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 معرفی صنعت   

 مقدمه 

جهانی    اقتصاد در    زیادی   اهمیتباشد و    صنعت دارو در جهان در واقع شامل سه بخش تولید ، بازاریابی و توسعه می 

نرخ رشد   باالترین، گذشته سال های شود، چین در  دارد. آمریکا بازیگر اصلی صنعت دارو در جهان محسوب می

.  هستند   پیش رو   حوزه دارویی آمریکا و اروپا در این    شرکت هایاست اما با این وجود،    را از آن خود کرده این بخش  

تا   گاهی مهم،  های  است تا جایی که شرکت  وابسته به بخش تحقیق و توسعه خود  صنعتی هر از  بیش دارو  صنعت

 .کنند   می یگذار  درصد درآمد خود را در این بخش سرمایه  20

 درجهان دارويیت صنعت محصوال 

،  دالرمیلیارد  81 با ی آنکولوژ ی ها ی ماریب گروه در یمال گردش  ن یشتریب 2017 سال در  Statistaگزارش  طبق

کشور   2017سال  ر د نیهمچن  .است دالربوده میلیارد  720 دیابت ضد  ی داروهاو  دالرمیلیارد  76 با  درد درمانی

  نیبزرگتر عنوان  به ،یاز تجارت جهان یدرصد  16 سهمو  یی ومحصوالت دار دالر صادرات ارد یلیم 52.7آلمان با 

 :دهد   یم  نشان را  دارو  حوزه  در  برتر یها کشور  صادارت زان یم ر یز جدولاست.  ه صادر کننده دارو لقب گرفت

 برترمیزان صادرات و سهم از صادرات جهانی کشور های  -1جدول 

 ی سهم از بازار جهان ( دالر اردیلی )م صادرات  زان یم نام کشور 

 16 52.7 آلمان 

 12.5 41 س یسوئ

 8.1 26.5 ک ی بلژ

 7.4 24.4 فرانسه

 6.2 20.4 ا یتانیبر

 6.1 20.1 ت متحدهالایا

 5.6 18.3 ایتالیا

 5.34 17.6 هلند
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 جهان  در يساز دارو برتر يها  شرکت 

دهد.   ی نشان م preclinical تیسا 2019 سال آمار  اساس  بر  را جهان در  دارو  ضنعت برتر  شرکت  10 ر یز شکل

شرکت فعال در صنعت دارو در    نیدرآمد بزرگتر  دالر  اردی لیم  53.7  با   pizer  ییکایمرآ شرکت    اطالعات  نیمطابق ا

 جهان است.

 

 شرکت های برتر جهان در حوزه صادرات محصوالت دارویی -1نمودار 

 دارو در جهان  از صنعت چشم اند 

نرخ   نی. همچن رفت خواهد  فراتر دالر ونیلی تر 1.5 از 2023 سال تا دارو یجهان بازار،  IQVIA ینیب شیپ طبق

  ب یرشد همچنان به ترت  یاصل  ی محورها  .   زده شده است  نیدرصد تخم  6  تا   3  ن یب  ندهیآ  سال   5  در صنعت    نید ارش 

  یها  نهیهز  گرید  یسو  از.  باشند   یم  ساالنهدرصد رشد    8تا    5  و  درصد   7ا  ت  4فارم با رشد    یمتحده و بازارها  االتیا

  6 تا 3 با مقدار نیا 2023شود تا سال  یم ینیب شیپ .د یدالر رس  ارد یلیم 137به  2018در سال  نیچ ییدارو

ا از سال   دارویی در جهان ر  های نه یهز زانیم  ریز جدول  .د یرس  خواهد  الر د ارد یلیم 170تا  140به   ش،یافزا صد رد

  1.2 حدوداز  نه یهز نیشود ا  ی م ی نیب شیاساس پ نیدهد. بر ا  ینشان م  2023آن را تا سال  ین یب شیو پ 2009

 .ابد ی  شیافزا 2023  سال در  دالر  ون یلیتر  1.5 به 2018 سال در  دالر  ون یلیتر
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 هانمصرفی در بخش دارو در جچشم انداز هزینه های  -2نمودار 

   

 در ايران دارويیصنعت محصوالت   

  ی و دولت یفعال هستند که در پوشش بخش خصوص رانیدر ا یی شرکت دارو 150به  کی دانشکده و نزد 20حدود 

خط   100از  شیب ،ی در کشور موجود است و ازنظر کم ساخت دارو یهاخط . در حال حاضر عمده کنند ی م تیفعال

 دارو در کشور فعال هستند.  د یتول

مواد   د یکه در کنار تول شودی م د یدارو در کشور تول د یتول  ی مؤثر برا یقلم ماده  160از  ش یب ز ین ی از نظر تعداد 

باال در کشور    یمهم با حجم و ارزبر  یه ی . امروز با تالش صورت گرفته مواد اولابد یی م  ش یتعداد افزا ن یا ، یبند بسته

 .شودی م  د یتول

  یو چهار درصد آن را داروها  ی رانیا ی ا داروهار ران یا ییدارو درصد حجم بازار 96 سازمان غذا و دارو، گزارش  بر  بنا

تومان است که معادل   اردیل یهزار م 16 رانیا ییبازار دارو یمال گردش .همچنین دهد ی م لیتشک یو واردات یخارج

 .دهد ی م ل یکشور را تشک ی ناخالص مل د یتول درصد کل  1.3حدود   زان،ی م نیو ا شودی دالر برآورد م  اردیلیچهار م

وزارت  گذاری در  است که دارای نرخ مصوب بوده و تعیین نرخ آن توسط کمیسیون قیمت قالمیادارو از جمله 

  تولیدکننده و ارگان   های   ارائه شده از سوی شرکت  اطالعاتگردد. کمیسیون مذکور با توجه به    اشت تعیین می بهد 

 .نماید  های ذیربط نسبت به تعیین قیمت اقدام می 

http://moqavemati.net/22926/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87/
http://moqavemati.net/3644/98-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C/
http://moqavemati.net/?s=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5+%D9%85%D9%84%DB%8C+
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  دارو  فروش  حجم  کل  درصد  5 از  کمتر  و  ست ینحجم صادرات دارو نسبت به صادرات دیگر صنایع رقم بااهمیتی  

ممنوعیت صادرات   لیدل به است یمدت  هم اندک  حجم ن یهم البته که شود؛  ی م یصادرات یبازارها روانه کشور در

 .ف شده استدارو تقریباً متوق

ظرفیت صنعت دارو در ایران در تولید و عرضه داروهای ژنریک نه تنها به حد اشباع رسیده بلکه حتی در مورد  

  ه یسرما ن یبنابرا .کنند  ینم د یتول تیها با تمام ظرف شرکت و است کشور  ازیبرابر ن، ظرفیت تولید چند اقالمبرخی 

  اهمفر د یتول  مازاد   صادرات امکان که   مگر آن  ،نخواهد داشت یصاد قتا  هی نوع داروها توج ن یا د یتول نه یدر زم  یگذار

  . دگرد

 بوده است  درصد  0.04برابر   2017از واردات دارو در جهان در سال  رانیذکر است سهم ا انیشا

  دحدو   در  97  سال  ییابتدا  ماهه8  در   رانیا  ییدارو  بازار  ارزش   کشور  ییدارو  آمارنامه  در  شده  منتشر  اطالعات  مطابق

  232 و کننده د یتول شرکت185 توسط  و باشد ی م دارو دوز  مولکول2433 شامل که بوده  الیر ارد یلیم هزار154

   .است شده  عی توز  ییدارو  پخش شرکت  50 توسط   و شده  ن یتام واردکننده  شرکت

  در  و  ی داخل دکنندگان یتول  توسط  کشور  یی دارو بازار ارزش  از درصد 70 حدود در 97 سال یی ابتدا ماهه هشت در

  درصد 32  واردات  سهم  96  سال  در  که  ستا  یدرحال  نیا.  است  شده  نیتام   واردکنندگان  توسط   آن  از  درصد 30  حدود

  یواردات  ی داروها  به   یوابستگ   کاهش  و   داخل  د یتول  سهم  شی افزا  جهت  در   دارو  و   غذا  سازمان  یاستهایس .  است  بوده 

  96 سال در  واردات یعدد سهم . است شده د دومح داخل د یتول مشابه یداروها واردات اساس  نیهم بر و باشد ی م

 .است بوده درصد 4 حدود  در  98 سال ییابتدا ماهههشت  و

 شرکت گاهيجا 

  یکوهها هکتار در دامنه  40 وسعت به  ی نیو در زم  هزار متر مربع  50بر  بالغ  یدر مساحت ی فاراب ییدارو مجتمع

  ییغذا ی میرژ  ـ ی ها مکمل  و  یی دارو یهافرآورده  انواع  کننده  د یتول  مجتمع  نیا.جنوبی شهر اصفهان بنا شده است

 عدد قرص ون یلیم 460و خشک  ونیسوسپانس شهیش  ون ی لیم45عدد کپسول  ونیل یم 1،200 نهایسال ت یظرف با

 .                                                                                                                                                   .د باش   یم

  ق یدق تیرعا با و جهان دکنندگانیتول ن یمعتبرتر از خود ازین  مورد ه ی اول مواد  هیبا ته ی فاراب ی زداروسا شرکت

 یاستـانداردها اســاس  بر ـنیداروهـا و همچن  و کنترل  در ساخت WHO ضوابط  و با مراعات   cGMPنیقوان

 یـکینیکل ی اثـربخـش با را ییغذا ـ ی میرژ یها ملمک و  یی دارو محصوالت  نیبهتر EP و USP، BP یالمللنیب

   .                                                                                                                                 .  د ینمای م  عرضه   و   د یتول  مطلوب 

  ی آنت یی دارو یشامل: انواع فرآورده ها یفاراب ی داروساز شرکت  در شده د یتول  یی دارو یسه گروه عمده فرآورده ها



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 )سهامی عام( دارو سازی فارابیتحلیل بنیادی      

5 Novin.I.B Investment Consulting 

 .باشد  می ییغذا م یرژ یها مکمل انواع  و  ی خوراک کیوتیب ی آنت ر یغ یی دارو یها فرآورده  انواع ،ی خوراک ک یوتیب

  ی الیر  سهم   نیشتر یب  یتومان  ارد یلیم  578  فروش   با   ید یعب  ی داروساز  کننده،   مصرف   یبرا   دارو   فروش   مبلغ   اساس   بر

  ن یبرتر دارو  انواع  عدد  اردی لیم 1.9 د یتول با دارو  سبحان شرکت نیهمچن .دارد اریاخت در  ا ر کشور  ی دارو  د یتول

  نخست   ماه   8  در   ی فاراب  یداروساز  شرکت  کشور  یی دارو  آمارنامه  گزارش   اساس   بر.  است  بوده   دارو   یعدد   دکننده یتول

  کرده  کسب  کشور  داروسازان ان یم در  را  یالیر  نظر از دهم رتبه  یال یر ونیلیم 750،757،2 فروش  با 1397 سال

   .است ده اد  اصاختص خود  به  را  کشور  یدارو  بازار از  یدرصد   2.6 سهم شرکت  نیا گزارش   نیا مطابق. است
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 معرفی شرکت  

 تاريخچه 
  پارس   شرکت  توسط   یخوراک  یها  نیلیس   ی پن  گروه  از  کی وتی ب  یآنت  ییدارو  ی ها  فرآورده  د یتول  رخانهکا  احداث  طرح

  جادیا  ساتیمستحدثات و تاس   ن،یزم  1368شروع و در سال    (کارخانه  یعل ف  محل)در  اصفهان  در  1364  سال  از  دارو

  30 خ یخاص( که در تار ی)سهام یفاراب یداروساز سیبه شرکت تازه تاس  ی بردابهره  لیشده به منظور طرح تکم

 . د یگرد  منتقل  ده،یرس   ثبت به  اصفهان یها  شرکت ثبت  اداره  در  6816شماره  تحت  1368 مهرماه

فارابی )سهامی عام( یکی از بزرگترین و مدرن ترین مجتمع های داروسازی کشور را دارا می  شرکت دارو سازی 

های  جهت تولید داروجه به پیشینه خود یکی از شاخص ترین شرکت های گروه سرمایه گذاری تامین به  باشد و با تو

امی  ردار می باشد. شرکت داروسازی فارابی )سهآنتی بیوتیک بوده و از جایگاه بسیار مهم و شناخته شده ای برخو

در فهرست   1374اسفند ماه  توسط هیئت پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده و نام آن از  1374عام( در آبان ماه 

می    زشیرا-جاده اصفهان  15تر  ممحل کارخانه واقع در اصفهان کیلو بورس درج گردیده است. مرکز اصلی شرکت و  

 باشد.

 فعاليت اصلی 
 :از  است عبارت  اسانامه 2شرکت طبق ماده   ت یفعال موضوع 

لید هرگونه مواد و محصوالت دارویی، بهداشتی  و تو تهیه ایجاد و تاسیس کارخانجات و البراتور هایی به منظور

مذکور و نیز وارد نمودن ماشین آالت صنعتی و قطعات   آرایشی و همچنین خرید وفروش، واردات و صادرات موارد 

 یدکی و سایر اقالم مورد نیاز. 

ن و  به منظور دادهایی ارداد، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و انعقاد قراخذ نمایندگی 

 گرفتن حق االمتیاز مربوط به موارد مذکور. 
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 سهامداران بي ترک 
  مبلغ  1398 خرداد 31دوره مالی منتهی به گزارش تفسیری مدیریت اساس  بر 31/03/1398شرکت در  هیسرما

این مقدار مربوط به سرمایه شرکت پیش از افزایش سرمایه  ذکر است  م به الز .باشد ی م ، الیر ون یل یم 400،000

 است: ری به شرح ز مذکور   خیسهامداران در تار بیترک  اخیر است.

 ترکیب سهامداران شرکت -2جدول 

 31 /03 /1398 29 /12 /1397 

 درصد سهام  تعداد درصد سهام  تعداد سهامداران 
 %51.40 205،582،877 %51.40 205،582،877 دارو پارس

 %11.12 44,460,560 %11.12 44,460,560 البرز  یگذار هیسرما

 %10.66 42،629،754 %11.40 45،587،754 نیتام ییدارو یگذار هیسرما

 %5.75 23،000،000 %5.75 23،000،000 سپه یگذار هیسرما

 %4.15 16،585،132 %2.10 8،402،483 نیتام صبا یگذار هیسرما

 %1.97 7،876،090 %1.97 7،876،090 دنا نور توسعه یگذار هیسرما

 %14.97 59،865،587 %16.27 65،090،236 سهامداران ریسا

 100 400،000،000 100 400،000،000 جمع

 هيسرما راتيي تغ 
  سهم  هر یاسم ارزش  هب  سهم، 25،000 تعداد )شامل  الیر ون یل یم 2،500 مبلغ سیتاس  بدو در  شرکت  هیسرما

  ارزش  به  سهم، 400،000،000)شامل تعداد  الیر میلیون  400،000چند مرحله به مبلغ  ی ط که  )الیر100،000

سه افزایش سرمایه اخیر شرکت به شرح زیر است. الزم به ذکر   است. افته ی شیافزا )الیر1،000 سهم هر یاسم

هم اکنون در جریان   ریال میلیون  600،000به  ریالمیلیون  400،000یش سرمایه اخیر شرکت از مبلغ است افزا

 . می باشد  14/06/1398م  ید سهاخرمهلت استفاده از حق تقدم   .است

 ه یسرما راتییتغ -3جدول 

 هیسرما  شیمحل افزا (الیر  ونیلی)م دیجد  هیسرما هیسرما  شیدرصد افزا هیسرما  شیافزا  خیتار

 سود انباشته  300,000 100 1393/01/10

 یبات و آورده نقدالمط 400,000 33.3 1396/03/28

 یمطالبات و آورده نقد 600,000 50 انیجر رد
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 ترازنامه 
  :باشدی م  لی ذ جدول شرح به1398سال  ماههسه  و 1397تا   1393 یها سال  یبرا یفاراب  یداروسازشرکت  ترازنامه 

 )میلیون ریال( ترازنامه -4 جدول

( الیر  ونیلی)م  1398 ماهه  3 1397 1396 1395 1394 1393 
 286,191 172,878 92,944 93,646 235,238 56,044 نقد یموجود

 5,075 5,075 4,600 4,504 4,482 4,515 مدت کوتاه یهایگذار هیسرما

 3,104,862 2,463,019 2,321,082 2,419,538 1,936,375 2,147,914 یتجار یافتنیدر یحسابها

 421,026 463,986 448,622 523,197 471,278 391,590 یتجار ریغ یافتنیدر یحسابها

 608,925 589,054 295,269 636,032 722,832 1,134,790 کاال و مواد یموجود

 425,011 360,981 66,186 37,071 39,362 46,011 هاپرداخت شیپ و سفارشات

 4,851,090 4,054,993 3,228,703 3,713,988 3,409,567 3,780,864 : یجار یهاییدارا جمع

 26,649 109,507 134,445 5,371 5,993 - مدت بلند یهایافتیدر

 187,803 210,093 134,591 134,591 134,591 134,591 بلندمدت یهایگذار هیسرما

 1,047 1,047 1,264 885 388 786 نامشهود یهاییدارا

 600,032 618,599 623,370 613,852 463,258 333,566 مشهود ثابت یهاییرااد

 - - - - - 4,356 هاییدار ریسا

 815,531 939,246 893,670 754,699 604,230 473,299 یجار ریغ یهاییدارا جمع

 5,666,621 4,994,239 4,122,373 4,468,687 4,013,797 4,254,163 هاییدارا کل جمع

 450,216 535,483 663,598 527,919 294,159 399,534 یتجار یهایختنپردا

 656,069 718,884 130,833 111,837 123,284 101,910 یتجار ریغ یهایپرداختن

 237,589 162,233 37,837 111,552 131,072 108,580 یپرداختن اتیمال

 404,925 448,207 803,658 514,070 494,688 464,172 یپرداختن سهام سود

 1,718,049 1,633,058 1,995,236 1,499,867 1,474,778 1,773,986 یمال التیتسه

 231,620 73,679 52,755 15,636 16,390 13,746 هاافتیدر شیپ

 3,698,468 3,571,544 3,683,917 2,780,881 2,534,371 2,861,928 یجار یهایبده جمع

 23,806 22,170 20,758 16,837 14,015 11,277 مدت بلند یها یپرداختن

 19,635 16,140 - - - - مدت بلند یافتیدر یمال التیتسه

 91,833 71,440 63,836 46,369 38,573 31,396 کارکنان خدمت انیپا یایمزا رهیذخ

 135,274 109,750 84,594 63,206 52,588 42,673 یجار ریغ یهایبده جمع

 3,833,742 3,681,294 3,768,511 2,844,087 2,586,959 2,904,601 هایبده جمع

 400,000 400,000 400,000 300,000 300,000 300,000 هیسرما

 - - - 99,930 - - انیجر در هیسرما شیافز

 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 یقانون  اندوخته

 1,392,879 872,945 (76,138) 1,194,670 1,096,838 1,019,562 (انباشتهانی)زسود

 1,832,879 1,312,945 353,862 1,624,600 1,426,838 1,349,562 سهام صاحبان حقوق جمع

 5,666,621 4,994,239 4,122,373 4,468,687 4,013,797 4,254,163 سهام صاحبان حقوق و هایبده جمع
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 انيز سود و ورتص 

آورده   ر یزدر جدول  1398سال  یی ابتدا ماههسه و  1397تا  1393 ی هاسال به مربوط شرکت  ان یز سود  صورت

 شده است.

 )میلیون ریال(  نایز و سود صورت -5 جدول

( الیر  ونیلی)م  98ماهه 3 1397 1396 1395 1394 1393 

 1,232,874 3,228,158 1,935,806 2,581,416 2,545,472 2,390,090 ی اتیعمل  یدرآمدها

 (704,119) (1,995,374) (1,683,006) (1,647,603) (1,566,220) (1,576,291) یاتیعمل  یدرآمدها   شده  تمام  یبها 

 528,755 1,232,784 252,800 933,813 979,252 813,799 ناخالص (  انی)زسود

 (38,241) (126,264) (666,750) (189,561) (145,673) (147,515) ی عموم  و  یادار  فروش،  یهانهیهز

 (9,561) (40) (63,542) (25,552) (27,797) (8,394) یاتیعمل  اقالم  ریسا

 480,953 1,106,480 (477,492) 718,700 805,782 657,890 ی اتیعمل(  انی)زسود

 (105,000) (415,798) (393,600) (267,600) (419,355) (322,495) یمال  یهانهیهز

 226,066 352,819 187,125 252,945 281,700 240,400 ها   یگذار   هیسرما  درامد  -یات یعمل  ریغ  یهانه یهز  و  درآمدها  ریسا

 2,505 78,676 17,161 24,133 10,756 19,292 یات یعمل  ریغ  یهانه یهز  و  درآمدها  ریسا

 604,524 1,122,177 (666,806) 728,178 678,883 595,087 ات یمال  از قبل(  انی)زسود

 (84,590) (163,094) (24,002) (126,839) (82,113) (75,263) درآمد   بر  اتی مال

 519,934 959,083 (690,808) 601,339 596,770 519,824 خالص ( انی)زسود

 867 2,398 (1,727) 1,503 1,989 1,733 سهم  هر( انی)زسود

 600,000 400,000 400,000 400,000 300,000 300,000 شرکت   هیسرما

 

 

 

 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 )سهامی عام( دارو سازی فارابیتحلیل بنیادی      

10 Novin.I.B Investment Consulting 

 يسودآور روند 

مواجه شده    انیشرکت با ز  ، ینگ ینقد   و  فروش   و  د یتول  مشکالت  لیدل  به  شرکت  گزارشات  بر  ناب  1396  یمال  سال  در

  ه یحاش  یها نسبت ،یسودساز بر  عالوه ان یمشتر به  ییاعطا  فاتی تخف اصالح با رکتش  1397 ی مال است. در سال

  42،000با ارز  مواد اولیه خود را . البته ذکر این نکته ضروری است که شرکت همچنان ستا داده  بهبود  هم  را  سود

  ریالی تامین می کند.

 

 

 روند سودآوری شرکت -3 نمودار
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 داروسازي فارابیلکرد شرکت بينی عمپيش 

 مفروضات کلی 

 شده است:در جدول زیر نشان داده   آتی اقتصادی مورداستفاده در این گزارش برای سنوات    متغیرهای مفروضات کلی  

  مفروضات کلی -6جدول 
1398 1399 1400 

 29.0% %31.0 %37.2 نرخ تورم 

مریکا نرخ تورم ا  2.0% 2.7% 2.3% 

 186,809 147,442 114,920 نرخ دالر سامانه نیما

 

پول   یالمللنیشده توسط صندوق ببر اساس گزارش ارائه 1400تا  1398 یهاسال ی نرخ تورم مورداستفاده برا

(IMFاست. نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم ا )برآورد شده است. یآت سنوات  یبرا کایو آمر  رانی 

 اسمی ظرفيت  

  ادداشتی  در.  است  شده  اعالم  ونیوسپانسس در سه بخش کپسول، قرص و    د یلتو   یها  تی ظرف  یاسم  تیبخش ظرف  در

  حسب  بر   سازنده   مشخصات  طبق   ها  دستگاه   د یتول  اساس   بر   ی اسم  تیظرف   محاسبه   نحوه شرکت ،    ی مال   ی صورت ها

بنابراین با توجه به متغیر بودن ظرفیت های اعالمی    .اعالم شده استسال    ی زمان کارکرد دستگاه ط  در   ضرب   قه یدق

  ر یز جدول  در ظرفیت های مندرج در سایت شرکت آورده شده است. ، ، به منظور درک بهترطی سنوات گذشته رد

 :است شدهارائه  محصوالت ک یتفک به شرکت  تولید  یاسم تیظرف

 ظرفیت اسمی  -7جدول 
  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 (عدد)هزار  کپسول

 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 (عدد)هزار  قرص

 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 (شهیش)هزار  ونیسوسپانس

 1,705,000 1,705,000 1,705,000 1,705,000 1,705,000 1,705,000 1,705,000 1,705,000 مجموع
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 مقدار توليد 

  ثبات   از  شرکت  د یتول  وند ر  1397و  1395  ،  1394  یهاسال  یقابل مشاهده است در ط  ریکه در جدول ز  گونههمان

  مواجه   یمحسوس   افت   با  شرکت  د یتول   شد   ذکر  شتر یپ  که   ی لیدال  به   بنا  1396  سال   در   اما .  است  بوده   برخوردار   ینسب

 متناسب با عملکرد سه ماهه اندکی با افزایش برآورد شده است.  1398ای مقدار تولید برای سال ه .است شده

 مقدار تولید  -8جدول 

 98  ماهه  3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393  

 158,354 641,738 641,738 641,738 632,203 372,376 602,433 690,577 919,315 ( عدد )هزار    کپسول

 86,297 324,324 324,324 324,324 309,539 258,123 296,431 300,473 390,853 ( عدد)هزار    قرص

 3,965 22,007 22,007 22,007 20,050 24,262 24,075 20,051 21,596 ( شهیش)هزار    ونیسوسپانس

 248,616 988,068 988,068 988,068 961,792 654,761 922,939 1,011,101 1,331,764 مجموع

 مقدار فروش 

  فروش  ی نزول روند  به  توجه  با. هد  ی م نشان  را یفاراب یداروساز  شرکت مختلف محصوالت فروش  مقدار  ر یز جدول

  صفر  آن   از  بعد  و   1398 یها  ل سا ی برا مقدار  ن یا، 1398  ماهه 3 در  ی صادرات  فروش   عدم و   1397 سال تا  ی صادرات

 .شد  گرفته نظر در

 مقدار فروش  -9جدول 
 98  ماهه  3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 

          ی داخل

 184,475 641,738 641,738 675,098 599,792 419,467 518,281 581,516 789,800 (عدد)هزار  کپسول

 108,794 324,161 324,161 340,378 299,854 251,827 278,294 302,393 357,392 (عدد)هزار  قرص

 5,258 21,989 21,989 23,090 18,378 21,640 19,143 18,563 17,678 (شهیش)هزار  ونیسوسپانس

 298,527 987,888 987,888 1,038,565 918,024 692,934 815,718 902,472 1,164,870 یداخل فروش مجموع 

          یصادرات

 - - - - 9,418 28,459 31,437 111,031 109,341 (عدد)هزار  کپسول

 - - - - 0 25,695 9,049 2,273 21,865 (عدد)هزار  قرص

 - - - - 1,000 3,838 4,069 2,856 2,774 (هشیش)هزار  ونیسوسپانس

 - - - - 10,418 57,992 44,555 116,160 133,980 یصادرات فروش جمع

 298,527 987,888 987,888 1,038,565 928,442 750,926 860,273 1,018,632 1,298,850 فروش کل مجموع 
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 نرخ فروش 

  با توجه به عدم ارائه  نرخ فروش محصوالت برای اساس ضابطه قیمت گذاری سازمان غذا و دارو تعیین می شود.

شرکت های دارویی،  تولید و فروش داروها و ابهام در مورد آینده نرخ ارز اقالم یات و مقادیر ئاطالعات در مورد جز

ش شده است نرخ های فروش طبق طبقه بندی  الپیش بینی نرخ فروش محصوالت با چالش مواجه است. لذا ت

. همچنین نرخ های در دو سناریو  با  صورت های مالی در سه بخش کپسول، قرص و سوسپانسیون پیش بینی شود

ما پیش بینی شده اند. در گزارش موجود  اوم نرخ ارز موجود صنایع دارویی و تغییر نرخ ارز به نرخ سامانه نیفرض تد 

اند. نتایج حاصل از تغییر نرخ ارز بر سود و زیان هر سهم  تداوم نرخ ارز فعلی پیش بینی شده    نرخ ها بر اساس فرض

 در انتهای گزارش آورده شده است.

 )ریال( نرخ فروش محصوالت  -10جدول 

(الی)ر  98 ماهه 3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 

          یداخل

 2,935,449 5,304,256 4,186,469 3,263,031 2,418,920 1,631,215 1,946,149 1,860,637 1,394,144 کپسول

 4,078,543 7,188,770 5,673,851 4,422,331 3,289,864 2,243,076 2,719,502 2,580,222 2,078,007 قرص

 47,088,056 87,849,796 69,336,856 54,042,756 40,912,722 28,599,954 32,681,764 30,162,151 23,494,343 ونیسوسپانس

 فروش مبلغ 
  ی فروش صادرات   زانید ماشاره ش   شتر یپسول است. همانطور که پکمتعلق به محصول    فروش، سهم از مبلغ    نیشتریب

  ی آت  سنوات  ی نیب ش یپ و   1397 تا  1393 ی ها سال  یبرا را  شرکت  فروش   مبلغ   ری ز جدولشد.  گرفته صفر در نظر 

 .دهد   یم نشان

 مبلغ فروش )میلیون ریال( -11جدول 
( الیر ونیلی)م  98 ماهه 3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 

          ی لداخ

 541,517 3,403,941 2,686,615 2,202,865 1,450,849 684,241 1,008,652 1,081,990 1,101,095 کپسول

 443,721 2,330,322 1,839,244 1,505,263 986,479 564,867 756,821 780,241 742,663 قرص

 247,589 1,931,750 1,524,665 1,247,825 751,894 618,903 625,627 559,900 415,333 ونیسوسپانس

 47 4,350 3,434 2,812 5,308 - 102,049 - 4,550 ریسا

 1,232,874 7,670,363 6,053,957 4,958,765 3,194,530 1,868,011 2,493,149 2,422,131 2,263,641 یداخل فروش مجموع 

          یصادرات

 - - - - 9,003 14,613 20,433 80,585 75,860 کپسول

 - - - - - 16,828 10,104 3,564 17,424 قرص

 - - - - 24,625 36,354 57,730 39,192 33,165 ونیسوسپانس

 - - - - 33,628 67,795 88,267 123,341 126,449 یصادرات فروش جمع

 1,232,874 7,670,363 6,053,957 4,958,765 3,228,158 1,935,806 2,581,416 2,545,472 2,390,090 فروش کل مجموع 
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 مستقيم مصرفیمواد  

 مصرف شده  مقدار مواد مستقيم  

 یهاسال الش شده از اطالعات در دسترس مربوط به ت ی فاراب یساز دارو  ی مقدار مواد مصرف  ینیبش یپ منظور به 

را نشان    یو واردات   یشرکت در بخش داخل  یمصرف  مواد  مقدار   ر یز  جدول.  شود  یماستفاده    1398  ماههسه   تا  1393

 دهد:  یم

 (تن)مقدار مواد مصرفی  -12جدول 

 98 ماهه  3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )تن( 

 یداخل
         

 148 677 677 677 782 567 1,216 1,181 1,480 هیاول مواد

 834 4,199 4,199 4,199 4,231 4,257 4,706 4,179 4,820 یبند بسته مواد

 982 4,876 4,876 4,876 5,013 4,824 5,922 5,361 6,300 یداخل هیاول مواد جمع

 یواردات
         

 175 501 501 501 345 424 - - - هیاول مواد

 20 62 62 62 0 87 - - - یبند بسته مواد

 195 563 563 563 345 511 - - - یواردات هیاول مواد جمع

 1,177 5,439 5,439 5,439 5,358 5,335 5,922 5,361 6,300 مجموع

 نرخ مواد مستقيم مصرفی   

است. جدول زیر    شدهینیبشی پ  1397  و   1396  یسال ها  در موجود    اطالعاتقیم مصرفی با توجه به   نرخ مواد مست

 های مواد مصرفی است: بینی نرخ پیش  دهندهنشان

 نرخ مواد مصرفی )ریال/تن( -13جدول 

تن( / الی)ر  98 ماهه  3 1400 1399 1398 1397 1396 

 یداخل
      

 1,101,575,839 1,790,678,723 1,413,321,802 1,101,575,839 1,052,949,513 1,792,350,286 هیاول مواد

 94,200,040 173,168,879 136,676,306 106,528,687 60,625,693 33,335,353 یبند بسته مواد

 یواردات
      

 2,200,003,424 3,576,239,766 2,822,604,393 2,200,003,424 2,200,796,716 274,315,291 هیاول مواد

 448,900,000 884,019,061 697,726,173 543,823,985 - 181,494,867 یبند بسته مواد
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 مستقيم  موادمبلغ  

  م یمبلغ مواد مستق  اتیئجز   .باشد ی م  ری ز  جدول   شرح   به   ی مصرف  ه ی اول  مواد   مبلغ   گرفته  صورت   ی برآوردها  به   توجه   با

 .ستو قبل از آن موجود نبوده ا 1395سال  یبرا

 ریال( یلیونممبلغ مواد مصرفی ) -14جدول 
( الیر ونیلیم)  98 ماهه 3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 

          ی داخل

 163,226 1,212,319 956,842 745,785 823,257 1,015,750    هیاول مواد

 78,565 727,220 573,970 447,365 256,491 141,919    یبند بسته مواد

 241,791 1,939,539 1,530,812 1,193,151 1,079,748 1,157,669    ی داخل هیاول مواد جمع

          یواردات

 385,500 1,791,900 1,414,286 1,102,327 759,090 116,333    هیاول مواد

 8,978 54,518 43,030 33,538 - 15,769    یبند بسته ادمو

 394,478 1,846,418 1,457,315 1,135,865 759,090 132,102    یواردات هیاول مواد جمع

 636,269 3,785,957 2,988,127 2,329,016 1,838,838 1,273,092 1,428,867 1,396,370 1,455,355 مجموع

 هزينه سربار 
های مختلف به نسبت تاریخی  ا توجه به تعداد پرسنل و رشد سرانه حقوق کارکنان بین بخش هزینه دستمزد ب

تسهیم شده است. هزینه استهالک نیز با توجه به نرخ مؤثر استهالک برآورد شده است. سایر اقالم سربار با استفاده  

 است. شدهبینی پیشاز تغییرات تولید و نرخ تورم 

 هزینه سربار )میلیون ریال( -15جدول 
( الیر ونیلیم)  98 ماهه 3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 
 61,363 197,832 164,860 137,383 114,486 103,567 94,183 48,842 38,225 م ی مستق ریغ دستمزد  و حقوق

  38,277 29,672 22,650 16,070 10,421 12,959 10,904 11,050 نگهداشت  و ریتعم

 3,657 17,067 16,459 15,830 14,565 14,117 9,029 6,148 5,691 استهالک  نهیهز

 - 29,241 22,668 17,304 12,612 10,408 11,132 8,536 7,542 رستوران 

 - 50,533 39,173 29,903 21,795 21,004 13,492 10,838 9,156 یکاریب مهیب و  کارفرما سهم مهیب

 895 15,766 12,221 9,329 6,619 5,905 6,025 5,471 4,837 سوخت  و برق

 - 31,887 24,719 18,869 13,753 16,606 10,279 7,028 7,751 کارکنان  خدمت انی پا یایمزا

 - 25,082 19,443 14,842 10,818 12,014 8,334 6,594 5,205 ذهاب  و ابیا

 - 13,658 10,587 8,082 5,734 3,782 8,403 2,054 3,523 شگاه ی ازما یها نهیهز

 - 6,291 6,388 6,877 728 1,292 1,035 1,219 786 اموال  مهیب

 5,375 65,426 53,215 43,205 37,136 27,167 11,557 40,985 35,549 ر یسا

 71,290 491,059 399,405 324,274 254,316 226,283 186,428 148,619 129,315 یدیتول سربار جمع

 - (40,697) (33,101) (26,875) (38,118) (14,426) (9,849) (9,666) (8,268) سربار از یعموم و یدارا و فروش یها نهی هز سهم

 71,290 450,362 366,304 297,400 216,198 211,857 176,579 138,953 121,047 خالص سربار
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 شده درآمدهاي عملياتیتمام  بهاي  

قرارگرفته است. موجودی کاالی در جریان  مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار مطابق توضیحات فوق در جدول  

   ساخت برآورد شده است.شده نیز با توجه به مجموع هزینه ساخت و کاالی ساخته 

 شده )میلیون ریال(بهای تمام -16جدول 

(الیر  ونیلی)م   98 ماهه 3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 

 636,269 3,785,957 2,988,127 2,329,016 1,838,838 1,273,092 1,428,867 1,396,370 1,455,355 میمستق مواد

 27,260 125,380 104,484 87,070 72,558 75,213 67,207 52,410 46,122 میمستق دستمزد

 71,290 450,362 366,304 297,400 216,198 211,857 176,579 138,953 121,047 سربار

 (4,899) (71,009) (56,311) (44,176) (33,201) (35,722) (33,818) (27,797) (8,394) نشده  جذب نهیهز

 729,920 4,290,691 3,402,604 2,669,310 2,094,393 1,524,440 1,638,835 1,559,936 1,614,130 ساخت یها نهیهز جمع

کاهش ای( شی)افزا ساخت انیجر در یموجود   (12,685) (13,350) 28,507 19,942 (32,257) (41,112) (52,406) (66,084) (138,197) 

 591,723 4,224,608 3,350,198 2,628,198 2,062,136 1,544,382 1,667,342 1,546,586 1,601,445 شده ساخته یکاال شده تمام  یبها

کاهش ای( شی)افزا شده  ساخته یکاال  یموجود   (28,429) 19,634 (110,563) 138,628 (69,473) 7,800 (31,621) (38,489) 112,396 

 - (5,320) (4,219) (3,310) (2,597) - - - - شده  امحا یکاال یموجود

 704,119 4,180,798 3,314,358 2,632,688 1,990,066 1,683,010 1,556,779 1,566,220 1,573,016 رفته فروش یکاال شده تمام  یبها

 - - - - - - 90,824 - 3,275 شده  یخربدار محصوالت یبها

 - 11,153 8,842 7,023 5,309 - - - - شده  ارائه خدمات شده تمام  یابه

 704,119 4,191,952 3,323,200 2,639,711 1,995,375 1,683,010 1,647,603 1,566,220 1,576,291 شده تمام  یبها جمع
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 هزينه عمومی، اداري و فروش  
هزینه ترویج و فروش بر اساس میزان فروش پیش    هزینه پرسنلی و استهالک مانند قسمت قبل محاسبه شده است.

م برآورد شده است. درنهایت هزینه  سایر اقالم هزینه عمومی، اداری و فروش نیز با استفاده از توراست. بینی شد 

 باشد.می  به شرح جدول زیر آتی عمومی، اداری و فروش برای سنوات 

 (الیر ونیلیم) یعموم و یادار یهانهیهز -17 جدول

( الیر  ونیلی)م  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 82,056 68,380 56,983 47,486 58,963 42,356 34,655 26,916 دستمزد   و  حقوق  نهیهز

 28,406 22,420 18,364 11,955 77,809 112,282 80,291 89,907 فروش   و  جیترو

 - - - - 491,340 - - - الوصول   مشکوک  مطالبات  نهیهز

 9,300 7,209 5,503 4,011 6,290 3,149 2,630 4,761 ی حسابرس  و  نیمشاور  نهیهز

 4,762 3,692 2,818 2,054 2,732 2,303 1,511 1,251 ت یمامور  و  سفر

 2,344 2,260 2,174 2,000 2,249 872 870 1,007 استهالک 

 - - - - 2,000 2,000 2,000 1,850 ره یمد  ئتیه  پاداش

 645 500 381 278 641 697 1,417 1,853 غاتیتبل  و  یآگه

 38,304 31,379 25,901 20,362 10,300 16,053 12,633 11,702 ر یسا

 165,816 135,840 112,125 88,146 652,324 179,712 136,007 139,247 مجموع

 40,697 33,101 26,875 38,118 14,426 9,849 9,666 8,268 سربار   از  یادار   سهم

 206,513 168,941 138,999 126,264 666,750 189,561 145,673 147,515 مجموع

 خالص ساير درآمدهاي عملياتی 
  1396  یهاسال   یو مطابق با اقل مقدار موجود ط  ورویو    دالر  ارزهایارز شرکت بر اساس    مقدارارز،    ر یتسع  خشب  در

 برآورد شده است.   1398 ماههسه و   1397، 

 میلیون ریال(سایر درآمدهای عملیاتی ) -18جدول 
(الیر ونیلی)م  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 19,906 16,449 12,807 28,093 - - - - یاتیعمل یارز یها یبده و ها ییدارا ارز ریتسع از یناش سود

 (71,009) (56,311) (44,176) (33,201) (35,722) (33,818) (27,797) (8,394) دیتول در نشده جذب یاه نهیهز

 (13,844) (12,586) (11,442) (5,666) (17,982) - - - ییدارا ظروف واحد استهالک نهیهز

 - - - - (9,562) - - - شده ساخته و هیاول مواد ارزش کاهش انیز

 - - - 6,564 - - - - رهیذخ مازاد برگشت

 - - - (767) - - - - توسعه و طرح یها نهیهز

 6,962 5,672 4,547 4,937 (277) 8,266 - - یاتیعمل اقالم ریسا

 (57,985) (46,776) (38,264) (40) (63,543) (25,552) (27,797) (8,394) مجموع
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 سرمايه گذاري ها -ياتیعمل غير درآمدهاي يرخالص سا 

ت می باشد. هر دو  ه گذاری شرکت در شرکت های تولید ژالتین کپسول ایران و شرکت پخش هجرعمده سرمای

سود حاصل  اگذاری این شرکت ها در بخش واین شرکت ها به تازگی در بورس عرضه شده اند. لذا سود حاصل از 

 از فروش سرمایه گذاری ها شناسایی شده است.

 )میلیون ریال( سرمایه گذاری ها -آمد ها و هزینه های غیر عملیاتیسایر در -19 جدول

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

  488,664  383,787  378,633  352,819  187,125  252,945  281,700  240,400 ها یگذار هیسرما از حاصل سود

 -  -  1,032,275  -  -  -  -  - ها یگذار هیسرما فروش از حاصل سود

  488,664  383,787  1,410,908  352,819  187,125  252,945  281,700  240,400 مجموع

 

 اقالم متفرقه -ياتیعمل غير درآمدهاي يرخالص سا 

 محاسبه شده است.ن به موجودی نقد  سود سپرده بانکی با استفاده از نسبت تاریخی آ 

 ()میلیون ریال اقالم متفرقه -سایر درآمدهای غیرعملیاتی -20جدول 
 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

  37,792  29,828  24,432  13,125  10,829  18,950  16,263  18,151 ی بانک   یهاسپرده   از  حاصل  سود

  -  -  -  -  3,577  2,831 (1,760) (2,349) ارز   ریتسع  سود

  4,432  3,498  2,865  2,101  977  1,372  1,372  1,527 ه یاول  مواد  فروش  از  حاصل  درآمد

  -  -  -  58,212  1,417  610  -  - مشهود   ثابت  یها ییدارا  فروش  از  حاصل(  ان ی)زسود

  1,961  1,548  1,268  5,238  362  370 (5,119)  1,963 ر یسا

  44,184  34,873  28,564  78,676  17,162  24,133  10,756  19,292 مجموع

 تسهيالت 
 است: شدهداده نشان  شدهبینی پیش در جدول زیر تسهیالت و هزینه مالی 

 تسهیالت و هزینه مالی )میلیون ریال( -21جدول 

( الیر ونیلی)م  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

,1 الت یتسه 377 , 698   1,474,778  1,499,867  1,995,236  1,649,198  1,803,652 1,872,125 1,943,198 

  432,478  416,660  391,391  415,798  393,600  267,600  419,355  322,495 یمال نهی هز
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 انيو ز سود صورت 

ت گرفته به شرح جدول ذیل  با توجه به برآوردهای صور بی فاراداروسازی شرکت  آتیصورت سود و زیان سنوات 

 باشد:می 

 صورت سود و زیان )میلیون ریال(  -22جدول 

( الیر  ونیلی)م  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 7,670,363 6,053,957 4,958,765 3,228,158 1,935,806 2,581,416 2,545,472 2,390,090 یاتیعمل یدرآمدها

 (4,191,952) (3,323,200) (2,639,711) (1,995,374) (1,683,006) (1,647,603) (1,566,220) (1,576,291) یاتیعمل یدرآمدها شده تمام یبها

 3,478,411 2,730,757 2,319,054 1,232,784 252,800 933,813 979,252 813,799 ناخالص( انی)زسود

 (206,513) (168,941) (138,999) (126,264) (666,750) (189,561) (145,673) (147,515) یعموم و یدارا فروش، یهانهیهز

 (57,985) (46,776) (38,264) (40) (63,542) (25,552) (27,797) (8,394) یاتیعمل اقالم ریسا

 3,213,913 2,515,040 2,141,791 1,106,480 (477,492) 718,700 805,782 657,890 یاتیعمل( انی)زسود

 (432,478) (416,660) (391,391) (415,798) (393,600) (267,600) (419,355) (322,495) یمال یهانهیهز

 488,664 383,787 1,410,908 352,819 187,125 252,945 281,700 240,400 ها  یگذار هیسرما مدآدر -یاتیعمل ریغ یهانه یهز و درآمدها ریسا

 44,184 34,873 28,564 78,676 17,161 24,133 10,756 19,292 یاتیعمل ریغ یهانهیهز و درآمدها ریسا

 3,314,284 2,517,040 3,189,873 1,122,177 (666,806) 728,178 678,883 595,087 ات یمال از قبل( انی)زسود

 (469,759) (356,760) (452,125) (163,094) (24,002) (126,839) (82,113) (75,263) درآمد بر اتیمال

 2,844,525 2,160,280 2,737,747 959,083 (690,808) 601,339 596,770 519,824 خالص( انی)زسود

 4,741 3,600 4,563 2,398 (1,727) 1,503 1,989 1,733 سهم هر( انی)زسود

 600,000 600,000 600,000 400,000 400,000 400,000 300,000 300,000 شرکت  هیسرما

 

  3،608به    شرکت داروسازی فارابی  1398سال    سود هر سهم  ی الیر  42،000  ارز  حذفبا مفروض دانستن    نیهمچن

  ظ الحبه بعد    1398  شهریور ماه   ی ابتدا  از   ویسنار  نیا  در   ارز   یساز  آزاد   ر یتاث  است  الزم به ذکر   .ابد ی  یم   کاهش  الیر

 .است شده
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 گذاري ارزش 

 گذاريمفروضات ارزش 

 گذارد:گذاری را به نمایش می کاررفته در این ارزش جدول زیر مفروضات به 

  گذاریمفروضات ارزش -23جدول 
 بعد  به  1400 1400 1399 1398

  %20 %20 %20 سکیر بدون بازده نرخ

  %10.30 %10.30 %10.30 سک یر صرف

 1 1.16 1.22 0.85 یاهرم یبتا

 %30.3 %31.9 %32.6 %28.8 انتظار مورد بازده نرخ

 DDMروش  

و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد انتظار    ده یساالنه شرکت برآورد گرد  یسود نقد   روش،  نیبه ا  یگذارارزش   یبرا

دوره بر اساس فرمول   نیآخر یسود نقد  ،ینیبش یدوره پ نیپس از آخر یهاسال ی. براگرددی م لیسهامداران تنز

  1397 یسال مال یدعا یعموم گزارش پس از مجمع  ن یا نکهیبا توجه به ا .گرددیرشد ثابت گوردون محاسبه م 

  م یدرصد تقس  درتوجه به نوسانات    با  است.  شدهحذفدر مجمع از محاسبات    یمیاست، سود تقس  شدهانجامشرکت  

درصد در نظر   68 معادل  نسبت ن یا شرکت ریاخ مجمع  در  ی میتقس سود  درصد  به با توجه  ی آت واتسن ی برا ،سود

 لحاظ شده است. اخیر  یه افزایش سرما ظر گرفتنبا در ن  1398همچنین تعداد سهام سال  شده است.گرفته 

  DDMروش  -24 جدول

( الیر ونیلیم  بعد به 1400 1400 1399 1398 (

   2,844,525  2,160,280  2,737,747 خالص سود

  %68 %68 %68 سود میتقس نسبت

  22,072,341  1,939,685  1,473,098  1,866,874 یمیتقس سود

  %19.8 شرکت بلندمدت رشد نرخ
 %30.3 %31.9 %32.6 %28.8 سهامداران انتظار مورد بازده نرخ

  9,977,349  845,226  837,610  1,449,544 شده لیتنز یمیتقس سود

  13,109,728 شرکت یفعل ارزش

  600,000,000 سهام تعداد

  21,850 (الی)ر شرکت سهم هر یفعل ارزش
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 است: شدهداده در جدول ذیل نحوه محاسبه نرخ رشد نشان 

 نرخ رشد بلندمدت -25جدول 

 نرخ رشد بلندمدت

سود انباشت نسبت  31.8% 
سهام صاحبان حقوق  یبازده  62.2% 

سهام  سود  رشد  نرخ  19.8% 

 

 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 )سهامی عام( دارو سازی فارابیتحلیل بنیادی      

22 Novin.I.B Investment Consulting 

 مالحظات خاص  
  بوده  مواجه  یجد   شکاه  باتر اشاره شد،    شیکه پ  یلیدال  به   1396  سال  ی ط  یداروساز  ناخالص  سود   هیحاش   نسبت

  و  1397 ی مال سال  در . است بوده  مواجه  ی الیر ون ی لیم 1،727 الصخ ان یز با  شرکت سال  نیا در  نیهمچن. است

مهم و مبهم در   نکتهاست.  ده یرس  ی اتیعمل سود ناخالص به سود ه یحاش  بهبود نضم شرکت  1398 سال ماهه  سه

  هیپا  ویدر سنار  ارش گز  نیا  در   لذا.  باشد   ی م  صنعت  نیا  به  یدولت  ارز  تعلق  ادامه  ای  حذف  یی دارو  صنعت  ندهیآمورد  

  سهم  هر انیز و  سود  بر  ارز ی سازآزاد  ریهم تاث  یانی صورت سود وزباشد. در انتها یادامه روند موجود مفروض م 

 . است شده گزارش 


