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شرکت سرمایهگذاری توسعه گوهران امید
 .1صنعت دارو در ایران
از عمر صنننعت داراسننازی در ایران ای

از  100سننام میگذرد .درااقع ای

از صنندسننام از االین داراخانههای مدرنی که در تهران

توسط داراسازان آلمانی ،فرانسوی ا اتریشی ااز شد ،میگذرد .درمجموع ،داره تکوین صنعت داراسازی ایران شامل چهار مرحله کلی
ا ست .داره اام که از ااایل دهه  1330تا پیرازی انقالب ا سالمی ا ست را میتوان داره ایجادی دان ست .در این داره االین کارخانه
داراسازی در ایران شکل گرفت .در سام  1946شرکت داراسازی عبیدی اهعنوان االین شرکت داراسازی ایرانی تأسیس گردید ا اه
دنبام آن در سامهای  58ا  63اه ترتیب شرکتهای تولید دارا ا داراپخ

شکل گرفتند .در این داره اسیاری از شرکتهای خارجی

ااهدف دسننترسننی اهتر اه اازار ایران ا مناقه اقدا اه راهاندازی شننرکتهای مشننترب اا طرفهای ایرانی کرده اودند ا ارآیند این
فعالیتها ،اازاری اا گردش مالی حداداً  300میلیون دالری در سننام اود .جمعیت ایران در انتهای این داره تقریباً  35میلیون نفر اود.
کل مصرف داخلی دارا از  336میلیون ریام در سام  1341اه  22.460میلیون ریام در سام  1357رسیده اود .این اازار دارایی تقریباً
 300قلم فرآارده دارایی را اانا تجاری در ارمیگرفت که  70درصد آن اارداتی اود ا از حداد  30درصد ااقیمانده که در داخل کشور
تولید میشد ،ای

از نیمی از اازار در اختیار محصوالتی اود که تحت امتیاز شرکتهای خارجی تولید ا اه فراش میرسیدند.

داره دا از سننام  57شننراع ا تا ااایل دهه  1370ادامه داشننت .در این داره دالت همنون سننایر اخ ها در این اخ

نیز اازیگر

اصنننلی اود .در این داره از حداد  40شنننرکت داخلی تولیدکننده دارا 28 ،شنننرکت رسنننماً اه مالکیت دالت درآمدند که توانمندترین
شرکتها درزمینهٔ تولید دارا در میان شرکتهای دالتی قرار گرفتند .ا صلیترین ا شکام این داره ،ااگذاری ارز اا نرخ دالتی ارای
تمامی فعالیتهای زنجیره ارزش این صنعت اود .چنین حمایتهای گستردهای موجب شد داراهای ساخته شده در ایران دچار تحریف
قیمتی شده ا ااقیمتهای غیرااقعی در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد .در سام  1367تعداد  44شرکت داخلی تولید دارا فعام اودند
که ای

از  90درصد از کل مصرف عددی دارا را در اختیار داشتند .از این  90درصد 87.6 ،درصد در اختیار  26شرکت دالتی ا متعلق

اه نهادهای عمومی ا تنها  12.4در صد در اختیار  18شرکت خ صو صی اود .کل ااردات در این زمان در اختیار اخ

دالتی اود .داره

سو از سام  1373شراع ا تا ااایل دهه  1380اه طوم انجامید .این داره را می توان داره ر شد ا تو سعه صنعت دارا سازی ایران
دان ست .از میانه سام  ،1373خ صو صی سازی شرکتهای دارایی آغاز شد .در این داره اا توجه اه ف ضای الز ارای سرمایهگذاری
اخ

خ صو صی در این صنعت ،سرمایه منا سبی اارد این اخ

شد ا چندین کارخانه جدید تولید مح صوالت ا مواد االیه دارایی

احداث گردید .در این داره میزان تولید داخلی داراها اه مرز  96در صد درزمینهٔ مح صوالت نهایی ا  50در صد درزمینهٔ مواد االیه
دارایی رسید.
داره چهار از ااا سط دهه  1380شراع ا تاکنون ادامه دارد .این داره را میتوان داره سکون ن سبی صنعت دارا سازی دان ست .اا
تشنندید تحریمهای اینالمللی علیه کشننور از  1390ا اه دلیل مشننکالت پی آمده مانند نقلاانتقام ارز ا کمبود مواد االیه ،اهتدریج
مشکالت ا نواقص موجود در صنعت دارایی کشور خود را نمایان ساخت.
در حام حاضر  3هلدینگ ای

از  65درصد از اازار دارایی کشور را اه خود اختصاص دادهاند .سازمان تأمین اجتماعی از طریق شرکت

سرمایهگذاری دارایی تأمین  ،ستاد اجرایی فرمان ح ضرت اما (ره) از طریق شرکت گراه دارایی ارکت ا اانک ملی از طریق شرکت
سرمایهگذاری شفا دارا ،سه اازیگر اصلی صنعت دارایی کشور محسوب میشوند .ار اساس آخرین آمارهای منتشره توسط سازمان غذا
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شرکت سرمایهگذاری توسعه گوهران امید
ا دارا در سام  1394تعداد  146شرکت تولیدی در ک شور اجود دارند .که این شرکتها درمجموع صاحب پراانه تولید  1.788دارای
مختلف اا ا شکام مختلف دارایی ه ستند .از سوی دیگر  109شرکت ااردکننده دارا درمجموع ااردات  489قلم دارای مختلف را در
اختیاردارند .اازار دارا در ایران از حداد 28هزار میلیارد ریام در سام  88اه ای
یکی از ا صلیترین دالیل این ر شد ر ا میتوان افزای
اودن ایشتر مواد االیه) ا افزای

از  135هزار میلیارد ریام در سام  1394ر سیده ا ست

قیمت دارا درنتیجه ااا ستگی ااالی تولید دارا اه قیمت ارز (اه دلیل اارداتی

شدید نرخ ارز در این داره دانست.

 .2دارویی برکت
.2.1معرفی
شرکت دارایی ارکت ( سهامی خاص) در تاریخ  12خردادماه  1389اه صورت شرکت سهامی خاص ت شکیل ا در تاریخ  30خردادماه
 1389تحت شماره  377665اا شنا سه ملی  10320275643در اداره ثبت شرکتها ا مؤ س سات غیرتجاری ا ستان تهران اه ثبت
رسیده است .این شرکت در حام حاضر شرکت فرعی گراه توسعه اقتصادی تدایر اوده ا مالک نهایی آن ستاد اجرایی فرمان حضرت
اما (ره) میااشد .طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1391/02/27نا شرکت از سرمایهگذاری تدایر فارمد اه شرکت
دارایی ار کت تغییر نمود ا در شهریور همان سام شرکت از سهامی خاص اه سهامی عا تغییر کرد.

.2.2موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده  2اساسنامه عبارت است از:
 تشکیل ،مشارکت در سرمایهگذاری ،خرید سها ارای شرکت ،اازسازی ا راهاندازی انواع شرکتهای در داخلی یا خارجی
 انجا امور مراوط اه تحقیق ،توسعه ،پیشبرد ساخت محصوالت دارایی ا مواد االیه شیمیایی ،اهداشتی ا گیاهی اا فن آاری
های نوین
 تأمین خدمات ا ارائه مشااره اه شرکتها درزمینه تولید ،سرمایهگذاری جدید ،طرحهای توسعه ا تکمیل آن

 .2.3سرمایه و روند افزایش سرمایه شرکت
سرمایه االیه شرکت مبلغ دایست میلیون ریام اوده ا طی چند مرحله افزای

سرمایه در تاریخ  1392/07/04سرمایه شرکت اه مبلغ

 3.400.000میلیون ریام افزای یافته ا ست .همننین شرکت گراه دارایی ارکت ق صد دارد تا پایان سام  1395سرمایه خود را از
محل ماالبات حام شده اه مبلغ  6.000.000میلیون ریام افزای

دهد 100 .در صد سها این شرکت متعلق اه شرکت گراه تو سعه

اقتصادی تدایر (سهامی خاص) میااشد.

.2.4مقایسه با شرکتهای مشابه بورسی
نا (میلیون ریام)

آخرین سرمایه

اهای تما شده پرتفوی

درآمد

سود خالص

درصد از کل

ارزش اازار

گراه گراه دارایی ارکت

3،400،000

4،855،476

1،183،861

908،608

%17

-

گراه دارائی تامین

2،900،000

4،194،461

3،348،118

3،280،072

%63

17،173،800

سرمایه گذاری شفا دارا

1،179،430

1،395،472

1،063،715

1،048،943

%20

-

5،595،694

5،237،623

%100

17،173،800

جمع
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 .2.5خالصه اطالعات سود و زیانی
شرح

1394

1393

1392

سود حاصل از سرمایهگذاری

1،093،898

1،057،433

815،425

سود حاصل از فراش سرمایهگذاریها

0

0

0

سود ا زیان عملیاتی

1،086،290

986،302

816،291

سود ا زیان خالص پس از کسر عملیاتی

908،608

866،496

684،686

سرمایه

3،400،000

3،400،000

3،400،000

همانطور که مالحظه میشود کل درآمد شرکت از محل سودهای تقسیمی شرکتهای زیرمجموعه حاصل میشود در سام 94
تقریباً صد درصد درآمد شرکت از محل سود تقسیمی هلدینگ البرز حاصلشده است.

 .2.6بررسی وضعیت سود و زیانی شرکت
صورت سود ا زیان

اودجه

اودجه

ش

ماهه

ااقعی

1396

1395

1395

1394

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

1،169،359

897،221

0

1،093،899

درآمد حاصل از فراش سرمایه گذاریها

345،000

363،275

137،088

83،641

درآمد حاصل از سایر فعالیتها

0

15،000

7،128

0

جمع درآمدها

1،514،359

1،275،496

144،216

1،177،540

هزینه های عمومی اداری ا تشکیالتی

()130،955

()107،305

()41،636

()97،571

خالص سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی

0

0

0

0

سود (زیان) عملیاتی

1،383،404

1،168،191

102،580

1،079،969

هزینه های مالی

()355،888

()215،597

()97،624

()191،583

خالص درآمد (هزینه های) متفرقه

16،500

0

221

20،223

سود قبل از مالیات

1،044،016

952،594

5،177

908،609

مالیات

0

0

0

0

سود (زیان) خالص

1،044،016

952،594

5،177

908،609

درآمد هر سهم ( -)EPSریام

307

280

2

267

تعداد سها

3،400

3،400

3،400

3،400

آخرین پی اینی درآمد شنننرکت ارای پایان سنننام مالی  95االغار  1.275میلیارد ریام اود که نسنننبت اه االین پی اینی که مبلغ
1.402میلیارد ریام اود کاه
میااشد.
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 9درصدی را نشان میدهد .کاه

درصد مالکیت شرکت در هلدینگ البرز مهمترین دلیل این موضوع

شرکت سرمایهگذاری توسعه گوهران امید
عمده درآمد شنرکت از محل سنود تقسنیمی هلدینگ البرز حاصنل میشنود .شنرکتهای غیر اورسنی شنرکت هنوز اه اهرهارداری
نرسیدهاند ا ارای شرکت در سام جاری نمیتوانند سودآاری داشته ااشند.
داراییهای شرکت در تاریخ  95/06/31ای

از  10.175میلیارد ریام میاا شد که  50در صد آن در سرمایهگذاریهای الندمدت 40،

آن حسابهای دریافتنی میااشد.
ن سبت ادهی شرکت در حداد  62در صد میااشد که عمده مبلغ ادهیهای شرکت سود سها پرداختی ا پرداختنیهای الندمدت اه
اشخاص اااسته میااشد.

 .3بررسی پرتفوی شرکت
.3.1ترکیب داراییها برحسب بهای تمامشده
سایر
%1

گروه صنایع شفا فارمد
موسسه صندوق پژوهش و
%16
فناوری پرشین داروی
%0
سل تک فارمد
%1
غیر بورسی
%41
شهرک صنعتی دارویی برکت
%13

سرمایه گذاری بورسی
سرمایه گذاری البرز
%59
%54
هربی فارمد
%2
شرکت بیوسان فارمد
%8
حق تقدم سرمایه گذاری البرز
%5

همانطور که مالحظه میشننود  43درصنند از اهای تما شننده سننرمایهگذاریهای دارایی ارکت مراوط اه شننرکتهای غیر اورسننی
میااشد .تنها شرکت اورسی شرکت هلدینگ البرز میااشد.

.3.2بررسی شرکتهای زیرمجموعه
 .3.2.1سرمایهگذاری البرز
شرکت گراه سرمایهگذاری البرز ااتدا اه نا شرکت سهامی یکدم در سو دیماه  1345ثبت گردیده ا سپس ار اساس تصمیم مجمع
عمومی فوقالعاده سننام  1353نا شننرکت از سننهامی خاص یکدم اه شننرکت سننرمایهگذاری البرز تغییریافته اسننت .آخرین سننرمایه
ثبت شده شرکت مبلغ  2.600.100میلیون ریام میااشد .سرمایهگذاری البرز مدیریت شرکتهای البرز دارا ،ایران دارا ،گراه دارایی
سبحان ،پخ

البرز ،کی ای سی ،سرمایهگذاری اعتال البرز ،تولید مواد دارایی البرز االک ،سبحان آنکولوژی ،دارا سازی تولید دارا ا

سبحان دارا را ار عهده دارد .طبق آخرین صورتاضعیت پرتفوی اعالمی شرکت اهای تما شده پرتفوی اورسی ا غیر اورسی شرکت
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اه ترتیب مبلغ  3.203.948ا  376.495میلیون ریام میااشننند همننین ارزش راز پرتفوی اورسنننی شنننرکت در پایان آذر ماه االغار
 13.635.005میلیون ریام(ارزشافزاده  10.431.057میلیون ریام) میااشنند .در حام حاضننر دارایی ارکت سننهامدار  54درصنندی
سرمایهگذاری البرز میااشد.
 .3.2.2شهرک صنعتی دارویی برکت
شرکت شهرب صنعتی دارایی ارکت در تاریخ  28خرداد  90ت شکیل شده ا ست .دفتر مرکزی شرکت در تهران خیااان اخار ست ا
شهرب در مناقه گردان کیلومتر  13اتواان کرج قزاین ااقع شده است .موضوع فعالیت شرکت ماالعه ،اررسی ،مشااره ا ارنامهریزی
همهجانبه ارای احداث شرکتهای صنعتی سالمت شامل دارایی ،غذایی ،اهدا شتی ا تجهیزات پز شکی اهمنظور ا ستقرار ااحدهای
تولیدی ا انجا عملیات اجرایی ساختاساز اهمنظور ایجاد ااحدهای تولیدی ا خدماتی میااشد .در حام حاضر فعالیت اصلی شرکت
تکمیل عملیات اجرائی ا زیرسنناختهای شننهرب صنننعتی دارایی ارکت میااشنند .این مجموعه عظیم اه سننرمایهگذاری در حداد
275میلیارد تومان نیاز دارد که تا شهریور  95در حداد  215میلیارد تومان هزینه شده است الز اه ذکر است که شرکت در طوم سام
مالی اخ شی از پراژهها اه اهای تما شده  21میلیارد تومان را ااگذار کرده ا ست ا ارای پراژههای ااگذار شده سودی االغار  4میلیارد
تومان در گزارش ش ماهه خود شنا سایی کرده ا ست .جمع ادهیهای شرکت در حداد  148میلیارد تومان میاا شد که تقریباً 80
در صد آن ادهی اه سهامدار عمده(دارایی ارکت) میاا شد.این طرح در زمینی اه م ساحت  167هکتار اوده که  956.587متر مراع آن
در  202قاعه اه عنوان زمین صنعتی قاال ااگذاری در نظر گرفته شده است.
 .3.2.3شرکت گروه صنایع شفا فارمد
شنرکت گراه صنننایع شننفا فارمد جزء ااحدهای فرعی شننرکت دارایی ارکت میااشنند محل شننرکت در شننهر هشننتگرد ااقع اسننت.
داراییهای شرکت در تاریخ  31شهریور  95االغار  198میلیارد تومان میااشد .عملکرد شرکت طی گزارش ش ماهه شرکت منجر اه
زیان  11.6میلیارد تومانی شده ا ست همننین زیان انبا شته شرکت در همین تاریخ االغار  24میلیارد تومان میاا شد .ن سبت ادهی
شرکت در حداد  77در صد می شد .جمع ادهی جاری شرکت در حداد  80میلیارد تومان( دا اراار دارایی جاری) میاا شد که از مبلغ
فوق 65 ،میلیارد تومان آن ااات ت سهیالت مالی میاا شد ادهی الندمدت شرکت  72میلیارد تومان میاا شد که تقریباً  98در صد آن
متعلق اه سهامدار عمده میااشد .در گزارش ش

ماه  95داره ا صوم ماالبات از  55رازاه  337راز ا تخفیفات فراش از  8در صد

اه  13درصد فراش نسبت اه داره مشااه افزای یافته که منجر اه افزای

هزینه مالی ا عد توانایی شرکت در اازپرداخت تسهیالت

نیز گردیده ا ست .ظرفیت عملی شرکت ارای مح صوم ماکرالید ا پنی سیلین در ش ماهه اه ترتیب  39.200ا  21.000کیلوگر
میااشنند که شننرکت در عملکرد ش ن ماهه فقط  848ا  60.225کیلوگر تولید کرده اسننت .موارد مذکور نشنناندهنده اجود ااهامی
اااهمیت است که نسبت اه توانایی شرکت اه ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد میکند.
 .3.2.4شرکت بیوسان فارمد
شرکت ایوسان فارمد در تاریخ  1391/07/29اه صورت شرکت سهامی خاص تأسیس ا تاکنون اه اهرهارداری عملیاتی نرسیده است.
کارخانه در حام احداث آن در شننهرب دارایی ارکت (کردان کرج) اسننت .موضننوع فعالیت اصننلی شننرکت انجا کلیه امور مراوط اه
تحقیق ا توسننعه درزمینهٔ تولید مواد االیه ،ااسننط ا نهایی محصننوالت دارایی اا منشننأ ایوتکنولوژی ،نوترکیب ا شننیمیایی اهطور
م ستقیم یا از طریق ا شخاص ثالث میاا شد  .فعالیت ا صلی شرکت طی سام مورد گزارش ساخت ا تکمیل پراژههای در جریان ا
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ااردات ارخی از داراهای اازار هدف میااشد .جمع داراییهای شرکت در حداد  132میلیارد تومان میااشد که از مبلغ فوق  88درصد
آن در داراییهای ثاات ( شامل در جریان ساخت) سرمایهگذاری شده ا ست .در صد پی شرفت پراژههای شرکت کمتر از  40در صد
میااشد ا طبق ارآارد خود شرکت جهت تکمیل پراژهها ای

از  400میلیارد تومان منااع الز است.

 .4برآورد ارزش خالص داراییهای شرکت
نا شرکت

درصد مالکیت

اهای تما شده

درصد از کل

ارزش راز

درصد از کل

االبر

46.06

2،779،028

%54

4،913،778

%60

والبرح

8.75

256،694

%5

662،296

%8

شرکت ایوسان فارمد

80.00

400،000

%8

400،000

%5

هرای فارمد

83.00

83،000

%2

83،000

%1

شهرب صنعتی دارایی ارکت

100.00

700،000

%14

1،213،328

%15

سل تک فارمد

70.00

42،000

%1

42،000

%1

0.04

6،085

%0

6،085

%0

گراه صنایع شفا فارمد

88.41

845،363

%16

845،363

%10

سایر

0.00

34،125

%1

34،125

%0

5،146،295

%100

8،199،975

%100

موسسه صنداق پژاه

ا فنااری پرشین دارای

جمع

همانطور که مالحظه می شود هلدینک البرز  59در صد از اهای تما شده پرتفوی ا  68در صد ارزش راز پرتفوی شرکت را شامل
می شود .ارزشگذاری شهرب صنعتی دارایی ارکت اا توجه اه اهای تما شده پراژههای شرکت ا ار اساس مفراضات فراش شرکت
در ش ماهه انجا شده است.
خالص ارزش داراییهای هر سهم در تاریخ 1395/10/26
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دارایی شهریور 95

10،175،272

ادهی شهریور 95

6،369،332

حقوق صاحبان سها

3،805،940

اهای تما شده پرتفوی اورسی

3،035،722

اهای تما شده پرتفوی غیر اورسی

2،110،573

ارزش راز پرتفوی اورسی

5،576،074

ارزش راز پرتفوی غیر اورسی

2،623،901

خالص ارزش راز دارایی ها

6،859،620

 NAVهر سهم

2،018
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 .5ارزشگذاری
ارزش خالص داراییهای شرکت(از داراییهای غیر اورسی فقط شهرب دارایی ارکت ارزشگذاری شده است اقیه اه اهای تما شده
میااشند) در حداد  2.018ریام اه ازای هر سهم میااشد ،معموالً شرکتهای سرمایهگذاری در محدادهی  80در صد ناا ارای خرید
مناسب میااشند.در این صورت خرید سهم در محدادهی  1.614ریام توصیه میشود.
سود هر سهم شرکت ارای سام  95در حداد 280ریام میااشد ،در صورت تقسیم  75درصد این سود در مجمع سام جاری (اا لحاظ
کردن ارزش زمانی پوم) اا فرض  P/Eتحلیلی  5ارای اعد مجمع ا سود  307ریالی شرکت ارای سام  ،96قیمت ارآاردی شرکت در
محداده  1.710ریام خواهد شد.
طبق صورتهای مالی شرکت ،اازده حقوق صاحبان سها ا ن سبت نگهدا شت سود  19.5ا  25در صد میاا شد که اا این تفا سیر نرخ
رشد شرکت  4.9درصد خواهد اود اگر اازده مورد انتظار را  20درصد در نظر اگیریم ،ارزش ذاتی شرکت  1.458ریام خواهد اود.
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