
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
699,840 میلیون ریال 

1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 )حسابرسی نشده(

242329 كد صنعت: دروزروزدارو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 410224شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1396/09/301395/12/301396/09/301395/12/30

بدهی ها دارایی های جاری
-- --      بدهی های جاری      دارایی  های جاری

16,59520,127)18( 191,38186,050122      پرداختنی های تجاری      موجودی نقد

00-- )45(88,802160,241      پرداختنی های غیرتجاری      سرمایه گذاری  های كوتاه مدت

642,994360,82078 --3,6810      مالیات پرداختنی      دریافتنی  های تجاری

6,2902,901117 )72(89320      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  های غیرتجاری

109,482133,173)18( 475,187424,08212      تسهیلت مالی      موجودی مواد و كال

25,17927,117)7( --00      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- --00      پیش دریافت های جاری      دارایی های نگهداری شده برای فروش

800,540544,13847       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری جمع دارایی های جاری

شده برای فروش

00--

-- 759,140670,69313جمع بدهی های جاری      دارایی  های غیرجاری

0129-- --      بدهی های غیرجاری      دریافتنی  های بلندمدت

527,934527,9340 )45(68,056123,162      پرداختنی های بلندمدت      سرمایه گذاری های بلندمدت

00-- --00      پیش دریافت های غیرجاری      سرمایه گذاری در املک

8308300 --06,936      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی های نامشهود

219,058227,726)4( 30,88024,88424      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      دارایی های ثابت مشهود

42,073104,454)60( )36(98,936154,982      جمع بدهی های غیرجاری      سایر دارایی ها

789,895861,073)8( 858,076825,6754      جمع بدهی ها      جمع دارایی های غیرجاری

--      حقوق صاحبان سهام      

699,840233,280200      سرمایه      

--0332,943      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

21,49521,4950      اندوخته قانونی      
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699,840 میلیون ریال 

1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 )حسابرسی نشده(

242329 كد صنعت: دروزروزدارو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 410224شماره اطلعیه :

--00      سایر اندوخته ها      

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی های       

نگهداری شده برای فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد       

پول گزارشگری

00--

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های       

شركت های دولتی

00--

--)8,182(11,024      سود )زیان( انباشته      

732,359579,53626جمع حقوق صاحبان سهام      

1,590,4351,405,21113 1,590,4351,405,21113جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
699,840 میلیون ریال 

1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 )حسابرسی نشده(

242329 كد صنعت: دروزروزدارو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 410224شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 9 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1395/12/30منتهی به1396/09/301395/09/30

-- سود )زیان( خالص

317,114416,740 73 548,377 درآمدهای عملیاتی

)224,366()326,406( 88 )421,188( بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

92,74890,334 37 127,189 سود )زیان( ناخالص

)20,074()30,792( 67 )33,438( هزینه های فروش، اداری و عمومی

00 -- 1,177 سایر درآمدهای عملیاتی

)1,195()2,150( -- 0 سایر هزینه های عملیاتی

71,47957,392 33 94,928 سود )زیان( عملیاتی

)79,158()109,811( )1( )78,566( هزینه های مالی

1,3135,232 )93( 98 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

2,6352,424 144 6,427 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

)3,731()44,763( -- 22,887 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

00 -- )3,681( مالیات بر درآمد

)3,731()44,763( -- 19,206 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

00 -- 0 سود )زیان( عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

)3,731()44,763( -- 19,206 سود )زیان( خالص

-- سود )زیان( پایه هر سهم

102150 33 136 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

)107()267( 2 )109( سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

)5()117( -- 27 سود )زیان( پایه هر سهم

-- سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

-- گردش حساب سود )زیان( انباشته
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
699,840 میلیون ریال 

1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 )حسابرسی نشده(

242329 كد صنعت: دروزروزدارو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 410224شماره اطلعیه :

)3,731()44,763( -- 19,206 سود )زیان( خالص

197,492197,492 -- )2,403( سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

0)5,779( -- )5,779( تعدیلت سنواتی

197,492191,713 -- )8,182( سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

)5,132()5,132( -- 0 سود سهام  مصوب

00 -- 0 تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

192,360186,581 -- )8,182( سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

0)150,000( -- 0 انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

188,629)8,182( )94( 11,024 سود قابل تخصیص

00 -- 0 انتقال به اندوخته  قانونی 

00 -- 0 انتقال به سایر اندوخته ها

188,629)8,182( )94( 11,024 سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

)5()64( -- 27 سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

699,840699,840 0 699,840 سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
699,840 میلیون ریال 

1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 )حسابرسی نشده(

242329 كد صنعت: دروزروزدارو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 410224شماره اطلعیه :

صورت جریان وجوه نقد

 شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده 

منتهی به  30/09/1396
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  30/09/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی 
شده منتهی به  30/12/1395 درصد تغییر

--فعالیت های عملیاتی

4,671(85)8,56557,139جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

0--00جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی

4,671(85)8,56557,139جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

--بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

378(68)98303سود سهام دریافتی

(111,599)2(76,793)(78,566)سود پرداختی بابت استقراض

7,5921,0106524,785سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

(4,911)(94)(3,805)(232)سود سهام پرداختی

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود 

پرداختی بابت تأمین مالی

(71,108)(79,285)(10)(111,347)

--مالیات بر درآمد

0--00مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

49--6810وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

(2,447)251(1,560)(5,470)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

(82,105)--00وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود 

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت

0--00تسهیلت اعطایی به اشخاص

0--00استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

0--0(82,108)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
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242329 كد صنعت: دروزروزدارو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 410224شماره اطلعیه :

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های كوتاه مدت

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های كوتاه مدت

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری  در املک

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املک

(84,503)5,470(1,560)(86,897)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

(191,179)530(23,706)(149,440)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

--فعالیت های تأمین مالی

70,288--133,6170وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

420,766372,40013496,117وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(379,237)44(284,567)(408,492)بازپرداخت اصل استقراض

145,89187,83366187,168جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

(4,011)--64,127(3,549)خالص افزایش )كاهش( در موجودی نقد

24,112(17)20,12724,112موجودی نقد در ابتدای دوره

17151326تآثیر تغییرات نرخ ارز

20,127(81)16,59588,254موجودی نقد در پایان دوره

112,655--00مبادلت غیرنقدی
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242329 كد صنعت: دروزروزدارو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 410224شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1396/09/30حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی  دوره 9 ماهه 

1395/09/301395/12/30حسابرسی نشده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

94461154.50791ميليون عدد انواع قرص و دراژه

5518205.5624ميليون عدد انواع کپسول

41300.001ميليون عدد ساشه انواع پودر

1,00363059.21816 جمع

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
واقعی  دوره 9 ماهه 

حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به  1396/09/301395/09/30

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1395/12/30منتهی به

95359161.25829ميليون عددانواع قرص و دراژه

5715280.0022ميليون عددانواع کپسول

31200.001ميليون عدد ساشهانواع پودر

1,01360766.89852جمع

مبلغ فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی  دوره 9 ماهه 

1396/09/301395/09/30

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1395/12/30 منتهی به

493,290292,84868.45386,327ميليون رانواع قرص و دراژه

46,15720,672123.2826,554ميليون رانواع کپسول

8,9303,594148.473,859ميليون رانواع پودر

548,377317,11472.93416,740جمع
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