
شرکت دارویی لقمانگزارش مجمع عمومی عادی ساالنه 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%4,76771موسسه جامعه االمام الصادق علیه السالم

%79011شرکت طاهر ایران

%1,17818سایر سهامداران

%6,735100جمع

دی.یآ)بین المللیداروییصنایعسهامیشرکت

درورسیدثبتبه1347سالماهتیردر(آی.

بهداشتیوداروییشرکتنامبه1362سال

.دادنامتغییرلقمان

انجاتکارختاسیسوایجادشرکت،اصلیفعالیت

وآورینتوسعه،تحقیق،منظوربهالبراتوارهاییو

ووارداتبسته بندی،تولید،ساخت،تهیه،در

ادموازاعمشیمیاییوداروییاولیهموادصادرات

وشدهساختهیاوساختهنیمهوخاماولیه

.می باشدحیوانیوانسانیداروییمحصوالت

معرفی شرکت

محصوالت تولیدی شرکت

نمونه محصوالت تولیدی شرکتگروه محصول

لین، اریترومایسینآلومینیوم ام جی اس، سفالکسیم، آزیترومایسین، سفکسیم، آلومینیوم هیدروکساید، آموکسی سیشربت ها

کلد استاپ، آزیترومایسین، استامینوفن کدئین، سفکسیم، هیوسینقرص ها

سفتریاکسونویال

آموکسی سیلین، سفالکسیم، آزیترومایسینکپسول

سوربیتولساشه

بتامتازونپماد

لیدوکائین ابی نفرینکارتریج
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال حاشیه سود

TTM %21%32%23%30%29حاشیه سود ناخالص

TTM %13%23%8%22%24حاشیه سود عملیاتی

TTM %8%114%110%10%13حاشیه سود خالص

13961397139813991400واحددوره مالی

فروش

میلیون ریال

990,466 1,142,391 1,193,080 1,761,750 2,418,846 

(1,905,865)(1,195,772)(920,808)(804,735)(704,304)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 512,981 565,978 272,272 337,656 286,162ناخالص( زیان)سود 

(192,589)(133,239)(116,152)(87,991)(52,414)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

(17,746)(26,299)(62,830) 123 0ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 302,646 406,440 93,290 249,788 233,748عملیاتی( زیان)سود 

(151,518)(113,773)(199,279)(175,839)(139,066)هزینه های مالی

 69,640 1,767,086 1,421,849 47,200 37,515خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 220,768 2,059,753 1,315,860 121,149 132,197خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(26,294)(49,162) 0(9,288)(4,841)مالیات

 194,474 2,010,591 1,315,860 111,861 127,356خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 194,474 2,010,591 1,315,860 111,861 127,356خالص( زیان)سود 

 6,735,150 675,000 675,000 450,000 450,000سرمایه

 29 299 195 17 19ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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1400عملکرد ماهانه شرکت در سال 
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

مبلغ کل فروش ماهانه

(میلیون ریال)مبلغ کل فروش  (میلیون دالر)مبلغ کل فروش 

8،493
4،322

14،941

5،716
9،804 11،488

22،194

10،166

16،640

6،240 5،707 5،319

110 1،005 1،999 2،044
1،860

2،140 1،271 1،402 2،823
1،989 1،991 1،879
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1400مقدار تولید در سال 

(هزار عدد)انواع کپسول  (هزار عدد)انواع ویال  (هزار عدد)انواع قرض 
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:مجمعدرشدهعنوانمطالباهم

.استشفافارمدشرکت هایدرسرمایه گذاریعمدتاکهداردبلندمدتسرمایه گذاریتومانمیلیارد105شرکت❖

.می باشددرصد20-30سودحاشیهباعددهزار100ماهدرخطظرفیتکهشددریافتانسولینویالتولیدپروانهامسال،ماهاردبهشتدر❖

.داشتخواهدظرفیتافزایشدرصد30حدوددرامسالکهاستپزشکیدندانکارتریجهمانمالی،صورت هایدرآمپولازمنظور❖

سالدراستقرار،1400سالخالفبرو(تاجیکستانوافغانستانکشورهای)شدهانجامصادراتیسفارش2-3پیش پرداخت هایوکارها❖

.باشدداشتهصادراتشرکت،1401

.نشستخواهدشرکتاینآیندهسالمالیصورت هایدرآنسودفلذابودهلقمانمالیصورت هایتصویبازقبلشفافارمدمجمع❖

ود،بگرفتهصورتواکسنتولیدبرایکهشرکتاینسرمایهافزایشدرشفافارمد،درصدی11.8سهامدارعنوانبهلقمانداروییشرکت❖

.کردشرکت

.شدتقسیمسهامدارانبین(خالصسوددرصد34معادل)ریال10سهمهرازایبهمجمعپایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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