
 

 

 

 

 عنوان گزارش 

 نوع صنعت

 تهیه و تنظیم

 

 داروسازی تولید دارو )سهامی عام(شرکت سهام   یادیبن لیتحل

 مواد و محصوالت دارویی

 کبیری شادمان و دری،حی هاسرکار خانم
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 سهام شرکت داروسازی تولید دارو )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

 شرکت معرفی - 1

 فعالیت تاریخچه - 1 -1

 یشماره تحت و تاسیس خاص سهامی شرکت صورت به 08/043/1384 تاریخ در دارو تولید سازی دارو شرکت

 شرکت به 09/10/1391 تاریخ در و گردید ثبت تهران استان تجاری غیر موسسات و هاشرکت ثبت اداره در 249619

 تهران بهادار اوراق بورس سازمان 24/11/1392 مورخ 11129 شماره گواهی موجب به. است شده تبدیل عام سهامی

 شرکت فرعی تجاری واحدهای جزء شرکت این حاضر حال در. است شده پذیرفته مذکور سازمان نزد شرکت سهام

 . باشد می تدبیر گروه توسعه اقتصادی شرکت نهایی تجاری واحد و است البرز گذاریسرمایه

 محل شرکت - 2 -1

 .باشد می ساوه جاده ابتدای تهران، در واقع آن کارخانه و شرکت اصلی مرکز

 موضوع فعالیت - 3 -1

 صادرات و توزیع تولید، دارویی، موسسه یا کارخانه قسم هر تاسیس: شامل اساسنامه 2 ماده طبق فعالیت موضوع

 به مربوط آالت ماشین کلیه واردات و آنها صادرات و توزیع فروش، و شده ساخته داروی قسم هر واردات و محصوالت

 صنایع احتیاج مورد یدکی قطعات و اولیه مواد کلیه واردات همچنین و مزبور دارویی مواد صنعتی تغییر یا و اصالح تولید،

 همچنین و آنها سهام خرید دیگر و های شرکت تاسیس در مشارکت و آن متفرعات و مربوطه معامالت انجام و مذکور

 .باشدمی بازرگانی عملیات کلیه

 .باشد می دارویی محصوالت انواع فروش و تولید گزارش مورد سال و گذشته سنوات طی شرکت اصلی فعالیت 

 وضعیت اشتغال - 4 -1

سیهای مالی صورت مطابق سابر شهای ، تعداد کارکنان 31/06/1397منتهی به  ماهه 6دوره مالی شده  ح در بخ

 ، به شرح زیر بوده است: تولیدی و خدماتی

 اشتغالوضعیت  

31/06/1397 شرح  6139  

 267 268 نفر-کارکنان قراردادی

 90 90 نفر-کارکنان پیمانکاری
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  357  358 جمع

 سرمایه - 5 -1

 370.000، سرمایه شرکت مبلغ 31/06/1397منتهی به ماهه  6دوره مالی های مالی حسابرسی شده مطابق صورت

وفق الزم به ذکر اسممت  باشممد.میبا نام تمام پرداخت شممده ریالی  1.000سممهم  میلیون 370میلیون ریال، منقسممم به 

از مبلغ  1398شرکت در سال  گزارش بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت، افزایش سرمایه

تا زمان تهیه این گزارش میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سمممهامداران  600.000میلیون ریال به  370.000

 به ثبت نرسیده است.

 سهامداران ترکیب - 6 -1

به ، 31/06/1397منتهی به  ماهه 6 مالی دوره های مالی حسابرسی شدهصورتترکیب سهامداران شرکت به استناد 

 باشد.شرح زیر می

         سهامداران ترکیب  

  سهام کتیدرصد مال تعداد سهام اسامی سهامداران

 %69 256،717،632 گروه سرمایه گذاری البرز

 %11 40،189،168 توسعه معین ملتسرمایه گذاری 

 %20 73،093،200 درصد( 5سایر سهامداران )کمتر از 

 %100  370,000,000 جمع

 ت مدیرهاعضای هیأ - 7 -1

 به ،31/06/1397منتهی به ماهه  6دوره مالی  های مالی حسابرسی شدهصورتمطابق  شرکت مدیره تأهی اعضای

 :باشدمی زیر جدول شرح

   اعضای هیات مدیره 

 سمت نماينده اشخاص حقوقی ت مديرهاعضاي هیأ

 رئیس هیأت مدیره محمدرسول سماکچی گروه سرمایه گذاری البرز

 نایب رئیس هیأت مدیره کامران نعمتی البرز دارو

 عضو هیأت مدیره فتح اله شکرانه مهربانی سرمایه گذاری اعتال البرز

 عضو هیأت مدیره عباس جمالی گروه دارویی سبحان
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 عضو هیأت مدیرهمدیرعامل و  حامد صابونی ایران دارو

 و بازرس قانونیگزارش حسابرس مستقل  - 8 -1

توسط موسسه حسابرسی مفید راهبر مورد بررسی  31/06/1397منتهی به   ماهه 6میان دوره ای های مالی صورت

 و حسابرسی اجمالی قرار گرفته است. 

 تاکید بر مطلب خاص

 باشد:به شرح ذیل می گزارش حسابرس مستقل 4بند 

میلیون ریال طلب از شرکتهای پخش توسعه دارویی رسا و  68.691سرفصل دریافتنی تجاری شامل مبلغ  4-1بند 

باشد که به دلیل عدم وصول در سررسیدهای تعیین شده، موضوع به مراجع قضایی ارجاع که در این دارو گستر رازی می

ی فوق و صاحبان آن بازداشت و توقیف )منع نقل و انتقال( شده است. حصول خصوص بخشی از اموال متعلق به واحدها

 .باشدنهایی اقدامات حقوقی شرکت می جهاطمینان از قابلیت بازیافت کامل مطالبات مذکور، منوط به مشخص شدن نتی

ضیحی  4-2بند شت تو شرح یاددا شت  میلیارد ریال طلب از وزارت 1/20صورتهای مالی، مبلغ  4-1-1-1به  بهدا

 عراق، در موعد مقرر وصول نشده و با تخصیص اعتبار از سوی دولت عراق تسویه خواهد شد.

طبق برگه های  1395و  1393صورتهای مالی، مالیات عملکرد سال های  11به شرح یادداشت توضیحی  4-3بند 

ر گرفته و نتیجه آن تا کنون تشمممخیص مالیاتی، بیشمممتر از مالیات ابرازی تعیین گردیده که مورد اعترا  شمممرکت قرا

سال قبل و دوره مالی مورد گزارش  شده، همچنین مالیات عملکرد  سود ابرازی در حسابها منعکس مشخص ن ساس  بر ا

 "باشد.گردیده است. حصول اطمینان از عدم نیاز به افزایش ذخیره، منوط به اظهار نظر مقامات مالیاتی می

 تعدیل نگردیده است. گزارش حاضر از بابت مفاد بندهای فوق

 

 وضعیت و عملکرد مالی دو  سال اخیر شرکت - 9 -1

به دوره مالی اخیر،  3های مالی حسابرسی شده شرکت طی صورتبه استناد ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت 

 شرح جداول بعدی است:
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  ترازنامه 

 30/12/1395 29/12/1396 31/06/1397 شرح 30/12/1395 29/12/1396 31/06/1397 شرح

       بدهیهای جاری:       داراییهای جاری:

 598،675 638،197 531،972 پرداختنی تجاری و غیرتجاری 2،014 11،261 9،753 موجودی نقد 

 90،596 44،950 53،640 مالیات پرداختنی 0 20،000 0 سرمایه گذاری کوتاه مدت

 32،704 63،070 104،976 سود سهام پرداختنی 1،167،160 1،180،568 1،190،117 دریافتنی تجاری و غیرتجاری

 474،923 556،920 634،369 تسهیالت مالی دریافتی 301،210 277،595 301،535 موجودی مواد و کاال

 1,196,898 1,303,137 1,324,957 جمع بدهیهاي جاري 12،602 22،871 41،317 هاپیش پرداخت

       بدهیهای غیر جاری: 1,482,986 1,512,295 1,542,722 جمع دارايیهاي جاري

 0 155،400 155،400 تسهیالت مالی دریافتی       داراییهای غیر جاری:

 10،238 111،485 115،750 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1،068 4،701 6،161 تجاری و غیرتجاری دریافتنی

 10,238 266,885 271,150 جمع بدهی هاي غیرجاري 7 200،013 200،013 سرمایه گذاری بلند مدت

 1,207,136 1,570,022 1,596,107 جمع بدهیها 184 119 2،590 های نامشهوددارایی

       حقوق صاحبان سهام: 304،294 336،366 330،772 های ثابت مشهوددارایی

 300،000 370،000 370،000 سرمایه  305,553 541,199 539,536 جمع دارايیهاي غیر جاري

 30،000 35،703 35،703 اندوخته قانونی        

 251،403 77،769 80،448 سود و زیان انباشته        

 581,403 483,472 486,151 جمع حقوق صاحبان سهام        

 1,788,539 2,053,494 2,082,258 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 1,788,539 2,053,494 2,082,258 جمع دارايی ها
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     صورت سود و زیان 

 30/12/1395 29/12/1396 31/06/1397 شرح

 1،325،137 1،216،775 628،639 درآمدهای عملیاتی

 (854،758) (839،219) (390،861) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 470،379 377،556 237،778 سود ناخالص

 (73،277) (102،513) (90،240) های فروش، اداری و عمومی هزینه

 19،835 2،427 20،511 سایر اقالم عملیاتی

 416،937 277،470 168،049 سود عملیاتی

 (66،511) (122،900) (87،558) هزینه های مالی

 (18،364) 14،009 18،773 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

 332،062 168،579 99،264 سود قبل از مالیات

 (87،236) (35،969) (22،585) مالیات بر درآمد سال جاری

 0 (18،541) 0 مالیات بر درآمد سنوات قبل

 244,826 114,069 76,679 سود خالص

 گردش حساب سود )زيان( انباشته

 244،826 114،069 76،679 سود خالص

 257،377 307،653 77،769 سود انباشته ابتدای سال

 0 (56،250) 0 تعدیالت سنواتی

 257،377 251،403 77،769 تعدیل شده-سود انباشته ابتدای سال

 (243،800) (282،000) (74،000) سود سهام مصوب

 258،403 83،472 80،448 سود قابل تخصیص

 (7،000) (5،703) 0 اندوخته قانونی

 251,403 77,769 80,448 سودانباشته پايان سال
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 دارو صنعتمعرفی  - 2

 قدمهم - 1 -2

 نجات پارامترآید و بدون این صنعت هیچ صنعت دارو یکی از مهمترین صنایع در دنیای مدرن امروزی به حساب می

مسئول توسعه،  این صنعت،در واقع ؛ تاثیرگذار باشد سالمتیبخشی در دسترس نخواهد بود تا بتواند بر سیستم مراقبت از 

  .آیدعمومی در هر کشوری به حساب می سالمتتولید و بازاریابی داروها بوده و نقطه اتکای 

بیشترین درصد آینده محوری را به خود اختصاص داده است. به عبارت بخش خدمات، پس از  ،صنعت داروسازی

ز اهداف اصلی و پاسخی در جهت چالشهای پیش دیگر در این صنعت توجه به دورنمای آینده و اتخاذ رویکرد آینده نگر ا

رو در این صنعت است درصد تطبیق با زمان در این صنعت بیشتر بوده به گونه ای که این صنعت را به صنعتی پیشرو و 

 همگام با تغییر و تحول تبدیل کرده است. 

کرده و خدمات جامعی از کشف  یند تحقیق و توسعه یا ساخت دارو با هم مشارکتآها در فرشرکتطی سالهای اخیر، 

 .دهندمی شرکتهای دارویی دیگر ارائه سایر دارو تا فروش آن به 

در ادامه گزارش در ابتدا به بررسی وضعیت داروسازی در جهان و پس از آن به بررسی وضعیت داروسازی در کشور 

 پرداخته می شود.

 تولیدکنندگان صنعت داروسازی - 1 - 1 -2

صنعت دارو ستراتژیهای هر  کنند که لزوماًدر جهان فعالیت می انواع تولیدکنندگان  ستند. ا شده نی شناخته  دارای برند و 

سخه، ژنریک و برند دار و ساس نوع تولیدات )بدون ن ست و بر ا شرکتها با یکدیگر متفاوت ا سته در( …یک از   های د

 :شوندمی بندی طبقه زیر

 (تولید کنندگان داروهاي تجويزي ) با نسخه 

 

 

 

 

 ( تولید کنندگان داروهاي بدون نسخهOTC) 

 

 

 و تحقیق هنگفت مخارجاین نوع از تولید کنندگان، تخصمممیص  بارزویژگی  

 باشد.یابی میبازار های ساخت زیر و جهانی مقیاس در فروش توسعه،

 

 تا مستقیم بازاریابی هایظرفیتاین نوع از تولیدکنندگان،  بارز ویژگی

می باشد. کننده مصرف  
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 ريکتولید کنندگان ژن 

 

 

 
 

 

 تولید کنندگان بیوتیک 

 

 

 

 1زنجیره ارزش محصوالت دارویی - 2 -2

صوالتزنجیره ارزش  شکل زیر میدارویی  مح صورت  شود این زنجیره از مرحله به  شاهده می  شد همانگونه که م با

 شود:کشف دارو آغاز و به فروش آن ختم می

 
 

 

 

 

 2017عملکرد صنعت دارو در سال  - 3 -2

 بررسی وضعیت درآمد  - 1 - 3 -2

به  2013-2017درصدی در سالهای  5.16 ساالنهبا ثبت رشد مرکب  ،2017دارویی در جهان در سال  محصوالتبازار 

ارزش بازار آن  2017-2021درصد در سالهای  5.78 ساالنهرسید و انتظار میرود با نرخ رشد مرکب  دالرمیلیارد  934.8

 .برسد 2021در سال  دالرمیلیارد  1170به 

  

                                                      
1 -proclinical.com 

توزیع داروتولید داروساخت داروکشف دارو
بازاریابی و 
فروش

ید کنندگان، ویژگی    رهبری و عرضمممه زنجیره مدیریتبارز این نوع از تول

 باشد.می (Manufacturing cost leadership) تولید هزینه

 

گان، بارز ویژگی  ند یدکن یت حقوق دارابودن این نوع از تول  در فکری مالک

 باشد.می تحقیقاتی تخصصی های حوزه

. 

شناسایی، ترکیب و غربال 

شیمیایی  محصوالتکردن 

برای تعیین میزان قدرت 

 درمانی آن

ه بازار ورود داروی جدید ب

زمانی که در جریان فرایند 

کشف دارو ترکیب مطلوبی 

 .شناسایی شده است

هایی برای نیاز به سیستم

کنترل کیفیت تولید و 

 اآزمایش داروه

عرضه دارو به فروشندگان 

اصلی، فروشندگان فرعی، 

 بیمارستان ها و داروخانه ها

یا هر کار دیگری در  تبلیغ

 جهت افزایش فروش دارو
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 بررسی بازارهای بزرگ در صنعت داروسازی - 4 -2

شرکت دارویی بزرگ دنیا در مناطق آمریکا و اروپا واقع شده اند. اگرچه کشورهایی  10توان اظهار نمود که کلیه می

آید، کشورهای های اخیر رشد خوبی داشته اند، اما وقتی صحبت از علوم زیستی به میان مینظیر چین و هند در سال 

آمریکا و اروپا همچنان در حوزه تولید و مصرف در صدر قرار دارند، که باال بودن فرصت های سرمایه ای و رشد تقاضا 

 برای محصوالت و ابزارها از دالیل اصلی آن است.

 مختلف جهانروند فروش دارو در مناطق  - 1 - 4 -2

 

 

 
 

 
 

 

 روند فروش محصوالت دارویی در مناطق مختلف جهان - 2 - 4 -2

در نمودار زیر نشان داده  2017تا  2015دارویی در مناطق مختلف جهان در سالهای  محصوالتروند فروش 

 .شده است

شاهده می سال همانگونه که م صعودی 2017شود، به طور کلی در  ، میزان فروش دارو در غالب مناطق جهان، با روند 

 الهای مذکور، مربوط به شرکتهای آمریکایی بوده است.همراه بوده است که در این میان، بیشترین میزان فروش در س

درصد از کل سهم 45میلیارد دالر بوده است که آمریکا قریب به  996، بالغ بر 2017همچنین میزان فروش دارو در سال 

درصد 21فروش محصوالت دارویی در جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین در این میان، سهم اروپا، بیش از 

 ده است.بو

 

شمالی  صد از بازار  36.5آمریکای  صوالتدر صاص داده  دالرمیلیارد  341.1دارویی در جهان به ارزش  مح را به خود اخت

ست؛  سهم بازار از جمله دالیل باالا ساً به  در این مناطق، بودن  سا سبا ستم مراقبت منا سی شتی و درمانی، بودن  های بهدا

ش سی به داروهای گرانتر، ر ستر شتی و درمانی، د سائل بهدا سبت به م صرف باالد آگاهی ن سرانه م تولید باال بودن  و بودن 

 .شودناخالص داخلی در این منطقه مربوط می

سیا منطقه  سیهآ سهم  و اقیانو سال  21.8با  صدی در  در جایگاه دوم قرار  دالرمیلیارد  200.8با بازاری به ارزش  2017در

  .آن بوده است باالگرفته است؛ که علت رشد آن عمدتاً رواج بیماریهای مزمن و جمعیت 

 درصدی در رتبه سوم جای گرفته است؛  1914و کسب سهم  دالرمیلیارد  180.9اروپای غربی با بازاری به ارزش 
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 و درمانیبهداشتی صنعت مراقبتهای  - 3 - 4 -2

تغییرات جاری و مداوم در عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی، حقوقی و محیطی بر رشد بازار مراقبتهای  

به  ،2017در سال  دالر 1،137از این حوزه، رود سرانه مصرف در انتظار می از این رو بهداشتی و درمانی تاثیر میگذارد.

 .افزایش یابد 2021در سال  ردال 1427

 از جمله عواملی که بر رشد این بازار اثرگذارند می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

  درصدی تولید ناخالص داخلی در چین و هند؛ 6رشد 

  افزایش سن جمعیت و سبک زندگی بدون تحرک که منجر به رواج بیماریهای مزمن میشود؛ 

   های آزمایشممی بالینی را در ر حوزه تحقیق و توسممعه که اسممتفاده از دادهد اطالعاتیصممنعتی شممدن سممیسممتم

 های آزمایشی ممکن میسازد؛ سازیشبیه

 کاهش موانع مقرراتی در خصوص داروهای جدید در آمریکا 

 دهدبودن آلودگی شهری که بیماریهایی نظیر آسم را افزایش می باال. 

 بررسی صنعت دارو در ایران - 5 -2

 مقدمه

سانها از مهمترین ارکان نظام  سالمتصنعت دارو به دلیل اثرگذاری بر  صادی دنیای امروز بوده و به عنوان  سالمتان و اقت

ست، تاجایییکی از کلیدی صنایع در جهان مطرح ا صنعتی به منزله ترین  ستگی در چنین  شای که برخورداری از توانمندی و 

سعه شورهایکی از معیارهای مهم تو صنعت دارو  .شودشناخته می یافتگی ک ست که خودکفایی در زنجیره ارزش  از این رو ا

و قطع وابسمممتگی در تامین مواد اولیه و تولید  (های نهاییو فرآورده اقالمتحقیق و توسمممعه، تولید مواد اولیه دارویی، تولید )

 .داروهای مورد نیاز همواره از اولویتهای اساسی بوده است

بوده و بیانگر توجه  سممالمتیافتگی جوامع در امر ید به زندگی به عنوان مهمترین شمماخص توسممعهافزایش دایمی سممن ام 

 .باشدمیآن و بازار رو به رشد  سالمتروزافزون مردم دنیا به مقوله 

 

 جایگاه صنعت دارویی ایران در جهان - 1 - 5 -2

سعه، به منظور افزایش ارائه خدمات در بخش  شور در حال تو شور ما به عنوان یک ک شد سالمتک شتغال و ر ، ایجاد ا

صرف داروهای با کیفیت داخلی در  سطح مجامع بین تالشم شور را در منطقه و در  ست تا موقعیت و جایگاه ک المللی ا
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جود، کیفیت داروهای ایرانی بهبود یافته و کشور در این ر سالهای اخیر با کمک متخصصین و امکانات مو. دارتقا بخشد

  .حوزه به خودکفایی نسبی رسیده است

 بررسی بازار دارو در ایران - 6 -2

درصممد از میزان  98اند. هم اکنون قلم دارو از وزارت بهداشممت پروانه تولید گرفته 561هزار و  2در حال حاضممر حدود 

  شود.تولید می اولیه داروی مورد نیاز کشور در داخل درصد مواد 62درصد ارزش ریالی و  21 ،عددی

 مصرف دارو در ایران - 1 - 6 -2

ها درصد از کل مخارج ایرانی 1.2 بعبارتی دیگر، درصد از کل تولید ناخالص ملی و یا 1.2داروی مصرفی در ایران حدود 

صاص می ست  28از طرف دیگر حدود  .دهد را به خود اخت سرپایی ا صد پرداختی از جیب مردم برای دارو و ملزومات  در

دهد. بنابراین توجه به جزء پرداختی از جیب و حتی بیشممتر از خدمات بسممتری را تشممکیل می باالترینکه در کشممور ما 

تلقی  مردم، بسیار مهم سالمتیموضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهمیت اقتصادی و هم از لحاظ اهمیت استراتژیک در 

 می گردد.

 ارزش دارویی بازار ایران - 2 - 6 -2

در  1397ماهه ابتدایی سال 8ارزش بازار دارویی ایران در  ،مطابق اطالعات منتشر شده در آمارنامه دارویی کشور

 232و  شرکت تولید کننده185باشد و توسط مولکول دوز دارو می2433ریال بوده که شامل  هزار میلیارد154حدود 

 .شرکت پخش دارویی توزیع شده است 50شرکت واردکننده تامین شده و توسط 

 1397ماهه 8تولیدکنندگان برتر داروی کشور در  - 3 - 6 -2

میلیارد تومانی بیشترین سهم ریالی  578بر اساس مبلغ فروش دارو برای مصرف کننده، داروسازی عبیدی با فروش 

میلیارد عدد انواع دارو برترین تولیدکننده عددی 1.9ن شرکت سبحان دارو با تولید تولید داروی کشور را در اختیار دارد همچنی

دارو بوده است. نکته قابل توجه حضور شرکتهای سیناژن و آریوژن فارمد در جمع تولید کنندگان برتر ریالی علیرغم رتبه 

 .باشدمی باشد که به دلیل تولید داروی بیماریهای خاص با قیمتهای باالپایین عددی می
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 های صنعت داروفرصتها و مزیتاهم  - 4 - 6 -2

 
 

 ها و چالشهای صنعت داروریسکاهم  - 5 - 6 -2

 

وجود نیروهای متخصص و نخبه در بخش دارو خصوصا در بخش خصوصی

قیمت بسیار پایین دارو در کشور نسبت به داروهای مشابه خارجی

سیاستهای حمایتی سازمان غذا و دارو در محدودیت واردات داروهای مشابه تولید داخل

استراتژیک بودن صنعت دارو و توجه دولتها به آن

رو به پیری بودن جمعیت کشور و افزایش مصرف برخی گروههای دارویی

با ثبات و کم ریسک بودن نسبت به سایر صنایع بورسی

احتمال افزایش دوره وصول مطالبات به دلیل افزایش قیمت دارو و کسری بودجه دولت

احتمال افزایش مجدد تخفیفات فروش به دلیل رقابتی بودن بازار

وابستگی کامل مواد اولیه به واردات و ریسک تامین آن به دلیل تحریمها و افزایش هزینه نقل و انتقال ارز

وزن پایین صادرات و عدم تنوع بخشی بازارهای فروش و وابستگی بیش از حد به بازار داخلی

هزینه تحقیق و توسعه بسیار باال و عدم هزینه شرکتها در این بخش

قدیمی و مستهلک بودن اکثرکارخانجات تولیدی کشور
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 بررسی شرکت تولیددارو - 7 -2

 1335باشد که در سال  ایران می در کارخانجات داروسازیترین قدیمییکی از بزرگترین و  شرکت تولیددارو 

 و بهداشتی آغاز کرده است. این شرکت با نام تجاری های دارویی تأسیس و فعالیت خود را در زمینه ساخت فرآورده

TD  پیش از پیروزی انقالب یکی از کارخانجات داروسازی مطرح کشور بوده و پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز

ارو به دو بخش آرایشی، بهداشتی دهای مطرح تولید و عرضه دارو قرار داشته است. شرکت تولید همواره در ردیف کارخانه

سهامی خاص( ادامه )و تولیددار داروسازی شرکت عنوان تحت دارویی بخش سال همان از دارویی تفکیک شد وو 

 .فعالیت نمود

، کپسول، شیاف، شربت، قرص نظیر گوناگون دارویی اشکال در که مختلف داروی 106 بیش از در این شرکت، 

سوسپانسیون، ژل، پماد، آمپول، قطره و محلولهای ضدعفونی کننده دارای پروانه ساخت دارو از وزارت بهداشت درمان 

ای از گروه های درمانی  شوند. این داروها طیف گستردهتولید و عرضه می معاونت غذا و دارو( بوده،)و آموزش پزشکی 

، گوارشی، تنفسی، پوستی، اعصاب و روان، ضد درد و ضد تب، ضد میکروبهای سیستمیک عروقی -نظیر داروهای قلبی

همچنین محصوالتی  دهند.های خوراکی را تحت پوشش قرار میهای سطحی و مکمل و موضعی، ضدعفونی کننده 

رد استفاده در صنایع داروسازی ها، دی کلسیم فسفات، متانول، پویدون آیوداین و غیره که از مواد اولیه مونظیر انواع پارابن

  شوند.باشند نیز در این شرکت ساخته میو آزمایشگاهی می

 بررسی وضعیت فروش و درآمد محصوالت شرکت تولید دارو - 1 - 7 -2

ی دارویی کشور، بخش اعظم فروش و درآمد محصوالت شرکت مطابق آمار و اطالعات عنوان شده در آمارنامه

 باشد:نی به شرح ذیل میگروه درما 5تولید دارو مربوط به 

 Antibacterials  
 Gastrointestinal Drugs 
 Analgesics Anti-inflammatory and Antipyretics 
 Cardiovascular Drugs 
 Disinfectants and Preservatives (Antiseptic and germicides)  

 

 دهد:نشان می 1397نمودار زیر سهم از فروش هر یک از گروه ها فوق را در هشت ماهه سال 
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 ی داروییماخذ: آمارنامه

 

درصد از سهم  24.26با کسب  Antibacterialsهمانگونه که نمودار فوق نمایانگر آن است، گروه درمانی 

 ترین گروه درمانی را به خود اختصاص داده است.  فروش، لقب پر فروش

 وضعیت فروش اشکال دارویی - 2 - 7 -2

توسط شرکت  شده ی دارویی، سهم از فروش اشکال دارویی تولیدآمارنامههای صورت گرفته در مطابق بررسی

 .باشدمیمطابق نمودار زیر  1397در هشت ماهه سال  تولید دارو

 

 
 ی داروییماخذ: آمارنامه

ی نخسممت درصممد سممهم از فروش محصمموالت در رتبه 37.6همانگونه که نمودار فوق مؤید آن اسممت، قرص با کسممب 

سهم از فروش ترین پرفروش ست. پس از آن محلول با  شکال دارویی قرار گرفته ا سهم از  20.2ا سول با  صد و کپ در

 اند. درصد در جایگاه دوم و سوم را کسب کرده 19.79فروش 

Antibacterials
24%

Gastrointestinal 
Drugs
24%

Cardiovascular Drugs
19%

Disinfectants and Preservatives 
(Antiseptic and germicides)

18%

Analgesics Anti-inflammatory and Antipyretics
15%

( 1397ماهه 8)سهم از فروش پنج گروه درمانی پر فروش

قرص

38%
محلول

20%

کپسول

20%
شربت

13%

قطره

9%

سهم فروش اشکال دارویی
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 بررسی وضعیت فروش محصوالت )بر اساس تعداد( - 3 - 7 -2

صورت شده در  شر  شرکت تولید دارو، میزان فرومطابق آمار و اطالعات منت سالهای مالی  صوالت طی  های ش مح

 باشد:مطابق جدول زیر می 1397و  1396

 بررسی وضعیت فروش محصوالت )عدد( 

 شرح/ سال
1396 1397 

 فروش صادراتی فروش داخلی فروش صادراتی فروش داخلی

 0 168،204،590 8،485،797 267،462،493 کپسول 

 0 431،046،130 41،057،845 493،765،547 قرص

 0 8،540،886 1،538،387 10،090،284 پماد و کرم و ژل 

 0 586،902 54،979 1،341،784 شربت 

 0 617،391 249،315 1،011،463 لوسیون و اسپری 

 0 1،959،850 139،280 2،451،240 پودر 
 های مالی منتشر شده از سوی شرکت تولید داروماخذ: صورت
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 تولید داروداروسازی ارزش سهام شرکت  - 3

 است. استفاده شده  DCFتنزیل جریانات نقدی از روش  تولید داروجهت ارزشگذاری سهام شرکت 

 مفروضات - 1 -3

 بینی درآمد و هزینه مد نظر قرار گرفته است:مفروضات کلی زیر در پیش

 مفروضات 

 1402 1401 1400 1399 1398 شرح

 %13.0 %13.5 %17.5 %24.2 %34.1 نرخ تورم

 %15 %15 %20 %25 %30 حقوق و دستمزدنرخ تورم 

 %23.75 %23.75 %23.75 %23.75 %23.75 نرخ مالیات

 %15 %15 %15 %20 %25 *نرخ رشد هزینه های عمومی اداری

 %5 %5 %5 %5 %5 افزایش مقدار فروش
 به جز نیروی انسانی و استهالک*

 
 

 هزینه حقوق صاحبان سهام - 2 -3

، 28.2، 27.8، 26.7به ترتیب برابر  1402الی  1398های مالی منتهی به سالبرآورد حقوق صاحبان سهام طی دوره 

 محاسبه شده است.درصد  28.5، 28.4

 یی برآورد ارزش نها - 3 -3

 باشد.ریال می 2،792تا  2،526طبق برآورد صورت گرفته ارزش هر سهم در بازه 
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