بیانیه ثبت
موضوع ماده  22قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران (مصوب )1384

فرم ب – 2/1
بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکتهای سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه
شرکتهای تولیدی و خدماتی

شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

استان تهران ،شهر تهران ،شماره ثبت5541 :

تهران ،خیابان شهید رجایی ،بعد از خیابان سیزده آبان ،خیابان امامزاده ابوالحسن.
کد پستی1886713718 :
تلفن021-55543307-9 :

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار10291 :
ثبت شده در 1385/12/06

تذکر:
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات
سازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا ،تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد
شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.

بیانیه ثبت سهام شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)
 200,000,000سهام عادی  1,000ریالی

این بیانیه ،به منظور انتشار اطالعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی
ایران (سهامی عام) ،بر اساس مجموعه فرمها ،اطالعات ،اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق
بهادار ارائه شده ،توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است .سرمایهگذاران به منظور دسترسی به اطالعات مالی شرکت
میتوانند به بخش مربوط به اطالعرسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار ،یا به سایت رسمی
ناشر به آدرس  http://www.iphco.com/مراجعه نمایند.
آگهیهای شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) از طریق روزنامه اطالعات منتشر و به عموم
ارائه خواهد گردید.
سهام شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) ،در تاریخ  1377/08/18در بورس اوراق بهادار
تهران پذیرفته شده و با طبقهبندی در صنعت "مواد و محصوالت دارویی" با نماد "دفرا" مورد معامله قرار میگیرد.
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بیانیه ثبت سهام شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)

تشریح طرح افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) ،از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت ،به
شرح زیر میباشد:
الف) اصالح ساختار مالی جهت انجام طرح توسعه
شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) در نظر دارد برای افزایش ظرفیت تولید محصوالت خود،
یک دستگاه تولید محصول  500 L.V.Pمیلیلیتری از شرکت رومالگ کشور سوئیس خریداری نماید .بدیهی است
فضای مناسب جهت نصب و عملیات ساختمانی و جنبی برای بهرهبرداری نیز باید در نظر گرفته شود.
افزایش سرمایه از محل سود انباشته این امکان را برای شرکت فراهم میآورد تا با جلوگیری از خروج نقدینگی و
وابستگی کمتر به اخذ تسهیالت بانکی و پرداخت هزینههای مالی مربوطه ،دستگاه مذکور را تحصیل ،در سال 1396
بهرهبرداری و جایگزین خط تولید محصوالت سرم  500میلیلیتری فعلی نماید.
الزم به ذکر است در صورت عدم افزایش سرمایه در سال  ،1395منابع مالی الزم جهت خرید ماشینآالت مورد
بحث ،از محل تسهیالت بانکی و در سالهای  1395و  1396تأمین خواهد شد که خود موجب کاهش سودآوری
شرکت شده و بهرهبرداری از آن از از اواسط سال  1396آغاز خواهد شد.
ب) اصالح ساختار مالی به منظور جبران مخارج سرمایهای انجام شده
نسبت داراییهای ثابت مشهود به جمع داراییهای شرکت در سالهای  1393و  1394به ترتیب  22و  26درصد
میباشد؛ این در حالی است که داراییهای ثابت مشهود در سال  83 ،1393درصد و در سال  1394در حدود 112
درصد سرمایه ثبت شده شرکت را تشکیل داده اند .درصدهای مذکور بیانگر این است که شرکت در سال 1394
مخارج سرمایهای نسبتاً باالیی جهت تحصیل داراییهای ثابت مشهود متحمل شده ،اما رقم سرمایه متناسب با آن
افزایش نیافته است.
از این رو ،یکی از اهداف شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) از انجام افزایش سرمایه موضوع
گزارش حاضر ،اصالح ساختار مالی به منظور جبران مخارج سرمایهای انجام شده در سال  1394میباشد.
سرمایهگذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
مبلغ کل سرمایهگذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامههای یاد شده فوق  284،647میلیون ریال و منابع تأمین
آن به شرح نمایه شماره  1میباشد.
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نمایه  :1منابع و مصارف طرح افزایش سرمایه

ارقام به میلیون ریال
شرح

مصارف

منابع

آخرین برآورد

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

200،000

اخذ تسهیالت بانکی

84،000

منابع داخلی

647

جمع منابع

284,647

اصالح ساختار مالی جهت انجام طرح توسعه

200،000

جبران مخارج انجام شده در سال 1394

84،647

جمع مصارف

284,647

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به برنامه ارائه شده ،شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را
از مبلغ  200،000میلیون ریال به مبلغ  400،000میلیون ریال ،از محل سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد:
 200،000 میلیون ریال (معادل  100درصد) از محل سود انباشته.

تشریح جزئیات طرح
جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر میباشد:
الف) اجرای طرح توسعه /بهسازی
نمایه  :2مصارف برنامهریزی شده بابت اجرای طرح توسعه /بهسازی

سرمایه در گردش مورد نیاز
جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهرهبرداری از طرح به شرح نمایه شماره  3میباشد.

3

بیانیه ثبت سهام شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)
نمایه  :3جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز طرح

ارقام به میلیون ریال
مبلغ

شرح
حساب های دریافتنی

17,516

موجودی کاالی ساخته شده و در جریان ساخت

1,864

موجودی مواد و کاال

693

جمع سرمایه در گردش مورد نیاز

20,073

نحوه محاسبه سرمایه در گردش و مفروضات مبنای محاسبه آن به شرح زیر میباشد:
نمایه  :4نحوه محاسبه سرمایه در گردش طرح

مبلغ
(میلیون ریال)

بهرهبرداری از طرح در سال اول

دوره گردش
(روز)

فروش

88,796

72

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

22,680

30

خرید مواد اولیه

8,434

30

ب) جبران مخارج بابت سرمایهگذاریهای انجام شده
نمایه  :5سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر اساس سرفصلهای ترازنامه شرکت (حسابرسی شده)

ارقام به میلیون ریال
مانده در تاریخ 1394/12/29

شرح
ساختمان و تأسیسات

17،605

ماشینآالت و قالبها

5،543

وسائط نقلیه

3،691

ابزارآالت

20

اثاثیه و منصوبات

1،504

داراییهای در جریان تکمیل

41،019

سفارشات سرمایهای

15،265

جمع

84,647

نمایه  :6سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر اساس سرفصلهای صورت جریان وجوه نقد شرکت (حسابرسی شده)

ارقام به میلیون ریال
شرح

سال مالی منتهی به 1394/12/29

وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی ثابت مشهود

78،419

الزم به ذکر است بخشی از سرمایهگذاری در داراییهای ثابت انجام شده در سال مالی  1394به صورت غیرنقدی
انجام شده است (افزایش در حسابهای پرداختنی).
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برنامه زمانبندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح
شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) ،در نظر دارد مطابق برنامه زمانبندی زیر نسبت به
تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید:
نمایه  :7منابع و مصارف افزایش سرمایه

ارقام به میلیون ریال
شرح

مصارف

منابع

1395

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

200،000

اخذ تسهیالت بانکی

84،000

منابع داخلی

647

جمع منابع

284,647

اصالح ساختار مالی جهت انجام طرح توسعه

200،000

جبران مخارج انجام شده در سال 1394

84،647

جمع مصارف

284,647

زمان ,ظرفیت و نحوه بهرهبرداری
در صورت انجام طرح افزایش سرمایه ،ماشینآالت جدید جهت تولید محلولهای  500میلیلیتری ،در سال
 1395تحصیل و با انجام عملیات ساختمانی و پشتیبانی در سال  ،1396بهرهبرداری از دستگاه جدید در این سال و
با امکان افزایش  25درصدی در حجم تولیدات این گروه از محصوالت آغاز میشود.
در حالت عدم انجام طرح افزایش سرمایه ،با توجه به نقدینگی موجود در شرکت ،بهرهبرداری از خط تولید جدید
در اواسط سال  1396آغاز و امکان افزایش  10درصدی در حجم تولید محلول های  500میلی لیتری در این سال
فراهم خواهد شد.
نمایه  :8ظرفیت تولید محصوالت شرکت

برنامه زمانبندی اجرای فیزیکی طرح
شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) ،در نظر دارد مطابق برنامه زمانبندی زیر نسبت اجرای
فیزیکی طرح اقدام نماید.
نمایه  :9برنامه زمانبندی اجرای فیزیکی طرح

شرح

بخش انجام شده تا
تاریخ 1394/12/29

سال 1395

سال 1396

جمع

درصد پیشرفت

30%

42%

28%

100%
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ارزیابی طرح افزایش سرمایه
الف) صورت سود و زیان پیشبینی شده
پیشبینی سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر میباشد:
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مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان
 درآمدهای عملیاتی -فروش
 حجم تولید و فروش محصوالت در سال  1395مطابق با بودجه ارائه شده شرکت و در سال های بعد به شرح
نمایه زیر در نظر گرفته شده است:
نمایه  : 10رشد حجم تولید و فروش محصوالت

 رشد نرخ فروش هر واحد محصول در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه ،با توجه به میانگین نرخ
فروش در بودجه  ،1395حدود  4,2درصد لحاظ شده است.
 نمایه زیر مبلغ فروش هر گروه از محصوالت شرکت را نشان می دهد:
نمایه  :11مبلغ فروش محصوالت

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
 بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،از پیشبینی اجزای آن (مواد ،دستمزد و سربار) بر مبنای ارقام مندرج در
صورتهای مالی سال  1394و بودجه  1395برآورد شده است.
نمایه  :12جزئیات محاسبه مواد مستقیم مصرفی
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 نرخ بهای خرید مواد اولیه به کار رفته در تولید هر واحد محصول با  15درصد رشد محاسبه شده است.
 32 درصد از مواد اولیه آماده برای مصرف به عنوان موجودی مواد اولیه پایان دوره نگهداری میشود.
نمایه  :13اجزای بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 بهرهبرداری از ماشینآالت جدید ،نیاز به افزایش  15نفر در کارکنان تولیدی خواهد داشت که در سال 1396
اعمال شده است.
 هزینههای حقوق و دستمزد و سربار تولید (به استثنای استهالک) ،در هر سال  15درصد رشد خواهد داشت.
 هزینه استهالک سال  ،1395بر اساس بودجه شرکت و برای سال های بعد به شرح نمایه زیر محاسبه گردیده
است:
نمایه  :14محاسبه هزینه استهالک داراییهای ثابت

 91,6 درصد از هزینه استهالک دارایی ثابت مشهود به سربار تولید و مابقی به هزینههای عمومی و اداری تخصیص
مییابد .استهالک این داراییها بر اساس هزینه استهالک سال  1394محاسبه شده است.
 کاالی در جریان ساخت پایان دوره 0,12 ،درصد از هزینههای تولید در هر سال میباشد.
 بهای تمام شده هر واحد موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره ،با رشد ساالنه  15درصد در هر سال لحاظ
شده است .
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 هزینه مالی و تسهیالت
 شرکت به منظور حفظ سطح نقدینگی مورد نیاز در هر سال ،از تسهیالت بانکی استفاده میکند.
 فرض شده است که تسهیالت مالی مورد نیاز شرکت در تیر ماه هر سال ،با نرخ  24درصد از سیستم بانکی تأمین
و به صورت یک ساله بازپرداخت میشود.
 گردش تسهیالت مالی شرکت در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه ،در نمایه زیر نشان داده شده است:
نمایه  :15جزئیات تسهیالت پرداختنی شرکت

 سایر مفروضات درآمدی و هزینهای
 هزینههای عمومی و اداری (به استثنای هزینه استهالک) و سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی ،در هر سال 15
درصد رشد خواهد داشت.
 سود متعلق به سپرده گذاری کوتاه مدت بانکی 10 ،درصد فرض شده است.
 فرض بر این است که سود خالص شرکت فرعی (شرکت پخش سراسری مشاءطب) در هر سال  5درصد رشد
داشته باشد و مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت  80درص سود بین سهامداران توزیع کند.
 مالیات بر درآمد هر سال با لحاظ کردن معافیتهای مربوط به سود سپرده بانکی ،درآمد حاصل از سرمایهگذاریها
و سایر معافیتها در نظر گرفته شده است.
 مفروضات گردش سود (زیان) انباشته
 سود سهام تقسیمی سال  1395بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و برای سالهای
پس از آن ،در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه 70 ،درصد در نظر گرفته شده است.
 در صورت عدم افزایش سرمایه ،شرکت با تصویب مجمع ،در سال  1395مبلغ  200میلیارد ریال از سود انباشته
را عالوه بر مبلغ فوق در سال  1395به صورت نقدی بین سهامداران توزیع خواهد کرد .وجوه الزم برای توزیع
این مقدار سود انباشته از محل دریافت تسهیالت مالی تأمین خواهد شد که کاهش سود هر سهم شرکت را در
پی خواهد داشت.
 مطابق مواد قانون تجارت ،اندوخته قانونی ساالنه  5درصد سود خالص و تا سقف  10درصد سرمایه شرکت در
نظر گرفته شده است.
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ب) صورت منابع و مصارف پیشبینی شده
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ج) ترازنامه پیشبینی شده

مفروضات پیش بینی صورت منابع و مصارف و ترازنامه
 حسابهای دریافتنی تجاری با توجه به فروش نسیه محصوالت شرکت و دوره وصول مطالبات  216روزه (طبق
صورتهای مالی سال  )1394محاسبه شده است.
 شرکت پخش مشاءطب (سهامی خاص) در نظر دارد در سال  1395سرمایه خود را از مبلغ  30،000به 70,000
میلیون ریال از محل مطالبات سهامداران افزایش دهد .بر این اساس ،دریافتنیهای غیرتجاری شرکت فرآورههای
تزریقی و دارویی ایران در سال  ،1395با توجه به افزایش سرمایه مذکور محاسبه و در سالهای بعد ثابت فرض
شده است.
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 موجودی قطعات ،لوازم یدکی و ملزومات پایان دوره ،با توجه به اطالعات صورتهای مالی سال  1394شرکت،
 67,5درصد از مجموع بهای کاالی ساخته شده و در جریان ساخت در نظر گرفته شده است.
 مبلغ پیشپرداخت در هر سال معادل  8درصد از خرید مواد اولیه لحاظ شده است.
 سرمایهگذاری بلندمدت با توجه به برنامه افزایش سرمایه شرکت فرعی در سال  1395افزایش یافته است.
 خرید اثاثه و منصوبات مورد نیاز شرکت در هر سال با رشد  5درصدی محاسبه گردیده است.
 داراییهای نامشهود شرکت شامل نرمافزارها و حق امتیاز خدمات عمومی میباشد .نرمافزارهای مورد استفاده
شرکت در سال  1395مستهلک میگردد و از این رو ،داراییهای نامشهود شامل حق امتیاز خدمات عمومی است
که مستهلک نمیشود.
 بر اساس رویه بازپرداخت بدهیهای شرکت در بازه زمانی حداقل  45روز ،پرداختنیهای تجاری جهت خرید
مواد اولیه و قطعات در هر سال با احتساب دوره بازپرداخت  45روزه پرداخت شده است .حسابهای پرداختنی
غیرتجاری نیز در هر سال ثابت لحاظ شده است.
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عوامل ریسک
سرمایهگذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران
(سهامی عام) ،با ریسکهای با اهمیتی همراه است .سرمایهگذاران باید پیش از تصمیمگیری در خصوص سرمایهگذاری
در این شرکت ،عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند.
ریسکهای عمده که شرکت در جریان فعالیتهای خود ممکن است با آنها مواجه شود ،را میتوان به شرح زیر
برشمرد:

 ریسک تأمین و نوسان نرخ مواد اولیه:
مواد اولیه اصلی که در تولید محصوالت شرکت به کار میرود (پودر  )PPبه صورت انحصاری در کشور و توسط
شرکت پتروشیمی اراک تأمین میگردد .در صورت عدم تولید و یا عرضه به موقع این ماده ،ممکن است شرکت با
کمبود در تهیه یا تأمین آن مواجه گردد و یا ناچار به واردات این ماده با قیمت باالتر شود.
از طرف دیگر از آن جایی که آب نیز از جمله مواد اولیه عمده در تولید محلولهای شرکت میباشد ،حوادث
قهریه شامل کمبود آب و قطعی برق نیز ممکن است تولید و فروش شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
 ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز:
بخشی از مواد اولیه مورد نیاز در تولید و قطعات یدکی مصرفی شرکت از طریق واردات تأمین میگردد .از اینرو،
تغییر قیمت مواد اولیه از سوی تأمینکنندگان خارجی ،یکی از عوامل ریسک پیشروی فعالیت شرکت میباشد.

 ریسک ناشی از عدم رعایت از استانداردهای :GMP
با توجه به قدمت شرکت و فرسوده بودن ساختمانها ،ممکن است برخی از استانداردهای  GMPبه نحو مطلوب

و مناسب رعایت نگردد.
 ریسک نقدینگی:
ریسک نقدینگی ناشی از افزایش دوره وصول مطالبات شرکت (به خصوص شرکت فرعی) ،موجب افزایش
تسهیالت مالی دریافتی و افزایش هزینههای مالی را در پی خواهد داشت که سودآوری شرکت را نیز کاهش خواهد
داد.

 ریسک تجاری:
با توجه به این که کشور همواره در تأمین بخش قابل توجهی از مواد اولیه وابسته به خارج بوده و مزیت رقابتی
بسیاری از تولیدکنندگان سایر کشورها در این خصوص بیش از تولیدکنندگان داخلی است ،لذا همواره حضور
شرکتهای خارجی در ایران از جمله ریسکهای تجاری بوده است .همچنین حضور تولیدکنندگان بالفعل و بالقوه در
خصوص تولیدات در کشور نیز از جمله ریسکهای تجاری است.
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مشخصات مشاور
شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) ،به منظور انجام طرح ،تهیه گزارش امکان سنجی،
طراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور سرمایهگذاری نیکی گستر استفاده نمودهاست.
نمایه  :16مشخصات مشاور

نام مشاور

شخصیت
حقوقی

موضوع
مشاوره

اقامتگاه

شماره تماس و دورنگار

سهامی
خاص

مشاوره عرضه

تهران ،شهرک غرب ،بلوار
فرحزادی ،بلوار شهید نورانی،
پالک  ،58ساختمان نیکی

تلفن88561468-71 :
دورنگار88365526 :

مشاور سرمایهگذاری نیکیگستر

حدود مسئولیت مشاور شرکت ،بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است:
 .1بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب؛
 .2ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر؛
 .3ارائه راهنماییهای الزم جهت تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار؛
 .4برر سی اطالعات ،مدارک و م ستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کار شنا سان یا ا شخاص
حقوقی ذیصالح در خصوص گزارشهای یادشده؛
 .5اظهار نظر ن سبت به گزارش توجیهی به ا ستناد ر سیدگی انجام شده و اظهار نظر کار شنا سان یا ا شخاص حقوقی
ذیصالح؛
 .6نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذیصالح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
 .7تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر؛
 .8تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار.

سایر اطالعات با اهمیت مؤثر بر قیمت اوراقبهادار
سایر اطالعات بااهمیتی که بر قیمت اوراق بهادار و تصمیمگیری سرمایهگذاران مؤثر باشد ،جهت ارائه در این
بخش وجود ندارد.
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