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 معرفی:

با هدف  07تاسیس شد و از سال  36که در شهرک صنعتی عالی نسب تبریز واقع است در سال داروسازی شهید قاضی 

تولید انواع محلول های تزریقی، شستشو و آمپول مقطر تزریقی)انسانی و دامی( تولید خود را آغاز کرد. دقاضی به عنوان 

درصد از تولید سرم  07است بیش از یکی از تولیدکنندگان بزرگ محلول های تزریقی شناخته شده است. شایان ذکر 

 کشور در این واحد تولید میشود. 

که شرکت فرآورده های تزریقی ایران)دفرا( نیز محصوالت مشابه داروسازی شهید قاضی را تولید میکند به  از آنجایی

 پرداخته شد.  مقایسه آماری این دو شرکت نیز

 بررسی مقدار تولید و فروش

در سبد محصوالت در جدول زیر نمایش داده شده است همانطور که مشاهده میکنیم، عمده ترین  ها ترکیب محصوالت شرکت

درصد ظرفیت  00 شرکت داروسازی شهید قاضی قابل ذکر است .سی سی میباشد 0777و   077شرکت سرم هر دو  محصوالت 

 .دنتولید میکن درصد ظرفیت اسمی 07و قرآورده های تزریقی حدودا  اسمی

  

 

 

حصول صدم در

%36سرم 500سی سی

%31سرم 1000 سی سی

%14سرم 100  سی سی

%11آمپول آبمقطر  5 سی سی

%8سایر

داروسازی شهید قاضی

حصول شم رو سهم در ف

%62محلول 500  سی سی

%32محلول 1000  سی سی

%6سایر

فرآوردههای تزریقی ایران
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تولید محصوالت  ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته،6در  که از جدول باال مشاهده میشود باوجود اینکههمانطور 

 00از نظر مبلغی نیز با رشد  ودرصدی  01 که اصلی ترین محصول شرکت است با رشد رشدی نداشته است اما فروش انواع سرم

 از افزایش قیمت بوده است که درجدول زیر نمایش داده شده است:بخشی از این رشد ناشی  شد همراهدرصدی 

   

 

 در جدول زیر به مقایسه این ارقام در شرکتهای فرآورده های تزریقی می پردازیم:

درصد اختالف3ماهه سال جاری3ماهه منتهی به خرداد 96

%3-13,383,77313,014,858انواع سرم
%31,785,40032,069,2501آمپول آب مقطر

-5,351,066-سایر

%12,881,00814,677,81114انواع سرم

%33-50,035,84533,546,200آمپول آب مقطر

%4,092,261100-سایر

%280,564440,95457انواع سرم
%9-52,29847,635آمپول آب مقطر

%83,453100-سایر

سازی شهید قاضی دارو

شرح

تولید

فروش

مبلغ

قیمت محصول
 3ماهه سال

جاری

 3ماهه منتهی به

خرداد 96

رشد قیمت 

نسبت به مدت 

مشابه سال قبل

 3ماهه

 منتهی به

اسفند 96

رشد قیمت  

نسبت به 3ماهه 

پایانی سال 96

%2-27,023%26,41122,99515سرم 500سی سی

%30,6830%30,71026,07018سرم 1000 سی سی

%6-46,396%43,54938,49113سرم 100  سی سی

%1,21517%1,4201,14424آمپول آبمقطر  5 سی سی

سازی شهید قاضی دارو
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درصدی در مقدار  22درصدی در تولید،  8به نظر میرسد دفرا در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش 

درصدی در مبلغ فروش داشته است. هرچند که طی چند ماه اخیر قطره چشمی را هم به سبد  07فروش و کاهش 

محصوالت خود افزوده اما چون در حاضر سهم ناچیزی از فروش را بخود اختصاص میدهد نتوانسته تاثیر قابل توجهی بر 

 مبلغ فروش داشته باشد.

 

درصد روبرو  00ری نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد باالی ماهه سال جا6روند فصلی نرخ فروش دفرا نشان میدهد که

 رشدی نداشته است.   03ماهه پایانی سال  6شده ، اما در مقایسه با 

 
ا به ر جدول باال نشان میدهد داروسازی شهید قاضی توانسته با نرخ باالتری نسبت به فراورده های تزریقی محصوالت خود

 فروش برساند. 

 3ماهه منتهی به

خرداد 96
درصد اختالف3ماهه سال جاری

%8-6,356,0925,877,236انواع سرم

%92-3,265,779263,407سایر

%22-8,488,2686,588,504انواع سرم

%37-1,634,8341,033,946سایر

%10-189,015169,666انواع سرم

%12,18829,039138سایر

فروش

مبلغ

قی زری های ت رآورده ف

شرح

تولید

3ماهه سال جاریقیمت محصول
 3ماهه منتهی به

خرداد 96

رشد قیمت 

نسبت به مدت 

مشابه سال قبل

 3ماهه منتهی به

اسفند 96

رشد قیمت  

نسبت به 3ماهه 

پایانی سال 96

%2-25,417%24,88621,60815محلول 500  سی سی

%1-28,891%28,47724,12218محلول 1000  سی سی

قی زری های ت رآورده ف

صل1 روش در ف رخ ف ن

97-03
را اضیدف دق

صد  در

تالف اخ

%24,88626,4116محلول 500  سی سی

%28,47730,7108محلول 1000  سی سی
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 بهای تمام شده

 در جدول زیر روند بهای تمام شده شرکت طی سالهای اخیر نشان داده شده است:

   

 .، بهای تمام شده به تفکیک ارائه نشد فقط به مقایسه جمع نهایی این قلم پرداخته شد هااز آنجایی که در گزارش سه ماهه شرکت

 . نداشده ه مواج درصدی 1و دفرا با کاهش  درصدی 20رشد با ماهه منتهی به خرداد سال گذشته 6 نسبت به دقاضی

 

 

 بررسی سود ناخالص

 

بهای تمام شده
 12ماهه منتهی

به شهریور 94

 12ماهه منتهی

به شهریور95

 12ماهه منتهی

به شهریور96

 6ماهه منتهی به

اسفند96
3ماهه سال جاری

-        216,746        321,764       349,460       274,126مواد مستقیم 

-          33,926          55,854         70,920         58,012دستمزد

-        102,266        194,936       159,614       138,751سربار

        244,708        352,938        572,554       579,994       470,889جمع

اضی سازی شهید ق دارو

شرکت
 3ماهه سال

گذشته

 3ماهه سال

جاری
درصد تغییر

%27       244,708       193,156داروسازی شهید قاضی

%4-84,10680,668فرآروده های تزریقی

مام شده های ت ب

شرح
 3ماهه سال

جاری

 3ماهه منتهی

به خرداد96

درصد تغییر 3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به خرداد96

 3ماهه منتهی

به اسفند 96

درصد تغییر3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به اسفند96

%457,62125%572,042332,99872فروش

%199,68923%244,708135,30381بهای تمام شده

%257,93227%327,334197,69566سودناخالص

%1%56%2-%59%57حاشیه سود ناخالص

اضی سازی شهید ق دارو
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 02درصد رشد داشته است . اما با افزایش  33در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال  دقاضی سود ناخالص

 درصدی همراه شد. 2لص شرکت با کاهش ادرصدی بهای تمام شده ، حاشیه ناخ 80درصدی فروش و 

 ،درصدی مواجه شد و حاشیه سود ناخالص 20نیز سود ناخالص با رشد  03ماهه پایانی سال 6در مقایسه سه ماهه ابتدایی امسال با 

 درصدی را به همراه داشت است.یک رشد 

 اما در فرآورده های تزریقی:

 

دی در درص کبوده است و توانسته رشد یسود ناخالص شرکت در سه ماهه ابتدایی سال جاری تقریبا نزدیک به مدت مشابه پارسال 

 درصد باالتر از دقاضی میباشد.  یکحاشیه سود ناخالص ایجاد کند. حاشیه سود دفرا 

درصدی مواجه شد و حاشیه سود ناخالص  27نیز سود ناخالص با  کاهش  03ماهه پایانی سال 6در مقایسه سه ماهه ابتدایی امسال با 

 داشت است. درصدی را به همراه یکنیز  افت 

 بررسی سود عملیاتی

 

3ماهه سال جاریشرح
 3ماهه منتهی به

خرداد96

درصد تغییر 3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به خرداد96

 3ماهه منتهی به

اسفند 96

درصد تغییر3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به اسفند96

%16-235,658%1-198,705201,203فروش

%8- 87,561-%196-84,106 80,668-بهای تمام شده

%20-148,097%118,037117,0971سودناخالص

%3-%63%1%58%59حاشیه سود ناخالص

قی زری ای ت رآورده ه ف

شرح
 3ماهه سال

جاری

 3ماهه منتهی

به خرداد96

درصد تغییر 3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به خرداد96

 3ماهه منتهی

به اسفند 96

درصد تغییر3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به اسفند96

%257,93227%327,334197,69566سودناخالص
هزینه های عمومی 

اداری
32,69412,016172%26,96621%

%3561445%5,5002,590112خالص سایردرآمدهای عملیاتی

%230,61030%300,140188,26959سودعملیاتی

%2%50%4-%57%52حاشیه سود عملیاتی

اضی سازی شهید ق دارو
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خالص سایر درآمدهای ی و درصد 002 هزینه های عمومی و اداری با رشد در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال 

 درصدی مواجه کرد. 00شد که در نتیجه ، سود عملیاتی را با رشد درصدی روبه رو  002عملیاتی با رشد 

درصدی  1رشد سود عملیاتی نسبت به فروش با شتاب کمتری روبرو بود حاشیه سود عملیاتی با کاهش  اینکه اما باز هم به دلیل

 همراه شد. 

 درصدی روبه رو شد 20، هزینه های عمومی و اداری با رشد  03ماهه منتهی به اسفند 6در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به 

 درصدی مواجه کرد. 67که در نتیجه ، سود عملیاتی را با رشد  اما خالص سایر درآمدهای عملیاتی چندین برابر شده است

 

درصدی و خالص سایر درآمدهای  60در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال  هزینه های عمومی و اداری با رشد 

 درصدی مواجه کرد. 0که در نتیجه ، سود عملیاتی را با کاهش درصدی روبه رو شد  87عملیاتی با افت 

درصدی و خالص سایر  02، هزینه های عمومی و اداری با رشد  03ماهه منتهی به اسفند 6در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به 

 درصدی مواجه کرد. 20درصدی مواجه شده است که در نتیجه ، سود عملیاتی را با افت  03درآمدهای عملیاتی با کاهش 

 

 

 

 

 

3ماهه سال جاریشرح
 3ماهه منتهی به

خرداد96

درصد تغییر 3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به خرداد96

 3ماهه منتهی به

اسفند 96

درصد تغییر3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به اسفند96

%20-148,097%118,037117,0971سودناخالص

هزینه های عمومی 

اداری
-17,020-13,02931%-15,17212%

%76-1,921%80-4622,333خالص سایردرآمدهای عملیاتی

%25-134,846%5-101,479106,401سودعملیاتی

%6-%57%2-%53%51حاشیه سود عملیاتی

قی زری ای ت رآورده ه ف
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 بررسی سود خالص

 

 33، 03ماهه پایانی 6به  نسبت و کاهشدرصد  61 در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسالهزینه های مالی 

  داشته است. افزایش درصد 

ماهه 6به  نسبت و کاهشدرصد  0 پارسالدر سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه ایر درآمدهای غیرعملیاتی خالص س

  داشته است. افزایش درصد  6،   03پایانی 

ماهه 6به  نسبت و کاهشدرصد  0 در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسالدر نهایت حاشیه سود خالص شرکت 

  داشته است. افزایش درصد  0،   03پایانی 

 

شرح
 3ماهه سال

جاری

 3ماهه منتهی

به خرداد96

درصد تغییر 3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به خرداد96

 3ماهه منتهی

به اسفند 96

درصد تغییر3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به اسفند96

%230,61030%300,140188,26959سود عملیاتی

%1,34466%34-2,2313,356هزینه مالی

%9,5233%9-9,84810,819خالص سایردرآمدهای غیرعملیاتی

%57,89933%76,93945,96967مالیات

%161,84443%230,818149,76354سود خالص

%5%35%5-%45%40حاشیه سود خاالص

اضی سازی شهید ق دارو

3ماهه سال جاریشرح
 3ماهه منتهی به

خرداد96

درصد تغییر 3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به خرداد96

 3ماهه منتهی به

اسفند 96

درصد تغییر3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به اسفند96

%25-134,846%5-101,479106,401سود عملیاتی

%42 2,517--0 3,580-هزینه مالی
خالص سایردرآمدهای 

غیرعملیاتی
5516,945-92%965-43%

%26- 29,766-%8- 23,992- 22,045-مالیات

%26-103,528%14-76,40589,354سود خالص

%5-%44%6-%44%38حاشیه سود خاالص

قی زری ای ت رآورده ه ف
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این قلم در سه ماهه  داشته است. افزایش درصد  12، 03ماهه پایانی 6به  نسبتماهه ابتدایی سال جاری هزینه های مالی در سه 

 صفر بوده است. 03منتهی به خرداد

ماهه پایانی 6به  نسبت ودرصد  02 در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسالخالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی 

  داشته است.  کاهشدرصد  16،   03

کاهش درصد  23،   03ماهه پایانی 6به  نسبت ودرصد  01 در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسالسود خالص 

  داشته است. 

ماهه پایانی 6به  نسبت ودرصد  3 در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسالدر نهایت حاشیه سود خالص شرکت 

  داشته است.  کاهشدرصد  0،   03

 

 بررسی سود هر سهم

 
 است. سرمایه شرکت تغییری نداشته

سه ماهه درصدی و نسبت به  16رشد  03ماهه پایانی سال  6ریال بوده است که نسبت به  0000سود هر سهم فصل اول سال جاری 

 درصدی داشته است. 01رشد  03منتهی به خرداد سال 

 

 تغییری نداشته است. فرآورده های تزریقی نیز سرمایه شرکت

شرح
 3ماهه سال

جاری

 3ماهه منتهی

به خرداد96

درصد تغییر 3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به خرداد96

 3ماهه منتهی

به اسفند 96

درصد تغییر3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به اسفند96

%135,0000%135,000135,0000سرمایه

%1,19943%1,7101,10954سود هر سهم

اضی سازی شهید ق دارو

3ماهه سال جاریشرح
 3ماهه منتهی به

خرداد96

درصد تغییر 3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به خرداد96

 3ماهه منتهی به

اسفند 96

درصد تغییر3ماهه 

جاری به 3ماهه 

منتهی به اسفند96

%400,0000%400,000400,0000سرمایه

%26-259%14-191223سود هر سهم

قی زری ای ت رآورده ه ف
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درصدی و نسبت به سه ماهه  23 افت 03ماهه پایانی سال  6ریال بوده است که نسبت به  000سود هر سهم فصل اول سال جاری 

 درصدی داشته است 01 افت 03منتهی به خرداد سال 

 :سازی شهید قاضیدارو پیش بینی سود هر سهم

درصد رشد داشته باشد. مقدار فروش محصوالت همانند سال گذشته لحاظ  0پیش بینی سود فرض شده است نرخ فروش برای 

درصد افزایش یابد سود  07درصد در نظر گرفته شده است. اگر نرخ فروش محصوالت به  2220درصد، نرخ مالیات 00تورم و  شده

 تومان نیز قابل دستیابی است. 000هرسهم تا 

 
 

 

  تحلیل ارایه شده جنبه پیشنهادی داشته و هیچ مسئولیتی در قبال سود و زیان احتمالی افراد متوجه مدیران و مسئولین تیم  کارشناسی

نمی باشد و مسئولیت خرید و فروش بر عهده خود کاربر است.این تحلیل براساس اطالعات رسمی منتشره  کارگزاری بانک آینده  شرکت

 .است تغییرات مهمی را ایجاد کند ممکن  و اتفاقات آینده توسط شرکت نگارش شده

 

دوره مالی
  12ماهه 

1394/06

  12ماهه 

1395/06

  12ماهه 

1396/06

فصل اول  

1397/03

کارشناسی 

سال 97

991,2011,497,1361,421,321572,0421,828,557فروش

831,200-244,708-553,906-589,340-433,021-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

558,180907,796867,415327,334997,356سود )زیان( ناخالص

95,556-32,694-88,641-68,460-56,410-هزینه های عمومی2 اداری و تشکیالتی

1,0165,50020,000-1,910-8,162خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

509,932837,426777,758300,140921,800سود )زیان( عملیاتی

7,068-2,231-7,068-7,972-32,875-هزینه های مالی

22,39675,26733,5319,84842,000خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

499,453904,721804,221307,757956,732سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

215,265-76,939-195,018-207,048-116,080-مالیات

383,373697,673609,203230,818741,467سود )زیان( خالص

2,8405,1684,5131,7105,492سود هر سهم پس از کسر مالیات

135,000135,000135,000135,000135,000سرمایه


