
 

 

  

 اسوه 55بررسی بودجه 
54اسفنذ   

WWW.ERISABOURSE.IR 

      



WWW.ERISABOURSE.IR 
 

1 
 

 داروسازی اسوه 55بررسی بودجه 
 داسَُ تِ تشسسی ایي تَدجِ ایي ًواد هی پشداصین 59تا تَجِ تِ اسائِ تَدجِ 

 بررسی تولیذ و فروش   -1

دسغذ  25،  54هیلیَى سیال پیص تیٌی کشدُ است کِ ایي هیضاى ًسثت تِ سال  5954252هثلغ فشٍش سا  59داسَُ تشای سال 

 . تشکیة فشٍش داسَُ تِ غَست صیش است:افضایص ًطاى هی دّذ

 سَد ًاخالع دسغذ ًسثت تِ کل هثلغ ًشخ هتَسط همذاس ضشح

 229911 95 .215292 25.9.66 5552296 لشظ

 556429 24 195255 242244.64 5941.66 کپسَل

 221412 29 12.255 5526.25 9425666 آهپَل

 565625 25 4555.9 252562.25 5.66666 سشًگ

 2552922 266 5914252  1125 292211666 جوع فشٍش

  

 سال اخیش تا یکذیگش همایسِ ضذُ است 9دس دس ًوَداس ّای صیش  همذاس ، هثلغ هتَسط فشٍش ّش عذد ٍ هثلغ فشٍش کل 
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تا تَجِ تِ ساُ اًذاصی خط  59ّواًطَسیکِ دس ضکل الف هطخع است همذاس فشٍش ّوِ سال افضایص یافتِ است ٍ دس سال 

سضذ همذاسی  دس هذاس تَلیذ لشاس هی گیشد( 59سال  ٍایلتَلیذ ٍیال ّای سشطاًی ) ایي خط تمشیثا تکویل است ٍ اص ّواى ا

فشٍش افضایص تیطتشی خَاّذ داضت. اها ًوَداس ب تا حذٍدی عجیة است هتَسط  فشٍش ٍاحذ دس چْاس سال اخیش 

v دس الذاهی عجیة داسَُ تشای تیطتش  59ًٍذی افضایطی داضتِ است کِ تا تَجِ تِ تَسم طثیعی است . اها تشای سال

هشجع ایي لیوت  . (5.کپسَل )%( و 25( ، لشظ )%41)%هحػَالت خَد کاّص ًشخ دس ًظش گشفتِ است : سشًگ  

ِ ًظش هی سسذ کاّص لیوت دس ایي حذ هٌطمی ًثاضذ . ضایذ ایي کاّص هشتَط تغییشتشکیة گزاسی ٍصسات تْذاضت است ت
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سالِ اخیش ساتمِ ًذاضتِ است ٍ تایذ تا صهاى گضاسضات سِ هاِّ  9تَلیذات ضشکت تاضذ تِ ّش حال ایي کاّص لیوت دس 

اجاصُ  54ثش کشد ٍ دیذ کِ چشا لیوت ٍاحذ هحػَالت کاّص یافتِ است ٍلی تِ ّشحال تا تَجِ تِ ایٌکِ دس سال غ

دسًوَداس ج افضایص هثلغ فشٍش  دٍس اص رّي ًیست. 59افضایص داسٍ دادُ ًطذُ است اجاصُ افضایص لیوت داسٍ دس سال 

حػَالت ضشکت اسَُ تمشیثا اًحػاسی تَدُ ٍ اص کیفیت تِ ٍضَح هطخع است .الصم تِ رکش است هسال اخیش  9کلی دس 

 تسیاس تاالیی تشخَسداس است ٍ تا تَجِ تِ ًیاص داخلی اجاصُ غادسات تِ ایي هحػَالت دادُ ًطذُ است.

 بررسی بهای تمام شذه -2

 .5هیلیَى سیال تْای توام ضذُ دس ًظش گشفتِ است . کِ ایي هیضاى ًسثت تِ پاسسال % 22.25.هثلغ  59داسَُ تشای سال 

تیطتش است .  4پاسسال %دسغذ هی تاضذ کِ ًسثت تِ  42افضایص  یافتِ است . ًسثت تْای توام ضذُ ًسثت تِ فشٍش %

 تشکیة تْای توام ضذُ داسَُ تِ ضشح صیش است: 

 دسغذ تِ کل هثلغ ضشح

 .2 551545 هَاد هستمین

 9 55454 دستوضد هستمین

 22 .52525 سشتاس

 266 2541564 جوع

ّواًطَسیکِ هطخع است هَاد هستمین تیطتشیي ًمص سا دس تْای توام ضذُ داسد دسًوَداس صیش هتَسط تْای فشٍش ّش عذد 

 اص هحػَل دس کٌاس تْای توام هحػَالت آهذُ است 
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ّواًطَسیکِ دس ضکل هطخع است فشایٌذ تَلیذ ضشکت دس چٌذ سال اخیش کاهال سَد آٍس تَدُ است ٍ داسَُ ّوِ سالِ 

  حاضیِ سَد ًاخالع لاتل لثَلی داضتِ تاضذ ) تِ فاغلِ تیي خطَط ٍ همادیش توام ضذُ ٍ فشٍش دلت ضَد(

 گشفتِ ضذُ است کِ تاحذٍدی غیش هٌطمی تِ ًظش هی سسذتشاتش دس ًظش  54، تْای توام ضذُ ّش ٍاحذ تا سال  59دس تَدجِ 

 سال اخیش آهذُ است: 9دس هیضاى فشٍش ٍ تْای توام ضذُ ٍ سَد ًاخالع دس ًوَداس صیش 

 
حاشیه باالی سود ناخالص و رشذ در نمودار فوق مشخص است با کمی دقت در نمودار متوجه می 

 شویم سود ناخالص از بهای تمام شذه باالتر است.

 بررسی رونذ سود آوری -3

افضایص ًطاى هی دّذ کِ لشاس  26سیال سَد پیص تیٌی کشدُ است کِ ًسثت تِ پاسسال % 1642اسَُ تشای سال آیٌذُ هثلغ 

 سیال دس هجوع تمسین کٌذ 5566است هثلغ 

 :دس ًوَداس صیش آهذُ است  سال اخیش 9سًٍذ سَد آٍسی اسَُ دس 
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 داسَُ دس چٌذ سال اخیش آهذُ است:دس ًوَداس صیش حاضیِ سَد خالع 

 
 .تَدُ است 16سال اخیش حاضیِ سَد اسَُ حذٍد % 9دس 

 چنذ نکته در مورد اسوه -4

 .اسَُ تشای تاهیي هٌاتع هالی خَد تیطتش اص هٌاتع داخلی استفادُ هی کٌذ ٍ لزا ّضیٌِ هالی چٌذاًی ًذاسد) حذٍد % -2

 ًسثت تِ فشٍش(

 فشٍش است 5تمشیثا %تمشیثا تواهی دسآهذ اسَُ عولیاتی است ٍ هیضاى دسآهذ حاغل اص سشهایِ گزاسی  -5
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تَهاى  256تَهاًی ، هثلغ  556تا فشؼ تمسین سَد  54سَد اًثاضتِ د اسَُ تِ اصای ّش سْن دس پایاى سال هالی  -1

 خَاّذ تَد

یال دس تَدجِ خَد دیذُ است یعٌی دس س 15559هیلیَى دالس هخاسج اسصی تا ًشخ یَسٍی  25اسَُ حذٍد  -4

حتوی است(  تْای توام ضذُ اسَُ افضایص خَاّذ  59غَستیکِ ًشخ اسص هثادالتی افضایص یاتذ) ایي اهش دس سال 

 .یافت ّشچٌذ دس آى غَست افضایص لیوت داسٍ ًیضحتوی است 

، هتَسط ًشخ سیال 1125 ، هتَسط ًشخ فشٍش سا  59ّواًطَسیکِ دس ًوَداسّای تاال عٌَاى ضذ داسَُ تشای سال  -9

سا دس ًظش گشفتِ است دس جذٍل صیش تغییش سَد  عذد 292211666 ، هیضاى تَلیذ سا سیال2594تْای توام ضذُ سا 

 :دس همادیش فَق تشسسی ضذُ است 2اسَُ سا تِ اصای تغییش %

 

 تاثیش دس سَد) دسغذ( % دس همذاس2ش تغیی

 5 همذاس فشٍش

 1 هثلغ فشٍش

 (5) تْای توام ضذُ

 2 ّوضهاى هثلغ ٍ تْای توام ضذُ

 :یجه گیرینت  -5

غٌعت داسٍ یکی اص تٌیادی تشیي غٌایع تَسس تْشاى است .حاضیِ سَد تاال ، حوایت دٍلتی ٍ هػشف تاالی داسٍ 

دسکٌاس کیفیت تاالی ٍ لیوت پاییي داسٍّای ایشاًی تاعث ضذُ ایي داسٍّا ّن دس داخل کطَس هحثَب تاضٌذ ٍ ّن 

هثْوی هی تاضذ اص یکطشف لیوت فشٍش ٍاحذ اسَُ ، تَدجِ  59اهکاى غادسات ایي هحػَالت فشاّن ضَد. تَدجِ 

کاّص لیوت داسد کِ تِ ًظش هٌطمی ًوی سسذ  5.هحػَالت کاّص صیادی داسد، تِ طَس هثال طثك تَدجِ کپسَل تا %

تغییشی ًذاضتِ است. دس تحث ًشخ اسص تشای سال  54اص طشف دیگش تْای توام ضذُ هتَسط ّش هحػَل ًسثت تِ سال 

ش ثثات ًشخ اسص ٍ یا عذم اجشای سیاست تک ًشخی ضذى اسص گزاضتِ است کِ تحلیل تْای توام آیٌذُ داسَُ فشؼ سا ت

ضذُ سا هطکل هی کٌذاها تِ ّش حال ساتمِ ضشکت ًطاى هی دّذ کِ حاضیِ سَد خالع دس ًظش گشفتِ دس ّیچ سال 

ضذ . اها تشای تحلیل دلیمتش تایذ  هحمك خَاّذًثَدُ ٍ تِ احتوال صیاد دس ًْایت همذاس سَد پیص تیٌی ضذُ  16کوتش اص %

 . هاِّ هٌتظش تَد 1تا گضاسضات 




