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 ماهیت کسب و کار

 و موضوع فعالیتتاریخچه  -1

بـه صورت شرکت سهامی خاص و به نام شرکت سایانامید کی ، بی ، سی و تحـت شـماره  1343شرکت ایران دارو درمهرماه 
 2/8/1361دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهـران به ثبت رسیـده است. نام شرکت در تاریخ  21/07/1343مورخ  9489

سهامی عام تبدیل شده است، همچنین ایران دارو از اسفندماه  به 10/11/1379 به ایران دارو تغییر و نوع شرکت نیز در تاریخ
بعنوان سیصد و بیست ویکمین  شرکت در فهرست شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج گردیـده 1380

ت گروه است. درحال حاضر شرکت ایران دارو  جزو واحـدهاي تـجاري گروه داروئی سبحان و واحد تجاري نهایی  ، شرک
 سرمایه گذاري البرز می باشد. مرکز اصلی و کارخانه شرکت در تهران واقع است. 

ساخت و وارد کردن ماشین آالت مربوط  به تولید و اصالح و یا تغیـیر صنعتی مواد، وارد کردن مواد اولیه و لـوازم بسته بندي 
دست آوردن هر نوع حقوق امتیاز در داخل کشور و یا در کلیه مورد استفاده درصنایع ، اجازه استفاده از عالئم و اختراعات و ب

کشورهاي خارجی نسبت به اختراعات و هر نوع حقوق دیگري که به هر نحو مربوط به فعالیت ها و منافع شرکت باشد ،وارد 
رآورده هاي کردن مواد اولیه تا نیمه ساخته ، انجام تحقیقات و روش هاي جدید براي بهتر ساختن طرق تهیه و ساخت ف

دارویی ،تاسیس البراتور و اشتغال به تحقیقات علمی ، جستجو و اکتشاف و اختراع طرق عمل و محصوالت و تحصیل گواهی 
اختراع در مورد آنها و خرید و فروش دانش فنی در ایران و دیگر کشورها ، انجام عملیات تحقیقاتی و معامالت بازرگانی و 

هاي دارویی و خرید و فروش سهام آنها و همچنین مشارکت در شرکتهاي دیگر و خرید و متفرعات آنها، مشارکت در شرکت
 فروش سهام آنها می باشد.

 
 بازارهاي اصلی، وضعیت رقابتی 1-2

غذایی، شیمیایی،آرایشی و بهداشتی، گیاهی ،مکمل هاي تهیه و تولید و فـروش و توزیع محصوالت دارویی،  انسانی و دامی،    
 .کیت هاي تشخیص طبی و مـواد اولیه و بسته بندي مورد استفاده در صنایع  فوق الـذکرملزومات دارویی ،کشاورزي،

  در حال حاضر این شرکت در زمینه تولیددارو و مکمل فعالیت خود را انجام می دهد.

 سبحان انکولوژي  والبرز دارو ، داروسازي تولیددارو ، سبحان دارو از  عبارتندي هم گروه شرکتها الزم به ذکر است
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 قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی  1-3

 قوانین مالیاتهاي مستقیم

 استانداردها و بخشنامه هاي سازمان حسابرسی

 قوانین مبارزه با پولشویی

 قانون کار و تامین اجتماعی

 بهادارقوانین و مقررات بورس اوراق 

 قوانین و بخشنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 قوانین و بخشنامه هاي سازمان غذا و دارو 

 قانون حمایت از مصرف کنندگان

 قانون تجارت

 قوانین و مقررات صادرات و واردات 

 قوانین و بخشنامه هاي وزارت صنایع

 واردات دارو

 تخفیفات فروش می باشد.افزایش رقبا : که تاثیرگذار بر مبلغ 

 محیط کسب و کار شرکت و فرصتها و ریسکهاي حاکم به آن  1-4

 ،شرکتهاي پخش و توزیع کننده ،شرکتهاي تامین کننده ،سازمانها و ارگانهاي دولتی :سازمان غذا و دارو کسب و کار
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قدمت و اعتبار این شرکت در مجموعه شرکتهاي تولید کننده دارویی ،کیفیت محصوالت مکمل دارویی و سهم  فرصتها :

  GMPمناسب آن در بازار مکمل هاي غذایی،انطباق خطوط تولیدي با استانداردهاي 

 ریسکها :

 طوالنی بودن زمان اخذ پروانه محصوالت جدید

مورد نیاز در کشور تولید نشده و یا به صورت :تمامی مواد اولیه توان نامناسب برخی تامین کنندگان داخلی  محدودیت منابع و

 انحصاري در دست یک تولید کننده می باشد.

:با توجه به اینکه خریدهاي مواد و قطعات بعضاً به صورت ارزي می باشد بدیهی است نوسانات و افزایش نرخ نوسان نرخ ارز

 هاي تمام شده آن تاثیر مستقیم دارد.ارز به ب

 کندي ورود به فهرست رسمی داروهاي ایران

 رشد حضور برندهاي خارجی در بازار دارویی کشور

 ورود رقباي جدید و شرکت هاي تولیدکننده متعدد به بازار

 نبود نقدینگی و دلیلی براي اخذ وام و هزینه هاي مالی بانکی و جرائم دیرکرد.

 داروهاي جایگزین به بازار توسط رقبا  ورود نسل جدید

 مده شرکت شامل موارد زیر می باشد:ریسک هاي ع

 از ذینفعان بازده کردن حداکثر حین در کند حاصل اطمینان تا کندمی مدیریت را خود سرمایه شرکت سرمایه : مدیریت

 حقوق و بدهی خالص از شرکت سرمایه ساختار. بود خواهد فعالیت تداوم به قادر سرمایه، و بدهی تعادل سازيبهینه طریق

 هیچگونه معرض در شرکت و است مانده باقی تغییر بدون قبل سنوات از شرکت کلی استراتژي. شودمی تشکیل مالکانه

 .نیست شرکت از خارج از شده تحمیل سرمایه الزامات
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 قرار ارزي مبادله هاينرخ در تغییرات مالی هايریسک معرض در را آن اول وهله در شرکت هايفعالیت بازار : ریسک

 :گیردمی بکار را زیر موارد ارز، ریسک از پذیريآسیب کردن مدیریت منظور به شرکت. دهدمی

 تأثیر حساسیت، تحلیل و تجزیه. شود می گیري اندازه حساسیت، تحلیل و تجزیه از استفاده با بازار ریسک از پذیري آسیب

 وتحلیل تجزیه براي تر طوالنی زمانی دوره. کند می ارزیابی را دوره طی در ارز هاي نرخ در محتمل منطقی تغییر یک

 .کند می کمک بازار، هاي ریسک از پذیري آسیب ارزیابی در شرکت به و میکند تکمیل را ریسک معرض در ارزش حساسیت،

 ارز نرخ نوسانات از پذیري آسیب معرض در نتیجه، در که دهد می انجام ارز به را معامالتی شرکت ارز : ریسک مدیریت

 می مدیریت مرکزي بانک توسط رسمی ارز تخصیص اخذ و پیگیري طریق از ارز نرخ نوسان از پذیري آسیب. گیرد می قرار

 .شود

 ناتوان خود قراردادي تعهدات ایفاي در قرارداد طرف که دارد اشاره ریسکی به اعتباري ریسک اعتباري : ریسک مدیریت

 وثیقه اخذ و معتبر قرارداد هايطرف با تنها معامله بر مبنی سیاستی شرکت. شود شرکت براي مالی زیان به منجر که باشد

 کاهش را مشتریان توسط تعهدات ایفاي در ناتوانی از ناشی اعتباري ریسک تا است، کرده اتخاذ را مقتضی، موارد در کافی،

 مالی اطالعات از استفاده با شرکت. باشند داشته باالیی اعتباري رتبه که کندمی معامله هاییشرکت با تنها شرکت. دهد

 اعتباري بنديرتبه و شرکت پذیريآسیب. کندمی اعتباري بنديرتبه را خود عمده مشتریان خود، معامالتی سوابق و عمومی

. یابدمی گسترش تاییدشده قراردادهاي طرف با معامالت کل ارزش و شده نظارت مستمر طور به آن، قراردادهاي طرف

 تایید و بررسی ریسک مدیریت کمیته توسط ساالنه طور به که قرارداد طرف هايمحدودیت طریق از اعتباري پذیريآسیب

 جغرافیایی مناطق و متنوع صنایع بین در که است مشتریان از زیادي تعداد شامل تجاري هايدریافتنی. شودمی کنترل شود،می

 شرکت همچنین. شودمی انجام دریافتنی هايحساب مالی وضعیت اساس بر مستمر اعتباري ارزیابی. است شده گسترده

 نگهداري خود مالی هاي دارایی با مرتبط اعتباري هاي ریسک پوشش منظور به اعتبار افزایش هاي روش سایر یا تضمین

 .ندارد قرارداد هاي طرف از یک هیچ به نسبت بااهمیتی اعتباري ریسک پذیري آسیب شرکت. کند می

 مدیریت براي مناسب نقدینگی ریسک چارچوب یک نقدینگی، ریسک مدیریت براي شرکت نقدینگی : ریسک مدیریت

 از را نقدینگی ریسک شرکت. است کرده تعیین نقدینگی مدیریت الزامات و وجوه تامین بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه
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 از و واقعی، و شدهبینیپیش نقدي هايجریان بر مستمر نظارت طریق از بانکی، تسهیالت و کافی اندوخته نگهداري طریق

 .کندمی مدیریت مالی، هايبدهی و هادارایی سررسید مقاطع تطبیق طریق

 :اطالعات در خصوص منابع و ریسک ها

از شرکت هاي پخش ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت هاي پخش از مراکز  طالباتمعدم وصول به موقع 

منجر به کسري نقدینگی، افزایش دوره وصول مطالبات، کاهش تولید و نیز افزایش هزینه مالی گردیده  ها درمانی و داروخانه

 است. 

د گردیده است. شرکت سعی در جایگزینی از طریق مواد اولیه مصرفی تولی منجر به افزایش سالهمچنین افزایش نرخ ارز طی 

 د بازرگانی قرار داده است.بازارهاي داخلی و مدیریت خریدهاي خارجی را در دستور کار واح

 : محصوالت و خدمات اصلی، فرآیند هاي تجاري و روش هاي توزیع شرکت  1-5

 محصوالت و خدمات اصلی : -الف

تهیه و تولید، خرید و فروش و توزیع محصوالت دارویی، انسانی و دامی، غذایی، تأسیس هر قسم کارخانه یا موسسه براي 

شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزي، کیت هاي تشخیص طبی و مواد اولیه و بسته بندي مورد استفاده در صنایع فوق 

 الذکر.

 روشهاي توزیع شرکت :فرآیندهاي تجاري و  -ب

بوط به تولید و اصالح و یا تغییر صنعتی مواد، همچنین وارد کردن لوازم بسته بندي مورد ساخت و وارد کردن ماشین آالت مر 

 استفاده در صنایع.

اجازه استفاده از عالئم و اختراعات و بدست آوردن هر نوع حقوق و امتیاز در داخل کشور و یا در کلیه کشورهاي خارجی نسبت 

 مربوط به فعالیت ها و منافع شرکت باشد. يبه اختراعات و هر نوع حقوق دیگري که به نحو

 وارد کردن مواد اولیه یا نیمه ساخته.
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 انجام تحقیقات و روش هاي جدید براي بهتر ساختن طرق تهیه و ساخت فرآورده هاي دارویی.

ختراع تأسیس البراتوارها و اشتغال به تحقیقات علمی، جستجو و اکتشاف و اختراع طرق عمل و محصوالت و تحصیل گواهی ا

 در مورد آنها و خرید و فروش دانش فنی در ایران و دیگر کشورها.

 انجام عملیات تحقیقاتی و معامالت بازرگانی و متفرعات آن.

ارائه و انجام خدمات کارمزدي مربوط به صنعت دارو نظیر تولیدکارمزدي، کنترل کیفیت، خدمات آزمایشگاهی، خدمات 

 قات،پژوهش، آموزش و سایر خدمات مربوط به صنعت داروسازي.مهندسی، کالیبراسیون، انبارش تحقی

 مشارکت در شرکتهاي دیگر و خرید و فروش سهام آنها

 مشارکت در شرکتهاي دارویی و دیگر شرکتها و خرید و فروش سهام آنها.

 :فرآیند هاي تجاري و روشهاي توزیع شرکت 

با توجه به فعالیت شرکت در زمینه تولید محصوالت دارویی، شرکت محصوالت تولیدي خود را به شرکتهاي پخش و توزیع 

 سیر فروش به فروش می رساند.قطعی و کننده دارو به صورت قطعی 

کننده اعالم و  نرخ فروش محصوالت دارویی از طریق سازمان غذا و دارو مصوب گردیده و به شرکتهاي تولید کننده و توزیع

 ارائه میگردد.

فروش محصوالت  تخفیفاتضمناً قیمتهاي مصوب در وبسایت سازمان غذا و دارو قابل مشاهده می باشد، الزم به ذکر است 

 دارویی بر اساس نوع دارو و شرایط بازار متفاوت می باشد.
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 ساختار واحد تجاري 1-6
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 لیون ریالیاعداد م                                                          وضعیت جاري فعالیتهاي اصلی و زیر بنایی شرکت 1-7 

 

 

 گروه محصول

ماهه منتهی   3  مالی دوره 

 29/12/1400به 

 تعداد فروش

 

ماهه منتهی   3دوره  مالی  

 30/12/1399به 

 تعداد فروش

 

 درصد تغییر
 تعدادي

 

ماهه  3دوره  مالی  

منتهی  به 

29/12/1400 

 فروش خالص

 

ماهه  3دوره  مالی  

 30/12/1399منتهی  به 

 فروش خالص

 

   درصد تغییر
 ریالی

 155 205,197 523,198 47 53,671,600 79,134,822 کپسول

 6 179,962 189,930 3 104,587,360 107,937,250 قرص

 )1( 112,832 111,199 )20( 3,115,881 2,483,788 پماد ، کرم و ژل

 )66( 8,253 2,784 )7( 64,922 60,273 شربت

 )21( 107,466 84,554 )19( 557,872 451,064 لوسیون و اسپري

 )47( 44,421 23,562 )22( 2,320,700 1,807,592 پودر

 42 658,131 935,227 ۱۷ 164,318,335 191,874,789 جمع داخلی

 - 2,810 0 0 20,000 0 قرص

 - 7,965 0 0 200,000 0 پماد ، کرم و ژل

 - 10,775 0 0 220,000 0 جمع صادراتی

 40 668,906 935,227 17 164,538,335 191,874,789 داخلی و صادراتیجمع 

 40 668,906 935,227 17 164,538,335 191,874,789 فروش خالص
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۱۱ 
 

شرکت ایران دارو در راستاي ارتقاء سودآوري ، کسب سهم بازار ، قرارگیري در زمره شرکت هاي برتر تولیددارو ،  1-7-1

 است .در مقایسه با سال گذشته ، میزان فروش خود را افزایش داده 

 فعالیت فعلی ، موقعیت فعالیت هاي خطوط تجاري جدید 1-8

دارویی خود را آغاز نموده میلیون ریال در شهر تهران تاسیس و فعالیت تولید  8/40با سرمایه  1343شرکت ایران دارو در سال 

است . درحال حاضر شرکت ایران دارو در راستاي تولید محصوالت جدید به جهت تحقق اهداف استراتژیک و افزایش سهم 

جهت طرح بازسازي  از محل افزایش سرمایه 1394می باشد از سال GMPبازار که ملزم به رعایت و انطباق با استانداردهاي 

هشت فاز آن تکمیل و به بهره برداري  1396فاز آغاز نموده و تا پایان سال  15و نوسازي ساختمان و خطوط تولیدي را در 

 880,000هم اکنون سرمایه شرکت مبلغ پروژه به اتمام برسد . 1401و نهایتاً پیش بینی می گردد که تاپایان سال  رسیده است

 عدد اعم از محصوالت دارویی و مکمل می باشد. 148میلیون ریال و تعداد محصوالت قابل تولید در شرکت 

اقدام به اخذ مجوز افزایش سرمایه اجراي طرح توسعه و تامین سرمایه در گردش در راستاي  1400شرکت ایران دارو در سال 

الزم به ذکر است افزایش سرمایه مذکور منجر به افزایش ریال نموده است،میلیون  880,000میلیون ریال به  580,000از مبلغ 

 .می گرددظرفیت تولید به شرح ذیل در بخش گروه محصول پماد 

 ظرفیت با افزایش سرمایه ظرفیت فعلی عنوان گروه محصول

 7,500,000 6,000,000 کرم ، پماد و ژل

 

 عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی شرکت  1-9

اتخاذ سیاست هاي دولت در زمینه بهبود وضعیت سالمت اجتماعی که منجر به عدم وصول به موقع مطالبات از شرکت هاي 

پخش گردیده و همچنین اتخاذ سیاست هاي انقباضی در زمینه تسهیالت بانکی تاثیر بسزایی در تامین منابع مالی و نقدینگی 
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نوسانات نرخ ارز و محدودیت هاي تجاري و ، مواد اولیه (موثره) وارداتی افزایش قیمتتحریم ،  شرکت داشته است. ضمناً 

 بانکی موجب افزایش بهاي تمام شده مواد اولیه و نهایتاً کاهش سود خواهد گردید.

داروهاي  ،مصوب دارو قیمت هاي  وجود رقبا ،نبود شرایط جهت محصوالت جدید ،  سیاستهاي مالی و پولی کشور ،همچنین 

 عدم ثبات اقتصادي و وضعیت تورم و همچنین روابط تجاري بین المللی که تاثیر بسزایی بر این صنعت دارد. وارداتی،

در حالی که در گذشته تاثیرگذار موضوعات مهمی که به عملیات آتی شرکت تاثیر خواهد گذاشت   1-10

 :نبوده اند

 نیازعدم تامین به موقع مواد اولیه در صورت عدم تامین وجوه مورد  •

 تک نرخی شدن ارز هم زمان با افزایش چشمگیر آن  •

 عدم افزایش فرآیند تولید محصوالت جدید  •

 محدودیت در ثبت و تخصیص ارز و حواله هاي ارزي بابت مواد اولیه وارداتی که تولید داخل براي آن وجود ندارد. •

 مصارف ارزي :

 مبلغ ارزي نوع ارز شرح

 992,000 یوان خرید مواد

 139,650 یورو موادخرید 

 

موضوعاتی که قبالً بر عملیات جاري شرکت تاثیر داشتند و اکنون انتظار میرود بر عملیات آتی  1-11

 مورد ندارد  تاثیر نداشته باشد:
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 : شرکت همراه با ابهام عمده است یا معامالتی که اندازه گیري آن در رویدادها  1-12

ی و اجرا و دستورالعمل هاي اجرایی شناسای یا معامالت در چارچوب آیین نامه هادر شرکت ایران دارو تمامی رویدادها 

گردد و در حال حاضر شرکت با موضوعی که همراه با ابهام بوده و نتیجه آن فاقد اطمینان و اتکاء باشد مواجه نشده یم

 است.

 : ترکیب سهامداران  1-13

ریالی با نام تماماً پرداخت شده  1,000میلیون سهام  880میلیون ریال شامل  880,000یه شرکت در تاریخ گزارش مبلغ سرما

 می باشد:

 درصد  تعداد سهام  نام سهامدار  ردیف

 54,42  478,948,437  سبحان(سهامی عام) یشرکت گروه داروی  1

 1,48  13,034,300  ایلیا سرمایه پیشرو (سهامی خاص) شرکت  2

 1,18  10,393,624  ساتراس (سهامی خاص)سرمایه تجارت  شرکت  3

 42,92  377,623,639  سایر سهامداران  4

 100  880,000,000  کل جمع  
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 اطالعات اعضاي هیات مدیره :  1-14

 تاریخ انتصاب سمت موظف/غیر موظف نام نماینده اعضاي هیات مدیره

 10/03/1400 رئیس هیات مدیره غیر موظف البرز اعتالء سرمایه گذاري رضا توکالندکتر 

نائب رئیس هیات مدیره و  موظف سبحان دارو آقاي محمدرضا بهمن زاده

 معاونت مالی و اقتصادي

07/04/1393 

مدیرعامل و عضو هیات  موظف گروه دارویی سبحان  دکتر فردوس نصیري زاده

 مدیره

07/10/1398 

سید احمد احمدي دکتر 

 لوئی تیمور

 11/09/1398 عضو هیات مدیره غیر موظف البرز دارو

 10/03/1400 عضو هیات مدیره غیر موظف البرزسرمایه گذاري  علی رزازاندکتر 
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 اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاري :  1-15

شرکتهاي ذیل شرکت جهت استفاده از وجوه مازاد و کسب و سودآوري خود در سالهاي گذشته اقدام به سرمایه گذاري در  

 : نموده است

 

 پرتفويدر  یتغییرات با اهمیت ،مورد گزارش برنامه اي در خصوص ادغام ، تحصیل و واگذاري سالشرکت ایران دارو در 

 در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادي ،امکان سرمایه گذاري بیشتر در آینده وجود خواهد داشت.سرمایه گذاري نداشته است.

 هبردها اهداف مدیریت و را -2

شرکت ایران دارو (سهامی عام) در زمینه تولید داروهاي انسانی و مکمل رژیمی غذایی با کیفیت براي پاسخ به نیازهاي 

دارویی بیماران و ارتقاي سالمت و شادابی جامعه با تکیه بر تخصص منابع انسانی، انطباق با استانداردهاي صنعت دارو 

و با نگاهی  داشتهبه کارگیري تجهیزات و تکنولوژي کارآمد حضوري فعال و پویا  و قوانین سازمان غذا و داروي کشور،

به آینده در نظر دارد با تمرکز بر کیفیت و ایجاد دسترسی دارو در راستاي اهداف نظام سالمت، بهبود مستمر ساختارها، 

 نام شرکت

 29/12/1400ماهه منتهی به  3دوره مالی 

 

 30/12/1399ماهه منتهی به  3دور مالی 

 

 درصد مالکیت
سال مالی شرکت 

 سرمایه پذیر

درآمد سرمایه 
میلیون  -گذاري 

 ریال

سال مالی شرکت 
 سرمایه پذیر

 -درآمد سرمایه گذاري 
 میلیون ریال

 0 12/29 0 12/29 - شرکت سرمایه گذاري البرز 

 0 29/12 0 29/12 - شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک

 0 ۲۹/۱۲ 0 ۲۹/۱۲ - دارو داروسازي تولید

 0 ۲۹/۱۲ 0 ۲۹/۱۲ - البرزدارو

 0 ۲۹/۱۲ 0 ۲۹/۱۲ - شرکت پخش البرز

 0 ۲۹/۱۲ 0 ۲۹/۱۲  شرکت سبحان انکولوژي

 0 ۲۹/۱۲ 0 ۲۹/۱۲ 5 شرکت فارمیکو
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را نیز با این رویکرد  دیدپروسه ها و محصوالت همانند سنوات گذشته و فرموالسیون هاي فعلی و محصوالت ج

انتخاب نماید. همچنین با توجه به ارزش نیروي انسانی کارآمد براي تحقق اهداف حقوق در ارتقاي سطح دانش و 

 و اهداف زیر مدنظر مدیریت شرکت می باشد.نگهداري نیروها همت گمارد 

 اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و اولویت آنها براي یک دوره زمانی معقول آتی  2-1

 اهداف کوتاه مدت :  –الف 

 تالش شرکت در حفظ سودآوري و کنترل هزینه ها •

بدیهی است که کسري نقدینگی موجود در صنعت و ، روند سالهاي گذشته حفظ توان تولید و فروش بر اساس  •

 آن تاثیر گذار می باشد. ربو محدودیتهاي ناشی از تحریم ها  نوسانات نرخ ارز 

 کنترل و کاهش تخفیفات به گونه اي که بر روند و میزان فروش تاثیر گذار نباشد. •

 : اهداف بلند مدت –ب 

 ارتقاء کیفیت فرایندها و خطوط تولیدي •

توسعه و تولید محصوالت جدید جهت دستیابی به افزایش سهم  بازار نسبت به سایر رقبا که در این راستا با اجراي  •

 عدد 46تعداد  تا کنون1396سال  ازو از این بابت شده اقدام به دریافت مجوز محصوالت جدید  GMPفرایند بهبود 

 .پروانه جدید اخذ گردیده است

 تنوع سازي محصوالت  •

 برندسازي محصوالت •

 گسترش شرکت و توسعه کمی و کیفی شرکت •

چگونگی مواجهه مدیر با روندهاي بازار و تهدیدها و فرصت  هاي برآمده از آن روندها و   2-2

 نحوه اندازه گیري میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن :
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 اد مینماید.شرکت ایجتشکیل کمیته تولید جهت ارزیابی محصوالتی که حاشیه سود بیشتري براي   -

و همچنین وصول  کمیته فروش : بررسی فروش و تخفیفات و تحلیل آن در جهت افزایش فروش و کاهش تخفیفات -

 مطالبات

بررسی مواد اولیه و بسته بندي مورد نیاز جهت محصوالت بر اساس  : کمیته تامین مواد و اقالم بسته بندي (زنجیره تامین)-

 بودجه تدوین شده و نیاز بازار و اولویت بندي آنها با توجه به میزان موجودي آنها درانبار و ماندگاري آن بر اساس نیاز ماهانه

 جلساتی در خصوص کمیسیون معامالت بابت خریدهاي شرکت از لحاظ کمی و کیفی-

 امه توسعه شبکه ها یا بازارهاي جدید توزیع :برن  2-3

 نشده ایم. تعاملبا شرکتهاي جدید ، شرکتهایی که در حال حاضر با آنها وارد  تعاملمذاکره و  

 :راهبردهاي شرکت براي مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه  2-4

کننده مواد اولیه در داخل کشور و یا یافتن تامین کننده شرکت از طریق واحد بازرگانی اقدام به مذاکره با شرکتهاي تامین  -

 .جدید با قیمتهاي مناسبتر در کشورهاي خارجی اقدام می نماید

صرفه و صالح از لحاظ  تشکیل جلسات کمیسیون معامالت نیز گونه اي از اقدامات شرکت جهت بررسی تامین کننده-

 براي شرکت و کیفیت محصوالت

 هاي زمانی و راهبردها براي دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیر :اهداف و برنامه  2-5

اهداف کوتاه ، نموده است تفکیک بلند مدت بخش کوتاه مدت و دو به ، اهداف را شرکت در جهت پیشبرد اهداف سازمان 

ن به صرفه با نرخ مقرومناسب و تسهیالت مالی مدت بیشتر در جهت کسب سود و یافتن تامین کننده مواد اولیه با قیمتهاي 

که البته در این راستا با توجه تري از بازار در محصوالت دارویی میباشد ،کسب سهم بیش شامل، اهداف بلند مدت می باشد 

 به افزایش نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن به قیمت مواد اولیه افزایش نرخ دارو انتظار می رود.
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 رتبه شفافیت اطالعاتی شرکت: 2-6  

بعنوان شفاف ترین ناشر بورسی با توجه به احراز باالترین امتیاز در شاخص  در آخرین رتبه بندي اطالعاتی ایران داروشرکت 

 انتخاب گردیده است.اطالع رسانی 

 ریسک ها و اقدامات مرتبط   -3

 می باشد.همین گزارش  3-7و  3-6خطرها و برنامه هاي پوششی به شرح بندهاي 

مالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع براي دستیابی به منابع مالی و غیر  3-1 

 :اهداف اعالم شده مدیر

عدم وصول می باشد،  منابع مالی شرکت از محل وصول مطالبات (فروش محصوالت) ، تسهیالت بانکی و افزایش سرمایه

 میتواند باعث افزایش قابل توجه دوره وصول  نقدینگی صنعت دارو تداران محصوالت شرکت به علت مشکالمطالبات از خری

مطالبات تجاري و نهایتاً کاهش توان شرکت براي پرداخت بدهی ها و خرید مواد اولیه و کاهش تولید شرکت گردد. برنامه 

هاي آتی شرکت در جهت مدیریت نقدینگی شرکت مبتنی بر وصول مطالبات شرکت، اخذ تسهیالت بانکی با نرخ پایین می 

  .باشد

و اقالم راکد نیز در نظر شرکت بوده و در زمره اهداف آن قرار الزم به ذکر است تامین منابع مالی از محل فروش ضایعات 

 دارد.

 علت کاهش حجم فروش و برنامه هاي آتی شرکت جهت رفع آن:  -4

حجم فروش ، باالتر با توجه به تغییر بسته بندي محصوالت و همچنین تولید و فروش محصوالت با نرخ و زمان ساخت 

 تعدادي کاهش و حجم فروش ریالی نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
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شرکت جهت افزایش میزان فروش اقدام به اخذ پروانه و تولید جهت محصوالت جدید نموده که در سالهاي آتی منافع آن 

 براي شرکت ایجاد می گردد.

 علت کاهش حاشیه سود : -5

خ تخفیفات بوده است و لیکن از تغییر شرایط بازار و افزایش نرکاهش حاشیه سود در کلیه گروه محصوالت شرکت ناشی 

و  ارز نیمایی تخصیص داده شده ، با توجه به سیاستهاي دولتعالوه بر موضوع فوق الذکر در گروه قرص و پودر و ساشه 

ایش بهاي تمام شده آن بوده است. و همچنین در گروه اسپري و لوسیون افزایش قیمت متناسب با افز ارز نیمایی و عدم اخذ

م مذکور التولید اق ه محلول و ژل ضد عفونی کننده حجمبا توجه به شرایط کرونایی کشور در سالهاي قبل و نیاز شدید ب

هش تقاضا ، محصوالت مربوطه با با توجه به افزایش تعداد تولید کننده و متعاقباً کا 1400باالبوده در حالی که در سال مالی 

 رفته است .، فروش یف تخف

 تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت 3-2

ساالنه با کنترل نسبت هاي شرکت در مقاطع سه ماهه، شش ماهه ، نه ماهه و استاي مدیریت ساختار سرمایه شرکت در ر

و با شرکتهاي مشابه ، همگروه و صنعت  و بررسی قرار گرفته، ساختار سرمایه مورد تحلیل مالکانه و نسبت بدهی به سرمایه

 مقایسه گردیده و در صورت نیاز به اصالح ساختار تصمیماتی در این زمینه اتخاذ می گردد.

 انسانی و فکريسرمایه  3-3

مهلت  با توجه به اتمام 98و در سال  ISO 10015:1999موفق به تمدید گواهینامه  96شرکت ایران دارو در سال   

آموزش از موسسه توف نورد گردید و  ISO9001:2015موفق به دریافت  و اعتبار این گواهینامه مجددا صادر گردید

ماهه  3. در دوره مالی هاي آموزشی انجام می پذیرد بر این اساس نیازسنجی، طراحی، اجرا و سنجش اثربخشی دوره

 توسطبصورت برون سازمانی و آموزشی بصورت درون سازمانی توسط مدرسین داخلی  هاي دوره 29/12/1400منتهی به 



 ران دارو (سهامی عام)ـرکت ایـش        
 یري مدیریتـزارش تفسـگ

 1400اسفند  29 ماهه منتهی به 3دوره مالی   

۲۰ 
 

 29/12/1400ماهه منتهی به  3دوره مالی در موسسات آموزشی معتبر برگزار گردید. مجموع ساعت آموزشی ارایه شده 

 می باشد. % 84آن ها  رضایت منديساعت می باشد.  12ساعت، و سرانه آموزش  890در حدود 

جلسه کمیته  3 جلسه کمیته ریسک ، 3، هیات مدیره ه جلس 3تعداد  29/12/1400ماهه منتهی به  3دوره مالی در 

 با حضور کلیه اعضاء تشکیل شده است. مورد گزارش سالطی حسابرسی در جهت اهداف سازمان 

 مشارکت کارکنان  3-4

واحد اداري و منابع انسانی این شرکت در راستاي مسئولیت مهم اجتماعی خود در خصوص حفظ و صیانت از نیروي کار 

 بعمل آورده است. الزم رااقدامات  در این دورهو ارتقاي سطح سالمت کارکنان و 

 ریسک ها و مخاطرات فعالیت شرکت :  3-5

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه هاي تأمین مالی میتواند باعث کاهش سود خالص شرکت   :ریسک نوسانات نرخ بهره

 شود چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت از محل تسهیالت بانکی تأمین میشود.

اخل که وابسته به قیمت ارز می عمده موادهاي خریداري شده یا مستقیماً از خارج خریداري شده ویا از نمایندگان آنها در د

 باشد.

ت زیادي از قطعات یدکی مورد نیاز مواد مصرفی شرکت و قسم %35با توجه به اینکه بیش از  :ریسک نوسانات نرخ ارز

وارداتی است، افزایش قابل توجه قیمت برابري ارز و به خصوص یورو در مقابل ریال می تواند باعث افزایش بهاي تمام 

بدیهی کاهش سود خالص شرکت شود. در صورت عدم افزایش قیمت محصوالت منجر به  تولیدي وشده محصوالت 

است افزایش قیمت محصوالت می بایستی به گونه اي صورت گیرد که پوشش الزم جهت نوسانات و افزایش نرخ ارز را 

 بدهد که این امر در دستور کار شرکت قرار دارد. 



 ران دارو (سهامی عام)ـرکت ایـش        
 یري مدیریتـزارش تفسـگ

 1400اسفند  29 ماهه منتهی به 3دوره مالی   

۲۱ 
 

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات و همچنین ماشین   :ر قوانین و مقررات دولتیریسک عوامل بین المللی و یا تغیی

آالت جدید، هر گونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریمهاي بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی میتواند باعث 

 کاهش فعالیتهاي شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود.

عواملی از قبیل عرضه محصوالت مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصوالت  :ریسک تجاري

مشترك میتوانند باعث کاهش فروش محصوالت شرکت شود . همچنین با توجه به رقابتی بودن بازار محصوالت شرکت و 

 گذار بر عملکرد و سود شرکت می باشد.صنعت دارو، افزایش هزینه تخفیفات و جوایز فروش از عوامل و مخاطرات تاثیر 

مالیاتی، بیمه ، تعرفه هاي گمرکی ، استانداردهاي حسابداري و... می تواند ییر در قوانین سازمان غذا ودارو، تغ :تغییر قوانین 

 برعملکرد و سود شرکت تاثیر گذار باشد.

شرکت همواره تالش نموده است با آشنایی به قوانین و الزامات مربوطه منتشره از نهادهاي دولتی در صدد شناسایی ریسکها 

 محدودیت هاي ناشی از ریسک هاي یاد شده فائق آید.بر برآمده و بتواند 

 اقتصادي منتفع گردد . از طرفی برنامه هاي آتی شرکت بر آن است تا بتواند از فرصتهاي ایجاد شده در سطح کالن

 عان همواره بر مبناي رعایت حقوق طرفین و دستیابی به رابطه برد برد می باشد.فروابط کسب و کار با ذین

 ها و راهبردهاي شرکت براي کاهش ریسک به شرح ذیل می باشد:برنامه  3-6

 ریسک شرکتبر اساس نظام نامه مدیریت تشکیل کمیته ها  و پیگیري ریسکها وبررسی  -الف

 یسک هاي شرکت بر اساس نظام نامه مدیریت ریسک شرکتو راهکارها جهت کنترل و کاهش رپیگیري، تدوین  -ب

مت ریسک هلدینگ و شرکت در کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاري ریسکهاي شرکت در فرتدوین گزارشهاي و  تهیه -پ

 البرز به صورت ماهانه 

 تشکیل کمیته وصول مطالبات -ت
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۲۲ 
 

 جهت افزایش حاشیه سود وکاهش هزینه ها يفروش، هزینه ها و تصمیم گیرکیل کمیته تجزیه وتحلیل تش -ث

و تجزیه و ،  بازاریابی براي کلیه محصوالت شرکت، ایجاد بانک اطالعاتی فروش و تدوین برنامه هاي استراتژي فروش -ج

 تحلیل آن

 مذاکره با بانکهاي عامل جهت اخذ تسهیالت با نرخ بهره پایین  -چ

 جهت خریدهاي خارجی و تالش براي استفاده از ارز مبادله اي، سعی کنترل و بررسی نوسانات نرخ ارز رصد ، -ح

 اهیت و میزان استفاده از ابزارهاي مالی و ریسک هاي مرتبط با آنهام 3-7

یت مرتبط با منابع مالی و غیر مالی همواره تالش نموده است به نحوي اقدام نماید تا حداکثر شرکت در راستاي استفاده از مز

استفاده از مزیت مذکور را فراهم نماید. به عنوان مثال شرکت توانسته است در سال هاي گذشته بخشی از نیازهاي تأمین 

 مالی خود را از بازار سرمایه جذب نماید.

مزیت ، هزینه هاي مالی مرتبط   استراتژي هایی را به کار گرفته است تا بتواند ضمن کاهشتیم مدیریت شرکت همواره 

 تداوم ارتباط بلند مدت با نهادهاي مذکور را حفظ نماید.

فزایش هزینه هاي مالی در دوره هاي اخیر شرکت اقدام به اخذ تسهیالت بیشتر براي تامین نقدینگی نموده است و موجب ا

جرائم بانکی تسهیالت را به  جهت تامین نقدینگی و عدم لحاظ شدنلبته در این راستا شرکت در نظر دارد گردیده است ، ا

 صورت اقساط بلند مدت تبدیل وضعیت نماید.
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۲۳ 
 

 29/12/1400ماهه منتهی به  3ت منابع تامین مالی شرکت درپایان دوره مالی جزئیا

 

 

 

 

 

 

 بدهی هاي شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوي شرکت 3-8

بدهی هاي شرکت شامل : بدهی به تامین کنندگان و سازمان امور مالیاتی و تسهیالت بانکی می باشد،شرکت در راستاي 

خریدهاي غیر نقدي با بازپرداخت طوالنی تر و همچنین اخذ تسهیالت  حفظ نقدینگی و دستیابی به اهداف سازمان، اقدام به

 بانکی با نرخ بهره مقرون به صرفه نموده است.

 در گردشوضعیت سرمایه  3-9

سرمایه در گردش در واقع بیانگر دارایی جاري و بدهی جاري می باشد،در واقع وضعیت جاري و عملیاتی شرکت را به نمایش 

ش از اندازه این نسبت در شرایط تورمی ریسک ناشی از کاهش ارزش دارایی ها را به دنبال خواهد افزایش بیمی گذارد،

بدهی  کاهشمواجه هستیم و این موضوع بیانگر  سرمایه در گردش افزایشبا  1399نسبت به سال  1400داشت،در سال 

 اري نسبت به دارایی جاري می باشد.هاي ج

 

 درصد-نرخ سود محل تامین

مانده تسهیالت قبل 
کسر سود سنواتی از 

 و سپرده مسدودي
مبلغ هزینه مالی طی 

 میلیون ریال -دوره
 میلیون ریال -ریالی

 91,327 1,919,109 18 شعبه بازار استیل -بانک اقتصاد نوین 

 10,451 146,180 18 شعبه ولیعصر -بانک کارآفرین 

 7,600 117,686 18 شعبه بازار آهن -بانک سپه 

 6,704 60,254 18 فرهنگشعبه  -بانک سینا 

 116,082 2,243,229 - جمع
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۲۴ 
 

 اهداف آن سیاست هاي تامین سرمایه و  3-10

اصالح ساختار مالی و تامین سرمایه در آورده نقدي جهت  شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و 1398در سال 

 به ثبت رسیده است. 16/09/1399نموده و در تاریخ میلیارد ریال  580میلیارد ریال به مبلغ  530از مبلغ گردش 

میلیارد ریال به  300میلیارد ریال معادل  880میلیارد ریال به مبلغ  580مبلغ  پیشنهاد افزایش سرمایه ازهمچنین موضوع 

آغاز و در تاریخ  05/03/1400گردید و پذیره نویسی افزایش سرمایه از تاریخ مجمع عمومی فوق العاده در سایت کدال افشا 

و همچنین با عنایت به مشخص شدن حق تقدم هاي استفاده نشده  برگزار و به پایان رسیدروز  60به مدت  02/05/1400

سابرسی در روز برگزار و نتایج آن پس از ح 15به مدت  09/09/1400لغایت  25/08/1400مرحله دوم پذیره نویسی از تاریخ 

 افزایش سرمایه ثبت گردبد. 07/10/1400سایت کدال منتشر گردید و در نهایت در تاریخ 

با اهمیت در ذخایر حق بیمه،سایر ذخایر فنی و خسارت پرداختی شرکتهاي بیمه اي و تغییرات   3-11

 دالیل تغییر آن

شرکت در پایان هر سال با توجه به اصول و ضوابط حسابداري، اقدام به اخذ و بازنگري ذخیره بیمه  در بخش هاي مختلف 

با توجه به تغییر ارزش دارایی هاي شرکت در پایان هر  بیمه تکمیلی،عمر و آتش سوزي می نماید،الزم به ذکر است از جمله

مورد رسیدگی قرار  95الی  90ضمناً سالهاي  ذخیره مدنظر بازنگري و مجدد برآورد می گردد. سال نسبت به سنوات گذشته،

 گردیده که ذخیره آن نیز در دفاتر شناسایی شده است.براي شرکت صادر  اي گرفته که از این بابت اعالمیه

 جه ابرازي آن نیز پرداختو 1396قطعی و پرداخت شده و در خصوص مالیات سال  1395مالیاتهاي شرکت تا پایان سال  ضمناً

 و تسویه گردیده است.
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 در بعد اجتماعی:اقدامات انجام شده   3-12

در راستاي مسئولیت هاي اجتماعی سازمان، شرکت ایران دارو اقدام به همکاري با مراکز دانشگاهی در خصوص پذیرش  
 2، مجموعا 29/12/1400ماهه منتهی به  3و تحقیقات دانشگاهی می نماید. در دور مالی کارآموز و حمایت از پروژه ها 

  .حضور یافتند شرکتکارآموز در 

، شرکت از طریق ارایه مواد اولیه به دانشگاه ها بصورت رایگان جهت انجام آزمایشات تحقیقاتی، حمایت عالوه بر موارد فوق
و روابط خود را با دانشگاه ها و مراکز علمی توسعه می دهد. به منظور سنجش اثربخشی اقدامات انجام شده در خصوص 

تجزیه و تحلیل هاي الزم بر روي آن صورت می پذیرد.  مسئولیتهاي اجتماعی، هر ساله پروژه سنجش رضایت جامعه انجام و
 بوده است. %84میزان از این شرکت به  29/12/1400ماهه منتهی به  3در دوره مالی میزان رضایت جامعه 

 برنامه سال آینده در خصوص مسئولیتهاي اجتماعی:

 آتی زیر را تعبیه نموده است :شرکت ایران دارو، در راستاي ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی خود برنامه هاي 

 مشارکت فعال در مناسبتها و همایشهاي سالمت محور  •
اقدام به انجام پروژه بازسازي و بهسازي شرکت در راستاي کاهش هدر رفت مواد اولیه و ضایعات ، بهبود سیستمهاي  •

فی محصوالت و اخذ بمنظور ارتقاي کی GMPهواساز و کاهش آلودگی هوا و انطباق محیط تولیدي با الزامات 
 مجوز تولید محصوالت جدید

 تالش در اجراي قرارداد هاي تولید قراردادي محصوالت سایر شرکتها به جهت مزیت جغرافیایی محل کارخانه  •
 جدیت در بهبود عملکرد اجتماعی در حوزه هاي محیط زیست، اقتصادي و اجتماعی  •
بمنظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ممانعت از خروج ارز  تالش در انجام حداکثري خرید مواد اولیه تولید داخل •

 از کشور
بازنگري و انجام زمانسنجی تولید محصوالت در جهت بهبود راندمان فرایند ها و انجام برنامه ریزي مواد و ماشین  •

 MRPآالت 
 توسعه و مشارکت کارکنان در راستاي استفاده بهینه انرژي و حفظ محیط زیست •

کارآموزان دررشته هاي مرتبط و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه بخصوص در انجام پروژه هاي ادامه پذیرش 

 پژوهشی
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۲۶ 
 

 نتایج احتمالی دعاوي حقوقی و اثرات ناشی از آن 3-13

شرکت در جهت حفظ منافع و جلوگیري از تضییع حقوق سازمان ، در معامالت و قراردادهاي حقوقی و اقتصادي از مشاور 

 وقوع دعاوي حقوقی و اثرات ناشی از آن را به حداقل می رساند.حقوقی استفاده نموده و ریسک ناشی از 

میلیارد ریال از ایشان شکایت و دادگاه راي به توقیف  26,4جاري بابت طلب از شرکت داروگستر رازي به مبلغ  سالشرکت در 

 طلب می باشد. ایشان صادر نموده و در حال پیگیري وصول آپارتمان اموال
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 نتایج عملیات و چشم اندازها:  -4

همچنین با تغییر در ترکیب تولید و و  فروش مواجه هستیمتعدادي  افزایشبا  29/12/1400ماهه منتهی به  3دوره مالی ر د

 ،سود ناخالص افزایش یافته است. مذکورمالی  سالمچنین تولید محصوالت جدید در فروش ، توسعه و بازاریابی و ه

 به میلیون ریال اعداد                                                                                                                    

 

 

 

 نوع کاال

 29/12/1400ماهه منتهی به  3دور مالی 

 

 
 30/12/1399ماهه منتهی به  3دوره مالی 

 

 مبلغ فروش تعداد فروش
مبلغ بهاي 
 تمام شده

سود 
 ناخالص

 مبلغ فروش تعداد فروش
مبلغ بهاي 
 تمام شده

سود 
 ناخالص

)240,023( 523,198 79,134,822 کپسول  283,175 53,671,600 217,659 )84,865(  132,793 

)109,912( 191,138 102,578,700 55,080 )134,850( 189,930 107,937,250 قرص  81,226 

)67,831( 111,199 2,483,788 پماد،کرم و ژل  43,368 3,096,696 119,405 )70,914(  48,491 

)3,146( 2,784 60,273 شربت  )362(  64,922 8,694 )2,279(  6,416 

)44,814( 84,554 451,064 لوسیون و اسپري  39,740 545,609 113,956 )42,768(  71,188 

)23,091( 23,562 1,807,592 پودر  471 2,320,700 47,042 )34,165(  12,877 

)513,755( 935,227 191,874,789 جمع فروش داخلی  421,472 162,278,227 697,894 )344,903(  352,991 

)1,850( 3,008 2,000,000 0 0 0 0 قرص  1,158 

)5,538( 8,814 200,000 0 0 0 0 پماد ،کرم و ژل  3,276 

)7,388( 11,822 2,200,000 0 0 0 0 جمع فروش صادراتی  4,434 

جمع فروش داخلی و 
 صادراتی

191,874,789 935,227 )513,755(  421,472 164,478,227 709,716 )352,291( 357,425 

)513,755( 935,227 191,874,789 فروش خالص  421,472 164,478,227 709,716 )352,291(  357,425 
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۲۸ 
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 تحلیل حساسیت سود به ازاي هر سهم شرکت ایران دارو

 نرخ یورو موثر بر درآمد عملیاتی و بهاي تمام شده 

  175,055 194,506 216,118 240,131 266,812 293,493 322,843 355,127 390,639 

15,4 180 190 199 209 218 228 237 247 256 

15,7 189  199  208  218  227  237  246  256  265  

16 197  206  216  225  235  244  254  263  273  

16,3 202  212  221  231  240  250  259  269  278  

16,7 206  216  225  235  244  254  263  273  282  

17 208  217  227  237  246  256  265  274  284  

17,3 210  219  229  238  248  257  267  276  286  

17,7 214  223  233  242  252  261  271  280  290  

18 220  229  239  248  258  267  277  286  295  

18,4 227  237  246  256  265  275  284  294  303  

18,8 237  247  256  266  275  285  294  303  312  

           

 1400مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند 

تر به میزان هاي باالتر و پایینریال درنظر گرفته شده است.(درتحلیل حساسیت نرخ 812,266نرخ برابري ارز معادل -1
 محاسبه شده است). 10%
بهاي تمام شده و مالیات بر درآمد جز متغیرهاي اصلی می باشد،سایر متغیر در این تحلیل حساسیت،اقالم درآمد،  -2

 هاي سود و زیان ثابت در نظر گرفته شده است.

 متاثر از افزایش یا کاهش نرخ ارز در نظر گرفته شده است. %30درآمد فروش به میزان -3
یورو در نظر گرفته شده است که نرخ هاي باالتر  17با میانگین نرخ مواد اولیه و بسته بندي وارداتی هر کیلوگرم برابر  -4

 افزایش و کاهش در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.  %2و پایین تر به میزان 
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 1400اسفند  29 ماهه منتهی به 3دوره مالی   

۲۹ 
 

 میلیون ریال اعداد                                                             مفروضات سودو زیان برآوردي :

 عنوان

 3دور مالی عملکرد 
ماهه منتهی به 

29/12/1400 
 1401برآورد سال 

 3,405,817 935,227 درآمدهاي عملیاتی
 )1,873,199( )513,755( بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 1,532,618 421,472 سود ناخالص
 )136,233( )30,822( هزینه هاي فروش، اداري و عمومی 
 9,156 4,404 سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی

 1,405,541 395,054 سود عملیاتی
 )442,756( )116,082( هزینه هاي مالی 

 37,570 70 سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی
 1,000,355 279,042 سود  قبل از مالیات

 )200,071( )62,785( مالیات
 800,284 216,258 سود خالص 

   
   

 : 1401مفروضات برآورد منتهی به آذر 
   
 درصد فروش سالیانه نسبت به دوره مشابه افزایش یابد. 20با توجه به روند بازار برآورد می گردد -1
 درصد مبلغ فروش و با توجه به روند گذشته در نظر گرفته شده است. 54بهاي تمام شده -2
درصد مبلغ فروش در نظر گرفته شده  6/3با توجه به روند گذشته  عمومی و اداري فروش، هاي هزینه -3

 است.

 متاثر از افزایش یا کاهش نرخ ارز می باشد. %50مواد مستقیم به میزان  -5

در نظر گرفته  1400مقدار فروش شرکت همانند سال مالی میزان مواد مستقیم مصرفی، مقدار محصول تولیدي و  -6
 شده است

نتایج واقعی احتماال متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود،زیرا رویدادهاي پیش بینی شده اغلب به گونه اي مورد انتظار  -7
 رخ نمی دهد و تفاوت هاي حاصل می تواند با اهمیت باشد.
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۳۰ 
 

 درصد فروش درنظر گرفته شده است. 8/13هزینه هاي مالی با توجه به روند گذشته -4
 

 بحث در خصوص اینکه تا چه میزان،عملکرد جاري نشان دهنده عملکرد آتی است  4-1
 

ضمناً در جهت تنوع و  ،یافته افزایشفروش محصوالت با بررسی وضعیت فروش طبق جدول فوق می توان استنباط نمود 

ریزي هاي مدونی صورت تحلیل محصوالت و تولید محصوالت جدید با قابلیت سود و توان رقابتی باال اقدامات و برنامه 

گرفته و در این راستا نیز همانطور که اشاره شده پروانه محصوالت جدید اخذ شده که قطعاً بر روند سود آوري و فروش شرکت 

 .نقش موثري خواهد داشت 

 خواهد بود.  بصورت فروش ارزي کشور هدف صادراتی 5ورود به  1404افق این شرکت تا سال همچنین 

بهاي تمام شده  افزایش% ،  24فروش به میزان  مقداري افزایش سود خالص به دلیل افزایشدر بررسی اقالم سود و زیانی ، 

 بوده و در این راستا شرکت ایران دارو در جهت مدیریتهزینه هاي اداري  وهزینه هاي مالی  افزایشو همچنین محصوالت 

و به کارگیري سیاستها و ابزاري براي با حاشیه سود باالتر  ت وش محصوالکاهش هزینه ، برنامه ریزي هایی در خصوص فر

گرفته که  صورتکاهش هزینه هاي مالی (اخذ تسهیالت با بهره پایین براي جایگزینی تسهیالت با بهره بیشتر و بلند مدت)

 باشد.در حال انجام می 

از قالب اقساط کوتاه مدت به اقساط بلند مدت جهت کنترل و  دوره هاي اخیر، شرکت اقدام به تبدیل و تمدید تسهیالتدر 

 حفظ نقدینگی و بهبود نسبتهاي مالی نموده است.

 برآوردي                                                                                   تعداد کارکنان :

29/12/1400 تاریخ  30/09/1401  
 104 104 شرکتتعداد پرسنل تولیدي 

 138 138 تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت
 242 242 جمع
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۳۱ 
 

این شرکت در جهت افزایش ظرفیت تولید و تنوع محصوالت و تولید محصوالت جدید اقدام به خرید ماشین آالت، دستگاه و 

مورد  سالسنوات قبل و  ) درGMPهايه روز نمودن دستگاهها (استانداردتجهیزات و اقدامات مربوط به پروژه بازسازي و ب

ضمناً در سالهاي آتی با توجه به اتمام پروژه  گزارش نموده که این موضوع در راستاي اهداف و استراتژیهاي شرکت می باشد.

 و راه اندازي بخش نیمه جامدات تولید در این بخش نیز افزایش چشمگیري خواهد داشت .

منابع خارجی تامین می نماید بدیهی است در صورت افزایش نرخ ارز و تغییر  ازن دارو بخشی از مواد اولیه خود را شرکت ایرا

 سیاستهاي بانکی جایگزینی آن از طریق بازار داخلی در دستور کار قرار می گیرد.

تمام شده در سالهاي آتی به دنبال یافتن تامین مواد اولیه از تامین کننده اقتصادي تر  این شرکت در راستاي کاهش قیمت

 ش چشمگیر ضایعات مواجه خواهیم شد.باشد و ضمناً با اصالح خطوط تولید با کاهمی 

ماهه منتهی به  3دوره مالی  شرح
29/12/1400 

ماهه منتهی به  3دوره مالی 
30/12/1399  

 228,989 338,518 مواد مستقیم مصرفی
 35,229 34,672 دستمزدمستقیم تولید

 70,458 133,655 سربارتولید
 0 0 هاي جذب نشدههزینه 

 334,676 506,845 جمع هزینه هاي تولید
)18,482( خالص موجودي کاالي درجریان ساخت  18,848 

 0 0 ضایعات غیر عادي
 353,524 481,185 بهاي تمام شده کاالي تولید شده

 5,071 42,687 موجودي کاالي ساخته شده اول دوره
)17,293( موجودي کاالي ساخته شده پایان دوره  )6,304(  

5513,75 بهاي تمام شده کاالي   فروش رفته  352,291 
 0 0 بهاي تمام شده خدمات ارایه شده

5513,75 جمع بهاي تمام شده  352,291 
 

% آن  67میلیون ریال می باشد  506,845که معادل 29/12/1400ماهه منتهی به  3دور مالی در  از مجموع هزینه هاي تولید
 .باشد  می% سربار  26% دستمزد مستقیم و  7مستقیم مصرفی و مواد 
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۳۲ 
 

 (میلیون ریال) برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود: 4-2
 

                                                          

مبلغ سود انباشته 
پایان سال مالی 

 گذشته

سود سهام پیشنهادي 
هیئت مدیره در سال 

 مالی گذشته

سود خالص مبلغ 
سال مالی 

 گذشته

سود سهام مصوب مجمع 
 سال مالی گذشته

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص 
 درصد تقسیم سود سال مالی جاري

683,665 530,000 662,803 638,000 80 %  

 

 :مهمترین معیارها و شاخص هاي عملکرد براي ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالم شده  4-3

 عملکردشاخص هاي 
ماهه منتهی  3دور مالی 

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به  3دوره مالی 

30/12/1399 

 1,55 1,56 نسبت جاري

 1,33 1,03 نسبت آنی

 33 36 حقوق صاحبان سهام به کل دارایی هانسبت 

 67 64 نسبت بدهی ها به جمع دارایی ها

 5 4 نسبت سود خالص به کل دارایی ها

 47 45 (حاشیه سود)نسبت سود ناخالص 

 26 23 بازده فروش
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۳۳ 
 

                    (اعداد به میلیون ریال میباشد)معیارها و شاخص هاي عملکرد  4-4

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یافته ،سود افزایش  %40فروش خالص شرکت به میزان  ،با توجه به شرایط رقابتی بازار 1399 سالنسبت به  1400سال در 
میلیون ریال به مبلغ  22,525از مبلغ عمومی نه هاي اداري و یافته است ضمناً هزی افزایش %33ناخالص شرکت به میزان 

 یافته است. افزایشدرصد  37معادل میلیون ریال  30,822

به نسبت سال گذشته  هزینه هاي مالی شرکت و لزوم تمدید تسهیالت مالی شرکت ،  اقتصادي پیش روشرایط  با توجه به
سود نسبت به دوره مشابه سال درصدي  24 افزایشیافته و نهایتاً ماحصل موارد فوق منجر به  افزایشدرصد  63به میزان 

 قبل گردیده است.

عدم قطعیت پیش  موثر بر شرایط بازارهاي داخلی و همچنین تصویب و صدور بخشنامه ها و الزامات قانونی منجر به عوامل
به تولید و فروش خود ادامه داده و انتظار  صعودي همان روند بادارو ظر به موضوعات مذکور شرکت ایران ن بینی ها شده که با

 جاري رشد قابل مالحظه اي داشته باشد. در نتیجه سود شرکت در ساله تولید و فروش و بمی رود نسبت هاي مربوط 

 شرح

 3دوره مالی 

ماهه منتهی به 

29/12/1400 

درصدنسبت به 

 فروش

 3دوره مالی 

ماهه منتهی به 

30/12/1399 

 

درصد نسبت به 

 فروش

 - 668,906 - 935,227 فروش

 47 316,615 45 421,472 سود ناویژه

 3 )22,525( 3 )30,822( هزینه هاي اداري و عمومی

 44 296,085 42 395,054 سود عملیاتی

 11 )71,110( 12 )116,082( هزینه هاي مالی

سایر درآمدها و هزینه هاي غیر 

 عملیاتی

70 - )805( 0,1 

 26 173,732 23 216,258 سود خالص
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۳۴ 
 

همانگونه که در بخش نتایج عملیات و چشم اندازها نیز اشاره شد شرکت توانسته است بودجه تولیدو فروش مصوب و سود 
مطالبات توسط  جاري را محقق نماید . صنعت دارو در طی سال هاي اخیر با مشکل نقدینگی و عدم پرداخت به موقع سال

 شرکتهاي پخش مواجه می باشد.

لذا شرکت جهت کاهش ریسک مربوطه ضمن اخذ تضامین کافی از شرکتهاي پخش نسبت به اخذ مصوبات بانکی در خصوص 
 تسهیالت مالی اقدام نموده است .

 خالصه می شود. سایر مولفه هاي با اهمیت به همراه شاخص اندازه گیري آن ها و تشریح علت انحراف در جدول زیر

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                           

سه  ،بودجه شاخص اندازه گیري  شرح
 29/12/1400به  منتهی ماهه

ماهه  3دوره مالی واقعی عملکرد 
 29/12/1400منتهی به 

 

 انحراف دالیل

  افزایش مقدار و نرخ فروش 935,227 846,607 مبلغ فروش
 کنترل تخفیفات فروش 55 55 به فروشبهاي تمام شده نسبت 

 کنترل تخفیفات فروش  45 45 نسبت سود ناخالص به فروش
ناشی از کاهش حجم تسهیالت  12 14 هزینه هاي مالی به فروش

 مالی دریافتنی 
 از عوامل فوق متاثر 23 23 سود خالص

 

 

 

 

 

 

 



 ران دارو (سهامی عام)ـرکت ایـش        
 یري مدیریتـزارش تفسـگ

 1400اسفند  29 ماهه منتهی به 3دوره مالی   

۳۵ 
 

اقدامات انجام شده هیات مدیره در خصوص رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان  -5

 بورس و اوراق بهادار

 :تهیه و تدوین دستورالعمل هاي الزم  5-1

افشاي گزارشهاي مالی  و سمت و سوابق کاري اعضاي -3تشکیل دبیرخانه هیات مدیره  -2تهیه و تدوین منشور دبیرخانه و هیات مدیره  -1

 تشکیل کمیته ریسک و شناسایی و پیگیري ریسکهاي شرکت -4هیات مدیره در سایت شرکت 

 مدیران اجرائی شرکت: 5-2

 تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی
اجرایی سابقه 

 در شرکت

 07/10/98 دکتراي داروسازي مدیر عامل دکتر فردوس نصیري زاده
 07/04/93 فوق لیسانس مدیریت معاونت مالی و اقتصادي محمدرضا بهمن زاده
 01/06/96 لیسانس حسابداري مدیر مالی مهدي امیر احمدي

 09/09/92 فوق لیسانس حسابداري مدیر حسابرسی داخلی حسین قمالقی
 01/08/00 مدیریت بازرگانی برنامه ریزي سرپرست امیر صادقی

 01/01/89 مهندس  مکانیک مدیر فنی مهندسی مهندس آرین صرافی
 05/12/92 دکتراي داروسازي مدیر تولید دکتر سید مسعود متولیان

 20/06/98 دکتراي داروسازي مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت دکتر علیرضا اذانی
 01/05/99 لیسانس شیمی مدیر حراست سلطانیمحسن 

 01/01/96 دکتراي داروسازي مدیر تحقیقات دکتر لیال ابراهیمی
 16/04/99 دکتراي داروسازي آزمایشگاه مدیر عفت فخاريدکتر 

 01/10/99 کامپیوترلیسانس فوق  سرپرست اداري اکبر عزیزي
 03/07/95 لیسانس مدیریت مدیر  فروش بیژن خجسته روز

 01/12/97 فوق لیسانس مدیریت مدیر بازرگانی آرمین ملک

 افشاء در خصوص آثار احتمالی ناشی از افشاء اطالعات با اهمیت  5-3

 سالشفاف سازي در خصوص نوسان قیمت سهام طی -1

 درصد در نرخ فروش محصوالت 10دریافت مجوز تغییر بیش از -2

 مورد رسیدگی  سالاطالع رسانی در خصوص افزایش سرمایه شرکت در طی -3



 ران دارو (سهامی عام)ـرکت ایـش        
 یري مدیریتـزارش تفسـگ

 1400اسفند  29 ماهه منتهی به 3دوره مالی   

۳۶ 
 

 شرکت : در طی سال مورد آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا و برنامه هاي-6

جهت سالمت کارکنان و مشتریان از همان ابتدا شیوع کرونا در کشور واحد بهداشت شرکت با جدیت فعالیت خود را بصورت 

 که اهم اقدامات آن به شرح ذیل می باشد : نموده عمنظم و گسترده شرو

 تشکیل جلسات مکرر و منظم مدیران و واحدهاي ذیربط -

 تست روزانه کارکنان و افرادي که به شرکت مراجعه می نمایند. -

 .ارجاع به مراکز بهداشتی علوم پزشکیدر صورت کمترین عالئم مشکوك  -

 کارکنان و خانواده ي آنها.نی براي تهیه اقالم بهداشتی از جمله ماسک ، مواد ضد عفو -

  محوطه کارخانه . نمودنضد عفونی  -

 وسائط نقلیه. نمودنضد عفونی  -

در عملکرد شرکت  مالحظه می گردد این بیماري تا کنون بر عملکرد  1400و  1399در گزارشات سال مالی  همچنان که

اقدامات و رعایت پروتکل هاي ارائه  ، د ادامه می دهدفروش شرکت تاثیر منفی نداشته و شرکت به فعالیت تولید و فروش خو

 شده نیز در راس امور شرکت قرار دارد تا در ادامه فعالیت تاثر منفی بر عملکرد شرکت نگذارد.

 




