
 

 

 

 

 

 

 تحلیل بنیادی

شرکت سهامی داروسازی البراتوارهای رازک 

 درازک

 9911 آذر

 

 

 

 

 



 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 
 تاریخچه شرکت:



میالدی( با نام شرکت سهامی  3693هجری شمسی ) 3131شرکت سهامی داروسازی البراتوارهای رازک در سال 

درسال  آمریکا فعالیت خود را آغاز نمود. پس از انقالب اسالمی،البراتوارهای فایزر تحت مالکیت شرکت فایزر 

سهام این شرکت به سازمان صنایع ملی ایران انتقال یافت و نام آن به شرکت داروسازی البراتوارهای رازک  3136

  در بورس اوراق بهادار تهران پذبرفته و سهام آن به عموم عرضه شد. 3131این شرکت در تاریخ تغییر یافت.

 

 موضوع فعالیت:

نی، فرآورده های بهدا شتی و آرایشی و سانی، داروهای حیواارخانجات تولید انواع داروهای اناحداث و بهره برداری از ک 

نبی به منظور تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، واردات و صادرات انواع اقالم فوق اکودک و صنایع ج شیرخشک و غذای

 به آنو مواد اولیه مربوط 

 حوزه فعالیت:

 محصوالت انسانی و دامی فعال هست.شرکت در صنعت تولید دارو،

 جداول ذیل می باشد.ح گروه محصوالت و ظرفیت آن ها به شر

 گروه محصول نوع محصول

 قرص،کپسول،شربت،پماد و ژل محصوالت انسانی

 مکمل و ویال محصوالت دامی
   نوع محصول مکمل 11محصول گیاهی و  11محصول دامی،بیش از نوع  07محصول انسانی،بیش از  141بیش از 

 69تولید  ظرفیت عملی ظرفیت اسمی واحد گروه محصول

 1001110.71 1707770777 007770777 صد عددی قرص و کپسول

 000010117 001770777 1107770777 شیشه محلول

 1011101.1 007770777 1001470777 تیوپ پماد و ژل

 00.770011 007770777 000170777 عدد ویال دامی

 0010777 001770777 1100770777 کیلوگرم مکمل دامی       

 

 

 :ریسک ها



سانات ارز و تاثیر تغییرات نرخ ارز بر روی فعالیت شرکت با توجه به وریسک نوسانات ارز: شرایط ویژه اقتصادی در کشور، ن

 .خارجی همواره موضوع بسیار مهمی استحجم خرید خارجی و وابستگی به ماشین آالت 

ریسک نقدینگی: با توجه به فروش مدت دار و همچنین خرید مواد و بسته بندی و قطعات یدکی به صورت نقدی، ریسک 

 .نقدینگی اهمیت خاصی دارد

 

 :سایر برنامه های با اهمیت شرکت

نیاز بوده ، ضمنا افزایش حجم تولید و فروش و نیز اصالح با توجه به شرایط تحریمی تمرکز شرکت بر تامین مواد اولیه مورد  

 شد.ترکیب سبد محصوالت با توجه به نیاز بازار جزو اهداف راهبردی مدیریت می با

 

 (:بازارهای مصرفی )مواد اولیه

 مواد موثره انسانی

 مواد موثره دامی

 مواد اولیه انسانی

 مواد اولیه دامی

 مواد بسته بندی انسانی

 بندی دامی مواد بسته

 

 

 

 

 :عملکرد سال گذشته شرکت دارویی رازک

  قلم داروی انسانی 0اخذ پروانه 



  مورد داروی جدید انسانی 1تولید صنعتی 

  قلم داروی انسانی 0اصالح فرموالسیون برای 

  مورد 1ارسال CTD داروهای انسانی به سازمان غذا و دارو 

  قلم مجوز جهت تولید داروهای جدید انسانی 0اخذ 

 اخذ GMP برای خطوط تولیدی ویال، پودر تزریقی و مکمل 

  موافقت اولیه در خصوص تولید محصوالت جدید ویالهای تزریقی 0اخذ 

 :مزایای شرکت دارویی رازک

 صادرات 

  ت در کشور افغانستانالقلم از محصو 10اقدام جهت ثبت  

 اقت این شرکت در کشور عرالاقدام جهت ثبت شرکت و ثبت دو قلم از محصو  

 بررسی شرایط ثبت در کشورهای حوزه CIS ترکمنستان، گرجستان و ارمنستان  

 بررسی شرایط ثبت در کشورهای آفریقایی و حضور موثر جهت صادرات داروهای انسانی و دامی در کشور سومالی  

 ت دامیالقلم از محصو 1تنظیم مدارک ثبت  تهیه و(CPP,GMP) جهت ثبت در کشور نیجریه  

  سال دوم تمدید گردید 1، در کشور تاجیکستان برای )ویتافورت ب(ثبت محصول  

  قلم از محصوالت دامی در کشور آذر بایجان 1ثبت 

 

 

 

 

 

 معرفی صنعت:



رازک با بهره گیری از نیروهای متخصص در خصوص تولید انواع داروهای انسانی و داروهای دامپزشکی یکی از پیشگامان 

داروهای انسانی رازک در اشکال مختلف دارویی شامل قرص، کپسول، شربت،  .میرودصنعت داروسازی در ایران بشمار 

پمادهای جلدی و ژل های موضعی، در گروه های مختلف درمانی شامل آنتی بیوتیک ها، داروهای قلبی عروقی، داروهای ضد 

خون، داروهای موثر بر سیستم اعصاب التهاب غیر استروئیدی، داروهای ضد حساسیت، ویتامینهای خون ساز، پائین آورنده قند 

 .مرکزی و ضد ناتوانی جنسی تولید و عرضه میگردد

در بخش داروهای دامپزشکی اشکال مختلف دارویی شامل پودرهای محلول در آب، محلول های خوراکی، ویالهای تزریقی و 

همراه )ل آنتی بیوتیک ها، ویتامین ها انواع مکمل های غذایی و درمانی مخصوص دام و طیور در گروههای مختلف درمانی شام

با مواد معدنی، الکترولیتها و اسیدهای آمینه( ضد انگل های خونی و گوارشی، پروبیوتیک، ضد التهاب غیر استروئیدی و ضد 

 .کوکسیدیوز تولید و عرضه میگردد

 

 سرمایه شرکت و سهامداران:

د،الزم به ذکر است که در سال مالی جاری شرکت دو ریالی می باش 3.111سهم  996.311.111سرمایه شرکت شامل  

درصد از محل سود انباشته افزایش سرمایه داده است.ترکیب سهامداران شرکت  03و  01به مقدار  مرتبه و هر بار 

 :به شرح جدول ذیل می باشد

 درصد سهام )میلیون عدد(تعداد سهام شرح

 1.0.1 410 داروپخش

 1.0.1 110 سرمایه گذاری البرز

 4000 41 سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

 40.0 0. سرمایه گذاری داروئی تامین

 100 11 سرمایه گذاری توسعه ملی

 .1101 11001 سایر

 177 00001 جمع

 



 

 هیئت مدیره شرکت:

 سمت نماینده اشخاص حقوقی اعضای هیئت مدیره شرکت

 رئیس هیئت مدیره دکتر قیس بدری شرکت گروه سرمایه گذاری البرز)سهامی عام(

 و مدیر عامل نائب رئیس هیئت مدیره علی مرتضوی تبریزی دارو پخش)سهامی عام(شرکت 

 عضو هیات مدیره فرهاد همدانی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین)سهامی عام(

  سرمایه گذاری صبا تامین)سهامی عام(شرکت 
دکتر سید حمید جمال آقای 

 عزآبادیالدینی 
 عضو هیات مدیره

  عضو هیئت مدیره جلیل یعقوب زاده شرکت توزیع داروهای دامی دارو پخش)سهامی خاص(

 

 

 

53.31 

13.31 

4.76 

4.39 
1.7 

22.53 

 سهامداران

 داروپخش

 سرمایه گذاری البرز

 سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

 سرمایه گذاری داروئی تامین

 سرمایه گذاری توسعه ملی

 سایر



 سرمایه و روند افزایش آن:

 تغییرات افزایش سرمایه)میلیون ریال(

 محل افزایش سرمایه آخرین سرمایه مبلغ افزایش سرمایه سرمایه قبلی تاریخ

 اندوخته 013111 310،311 310311 3160913901

 اندوخته 331111 013،111 013111 3163911930

 اندوخنه9مطالبات 361111 391،111 331111 3169930933

 اندوخته 331111 301،111 361111 3166911933

 اندوخته 996311 339،311 331111 3166913933
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 جایگاه شرکت:

درصد از سهام کل بازار دارویی ایران  0شرکت برتر داروسازی کشور  31 شرکت داروسازی رازک به عنوان یکی از 

را در اختیار دارد و در زمینه تولید داروهای عمومی علی الخصوص داروی فشارخون با برند لوزار در سطح جامعه 

ال، در پزشکی شناخته می گردد.این محصوالت عالوه بر بازار دارویی ایران، به علت برخورداری از کیفیت با

کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان، جمهوری های آسیای میانه، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، سومالی، 

ترکیه، گرجستان، عراق، عربستان سعودی، تاجیکستان ثبت شده و به فروش می رسند. شرکت رازک افتخار 

 .را دارد OHSAS 39113(0133) , ISO 6113(0133) and ISO 33113 (0133) کسب ایزوهای

 مفروضات:

 بهار تابستان پاییز زمستان  00411 واحد مفروضات

  00,111  00,111  00,111  00,111  000,111 ریال ارز دولتی

  000,111  001,111  001,111  001,111  001,111 ریال دالر 

 13%       13% درصد تورم

 

 متوسط رشد:

 3311 زمستان پاییز تابستان 3169  

 1043 73 73 73 103. رشد مواد اولیه دارویی

 43 03 103 13. 013 رشد مواد بسته بندی

 73. 73 73 73 73. رشد دستمزد

 73. 13 13 13 73. رشد سربار

 043 3. 13 173 1703 متوسط رشد هزینه تولید

است برای محاسبه رشد درصد رشد داشته  111معادل  66مبانی و مرجع قیمت گذاری دولت می باشد که در سال 

در نظر گرفته شده است که  3311و ارز دولتی سال  66میانگین ارز دولتی در زمستان  3311مواد اولیه در سال 

 درصدی متصور گردیده است. 333رشد 

 3311در پاییز و زمستان و برای سال نیماییمیانگین ارز  66ه رشد مواد بسته بندی در زمستان ببرای محاس

 می باشد. 3311در سال  نیماییخ ارز و نر 66در زمستان  نیماییمیانگین نرخ ارز 

برای محاسبه متوسط رشد درصد در نظر گرفته شده است. 11 حدود3311و  3166رشد دستمزد و سربار برای سال 

سته بندی،رشد دستمزد و رشد سربار به سهم مواد هزینه از میانگین جمع رشد مواد اولیه داروئی،رشد مواد ب

 اولیه از هزینه تولید،سهم بسته بندی از هزینه تولید،سهم دستمزد و سهم سربار فصل گذشته بدست می آید.



 مقدار فروش:

 واحد کاال

مبانی و 

مرجع 

قیمت 

 گذاری

 66شش ماهه  3169

 تعداد فروش
درصد از 

 کل
 تعداد فروش

       فروش داخلی: 

 1،0.0،404 03 01،4.0.،. دولت  عددی 177 گروه کپسول انسانی 

 0،001،707 03. 11،410،710 دولت  عددی 177 گروه قرص انسانی 

 1،040،070 103 0،011،010 دولت  عدد  گروه نیمه جامدات انسانی 

 4،044،001 113 00،174.،0 دولت  عدد  گروه شربت انسانی 

 07.،0.. 13 100،711 دولت  کیلوگرم  گروه مکملهای دامی 

 1،010،111 103 0،440،100 دولت  عدد  گروه ویالهای دامی 

 11،177،000 1773 10.،41،000     جمع فروش داخلی 

 003 درصد از فروش کل
  

       فروش صادراتی: 

 7 13 17،000 دولت  عددی 177 گروه کپسول انسانی 

 00،101 1.3 400،.1 دولت  عددی 177 گروه قرص انسانی 

 7 403 177،744 دولت  عدد  گروه نیمه جامدات انسانی 

 01،010 13. 117،004 دولت  عدد  گروه شربت انسانی 

 7 73 7 دولت  کیلوگرم  گروه مکملهای دامی 

 7 73 7 دولت  عدد  گروه ویالهای دامی 

 101،110 1773 .411،10     : جمع فروش صادراتی

 13 از فروش کلدرصد 
  

 14،171.،.4 جمع فروش داخلی و صادراتی
  

 



 

 

 

 مقدار فروش
3163 

 3311کارشناسی  3166کارشناسی  زمستان نه ماهه شش ماهه 3169

 .1،041،10 417،.74،. 071،000 41،401.،1 1،0.0،404 1.0،.0.،. 100،7.7،. گروه کپسول انسانی

 10،001،410 17،100،717 104،.1،10 11،114،0.0 0،011،001 11،111،401 .14،400،41 گروه قرص انسانی

 .1،107،10 01.،4،014 0.1،.1،11 077،147،. 1،040،070 0،011،001 .1،401،11 گروه نیمه جامدات انسانی

 07،110.،0 0،100،001 1،400،177 01.،0،111 4،044،001 00.،0،110 117،.0،01 گروه شربت انسانی

 100،017 474،007 1،077. 01،707. 07.،0.. 100،711 017،111 مکملهای دامیگروه 

 0،100،014 .41،10.،0 1،101،111 01.،1،117 1،010،111 0،440،100 0،001،110 گروه ویالهای دامی

 70،414.،.4 041،700،.4 17،0.7،414 1،017،011. 11،107،1.0 14،171.،.4 0،411،0.7. جمع

 

 کارشناسی گردیده است. 1.00با کل سال مالی  1.00شش ماهه  و مقدار تولید مبنای رابطه فروشفروش شرکت بر 

 

 

99% 

1% 

 فروش

 فروش صادراتی فروش داخلی



 نرخ فروش:

 

نرخ فروش در پاییز و بعالوه نرخ فروش در پاییز در ضریب متوسط رشد هزینه ها در  1.00برای زمستان جهت براورد نرخ ها،

نرخ فروش در زمستان و بعالوه نرخ فروش در زمستان در ضریب  1477برای سال  و فصل زمستان محاسبه گردیده است.

 محاسبه شد. 1477متوسط رشد هزینه ها در سال 

 مبلغ فروش:

میلیون ریال به فروش برساند  004440007 ، مبلغ1.00ورد میگردد شرکت در سال مالی آبا توجه مقدار فروش و نرخ فروش بر

  1000.401.1مبلغ  1477گردد در سال مالی  ورد میآمی باشد همچنین بر 1.00سال مالی 3 نسبت به سال 01که رشد 

نرخ فصل گذشته در ضریب متوسط رشد هزینه  ، میلیون ریال فروش داشته باشد.همچنین نحوه محاسبه تخفیفات و برگشت

 در فصل بعدی محاسبه می شود. 

13991400زمستاننه ماههپاییزشش ماههتابستانبهار971398واحدنرخ فروش

234,257314,001388,979416,961402,104421,131407,808433,765413,795799,303گروه کپسول انسانی 

101,478128,924127,701131,753129,780133,071130,905137,063132,475252,567گروه قرص انسانی 

30,21544,98745,32751,25647,21951,76848,60053,32149,70098,256گروه نیمه جامدات انسانی 

50,69660,27868,631183,22086,842185,052110,531190,604126,092351,227گروه شربت انسانی 

156,596148,102163,113178,357172,189180,140172,888185,545173,910341,905گروه مکملهای دامی 

122,659150,751194,972687,219483,665694,092573,232714,914615,5331,317,380گروه ویالهای دامی 

عدد / ریال

13991400زمستاننه ماههپاییزشش ماههتابستانبهار139613971398واحدمبلغ فروش

2,109,410749,1611,065,480338,595320,644659,239295,629954,868304,4981,259,3652,350,983میلیون ریالگروه کپسول انسانی

1,470,3631,999,936618,928672,5961,291,524688,3991,979,923709,0512,688,9735,041,854میلیون ریالگروه قرص انسانی

165,959308,28881,67043,306124,97659,732184,70861,524246,231507,056میلیون ریالگروه نیمه جامدات انسانی

386,484573,811268,121135,252403,373273,229676,602281,426958,0292,595,659میلیون ریالگروه شربت انسانی 

133,14288,72122,39736,03758,4345,89164,3256,06770,39294,691میلیون ریالگروه مکملهای دامی 

164,810830,6781,122,732238,5001,192,2551,430,7551,521,6022,952,3571,567,2504,519,6089,983,046میلیون ریالگروه ویالهای دامی 

829,228-336,594-112,501-224,092-109,224-114,868-108,143-6,725-44,614-29,582-میلیون ریالبرگشت

2,109,826-961,215-286,240-674,976-277,903-397,073-275,151-121,922-435,830-535,116-0میلیون ریالتخفیفات

2,274,2203,171,0894,678,5241,439,5642,016,7963,456,3602,457,3555,913,7152,531,0758,444,79017,634,235جمع



 بهای تمام شده:

، مانند بسیاری از صنایع داخل کشور، این شرکت نیز بخش عمده بهای تمام شده خود را مواد مستقیم تشکیل می دهد. 

 تفکیک بهای تمام شده این شرکت به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

)مواد از مجموع مبلغ مواد مصرفی  1477و سال  00نحوه محاسبه مواد مستقیم مصرفی برای زمستان بهای تمام شده  در

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

در ضریب نرخ  1.00،مبلغ 1477می باشد و برای سال  00همانند پاییز  00نحوه محاسبه دستمزد مستقیم برای زمستان 

 می باشد. 1477افزایش دستمزد در سال 

سربار )هزینه حقوق و دستمزد،هزینه استهالک،هزینه انرژی،هزینه مواد  از مجموع 00نحوه محاسبه سربار برای زمستان 

برای بدست آوردن گردش موجودی:گردش موجودی فصل قبل/)تفاضل جمع مصرفی،هزینه تبلیغات و سایر هزینه ها(می باشد.

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

مواد مستقیم 
 مصرفی
72% 

 دستمزد مستقیم 
7% 

 سربار
20% 

 هزینه های جذب نشده
0% 

 گردش موجودی 
 بهای تمام شده 1%-

13991400زمستاننه ماههپاییزشش ماههتابستانبهار1398شش ماهه1397واحدبهای تمام شده

992,329747,7201,742,344633,920706,8071,340,727742,2572,082,984765,8902,848,8746,522,294میلیون ریالمواد مستقیم مصرفی

112,44476,490157,40948,60448,88997,49348,889146,382146,382292,764380,593میلیون ریالدستمزد مستقیم 

295,143214,193495,053120,688210,381331,069220,304551,373230,723782,0971,004,200میلیون ریالسربار

1,399,9161,038,4032,394,806803,212966,0771,769,2891,011,4502,780,7391,142,9963,923,7357,907,087میلیون ریالهزینه های تولید

00000000000میلیون ریالهزینه های جذب نشده

101,6830-101,6830-34,794-66,889-34,794-32,095-35,585-11,47543,205-میلیون ریالگردش موجودی 

1,388,4411,081,6082,359,221771,117931,2831,702,400976,6562,679,0561,142,9963,822,0527,907,087میلیون ریالبهای تمام شده



 لیه:مواد او

 

در ضریب نرخ  00بعالوه مبلغ پاییز   00 از مبلغ پاییز 00برای محاسبه مواد اولیه دارویی داخلی و وارداتی برای زمستان 

 استفاده شده است. 00افزایش رشد مواد اولیه داروئی در زمستان 

در ضریب نرخ  00بعالوه مبلغ پاییز   00از مبلغ پاییز  00برای محاسبه مواد بسته بندی داخلی و وارداتی برای زمستان و 

 استفاده شده است. 00افزایش رشد مواد بسته بندی در زمستان 

 

 

 

 

 سهم مواد اولیه از کل مواد از جمع مواد اولیه داخلی و وارداتی بر جمع کل مواد بسته بندی و مواد اولیه بدست آمده است.

داخلی و وارداتی بر جمع کل مواد بسته بندی و مواد اولیه بدست آمده و سهم بسته بندی از کل مواد از جمع مواد بسته بندی 

 است.

 

13991400زمستاننه ماههپاییزشش ماهه 99تابستان 99بهار 139899واحدمبلغ مواد مصرفی

مواد اولیه دارویی )داخلی(

مواد اولیه دارویی )وارداتی(

مواد بسته بندی )داخلی(

مواد بسته بندی )وارداتی(

1,742,344633,920706,8071,340,727742,2572,082,984765,8902,848,8746,522,294میلیون ریالجمع کل

1,007,4271,192,345

میلیون ریال

میلیون ریال

482,2901,841,4475,329,949

379,874239,343224,517463,860259,967723,827283,600

1,362,470394,577482,290876,867482,2901,359,157

13991400زمستاننه ماههپاییزشش ماههتابستانبهار1398شش ماهه 139798

67%69%78%62%68%65%65%65%63%65%82%

33%31%22%38%32%35%35%35%37%35%18%

سهم مواد اولیه از کل مواد

سهم بسته بندی از کل مواد



 

 

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

 شده است.

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

 استفاده شده است.

 برای محاسبه سهم دستمزد از هزینه تولید از دستمزد مستقیم بر هزینه تولید استفاده شده است.

 بار بر هزینه تولید استفاده شده است.و برای محاسبه سهم سربار از هزینه تولید از سر

مجموع مبلغ سربار و دستمزد استفاده شده  و برای محاسبه نسبت جذب نشده به سربار و دستمزد از هزینه جذب نشده بر

 است.

 

 

 

 

 

 

13991400زمستاننه ماههپاییزشش ماهتابستانبهار1398شش ماهه 139798

%67%47%42%49%48%50%50%49%57%50%47.6سهم مواد اولیه از هزینه تولید

%15%26%25%26%26%26%23%30%16%22%23سهم بسته بندی از هزینه تولید

%5%8%13%5%5%6%5%6%7%7%8سهم دستمزد

%13%20%20%20%22%19%22%15%21%21%21سهم سربار

%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100جمع کل

%0%0%0نسبت جذب نشده به سربار و دستمزد



 هزینه سربار:

 

ه هزینه حقوق و بعالو 00مبلغ هزینه حقوق و دستمزد در پاییز   00برای محاسبه هزینه حقوق دستمزد برای زمستان 

 استفاده شده است. 00در ضریب رشد سربار در زمستان   00دستمزد پاییز 

بعالوه هزینه حقوق و  00مبلغ هزینه حقوق و دستمزد در سال   1477و برای محاسبه هزینه حقوق دستمزد برای سال  

 استفاده شده است.  1477در ضریب رشد سربار در سال   00دستمزد سال 

 تهالک به مانند روند گذشته محاسبه شده است.و هزینه اس

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

 

13991400زمستاننه ماههپاییزشش ماههتابستانبهار1398شش ماهه98 1397واحدسربار

001071،001،.140،007114،0111.1،44040،0741.1،000107،1071.0،140.10،110141،10140میلیون ریالهزینه حقوق و دستمزد 

11،01041،01141،011..1،17010،710.0،1111،00011،01010،01111،01010،0.میلیون ریالهزینه استهالک 

0،0014،01.17،1011،4171،1110،1011،41711،0011،00710،00114،107میلیون ریالهزینه انرژی )آب، برق، گاز و سوخت( 

141،10711،11414،001.،171،0000،1001،7000.،001.،0،1414،041.4میلیون ریالهزینه مواد مصرفی 

77777777777میلیون ریالهزینه تبلیغات 

4010،000110،71401،001107،00101،004140،400.17،411.،01،04101،007101،1.710میلیون ریالسایر هزینه ها 

0.1.7،01.001،7001،774،177.،74111.،1،700117..01.،101،14.114،10.401،71.117،000117میلیون ریالجمع 

هزینه حقوق و 
 دستمزد 
47% 

 هزینه استهالک 
7% 

آب، برق، )هزینه انرژي 
 (  گاز و سوخت

2% 

هزینه 
مواد 

 مصرفي 
7% 

 هزینه تبلیغات 
0% 

 سایر هزینه ها 
37% 

 هزینه سربار



 :سایر اقالم عملیاتی

 سایر درآمدهای عملیاتی

0693093163 شرح  0693093169  

 10.،1 7 سود حاصل از فروش پسماند 

 00. 141،. خالص کسری و اضافی انبار 

 7 11،101 سایر 

 1،000 10،110 جمع 

 

 

 سایر اقالم غیر عملیاتی:

 

 ها گذاری درآمد سرمایه -غیرعملیاتی  یسایر درآمدها

3163930906 شرح  3169930906  

 111،141 41،1.7 سود سهام 

 111،141 41،1.7 جمع 

 

 

 

 سرمایه گذاری ها:

 

 

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

بهای تمام شدهدرصد مالکیت

سال مالی 

شرکت 

سرمایه پذیر

درآمد سرمایه گذاری 

 میلیون ریال
بهای تمام شدهدرصد مالکیت

درآمد سرمایه گذاری 

میلیون ریال

0016,42964,366 4916,4291.00/11/10داملران رازک 

0013,8020 1713,8021.00/11/10داروسازی زهراوی 

149,021052,978260,605 1552,9781.00/11/10داروسازی شهید قاضی 

324,971

نام شرکت

دوره 9 ماهه منتهی به 3166919913سال مالی منتهی به 3169930906



 زیان:صورت سود و 

 

 

 

 

13991400زمستان 99نه ماهه 99پاییز 99شش ماهه 99تابستان 99بهار 13961397139899واحدسود و زیان

2,274,2203,171,0894,678,5241,439,5642,016,7963,456,3602,457,3555,913,7152,531,0758,444,79017,634,235میلیون ریالدرآمدهای عملیاتی

7,907,087-3,822,052-1,142,996-2,679,056-976,656-1,702,400-931,283-771,117-2,359,221-1,388,441-1,389,541-میلیون ریالبهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

884,6791,782,6482,319,303668,4471,085,5131,753,9601,480,6983,234,6581,388,0794,622,7389,727,148میلیون ریالسود )زیان( ناخالص

440,856-224,407-63,277-161,130-65,707-95,423-53,927-41,496-159,033-149,439-148,839-میلیون ریالهزینه های فروش، اداری و عمومی

1,10618,5175,6982,4053,0715,4762,0007,4762,0009,4769,476میلیون ریالسایر درآمدهای عملیاتی

845-845-8450-8450-745-100-17,851-27,534-17,784-میلیون ریالسایر هزینه های عملیاتی

719,1621,624,1922,148,117629,2561,033,9121,663,1681,416,9913,080,1591,326,8024,406,9629,294,923میلیون ریالسود )زیان( عملیاتی

1,010,419-580,851-137,083-443,767-133,090-310,677-156,104-154,573-378,778-453,028-187,126-میلیون ریالهزینه های مالی

25942,230151,541324,9701324,9710324,9710324,971478,011میلیون ریال درآمد سرمایه گذاری ها

3,71629,9145,944859,0219,10609,10609,1060میلیون ریال اقالم متفرقه

536,0111,243,3081,926,824799,738886,8301,686,5681,283,9012,970,4691,189,7194,160,1888,762,516میلیون ریالسود  عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

1,408,366-658,041-178,458-479,583-207,286-272,297-166,393-105,904-295,818-199,170-155,364-میلیون ریالمالیات بر درآمد

380,6471,044,1381,631,006693,834720,4371,414,2711,076,6152,490,8861,011,2613,502,1477,354,150میلیون ریالسود خالص عملیات در حال تداوم

00000000000میلیون ریالسود عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

380,6471,044,1381,631,006693,834720,4371,414,2711,076,6152,490,8861,011,2613,502,1477,354,150میلیون ریالسود  خالص

2,5381,7611,8347808101,5901,2102,8001,1373,9378,268ریالسود هر سهم

150,000593,000889,500889,500889,500889,500889,500889,500889,500889,500889,500میلیون ریالسرمایه



 

 تحلیل عمودی صورت سود و زیان:

 

میانگینشش ماهه 99بهار 139513961397139899واحدسود و زیان

%100%100%100%100%100%100%100میلیون ریالدرآمدهای عملیاتی

%46-%49-%54-%50-%44-%61-%63-میلیون ریالبهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

%47%51%46%50%56%39%37میلیون ریالسود )زیان( ناخالص

%2-%3-%3-%3-%5-%7%4-میلیون ریالهزینه های فروش، اداری و عمومی

%0%0%0%0%1%0%0میلیون ریالسایر درآمدهای عملیاتی

%6%0%0%0%1-%32-%0میلیون ریالسایر هزینه های عملیاتی

%42%48%44%46%51%32%33میلیون ریالسود )زیان( عملیاتی

%8-%9-%11-%8-%14-%0%7-میلیون ریالهزینه های مالی

%6%9%023%1%0%0میلیون ریال درآمد سرمایه گذاری ها

%4%0%00%1%24-%1میلیون ریال اقالم متفرقه

%37%49%56%41%39%7%28میلیون ریالسود  عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

%8-%8-%7-%6-%6-%17-%6-میلیون ریالمالیات بر درآمد

%30%41%48%35%33%0%22میلیون ریالسود خالص عملیات در حال تداوم

%0000%0%0%0میلیون ریالسود عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

%33%41%48%35%33%17%22میلیون ریالسود  خالص



 ترازنامه:

 

شش ماهه اول 99سه ماهه اول 1394139513961397139899دوره مالی

دارایی

239,557375,952107,997265,224112,32067,676134,791موجودی نقد

0000000سرمایه گذاری کوتاه مدت

2,225,1442,513,1923,432,0233,323,3294,040,2595,219,2715,476,009دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

697,462831,022667,547824,2791,517,1871,276,2871,846,812موجودی مواد و کاال

75,52059,37671,493229,286408,910903,439712,784پیش پرداخت ها

0000000دارایی های نگهداری شده برای فروش

3,237,6833,779,5424,279,0604,642,1186,078,6767,466,6738,170,396جمع داراییهای جاری

7401,1071,3406,4178,79407,978حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

48,02061,34248,28847,01286,22886,22886,228سرمایه گذاریهای بلند مدت

0000000سرمایه گذاری در امالک

313,734342,665336,800313,895319,687293,033365,164داراییهای ثابت مشهود

5492,0842,0072,0582,0652,0362,951داراییهای نامشهود

-------پیش پرداخت های سرمایه ای

0000000سایر دارایی ها

363,043407,198388,435369,382416,774381,297462,321جمع داراییهای غیرجاری

3,600,7264,186,7404,667,4955,011,5006,495,4507,847,9708,632,717جمع داراییها

بدهی

124,065162,656244,850358,284596,061689,926695,920پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

-------بدهی به شرکتهای گروه و وابسته

00004,2754,3004,307پیش دریافتها

147,142137,567168,877173,785296,523402,427570,937ذخیره مالیات بر درامد

394,553537,665888,990827,751782,8481,931,1811,697,354سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

1,757,1542,102,9001,975,4921,840,0552,178,0172,613,7632,884,061حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

21,07695,33099,9630112,436296,523111,133ذخایر

0000000بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

2,443,9903,036,1183,378,1723,199,8753,970,1605,938,1205,963,712جمع بدهیهای جاری

0000000حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

----000پیش دریافتهای غیرجاری

0000000تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

47,83351,89460,05171,21493,777118,753126,956ذخیره مزایای پایان خدمت

47,83351,89460,05171,21493,777118,753126,956جمع بدهیهای غیر جاری

2,491,8233,088,0123,438,2233,271,0894,063,9376,056,8736,090,668جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

205,000410,000410,000593,000593,000593,000713,000سرمایه

0000000صرف سهام

00000120,0000وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

0000000سهام خزانه

0000---صرف سهام خزانه

20,50041,00041,00059,30059,30059,30059,300اندوخته قانونی

0000000اندوخته طرح و توسعه

----000مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگه داری شده برای فروش

0000000مازاد تجدید ارزیابی داراییها

----000اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکت های دولتی

0000000تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل واحد پول گزارشگری

883,403647,728778,2721,088,1111,779,2131,018,7971,769,749سود )زیان( انباشته

1,108,9031,098,7281,229,2721,740,4112,431,5131,791,0972,542,049جمع حقوق صاحبان سهام

3,600,7264,186,7404,667,4955,011,5006,495,4507,847,9708,632,717جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام



 

 نسبت های مالی:

 :نسبت های نقدینگی  (3

 

 

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: (1

 TTM/MRQ 3169 3163 3169 3163 اهرم9ریسک  

 013 0.3 013 043 043 جمع بدهی ها به جمع دارایی ها

 1473 1003 1003 1073 1013 جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام

 3.. 43. 03. 413 173 نسبت بدهی

 11.3 073 1703 1013 1013 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

 73 73 73 73 73 نسبت بدهی های بلند مدت

 113 103 113 103 113 سود انباشته به دارایی ها نسبت

 1003 1003 073. 1113 1103 نسبت پوشش هزینه بهره

 

سه ماهه دوم 99سه ماهه اول 1394139513961397139899نقدینگی

%137%126%153%145%127%124%132نسبت جاری

%106%104%115%119%107%97%104نسبت آنی

%2%1%3%8%3%12%10نسبت نقد

0%

50%

100%
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200%

250%

300%

1395 1396 1397 1398  99سه ماهه دوم  99سه ماهه اول 

 نسبت نقد

 نسبت آنی

 نسبت جاری



 

ریال سود انباشته به ازای هر سهم در شرکت وجود   0777.به سرمایه شرکت در میابیم مبلغ توجه به نسبت سود انباشته با 

 دارد.

 نسبت های سود آوری (.

 

 

 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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 نسبت های کارائی (4

 TTM/MRQ 3169 3163 3169 3163 کارایی  

 013 0.3 043 143 113 گردش دارایی ها

 10013 11113 0003 0173 0743 گردش دارایی های ثابت

 1103 1.13 11.3 1013 1403 موجودی کاالگردش 

 1113 1713 013 043 1.03 گردش حساب های دریافتنی
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 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 ، 00به ازای هر سهم برای سال مالی  ریالی 00.0.حال با توجه به محدوده قیمتی فعلی سهم با سود پیش بینی شده 

واحدی قرار گرفته  .1( در حال حاضر در محدوده P/Eنسبت قیمت به سود هر سهم ) 1477ریال برای سال مالی  00100

شرکت نسبت  P/Eاز بودجه و اقبال سرمایه گذاران به گروه داروئی و همچنین  پایین بودن  4177با توجه به حذف ارز است 

 گروه خود با دید میان مدت در نظر گرفته شود. به هم

 

ری کارکنان سایپامحتوای گزارش فوق صراف جهت ربرسی بوده و شرکت اطالعیه سلب  مسئولیت: کاء رب اطالعات این گزارش را رب عهده نمی گیرد. تنها  گروه سرماهی گذا ، 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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