

و سود ، 99به ازای هر سهم برای سال مالی  ریالی 2.338حال با توجه به محدوده قیمتی فعلی سهم با سود پیش بینی شده 

واحدی قرار گرفته  11( در حال حاضر در محدوده P/Eنسبت قیمت به سود هر سهم ) 1400برای سال مالی  یریال 4.898

 ی دارای پتانسیل بسیار خوبی می باشد.مدت بلند دید با یگذار هیسرما بازار، سهم برای یکاست که با توجه به شرایط فعلی 

کاء رب اطالعات این گزارش را رب عهده نمی گیرد. تنها نو اندیشان بازار سرماهیمحتوای گزارش فوق صراف جهت ربرسی بوده و شرکت کارگزاری اطالعیه سلب  مسئولیت: ، هیچگوهن مسئولیتی رد قبال معامالت انجام شده  با  ات

، پیشنهاد معامله، ایجاب ربای خرید و فروش رهگوهن اوراق بهادار یا  ری ب هب اتخاذ رهگوهن تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد. اطالعات و ساری ازباراهی مالی و یا رتغی محتوای این گزارش نمی تواند هب عنوان اراهئ راه حل سرماهی گذا

تحلیل تغییر کند و این شرکت هیچگوهن مسئولیتی رد قبال عدم ربوز رسانی 
 .این اطالعات را هب عهده نمی گیردمفروضات این گزارش می تواند رد ره لحظه با توهج هب مفروضات 
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