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سهامداران محترم شرکت ایران دارو (سهامی عام)
در اجرای ماده  7دستور العمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب  1386/05/03و اصالحیه
های مورخ 1396/09/14 ،1396/04/28 ،1389/06/27 ،1388/04/06و  1397/08/06هیات مدیره سازمان بورس و اوراق
بهادار) شرکتهایی که سهام آنها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد  ،موظف به تهیه و افشای گزارش
تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای 6،3و 9ماهه و همچنین مقطع ساالنه می باشد.
لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ  1396/10/04و اصالحیه
مورخ  1397/08/06هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت
تهیه و در تاریخ  1400/01/22به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.
ترکیب اعضاء هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

سمت

شرکت سرمایه گذاری البرز

دکتر پرندیس دانشگر

رئیس هیات مدیره

شرکت سبحان دارو

محمدرضا بهمن زاده

نایب رئیس و عضو موظف هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری سپهر

دکتر اسفندیار شاه منصوری

عضو هیات مدیره

شرکت البرز دارو

شرکت گروه داروئی سبحان

دکتر سید احمد احمدی تیمور لوئی

دکتر فردوس نصیری زاده
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عضو هیات مدیره

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/
ماهیت کسب و کار
1-1

تاریخچه فعالیت و موضوع فعالیت

شرکت ایران دارو درمهرماه  1343بـه صورت شرکت سهامی خاص و به نام شرکت سایانامید کی  ،بی  ،سی و تحـت شـماره
 9489مورخ  1343/07/21دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهـران به ثبت رسیـده است .نام شرکت در تاریخ 1361/8/2
به ایران دارو تغییر و نوع شرکت نیز در تاریخ  1379/11/10به سهامی عام تبدیل شده است ،همچنین ایران دارو از اسفندماه
 1380بعنوان سیصد و بیست ویکمین شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج گردیـده
است .درحال حاضر شرکت ایران دارو جزو واحـدهای تـجاری گروه داروئی سبحان و واحد تجاری نهایی  ،شرکت گروه
سرمایه گذاری 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
بندی مورد استفاده درصنایع  ،اجازه استفاده از عالئم و اختراعات و بدست آوردن هر نوع حقوق امتیاز در داخل کشور و یا در
کلیه کشورهای خارجی نسبت به اختراعات و هر نوع حقوق دیگری که به هر نحو مربوط به فعالیت ها و منافع شرکت باشد
،وارد کردن مواد اولیه تا نیمه ساخته  ،انجام تحقیقات و روش های جدید برای بهتر ساختن طرق تهیه و ساخت فرآورده های
دارویی ،تاسیس البراتورهای 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 متفرعات آنها ،مشارکت در شرکتهای دارویی و خرید و فروش سهام آنها و همچنین مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید و
فروش سهام آنها می باشد.
 1-2بازارهای اصلی ،وضعیت رقابتی
تهیه و تولید و فـروش و توزیع محصوالت دارویی ،انسانی و دامی ،غذایی ،شیمیایی،آرایشی و بهداشتی ،کشاورزی،کیت
های تشخیص طبی و مـواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در صنایع فوق الـذکر.
در حال حاضر این شرکت در زمینه تولیددارو و مکمل فعالیت خود را انجام می دهد.
الزم به ذکر است شرکتهای هم گروه با فعالیت مشابه عبارتند از البرز دارو  ،داروسازی تولیددارو  ،سبحان دارو  ،سبحان
انکولوژی و شرکت کی بی سی می باشند.
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 1-3قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی
قوانین مالیاتهای مستقیم
استانداردها و بخشنامه های سازمان حسابرسی
قوانین مبارزه با پولشویی
قانون کار و تامین اجتماعی
قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
قوانین و بخشنامه های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
قوانین و بخشنامه های سازمان غذا و دارو
قانون حمایت از مصرف کنندگان
قانون تجارت
قوانین و مقررات صادرات و واردات
قوانین و بخشنامه های وزارت صنایع
واردات دارو
افزایش رقبا  :که تاثیرگذار بر مبلغ تخفیفات فروش می باشد.
 1-4محیط کسب و کار شرکت و فرصتها و ریسکهای حاکم به آن
کسب و کار :سازمان غذا و دارو ،شرکتهای پخش و توزیع کننده ،شرکتهای تامین کننده ،سازمانها و ارگانهای دولتی
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فرصتها  :قدمت و اعتبار این شرکت در مجموعه شرکتهای تولید کننده دارویی ،کیفیت محصوالت مکمل دارویی و سهم
مناسب آن در بازار مکمل های غذایی،انطباق خطوط تولیدی با استانداردهای GMP
ریسکها :
طوالنی بودن زمان اخذ پروانه محصوالت جدید
محدودیت منابع و توان نامناسب برخی تامین کنندگان داخلی :تمامی مواد اولیه مورد نیاز در کشور تولید نشده و یا به صورت
انحصاری در دست یک تولید کننده می باشد.
نوسان نرخ ارز:با توجه به اینکه خریدهای مواد و قطعات بعضاً به صورت ارزی می باشد بدیهی است نوسانات و افزایش نرخ
ارز به بهای تمام شده آن تاثیر مستقیم دارد.
کندی ورود به فهرست رسمی داروهای ایران
رشد حضور برندهای خارجی در بازار دارویی کشور
ورود رقبای جدید و شرکت های تولیدکننده متعدد به بازار
نبود نقدینگی و دلیلی برای اخذ وام و هزینه های مالی بانکی و جرائم دیرکرد.
ورود نسل جدید داروهای جایگزین به بازار توسط رقبا
ریسک های عمده شرکت شامل موارد زیر می باشد:
ریسک نقدینگی :افزایش دوره وصول مطالبات از شرکتهای پخش دارو
ریسک نوسانات نرخ ارز :به دلیل خرید خارجی مواد اولیه تغییر در نرخ ارز سود شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ریسک نوسانات نرخ بهره بانکی
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ریسک تجاری :حضور رقبای جدید در بازار و نیز شرایط رقابتی حاکم بر بازار دارویی کشور ،با ورود رقبای جدید و تولید
محصوالت مشابه بر این شرکت توسط رقبا به مرور ،سهم دارویی این شرکت کاسته می شود.
ریسک نرخ تورم :افزایش هزینه های شرکت و عدم افزایش قیمت محصوالت مطابق با آن که در سود شرکت تاثیرگذار می
باشد.
اطالعات در خصوص منابع و ریسک ها:
عدم وصول به موقع مطالبات از شرکت های پخش ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت های پخش از مراکز
درمانی و داروخانه ها منجر به کسری نقدینگی ،افزایش دوره وصول مطالبات ،کاهش تولید و نیز افزایش هزینه مالی گردیده
است.
همچنین افزایش نرخ ارز طی دوره و مواد اولیه مصرفی تولید گردیده است .شرکت سعی در جایگزینی از طریق بازارهای
داخلی و مدیریت خریدهای خارجی را در دستور کار واحد بازرگانی قرار داده است.
 1-5محصوالت و خدمات اصلی ،فرآیند های تجاری و روش های توزیع شرکت :
الف -محصوالت و خدمات اصلی :
تأسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای تهیه و تولید ،خرید و فروش و توزیع محصوالت دارویی ،انسانی و دامی ،غذایی،
شیمیایی ،آرایشی و بهداشتی ،کشاورزی ،کیت های تشخیص طبی و مواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در صنایع فوق
الذکر.
ب -فرآیندهای تجاری و روشهای توزیع شرکت :
ساخت و وارد کردن ماشین آالت مربوط به تولید و اصالح و یا تغییر صنعتی مواد ،همچنین وارد کردن لوازم بسته بندی مورد
استفاده در صنایع.
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اجازه استفاده از عالئم و اختراعات و بدست آوردن هر نوع حقوق و امتیاز در داخل کشور و یا در کلیه کشورهای خارجی نسبت
به اختراعات و هر نوع حقوق دیگری که به نحو مربوط به فعالیت ها و منافع شرکت باشد.
وارد کردن مواد اولیه یا نیمه ساخته.
انجام تحقیقات و روش های جدید برای بهتر ساختن طرق تهیه و ساخت فرآورده های دارویی.
تأسیس البراتوارها 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 متفرعات آن.
ارائه و انجام خدمات کارمزدی مربوط به صنعت دارو نظیر تولیدکارمزدی ،کنترل کیفیت ،خدمات آزمایشگاهی ،خدمات
مهندسی ،کالیبراسیون ،انبارش تحقیقات،پژوهش ،آموزش و سایر خدمات مربوط به صنعت داروسازی.
مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید و فروش سهام آنها
مشارکت در شرکتهای دارویی و دیگر شرکتها و خرید و فروش سهام آنها.
فرآیند های تجاری و روشهای توزیع شرکت :
با توجه به فعالیت شرکت در زمینه تولید محصوالت دارویی ،شرکت محصوالت تولیدی خود را به شرکتهای پخش و توزیع
کننده دارو به صورت قطعی و قطعی سیر فروش به فروش می رساند.
نرخ فروش محصوالت دارویی از طریق سازمان غذا و دارو مصوب گردیده و به شرکتهای تولید کننده و توزیع کننده اعالم و
ارائه میگردد.
ضمناً قیمتهای مصوب در وبسایت سازمان غذا و دارو قابل مشاهده می باشد ،الزم به ذکر است تخقیقات فروش محصوالت
دارویی بر اساس نوع دارو و شرایط بازار متفاوت می باشد.
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 1-6ساختار واحد تجاری
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 1-7وضعیت جاری فعالیتهای اصلی و زیر بنایی شرکت
میلیون ریال

دوره مالی  3ماهه منتهی به

دوره مالی  3ماهه منتهی به

99/12/30

98/12/29

تعداد فروش

تعداد فروش

کپسول

53.671.600

46.810.530

15

قرص

102.578.700

90.670.160

13

191.138

شربت

64.922

78.384

()17

8.694

2.570

پماد  ،کرم و ژل

3.096.696

2.705.115

14

119.405

78.555

52

لوسیون و اسپری

545.609

727.996

()25

113.956

114.804

( )1

پودر

2.320.700

472.668

391

47.042

5.331

782

جمع داخلی

162.278.227

141.464.853

15

697.894

455.105

53

کپسول

0

0

-

0

0

-

قرص

2.000.000

0

-

3.008

0

-

لوسیون و اسپری

0

0

-

0

0

-

پماد  ،کرم و ژل

200.000

0

-

8.814

0

-

جمع صادراتی

2.200.000

0

-

11.822

0

-

جمع داخلی و صادراتی

164.478.227

141.464.853

16

709.716

455.105

56

برگشت از فروش

-

0

-

()2.858

()6.463

()126

تخفیفات

-

0

-

()37.952

()15.927

138

فروش خالص

164.478.227

141.464.853

16

668.906

432.715

55

گروه محصول

درصد تغییر
تعدادی

دوره مالی  3ماهه

دوره مالی  3ماهه منتهی

منتهی به 99/12/30

به 98/12/29

فروش خالص

فروش خالص

217.659

167.687

30

86.158

122
238

درصد تغییر
ریالی

شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
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دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

 1-7-1شرکت ایران دارو در راستای ارتقاء سودآوری  ،کسب سهم بازار  ،قرارگیری در زمره شرکت های برتر تولیددارو ،
در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته  ،میزان فروش خود را افزایش داده است .
 1-8فعالیت فعلی  ،موقعیت فعالیت های خطوط تجاری جدید
شرکت ایران دارو در سال  1343با سرمایه  40/8میلیون ریال در شهر تهران تاسیس و فعالیت تولید دارویی خود را آغاز نموده
است  .درحال حاضر شرکت ایران دارو در راستای تولید محصوالت جدید به جهت تحقق اهداف استراتژیک و افزایش سهم
بازار که ملزم به رعایت و انطباق با استانداردهای GMPمی باشد از سال  1394از محل افزایش سرمایه جهت طرح بازسازی
و نوسازی ساختمان و خطوط تولیدی را در  15فاز آغاز نموده و تا پایان سال  1396هشت فاز آن تکمیل و به بهره برداری
رسیده است و نهایتاً پیش بینی می گردد که تاپایان سال  1401پروژه به اتمام برسد .هم اکنون سرمایه شرکت مبلغ 580.000
میلیون ریال و تعداد محصوالت قابل تولید در شرکت  139عدد اعم از محصوالت دارویی و مکمل می باشد.
شرکت ایران دارو در سال  1398در راستای افزایش تولید و اصالح ساختار مالی اقدام به اخذ مجوز افزایش سرمایه از مبلغ
 530.000میلیون ریال به  580.000میلیون ریال نموده است،الزم به ذکر است افزایش سرمایه مذکور منجر به افزایش ظرفیت
تولید به شرح ذیل در بخش گروه محصول پماد گردیده است.
عنوان گروه محصول

ظرفیت فعلی

ظرفیت با افزایش سرمایه

کرم  ،پماد و ژل

6.000.000

7.500.000

 1-9عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی شرکت
اتخاذ سیاست های دولت در زمینه بهبود وضعیت سالمت اجتماعی که منجر به عدم وصول به موقع مطالبات از شرکت های
پخش گردیده و همچنین اتخاذ سیاست های انقباضی در زمینه تسهیالت بانکی تاثیر بسزایی در تامین منابع مالی و نقدینگی
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شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

شرکت داشته است .ضمناً تحریم  ،افزایش قیمت مواد اولیه (موثره) وارداتی ،نوسانات نرخ ارز و محدودیت های تجاری و
بانکی موجب افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و نهایتاً کاهش سود خواهد گردید.
همچنین سیاستهای مالی و پولی کشور  ،وجود رقبا ،نبود شرایط جهت محصوالت جدید  ،قیمت های مصوب دارو  ،داروهای
وارداتی ،عدم ثبات اقتصادی و وضعیت تورم و همچنین روابط تجاری بین المللی که تاثیر بسزایی بر این صنعت دارد.
 1-10موضوعات مهمی که به عملیات آتی شرکت تاثیر خواهد گذاشت در حالی که در گذشته تاثیرگذار
نبوده اند:
 عدم تامین به موقع مواد اولیه در صورت عدم تامین وجوه مورد نیاز
 تک نرخی شدن ارز هم زمان با افزایش چشمگیر آن
 عدم افزایش فرآیند تولید محصوالت جدید
 محدودیت در ثبت و تخصیص ارز و حواله های ارزی بابت مواد اولیه وارداتی که تولید داخل برای آن وجود ندارد.

مصارف ارزی :
شرح

نوع ارز

مبلغ ارزی

خرید مواد

روپیه

43.067.673

خرید مواد

یوان

18.442.659

خرید مواد

یورو

424.870

 1-11موضوعاتی که قبالً بر عملیات جاری شرکت تاثیر داشتند و اکنون انتظار میرود بر عملیات آتی
تاثیر نداشته باشد:
ماشین آالت جدید ،افزایش تولید ،کیفیت محصوالت
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شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

 1-12رویدادها یا معامالتی که اندازه گیری آن در شرکت همراه با ابهام عمده است :
در شرکت ایران دارو تمامی رویدادها یا معامالت در چارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شناسایی و اجرا
می گردد و در حال حاضر شرکت با موضوعی که همراه با ابهام بوده و نتیجه آن فاقد اطمینان و اتکاء باشد مواجه نشده
است.
 1-13سهامداران اصلی شرکت :
سرمایه شرکت در تاریخ گزارش مبلغ  580.000میلیون ریال شامل  580میلیون سهام  1.000ریالی با نام تماماً پرداخت شده
می باشد:
تعداد سهام

درصد

نام سهامدار

ردیف
1

شرکت گروه داروی سبحان(سهامی عام)

311.784.338

53.76

2

شرکت سرمایه تجارت ساتراس

6.810.600

1.17

3

شرکت ایلیا سرمایه پیشرو

6.600.000

1.14

4

سایر سهامداران

254.805.062

43.93

جمع کل

580.000.000

100
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شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

 1-14اطالعات اعضای هیات مدیره :
اعضای هیات مدیره

نام نماینده

موظف/غیر موظف

سمت

تاریخ انتصاب

خانم دکتر پرندیس دانشگر

سرمایه گذاری البرز

غیر موظف

رئیس هیات مدیره

1397/12/05

آقای محمدرضا بهمن زاده

سبحان دارو

موظف

نائب رئیس هیات مدیره و

1393/04/07

دکتر فردوس نصیری زاده

گروه دارویی سبحان

موظف

دکتر سید احمد احمدی

البرز دارو

غیر موظف

معاونت مالی و اقتصادی
مدیرعامل و عضو هیات

1398/10/07

مدیره
عضو هیات مدیره

1398/09/11

تیمور لوئی
دکتر اسفندیار شاه منصوری

سرمایه گذاری سپهر

غیر موظف

13

عضو هیات مدیره

1399/08/11

شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

 1-15اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری :
شرکت جهت استفاده از وجوه مازاد و کسب و سودآوری خود در سالهای گذشته اقدام به سرمایه گذاری در شرکتهای ذیل
نموده است :
دوره مالی 3ماهه منتهی به 99/12/30

نام شرکت

دوره مالی  3ماهه منتهی به 98/12/29

درصد مالکیت

سال مالی شرکت
سرمایه پذیر

درآمد سرمایه
گذاری  -میلیون
ریال

سال مالی شرکت
سرمایه پذیر

درآمد سرمایه گذاری -
میلیون ریال

شرکت سرمایه گذاری البرز

-

12/29

0

12/29

0

شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک

-

12/29

0

12/29

0

داروسازی تولید دارو

-

12/29

0

12/29

0

البرزدارو

-

12/29

0

12/29

0

شرکت پخش البرز

-

12/29

0

12/29

0

12/29

0

12/29

0

12/29

0

12/29

0

شرکت سبحان انکولوژی
شرکت فارمیکو

5

شرکت ایران دارو در دوره مورد گزارش برنامه ای در خصوص ادغام  ،تحصیل و واگذاری تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه
گذاری نداشته است.در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی ،امکان سرمایه گذاری بیشتر در آینده وجود خواهد داشت.
2-1

اهداف مدیریت و راهبردها
شرکت ایران دارو (سهامی عام) در زمینه تولید داروهای انسانی و مکمل رژیمی غذایی با کیفیت برای پاسخ به نیازهای
دارویی بیماران و ارتقای سالمت و شادابی جامعه با تکیه بر تخصص منابع انسانی ،انطباق با استانداردهای صنعت دارو
و قوانین سازمان غذا و داروی کشور ،به کارگیری تجهیزات و تکنولوژی کارآمد حضوری فعال و پویا داشته و با نگاهی
به آینده در نظر دارد با تمرکز بر کیفیت و ایجاد دسترسی دارو در راستای اهداف نظام سالمت ،بهبود مستمر ساختارها،
14

شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

پروسه ها و محصوالت همانند سنوات گذشته و فرموالسیون های فعلی و محصوالت جدید را نیز با این رویکرد
انتخاب نماید .همچنین با توجه به ارزش نیروی انسانی کارآمد برای تحقق اهداف حقوق در ارتقای سطح دانش و
نگهداری نیروها همت گمارد و اهداف زیر مدنظر مدیریت شرکت می باشد.
2-2

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی

الف – اهداف کوتاه مدت :
 تالش شرکت در حفظ سودآوری و کنترل هزینه ها
 حفظ توان تولید و فروش بر اساس روند سالهای گذشته  ،بدیهی است که کسری نقدینگی موجود در صنعت و
نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای ناشی از تحریم ها به آن تاثیر گذار می باشد.
 کنترل و کاهش تخفیفات به گونه ای که بر روند و میزان فروش تاثیر گذار نباشد.
ب – اهداف بلند مدت :
 ارتقاء کیفیت فرایندها و خطوط تولیدی
 توسعه و تولید محصوالت جدید جهت دستیابی به افزایش سهم بازار نسبت به سایر رقبا که در این راستا با اجرای
فرایند بهبود  GMPاقدام به دریافت مجوز محصوالت جدید شده و از این بابت از سال 1396تا کنون تعداد 30
عدد پروانه جدید اخذ گردیده است.
 تنوع سازی محصوالت
 برندسازی محصوالت
 گسترش شرکت و توسعه کمی و کیفی شرکت
 2-3چگونگی مواجهه مدیر با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده از آن روندها و
نحوه اندازه گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن :
 تشکیل کمیته تولید جهت ارزیابی محصوالتی که حاشیه سود بیشتری برای شرکت ایجاد مینماید.15

شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

 کمیته فروش  :بررسی فروش و تخفیفات و تحلیل آن در جهت افزایش فروش و کاهش تخفیفات و همچنینوصول مطالبات
 کمیته تامین مواد و اقالم بسته بندی (زنجیره تامین) بررسی مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز جهت محصوالتبر اساس بودجه تدوین شده و نیاز بازار و اولویت بندی آنها با توجه به میزان موجودی آنها درانبار و ماندگاری
آن بر اساس نیاز ماهانه
 جلساتی در خصوص کمیسیون معامالت بابت خریدهای شرکت از لحاظ کمی و کیفی 2-4برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع :
مذاکره و تامل با شرکتهای جدید  ،شرکتهایی که در حال حاضر با آنها وارد تامل نشده ایم.
 2-5راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه:
 شرکت از طریق واحد بازرگانی اقدام به مذاکره با شرکتهای تامین کننده یا مواد اولیه در داخل کشور و یا یافتنتامین کننده جدید با قیمتهای مناسبتر در کشورهای خارجی اقدام می نماید.
 تشکیل جلسات کمیسیون معامالت نیز گونه ای از اقدامات شرکت جهت بررسی تامین کننده از لحاظ صرفه وصالح برای شرکت و کیفیت محصوالت
 2-6اهداف و برنامه های زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیر :
شرکت در جهت پیشبرد اهداف سازمان  ،اهداف را به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت تفکیک نموده است  ،اهداف کوتاه
مدت بیشتر در جهت کسب سود و یافتن تامین کننده مواد اولیه با قیمتهای مناسب و تسهیالت مالی با نرخ مقرون به صرفه
می باشد  ،اهداف بلند مدت شامل کسب سهم بیشتری از بازار در محصوالت دارویی میباشد ،که البته در این راستا با توجه
به افزایش نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن به قیمت مواد اولیه افزایش نرخ دارو انتظار می رود.
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 2-7رتبه شفافیت اطالعاتی شرکت:
شرکت ایران دارو در آخرین رتبه بندی اطالعاتی بعنوان شفاف ترین ناشر بورسی با توجه به احراز باالترین امتیاز در شاخص
اطالع رسانی انتخاب گردیده است.
 3-1ریسک ها و اقدامات مرتبط
خطرها و برنامه های پوششی به شرح بندهای  3-6و  3-7می باشد.
 3-2منابع مالی و غیر مالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای
دستیابی به اهداف اعالم شده مدیر:
منابع مالی شرکت از محل وصول مطالبات (فروش محصوالت)  ،تسهیالت بانکی و افزایش سرمایه می باشد ،عدم وصول
مطالبات از خریداران محصوالت شرکت به علت مشکالت نقدینگی صنعت دارو میتواند باعث افزایش قابل توجه دوره وصول
مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی ها و خرید مواد اولیه و کاهش تولید شرکت گردد .برنامه
های آتی شرکت در جهت مدیریت نقدینگی شرکت مبتنی بر وصول مطالبات شرکت ،اخذ تسهیالت بانکی با نرخ پایین می
باشد.
الزم به ذکر است تامین منابع مالی از محل فروش ضایعات و اقالم راکد نیز در نظر شرکت بوده و در زمره اهداف آن قرار
دارد.
 3-3تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت
شرکت در راستای مدیریت ساختار سرمایه شرکت در مقاطع سه ماهه ،شش ماهه  ،نه ماهه و ساالنه با کنترل نسبت های
مالکانه و نسبت بدهی به سرمایه ،ساختار سرمایه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و با شرکتهای مشابه  ،همگروه و صنعت
مقایسه گردیده و در صورت نیاز به اصالح ساختار تصمیماتی در این زمینه اتخاذ می گردد.
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دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

 3-4سرمایه انسانی و فکری
شرکت ایران دارو در سال  96موفق به تمدید گواهینامه  ISO 10015:1999و در سال  98با توجه به اتمام
مهلت اعتبار این گواهینامه آکادمی توف نورد  ،این گواهینامه مجددا صادر گردید موفق به دریافت ISO9001:2015
آموزش از موسسه توف نورد گردید و بر این اساس نیازسنجی ،طراحی ،اجرا و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی انجام
می پذیرد .در سال مالی 4 ،1400-99دوره آموزشی برگزار که از این تعداد  2دوره بصورت درون سازمانی توسط مدرسین
داخلی و  2دوره بصورت برون سازمانی در موسسات آموزشی معتبر برگزار گردید .مجموع ساعت آموزشی ارایه شده در سال
مالی  99به میزان  34ساعت ،و سرانه آموزش  1ساعت می باشد .اثربخشی آن ها  %85می باشد.
در سال مالی  1400-99تعداد  3جلسه هیات مدیره  3 ،جلسه کمیته ریسک  3،جلسه کمیته حسابرسی در جهت اهداف
سازمان طی دوره مورد گزارش با حضور کلیه اعضاء تشکیل شده است.
 3-5مشارکت کارکنان
واحد اداری و منابع انسانی این شرکت در راستای مسئولیت مهم اجتماعی خود در خصوص حفظ و صیانت از نیروی کار و
ارتقای سطح سالمت کارکنان و در این دوره اقدامات الزم را بعمل آورده است.
 3-6ریسک ها و مخاطرات فعالیت شرکت :
ریسک نوسانات نرخ بهره :افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تأمین مالی میتواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود
چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت از محل تسهیالت بانکی تأمین میشود.
عمده موادهای خریداری شده یا مستقیماً از خارج خریداری شده ویا از نمایندگان آنها در داخل که وابسته به قیمت ارز می
باشد.
ریسک نوسانات نرخ ارز :با توجه به اینکه بیش از  %35مواد مصرفی شرکت و قسمت زیادی از قطعات یدکی مورد نیاز وارداتی
است ،افزایش قابل توجه قیمت برابری ارز و به خصوص یورو در مقابل ریال می تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصوالت
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تولیدی و در صورت عدم افزایش قیمت محصوالت منجر به کاهش سود خالص شرکت شود .بدیهی است افزایش قیمت
محصوالت می بایستی به گونه ای صورت گیرد که پوشش الزم جهت نوسانات و افزایش نرخ ارز را بدهد که این امر در
دستور کار شرکت قرار دارد.
ریسک عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی :با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات و همچنین ماشین
آالت جدید ،هر گونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریمهای بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی میتواند باعث
کاهش فعالیتهای شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود.
ریسک تجاری :عواملی از قبیل عرضه محصوالت مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصوالت
مشترک میتوانند باعث کاهش فروش محصوالت شرکت شود  .همچنین با توجه به رقابتی بودن بازار محصوالت شرکت و
صنعت دارو ،افزایش هزینه تخفیفات و جوایز فروش از عوامل و مخاطرات تاثیر گذار بر عملکرد و سود شرکت می باشد.
تغییر قوانین  :تغییر در قوانین سازمان غذا ودارو ،مالیاتی ،بیمه  ،تعرفه های گمرکی  ،استانداردهای حسابداری و ...می تواند
برعملکرد و سود شرکت تاثیر گذار باشد.
شرکت همواره تالش نموده است با آشنایی به قوانین و الزامات مربوطه منتشره از نهادهای دولتی در صدد شناسایی ریسکها
برآمده و بتواند محدودیت های ناشی از ریسک های یاد شده فائق آید.
از طرفی برنامه های آتی شرکت بر آن است تا بتواند از فرصتهای ایجاد شده در سطح کالن اقتصادی منتفع گردد .
روابط کسب و کار با ذینفعان همواره بر مبنای رعایت حقوق طرفین و دستیابی به رابطه برد برد می باشد.
3-7

برنامه ها و راهبردهای شرکت برای کاهش ریسک به شرح ذیل می باشد:

الف -بررسی و پیگیری ریسکها و تشکیل کمیته ها بر اساس نظام نامه مدیریت ریسک شرکت
ب -پیگیری ،تدوین و راهکارها جهت کنترل و کاهش ریسک های شرکت بر اساس نظام نامه مدیریت ریسک شرکت
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پ -تهیه و تدوین گزارشهای ریسکهای شرکت در فرمت ریسک هولدینگ و شرکت در کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری
البرز به صورت ماهانه
ت -تشکیل کمیته وصول مطالبات
ث -تشکیل کمیته تجزیه وتحلیل فروش ،هزینه ها و تصمیم گیر جهت افزایش حاشیه سود وکاهش هزینه ها
ج -تدوین برنامه های استراتژی فروش بازاریابی برای کلیه محصوالت شرکت ،ایجاد بانک اطالعاتی فروش  ،و تجزیه و
تحلیل آن
چ -مذاکره با بانکهای عامل جهت اخذ تسهیالت با نرخ بهره پایین
ح -رصد ،کنترل و بررسی نوسانات نرخ ارز  ،سعی و تالش برای استفاده از ارز مبادله ای جهت خریدهای خارجی
3-8

ماهیت و میزان استفاده از ابزارهای مالی و ریسک های مرتبط با آنها

شرکت در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیر مالی همواره تالش نموده است به نحوی اقدام نماید تا حداکثر
استفاده از مزیت مذکور را فراهم نماید .به عنوان مثال شرکت توانسته است در سال های گذشته بخشی از نیازهای تأمین
مالی خود را از بازار سرمایه جذب نماید.
تیم مدیریت شرکت همواره استراتژی هایی را به کار گرفته است تا بتواند ضمن کاهش هزینه های مالی مرتبط مزیت تداوم
ارتباط بلند مدت با نهادهای مذکور را حفظ نماید.
در دوره های اخیر شرکت اقدام به اخذ تسهیالت بیشتر برای تامین نقدینگی نموده است و موجب افزایش هزینه های مالی
گردیده است  ،البته در این راستا شرکت در نظر دارد جهت تامین نقدینگی و عدم لحاظ شدن جرائم بانکی تسهیالت را به
صورت اقساط بلند مدت تبدیل وضعیت نماید.
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جزئیات منابع تامین مالی شرکت درپایان دوره مالی 3ماهه منتهی به 1399/12/30

محل تامین

نرخ سود-درصد

مانده تسهیالت قبل از
کسر سود سنواتی و
سپرده مسدودی

مبلغ هزینه مالی طی
دوره -میلیون ریال

ریالی -میلیون ریال
بانک اقتصاد نوین  -شعبه بازار استیل

18

835.392

19.703

بانک کارآفرین  -شعبه ولیعصر

18

152.901

14.580

بانک سپه  -شعبه بازار آهن

18

121.879

13.420

بانک سینا  -شعبه فرهنگ

18

192.856

23.407

جمع

-

1.303.028

71.110

 3-9بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت
بدهی های شرکت شامل  :بدهی به تامین کنندگان و سازمان امور مالیاتی و تسهیالت بانکی می باشد،شرکت در راستای
حفظ نقدینگی و دستیابی به اهداف سازمان ،اقدام به خریدهای غیر نقدی با بازپرداخت طوالنی تر و همچنین اخذ تسهیالت
بانکی با نرخ بهره مقرون به صرفه نموده است.
 3-10وضعیت سرمایه در گردش
سرمایه در گردش در واقع بیانگر دارایی جاری و بدهی جاری می باشد،در واقع وضعیت جاری و عملیاتی شرکت را به نمایش
می گذارد ،افزایش بیش از اندازه این نسبت در شرایط تورمی ریسک ناشی از کاهش ارزش دارایی ها را به دنبال خواهد
داشت،در سال  99نسبت به سال  98با افزایش سرمایه در گردش مواجه هستیم و این موضوع بیانگر کاهش بدهی های
جاری نسبت به دارایی جاری می باشد.
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 3-11سیاست های تامین سرمایه و اهداف آن
در سال  1398شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی جهت اصالح ساختار مالی و تامین سرمایه در
گردش از مبلغ  530میلیارد ریال به مبلغ  580میلیارد ریال نموده و در تاریخ  1399/09/16به ثبت رسیده است.
همچنین موضوع پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ  580میلیارد ریال به مبلغ  880میلیارد ریال معادل  300میلیارد ریال به
مجمع عمومی فوق العاده در سایت کدال افشا گردیده است.
 3-12تغییرات با اهمیت در ذخایر حق بیمه،سایر ذخایر فنی و خسارت پرداختی شرکتهای بیمه ای و
دالیل تغییر آن
شرکت در پایان هر سال با توجه به اصول و ضوابط حسابداری ،اقدام به اخذ و بازنگری ذخیره بیمه در بخش های مختلف
از جمله بیمه تکمیلی،عمر و آتش سوزی می نماید،الزم به ذکر است با توجه به تغییر ارزش دارایی های شرکت در پایان هر
سال نسبت به سنوات گذشته ،ذخیره مدنظر بازنگری و مجدد برآورد می گردد .ضمناً سالهای  90الی  95مورد رسیدگی قرار
گرفته که از این بابت اعالمیه ای برای شرکت صادر گردیده که ذخیره آن نیز در دفاتر شناسایی شده است.
ضمناٌ مالیاتهای شرکت تا پایان سال  1395قطعی و پرداخت شده و در خصوص مالیات سال  1396وجه ابرازی آن نیز پرداخت
و تسویه گردیده است.
 3-13اقدامات انجام شده در بعد اجتماعی:
در راستای مسئولیت های اجتماعی سازمان ،شرکت ایران دارو اقدام به همکاری با مراکز دانشگاهی در خصوص پذیرش
کارآموز و حمایت از پروژه ها و تحقیقات دانشگاهی می نماید .در سال مالی  ،1400-99مجموعا  5کارآموز در سازمان حضور
یافتند که از این تعداد  3نفر دانشجوی شیمی و  2نفر شیمی کاربردی بوده اند.
عالوه بر موارد فوق ،شرکت از طریق ارایه مواد اولیه به دانشگاه ها بصورت رایگان جهت انجام آزمایشات تحقیقاتی ،حمایت
و روابط خود را با دانشگاه ها و مراکز علمی توسعه می دهد .به منظور سنجش اثربخشی اقدامات انجام شده در خصوص
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مسئولیتهای اجتماعی ،هر ساله پروژه سنجش رضایت جامعه انجام و تجزیه و تحلیل های الزم بر روی آن صورت می پذیرد.
میزان رضایت جامعه در سال مالی  1400- 99از این شرکت به میزان  %85بوده است.
برنامه سال آینده در خصوص مسئولیتهای اجتماعی:
شرکت ایران دارو ،در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود برنامه های آتی زیر را تعبیه نموده است :
 مشارکت فعال در مناسبتها و همایشهای سالمت محور
 اقدام به انجام پروژه بازسازی و بهسازی شرکت در راستای کاهش هدر رفت مواد اولیه و ضایعات  ،بهبود سیستمهای
هواساز و کاهش آلودگی هوا و انطباق محیط تولیدی با الزامات  GMPبمنظور ارتقای کیفی محصوالت و اخذ
مجوز تولید محصوالت جدید
 تالش در اجرای قرارداد های تولید قراردادی محصوالت سایر شرکتها به جهت مزیت جغرافیایی محل کارخانه
 جدیت در بهبود عملکرد اجتماعی در حوزه های محیط زیست ،اقتصادی و اجتماعی
 تالش در انجام حداکثری خرید مواد اولیه تولید داخل بمنظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ممانعت از خروج ارز
از کشور
 بازنگری و انجام زمانسنجی تولید محصوالت در جهت بهبود راندمان فرایند ها و انجام برنامه ریزی مواد و ماشین
آالت MRP
 توسعه و مشارکت کارکنان در راستای استفاده بهینه انرژی و حفظ محیط زیست
ادامه پذیرش کارآموزان دررشته های مرتبط و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه بخصوص در انجام پروژه های
پژوهشی
 3-14نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن
شرکت در جهت حفظ منافع و جلوگیری از تضییع حقوق سازمان  ،در معامالت و قراردادهای حقوقی و اقتصادی از مشاور
حقوقی استفاده نموده و ریسک ناشی از وقوع دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن را به حداقل می رساند.
شرکت در دوره جاری بابت طلب از شرکت داروگستر رازی به مبلغ  24.6میلیارد ریال از ایشان شکایت و دادگاه رای به توقیف
اموال آپارتمان ایشان صادر نموده و در حال پیگیری وصول طلب می باشد.
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 4-1نتایج عملیات و چشم اندازها:
در دوره مالی  3ماهه منتهی به  1399/12/30با افزایش فروش مواجه هستیم و همچنین با تغییر در ترکیب تولید و فروش ،
توسعه و بازاریابی و همچنین تولید محصوالت جدید در سال مالی مذکور ،سود ناخالص افزایش یافته است.

دوره مالی  3ماهه منتهی به 1399/12/30

دوره مالی  3ماهه منتهی به 1398/12/29

نوع کاال

تعداد فروش

مبلغ فروش

مبلغ بهای
تمام شده

سود
ناخالص

تعداد فروش

مبلغ فروش

مبلغ بهای
تمام شده

سود
ناخالص

کپسول

53.671.600

217.659

()84.865

132.793

46.810.530

167.687

()63.040

96.397

قرص

102.578.700

191.138

()109.912

81.226

90.670.160

86.158

()50.445

31.474

پماد،کرم و ژل

3.096.696

119.405

()70.914

48.491

2.705.115

78.555

()48.607

26.083

شربت

64.922

8.694

()2.279

6.416

78.384

2.570

()1.881

563

لوسیون و اسپری

545.609

113.956

()42.768

71.188

727.996

114.804

()52.228

56.928

پودر

2.320.700

47.042

()34.165

12.877

472.668

5.331

()2.304

2.765

جمع فروش داخلی

162.278.227

697.894

()344.903

352.991

141.464.853

455.105

()218.505

214.210

قرص

2.000.000

3.008

()1.850

1.158

0

0

0

0

پماد ،کرم و ژل

200.000

8.814

()5.538

3.276

0

0

0

0

جمع فروش صادراتی

2.200.000

11.822

()7.388

4.434

0

0

0

0

164.478.227

709.716

()352.291

357.425

141.464.853

455.105

()218.505

214.210

جمع فروش داخلی و
صادراتی
برگشت از فروش
تخفیفات

فروش خالص

0
0

164.478.227

()2.858

0

0

()37.951

0

0

668.906

()352.291

357.425
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0
0

141.464.853

()6.463

0

0

()15.927

0

0

432.715

()218.505

214.210
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 4-2بحث در خصوص اینکه تا چه میزان،عملکرد جاری نشان دهنده عملکرد آتی است
با بررسی وضعیت فروش طبق جدول فوق می توان استنباط نمود فروش محصوالت افزایش یافته ،ضمناً در جهت تنوع و
تحلیل محصوالت و تولید محصوالت جدید با قابلیت سود و توان رقابتی باال اقدامات و برنامه ریزی های مدونی صورت
گرفته و در این راستا نیز همانطور که اشاره شده پروانه محصوالت جدید اخذ شده که قطعاً بر روند سود آوری و فروش شرکت
نقش موثری خواهد داشت .
همچنین افق این شرکت تا سال  1404ورود به  5کشور هدف صادراتی بصورت فروش ارزی خواهد بود.
در بررسی اقالم سود و زیانی  ،افزایش سود خالص به دلیل افزایش فروش به میزان  ، % 63کاهش تخفیفات فروش  ،کنترل
بهای تمام شده محصوالت و همچنین کنترل هزینه های مالی و هزینه های اداری بوده و در این راستا شرکت ایران دارو در
جهت مدیریت کاهش هزینه  ،برنامه ریزی هایی در خصوص فروش محصوالت با حاشیه سود باالتر و به کارگیری سیاستها
و ابزاری برای کاهش هزینه های مالی (اخذ تسهیالت با بهره پایین برای جایگزینی تسهیالت با بهره بیشتر و بلند مدت)صورت
گرفته که در حال انجام می باشد.
در دوره های اخیر ،شرکت اقدام به تبدیل و تمدید تسهیالت از قالب اقساط کوتاه مدت به اقساط بلند مدت جهت کنترل و
حفظ نقدینگی و بهبود نسبتهای مالی نموده است.
برآوردی

تعداد کارکنان :
تاریخ

99/09/30

99/12/30

1400/09/30

تعداد پرسنل تولیدی شرکت

112

107

112

تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

137

137

137

این شرکت در جهت افزایش ظرفیت تولید و تنوع محصوالت و تولید محصوالت جدید اقدام به خرید ماشین آالت ،دستگاه و
تجهیزات و اقدامات مربوط به پروژه بازسازی و به روز نمودن دستگاهها (استانداردهای )GMPدر سنوات قبل و دوره مورد
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شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

گزارش نموده که این موضوع در راستای اهداف و استراتژیهای شرکت می باشد .ضمناً در سالهای آتی با توجه به اتمام پروژه
و راه اندازی بخش نیمه جامدات تولید در این بخش نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت .
شرکت ایران دارو بخشی از مواد اولیه خود را از منابع خارجی تامین می نماید بدیهی است در صورت افزایش نرخ ارز و تغییر
سیاستهای بانکی جایگزینی آن از طریق بازار داخلی در دستور کار قرار می گیرد.
این شرکت در راستای کاهش قیمت تمام شده در سالهای آتی به دنبال یافتن تامین مواد اولیه از تامین کننده اقتصادی تر
می باشد و ضمناً با اصالح خطوط تولید با کاهش چشمگیر ضایعات مواجه خواهیم شد.
دوره مالی  3ماهه منتهی به
99/12/30

شرح

228.989
35.229
70.458
0
334.676
54.373
()35.525
0
353.524
5.071
()6.304
352.291
0
352.291

مواد مستقیم مصرفی
دستمزدمستقیم تولید
سربارتولید
هزینه های جذب نشده
جمع هزینه های تولید
خالص موجودی کاالی درجریان ساخت اول دوره
خالص موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره
ضایعات غیر عادی
بهای تمام شده کاالی تولید شده
موجودی کاالی ساخته شده اول دوره
موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره
بهای تمام شده کاالی فروش رفته
بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده

دوره مالی  3ماهه منتهی به
98/12/29

177.196
10.471
56.200
0
243.867
38.768
()47.444
0
235.191
6.706
()23.392
218.505
0
218.505

از مجموع هزینه های تولید در دوره مالی  3ماهه منتهی به  1399/12/30که معادل  334.676میلیون ریال می باشد % 68
آن مواد مستقیم مصرفی و  % 10دستمزد مستقیم و  % 22سربار می باشد .
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شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

4-3

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود( :میلیون ریال)

مبلغ سود انباشته
پایان سال مالی
گذشته

سود سهام پیشنهادی
هیئت مدیره در سال
مالی گذشته

مبلغ سود خالص
سال مالی
گذشته

سود سهام مصوب مجمع
سال مالی گذشته

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص
درصد تقسیم سود سال مالی جاری

701.191

567.000

709.082

638.000

% 80

 4-4مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالم شده:
دوره مالی  3ماهه
شاخص های عملکرد

منتهی به 99/12/30

دوره مالی  3ماهه منتهی
به 98/12/29

نسبت جاری

1.55

1.45

نسبت آنی

1.33

1.05

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها

33

43

نسبت بدهی ها به جمع دارایی ها

67

57

نسبت سود خالص به کل دارایی ها

5

5

نسبت سود ناخالص (حاشیه سود)

47

49

بازده فروش

26

25
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شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

 4-5معیارها و شاخص های عملکرد (اعداد به میلیون ریال میباشد)

دوره مالی  3ماهه

درصدنسبت به

دوره مالی  3ماهه

درصد نسبت به

منتهی به

فروش

منتهی به

فروش

شرح

99/12/29

99/12/30

فروش

668.906

-

432.715

-

سود ناویژه

316.615

47

214.210

49

هزینه های اداری و عمومی

()22.525

3.37

()15.270

3.53

سود عملیاتی

296.085

44

198.025

56

هزینه های مالی

()71.110

10.6

()60.792

14

()805

0.12

306

0.07

173.732

26

106.593

25

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
سود خالص

در سال  99نسبت به سال  98با توجه به شرایط رقابتی بازار ،فروش خالص شرکت به میزان  %55افزایش یافته ،سود ناخالص
شرکت به میزان  %48افزایش یافته است ضمناً هزینه های اداری و تشکیالتی از مبلغ  15.270میلیون ریال به مبلغ 22.525
میلیون ریال معادل  47درصد افزایش یافته است.
با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو و لزوم تمدید تسهیالت مالی شرکت  ،هزینه های مالی شرکت به نسبت سال گذشته
به میزان  17درصد افزایش یافته و نهایتاً ماحصل موارد فوق منجر به افزایش  %63سود نسبت به دوره مشابه سال قبل
گردیده است.
عوامل موثر بر شرایط بازارهای داخلی و همچنین تصویب و صدور بخشنامه ها و الزامات قانونی منجر به عدم قطعیت پیش
بینی ها شده که با نظر به موضوعات مذکور شرکت ایران دارو با همان روند صعودی به تولید و فروش خود ادامه داده و انتظار
می رود نسبت های مربوط به تولید و فروش و در نتیجه سود شرکت در سال جاری رشد قابل مالحظه ای داشته باشد.
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شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

همانگونه که در بخش نتایج عملیات و چشم اندازها نیز اشاره شد شرکت توانسته است بودجه تولیدو فروش مصوب و سود
دوره جاری را محقق نماید  .صنعت دارو در طی سال های اخیر با مشکل نقدینگی و عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط
شرکتهای پخش مواجه می باشد.
لذا شرکت جهت کاهش ریسک مربوطه ضمن اخذ تضامین کافی از شرکتهای پخش نسبت به اخذ مصوبات بانکی در خصوص
تسهیالت مالی اقدام نموده است .
سایر مولفه های با اهمیت به همراه شاخص اندازه گیری آن ها و تشریح علت انحراف در جدول زیر خالصه می شود.
ارقام به میلیون ریال
ماهه مالی منتهی به 99/12/30

عملکرد واقعی دور مالی  3ماهه
منتهی به 99/12/30

مبلغ فروش

646.028

668.906

نسبت بهای تمام شده به فروش

47

47

کنترل تخفیفات فروش

نسبت سود ناخالص به فروش

53

53

عمدتا ناشی از افزایش قیمت

هزینه های مالی به فروش

11.6

10.6

سود خالص

24.8

26

شرح

شاخص اندازه گیری بودجه  ،دوره 3

دالیل انحراف

افزایش تولید،تامین مواد اولیه
مورد نیاز

محصوالت
ناشی از کاهش حجم تسهیالت
مالی دریافتنی

29

متاثر از عوامل فوق

شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

 4-6تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه :

طرح های عمده
در دست اجرا

هزینه های
برآوردی ریالی
طرح  -میلیون
ریال

بازسازی
ساختمانهای
تولیدی
مطابق
اصول
GMP

57.615

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در
تاریخ 99/09/30

70

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در
تاریخ
99/12/30

70

درصد پیشرفت
فیزیکی
برآوردی طرح تا
تاریخ
1400/09/30

80

تاریخ برآوردی بهره
برداری از طرح

1401/12/29

تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای
آتی شرکت

دریافت پروانه
محصوالت جدید و
اصالح  GMPخطوط
تولیدی و تمدید پروانه
های محصوالت جاری

شرکت ایران دارو جهت انطباق با استانداردهای  GMPاز سال  1394اقدام به بازسازی و نوسازی خطوط تولیدی در قالب
 15فاز نموده است که تا سال  1396هشت فاز تکمیل و به بهره برداری رسیده است پیش بینی میگردد تا پایان سال 1401
پروژه به اتمام برسد.
الزم به ذکر می باشد با توجه به شرایط اقتصادی و رقابتی بازار دارو ،تمرکز شرکت بر خرید مواد اولیه می باشد شرکت در
سال  99برنامه ای جهت اجرای پروژه بازسازی نداشته است وادامه پروژه بازسازی و بهینه سازی به سال  1400موکول می
یابد.
5-1

اقدامات انجام شده هیات مدیره در خصوص رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب
سازمان بورس و اوراق بهادار

 5-2تهیه و تدوین دستورالعمل های الزم :
-1تهیه و تدوین منشور دبیرخانه و هیات مدیره  -2تشکیل دبیرخانه هیات مدیره -3افشای گزارشهای مالی و سمت و سوابق کاری اعضای
هیات مدیره در سایت شرکت -4تشکیل کمیته ریسک و شناسایی و پیگیری ریسکهای شرکت
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شـرکت ایـران دارو (سهامی عام)
گـزارش تفسـیری مدیریت
دوره مالی  3ماهه منتهی به /30اسفند1399/

 5-3مدیران اجرائی شرکت:
نام و نام خانوادگی

تحصیالت

سمت

سابقه اجرایی
در شرکت

دکترای داروسازی

98/10/07

دکتر فردوس نصیری زاده

مدیر عامل

فوق لیسانس مدیریت

93/04/07

محمدرضا بهمن زاده

معاونت مالی و اقتصادی

89/01/01

مهندس جمال الدین پساوند

مدیر برنامه ریزی

مهندس صنایع

مهندس آرین صرافی

مدیر فنی مهندسی

مهندس مکانیک

89/01/01

مهدی امیر احمدی

مدیر مالی

لیسانس حسابداری

96/06/01

حسین قمالقی

مدیر حسابرسی داخلی

فوق لیسانس حسابداری

92/09/09

دکتر سید مسعود متولیان

مدیر تولید

دکترای داروسازی

92/12/05

دکتر علیرضا اذانی

مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت

دکترای داروسازی

98/06/20

محسن سلطانی

مدیر حراست

لیسانس شیمی

99/04/16

دکتر لیال ابراهیمی

مدیر تحقیقات

دکترای داروسازی

96/01/01

دکتر عفت فخاری

سرپرست آزمایشگاه

دکترای داروسازی

96/01/01

اکبر عزیزی

سرپرست اداری

فوق لیسانس مدیریت فناوری اطالعات

83/09/01

بیژن خجسته روز

مدیر فروش و بازاریابی

لیسانس مدیریت

95/07/03

آرمین ملک

مدیر بازرگانی و صادرات

فوق لیسانس مدیریت

97/12/01

 5-4افشاء در خصوص آثار احتمالی ناشی از افشاء اطالعات با اهمیت
-1شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام طی دوره
-2دریافت مجوز تغییر بیش از  10درصد در نرخ فروش محصوالت
-3اطالع رسانی در خصوص افزایش سرمایه شرکت در طی دوره مورد رسیدگی
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