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 (دفرا)  فرآورده های تزریقی ایران شرکت بررسی اجمالی

 گذاریواحد سرمایه
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 تاریخچه

باکستر آمریکا و شرکت بدنبال قراردادی که مابین شرکت دون 1335اسفند  23های تزریقی و دارویی ایران در تاریخ شرکت فرآورده

 باکستر به ثبت رسید و به استناد صورتجلسه مجمع عمومیتریدینگ ایران منعقد شده بود تحت نام اولیه شرکت البراتوارهای دونتام

 های تزریقی ایران تغییر یافت. نام شرکت به فرآورده 1360العاده مورخ اول مهر فوق

 موضوع فعالیت

 اولیه مربوطهپزشکی، دامپزشکی و تولید موادیجاد کارخانجات دارویی و تجهیزاتاحداث و مشارکت در ا 

 و ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، مواد ها، مواد بیولوژیك دارویی، انواع مکمل محصوالتبندی تولید و ساخت و بسته

 شیمیایی و دامپزشکی

  گذاری تاسیس و سرمایهو  محصوالتو لوازم یدکی مورد نیاز فروش و صدور  آالتتهیه و تدارك و واردات مواد اولیه، ماشین

 های تولیدی، توزیعی، خدماتی و بازرگانیدر شرکت

 ترکیب سهامداران وضعیت و 

 طی که بوده( ریال 1،000 هر سهم اسمی ارزش به سهم، 8،000 تعداد شامل( ریال میلیون 8مبلغ  تاسیس وبد در شرکت سرمایه

 .باشدمی ریال میلیارد 700سرمایه شرکت  حاضر حال در .است یافته افزایش زیر شرح به مرحله چند

 تغییرات سرمایه شرکت

 محل افزایش سرمایه دسرمایه جدی میزان افزایش سرمایه تاریخ ثبت افزاش سرمایه
 آورده نقدی و مطالبات سهامداران 8.000  - بدو تاسیس

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران 20.000 12.000 16/12/1382

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران 26.410 6.410 30/11/1383

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران 52.820 26.410 18/09/1388

 سود انباشته 110.000 57.180 30/11/1391

 سود انباشته 200.000 90.000 19/11/1392

 سود انباشته 400.000 200.000 19/08/1395

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران 700.000 300.000 02/02/1398
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 باشد:به شرح جدول ذیل میاطالعات  آمار ون طبق آخرین اترکیب سهامدار
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 محصوالت و بازارهای اصلی

 5ویال آب مقطر  ،میلی لیتری 1،000و  500) وهای تزریقی و شستشهای تزریقی و دارویی ایران با تولید انواع سرمرکت فرآوردهش

ایی از اخل کشور توانسته است بخش عمدههای توزیع دارو در دهای چشمی و تزریقی و توزیع آن از طریق شرکتمیلی لیتری، ویال

 .دهد ت فوق را تامین و تحت پو شش قرارالهای داخلی به محصونیاز

 وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در صنعت

جدید و رعایت اصول کیفی که در  آالتشی که در سنوات اخیر برای مکانیزه نمودن خطوط تولید با استفاده از ماشینالبا توجه به ت

ایی از سهم بازار بندی بعمل آمده ضمن ارتقاءکیفیت و افزایش تولید این شرکت توانسته است بخش عمدهبسته اقالممواد و  تامین

های پیشتاز بوده و از جمله شرکت P.V.L محصوالتر است که شرکت در تولید و فروش کرا به خود اختصاص دهد. شایان ذ مصرف

رکت برتر ش 52جزو  1320های بورس و در سال جزو برترین 1323و  1321در سالهای ریکه رود بطومهم دارویی کشور به شمار می

 .بورس قرار گرفته است

 

  

دارنام سهام صددر تعداد سهام   

حسین محتشمیمحمد  189.370.650 27.05 

 7.94 55.623.862 صندوق بازنشستگی کشوری

 7.55 52.919.926 عسل محتشمی

 5.54 38.782.459 یاسمین محتشمی

 5.06 35.471.273 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر

 5 35.033.518 شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

داروئی تأمینشرکت سرمایه گذاری   31.518.874 4.5 
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 طالعات مالیا
   اقالم ترازنامه  

 ارقام: میلیون ریال                                                                                                                                         
 

 1397/12/29 29/12/1398 31/06/1399دوره منتهی به  شرح

 351،810 13،855 26،754 های نامشهوددارایی

 73،062 216،956 216،956 های بلندمدتگذاریسرمایه

 427،041 652،978 815،502 های غیرجاریجمع دارایی

 5،928 21،257 26،923 هاپرداختسفارشات و پیش

 89،044 281،741 488،795 موجودی مواد و کاال

 773،039 770،481 1،176،862 هاهای تجاری و سایر دریافتنیدریافتنی

 0 95،000 102،500 مدتهای کوتاهگذاریسرمایه

 22،068 354،914 302,062 موجودی نقد

 890،079 1،523،393 2،097،142 های جاریجمع دارایی

 1،317،120 2،176،371 2،912،644 هاجمع دارایی

 40،000 70،000 70،000 اندوخته قانونی

 428،033 997،429 846،197 سود )زیان( انباشته

 868،033 1،767،429 1،616،197 جمع حقوق مالکانه

 33،928 98،408 103،129 های غیرجاریجمع بدهی

081،11 149،155 هاهای تجاری و سایر پرداختنیپرداختنی  52،790 

 116،972 219،520 393،164 مالیات پرداختنی

 164،567 9،805 650،464 سود سهام پرداختنی

 415،159 310،534 1،193،318 های جاریجمع بدهی

 449،087 408،942 1،296،447 هاجمع بدهی

 1،317،120 2،176،371 2،912،644 هاجمع حقوق مالکانه و بدهی
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  قالم سود و زیانا

 رقام: میلیون ریالا                                                                                                                                    

 29/12/1398 31/06/1399 29/12/1397 سال مالی

 1،988،126 971،497 1،217،492  جمع درآمدها

 (754،280) (363،652) (408،155) وش رفتهبهای تمام شده کاالی فر

 1.233،846 607،845 809،337 سود ناویژه

 1.149،629 560،699 692،785 سود )زیان( عملیاتی

 1.183،933 581،403 696،507 سود )زیان( قبل از کسر مالیات

 975،056 455،684 570،340 سود )زیان( پس از کسر مالیات

 700 700 815 سرمایه
EPS 930 651 1.402 

 

 های مالینسبت

 29/12/1398 29/12/1397 29/12/1396 سال مالی

 سود آوری)درصد(

 49.04 46.85 43.39 حاشیه سود خالص

 59.55 57.21 55.53 حاشیه سود ناخالص

 57.82 56.9 54.42 حاشیه سود عملیاتی

 ROA 27.86 35.26 44.8ها بازده دارایی

 ROE 41.97 42.61 55.17بازدهی سرمایه 

 نقدینگی)مرتبه(

 4.91 4.11 2.19 نسبت جاری

 4 3.17 1.97 نسبت آنی

 فعالیت)کارایی(روز

 141 136 328 دوره وصول مطالبات

 اهرمی)سرمایه گذاری(

 0.19 0.17 0.34 نسبت بدهی

 0.23 0.03 0.51 نسبت بدهی به ارزش ویژه

 81.21 82.75 66.38 نسبت مالکانه

 0 28.27 22.14 پوشش بهرهنسبت 

 0 2.79 3.19 های مالی به سود خالصهزینه
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 ظرفیت تولیدات :

 

 نوع ) گروه( محصوالت
واحد 

 سنجش

 ظرفیت اسمی ظرفیت اسمی

 1398سال  1399سال  1398سال 1399سال

 بطری میلی لیتری 500سرم 
50.000.000 50.000.000 43.000.000 45.000.000 

 بطری لیتری میلی1.000سرم 

 34.272.000 34.272.000 41.697.600 41.697.600 عدد تزریقی قطره چشممقتر، ویالآب ویال

 

 

 1399شهریور  31هم اقدامات نو آوری و تحقیقات تا عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ا

 س چشمیالمیلی لیتری ویژن پ 0.5تولید نیمه بچ صنعتی قطره  -

 چشمی پالسمیلی لیتری آرتپیك  0.5عتی قطره تولید نیمه بچ صن -

 کپسول کورکومین فرموالسیون -
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 ) ارقام به میلیون ریال( درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده 

 نوع

 کاال
 واحد

 و مبانی

 مرجع

 قیمت

 گذاری

 به منتهی ماهه 6 دوره

31/06/1398 
 31/06/1399 به منتهی ماهه 6 دوره 29/12/1398 به منتهی مالی سال

 تعداد برآورد

 در فروش

 ماهه 6 دوره

 به منتهی

30/12/1399 

 تعداد

 فروش

 مبلغ

 فروش

 تعداد

 فروش

 نرخ

-فروش

 ریال

 مبلغ

 فروش

 مبلغ

 بهای

 شده تمام

 سود

 ناخالص
 فروش تعداد

 فروش نرخ

 ریال
 فروش مبلغ

 مبلغ

 بهای

 شده تمام

 سود

 ناخالص

 داخلی: فروش

 محلول
 سی 500

 سی
 35،944،014 689،848 18،342،803 سایر بطری

37،349.5
8 

1،342،494 (547،401) 795،093 15،081،600 49،749.16 750،297 (276،547) 473،750 14،595،853 

 محلول
1000 

 سی سی
 6،649،068 143،890 3،025،812 سایر بطری

50،124.7
7 

333،283 (129،770) 203،513 2،828،844 72،198.04 204،237 (66،538) 137،699 2،493،703 

 ویال
 0 0 0 0  0 267 (573) 840 3،832.82 219،160 836 218،080 سایر عدد تزریقی

 قطره
 17،909،850 219،769 (44،858) 264،627 15،526.66 17،043،390 234،973 (76،536) 311،509 9،217.74 33،794،523 136،923 16،306،374 سایر عدد چشمی

 34،999،406 831،218 (387،943) 1،219،161  34،953،834 1،233،846 (754،280) 1،988،126  76،606،765 971،497 37،893،069 داخلی فروش جمع

 صادراتی: فروش

 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 صادراتی: فروش جمع

 34،999،406 831،218 (387،943) 1،219،161  34،953،834 233،8461، (754،280) 1،988،126  76،606،765 971،497 37،893،069 جمع
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 سال اخیر 5روند فروش و بهای تمام شده در 
 ارقام: میلیون ریال                                                                                                                                                                                              

 31/06/1399 29/12/1398 29/12/1397 29/12/1396 29/12/1395 29/12/1394 شرح

 1،219،161 1،988،126 1،217،492 857،542 758،910 682،246 فروش مبلغ

 (387،943) (754،280) (408،155) (341،337) (279،783) (271،134) شده تمام بهای مبلغ
 

 1400و   1399بینی سودآوری سال پیش

      

 29/12/1400پیش بینی  29/12/1399پیش بینی   1399ماهه دوم  6پیش بینی  1399ماهه اول  6 1398 )عدد(مقدار فروش

 78،953،834 78،953،834 44،000،000 34،953،834 76،606،765 محلول، ویال و قطره چشمی

 
 29/12/1400پیش بینی  29/12/1399پیش بینی   1399ماهه دوم  6پیش بینی  1399ماهه اول  6 1398 ریال -نرخ فروش

 48،391 35،923 36،753 34،879 25،952 محلول، ویال و قطره چشمی

 

 29/12/1400پیش بینی  29/12/1399پیش بینی   1399ماهه دوم  6پیش بینی  1399ماهه اول  6 1398 مبلغ فروش

 3،820،656 2،836،307 1،617،146 1،219،161 1،988،126 لول، ویال و قطره چشمیمح

 

 بهای تمام شده

 29/12/1400پیش بینی  29/12/1399پیش بینی   1399ماهه دوم  6پیش بینی  1399ماهه اول  6 1398 )عدد(مقدار فروش

 613،821 436،115 287،710 148،405 296،474 مواد مستقیم

 242،213 186،317 107،414 78،904 158،900 یمدستمزد مستق

 435،776 352،624 189،189 163،435 301،453 سربار تولید

 1،291،811 975،057 584،313 390،744 756،827 جمع
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 صورت سود و زیان

 شرح
 ینیبپیش

29/12/1400 

ماهه  12پیش بینی 

منتهی به 

29/12/1399 

ماهه  6پیش بینی دوره 

 29/12/1399منتهی به 

ماهه  6دوره 

منتهی به 

31/06/1399 

ماهه منتهی 12دوره

 29/12/1398به 

ماهه  12دوره 

منتهی به 

29/12/1397 

 1،217،492 1،988،126 1،219،161 1،617،146 2،836،307 3،820،656 درآمدهای عملیاتی

 408،155- 754،280- 387،943- 584،313- 972،256- 1،291،811- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 809،337 1،233،846 831،218 1،032،833 1،864،051 2،528،845 سود)زیان( ناخالص

 119،470- 108،114- 64،946- 67،790- 132،736- 172،557- هزینه های فروش، اداری و عمومی

 4،979 25،708 15،819 9،889 25،708 25،708 سایر درآمدهای عملیاتی

 2،061- 1،812- 0 1،812- 1،812- 1،812- تیسایر هزینه های عملیا

 692،785 1،149،628 782،091 973،120 1،755،211 2،380،184 سود) زیان( عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 هزینه های مالی

 0 0 0 17،100 17،100 17،100 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

 16،910 34،304 10،563 0 10،563 10،563 سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتی

 696،507 1،183،932 792،654 990،220 1،782،874 2،407،847 سود) زیان( قبل از مالیات

 126،167- 208،876- 183،331- 160،909- 344،239- 394،473- مالیات بردرآمد

 570،340 975،056 609،323 829،312 1،438،634 2،013،374 سود) زیان( خالص عملیات درحال تداوم

 570،340 975،056 609،323 829،312 1،438،634 2،013،374 سود) زیان( خالص

 879 1،393 870 1،185 2،055 2،876 سود ) زیان( پایه هرسهم

 

P/E (TTM) 
P/E(TTM) 

 گروه
 ریال -قیمت سهم

 P/E forward  سهم
 1399برمبنای سود سال 

 P/E forward  سهم
 1400برمبنای سود سال 

16.73 19.13 27.200 13/3 9/5 
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  15/10/99مودار قیمت سهم در ن

 

 

 تکنیکالتحلیل 

رود در انتظار می اشد بمی همچنان در ابر کومو قرمز در الگوی  ایچیموکو Chikou Span  به دلیل اینکه خط :ماهه( 1)کوتاه مدت 

 .تومان به عنوان حد ضرر لحاظ گردد 2200گردد پیشنهاد میمعامله شود نوسانی تومان   2900تومان تا  2500در محدوده  کوتاه مدت
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 :  ماه ( 4الی  3) میان مدت

 3,200توان انتظار داشت به ترتیب اهداف  بک میبا توجه یه اینکه خط روند نزولی خود را شکسته و پس از اتمام الگوی پول

تومان مقاومت  3,400الزم به توضیح است قیمت  .تومان را لمس نماید 3,800و درصورت عبور   3,400تومان و در گام دوم 

 .شود و عبور از این مقاومت ممکن است به لحاظ زمانی طول بکشدمیسختی برای سهم محسوب 

 سال (:  1ماه تا  6بلندمدت ) 

از آنجایی که در فصل زمستان پیش بینی می شود  مقدار مصرف لوازم تزریقاتی دارو افزایش یابد و اثر مالی آن در صورتهای 

به ترتیب می تواند بر اساس الگوی هارمونیکو بازار مثبت باشد در صورتی که جمالی حسابرسی شده در سال بعد نمایان گردد 

 5300ام آخر تومان و در گ 4800تومان باشد و درصورت عبور این محدوده به ترتیب اهداف  4200در گام اول به قله قبلی خود 

 .تومان را فتح نماید


