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 ماهیت کسب و کار- 1

 ماهیت شرکت و صنعت .1-1

 

ضمنا بموجب  باشد.  یم   یو بهداشت  یشی, آرا  یی, غذا  ییانواع محصوالت دارو  دیاساسنامه تول  2ماده    طبقموضوع فعالیت شرکت  

  2/86/ 24مورخ  3711/24و  20/11/1380  مورخ  24/10366و    24/12/1376مورخ  70010/4214777پروانه بهره برداری شماره  

 700میلیون عددانواع آمپول ،    107که توسط وزارت صنایع و معادن ایـران صـادر شده ، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت  

محلولهای داروئی    انواعهزار لیتر    210تن انواع ژل و  200عـدد انواع شیـاف ،    ونیلیم  8تن انـواع پماد ،  100هزار لیتر انواع شربت ،  

 آغاز شده است . 

 بازار اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آن بازار 

بازار داخلی کشور می باشد اصلی شرکت  آمارنامه دارویی سال    طبق  شرکت  همچنین  بازار  بین شرکت های    در  1397آخرین 

کشور   تولید کننده آمپول در  و در حوزه داروهای تزریقی نیز این شرکت بزرگترین  هگردید   12حائز رتبه      تولیدی به لحاظ ریالی

 می باشد.  

 .روند فروش محصوالت مطابق صورتهای مالی در سالهای گذشته و رتبه هر یک از اشکال بصورت زیر می باشد          

 سهم محصوالت در بازار رتبه  اشکال

 %21.64 1 آمپول

82.0% 16 کرم و ژل پماد و   

 %4 6 شیاف 

 %0.48 30 شربت

 

 محصوالت و خدمات اصلی، فرآیندهای تجاری و روشهای توزیع شرکت:

 اسمی  ظرفیت ساالنه واحد سنجش  محصوالت تولیدی 

 271.557.000 عدد  تزریقی)شامل انواع آمپول(
 52.200.000 عدد  غیر تزریقی)شامل پماد،کرم،ژل،شیاف و شربت( 
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 اولیه. مواد  2-1

 

مواد اولیه تولید شامل مواد موثره، جانبی و اقالم بسته بندی می باشد؛ مواد موثره عمدتا وارداتی و اقالم بسته بندی عمدتا از منابع  

داخلی تهیه می شود. قیمت مواد اولیه متاثر از تغییرات نرخ ارز و شرایط بازار می باشد و در بعضی موارد نیز توسط سازمان غذا و  

 تعیین می گردد.  دارو

 . اثرات قوانین جدید یا تغییر در قوانین قبلی 3-1

 

مهمترین قوانین و ، همچنین حاکم بر فعالیت های شرکت نسبت به سال گذشته تغییر قابل توجهی نداشته استرات  قوانین و مقر

ر و آیین نامه ها و مقررات سازمان بورس  مقررات حاکم بر فعالیت شرکت قانون تجارت، قانون مالیات ها، قوانین بازار اوراق بهادا

اجتماعی، استاندارد های حسابداری، قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،    تامیناوراق بهادار، قانون کار و  

 ی می باشد. یبا پولشو همبارز انون، مصوبات هیأت مدیره و ق .قوانین مرتبط دولتی، اساسنامه شرکت
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 اطالعات مدیران شرکت .  4-1

سمت در  نام و نام خانوادگی

 هیأت مدیره

 مدت عضویت زمینه های سوابق کاری  تحصیالت

 خاتمه شروع 

 دکتر کامبیز گیالنی  

به نمایندگی از شرکت  

 داروپخش

رییس هیات  

 مدیره

و عضو 

 غیرموظف

دکترای  

 داروسازی 

آموزشی دانشکده   معاون •

 داروسازی تهران 

علمی  هیات عضو و استادیار •

 دانشکده داروسازی تهران 

 

23/01/91 

 

 تاکنون

 مهندس حامد صابونی

به نمایندگی از شرکت  

 سرمایه گذاری دارویی تامین  

  

و  مدیرعامل

نایب رئیس  

 عضو موظف

کارشناسی  

ارشد 

مهندسی  

 صنایع

مدیر برنامه ریزی شرکت البرز   •

 دارو

عضو هیئت مدیره البرز   •

 زاگرس

 مدیرعامل شرکت تولید دارو  •

 

 

11/04/98 
 

 

 

 تاکنون

 بهزاد شکوری 

نمایندگی از شرکت  توزیع به 

 داروپخش 

کارشناسی   عضو موظف

ارشد 

 مدیریت

مدیر مالی و معاونت مالی   •

اقتصادی و عضو موظف  

شرکت های دارویی و 

 خودرویی

 

20/12/97 

 

 تاکنون

 دکتر سینا خردیار 

پخش  به نمایندگی از شرکت 

 هجرت

عضو 

 غیرموظف

فوق دکترای  

 حسابداری 

دانشگاه   • علمی  هیئت  آزاد  عضو 

 اسالمی

بین  • علمی  های  ژورنال  داور 

 المللی  

شرکت   • در  مالی  مدیریت  سابقه 

 های دارویی هلدینگ تیپیکو 

 

 

26/12/98 

 

 تا کنون

 دکتر آرمان احمد نصراللهی

به نمایندگی از شرکت پارس 

 دارو

عضو 

 غیرموظف

  

دکترای  

 داروسازی 

تحقیقات  • و  تولید  معاونت 

 داروسازی ابوریحان 

غیر   • و عضو  مدیره  هیئت  موظف 

شرکت   حسابرس  کمیته  رئیس 

 توزیع دامی داروپخش

 

 

19/08/99 

 

 تاکنون
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  شرکت  سهامداراناطالعات  . سرمایه و 5-1

 

باشد. سرمایه شرکت در  ریالی می  1.000سهم    700.000.000میلیون ریال، متشکل از    700.000آخرین سرمایه ثبت شده ، مبلغ  

خرید ماشین آالت  به منظور  آورده نقدی  و    ریال افزایش از محل مطالبات حال شده سهامداران  میلیون  250.000آخرین مرحله، با  

 بوده است:  ذیل میلیون ریال رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت به شرح جدول700.000، به  تولیدی 

 :رات سرمایه شرکتتغیی
 ارقام به میلیون ریال 

 سرمایه جدید  سرمایه قبلی تاریخ
درصد افزایش 

 سرمایه 

محل افزایش 

 سرمایه 

 مطالبات حال شده  25 4.000 3.200 13/09/1370

 مطالبات حال شده  88 7.500 4.000 20/09/1370

 آورده نقدی  40 10.500 7.500 25/11/1373

 آورده نقدی  19 12.500 10.500 17/11/1375

 مطالبات حال شده  100 25.500 12.500 26/10/1377

24/11/1378 25.500 37.500 47 
آورده نقدی و مطالبات  

 حال شده 

 مطالبات حال شده  20 45.000 37.500 30/07/1382

 مطالبات حال شده  333 150.000 45.000 07/08/1392

19/11/1398 150.000 450.000 200 

شده   حال  مطالبات 

آورده نقدی  سهامداران،

  و سود و زیان انباشته 

08/02/1400 450.000 700.000 55 
شده   حال  مطالبات 

 آورده نقدیسهامداران،
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 شرکت به شرح جدول زیر می باشد؛ ان همچنین ترکیب سهامدار

     

 1399سال  
 

 1398سال 
    

 تعداد سهام 
 

 در صد سهام 
 

 تعداد سهام 
 

 در صد سهام 

 529,992,361 شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین 
 

75.71 % 

 
339,304,365  75.40 % 

 6,221 پخش هجرتشرکت 
 

0.001 % 

 
3,000  0.001 % 

 5,085,974 شرکت داروپخش 
 

0.73 % 

 
1,277,505  0.28 % 

 6,221 پارس دارو شرکت 
 

0.001 % 

 
3,000  0.001 % 

 -  -  % 0.001  6,221 داروپخش شرکت توزیع 

 164,903,002 سایر سهامداران 
 

23.557 % 

 
109,462,130  24.32 % 

 مجموع 
   

700.000.000   
 

450.000.000   
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 دستیابی به آن اهداف مدیریت برای  اهداف مدیریت و راهبردهای  .  2

مدیره بوده که با استعانت    تئیهبه    شده  داده  تیمأمور  سرلوحه) سهامی عام (    داروسازی کاسپین تامینشرکت    اندازچشمسند   

تولید ، تأمین و    نهیدرزمکارکنان و استفاده از تجهیزات و فناوری روز دنیا  و تجارب  دانش و کوشش    برهیتکاز خداوند متعال و  

رشد ،    ریمس  در ، برنامه خود را   جامعه  دارویی به جهت پاسخگویی به نیازهای دارویی و ارتقای سطح سالمت  ی هافرآوردهعرضه  

عالوه بر ایجاد پایداری  ( GMP) روز صنعت دارو  یاستانداردهاست . دغدغه اخذ آخرین  ا  داده  قرارذینفعان    یتمندیرضا تعالی و  

تورم و افزایش موجود اعم از  نرخ بهره ،    یهاسکیروجود مخاطرات نقدینگی و    رغمیعلو کمک به رســوخ بیشــتر در بازار)  

 نوســانات نرخ ارز و ... ( همواره از اهداف اصــلی مدیریت شــرکت بوده اســت . بی سابقه قیمت ها 

 های توسعه ها و برنامهها، طرح. پروژه  1-2

 

 پروژ های شرکت به شرح زیر می باشند: 

  سهم   افزایش  چون   اهدافی   به  دستیابی  راستای  در  و  محصوالت  سبد  توسعه  منظور  به  شرکت  اینپروژه پریفیلد :   -

  پر  پیش  از  سرنگ  فیلینگ  سایت  ایجاد  پروژه  تعریف  به  اقدام..  و  تزریقی  محصوالت  درسبد  تنوع  سود،  افزایش  بازار،

 . باشد می انجام حال در شرکت  فعلی ساختمان از بخشی در پروژه این است،  نموده( پریفیلد)  شده

  الزامات   برخی  نیز  و   GMP  اخذ  جهت  بهداشت  وزارت  الزام  بابت   شرکت  این:  پروژه بازسازی پنج خط آمپول   -

 .است نموده اقدام آمپول تولید خطوط بازسازی به نسبت صادرات هدف  کشورهای

 . باشد  می  GMP الزامات ها بدلیل این پروژه اجرای:    GMPپروژه اصالحات   -

یک خط از پنج خط آمپول و پروژه پریفیلد را به اتمام برساند و خطوط   1400سال    تیرشرکت در نظر دارد حداکثر تا پایان  

میلیارد ریال  جهت پروژه     655در همین راستا در دوره مورد گزارش   به اتمام برساند.  1400پایان سال  دیگر را حداکثر تا 

 پذیرفته است.های مزبور سرمایه گذاری صورت  

  :تحقق فروش ، توسعه محصوالت و بازار  یراهبردها.    2-2

توزیع و فروش    ی هانهیهزشــرکت نســبت به افزایش قیمت محصــوالت خود با توجه به تغییرات بهای عوامل تولید و افزایش   

، اقدام نموده و بعضاً تغییر قیمت برخی از محصوالت شرکت نیز از سازمان غذا و دارو اخذ گردیده است .همچنین نسبت به 

 ی توجهقابلنیز طی سال جاری سهم    پربازدهترکیب تولید بهینه محصوالت و فروش آن متمرکز بوده و توسعه سبد محصوالت  

  .دهدیماز سبد محصوالت را تشکیل 

ــهم بازار با توسعه واحد بازاریابی و فروش و اختصاص منابع ، تعامل سازنده با مشتریان ، ریسک از دست دادن س رودیمانتظار 

، اقالم دارویی جدیدی را به سبد محصوالت خود اضافه خواهد کرد و در    محصوالت  توسعه. مدیریت جهت  را به حداقل برســاند 
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ست و نیز شرکت با توجه به افزایش نرخ جدیدی نموده ا  یها پخشفروش با    یقراردادهادام به بستن  راستای توسعه فروش اق

تا با کنترل حجم خرید مواد و اســـتفاده از تســـهیالت    ردیگیمکشور تمام تالش خود را بکار    اقتصادارز و تورم موجود در  

 . مالی تالش خود را بکار گیرد ی هانه یهز ه کنترل را به حداقل برساند و نسبت ب شده تمامبهای   ،متیقارزان 

 :ها بر نتایج گزارش شدهو تاثیرات آن  هاقضاوتمهم حسابداری، برآوردها و   هایتغییرات رویه.    3-2

تغییر رویه و یا سایر تغییرات با اهمیت که منجر به تغییر در وضعیت و عملکرد شرکت شود واقع    1399   سال مالیدر طی  

 نگردیده است.

   :شرکت  یطیمحستیزمدیریت جهت مسئولیت اجتماعی و   یراهبردها.  4-2

  .به نیازهای دارویی کشور و ارتقاء سالمت  ییگوپاسخدارویی انسانی برای  ی هافرآوردهو عرضه  نیتأمتولید ،  •

همچنین توجه شرکت   آن  استمراربرنامه سال آینده در خصوص مسئولیت اجتماعی ؛حفظ وضعیت موجود، بهبود و   •

  .آتی اندازچشماجتماعی در راستای  یهات یمسئولبه 

و  ستیزطیمحاستانداردهای ایمنی و بهداشت ،   IMS (شرکت توانسته با استقرار سیستمIMS : استقرار سیستم •

 خود را در قالب جامعه پوشش دهد  یهات یمسئولکیفیت ( بخشی از 

و گستره جامعه ،شفاف    نفعانیذ التزام به قوانین و مقررات : شرکت همواره سعی نموده تا برای عملکرد خود در قبال   •

  .عایت قوانین و مقررات پشتیبانی کند و پاسخگو بوده و فعاالنه از تمایل به فراتر رفتن از ر

 هوا  ی هایخروجفیلتراسیون ورودی و  •

و   ستیزطیمحو انهدام ضایعات در چارچوب ضوابط    شدهانجام   یالگوساز  لهیوسبهمدیریت پسماند ؛ هدایت فاضالب   •

  ...و ایمنی و پیامدهای آن و تطبیق با الزامات قانونی یطیمحستیز یهایابیارز

 در مصرف آب و برق   یجوئصرفهب تجهیزات کافی جهت اصالح و نص •

 فضای سبز  ونگهداری   گسترش •

 دادن پاداش تحصیلی به فرزندان ممتاز کارکنان خود   •

 افزایش نشاط و روحیه کاری پرسنل   منظوربهو دعوت از بازنشستگان برگزاری مراسم جشن  •

 بخصوص رشته های داروسازی مختلف ی هارشته در جذب کارآموز در  ها دانشگاههمکاری با   •

 و روابط آن   ها سکیرمنابع ،    ن یترمهم.  3  

 :دراختیار شرکت    منابع مالی.   1-3

سایر  های تجاری و  میلیون ریال، دریافتنی  175,672، شرکت وجوه نقدی معادل    1399اسفند    30سال مالی منتهی به  در پایان  

مجموع دارایی جاری    و  میلیون ریال،  924,182   میلیون ریال، موجودی مواد و کاال معادل      4,317,543   معادل    دریافتنی ها
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ایت  که نشان دهنده کف   میلیون ریال داشته است  5,014,957   میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل    6,225,589   معادل  

 سرمایه در گردش شرکت می باشد لکن شرکت در نظر دارد در کوتاه مدت کماکان روند موجود را حفظ نماید.  

 :   منابع الزم جهت اجرای طرح های بازسازی و توسعه ای .   2-3

 الت تامین خواهد شد. هیمنابع الزم برای اجرا و تکمیل پروژه های فوق از محل منابع داخلی و اخذ تس

  :ریسک شرکت  لیوتحلهیجزت.   3-3

و    هرچند رونــدها  بررســی   ، بــازار  بررســی   ، مــدیران  تجربــه   ، شـــرکت  طــوالنی  سابقـــه  گــرفتن  نظــر  در  بــا 

شــده اســت ، ولــی مخاطرات نشــرکت تــاکنون  بــا مشــکالت اساســی مواجــه    یهاتیفعالاســتفاده از تکنولــوژی روز ،  

 . مختلف برای شرکت وجود دارد  یهاحوزه در  گذاراثر

 :ریسک تغییر تکنولوژی

ت و تجهیزات از بهترین الکارخانه شرکت، کارخانه ای نسبتاً جوان تلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آ

و طی سنوات اخیر طرح های توسعه بابت نوسازی و تجهیز خطوط تولید و جایگزینی ماشین  و بروزترین انواع خود تهیه گردند.

بابت منسوخ شدن تکنولوژی آالت و تجهیزات تولیدی با تکنولوژی جدید را اجرایی نموده و یا در دست اجرا می باشد، از اینرو  

 ت.استفاده شده جای نگرانی چندانی نیس

 : ات قانونیظحالریسک م 

رات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین  رثناء قوانین و مق به است

تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و    ، کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم  

 .محیط زیست به نحو احسـن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است

  :یسک نوسانات نرخ بهرهر

نـرخ    توجهقابلافزایش   مـالی    یهانهیهزدر  خـال  تواندیم تـأمین  سـود  کـاهش  شـود  باعـث  شـرکت  قســمت    چراکهص 

 . شودیمشــرکت از محــل تســهیالت بــانکی تأمین  ازیموردن یاهیسرمااز ســرمایه در گــردش و مخــارج  یتوجهقابل

 :ریسک نوسانات نرخ ارز

ت  قطعــا  از  زیــادی  قســمت  و  تجهیــزات  ،   آالتنیماش  عمــده   ،  مصــرفی   مــواد٪  50بــا توجــه بــه اینکــه بــیش از  

  تواندیمقیمـت برابـری ارز و بخصـوص یـورو در مقابـل ریـال    توجهقابلشـرکت ، وارداتـی اسـت ، افـزایش    ازیموردنیـدکی  

افـزایش بهـای   اینکـه فراینـد تعیین نرخ    خالص   سود  کاهش  ومحصـوالت تولیـدی    شدهتمامباعـث  شـرکت شـود. .ضـمن 
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در دوره مورد گزارش بابت خرید مواد اولیه ارز   . دهدیمنوسانات را پوشش    گونهن یااست که معموالً    یاگونه به ت  فروش محصوال

ارز مبادله ای و برای  از نرخ  بانک ها  ارز موجودی های نقد نزد  مبادله ای تخصیص یافت همچنین شرکت برای نرخ تسعیر 

 ده است. ونمموجودی های نقدی از نرخ ارز آزاد استفاده 

   :ریسک سیاسی و قانونی

از قبیـل    محدودکنندهشـرایط    هرگونهجدیـد ،    آالتن یماش  نیچنهمبـا توجـه بـه وارداتـی بـودن مـواد اولیـه و قطعـات و  

شـرکت و نهایتاً کاهش سود   یهاتیفعالباعـث کـاهش  تواندیمیـا تغییـر در قـوانین و مقـررات دولتـی  یالمللنیب یهامیتحر

  . شرکت شود

 : ریسک تجاری

از قبیــل عرضــه محصــوالت مشــابه جدیــد و یــا عملکــرد   رقبــا در خصــوص فــروش محصوالت    ترموفقعــواملی 

  . باعث کاهش فروش محصوالت شرکت شود تواندیممشترك 

  :ریسک نقدینگی

مطالبـات    توجهقابلباعـث افـزایش    تواند یمد  در انجـام تعهـدات خـو  )شرکت های پخش دارو(مشتریان شرکت  عملکـرد ضـعیف  

شــود و همچنــین ایجــاد محــدودیت بــرای اســتفاده    هایبدهکــاهش تــوان شــرکت بــرای پرداخــت    تاًینها  وتجــاری  

  در   وتوضــیح اینکــه در راســتای الزامــات بــورس   . نمایدشرکت را با مشکل نقدینگی مواجه    تواند یماز تسهیالت بانکی  

  .شد برگزار  جلسات متعددریسک ، موجــود در ســال مــورد گــزارش توسط اعضاء کمیته   یهاسکیرجهــت کاســتن 

 

 : ریسک بیماری کرونا 

  ن ییتع  ریبحران تاث  نیها با توجه به اقدامات انجام شده ا  تیاز محدود  یکرونا و وجود برخ  روسیاز و  یبا توجه به وقوع بحران ناش

 شرکت نداشته است  یها  تیبر فعال یکننده ا

 روابط مهم با ذینفعان و چگونگی تاثیر این روابط برعملکرد:

 ذینفعان شرکت حسب اهمیت به چند دسته تقسیم می شوند که شامل:  -

خود   -1 که  هیات  -هلدینگ  :  دسته  3  شامل سهامدارن  حقیق–مدیره  اعضاء  حقوقی  یاشخاص  گذار   و             سرمایه 

  ، مجامع  و  مدیره  هیات  جلسات  در  نمایندگان  طریق حضور  از  مجموعه  با  ذینفعان  ارتباطی  کانال  باشد.  می 
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نیازها و انتظارات شناسایی شده آنها شامل سود آوری و    بوده و   مکاتبات اداری و سیستم شبکه های اجتماعی 

 وری پیشرفته می باشد. اپاسخگویی به سیستم سالمت کشور ، توسعه فن

پخش دارو می باشد. کانال  شرکت های  که خود شامل سه دسته داروخانه ها ، پزشکان ، و    مشتریان: مشتریان -2

اس تلفنی به منظور افزایش کارایی ، اثربخشی داروهای  ارتباطی این ذینفعان از طریق وب سایت ، ایمیل ، تم

کیفیت  بودن  باال  و  تنوع  و  مناسب  سودآوری  سطح   ، موقع  به  تحویل   ، آنها  بودن  دسترس  در  قابل  مصرفی 

 محصوالت می باشد. 

که شامل پیمانکاران و تامین کنندگان مواد می باشد  دوسته تقسیم میشوندکه خود به دو    ءو شرکا  پیمانکاران -3

برقراری ارتباط با این افراد از طریق مکاتبات اداری و داخلی ، جلسات موردی و تنظیم پرفرما می باشد.    روشکه  

ا کارفرما ، اخذ سودآوری مناسب نسبت به شامل تعامل و پاسخگویی دو سویه ب  انتظارات و نیازهای این ذینفعان

 باشد.  منابع و پرداخت به موقع و نیز پایداری سیاستهای شرکت می

، منابع انسانی، رفاهی و جبران  راهبری  :کارکنان: نحوه برقراری این ذینفعان از طریق تابلو اعالنات ، کمیته های -4

، هماهنگی و غیره و نیز جلسات منظم ساالنه به منظور افزایش سطح  خدمت، منابع انسانی، طبقه بندی مشاغل

 درآمدی و افزایش رضایتمندی شغلی می باشد. 

صنعتی کار و رفاه اجتماعی و شرکت شهر  تعاون،  شامل سازمان غذا و دارو ، سازمان محیط زیست ، اداره  جامعه:   -5

می باشد. کانال ارتباط این ذینفعان از پزشکان و بیماران    ،همسایگان، داروخانه ها  ،  رشت،سازمان امور مالیاتی

جلسات هماهنگی و بازدید نمایندگان به منظور  طریق مکاتبات با نماینده قانونی ، اطالع رسانی به صورت کتبی ،  

، رعایت اصول و قوانین زیست محیطی ، رعایت اصول و قوانین فنی و آسیب های شغلی و    GMPرعایت اصول  

 وسویه با آنها برگزاری همایش ها و ... می باشد. نیز تعامل د

 

 

 معامالت با اشخاص وابسته 

پخش هجرت،توزیع   های  شرکتترتیب به  ریال کاال به  میلیون    421,490  و1,444,945و  1,144,562   در طی دوره جاری مبلغ   

 میلیون1,585   و    20و  40,238و  10,421و  75,328     لغامببه ترتیب  فروخته شده است و هم چنین    داروپخش و پخش اکسیر

  شرکت شرکت های توفیق دار، و شیمی دارویی داروپخش، تماد و  دارویی از  و کاالی  مواد اولیه  ریال    میلیون  726,732   و ریال  

 خریداری شده است.( %30و شرکت داروشیشه )تامین کننده باالی  و اوزان   داروپخش کارخانجات
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 و چشم اندازها:  عملیات   یجانت.  4

 مطالبات :.  1-4     

افزایش فروش نسبت به  درصد افزایش یافته است. این موضوع ناشی از    69مطالبات شرکت نسبت به سال مالی قبل  

 روز( بوده است.187روز )سال مالی قبل   234در دوره جاری دوره وصول مطالبات  سال قبل بوده است.

 :موجودی مواد و کاال. 2-4

این موضوع ناشی از مدیریت تامین  است  یافته    افزایش  درصد   74موجودی مواد و کاالی شرکت نسبت به سال قبل  

 مواد اولیه بوده است  

 دارایی های ثابت :.  3-4

پروژه  که عمدتا مربوط به    افزایش یافته  میلیون ریال    742,824   نسبت به پایان سال قبل  های ثابت شرکت  دارایی

 می باشد.   های در جریان

 پرداختنی: سود سهام  . 4-4

سود سهام مصوب مجمع    از  که ناشی  یافته  افزایشمیلیون ریال    241,466   سود سهام پرداختنی نسبت به سال قبل  

 . تسویه شده استسهامدار عمده می باشد که طی توافق با ایشان با پرداخت چک  1398عمومی سالیانه سال مالی 

 سیاست تقسیم سود :.  5-4

با افزایش    1398سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی در سال  در ارتباط با سیاست توزیع  

، هیات مدیره  1399ضمن آنکه برای سال مالی  میلیون ریال رسید.    999,000درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ    80

دستورالعمل انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام    17شرکت به استناد ماده  

. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص  اعالم نموده بود  درصد سود خالص    10معادل  حدودا    نقدی پیشنهادی را  

 .می باشد مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  اختیار  در 1399میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی 

                       تسهیالت مالی :   6-4

پایان سال    نسبت به    1399ماه سال مالی    اسفند   29به    سال مالی منتهیپایان    در  جاری  مانده تسهیالت پرداختنی 

  ، های سینا، دی، رفاه، صادراتتسهیالت شرکت از بانک    است.  میلیون ریال افزایش یافته   2,299,491   مبلغ    1398

ریزی  باشد. با توجه به برنامهمی  درصد   18با نرخ    و توسعه صادرات   و خاورمیانه  کارآفرین   ، ، صنعت و معدن  توسعه تعاون

  اران و تسویه بخش عمده بدهی به سهامد  های در جریان  هو نیز انجام پروژانجام شده برای تولید و فروش محصوالت  

حفظ سطح    1400فته است. برنامه شرکت در سال مالی  افزایش یا مانده تسهیالت شرکت    مورد گزارش در سال مالی  

باشد. بدیهی است  نمی  شرکت لکن تغییر نرخ سود تسهیالت در اختیار این    فعلی تسهیالت با اندکی افزایش خواهد بود.

 های مالی شرکت خواهد شد. هزینهتغییر در نرخ سود تسهیالت موجب تغییر در 
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شرکت در دوره مورد گزارش جهت تامین مالی پروژه عالوه بر تسهیالت کوتاه مدت اقدام به اخذ تسیالت بلندمدت از  

 درصد نموده است.   16میلیارد ریال با بهره  142بانک توسعه تعاون به مبلغ 

 سرمایه : .  7-4

  مرداد   25  مورخ   سهام  صاحبان  العاده   فوق  عمومی   مجمع  مصوبه  وجب م  به  شرکت   سرمایه  گزارش،   مورد   مالی   سال   طی

  میلیارد  250  معادل )  ریال  میلیارد   700  به  ریال   میلیارد  450  مبلغ   از   سهامداران  مطالبات  و  نقدی   آورده   محل  از  1399

 . است رسیده ثبت  به ها شرکت ثبت  اداره در08/02/1400  تاریخ  در   و  یافته افزایش ( ریال

 :   نتایج عملکرد شرکت  8-4.

 در مقایسه با سال قبل ارائه می گردد :   1399ماه  اسفند ماه   30سال مالی منتهی به در جدول ذیل خالصه عملکرد 

 

 درآمد های عملیاتی : .    1-8-4

دوره مشابه    میلیون ریال بود که نسبت به5,311,404برابر مبلغ    دوره مورد گزارشمجموع درآمدهای شرکت برای  

محصوالت شرکت را بصورت خالصه نشان    و تولید  یافته است. جدول زیر، میزان فروش  افزایش   درصد  39سال قبل  

 دهد: می

 

عملکرد سال مالی عملکرد سال مالی 

13991398

5,311,4043,830,02639%

(2,819,204)(2,028,558)39%

2,492,2001,801,46838%

(180,328)(214,225)(16)%

(8,398)(35,283)(76)%

2,303,4741,551,96048%

(522,938)(198,532)163%

5,74511,047(48)%

1,786,2811,364,47531%

(278,596)(252,808)10%

1,507,6851,111,66736%

درصد تغییرات
عنوان

در آمدهای عملیاتی 

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 

سود ناخالص

 هزینه های فروش , اداری و عمومی 

سایر اقالم عملیاتی 

سود عملیاتی 

هزینه های مالی 

سایر درآمدهای غیر عملیاتی 

سود  قبل از مالیات 

سود خالص بعد از مالیات

مالیات
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   افزایش درصد    36فروش داروهای تزریقی  مبلغ  نسبت به دوره مشابه سال قبل    1399  اسفند ماه   30سال مالی منتهی به  طی  

و نیز افزایش    مقداری  تغییر،  افزایش یافته است که عمدتا ناشی از تغییر در ترکیب سبد فروشدرصد    74و داروهای غیر تزریقی  

نرخ های مصوب برخی از اقالم دارویی بوده است. افزایش فروش داروهای غیر تزریقی ناشی از کشش بازار و توسعه بازاریابی و  

تولید محلول و    فروش )بدلیل وقوع بحران کرونا(  و همچنین  با    .بوده است  ژل های ضد عفونی کننده  شرکت در نظر دارد 

درخواست اخذ قیمت های جدید از سازمان غذا و دارو و حفظ روابط با شرکت های پخش سطح فروش فعلی را برای سال جاری  

 حفظ نماید. 

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی : .    2-8-4

  درصد افزایش یافته که عمدتا بدلیل افزایش  39نسبت به دوره مشابه سال قبل    1399اسفند ماه    30  سال مالی منتهی بهطی  

علیرغم افزایش نهاده های تولید سعی گردید    و همچنین تغییر در ترکیب سبد فروش می باشد.   نرخ عوامل تولید  فروش، افزایش 

   تا نسبت بهای تمام شده به فروش نسبت به دوره قبل تغییری نیابد 

 هزینه های فروش و اداری و عمومی : .    3-8-4

کاهش  ناشی از  ه تغییرات  عمد یافته است.    کاهشدرصد    16و اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل هزینه های فروش  

 هزینه های بازاریابی بوده است. 

  

سال 1398سال 1399

افزایش 

نسبت به 

سال قبل

سال 1398سال 1399
افزایش نسبت 

به سال قبل

0.1-   219,807,999        6219,543,190        215,025,913   227,824,556عددتزریقی

113      13,082,905        3727,854,218         14,778,926      20,247,382عددغیر تزریقی

248,071,938    229,804,839      8247,397,408     232,890,904   6

فروش- مقدارتولید - مقدار

واحد سنجش

جمع

عنوان

مبلغ - فروش

سهم از کل فروش 

مبلغ- فروشریالی

سهم از کل فروش 

ریالی

4,771,767903,520,5369236تزریقی

539,63710309,490874غیر تزریقی

5,311,4041003,830,02610039جمع

عنوان

سال 1398سال 1399

افزایش نسبت به 

سال قبل
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 هزینه های مالی.    4-8-4

که ناشی از افزایش دوره وصول مطالبات و اخذ تسهیالت بانکی جهت یافته    افزایشدرصد    163نسبت به دوره مشابه سال قبل  

ل مانده موجودی کاال  تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بوده است بنحوی که در پایان سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قب

 درصد افزایش داشته است.  262درصد و مانده پیش پرداخت ها  75

 . سایر درآمد هاو هزینه های عملیاتی:   5-8-4

این موضوع  یافته است.    بهبود   درصد   76  معادل سال قبل  دوره مشابه  های عملیاتی نسبت به  سایر درآمدها و هزینه

 . میلیون ریال بوده است 16.100مطالبات از شرکت توسعه دارویی رسا به میزان وصول بخشی از   عمدتا ناشی از 

 ی  غیر عملیاتی: و هزینه ها  سایر درآمد ها.    6-8-4

 یافته است.   کاهشمیلیون ریال   5.302عملیاتی نسبت به سال قبل مبلغ   غیر های سایر درآمدها و هزینه

 تاریخ گزارشگری قبلی:اطالعات با اهمیت منتشر شده از  .   7-8-4

دو موضوع افزایش سرمایه و تاثیرات ناشی از تغییرات نرخ خرید  به جز    1399  اسفند ماه  30سال مالی منتهی به  طی  

  1398اسفند    29صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به  نسبت به    دیگری  اطالعات با اهمیتمواد و نرخ فروش  

 . انتشار نیافته است

 موارد. سایر 9-4

به مبلغ  1388شرکت در سال    نتیجه پرونده حقوقی تصرف زمین موقوفی قلعه حسن خان :    116،  دو قطعه زمین 

ساله از اداره اوقاف خریداری نمود که این زمین مورد تصرف یک شخص   99هزار متر مربع به صورت  23میلیون ریال به مساحت  

ت و اداره اوقاف صورت پذیرفت در نتیجه طرح شکایت کیفری شرکت علیه  حقیقی قرار گرفت  و دعاوی حقوقی له و علیه شرک

شخص حقیقی  در دادگاه تجدید نظر رد گردید لکن امکان طرح دعوی حقوقی از طرف شرکت برقرار می باشد.  از طرفی در  

ابطال وقف و اجاره زمین صادر ش د لکن پیگیری های  پرونده حقوقی مطرح شده علیه شرکت در دادگاه تجدید نظر رای به 

حقوقی شرکت در این خصوص همچنان در جریان می باشد. الزم به توضیح است که تاثیر مالی این پرونده در دفاتر مالی شرکت  

 میلیون ریال می باشد.  116به مبلغ 
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 شرکت  گزارش  مورد  مالی   سال   در  رساء  دارویی  توسعه  شرکت  معوق  مطالبات  خصوص  در  حقوقی   های   پیگری   متعاقب 

  قبال  در  قانونی  تشریفات  رعایت  و  قانون  چارچوب  در  مزبور  شرکت  ملک  باب  یک  دانگ  شش  تملک  به  اقدام  تیپیکو  هلدینگ

  گروه   عضو  های   شرکت  از  یک  هر   مطالبات  های   نسبت  به  توجه  با  که  نموده  گروه   عضو  های  شرکت  به   شرکت  آن  معوقه  بدهی 

  ملک  دانگ  شش  از  دانگ(  دهم   هفت)  0.7  میزان  به  راستا  این  در.  است  گردیده  مشخص  مزبور  ملک  از  آنها  از  یک  هر  سهم  میزان

داروسازی    شرکت  به  این گزارش  تاریخ   تا   آن  مالکیت  سند  و   یافته   تخصیص  شرکت  این  به  ریال   میلیارد   16.1  معادل   مزبور

 است گردیده  منتقلکاسپین تامین  

 

 معیارها و شاخص های عملکرد مهمترین  .  5

همانگونه که در بخش نتایج عملیات و چشم اندازها نیز اشاره شد صنعت دارو در طی سال های اخیر با مشکل عدم   

نگی و  یقیمت گذاری نرخ های فروش دارو متناسب با افزایش نهاده تولید از سوی سازمان غذا و دارو، مشکالت نقد

مواجه می باشد. لذا شرکت جهت فروش محصوالت خود  عدم وصول به موقع مطالبات و افزایش نرخ نهاده های تولید 

اقدام به  اخذ قیمت های جدید و توسعه بازاریابی و فروش نموده است . در بخش تولید نیز شرکت توانسته است معادل  

بودجه اعالم شده در سال گذشته محصوالت خود را تولید نماید. سایر مولفه های با اهمیت به همراه شاخص اندازه  

 آن ها و تشریح علت انحراف در جدول زیر خالصه شده است؛ گیری
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1399139813971396عنوان

نسبتهای نقدینگی :

1.241.461.391.17نسبت جاری 

0.901.141.000.96نسبت سریع)آنی(

0.040.070.060.02نسبت نقدینگی 

0.830.860.870.90نسبت دارایی جاری 

نسبتهای فعالیت :

9482110106دوره گردش کاال

234187267285دوره وصول مطالبات تجاری 

329269377391دوره گردش عملیات 

نسبتهای سرمایه گذاری)اهرمی( :

0.560.340.360.46نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

0.310.400.370.23نسبت مالکانه

4.044.394.837.51نسبت کل بدهی 

نسبتهای سودآوری :

%38.9%43.9%47.0%46.9نسبت سود ناخالص) حاشیه فروش(

%16.7%26.0%29.0%28.4بازده فروش 

)ROA( 21%23%34%26بازده دارایی%

)ROE( 48.8%79%88%77بازده سرمایه%

8%7%5%10%نسبت هزینه های مالی به فروش

%100%102%102%125بازده سرمایه در گردش 


