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 شرکت معرفی - 1

 فعالیت تاریخچه - 1 -1

به صورت شرکت سهامی خاص و به نام شرکت  1343در مهر ماه  10100394490ایران دارو با شناسه ملی  شرکت

در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت  21/07/1343مورخ  9489سایانامیدکی، بی، سی و تحت شماره 

به سهامی  10/11/1379شرکت نیز در تاریخ به ایران دارو تغییر و نوع  02/08/1361رسیده است. نام شرکت در تاریخ 

بعنوان سیصد و بیست یکمین شرکت در فهرست شرکتهای  1380عام تبدیل شده است، همچنین ایران دارو از اسفند ماه 

گروه دارویی  تجاری واحدهای جزء شرکت این حاضر حال در پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است.

 . باشد می سرمایه گذاری البرزگروه  شرکت شرکت نهایی تجاری احدسبحان و و

 محل شرکت - 2 -1

 .باشد می تهران در واقع آن کارخانه و شرکت اصلی مرکز

 موضوع فعالیت - 3 -1
تاسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای تهیه و تولید و فروش و توزیع  شامل اساسنامه 2 ماده طبق فعالیت موضوع

و دامی، غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی کشاورزی کیت های تشخیص طبی و مواد اولیه  محصوالت دارویی، انسانی

استفاده در صنایع فوق الذکر ساخت و وارد کردن ماشین آالت مربوط به تولید و اصالح و یا تغییر و بسته بندی مورد 

یع، اجازه استفاده از عالئم و اختراعات و بدست صنعتی مواد، واردکردن مواد اولیه و لوازم بسته بندی مورد استفاده در صنا

آوردن هر نوع حقوق امتیاز در داخل کشور و یا در کلیه کشورهای خارجی نسبت به اختراعات و هر نوع حقوق دیگری 

ید و روشهای جد که به هر نحو مربوط به فعالیتها ومنافع شرکت باشد،وارد کردن مواد اولیه تا نیمه ساخته، انجام تحقیقات

برای بهتر ساختن طرق تهیه و ساخت فرآورده های دارویی، تاسیس البراتورها و اشتغال به تحقیقات علمی، جستجو و 

اکتشاف و اختراع طرق عمل و محصوالت و تحصیل گواهی اختراع در مورد آنها و خرید و فروش دانش فنی در ایران و 

رگانی و متفرعات آنها، مشارکت در شرکتهای دارویی و خرید و دیگر کشورها، انجام عملیات تحقیقاتی و معامالت باز

 .باشدمی فروش سهام آنها و همچنین مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید و فروش سهام آنها

بهره برداری صادره از سوی وزارت صنایع و معادن،  05/06/1345مورخ  25198به موجب پروانه بهره برداری شماره 

شامل  01/04/1388آغاز شده است. ظرفیت تولید شرکت طبق اصالحیه پروانه بهره برداری مورخ از کارخانه شرکت 

خطوط کامل تولید قرص، کپسول، اشکال نیمه جامد، شربت، لوسیون موضعی، اسپری موضعی، پودر و پماد استریل 

 باشد.چشمی برای یک شیفت کاری می
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 .باشد می دارویی محصوالت انواع فروش و تولید گزارش مورد سال در شرکت اصلی فعالیت 

 وضعیت اشتغال - 4 -1

سیهای مالی صورت مطابق سابر ستخدام و تعداد  ، تعداد کارکنان29/12/1397منتهی به  سال مالیشده  ح در ا

 به شرح زیر بوده است: ی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، بخشکارکنان خدماتی که 

 اشتغالوضعیت  

6139 1397 شرح  

 179 165 نفر-قراردادی رسمی و کارکنان

 66 77 نفر-شرکتهای خدماتیکارکنان 

  248  242 جمع

 سرمایه - 5 -1

میلیون  530.000، سرمایه شرکت مبلغ 29/12/1397منتهی به  سال مالیهای مالی حسابرسی شده مطابق صورت

 باشد.میبا نام تمام پرداخت شده ریالی  1.000سهم  میلیون 530ریال، منقسم به 

 ترکیب سهامداران - 6 -1

به شرح ، 29/12/1397منتهی به  مالیسال  های مالی حسابرسی شدهصورتترکیب سهامداران شرکت به استناد 

 باشد.زیر می

     ترکیب سهامداران 

  درصد مالیکت سهام تعداد سهام اسامی سهامداران

 %63.5 336،564،027 گروه دارویی سبحان

 %10.6 56،304،473 سرمایه گذاری سپهر

 %3.3 17،708،448 بیمه مرکزی

 %0.0 5،162 مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران

 %6.3 33،547،008 سرمایه گذاری ملی ایران

 %1.0 5،051،705 مه آسیابی

 %3.6 19،119،251 سرکایه گذاری البرز

 %1.4 7،285،256 سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد

 %10.3 54،414،670 سایر سهامداران

 %100 530,000,000 جمع
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 ت مدیرهاعضای هیأ - 7 -1

 شرح به ،29/12/1397منتهی به سال مالی  های مالی حسابرسی شدهصورتمطابق  شرکت مدیره تأهی اعضای

 :باشدمی زیر جدول

   اعضای هیات مدیره 

 سمت نماينده اشخاص حقوقی ت مديرهاعضاي هیأ

 رئیس هیأت مدیره پرندیس دانشگر گروه سرمایه گذاری البرز

 نایب رئیس هیأت مدیره محمدرضا بهمن زاده سبحان دارو

 عضو هیأت مدیره آیت اله باتیان ملیسرمایه گذاری 

 عضو هیأت مدیره اسفندیار شاه منصوری البرز دارو

 عضو هیأت مدیرهمدیرعامل و  رامین رادمنش گروه دارویی سبحان

 

 بازرس قانونی وگزارش حسابرس مستقل  - 8 -1

قرار  مورد بررسی و حسابرسی  29/12/1397منتهی به   سال مالیهای مالی صورتموسسه حسابرسی مفید راهبر 

 است. و اظهار نظر مطلوب ارائه کرده ه داد

 :)اظهار نظر موسسه در اثر مفاد بندهای زیر تعدیل نشده است( تاکید بر مطلب خاص

صورتهای مالی، فروش بخش عمده ای از محصوالت شرکت در طی سال توضیحی  20-3به شرح یادداشت  5-1

 ها( به شرکت پخش البرز )وابسته( صورت گرفته است.درصد کل فروش 57میلیارد ریال )حدود  5/448به مبلغ 

شتهای  -5-2 شرح یاددا صل دریافتنی های تجاری و غیر  4-2-2و  4-2-1به  سرف صورتهای مالی،  ضیحی  تو

میلیارد ریال به ترتیب مطالبات معوق شرکتهای کیمادیا و داروگستر  7/24میلیارد ریال و  4/66مبالغ  تجاری مشتمل بر

ست.رازی می شده ا صول ن شد که تا کنون و سرمایه گذاری  با شرکت  سط  شرکت کیمادیا تو در این خصوص مطالبات 

شرکت دار صوص  سیدگی در خ ضمانت گردیده و اقدام حقوقی واحد مورد ر صدور برگ البرز،  ستر رازی منتج به  و گ

 "اجرائیه توسط دادگاه شده است.

 گزارش حاضر از بابت مفاد بندهای فوق تعدیل نگردیده است.

 

 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 

 جداول بعدی است:شرح 
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    ترازنامه 

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

       بدهیهای جاری:       داراییهای جاری:
 134،008 221،353 202،921 پرداختنی تجاری و غیرتجاری 7،401 3،967 87،894 موجودی نقد 

 52،820 40،297 32،582 مالیات پرداختنی 800،882 993،933 971،734 دریافتنی تجاری و غیرتجاری

 28،271 45،917 2،033 سود سهام پرداختنی 194،506 162،298 235،305 موجودی مواد و کاال

 523،536 619،805 362،433 تسهیالت مالی دریافتی 26،547 21،457 70،106 هاپیش پرداخت

 1،391 1 163 پیش دریافتها 1،029،336 1،181،655 1،365،039 جمع داراییهای جاری

 740،026 927،373 600،132 جمع بدهیهای جاری       داراییهای غیر جاری:

       بدهیهای غیر جاری: 2،634 1،663 1،750 تجاری و غیرتجاریدریافتنی 
 0 27،302 0 پرداختنی بلند مدت 526 526 526 سرمایه گذاری بلند مدت

 43،377 17،351 285،930 تسهیالت مالی دریافتی 17،309 20،822 20،407 های نامشهوددارایی

 15،916 18،497 23،066 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 131،920 156،124 144،099 های ثابت مشهوددارایی

 59،293 63،150 308،996 جمع بدهی های غیرجاری 152،389 179،135 166،782 جمع داراییهای غیر جاری

 799،319 990،523 909،128 جمع بدهیها        

       حقوق صاحبان سهام:        

 240،000 300،000 530،000 سرمایه         

 17،837 20،230 23،601 اندوخته قانونی        

 39 39 39 اندوخته احتیاطی        

 124،530 49،998 69،053 سود و زیان انباشته        

 382،406 370،267 622،693 جمع حقوق صاحبان سهام        

 1,181,725 1,360,790 1,531,821 صاحبان سهامجمع بدهی ها و حقوق  1,181,725 1,360,790 1,531,821 جمع دارايی ها
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      صورت سود و زیان 

 30/12/1395 29/12/1396 29/12/1397 شرح

 725،007 725،615 789،436 درآمدهای عملیاتی

 (429،769) (493،023) (388،204) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 295،238 232،592 401،232 سود ناخالص

 (38،173) (50،324) (103،043) هزینه های فروش، اداری و عمومی

 (1،126) (5،827) 13،285 سایر اقالم عملیاتی

 255،939 176،441 311،474 سود عملیاتی

 (96،816) (123،105) (159،935) هزینه های مالی

 2،940 8،420 (24،056) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

 162،063 61،756 127،483 سود قبل از مالیات

 (39،319) (13،895) (28،683) مالیات بر درآمد سال جاری

 0 0 (31،374) مالیات بر درآمد سنوات قبل

 122,744 47,861 67,426 سود خالص

 گردش حساب سود )زيان( انباشته

 122،744 47،861 67،426 سود خالص

 134،268 138،530 49،998 سود انباشته ابتدای سال

 (5،645) (14،000) 0 تعدیالت سنواتی

 128،623 124،530 49،998 تعدیل شده-سود انباشته ابتدای سال

 (120،000) (120،000) (45،000) سود سهام مصوب

 131،367 52،391 72،424 سود قابل تخصیص

 (6،837) (2،393) (3،371) اندوخته قانونی

 124,530 49,998 69,053 سودانباشته پايان سال
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 دارو صنعتمعرفی  - 2

 مقدمه - 1 -2

صنعت داروسازی به دلیل اثرگذاری بر سالمت انسانها و جوامع بشری همواره از مهمترین ارکان نظام سالمت در 

دنیا بوده است. امروزه این صنعت به عنوان یکی از صنایع کلیدی و استراتژیک در جهان مطرح است و برخورداری از 

 . وسعه یافتگی کشورها محسوب می شودبه منزله ت سطح باالی توانمندی در این بخش

محرک اصلی افزایش جمعیت و افزایش درآمد سرانه مواجه هستیم که دو با  ی محصوالت داروییدر طرف تقاضا

های بهداشتی و درمانی خود کنند، عالوه بر این که با شود تا تعداد افراد بیشتری، مبلغ بیشتری را صرف هزینهباعث می

سطح درآمد و ثروت افراد، آنها توجه بیشتری به بهداشت و سالمت دارند، سهم بیشتری از درآمدهای خود را افزایش 

کنند. همچنین افزایش جمعیت افراد مسن در دنیا و افزایش سطح بهداشت عمومی باعث شده تا با صرف این بخش می

 .های متفاوتی نسبت به گذشته مواجه باشیممسایل و بیماری

 اجمالی ارزش بازار دارو در جهان و شرکت های برتر بررسی  - 2 -2

میلیارد دالر و انتظار  934.8بالغ بر  2017دهد، ارزش بازار محصوالت دارویی در جهان در سال بررسی ها نشان می

ا در میلیارد دالر برسد. ارزش بازار دارو در کشور ایاالت متحده آمریک 1.170به رقم  2021رود، این میزان در سال می

درصد از سهم بازار جهانی را بخود اختصاص داده است. در این رتبه  25.1میلیارد دالر که  234.7بالغ بر  2017سال 

میلیارد دالر در رتبه های دوم و سوم و کشور آلمان نیز با ارزش  43و  52.6بندی چین و ژاپن به ترتیب با ارزش بازار 

ین جایگاه قرار گرفته است. از طرفی کشور روسیه به علت وجود داروهای ژنریک ، در چهارم2017میلیارد دالر در سال  37

 باشد. میلیارد دالر می 12.1در بازار آن و پایین بودن اعتماد نسبت به داروهای وارداتی، دارای ارزش بازاری برابر با 

دارای عملکرد نسبتا خوبی ارو در کل، صنعت ددر جهان دارو رشد بحث برانگیزی داشته، ولی   2017گرچه در سال ا

 لی و اب ایالی لی همچون نوارتیس، مرک اند کو، جهان تعدادی از شرکت های برتر. در این سال ارزش بازار بوده است

در این میان شرکتهای جانسون، روشه و فایزر سه شرکت برتر صنعت بودند که  .وی رشدی دو برابر را به ثبت رساندند

بسیاری از شرکتها عملیات خود را به دلیل مناسب  2017در سال  .ری نسبت به سایرین کسب نمایندتوانستند موقعیت بهت

 های بلندمدت بیماری که موجب رشد تقاضا برای درمان)افزایش جمعیت سالخورده  .بودن شرایط عمومی بهبود بخشیدند

در اقتصادهای نوظهور از جمله عواملی بودند های درمانی به ویژه  ، رشد درآمد و دسترسی بهتر به سیستم(های مزمن شد

 .که به رشد سرانه مصرف دارو منجر شدند
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اند. اگرچه کشورهایی نظیر چین و هند  شرکت دارویی بزرگ دنیا در آمریکا و اروپا واقع شده 10تمام توان گفت می

آید، کشورهای آمریکا و اروپا اند، اما وقتی صحبت از علوم زیستی به میان می های اخیر رشد خوبی داشته در سال

ت ای و رشد تقاضا برای محصوال های سرمایه بودن فرصت الکه با د،همچنان در حوزه تولید و مصرف در صدر قرار دارن

را به لحاظ  2017. جدول زیر شرکت های برتر تولید کننده دارو در جهان در سال یل اصلی آن استو ابزارها از دال

 دهد.درآمدی نمایش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 igeahubمنبع: 

شرکت برتر تولید کننده دارو  10باشد، شرکت های آمریکایی و اروپایی جزء همانگونه که در جدول باال مشخص می

 .باشنددر آمریکا و اروپا می

 بررسی تجارت دارو درجهان  - 3 -2

 بررسی صادرات دارو در جهان 

میلیارد دالر  525.3به ارزش  2017میلیارد دالر و در سال  469.4به میزان  2012دهد، در سال  بررسی ها نشان می

 دارو در جهان صادرات شده است. 

 بررسی واردات دارو در جهان 

 2017در سال شرکت های برتر تولید کننده دارو در جهان  

 كشور نام شركت رتبه
درآمد حاصل از فروش 

 محصوالت دارويی)میلیارد دالر(

كل درآمد 

 شركت)میلیارد دالر(

1 Pfizer 52.540 52.540 آمریکا 

2 Roche 57.370 44.368 سوییس 

3 Sanofi 42.910 36.663 فرانسه 

4 Johnson&johnson 76.450 36.256 آمریکا 

5 Merck 40.100 35.390 آمریکا 

6 Novartis 49.110 33.000 سویس 

7 Abb vie 28.216 28.216 آمریکا 

8 Gilead science 25.662 25.662 آمریکا 

9 Glaxo smith kline 42.050 24.038 انگلستان 

10 amgen 22.849 22.849 آمریکا 
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میلیارد دالر  560به ارزش  2017میلیارد دالر و در سال  483.6به میزان  2012دهد، در سال  مطالعات نشان می

 دارو در جهان واردات شده است. 

 بررسی روند فروش دارو در جهان - 4 -2

در نمودار زیر نشان داده شده  2017تا  2015های  ت دارویی در مناطق مختلف جهان در سالالروند فروش محصو

 .است

 2017الی  2015فروش محصوالت دارويی در جهان در فاصله سالهاي  -1نمودار 

 
 (Statista 2018)منبع: 

میلیارد  996به رقم  2015میلیارد دالر در سال  906همانگونه که در نمودار باال مشخص است، فروش دارو از رقم 

 دهد.درصدی را نمایش می 10رسیده است که رشد  2017دالر در سال 

 ی ارزش بازار دارو در ایران و شرکت های برتربررسی اجمال - 5 -2

میلیارد ریال رسیده  90.803به رقم  2017ارزش بازار محصوالت دارویی ایران در سال  BMIبر اساس گزارش های 

میلیارد  304.338به رقم  2027میلیارد ریال و تا سال  170.506به رقم  2022شود ارزش این بازار تا سال و پیش بینی می

 ریال برسد. 

کارخانه دیگر)که عمدتاً داروهای تخصصی،  5کارخانه داروسازی در ایران به امر تولید دارو اشتغال دارند و  140حدود 

تولید  140باشند. بطور کلی در زمینه تأمین دارویی ایران، حدود احداث می کنند( در دستبایوتک و سرطانی را تولید می

 داروخانه به همراه تعداد زیادی شرکت پخش کننده به فعالیت مشغولند. 8.000وارد کننده و حدود  130کننده، 
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 سهام شرکت ایران دارو )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

ند. هلدینگ گیرگروه قرار می 4شرکت دارویی در بورس تهران ثبت شده است که در  43عالوه براین، در مجموع 

دارویی تأمین )تیپیکو( شرکت سرمایه گذاری شفا دارو، گروه سرمایه گذاری البرز و شرکت های خصوصی. ارزش بازار 

 میلیارد ریال است.   193.289شرکت دارویی فعال در بورس در حال حاضر بالغ بر  43

 بررسی تجارت دارو در ایران - 6 -2

 در ایران پرداخته که بصورت موارد زیر ارائه گردیده است. در این بخش به بررسی صادرات و واردات دارو

 بررسی واردات دارو در ايران 

درصد از داروهای مصرفی  97درصد داروهای نهایی و ساخته شده مستقیماً وابسته به واردات بوده و بیش از  3کمتر از 

درصد بوده  0.3برابر  2017شود. شایان ذکراست، سهم ایران از واردات دارو در جهان در سال کشور در داخل تولید می

 است. 

 روند واردات دارو به ايران در چند سال گذشته-2 نمودار

 

 

 

میلیون دالر دارو به کشور وارد که در مقایسه  806بالغ بر  1396که در نمودار باال مشخص است، در سال  همانطور

 درصد رشد داشته است. 36،  1395با سال

 

 

  

 روند واردات دارو در سال های گذشته )میلیون دالر( روند واردات دارو در سال های گذشته )میلیون ریال(
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 سهام شرکت ایران دارو )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

 واردات دارو به ايران در چند سال گذشتهروند -3 نمودار

 

 

 )منبع: اتاق بازرگانی ایران(

 بررسی صادرات دارو در ايران 

درصد کل حجم فروش دارو در  5حجم صادرات دارو نسبت به صادرات دیگر صنایع رقم با اهمیتی نیست و کمتر از 

مدتی است به دلیل ممنوعیت صادرات دارو تقریبًا شود؛ که البته همین حجم اندک هم کشور روانه بازارهای صادراتی می

متوقف شده است.اگرچه قیمت تمام شده و کیفیت داروهای ایرانی قابلیت رقابت در بازارهای صادراتی را دارد، اما مقدار 

 صادرات به دلیل عدم رعایت برخی استانداردهای الزم در خطوط تولید دارویی ها چندان زیاد نمی باشد.

 یت شرکت ایران داروبررسی وضع - 7 -2

با نام سیانامید کی بی  1343ترین شرکت های داروسازی ایران است که در سال شرکت ایران دارو یکی از با سابقه

( CYANAMI KBCسی ) تولید کننده برند لدرلی( تأسیس گردید. این شرکت به عنوان یکی از شعبات شرکت امریکایی )

  .ه بهره برداری رسیدب ری رسماًبا مجوز بهدا 1345در سال 

 .تهیه، تولید، فروش و صادرات محصوالت دارویی انسانی می باشد فعالیت اصلی این شرکت

می باشد. در بخش جامدات  خط تولید اسپریو  مایعات، نیمه جامدات، جامداتایران دارو دارای سه بخش  شرکت

و  GFK 603، سه خط کپسول پرکنی  MK4و  BB3B  ،Milanoاین شرکت با دراختیار داشتن سه خط پرس قرص 

 KXو  KX 800در بخش نیمه جامدات دارای دو دستگاه تیوب پرکنی  باشد.بسته بندی ساشه در حال فعالیت میخط 

، دو دستگاه شربت و اسپری تولید در بخش مایعات این شرکت باشد.جهت تولید انواع کرم، پماد، لوسیون و ژل می 601

 روند صادرات دارو در سال های گذشته )میلیون دالر( روند صادرات دارو در سال های گذشته )میلیون ریال(
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 سهام شرکت ایران دارو )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

نمایند. ضمنا این شرکت عالوه بر خطوط فوق در قسمت بسته بندی دارای چهار دستگاه بلیسترینگ ین خط را تامین میا

UPS 4 ،UPS 1260 ،UPS 600 وCP 250 می باشد. 

 ایران دارومعرفی محصوالت شرکت  - 8 -2

 دارو پرداخته خواهد شد. ایرانمحصوالت شرکت  اشکال دارویی و در این بخش از گزارش به معرفی

، که تولید می نمایدمختلفی  اشکالبر اساس کاربرد محصوالت خود، داروهای تولیدی خود را در ایران دارو شرکت 

 در این قسمت بدان پرداخته خواهد شد.

 اشکال دارويی شركت ايران دارو -4نمودار 

 

 :ارایه شده استقلم دارو می باشد که در اشکال مختلف دارویی در جدول زیر  133تعداد کل محصوالت این شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشکال 
دارويی

كپسول

كرم

پماد

ژل

شربت

اسپري

ساشه

قرص

 معرفی محصوالت شرکت ایران دارو 

  تعداد محصوالت شکل دارويی رديف

 قلم 27 کپسول 1

 قلم 65 قرص 2

 قلم 8 کرم 3

 قلم 10 پماد 4

 قلم 6 ژل 5

 قلم 2 اسپری 6

 قلم 11 ساشه 7

 قلم 4 شربت 8
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 سهام شرکت ایران دارو )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

درمانی های  گروه تقسیم بندی کرده است، که گروه درمانی 12در   به تفکیکمحصوالت خود را  ،دارو ایرانشرکت 

پوستی، داروی ضد درد، داروی گوارشی و ضد تهوع، داروی  ی، دارویقوو عر یقلب روان، داروی و داروی اعصاب شامل

حصوالت کلیه و مجاری ادراری، داروی درمان ناتوانی جنسی، محصوالت متابولیکی و مکمل غذایی، آنتی هیستامین، م

بی حس کننده موضعی، دارو آنتی بیوتیکی و ضد سل، داروی کاهنده چربی خون، دارویی دیورتیک و کاهنده فشار خون 

 باشد. می

 اشکال و مختلف درمانی های گروه در محصول قلم 130 از بیش دارو با دارا بودن ایرانشرکت الزم به ذکر است 

قلم داروی گوارشی و ضد  16قلم داروهای ضد درد، 8قلم داروی پوستی،  18 ی،قوو عر یقلبقلم داروی  5 دارای دارویی

قلم  24قلم داروی درمان ناتوانی جنسی، 4قلم داروی کلیه و مجاری ادراری،  4قلم داروی اعصاب و روان،  28تهوع، 

آنتی بیوتیکی و ضد  قلم 5کننده موضعی،حسقلم بی 5قلم داروی آنتی هیستامین، 5محصول متابولیکی و مکمل غذایی، 

 باشد. میقلم داروی دیورتیک و کاهنده فشار خون  4قلم داروی کاهنده چربی خون،  4سل، 

 ایران داروبررسی میزان تولید شرکت  - 9 -2

 دارو و سپس میزان تولید و فروش آن پرداخته خواهد شد. ایرانشرکت اسمی ابتدا به بیان ظرفیت  این بخشدر 

 

 

 

 

 

مالی  در سالدارو  ایرانمالی های ارائه شده )حسابرسی شده(، آمار فروش محصوالت شرکت  بر اساس صورت

 باشد.جدول زیر می شرح به 29/12/1396 منتهی به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رودا ایرانظرفیت اسمی شرکت  

 واحد سنجش  میزان تولید  شرح محصول

 عدد 1.100.000.000 قرص، کپسول، ساشه

 عدد 12.000.000 پماد، کرم، ژل

 عدد 4.500.000 اسپری و شربت

 1396سال  ایران دارو آمار فروش محصوالت شرکت 

 واحد سنجش  تعداد فروش شرح محصول

 عدد 275.948.290 کپسول

 عدد 534.823.392 قرص

 عدد 11.628.671 پماد، کرم، ژل

 عدد 1.396.763 شربت

 عدد 1.260.778 لوسیون و اسپری

 ساشه 2.590.520 پودر
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 سهام شرکت ایران دارو )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

در سال مالی دارو  ایرانمالی های ارائه شده )حسابرسی شده(، آمار فروش محصوالت شرکت  اساس صورتبر 

 باشد.صورت جدول زیر می به 29/12/1397منتهی به 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 بررسی تجارت محصوالت دارویی شرکت ایران دارو - 10 -2

 پرداخته خواهد شد. 1397و  1396طی سالهایدارو  ایراندر این بخش از گزارش به بررسی میزان صادرات شرکت 

هیچگونه صادراتی  1397شرکت ایران دارو در سال  مالی های ارائه شده )حسابرسی شده(، در سازمان بورس صورتطبق 

 می باشد.  1396انجام نداده است و صادرات محصوالت شرکت مربوط به سال 

همانطور که قابل مشاهده است، میزان صادرات انجام شده در شرکت ایران دارو، نسبت به میزان تولید کشور بسیار  

 اندک بوده است. 

در این بخش از گزارش جهت براورد میزان تولید و فروش واقعی این شرکت، در جدول زیر میزان فروش داخلی و 

 شد.صادراتی برآورد خواهد 

 

 1397سال  ایران دارو آمار فروش محصوالت شرکت 

 واحد سنجش  تعداد فروش شرح محصول

 عدد 168.204.590 کپسول

 عدد 431.046.130 قرص

 عدد 8.540.886 پماد، کرم، ژل

 عدد 586.902 شربت

 عدد 617.391 لوسیون و اسپری

 ساشه 1.959.850 پودر

 1396دارو در سال  ایرانمیزان صادرات شرکت  

 )میلیون ريال(مبلغ فروش  )ريال(نرخ فروش  واحد سنجش  تعداد فروش شرح محصول

 5.196 32/612 عدد 8.485.797 کپسول

 9.960 58/242 عدد 41.057.845 قرص

 10.956 75/7.121 عدد 1.538.387 پماد، کرم، ژل

 396 7.202//75 عدد 54.979 شربت

 7.973 62/31.979 عدد 249.315 لوسیون و اسپری

 1.218 97/8.744 ساشه 139.280 پودر
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 سهام شرکت ایران دارو )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسیار  که پیشتر در گزارش ارائه گردید در مقابل ظرفیت اسمی موجود ایران دارومیزان تولید شرکت شایان ذکر است 

 باشداندک می

 بررسی قیمت محصول - 11 -2

پرداخته  1397در سال در این بخش از گزارش بر اساس صورت مالی های ارائه شده به بررسی قیمت محصوالت 

 خواهد شد.

 

 بررسی تقاضای دارویی شرکت ایران دارو - 12 -2

باشد، که از این بر اساس آنچه که پیشتر بدان اشاره گردید، میزان تولید و صادرات این شرکت برابر جدول زیر می

  آن به فروش رسیده است. میزان تمامی

 1397دارو در سال  ایرانمیزان تولید واقعی شرکت  

 واحد سنجش  فروش  تولید شرح محصول

 عدد 164.814.470 170.312.720 کپسول

 عدد 417.522.920 430.794.124 قرص

 عدد 8.376.341 8.758.998 پماد، کرم، ژل

 عدد 586.498 595.674 شربت

 عدد 559.455 599.366 لوسیون و اسپری

 ساشه 1.978.456 2.065.468 پودر

 قیمت محصوالت طرح 

 نرخ فروش )ريال( واحد سنجش  تعداد فروش شرح محصول
مبلغ فروش 

 )میلیون ريال(

 334.672 67/1.989 عدد 168.204.590 کپسول

 293.678 31/681 عدد 431.046.130 قرص

 166.997 66/19.552 عدد 8.540.886 پماد، کرم، ژل

 11.648 58/19846 عدد 586.902 شربت

 61.380 36/99.418 عدد 617.391 لوسیون و اسپری

 15.304 76/7.808 ساشه 1.959.850 پودر
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 سهام شرکت ایران دارو )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

 

 

 تقاضای محصوالت طرح 

 واحد سنجش  مجموع تعداد صادرات تعداد فروش شرح محصول

 عدد 168.204.590 - 168.204.590 کپسول

 عدد 431.046.130 - 431.046.130 قرص

 عدد 8.540.886 - 8.540.886 پماد، کرم، ژل

 عدد 586.902 - 586.902 شربت

 عدد 617.391 - 617.391 لوسیون و اسپری

 ساشه 1.959.850 - 1.959.850 پودر
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 سهام شرکت ایران دارو )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

:ضعف

.استدهشابتداییبرداروهایتمرکزمنجربهدارووبهداشتپایینسرانه-1

.داردقرارپایینینسبتاًسطحدرفکریمالکیتاستانداردهای-2

.داردداروقیمتبرشدیدیکنترلدولت-3

داخلیهایشرکتازحمایتدلیلبهکشوربهدارووارداتنظام-4
.محدوداست

ارداتیوداخلی،صنعتتوسطاستفادهمورداولیهموادازنیمیتقریباً-5
.است

کاملوربطایراندربانکداریبخشبرنظارتوشوییپولضدقوانین-6
.شودنمیرعایت

:قوت

.ارنددحضورآندرتوجهیقابلجمعیتکهدرمنطقهبزرگداروییبازار-1

شمارهبمنطقهدرپزشکیگردشگریمقصدهایبهترینازیکیایران-2
.آیدمی

.شودیمشاملراروستایینقاطاکثرکهوسیععمومیبهداشتپوشش-3

میابتداییداروهایشاملوبودهارزانعموماً داخلتولیدمحصوالت-4
.االستبفناوریبادرمانبرایوارداتبرمتکیبازاریآننتیجهکهشوند

شدهتقویتالمللبیندرسطحفناوریزیستزمینهدرایرانموضع-5
.است

شدهتتقویالمللبیندرسطحفناوریزیستزمینهدرایرانموقعیت-7
.است

:تهديد

شرایطبهکهآوراعتیادداروهایقاچاقبامواجههدردولتشکست-1
.میزندآسیببیمارانرفاهی

ساناتنودلیلبهداروییمحصوالتوموادقیمتمالحظهقابلافزایش-2
.ودشخارجبیمارانخریدقدرتحیطهازداروهزینهشدهباعثارزنرخشدید

.داردوجودبازپرداختلیستازنسخهبدونداروهایحذفاحتمال-3

.میکندتهدیدراصنعتاینعملکردوارداتباموازیستدوداد-4

بیربهمنجداعشتروریستیگروهظهورازناشیایمنطقهثباتیبی-5
.استشدهنیزایراندراقتصادیوسیاسیثباتی

واندمیتایران،علیههاتحریمدوبارهاعمالبرایترامپدولتتصمیم-6
.اثرسازدبیآمدهدستبهاخیراًکهراتجاریهایتوافق

آمریکاداروییهایشرکتتوسطایرانکردنمحدودروندادامه-7
ابحسبهداروییبخشدرگذاریسرمایهبرایتهدیدعنوانبههمچنان

.آیدمی

.آوردمیفشاربیمارستانبههستندبازنشستگیحالدر

:فرصت

.شوندنمیتولیدداخلدرکهخارجساختداروهایبرایکممالیات-1

داروهایبرایتقاضاافزایشعمومی،درمانبیمهپوششگسترشروبهروند-2
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 ایران داروارزش سهام شرکت  - 3

 است. استفاده شده  DCFتنزیل جریانات نقدی از روش  جهت ارزشگذاری سهام شرکت ایران دارو

 مفروضات - 1 -3

 مد نظر قرار گرفته است: بینی درآمد و هزینهمفروضات 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 نرخ تورم حقوق و دستمزد

 %22.5 %22.5 %22.5 %22.5 %22.5 نرخ مالیات

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

 %21 %19 %16 %12 %8 فروشافزایش مقدار 

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 به فروش یغاتتبل ینهنسبت هز

 به جز نیروی انسانی و استهالک*

 

 هزینه حقوق صاحبان سهام - 2 -3

 32.9،  31.9،  30.7به ترتیب برابر  1402الی  1398های مالی منتهی به برآورد حقوق صاحبان سهام طی دوره سال

 محاسبه شده است.درصد  37.1، 33.7، 

 برآورد ارزش نهایی - 3 -3

 .باشدیم یالر 3،768تا  3،410طبق برآورد صورت گرفته ارزش هر سهم در بازه 

 

 



 

 

 

 

 سهام شرکت ایران دارو )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانتهراآدرس:  یا مد قص    ن، خ  یراح
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