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 معرفی صنعت   

 مقدمه 

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

نرخ رشد این  باالترین، گذشته هایسال، چین در شودمیدارد. آمریکا بازیگر اصلی صنعت دارو در جهان محسوب 

  پیش رو  حوزه دارویی آمریکا و اروپا در این  هایشرکتاما با این وجود،  داده است.به خود اختصاص بخش را 

مهم،   هایشرکت است تا جایی که  وابسته به بخش تحقیق و توسعه خود  صنعتی  هراز  بیش دارو  صنعت. هستند 

 .کنند می  گذاریسرمایه درصد درآمد خود را در این بخش   20تا   گاهی

 در جهان دارويیصنعت محصوالت  

  ، دالر میلیارد  81 با  ی آنکولوژ هاییماری ب گروه  در  ی مال گردش  نیشتریب  2017 سال در   Statista گزارش  طبق

  کشور  2017 سال رد نیهمچن  .است بوده دالر  میلیارد  720 دیابت  ضد  یداروها  و دالر میلیارد   76  با درمانی  درد

  ینتربزرگ  عنوان به ،یجهان تجارت  از  یدرصد  16 سهم و ییدارو محصوالت  صادرات دالر اردیلیم 52.7 با آلمان

 : دهد ی م نشان را  دارو  حوزه در  برتر  ی کشورها صادارت زان یم ر یز جدول. است هگرفت   لقب دارو   صادرکننده

 برتر یکشورهامیزان صادرات و سهم از صادرات جهانی  -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 متحدهاالت یا

 5.6 18.3 ایتالیا

 5.34 17.6 هلند
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 جهان  در يداروساز برتر  يهاشرکت  

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

شرکت فعال در صنعت دارو   ینتربزرگ درآمد  دالر اردیل یم 53.7 با  pizer ییکایمرآ شرکت اطالعات نیا مطابق

 در جهان است. 

 

 برتر جهان در حوزه صادرات محصوالت دارویی یهاشرکت -1نمودار 

 صنعت دارو در جهان  اندازچشم  

  نرخ نیهمچن .  رفت خواهد  فراتر  دالر  ون یلیتر 1.5 از 2023 سال تا دارو  یجهان بازار ،  IQVIA بینییشپ طبق

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

 هایینه هز گرید یسو از. باشند ی م  ساالنهدرصد رشد  8تا  5 و درصد  7تا  4با رشد  فارم ی بازارهاو  متحدهیاالتا

  صد رد  6  تا  3  با  مقدار  نیا  2023تا سال    شودی م  بینییشپ  .د یدالر رس   ارد یلیم  137به    2018در سال    نیچ  ییدارو

  2009دارویی در جهان را از سال     هایینه هز  زان یم  ریز  جدول  .د یرس   خواهد   الرد  اردیل یم  170تا    140به    ش،یافزا

  ونی لیتر 1.2 حدود از  نه یهز ن یا شودی م  بینییش پاساس  ن ی. بر ادهد ی منشان  2023آن را تا سال  بینی یش پو 

 .ابد ی شیافزا 2023  سال در  دالر  ونیلیتر  1.5 به  2018 سال در  دالر
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 مصرفی در بخش دارو در جهان یهانه یهز اندازچشم -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

در وزارت   گذاریقیمت است که دارای نرخ مصوب بوده و تعیین نرخ آن توسط کمیسیون  قالمی ادارو از جمله 

تولیدکننده و   هایشرکت ارائه شده از سوی  اطالعات. کمیسیون مذکور با توجه به گرددمی بهداشت تعیین 

 .نماید می ذیربط نسبت به تعیین قیمت اقدام  هایارگان

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 ینادرات دیگر صنایع رقم بااهمیتی حجم صادرات دارو نسبت به ص 

ممنوعیت صادرات   ل یدل به است ی مدت هم  اندک  حجم نیهم البته  که ؛شودی م  یصادرات ی بازارها روانه  کشور در

 .دارو تقریباً متوقف شده است

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

  ن یبنابرا. کنند ی نم د یتول تیظرف تمام با هاشرکت  و است کشور ازین برابر، ظرفیت تولید چند اقالم برخی 

  د یتول مازاد صادرات امکان  کهآن  مگر ،داشت نخواهد  یاقتصاد  هی توج داروها  نوع نیا د یتول  نهی زم در  گذارییهسرما

  . دگرد اهمفر

 بوده است  درصد  0.04 برابر  2017 سال در   جهان در  دارو واردات از رانیا سهم  است ذکر انیشا

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

  232 و  تولیدکننده  شرکت185 توسط  و  باشد ی م دارو  دوز  مولکول 2433 شامل  که  بوده  ال یر ارد یل یم هزار 154

   .است شده  عی توز  ییدارو  پخش شرکت  50 توسط   و شده  تأمین 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  تأمین  واردکنندگان  توسط   آن   از  درصد 30  حدود

  ی واردات  ی داروها  به  یوابستگ   کاهش  و  داخل  د یتول   سهم  ش یافزا  جهت  در   دارو   و  غذا  سازمان  هایسیاست.  است  بوده 

  96 سال در  واردات یعدد سهم . است شده محدود  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 

  ی د یکل عوامل  گرفتن  نظر  در  با و  دارو د یتول مناسب یهای آورفن  و  ی علم قاتی با استفاده از تحق دارو پارس شرکت 

  ، ی درمان اثر  نیبهتر با  را خود ید یتول محصوالت ، ستیزط یمح بهداشت، و یمنی، اGMP الزامات شامل ت، یفیک

 .است داده  قرار  خود کار سرلوحه  ندها،یفرا  و هاتیفعال  همه در  را  تیف یک  و  داده قرار جامعه  دسترس   در موقع به

  نی)به عنوان اول ISO 17025 و OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 یاستانداردها  راستا،  نیدر ا

  در  یداروساز شرکت  ن ی)به عنوان اول EFQM بر اساس مدل TQM-IBEC نظام و ( یرانیا ی داروساز شرکت

  از ی تعال  به  تعهد  ی گواه و  ستیزط یمح یهاشگاهینما از ی متعدد  ز یجوا و  شد  داده  استقرار شرکت در ( انهیخاورم

  زه یجا  از  تیفی ک  به  اشتهار  رنامه یتقد   نیهمچن  و  یاپیپ  سال  نیچند   در   یسازمان  یتعال  و  ی وربهره   یمل  زهیجا  ند یفرآ

 .د یگرد کسب...   و  رانیا بهداشت و  دارو غذا، ت یفیک  یمل
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 یهانه یزم  در   مختلف  ییدارو  محصول  نوع  60  از  شیب  د ی تول  با  و  تجربه  قرن  مین  از  شی با پشتوانه ب  داروپارس امروزه  

  ی کی  عنوان   به   توانسته   ، یافسردگ  ضد   قارچ،   ضد   ، یعروق  و  ی قلب  درد،   ضد   روس،یو  یآنت  ال، یباکتر  ی آنت  ک، یوتیب   یآنت

  ن یب ی مناسب گاهیجا ، ییدارو محصوالت  عرضه و د یتول ق، یتحق نه یزم در  رانیا یی دارو یهاشرکت  ن یمعتبرتر از

 .آورد بدست کشور  یداروساز یهاشرکت

  27شرکت از  رتبه    1397ماهه    8تا    1393سال  از نظر فروش ریالی طی  بر اساس آمارنامه پنج ساله دارویی کشور،  

جدول      بهبود یافته است.  7به رتبه    11رتبه    همچنین از نظر مقدار فروش جایگاه شرکت از   ارتقا یافته است.  19به  

  .باشد ی ممیزان فروش و رتبه شرکت طبق گزارش سازمان غذا و دارو   دهندهنشان زیر 

 1397تا  1393 یهاسال میزان و مقدار فروش و رتبه شرکت در طول  -2جدول 

ماهه( 8) 1397 1396 1395 1394 1393 سال  

 1,959,672 2,430,285 1,986,374 1,596,655 1,140,874 ( الیر  ونیلی)م  داروپارس فروش  

 19 20 21 27 27 رتبه شرکت

 1,170 1,360 1,353 1,496 1,088 عدد(   ونیلی)م  داروپارس فروش  

 6 8 8 8 11 رتبه شرکت
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 معرفی شرکت  

 تاريخچه 
  ریبا  شرکت  نام  به  7546  شماره  تحت  1339  ماه  آبان  8  خی تار  در  10100336986  یمل  شناسه  به  داروپارس   شرکت

  7 خیتار در  و است دهیرس  ثبت  به  تهران یصنعت تیو مالک هاشرکت خاص( در اداره ثبت  ی)سهام رانیا فارما

  شرکت  به 1370 بهمن 29 خ یتار در  است  افته ی ر ییخاص( تغ  ی)سهام داروپارس  شرکت بنام  1360 ماهیبهشتارد

  حاضر حال در . است شده رفتهیپذ  تهران  بهادار اوراق بورس  در  1374 رماهیت 5 خیتار  در  و شده لیتبد  عام یسهام

  ینتأم سازمان  گروه یینها ی تجار  واحد  و  ین تأم یی دارو گذارییه سرما شرکت یفرع ی تجار یواحدها جز شرکت

 .باشد ی م  تهران  در  واقع  شرکت یاصل  مرکز. باشد یم یاجتماع

 فعالیت اصلی  

  ن یهمچن و  ی اهیگ و  ییایمیش  ی داروها وش فر و  د ی تول عمدتاعام(  ی )سهام دارو پارس  شرکت  ت یفعال موضوع 

  یالبراتورها  و  کارخانجات  جادیا  و  یستأس ،یپزشک  زاتیتجه  یبهداشت  ،یشیآرا  ،ییایمی ش   ،یی دارو  ،ییدارو   ه یاول  مواد

 هاشرکت   ر یسا  در  مشارکت  و  شده  ساخته   ی دارو  صادرات  و  ات دراو  و   تدارک  و   ه یته  ،ییدارو   مواد   یبند بسته   و  ساخت

  مورخ  32/55437/ 21/14 شماره  یر بردابهره پروانه موجب به یاصل شرکت کارخانه از یبردار بهره  که. است

  به نیچنهم. است شده آغاز 1341 اسفند  در است شده صادر معادن و عیصنا وزارت سط تو که 17/12/1341

  ی فاراب ی داروساز شرکت کارخانه از  ی برداربهره  23/10/1374 مورخ  4213790 شمارهی برداربهره  پروانه  موجب

   . است شده انجام
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 سهامداران بی ترک 
  مبلغ  1398 خرداد 31دوره مالی منتهی به گزارش تفسیری مدیریت  اساس  بر 31/03/1398 در  شرکت  هیسرما

این مقدار مربوط به سرمایه شرکت پیش از افزایش سرمایه  الزم به ذکر است  .باشد ی م ، الیر ون یل یم 000،210

 :است ری ز شرح  به  مذکور   خیتار در  سهامداران بیترک  اخیر است.

 ترکیب سهامداران شرکت -3جدول 

 درصد سهام  تعداد درصد سهام  تعداد سهامداران 
 31/03/1398 29/12/1397 

 68.54 143,934,533 68.50 143,844,448 نیتأم ییدارو یگذارهیسرما شرکت

 10.32 21,667,814 10.19 21,394,546 نیتأم صبا یگذارهیسرما شرکت

 3.49 7,320,000 3.49 7,320,000 (عام یسهام) داروپخش یگذارهیسرما

 3.08 6,462,667 3.08 6,462,667 (خاص یسهام) رستا یاقتصاد توسعه یگذارهیسرما شرکت

 14.58 30,614,986 14.75 30,978,339 نیریسا

 100 210,000,000 100 210,000,000 جمع

 هيسرما راتیی تغ 
میلیون   525،000 مبلغ  به مرحله  چند  یط که بوده است  الیر ونی لیم 15 مبلغ  یستأس  بدو در شرکت هیسرما

سه افزایش   .است افته ی شیافزا  )الیر1،000 سهم هر یاسم  ارزش  به سهم، 525،000،000)شامل تعداد  الیر

اطالعات گزارش تفسیری مدیریت دوره سه  جدول زیر بر اساس مندرجات سرمایه اخیر شرکت به شرح زیر است. 

 تنظیم شده است. 1398ماهه 

 سرمایه  راتییتغ -4جدول 

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

3831 / 30 / 31  سود انباشته  70,000 17 

3941  یمطالبات و آورده نقد 210,000 200 01/16/

 یمطالبات و آورده نقد 525,000 150 30/10/1397
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 ترازنامه 
  :باشد ی م  لیذ  جدول شرح  به 1398  سال ماههسه  و  1397  تا 1393 یهاسال  یبرا  داروپارس  شرکت ترازنامه 

 (الیر ونیلی)م ترازنامه -5 جدول

 1398 ماهه  3 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال( 

 38,439  56,167  10,557  36,871  227,448  34,920 نقد یموجود

 1,658,633  1,413,976  1,550,321  1,292,154  969,063  709,206 یتجار یافتنیدر یهاحساب

 761,306  807,920  675,071  765,514  828,818  726,371 یرتجاریغ یافتنیدر یهاحساب

 662,706  463,703  335,154  312,514  293,957  339,140 کاال و مواد یموجود

 162,635  203,455  35,172  34,188  37,802  45,721 هاپرداختشیپ و سفارشات

 3,283,719  2,945,221  2,606,275  2,441,241  2,357,088  1,855,358 : یجار یهاییدارا جمع

 - - -  1,672  1,764 - بلندمدت یهایافتیدر

 119,206  119,206  99,815  99,815  47,475  47,574 بلندمدت یهایگذارهیسرما

 1,781  1,749  970  920  959  976 نامشهود یهاییدارا

 346,034  354,865  358,252  374,676  350,694  329,009 مشهود ثابت یهاییدارا

 1,625  1,625  1,788 -  152  663 هاییدارا ریسا

 468,646  477,445  460,825  477,083  401,044  378,222 یجار ریغ یهاییدارا جمع

 3,752,365  3,422,666  3,067,100  2,918,324  2,758,132  2,233,580 هاییدارا کل جمع

 199,089  154,498  227,235  133,360  91,461  157,803 یتجار یهایپرداختن

 495,627  482,106  43,805  40,537  175,678  24,524 یرتجاریغ یهایپرداختن

 168,480  102,942  22,850  61,975  45,074  27,815 یپرداختن اتیمال

 311,770  317,464  885,022  552,079  449,995  479,928 یپرداختن سهام سود

 311,769  331,885  1,108,058  946,779  944,146  761,438 یمال التیتسه

 109  109  818  49  38  2,898 هاافتیدر شیپ

 1,486,844  1,389,004  2,287,788  1,734,779  1,706,392  1,454,406 یجار یهایبده جمع

 313,321  313,321 - - - - بلندمدت یافتیدر یمال التیتسه

 53,705  47,587  38,367  30,884  25,344  20,837 کارکنان خدمت انیپا یایمزا رهیذخ

 367,026  360,908  38,367  30,884  25,344  20,837 یجار ریغ یهایبده جمع

 1,853,870  1,749,912  2,326,155  1,765,663  1,731,736  1,475,243 هایبده جمع

 210,000  210,000  210,000  210,000  70,000  70,000 هیسرما

 315,000  315,000 -  -   140,000 -  انیجر در هیسرما شیافزا

 21,000  21,000  21,000  21,000  7,000  7,000 یقانون  اندوخته

 1,352,495  1,126,754  509,945  921,661  809,396  681,337 انباشته(انیز)سود

 1,898,495  1,672,754  740,945  1,152,661  1,026,396  758,337 سهام صاحبان حقوق جمع

 3,752,365  3,422,666  3,067,100  2,918,324  2,758,132  2,233,580 سهام صاحبان حقوق و هایبده جمع
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 انيز سود و ورتص 

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

 .است شده

 ( الیر ونیلی)م انیز و سود صورت -6 جدول

( الیر ونیلیم)  98 ماهه3 1397 1396 1395 1394 1393 
 757,760 1,706,454 1,236,457 1,254,674 1,184,277 954,345 یاتیعمل یدرآمدها

 (378,692) (924,986) (792,316) (706,840) (717,588) (643,173) یاتیعمل یدرآمدها شده تمام یبها

 379,068 781,468 444,141 547,834 466,689 311,172 ناخالص( انیز)سود

 (56,934) (115,440) (102,342) (78,423) (61,138) (56,084) یعموم و یادار فروش، یهانهیهز

 1,346 513,884 66,810 417,749 241 394,208 یاتیعمل اقالم ریسا

 323,480 1,179,912 408,609 887,160 405,792 649,296 یاتیعمل( انیز)سود

 (32,271) (228,500) (236,190) (195,170) (193,177) (134,580) یمال یهانهیهز

 - 37,502 13,233 - 400,705 - هایگذارهیسرما مدآدر -یاتیرعملیغ یهانهیهز و درآمدها ریسا

 70 - - 18,573 15,886 13,814 یاتیرعملیغ یهانهیهز و درآمدها ریسا

 291,279 988,914 185,652 710,563 629,206 528,530 ات یمال از قبل( انیز)سود

 (65,538) (105,405) (17,768) (63,498) (44,095) (24,939) درآمد بر اتیمال

 225,741 883,509 167,884 647,065 585,111 503,591 خالص( انیز)سود

 430 4,207 799 3,081 2,786 7,194 سهم هر( انیز)سود

 525,000 210,000 210,000 210,000 210,000 70,000 شرکت هیسرما
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 يسودآور روند 

و تخفیفات   ینگ ینقد  ،فروش با مشکالت  ییدارو یهاشرکت ریسا همانند  داروپارس شرکت  1396 ی در سال مال

  1397 ی مال در سال در این سال سود شرکت با افت همراه بوده است.. به همین دلیل استمواجه بوده  اعطایی

سود را هم بهبود   هیحاش  یهانسبت سود، افزایش میزان  بر  عالوه ان یمشتر به  ییاعطا فاتی رکت با اصالح تخفش 

  ینتأمریالی  42،000با ارز مواد اولیه خود را . البته ذکر این نکته ضروری است که شرکت همچنان ستداده ا

 .دهد ی مشرکت طی سنوات اخیر را نشان   ی سودآورل زیر روند جد  .کند ی م

 

 

 روند سودآوری شرکت -3 نمودار

۰

۲۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰

1393 1394 1395 1396 1397

(میلیون ريال)روند سود آوري 

ناخالص( زیان)سود عملیاتی( زیان)سود خالص( زیان)سود
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 داروسازي فارابیبینی عملکرد شرکت پیش 

 مفروضات کلی 

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

  مفروضات کلی -7جدول 
1398 1399 1400 

 29.0% %31.0 %37.2 نرخ تورم 

 %2.3 %2.7 %2.0 نرخ تورم امریکا 

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

 

  پول یالمللنیب صندوق توسط  شدهارائه گزارش  اساس  بر  1400 تا 1398 یهاسال ی برا مورداستفاده تورم نرخ

(IMF )است شده  برآورد یآت  سنوات یبرا کایآمر و  رانیا تورم تفاوت  اساس  ارزبر نرخ . است. 

 ظرفیت اسمی  

  شده  اعالم محلول و، پماد سوسپانسیون، کپسول، قرص بخش  پنج در د یتول هایظرفیت یاسم تیظرف  بخش در

 :است شدهارائه  محصوالت کی تفک  به شرکت تولید  یاسم ت یظرف ر یز جدول  در .است

 ظرفیت اسمی  -8جدول 
  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 955,000 955,000 955,000 955,000 955,000 955,000 955,000 955,000 (عدد هزار) قرص

 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 (عدد هزار) کپسول

 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 (شهیش هزار) ونیسوسپانس

 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 (وپیت هزار)ژل و کرم و پماد

 6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 6,170 (ظرف هزار) محلول

 1,247,470 1,247,470 1,247,470 1,247,470 1,247,470 1,247,470 1,247,470 1,247,470 مجموع
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 مقدار تولید 

   یهاسال  یط  در1394پس از یک دوره افزایش تولید در سال  است  مشاهده قابل  ر ی ز جدول  در  که  گونه همان

  شرکت   د یتول  شد   ذکر   تریشپ  که   یل یدال  به   بنا  1397  سال  در  امانزولی بوده است.    شرکت  د یتول  وند ر   1397و   1395

روند   نیبنابرا  م روند افزایش تولید دارد.وهم نشان از تدا 1398 ماههسه تولید  مقدار .با افزایش همراه بوده است

الزم به ذکر است با توجه به نوع افشاگری   .است شده دهیبعد هم دو سنوات  1398در ادامه سال  د یتول شیافزا

به صورت تجمیعی   1398 ماهه سه و  1393قرص و کپسول در سال  لمالی مقدار تولید دو محصو یهاصورت

 گزارش شده است. 

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

 (عدد هزار) قرص
1,365,462 

1,602,228 1,290,149 1,242,252 1,462,583 1,595,381  1,595,381  1,595,381  
471,178 

  122,158  122,158  122,158 87,782 116,332 128,163 160,379 (عدد هزار) کپسول

 31  400  400  400 331 163 834 2,344 2,326 (شهیش هزار) ونیسوسپانس

 5,136  19,164  19,164  19,164 17,784 16,847 14,364 17,807 17,671 (وپیت هزار)ژل و کرم و پماد

 150  1,057  1,057  1,057 1,513 2,268 2,361 2,026 2,300 (ظرف هزار) محلول

 476,495  1,738,159  1,738,159  1,738,159 1,569,993 1,377,862 1,435,871 1,784,784 1,387,759 مجموع
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 فروش مقدار 

  فروش  عدم  به توجه  با. هد دی م  نشان را داروپارس  یداروساز شرکت مختلف  محصوالت فروش  مقدار ریز جدول

  و  1398 یهاسال یبرا مقدار نیا اعمال شده بر صادرات دارو  هاییت محدودهمچنین  ،1398 ماهه3 در یصادرات

 .شد   گرفته نظر  در  صفر  آن  از بعد 

 مقدار فروش  -10جدول 
 98 ماهه 3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393  

                   یداخل 

 1,595,381 1,595,381 1,627,288 1,371,588 1,249,127 1,129,960 1,513,933 1,214,746 ( عدد هزار) قرص
480,590 

 122,158 122,158 124,601 87,947 128,684 129,013 147,245 124,157 ( عدد هزار) کپسول

 102 400 400 419 278 160 832 2,356 2,272 ( شهی ش هزار) ونیسوسپانس

 5,488 19,168 19,168 19,168 17,744 16,660 16,983 16,000 15,556 ( وپیت هزار)ژل و  کرم و پماد

 187 1,057 1,057 1,109 1,537 2,215 2,384 1,747 2,236 ( ظرف هزار) محلول

 486,367 1,738,163 1,738,163 1,772,586 1,479,094 1,396,846 1,279,172 1,681,281 1,358,967 ی داخل  فروش مجموع

 یصادرات  
         

 - - - - 91,840 57,232 52,359 82,704 33,476 ( عدد هزار) قرص

 - - - - 80 1,660 1,110 - 201 ( عدد هزار) کپسول

 - - - - - - - 32 - ( شهی ش هزار) ونیسوسپانس

 - - - - 120 119 168 145 75 ( وپیت هزار)ژل و  کرم و پماد

 - - - - - 237 - 100 - ( ظرف هزار) محلول

 - - - - 92,040 59,248 53,637 82,981 33,752 ی صادرات  فروش جمع

 486,367 1,738,163 1,738,163 1,772,586 1,571,134 1,456,094 1,332,809 1,764,262 1,392,719 فروش  کل مجموع

 

 نرخ فروش 

  با توجه به عدم ارائه  .شودمی سازمان غذا و دارو تعیین  گذاریقیمتنرخ فروش محصوالت برای اساس ضابطه 

دارویی،   هایشرکت تولید و فروش داروها و ابهام در مورد آینده نرخ ارز اقالم یات و مقادیر ئ اطالعات در مورد جز

 بندیطبقه فروش طبق  هاینرخ ش شده است نرخ فروش محصوالت با چالش مواجه است. لذا تال بینیپیش

 فروش   هاینرخ . همچنین  شود  بینیپیش  شربتو    ، سوسپانسیون، پمادبخش کپسول، قرص   پنجمالی در    هایصورت

. اندشده  بینیپیشما در دو سناریو  با فرض تداوم نرخ ارز موجود صنایع دارویی و تغییر نرخ ارز به نرخ سامانه نی

سود    ارزبر . نتایج حاصل از تغییر نرخ  اند شده   بینیپیش بر اساس فرض تداوم نرخ ارز فعلی    هانرخ در گزارش موجود  

 و زیان هر سهم در انتهای گزارش آورده شده است.
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 )ریال( نرخ فروش محصوالت  -11جدول 

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

          یداخل

 2,223,106 1,754,622 1,367,593 862,161 817,707 773,074 476,851 525,940 قرص
1,141,909 

 5,196,437 4,101,371 3,196,704 1,992,723 1,792,227 1,816,011 1,612,951 1,313,643 کپسول

 57,794,118 89,792,988 70,870,551 55,238,153 52,611,511 40,587,500 33,798,077 31,752,122 31,769,366 ونیسوسپانس

 36,258,017 63,184,113 49,869,071 38,869,112 26,256,030 21,578,752 18,761,408 15,610,125 14,249,293 ژل و کرم و پماد

 21,877,005 39,872,404 31,469,932 24,528,396 15,562,785 13,045,147 12,384,648 11,116,772 8,593,918 محلول

          یصادرات

 - - - - 283,896 128,879 130,293 166,509 203,877 قرص

 - - - - 3,287,500 294,578 239,640 - 333,333 کپسول

 - - - - - - - 17,343,750 - ونیسوسپانس

 - - - - 12,733,333 8,151,261 8,833,333 7,744,828 11,546,667 ژل و کرم و پماد

 - - - - - 14,046,414 - 7,980,000 - محلول

 فروش مبلغ 
  ی صادرات  فروش   زان یم  شد   اشاره  تریش پ  که  طورهمان.  است  رص ق   محصول  به  متعلق  فروش،   مبلغ  از  سهم  نیشتریب

  ی آت سنوات  بینییش پ و  1397 تا 1393 یهاسال  یبرا را شرکت فروش  مبلغ  ر ی ز جدول. شد  گرفته  نظر  در  صفر 

 .دهد ی م نشان
 (الیر ونیلی)م فروش مبلغ -12جدول 

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

          ی داخل

 3,546,700 2,799,289 2,225,468 1,182,529 1,021,420 873,543 721,920 638,883 قرص
548,790 

 634,786 501,015 398,313 175,254 230,631 234,289 237,499 163,098 کپسول

 5,895 35,872 28,313 23,171 14,626 6,494 28,120 74,808 72,180 ونیسوسپانس

 198,984 1,211,140 955,912 745,060 465,887 359,502 318,625 249,762 221,662 ژل و کرم و پماد

 4,091 42,125 33,248 27,210 23,920 28,895 29,525 19,421 19,216 محلول

 757,760 5,470,623 4,317,777 3,419,221 1,862,216 1,646,942 1,484,102 1,303,410 1,115,039 یداخل فروش مجموع 

          یصادرات

 - - - - 26,073 7,376 6,822 13,771 6,825 قرص

 - - - - 263 489 266 - 67 کپسول

 - - - - - - 561 555 - ونیسوسپانس

 - - - - 1,528 970 1,484 1,123 866 ژل و کرم و پماد

 - - - - 0 3,329 - 798 - محلول

 - - - - 27,864 12,164 9,133 16,247 7,758 یصادرات فروش جمع

 757,760 5,470,623 4,317,777 3,419,221 1,890,080 1,659,106 1,493,235 1,319,657 1,122,797 فروش  مجموع 

 - (422,072) (333,127) (263,801) (183,626) (422,649) (238,561) (135,380) (168,452) اتفیتخف و فروش از برگشت

 - 5,048,551 3,984,649 3,155,420 1,706,454 1,236,457 1,254,674 1,184,277 954,345 فروش کل مجموع 
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 مواد مستقیم مصرفی 

 مصرف شده  مقدار مواد مستقیم  

  1397سال  به   مربوط  دسترس   در   اطالعات  از  شده   تالش   دارو پارس   ی داروساز  یمصرف  مواد   مقدار  ینیبش یپ  منظوربه 

  ی برا ت یوضع ن یا 1398 ماهه سه در   ی واردات  ه یبا توجه به کاهش مقدار مواد اول . شودی م استفاده  1398 ماهه سه  تا

  نشان را  یواردات و یداخل بخش  در  شرکت  ی مصرف مواد مقدار ریز  جدولشده است.  دهیستمر دم ی سنوات آت

 :دهد ی م

 (تن)مقدار مواد مصرفی  -13جدول 

( تن)  98 ماهه  3 1400 1399 1398 1397 

           یداخل

   22,560  93,585  93,585  93,585  80,441 ه یاول  مواد

   25,910  98,307  98,307  98,307  91,591 ی بندبسته  مواد

   48,470  191,892  191,892  191,892  172,032 ی داخل ه یاول مواد جمع

           ی واردات

   38  159  159  159  4,234 ه یاول  مواد

   2  9  9  9  640 ی بندبسته  مواد

   41  169  169  169  4,874 ی واردات ه یاول مواد جمع

   48,511  192,061  192,061  192,061  176,906 مجموع
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 نرخ مواد مستقیم مصرفی  

 الزم. است شدهی نیبشیپ 1398 ماههسه و  1397 سال در موجود  اطالعات  به  توجه با ی مصرف میمستق مواد نرخ

  طرف  از است هافتی شیافزا شدتبه  1398 ماههسه  در ی واردات یبند بسته  مواد  و   هی اول مواد  نرخ  که است ذکر به

  نیا احتماال یمال یهاصورت در مندرج اعداد صحت فرض با نیبنابرا. است افتهی کاهش یواردات  مواد دارقم گرید

  یهانرخ   ینیبش یپ  دهندهنشان  ریز  جدول.  باشد ی م   کشور  از  خارج  از  بهاگران   هی اول  مواد  د یخر  از  یناش   تواند ی م  تفاوت

 : است یمصرف   مواد

 نرخ مواد مصرفی )ریال/تن( -14جدول 

( تن/ الیر)  98  ماهه  3 1400 1399 1398 1397 

      یداخل

 4,787,727 10,336,823 8,158,503 6,358,927 4,040,156 ه یاول  مواد

 3,019,685 4,908,682 3,874,256 3,019,685 1,825,865 ی بندبسته  مواد

      ی واردات

 1,902,587,598 3,092,772,199 2,441,019,889 1,902,587,598 41,333,952 ه یاول  مواد

 1,267,126,064 2,114,347,331 1,668,782,424 1,300,687,781 4,052,516 ی بندبسته  مواد

 

 مستقیم  موادمبلغ  

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

 .ستا نبوده  موجود آن   از قبل  و  1396 سال یبرا

 ریال( میلیونمبلغ مواد مصرفی ) -15جدول 
(الیر ونیلیم)  98 ماهه 3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 

          ی داخل

  108,012  967,372  763,514  595,100  324,994 - - - - هیاول مواد

  78,240  482,559  380,868  296,857  167,232 - - - - یبندبسته مواد

  186,252  1,449,932  1,144,382  891,958  492,226 - - - - ی داخل هیاول مواد جمع

               یواردات
  73,086  492,835  388,978  303,178  174,997 - - - - هیاول مواد

  3,126  19,791  15,620  12,175  2,595 - - - - یبندبسته مواد

  76,212  512,626  404,598  315,353  177,592 - - - - یواردات هیاول مواد جمع

  262,464  1,962,557  1,548,980  1,207,311  669,818  559,902  516,194  592,536  566,344 مجموع
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 هزينه سربار 
های مختلف به نسبت تاریخی  هزینه دستمزد با توجه به تعداد پرسنل و رشد سرانه حقوق کارکنان بین بخش 

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( -16جدول 
( الیر ونیلیم)  98 ماهه 3 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 

 49,868 281,185 234,321 195,267 154,261 118,207 102,235 85,021 68,652 میرمستقیغ دستمزد و حقوق

 - 41,568 32,223 24,598 16,194 10,362 9,474 5,437 6,727 نگهداشت و ریتعم

 9,035 44,234 41,801 39,142 35,793 33,978 23,016 14,436 5,550 استهالک نهیهز

 838 17,853 13,839 10,564 6,955 5,033 4,483 3,897 3,222 سوخت و برق

 2,195 40,230 33,681 28,180 25,884 11,704 16,017 12,168 22,331 ریسا

 61,936 425,070 355,865 297,752 239,087 179,284 155,225 120,959 106,482 یدیتول سربار جمع

 (1,930) (78,035) (65,330) (54,662) (41,932) (33,059) (30,582) (21,474) (15,956) سربار از یدیتول ریغ ریدوا سهم

 60,006 347,035 290,535 243,090 197,155 146,225 124,643 99,485 90,526 خالص سربار

 شده درآمدهاي عملیاتیتمام  بهاي  

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

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

 شده )میلیون ریال(بهای تمام -17جدول 

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

 262,464 1,962,557 1,548,980 1,207,311 669,818 559,902 516,194 592,536 566,344 میمستق مواد

 21,256 115,209 96,008 80,006 63,205 52,756 45,498 45,664 44,128 میمستق دستمزد

 60,006 347,035 290,535 243,090 197,155 146,225 124,643 99,485 90,526 سربار

 343,726 2,424,801 1,935,522 1,530,407 930,178 758,883 686,335 737,685 700,998 ساخت  یهانهیهز جمع

کاهش ای( شیافزا) ساخت انیجر در یموجود   (3,389) 11,810 2,286 2,311 (27,978) (12,091) (15,292) (19,158) 6,305 

 350,031 2,405,643 1,920,230 1,518,316 902,200 761,194 688,621 749,495 697,609 شده ساخته یکاال شده تمام  یبها

 - - - - - - (4,006) (750) (111) الت یتعد

 - - - - 6,312 - - - - شده  ساخته یکاال دیخر

کاهش ای( شیافزا) شده  ساخته یکاال  یموجود   (54,325) (31,157) 22,225 31,122 16,474 14,031 (5,887) (7,109) 28,661 

 378,692 2,398,534 1,914,343 1,532,347 924,986 792,316 706,840 717,588 643,173 رفته فروش یکاال شده تمام  یبها
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 هزينه عمومی، اداري و فروش  
و فروش بر اساس میزان فروش   بازاریابیهزینه هزینه پرسنلی و استهالک مانند قسمت قبل محاسبه شده است. 

سایر اقالم هزینه عمومی، اداری و فروش نیز با استفاده از تورم برآورد شده است. درنهایت  است.  هشد  بینیپیش

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

 (الیر ونیلیم) یعموم و یادار یهانهیهز -18 جدول

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

 13,417 74,652 62,210 51,842 40,955 33,862 23,773 19,416 19,610 دستمزد   و  حقوق  نهیهز

 - - - - - - - - 1,009 الوصول   مشکوک  مطالبات  نهیهز

 - 1,660 1,287 982 716 612 591 591 1,293 ی نگهدار   و  ریتعم

 1,348 28,970 22,865 18,106 9,792 12,319 5,411 7,483 5,973 فروش   و  یابیبازار

  13,676 10,602 8,093 5,328 6,702 4,840 - - قات یتحق  و  شگاهیآزما

 492 2,108 1,992 1,866 1,706 2,170 2,336 2,233 1,066 استهالک 

 41,677 30,343 24,801 20,273 15,011 13,618 10,890 9,941 11,177 ر یسا

 56,934 151,409 123,757 101,162 73,508 69,283 47,841 39,664 40,128 مجموع

 - 78,035 65,330 54,662 41,932 33,059 30,582 21,474 15,956 سربار   از  یادار   سهم

 56,934 229,444 189,087 155,824 115,440 102,342 78,423 61,138 56,084 مجموع

 خالص ساير درآمدهاي عملیاتی 
گزارش شده است.  در بخش عملیاتی  هاگذارییه سرماسرفصل درآمد این سرفصل و شرکت  یانو زدر صورت سود 

 ست.عایت شده ارمالی حفظ  یهاصورتبنابراین در این گزارش رویه  

 میلیون ریال(سایر درآمدهای عملیاتی ) -19جدول 

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

 1,346 5,183 4,091 3,239 2,125 999 28 (44) 1,097 عاتیضا و هیاول مواد فروش از حاصل سود

 - (2,493) (1,967) (1,558) (1,022) (32,619) (851) 285 (141) یاتیعمل اقالم ریسا

 1,346 2,690 2,123 1,681 1,103 (31,620) (823) 241 956 مجموع

 هايگذارهيسرما درآمد 

 .باشد ی م ن یام یداروساز و  تهجر پخش شرکت  ،یفاراب  ی داروساز یهاشرکت  در  شرکت گذارییه سرما عمده

  ی سودها .شودی مه شامل داروسازی امین فارابی و هجرت و شرکت وابست یهاشرکتفرعی شامل  یهاشرکت

در بورس عرضه شده    یتازگ  به پخش هجرت    شرکت  .است  شده  بینییش پ  مجزا  صورت  به  هاشرکت  نیا  یسنوات آت
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  .است  شده   ییشناسا  هاگذارییه سرما  فروش   از   حاصل  سود در بخش    هاشرکت  نیا  ی اگذارو. لذا سود حاصل از  است

دلیل این مسئله هم    .باشد یم   یفاراب  یداروساز  سود  شیافزا  1398  سالدر    گذارییه سرمادرآمد    شیافزا  یعلت اصل

شرکت  کپسول ایران و تولید ژالتین  یهاشرکت اری عالوه بر بهبود عملکرد داروسازی فارابی، سود ناشی از واگذ 

  .باشد ی مپخش هجرت توسط داروسازی فارابی 

 (ریال میلیون) هایگذارهیسرما درآمد -20 جدول

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

  1,198,277  912,408  1,079,223  479,554  78,375  400,242  386,741  363,183 ی فرع  یهاشرکت   سهام  سود

  80,424  63,476  50,266  33,180  19,908  17,917  13,922  29,922 وابسته   یهاشرکت   سهام  سود

  159  125  98  47  147  413  42  147 هاشرکت   ریسا  سهام  سود

 1,278,860 976,008 1,129,587 512,781 98,430 418,572 400,705 393,252 مجموع

 

 اقالم متفرقه -یاتیعمل غیر درآمدهاي يرخالص سا 

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

 ()میلیون ریال اقالم متفرقه -سایر درآمدهای غیرعملیاتی -21جدول 
 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

  27,396  21,623  17,123  7,667  8,253  9,778  8,027  6,324 یبانک  یهاسپرده از حاصل سود

  478  398  393  468  25  4  59 (60) ارز ریتسع سود

 - - -  1,618  455  391 -  259 مشهود ثابت یهاییدارا فروش از حاصل( انیز)سود

 - -  478,143  23,749 - - - - هایگذارهیسرما فروش از حاصل سود

  12,898  10,189  8,105  4,000  4,500  8,400  7,800  7,291 ریسا

  40,772  32,211  503,764  37,502  13,233  18,573  15,886  13,814 مجموع

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

 تسهیالت و هزینه مالی )میلیون ریال( -22جدول 

(الیر ونیلیم)  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 484,971 550,591 625,090  645,206  1,108,058  946,779  944,146  761,438 التیتسه

  126,997  144,181  155,784  228,500  236,190  267,600  419,355  322,495 یمال نهیهز
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 انيو ز سود صورت 

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

 باشد:می 

 صورت سود و زیان )میلیون ریال(  -23جدول 
( الیر ونیلی)م  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 5,048,551 3,984,649 3,155,420 1,706,454 1,236,457 1,254,674 1,184,277 954,345 ی اتیعمل  یدرآمدها

 (2,398,534) (1,914,343) (1,532,347) (924,986) (792,316) (706,840) (717,588) (643,173) ی ات یعمل  یدرآمدها  شده تمام یبها

 2,650,017 2,070,307 1,623,073 781,468 444,141 547,834 466,689 311,172 ناخالص( انی ز)سود

 (229,444) (189,087) (155,824) (115,440) (102,342) (78,423) (61,138) (56,084) ی عموم  و یادار فروش، یهانه یهز

 1,281,551 978,132 1,131,268 513,884 66,810 417,749 241 394,208 ی ات یعمل  اقالم ریسا

 3,702,123 2,859,351 2,598,517 1,179,912 408,609 887,160 405,792 649,296 ی اتی عمل ( انیز)سود

 (126,997) (144,181) (155,784) (228,500) (236,190) (195,170) (193,177) (134,580) یمال یهانهی هز

 40,772 32,211 503,764 37,502 13,233 - 400,705 - هایگذاره یسرما درامد -یاتیرعمل یغ یهانه یهز و  درآمدها ریسا

 - - - - - 18,573 15,886 13,814 ی اتیرعمل یغ یهانه یهز و  درآمدها ریسا

 3,615,898 2,747,381 2,946,497 988,914 185,652 710,563 629,206 528,530 ات یمال از قبل( انی ز)سود

 (365,735) (277,887) (298,027) (105,405) (17,768) (63,498) (44,095) (24,939) درآمد  بر اتیمال 

 3,250,163 2,469,494 2,648,470 883,509 167,884 647,065 585,111 503,591 خالص( انی ز)سود

 6,191 4,704 5,045 4,207 799 3,081 2,786 7,194 سهم  هر( انی ز)سود

 525,000 525,000 525,000 210,000 210,000 210,000 210,000 70,000 شرکت  هیسرما

 

  4،893  به   شرکت داروسازی فارابی  1398سال    سهم  هر  سود   ی الیر  42،000  ارز  حذف  دانستن  مفروض  با  نیهمچن

،  میان سود هر سهم محاسبه شده در دو سناریووت جدی ا تفهمچنین علت اصلی عدم وجود  .یابد ی م کاهش الیر

 .باشد ی م دارو پارس شرکت داروسازی  1398در سود هر سهم سال  هاگذاری یه سرمااز ناشی سهم باالی درآمدهای 
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 گذاري ارزش 

 گذاريمفروضات ارزش 

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

  گذاریمفروضات ارزش -24جدول 
 بعد  به  1400 1400 1399 1398

  %20 %20 %20 سک یر  بدون  بازده نرخ 

  %10.30 %10.30 %10.30 سک یر صرف 

 1 0.87 0.89 0.78 ی اهرم یبتا

 %30.3 %29.0 %29.1 %28.0 انتظار  مورد  بازده نرخ 

 DDMروش  

  انتظار   مورد  بازده  نرخ  از   استفاده  با  سپس   و  ده یگرد  برآورد  شرکت   ساالنه  ینقد   سود  روش،  نیا  به   یگذارارزش   یبرا

  فرمول  اساس  بر  دوره نیآخر ینقد  سود ،ینیبش یپ دوره نیآخر از پس یهاسال یبرا. گرددی م لیتنز سهامداران

  1397 یمال سال یعاد یعموم  مجمع از پس گزارش  ن یا نکهیا به توجه با .گرددیم  محاسبه گوردون ثابت رشد 

سنوات   تقسیمی مطابق سود درصد  است شدهحذف محاسبات از مجمع  در یمیتقس سود است، شدهانجام  شرکت

  یه افزایش سرما  ظر گرفتنبا در ن  1398همچنین تعداد سهام سال    .است  شدهگرفته   نظر  در  درصد   90  معادل  گذشته

بر اساس میانگین هندسی نرخ رشد سنوات گذشته محاسبه شده  شرکت    بلندمدت  نرخ رشد   لحاظ شده است.اخیر  

 است. 

  DDMروش  -25 جدول

( الیر ونیلیم  بعد به 1400 1400 1399 1398 (

   3,250,163  2,469,494  2,648,470 خالص سود

  %90 %90 %90 سود میتقس نسبت

  22,211,013  2,935,602  2,230,488  2,392,142 یمیتقس سود

 %15.1 شرکت بلندمدت رشد نرخ

 %30.3 %29.0 %29.1 %28.0 سهامداران انتظار مورد بازده نرخ

  10,040,032  1,368,697  1,337,539  1,868,761 شده لیتنز یمیتقس سود

   14,615,029 شرکت یفعل ارزش
  525,000,000 سهام تعداد

   27,838 (الی)ر شرکت سهم هر یفعل ارزش
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 خاص  مالحظات 
  یهاصورت نرخ مواد وارداتی، تالش شده است با فرض صحت    توجه قابل در بخش بهای تمام شده با توجه به افزایش  

  ادامه  ا ی حذف یی دارو صنعت ندهی آمهم و مبهم در مورد   نکته در محاسبات استفاده شود.  ماههسه  یهانرخ مالی از 

. در  باشد ی مادامه روند موجود مفروض  هیپا ویدر سنار گزارش  نیا در لذا. باشد ی م صنعت نیا به  یدولت  ارز تعلق

 .است  شده  گزارش   سهم هر ان یز و  سود ارزبر یآزادساز یرتأثهم  یان و زی صورت سود انتها

 


