


(مبالغ به میلیون ریال)

 یادداشت 

53,494,7132,838,181درآمدهای عملیاتی

(1,556,455)(2,237,452)6بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

1,257,2611,281,726سود ناخالص

(116,928)(148,176)7هزینه های فروش، اداری و عمومی 

833,77420,065سایر درآمدها

(17,435)(34,209)9سایر هزینه ها

1,108,6511,167,427سود عملیاتی

(347,721)(453,172)10هزینه های مالی 

1188,65736,308سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

744,135856,014سود  قبل از مالیات

:هزینه مالیات بر درآمد 

(193,211)(144,879)27 سال جاری

599,256662,803سود خالص 

:سود پایه هر سهم

1,0161,040(ریال)عملیاتی 

(277)(333)(ریال) غیر عملیاتی 

12684763

(سهامی عام )شرکت ایران دارو
صورت سود وزیان

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، لذا صورت مذکور 

.ارائه نشده است
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. یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیرصورتهای مالی است

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی به 

1401/09/30



(مبالغ به میلیون ریال)

1401/09/301400/09/30 یادداشت 

: داراييهاي غير جاري 

13136,496125,628دارایی های ثابت مشهود

1414,58616,335دارایی های نامشهود

151,5105,523سرمایه گذاریهای بلند مدت 

166,6216,930دریافتنی های بلندمدت

159,212154,416جمع دارايي هاي غير جاري 

: داراييهاي جاري 

17117,298310,130پیش پرداخت ها 

181,258,1111,461,314موجودی مواد و کاال 

163,538,8932,550,580دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

1919,446268,158موجودی نقد 

4,933,7474,590,183جمع دارايي هاي جاري 

5,092,9604,744,599جمع دارايي ها 

حقوق مالکانه 

20880,000880,000سرمایه 

2188,00088,000اندوخته قانونی 

223939سایراندوخته ها

646,051683,664سود انباشته

(69,702)(31,233)23سهام خزانه

1,582,8571,582,002جمع حقوق مالکانه

: بدهي هاي  غير جاري 

25033,936تسهیالت مالی بلندمدت

26111,13470,301ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

111,134104,237جمع بدهي هاي غيرجاري 

: بدهي هاي جاري 

24601,802397,604پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

27401,473367,952مالیات پرداختنی

28602,064263,149سود سهام پرداختنی 

251,793,6302,029,211تسهیالت مالی 

290444پیش دریافت ها

3,398,9693,058,360جمع بدهي هاي جاري 

3,510,1033,162,597جمع بدهيها 

5,092,9604,744,599جمع حقوق مالکانه و بدهي ها 

(سهامی عام )شرکت ایران دارو
صورت وضعیت مالی

1401 اذر 30به تاریخ 

. یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیرصورتهای مالی است

3

حقوق مالکانه و بدهي ها

بدهي ها

داراييها 



 سرمایه
 اندوخته 

قانونی

 سایر 

اندوخته ها
 سود انباشته

 سهام 

خزانه
 جمع کل

1,582,002(69,702)1400/10/01880,00088,00039683,664مانده در 

1401000000تغییرات حقوق مالکانه در سال 

1401000599,2560599,256سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال 

(598,400)0(598,400)000سود سهام مصوب

(331,165)(331,165)0000خرید سهام خزانه

0000369,633369,633فروش سهام خزانه

(38,469)0(38,469)000حاصل از فروش سهام خزانه (زیان)

1,582,857(31,233)1401/09/30880,00088,00039646,051مانده در 

1399/10/01580,00058,00039701,19101,339,230مانده در 

1400000000تغییرات حقوق مالکانه در سال 

1400000662,8030662,803سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال 

300,0000000300,000افزایش سرمایه

(638,000)0(638,000)000سود سهام مصوب

(185,743)(185,743)0000خرید سهام خزانه

0000116,041116,041فروش سهام خزانه

(12,330)0(12,330)000حاصل از فروش سهام خزانه (زیان)

00(30,000)030,0000تخصیص به اندوخته قانونی

1,582,001(69,702)1400/09/30880,00088,00039683,664مانده در 
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(سهامی عام )شرکت ایران دارو

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

. یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیرصورتهای مالی است

(مبالغ به میلیون ریال)



 

:جريان هاي نقدي حاصل از فعاليت هاي عملياتي 

30490,326122,860نقد حاصل از عملیات

(91,950)(111,358)پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد  

378,96830,910جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

:جريان هاي نقدي حاصل از فعاليتهاي سرمايه گذاري 

(16,815)(30,424)13پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

(923)0پرداخت های نقدی برای خرید دارائی های نامشهود

(4,996)0پرداخت های نقدی بابت تحصیل  سرمایه گذاری بلندمدت

4,0140دریافت های ناشی از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت

(1,000)(10,000)قرض الحسنه پرداختی بابت تحصیل خدمات پیمانکاری مدبر

113,2314,118دریافت نقدی بابت سپرده های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار

(19,616)(33,179)نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری (خروج)جریان خالص 

345,79011,294جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

:جريان هاي نقدي حاصل از فعاليتهاي تامين مالي 

036,913دریافت های ناشی از افزایش سرمایه

361,6631,011,717دریافت های ناشی از تسهیالت 

50,0000دریافت های ناشی از قرض الحسنه از شرکت گروه دارویی سبحان

(81,000)(24,000)23پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه

(250,287)(168,331)پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت 

(327,925)(554,358)پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

(261,386)(259,485)پرداخت های نقدی بابت سود سهام 

(594,511)128,032

139,326(248,721)در وجه نقد (کاهش)خالص افزایش

268,158128,877مانده وجه نقد در ابتداي سال

(45)1110تاثیرتغییرات نرخ ارز

19,446268,158مانده وجه نقد در پايان سال

31361,663964,894معامالت غیر نقدی 

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی به 

1401/09/30

(سهامی عام )شرکت ایران دارو
صورت جریان های نقدی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 
(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت 
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. یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیرصورتهای مالی است

وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی (خروج)جریان  خالص ورود



تاريخچه و فعاليت  – 1

سال مالی منتهی به 

1401 آذر 30

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

نفرنفر

11کارکنان رسمی

147159کارکنان قراردادی

148160

8782کارکنان شرکت های خدماتی

235242

 صادره از سـوی وزارت صـنایع و معادن ، بهره برداری از 1345/6/5 مورخ 25198 به مـوجب پـروانه بـهـره بـرداری شـماره 

 شامل خطوط کامل 1388/4/1ظرفیت تولید شرکت طبق اصـالحیه پـروانه بـهره بـرداری مورخ . کـارخانه شرکت آغاز شده است

تولید قرص، کپسول ، اشکال نیمه جامد، شربت ، لوسیون موضعی ، اسپری موضعی ،پودر و پماد استریل چشمی برای یک شیفت کاری 

.می باشد

. اساسنامه ، تولید و فروش محصوالت دارویی بوده است2فعالیت شرکت در سال مالی مورد گزارش منطبق باماده 

تعداد کارکنان دراستخدام و نیز تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند ، طی سال مالی 

:به شرح زیر بوده است 
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(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

 بـه صورت شرکت سهامی خاص و به نام شرکت سایانامید کی ، بی ، سی و 1343 درمهرماه 10100394490شرکت ایران دارو با شناسه ملی 

 1361/8/2نام شرکت در تاریخ .  دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهـران به ثبت رسیـده است1343/07/21 مورخ 9489تحـت شـماره 

بعنوان سیصد 1380به سهامی عام تبدیل شده است، همچنین ایران دارو از اسفندماه 1379/11/10به ایران دارو تغییر و نوع شرکت نیز در تاریخ 

درحال حاضر شرکت ایران دارو  . و بیست ویکمین  شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج گردیـده است

.مرکز اصلی و کارخانه شرکت در تهران واقع است. جزو  شرکت گروه داروئی سبحان و واحد تجاری نهایی  ، شرکت گروه دارویی برکت می باشد

 اساسنامه ،تاسیس هرقسم کارخانه یا موسسه برای تهیه و تولید و فـروش و توزیع محصوالت 2   موضوع فعالیت  شرکت طـبق ماده 

دارویی،  انسانی و دامی،گیاهی،مکمل های غذایی، شیمیایی،آرایشی و بهداشتی، کشاورزی،ملزومات دارویی،کیت های تشخیص طبی و 

مـواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در صنایع  فوق الـذکر ، 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

تعداد کارکنان– 1 – 3     

تاريخچه – 1 – 1     

فعاليت اصلي  – 1 – 2     



-3-2-1

-3-2-2

نوع ارز 

نیماییدینارعراق

نیمایییورو
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اهم رويه هاي حسابداري - 3 

درآمد عملياتي-3-2

تفاوت تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و سـاخت دارایـی هـا، ناشـی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورتی که کاهش ارزش ریـال -  ب

 درصد باشد و در مقابـل بـدهی حفـاظی وجـود نداشته باشد، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای 20نسـبت بـه تـاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 

.تمام شده دارایی مربوط اضافه میشود

، سـود ناشـی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبالً به بهای ( درصد20حداقل )در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال  –پ 

.تمـام شـده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر میشود

.در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیـان گزارش میشود –ت 

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

.درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود

اقالم پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی واقالم غیر پولی  به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده - 3-3-1

:نرخ های قابل دسترس به شرح زیر است .است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود

موجودی نقد و بانک

استانداردهاي حسابداري جديد و تجديد نظر شده- 2

:آثار با اهمیت ناشی از اجرای استانداردهای جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز الزم االجرا نیستند به شرح زیر می باشند-2-1

براساس ارزیابی ها و .  الزم االجرا است1401/01/01 با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز می باشد که از تاریخ 16استاندارد جدید حسابداری -2-1-1

.برآوردهای شرکت،انتظار می رود بکارگیری استاندارد مزبور،آثار با اهمیت آتی بر عملیات شرکت نداشته باشد

واردات کاال(ریال ) 303.860

مانده ها ومعامالت مرتبط 

دریافتنی های ارزی 

دلیل استفاده از نرخ 

مطابق با قرارداد (ریال ) 197

مباني تهيه و اندازه گيري استفاده شده در تهيه صورتهاي مالي- 3-1

.ـ   صورتهای مالی ساالنه بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است 3ـ1ـ1

.درآمد عملیاتی حاصل از فروش کاالدر زمان تحویل کاال به مشتری شناسایی می شود 

تسعير ارز-3-3

.درآمد ارائه خدمات ،در زمان ارائه خدمات ،شناسایی می گردد 

نرخ تسعیر 

.تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجدشرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود- الف

:تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود- 3-3-2



نرخ استهالکنوع دارایی

ساله5نرم افزارهای رایانه ای

روش استهالک

خط مستقیم

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

 ساله25

در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز،از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب -3-3-3

اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد،نرخ مورد استفاده،نرخ اولین تاریخ است که در . مربوط،بر حسب آن تسویه می شود

.آن،تبدیل امکان پذیر می شود

مخارج تامين مالي- 3-4

دارایی های واجد "مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود ، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل 

.است "شرایط

داراييهاي ثابت مشهود - 3-5

مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود .  داراییهای ثابت مشـهود ، برمبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود- 3-5-1 

وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منابع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری 

مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت .دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود

.دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود ، درزمان وقوع بعنوان هزینه شناسایی می گردد

خط مستقیم 

برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهالک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها - 3-5-2-1

پس از آمادگی جهت بهره برداری  (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی)در مواردی که هریک از دارایی های استهالک پذیر . منظور می شود

 ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرارنگیرد، میزان استهالک آن برای مدت یاد شده معادل 6به علت تعطیل کار یاعلل دیگر برای بیش از 

مدت زمانی که دارایی مورد % 70در این صورت چنانچه محاسبه استهالک بر حسب مدت باشد، . درصد نرخ استهالک منعکس در جدول باالست30

.استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهالک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد

مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک .دارایی های نامشهود، برمبنای بهای تمام شده اندازه گیری و درحسابها ثبت می شود- 3-6-1

محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات،مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند 

شناسایی مخارج در مبلغ . مخارج آموزش کارکنان و مخارج اداری،عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود

بنابراین،مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری . دفتری یک دارایی نامشهود،هنگامی که دارایی آماده بهره برداری،متوقف می شود

.مجدد یک دارایی نامشهود،در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود

خط مستقیم  ساله 6ابزار آالت 

نزولی درصد 12

 ساله 6

خط مستقیم  ساله 6

دارایی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 
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ساختمانها 
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روش استهالک نرخ استهالک 

خط مستقیم 

مستحدثات زمین 

خط مستقیم 

استهالک دارایی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار - 3-5-2

 قانون مالیات 1394/04/31 اصالحیه مصوب 149دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهالکات موضوع ماده (شامل عمرمفید برآوردی )

:واصالحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها وروش های زیر محاسبه می شود1366های مستقیم مصوب اسفند 

ماشین آالت و تجهیزات

خط مستقیم  ساله 6 و 15تاسیسات 

وسایل نقلیه 

استهالک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین ،با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس - 3-6-2

:نرخ و روش زیر محاسبه می شود

دارايي هاي نامشهود- 3-6 

 ساله 6 و 5 ،3اثاثیه و منصوبات 



اندازه گيري

شناخت درآمد

قطعات و لوازم یدکی

 میانگین موزون ساالنه 

  میانگین موزون متحرک  

.سـرمایه گذاریهای بلند مـدت در اوراق بهادار به بـهای تمام شده به کـسر کاهش ارزش انباشته هـریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود

مواد اولیه و بسته بندی

کاالی در جریان ساخت

زيان کاهش ارزش دارايي ها-3-7 

در این . درپایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد-3-7-1

چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی . صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد

.واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد 

آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال برامکان کاهش ارزش، -3-7-2

.به طور ساالنه انجام می شود

. ، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد(یاواحد مولد وجه نقد)مبلغ بازیافتنی یک دارایی -3-7-3

ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول وریسک 

.های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد 

سرمايه گذاريها- 3-10

ذخایر در پایان دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین براورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر 

.محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود

ذخاير- 3-9

تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش  (یا واحد مولد وجه نقد)تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد،مبلغ دفتری دارایی- 3-7-4

یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالفاصله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد،مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این 

.صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد

می  (واحد مولد وجه نقد)در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی - 3-7-5

. باشد،مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل،افزایش می یابد

نیز بالفاصله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده  (واحد مولد وجه نقد)برگشت زیان کاهش ارزش دارایی 

.باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد

ذخیره تخفیفات جنسی- 3-9-1

بر مبنای میزان موجودیهای نزد انبارهای پخش و براساس میانگین تخفیفات طی دوره برآورده و به حساب  تخفیفات  (کاالیی)ذخیره تخفیفات جنسی 

.منظور می شود (و طرفیت حسابهای فیمابین با شرکتهای پخش)

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان - 3-9-2

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و درحسابها منظور می 

.شود

روش مورد استفاده

 میانگین موزون متحرک 

درصورت فزونی بهای تمام شده نسبت .هریک از اقالم اندازه گیری می شود  "اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش" موجودی مواد وکاال بر مبنای 

بهـای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیر . به خالص ارزش فروش ، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود

:تعیین میگردد 

 میانگین موزون ساالنه 

ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شــرکت . ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قــابل توجه است 

در نتیجه رویـــدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای  (قانونی یا عرفی)دارای تعهد فعلی 

.اتکاپذیر قابل برآورد باشد 

موجودي مواد و کاال- 3-8 

کاالی ساخته شده

.شناسایی می شود (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر 
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ذخیره تخفیفات جنسی- 4-2-1

قضاوت مربوط به برآوردها- 4-2

قضاوت هاي مديريت در فرآيند بکارگيري رويه هاي حسابداري و برآوردها- 4

قضاوت ها در فرآيند بکارگيري رويه هاي حسابداري - 4-1

طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیرجاری- 4-1-1

این . هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری  سرمایه گذاری های بلندمدت برای  مدت  طوالنی را  دارد

سرمایه گذاری ها با قصد استفاده  مستمر توسط  شرکت نگهداری  می شود و هدف  آن  نگهداری  پرتفویی  از سرمایه گذاری ها جهت  تامین  

.درآمد و یا رشد سرمایه  برای  شرکت است 

مالیات جاری و انتقالی در سود و زیان شناسایی میشود، به استثنای زمانی که آنها مربوط به اقالمـی باشـند کـه در سایر اقالم سود و زیان جامع یا 

مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی مـی شـوند، کـه در ایـن خصـوص، مالیـات جاری و انتقالی نیز به ترتیب در سایر اقالم سود و زیان جامع یا 

مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی میشود

ماليات جاري-3-12

هزينه ماليات-3-12-1

مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شوند،مگر در مواردی که به اقالم .هزینه مالیات،مجموع مالیات جاری و انتقالی است

شناسایی شده در صورت سود وزیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع یا مستقیما در حقوق 

.مالکانه شناسایی می شوند

هیات مدیره با توجه به میزان فروش و بررسی نتایج سال های قبل و بازخوردهای دریافت شده از مشتریان در طی سال اقدام به برآورد 

.ذخیره تخفیفات جنسی می نماید
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مالیات انتقالی- 3-12-2

سهام خزانه-3-11

سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسایی و ثبت می شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه در صورت -3-11-1

در زمان خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزار های مالکانه خود شرکت، هیچ  سود یا زیانی در صورت سود و زیان شناسایی . وضعیت مالی ارائه می شود

.مابه ازای پرداختی یا دریافتی باید بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی گردد. نمی شود

هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمی شود و مابه التفاوت خالص مبلغ -3-11-2

.سهام خزانه شناسایی و ثبت می شود (کسر)فروش و مبلغ دفتری در حساب صرف 

مانده بستانکار حساب . انباشته منتقل می شود (زیان)سهام خزانه به حساب سود  (کسر)در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار در حساب صرف -3-11-3

در » صرف سهام خزانه«انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان  (زیان)مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود  

.انباشته منتقل می شود (زیان)صورت وضعیت مالی در بخش حقوق مالکانه ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود 

هرگاه تنها بخشی  از مجموع  سهام خزانه ، واگذار شود، مبلغ  دفتری  هر سهم خزانه بر مبنای  میانگین  بهای  تمام  شده  مجموع  سهام -3-11-4

.خزانه محاسبه  می شود

(سهامی عام )شرکت ایران دارو
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مالیات جاری و انتقالی دوره جاری-3-12-3

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی 

در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول . محاسبه می شود

مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی های مزبور تا میزان قابل 

.چنین کاهشی، در صورتی برگشت داده میشود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد. بازیافت کاهش داده میشود



درآمدهاي  عملياتي –5

مبلغتعدادمبلغتعداد

:فروش  خالص 

داخلي

1,387,532  273,996,5521,874,525234,185,770(عدد)کپسول 

752,657  421,226,810973,065403,337,088(عدد)قرص 

408,721  11,226,702707,9909,866,263(عدد)پماد ، کرم و ژل 

17,280  149,45810,760215,417(عدد)شربت 

373,188  1,944,239468,3221,740,135 (عدد)لوسیون و اسپری 

133,983  5,889,814146,5686,946,442(ساشه)پودر 

714,433,575 4,181,231656,291,115  3,073,361

صادراتي

0068,830(عدد)کپسول   1,677

25,549  0010,978,140(عدد)قرص 

0060,664 (عدد)لوسیون و اسپری   12,151

57,097  001,339,294(عدد)پماد ، کرم و ژل 

0012,446,928  96,475

3,169,835  4,181,231668,738,043 714,433,575فروش ناخالص

(5,827)(100,477)برگشت از فروش

(325,828)(586,042)تخفیفات

3,494,7132,838,181فروش خالص

قیمت گذاری محصوالت دارویی توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و محصوالت مکمل توسط سازمان - 5-1

.غذا و دارو انجام میگیرد 

تخفیفات اعمال شده در فاکتورهای فروش و جوایز و کاالی اعطایی به شرکتهای پخش با نظر کمیته فروش و تایید - 5-2

همچنین علت افزایش تخفیفات و برگشت از فروش نسبت به سال . مدیرعامل و تصویب هیات مدیره اعمال گردیده است 

گذشته ، از بابت برگشت محصول مولتی ویتامین پالس از شرکت پخش البرز به جهت تحویل به سازمان غذا و دارو و همچنین 

.تغییر شرایط بازار ،جهت کسب سهم بیشتری در بازار در سال جاری می باشد

همچنین . فروش صادراتی شرکت بصورت ریالی بوده  و برگ های سبز گمرکی به نام شرکت نماینده صادر می گردد- 5-3

.شرکت  بدهی و تعهدات ارزی ندارد
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(مبالغ به میلیون ریال)

1400/09/30سال مالی منتهی به 1401/09/30سال مالی منتهی به 



درصد نسبت به کل درآمد عملیاتیدرصد نسبت به کل درآمد عملیاتی

اشخاص وابسته

%40 1,126,742%718,69121(وابسته)شرکت پخش البرز 

718,69121%1,126,742 40%

سایر مشتریان

%9 267,883%480,02414سینا پخش ژن

%0              -%277,6268سازمان غذا و دارو

%5      128,779%265,6678پخش قاسم ایران

%9      261,172%263,9498پخش رازی

%6      184,132%178,6975محیا دارو

%0              -%155,1104پخش دارو گستر طوبی

%4      122,057%145,5934پخش سراسری مشاء طب

%4 105,667        %144,1684داروگستر نخبگان

%1        28,186%122,6094پخش ممتاز

%3        89,591%97,2603(نیک فردای سالم)پخش سراسری نفس

%1        37,966%90,0633به رسان دارو

%3        95,802%88,5633پخش دایا دارو

%3        75,815%84,4052سالمت پخش هستی

%1        38,860%77,6052بهداشت و درمان پاسارگاد جابر

%5      148,752%67,3052پخش شیمی درمانی اوسینا
%2        55,245%65,4802پورا پخش

%230701%56,9092پخش طبیعت زنده
%2 48,462%114,9903سایر

2,776,02279%1,711,439 60%

3,494,713100%2,838,181 100%

: جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط - 5-4

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

درآمد عملیاتی
بهای تمام 

شده
سود ناخالص

 درصد سود

ناخالص به درآمد 

عملیاتی

 درصد سود

ناخالص به درآمد 

عملیاتی

1,572,205892,534679,6714361(عدد)کپسول 

781,580536,306245,2753129(عدد)قرص 

597,307378,615218,6923739(عدد)پماد ، کرم و ژل 

(13)10,7215,0195,70353(عدد)شربت 

395,884275,916119,9683049 (عدد)لوسیون و اسپری 

1(9)(12,047)137,015149,062(ساشه)پودر 

3,494,7132,237,4521,257,2613645

کاهش حاشیه سود محصوالت عمدتا به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و بسته بندی و همچنین افزایش قابل توجه هزینه های حقوق و دستمزد نسبت به -5-4-1

و همچنین . دوره مالی مشابه قبل می باشد،ضمنا مصوبات ابالغی سازمان غذا و دارو در رابطه با افزایش قیمت محصوالت تا پایان خردادماه اجرائی نگردیده است

. اعالم گردید1401در خصوص محصوالت پودر،افزایش قیمت بسیار پایینی تا پایان سال مالی 

(مبالغ به میلیون ریال)    

:                             مشتریان عمده محصوالت شرکت بر اساس صورتحسابهای صادره بشرح زیر است  – 5 –3

12

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)

1400/09/30سال مالی منتهی به  1401/09/30سال مالی منتهی به 

1401/09/30سال مالی منتهی به 



بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي  - 6

یادداشت

1,507,3271,090,363مواد مستقیم مصرفی 

3153,726111,677-6دستمزد مستقیم              

3598,704430,500-6سربار ساخت                  

2,259,7571,632,540جمع هزینه های تولید

(35,582)(55,400)19موجودی کاالی در جریان ساخت (افزایش)

(2,887)0ضایعات غیرعادی

2,204,3571,594,071بهای تمام شده کاالی ساخته شده

(37,616)1933,094کاهش کاالی ساخته شده  (افزایش)

2,237,4521,556,455

13

سال مالی منتهی به 

1401/09/30

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)



کشورنوع مواد اولیه

میلیون ریال

درصد نسبت 

به کل خرید 

سال

میلیون ریال
درصد نسبت به 

کل خرید سال

%2 38,694%14 212,701چینتتراسایکلین وداکسی سایکلین

%13 206,042%11 169,070ایران-هندانواع پوکه کپسول

%18 278,503%10 144,469ایران-چینانواع ویتامین ها

%6 91,393%8 123,497ایرانانواع تیوب

%7 105,634%7 112,036ایرانجعبه و بروشور

%6 89,246%7 104,723ایرانانواع فیلم پی وی سی 

%7 107,773%6 87,952هندفاموتیدین

%4 60,012%4 60,531ایرانلیدوکائین

%3 42,466%3 46,443ایرانفویل

%3 45,309%3 42,526ایرانپارفین و وازلین

%1 21,062%2 34,103ایرانانواع بطری

%4 62,813%2 26,851چینپمپ و درب اسپری لیدوکائین

%1 17,423%1 22,253ایرانالکل

%2 24,150%1 10,078ایرانپروپیلن گالیکول

%0 7,245%1 9,799ایراناستازوالمید

%1 11,445%0 7,560ایران مانیتول

%1 13,503%0 4,799چینترانگزامیک اسید

%22 341,865%19 294,511سایر اقالم

1,513,902 100%1,564,578 100%

14

1400/09/30سال مالی منتهی به 1401/09/30سال مالی منتهی به 

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

 ( میلیون ریال1.564.578سال مالی قبل مبلغ ) میلیون ریال 1.513.902در سال مالی مورد گزارش معادل مبلغ – 6 – 1 

 میلیون ریال خرید داخلی و مبلغ 826.123ضمنا از خریدهای طی سال مبلغ . مواد اولیه و بسته بندی خریداری شده است 

تامین کنندگان اصلی مواد .  میلیون ریال خرید خارجی بوده است که عمدتاً با نرخ ارز نیمایی صورت گرفته است687.779

:اولیه به تفکیک کشور و مبلغ خرید  به شرح زیر می باشد 



نوع محصول
واحد اندازه 

گیری

ظرفیت طبق پروانه 

بهره برداری

ظرفیت عملی 

برمبنای )تولید

( سال آخر3میانگین 

سال مالی منتهی به 

1401/09/30 

تولید واقعی

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

188,000,000199,190,857250,898,004243,845,313عددکپسول

185,000,000402,816,246411,751,440429,501,328عددقرص

پماد و کرم 

و ژل
6,000,0009,938,10010,836,85811,352,532تیوپ

شربت
 60شیشه 

میلی
6,000,000358,248149,460215,709

2,500,0001,570,1641,943,3731,764,063عدداسپری 

2,000,0003,531,8995,834,9146,954,876ساشهپودر

مـقایـسه مـقدار تـولیـد شـرکـت در سال مـالـی مـورد گـزارش بـا توجـه بـه ظـرفیـت منعکـس در  –6–2

:، نتـایـج زیـر را نشان میدهد  (عملی )پروانـه بهره برداری  و ظرفیت معمول 

تفاوت تولید در ظرفیت اسمی با تولید واقعی ناشی از عدم بروزآوری ظرفیت ماشین آالت بوده -6-2-1

 سال اخیر بیشتر از ظرفیت اسمی تولید بوده لذا 3همچنین به دلیل اینکه میانگین ظرفیت عملی تولیدی طی .است

.معادل ظرفیت واقعی دوره جاری در نظر گرفته شده است (عملی)ظرفیت معمول
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(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 



یادداشت
سال مالی منتهی به 

1401/09/30

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی 

1401/09/30به 

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

29,30421,537123,50585,770حقوق و دستمزد ومزایا 

18,38912,51849,06532,879اضافه کاری 

11,18411,40346,08127,234بیمه سهم کارفرما

3,1982,59611,0208,346عیدی و پاداش

111,4816,36736,26519,057-3-6مزایای پایان خدمت

2,9562,27310,1237,352بن کاالی اساسی

1,0677973,6212,985بهداشت و درمان

963392,2361,622 ایاب و ذهاب کارکنان

هزینه حقوق نیروی 

(مدبر)پیمانکار
73,91946,10367,26341,174

2,6322,373خدمات کارمزدی

20,14318,529استهالک

35,69517,520هزینه غذای کارکنان

39,55951,511ملزومات و مواد مصرفی

28,88326,707تعمیر ونگهداری داراییهای ثابت

32,31515,902سرویس کارکنان

59,17262,809کمکهای غیر نقدی و هدایا 

218,12810,916-3-21آزمایش 

5,7133,594آب، برق، گاز، تلفن و پست  

35,9152,518-3-21حق المشاوره و آموزش 

1,9231,9903,2702,240پاداش افزایش تولید

22105,75623,8759,243-3-6سایراقالم

کسر میشود سهم اداری از سربار
7(25,772)(19,783)

153,726111,677598,704430,500

سربارتولیددستمزد مستقیم 
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.افزایش مزایای پایان خدمت در سال جاری مبتنی بر افزایش حقوق و دستمزد ، براساس بخشنامه ابالغی وزارت کار می باشد-  6-3-1

.افزایش سایر اقالم عمدتا از بابت افزایش هزینه های عوارض دولتی بوده که هر دو سال یکبار بایستی پرداخت گردد-6-3-2

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)             

:     هزینه های دستمزد مستقیم وسربارتولید از اقالم زیر تشکیل شده است- 6-3



هزينه هاي فروش 

یادداشت
سال مالی منتهی به 

1401/09/30

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

13,3294,577-7حقوق دستمزد و مزایا 

3,9307,555هزینه های تبلیغات، بازاریابی و فروش

9361,175اضافه کاری

9411,263بیمه سهم کارفرما 

264198عیدی و پاداش 

1,265689بازخرید سنوات خدمت کارکنان 

224269بن کاالی اساسی

1,033508سرویس کارکنان

1,3661,549کمکهای غیر نقدی

01,810حق المشاوره و هزینه های آموزشی

8,2863,760سایراقالم

21,57523,353

هزينه هاي اداري و عمومي

یادداشت
سال مالی منتهی به 

1401/09/30

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

116,11012,803-7حقوق دستمزد و مزایا 

18,19516,045حقوق هیات مدیره

5,0533,286حق الزحمه حسابرسی و سایر خدمات مرتبط

4,5223,560بیمه سهم کارفرما 

2,0661,017سرویس کارکنان

2,614911عیدی و پاداش 

1,1521,508استهالک 

5,8142,424بازخرید سنوات خدمت کارکنان 

210,9544,419-7کمکهای غیر نقدی

1,052917ملزومات و مواد مصرفی غیر مستقیم تولید

972800بن کاالی اساسی

3,8403,115اضافه کاری

1,166604مسافرت خارجی

5,811243عوارض، جرایم و هزینه های دولتی 

8,1193,398هزینه مرخصی کارکنان

1,4211,441تمبر، سفته و کار مزد بانکی

3,3332,222پاداش هیات مدیره

325,77219,783-6سهم اداری از هزینه واحدهای خدماتی

8,63515,077سایر 

126,60193,575

148,176116,928

با توجه به اینکه در سال گذشته کمک های غیرنقدی به حساب شرکت باالدستی و در سال جاری بر عهده شرکت ایران دارو بوده،کمک -7-2

.های غیرنقدی افزایش یافته است
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. براساس بخشنامه ابالغی وزارت کار می باشد1401افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های بازخرید سنوات در سال - 7-1

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)             هزينه هاي فروش ، اداري و عمومي - 7



ساير درآمدها- 8

119,7320-8سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی

3,2705,546درآمد خدمات کارمزدی

9,9704,704فروش ضایعات

752496کسر و اضافه انبار گردانی

499,318سایر

33,77420,065

ساير هزينه ها- 9

106,819-8زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی

02,887ضایعات غیرعادی تولید

28,5725,000ذخایر مالیات بر ارزش افزوده و رسیدگی بیمه

25,6372,729-8سایر

34,20917,435

هزينه هاي مالي –10

وام هاي دريافتي

436,572337,958بانک ها و موسسات اعتباری

16,6009,763اوراق خرید دین

453,172347,721

ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي  –11

3,2314,118سود حاصل از  سپرده های سرمایه گذاری بانکی 

4,1560درآمد حاصل از فروش مواد اولیه

(45)10حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات (زیان)سود

181,25932,235-11سایر 

88,65736,308
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(مبالغ به میلیون ریال)           

(مبالغ به میلیون ریال)           

(مبالغ به میلیون ریال)           

(مبالغ به میلیون ریال)           

.مبلغ مذکور از بابت ضایعات عادی و غیرعادی مواد اولیه و بسته بندی می باشد-8-2

سال مالی منتهی به 

1401/09/30

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی به 

1401/09/30

سال مالی منتهی به 

1400/09/30
یادداشت

.افزایش هزینه مالی در مقایسه با سال گذشته بابت تمدید تسهیالت به منظور سرمایه در گردش شرکت بوده است-10-1

. می باشد980068مبلغ مذکور از بابت افزایش مطالبات تایید شده از شرکت داروگستر رازی طی حکم صادره طبق پرونده کالسه اجرایی -11-1

یادداشت
سال مالی منتهی به 

1401/09/30

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

می  ( میلیون ریال6.819دوره مالی مشابه قبل،زیان به مبلغ )مانده فوق مربوط به سود حاصل از تسعیر ارز  مطالبات ارزی از شرکت کیمادیا عراق - 8-1

.افزایش مذکور در دوره جاری از بابت افزایش نرخ برابری هر دینار عراق با ریال بوده است.باشد

یادداشت
سال مالی منتهی به 

1401/09/30

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 



مبناي محاسبه سود  پايه هر سهم- 12

1,108,6511,167,427عملیاتی- سود ناشی از عملیات در حال تداوم 

(264,205)(217,784)اثر مالیاتی

890,867903,222

(311,413)(364,516)غیرعملیاتی- ناشی از عملیات در حال تداوم  (زیان)سود

72,90570,994اثر مالیاتی

(291,610)(240,419)

744,135856,014سود خالص قبل از مالیات

(193,211)(144,879)اثر مالیاتی

599,256662,803

1401/09/301400/09/30

تعدادتعداد

880,000,000869,188,221میانگین موزون تعداد سهام

(402,285)(3,487,627)میانگین موزون تعداد سهام خزانه

876,512,373868,785,936میانگین موزون تعداد سهام

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)           
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سال مالی منتهی به 

1401/09/30

سال مالی منتهی به 

1400/09/30



زمین
 مستحدثات 

زمین
تاسیساتساختمان

ماشین آالت 

و تجهیزات
وسایل نقلیه

اثاثه و 

منصوبات
جمعابزارآالت

دارائی در 

جریان 

تکمیل

پیش پرداخت 

سرمایه ای
جمع

:بهای تمام شده  

1399/09/3091,160100,95611,08491,1461,89625,8405,825237,9161,650583240,149مانده در 

001,6645925,6423988992099,40407,41116,815افزایش

(2,542)(989)(1,553)000000000نقل و انتقاالت و سایر تغییرات

1400/09/3091,160102,62011,67696,7882,29426,7396,034247,320977,005254,422مانده در 

0001,6265,129021,1252,27930,159026530,424افزایش

0(2,115)00001,777033802,1150سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

1401/09/3091,160102,62013,302103,6942,29448,2028,313279,594975,156284,846مانده در 

:استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته 

1399/09/30089622,2427,05655,2991,40620,0663,638110,60300110,603مانده در 

0324,0501,3739,7135231,97452618,19118,191استهالک

1400/09/30092726,2928,43065,0121,92922,0414,163128,79400128,794مانده در 

0284,1671,1669,9451253,49363219,55619,556استهالک طی دوره

1401/09/30095530,4599,59674,9572,05425,5344,795148,35000148,350مانده در 

1401/09/30920472,1613,70628,73824022,6683,518131,244975,156136,496مبلغ دفتری در 

1400/09/30923276,3283,24631,7773654,6981,871118,526977,005125,628مبلغ دفتری در 
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.تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته اند... میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی شامل  زلزله ، صاعقه ،آتش سوزی ، انفجار و661.580داراییهای ثابت مشهود شرکت تا مبلغ  - 13-1

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)داراييهاي ثابت مشهود- 13

. متر  به منظور استقرار پست برق در تصرف اداره برق می باشد46بخشی از مساحت زمین کارخانه شرکت به مساحت حدود - 13-2

. تکمیل گردد1402 می باشد که به دلیل مشکالت نقدینگی راکد بوده که پیش بینی می گردد پروژه مذکور تا پایان سال 15 تا 9 میلیون ریال پروژه در جریان شرکت بابت بازسازی خطوط تولید فاز 97مبلغ - 13-3



دارايي هاي نامشهود- 14

حق االنشعاب 

گاز

حق االمتیاز 

برق

حق االمتیاز 

تلفن

حق االنشعاب و  

بهره برداری آب

هزینه توسعه 

محصوالت جدید

نرم افزار 

رایانه ای
جمع

:بهای تمام شده  

1399/10/0120670509,0299,0255,91024,290مانده در 

00000923923افزایش

1400/09/3020670509,0299,0256,83325,213مانده در 

1401/09/3020670509,0299,0256,83325,213مانده در 

:استهالک انباشته 
1399/09/3000003,0193,9867,005مانده در 

00006471,2251,872استهالک

1400/09/3000003,6665,2118,877مانده در 

00009028471,749استهالک

1401/09/3000004,5686,05810,627مانده در 

1401/09/3020670509,0294,45677414,586مبلغ دفتری در 

1400/09/3020670509,0295,3591,62216,335مبلغ دفتری در 
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(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)



سرمايه گذاري هاي بلند مدت- 15

تعداد سهام

درصد 

سرمایه 

گذاری

ارزش بازارمبلغ دفتریارزش بازارمبلغ دفتریبهای تمام شده

:شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس

2216226-1,793شرکت سرمایه گذاری البرز

10109010159-10,000شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک

88668116-7,999داروسازی تولید دارو

000673-6,246البرزدارو

1141119-1,166شرکت پخش البرز

121211912141-12,100شرکت سبحان آنکولوژی

343433240534

43,0745431431431شرکت صادراتی فارمیکو

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی 

ایران
56,050-565656

صندوق اختصاصی بازار گردانی 

گسترش صنعت دارو
-9899894,996

1,4761,47605,4830

1,5101,5103325,523534

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 
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:(بورسي و فرابورسي)سرمايه گذاريهاي سريع المعامله 

:ساير شرکتها

1400/09/30

(مبالغ به میلیون ریال)

1401/09/30



دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها- 16

1400/09/30

 خالص خالصکاهش ارزشارزیریالییادداشت

تجاري

:اسناد دریافتنی

1425,00000425,000740,000-1-16اشخاص وابسته

2513,14100513,141413,717-1-16سایر مشتریان

938,14100938,1411,153,717

:حسابهاي دريافتني

3355,90600355,906160,591-1-16اشخاص وابسته

2,185,0591,210,208(5,500)42,090,016100,543-1-16سایر مشتریان

2,445,923100,543(5,500)2,540,9651,370,798

3,384,064100,543(5,500)3,479,1072,524,515

:ساير دريافتني ها

حسابهای دریافتنی

اشخاص وابسته

00002,915سرمایه گذاری البرز

00002,494گروه دارویی سبحان

49700497835البرز دارو

شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات 

فنی مهندسی مدبر
10,0000010,0001,000

10,4970010,4977,243

ساير

15,2880015,28811,926(علي الحساب ، وام و مساعده )کارکنان 

534,0010034,0016,897-1-16ساير

49,2890049,28918,822

3,443,850100,543(5,500)3,538,8932,550,580

:دريافتني هاي بلند مدت-16-2 

:ساير دريافتني ها

1400/09/30

 خالص خالصکاهش ارزشارزیریالی

6,621006,6216,930حصه بلند مدت وام کارکنان

:دريافتني هاي کوتاه مدت-16-1 

1401/09/30

1401/09/30
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(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

. میلیون از بابت طلب از شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا می باشد22.968از مبلغ مذکور مبلغ -16-1-5



:دریافتنی های کوتاه مدت تجاری 

1400/09/30

 خالص خالصکاهش ارزشارزیریالی

:اسناد دریافتنی تجاری

اشخاص وابسته-16-1-1

425,00000425,000740,000 فقره17 - (وابسته)شرکت پخش البرز 

425,00000425,000740,000

سایر مشتریان-16-1-2

73,7600073,76011,285 فقره8- شرکت قاسم ایران 

55,6950055,69532,649فقره6-شرکت دایا دارو 

55,3320055,33212,566 فقره3- شرکت سالمت پخش هستی 

49,3230049,32356,565 فقره10-شرکت محیا دارو 

47,0030047,0030 فقره16-پخش دارو گستر طوبی

44,2990044,29919,785 فقره9-شرکت داروگستر نخبگان 

41,9960041,99611,592 فقره7-(نفس)شرکت پخش نیک فردای سالم 

36,7880036,78818,023 فقره3- شرکت پورا پخش

33,6390033,6397,872 فقره3-شرکت پخش ممتاز 

29,4870029,4879,136 فقره8-پخش  مشاء طب

23,4080023,4080 فقره8- فراگیر پخش دماوند

17,1840017,18415,161 فقره8- پخش طبیعت زنده

4,684004,68436,594 فقره2- پخش شیمی درمانی اوسینا

542005420 فقره1- تچرا فارمد

00001,488شرکت رامو فارمین

000067,001پخش رازی

0000114,000شرکت داروگستر یاسین

513,14100513,141413,717جمع سایر مشتریان

938,14100938,1411,153,717

1400/09/30

 خالص خالصکاهش ارزشارزیریالییادداشت: حسابهای دریافتنی تجاری

اشخاص وابسته-16-1-3

355,90600355,906160,591شرکت پخش البرز

355,90600355,906160,591

سایر مشتریان-16-1-4

504,10200504,102242,380شرکت پخش سیناژن

310,67200310,672220,950پخش رازی

302,40000302,4000سازمان غذا و دارو

112,20800112,20878,120پخش شیمی درمانی اوسینا
111,12400111,12478,283شرکت پخش  مشاء طب

2107,82400107,82426,405-4-1-16شرکت دارو گستر رازی
101,47000101,470119,819شرکت پخش قاسم ایران

95,043115,160(5,500)10100,543-4-1-16(کیمادیا)بازاریابی و بازرگانی دارو و لوازم پزشکی

85,0190085,01973,264شرکت داروگستر نخبگان

76,9550076,95553,105شرکت محیا دارو

63,6300063,63010,321پخش ممتاز

55,8470055,8470پخش سها هالل
55,6510055,65159,337(نیک فردای سالم)پخش سراسری نفس

48,8660048,86659,161پخش دایا دارو

46,7700046,7704,464شرکت به رسان دارو

37,7560037,75654,650سالمت پخش هستی

28,4850028,4850پخش دارو گستر طوبی

13,8080013,8083,796فراگیر پخش دماوند

11,8480011,8485,333شرکت پورا پخش

9,338009,3380درمان یاب پخش مهرآریا

6,242006,2425,659سایر شرکتهای پخش

2,090,016100,543(5,500)2,185,0591,210,208
2,445,923100,543(5,500)2,540,9651,370,798

24

(سهامی عام )شرکت ایران دارو
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

1401/09/30

. میلیون ریال وصول شده است42.746کلیه اسناد دریافتی جهت وصول و امکان خرید دین نزد بانک واگذار گردیده است و تا تاریخ صورت های مالی مبلغ -16-1-2-1

1401/09/30

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)



1401/09/301400/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

012,236 روز240

208,367255,565 روز365بیش از 

267,801 208,367 جمع

543 543 (روز)میانگین مدت زمان 

مانده طلب از شرکت داروگستر رازی از بابت فروش محصوالت در سنوات گذشته بوده که با توجه به عدم وصول مطالبات ،اقدام به -16-1-4-2

الزم به ذکر است در این خصوص یک . گردیده است980068طرح دعوی گردیده که منتج به صدور حکم طبق پرونده کالسه اجرایی به شماره 

. میلیون ریال به نفع ایران دارو رای صادر گردید48.624 و مبلغ 83109واحد ساختمان به شماره پالک 

(سهامی عام )شرکت ایران دارو
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

 بوده که بابت فروش صادراتی به کشور عراق 1398 تا سال 1396 دینار عراق از سال 510.369.657مانده حساب کیمادیا به مبلغ -16-1-4-1

و در راستای اهداف صادراتی شرکت سرمایه گذاری البرز می باشد،الزم به توضیح است طبق توافق صورت گرفته با شرکت سرمایه گذاری البرز 

.در صورت عدم تسویه کیمادیا ،سرمایه گذاری البرز مبلغ مذکور را تقبل می نماید

25

.بوده است ( روز 240دوره قبل  ) روز 319دوره وصول مطالبات طی دوره مالی جاری - 16-3

:سیاست های فروش اعتباری - 16-4

و هیات مدیره  بر  (آیین نامه فروش اعتباری به مشتریان)حسب نظر کمیته فروش .  روز است140میانگین دوره اعتباری فروش کاالها -16-4-1

شرکت قبل از . مبنای برآورد مقادیر غیر قابل بازیافت با توجه به سابقه نکول مشتری و تجزیه و تحلیل مالی فعلی مشتری، ذخیره منظور می شود

.قبول مشتری به اعتبار سنجی مشتری می پردازد

:مدت زمان دریافتنی هایی که معوق هستند ولی کاهش ارزش نداشته اند- 16-5

(روز)مدت 

دریافتنی های تجاری فوق شامل مبالغی است که در پایان دوره گزارشگری معوق هستند ولی به دلیل عدم تغییر قابل مالحظه در - 16-5-1

.کیفیت اعتباری،برای آنها کاهش ارزش شناسایی نشده و این مبالغ هنوز قابل دریافت هستند



سفارشات و پيش پرداخت ها - 17

1401/09/301400/09/30یادداشت

:سفارشات و پيش پرداخت هاي خارجي

120,442214,817-17سفارشات مواد اولیه

20,442214,817

:سفارشات و پيش پرداخت هاي داخلي

230,80246,368-17خرید مواد اولیه

366,05348,946-17سایر 

96,85695,313

117,298310,130

(سهامی عام )شرکت ایران دارو
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

26

(مبالغ به میلیون ریال)



1400/09/30یادداشت

111,1360-2-17سیماب نوین آزما

24,1062,855-2-17لوله آلومینیوم ایران

3,4137,922داروپو ش

3,4131,354کیمیا کاال

1,0561,173گلشیدکار

011,100مفید شیشه

7,67821,963(میلیارد ریال1پایین تر از )سایر 
30,80246,368

1400/09/30

6,5525,174(ترخیص کاال)اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

4,4610داروسازی خوارزمی

2,8570روپوش پزشکی سینا

1,8451,409کیمیا صنعت جهان فناور

1,8131,203پارت دارو الوند

1,3661,319تولید و پخش پوشاک دانیال

1,2940همکاران سیستم پناه تهران

1,1990هواسازان تبریز

1,1741,174اندیشه نگار پارس

1,1511,151تهیه و توزیع یاسین

1,0930کار آزما طب برزویه

1,0680شرکت آرشام ماشین فرزام

1,0640توان-موسسه تحقیقاتی وآموزشی نور

09,049سهامی عام-بیمه پارسیان 

39,11728,468(میلیارد ریال1پایین تر از )سایر 

48,946

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)
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 یورو به صورت مستقیم و از 263.905 یوان 2.351753پیش پرداخت  خارجی مواد اولیه  مجموعاَ به مبالغ   – 17– 1

همچنین بعد از سال مالی بخش عمده ای . طریق صرافی ها به شرکت های تامین کننده مواد اولیه پرداخت شده است

.از مواد اولیه دریافت شده است

66,053

1401/09/30

که تا .مبلغ پرداختی از بابت پیش پرداخت خرید ماده پروتئین وی به جهت تولید ساشه مکمل مادران باردار می باشد- 17-2-1

.تاریخ تایید صورت های مالی ماده مذکور وارد شرکت شده است

مبلغ پرداختی از بابت پیش پرداخت قرارداد خرید تیوپ پماد،کرم و ژل بوده است که تا تاریخ تایید صورت های مالی  - 17-2-2

.ماده مذکور وارد شرکت شده است

.سایر پیش پرداخت ها به شرح ذیل می باشد – 17– 3

(مبالغ به میلیون ریال)

.پیش پرداخت خرید مواد اولیه به شرح ذیل می باشد – 17– 2

1401/09/30



موجودي مواد و کاال- 18

1400/09/30

 خالصبهای تمام شدهیادداشت

9,59242,687کاالی ساخته شده

3145,35489,954-18کاالی در جریان ساخت 

1,018,8051,045,405مواد اولیه و بسته بندی 

35,77534,147قطعات و لوازم یدکی 

18,1243,082 (مواد وملزومات مصرفی)سایر موجودیها 

3,0831,750مواد اولیه و بسته بندی شرکت نزد دیگران 

1,230,7341,217,024

227,377244,290-18کاالی در راه

1,258,1111,461,314

(سهامی عام )شرکت ایران دارو
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

1401/09/30

28

موجودی مواد اولیه، بسته بندی، کاالی ساخته شده،قطعات و لـــوازم یدکی و غیره تا مـبلغ - 18-1

 میلیون ریال در مقـابل خطرات ناشی از زلزله، آتش سوزی، انفجار ، صاعقه وغیره ، بیمه 1.771.500

.شده است

 مورد سفارش ترانزامیک اسید،ستیل استروکس،اتامبوتول و 4کاالی در راه شامل - 18-2

 یــوان  می باشد که تا تاریخ تایید 1.431.795 یـــورو  و 20.887تتراسایکلین مجموعاً به مبلغ 

.صورت های مالی وارد شرکت شده است

موجودی کاالی در جریان ساخت در پایان دوره در بخش های ساخت و بسته بندی بوده و - 18-3

.ظرف مدت یک هفته بعد از دوره مالی تکمیل و به انبار کاالی ساخته شده ارسال گردید

(مبالغ به میلیون ریال)



موجودي نقد -19

1401/09/301400/09/30
527,601768,485ریالی- موجودی نزد بانکها 
306617ارزی- موجودی نزد بانکها 

6049ریالی- موجودی صندوق و تنخواه 

527,967769,151

(500,993)(508,521)(25يادداشت - تهاتر با تسهيالت )وجوه بانکي مسدود شده 

19,446268,158

سرمايه  –20

:ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی بشرح ذیر است

درصدتعداد سهام درصدتعداد سهام 

474,188,25253.9468,781,29053.3(سهامی عام)شرکت گروه دارویی سبحان 

12,044,0001.412,979,3001.5(سهامی خاص)شرکت ایلیا سرمایه پیشرو 

8,084,2860.98,084,2860.9شرکت سهامی بیمه آسیا

6,284,6010.710,338,6241.2(سهامی خاص)شرکت سرمایه تجارت ساتراس 

2,253,8490.329,2800.0(سهامی عام )شرکت سرمایه گذاری البرز

377,145,01242.9379,787,22043.2سایر سهامداران

880,000,000100880,000,000100

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 
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بــه مبلـغ ”  ، جمعــا1366 لغـایت 1361 و قسمتی ازسـود خــالص سالهـای 1360و1359شرکت سود خالص سالهای 

به موجب صورتجلسـه مجمـع عمـومـی فوق العاده مـورخ . میلیون ریال را به حساب سایر انـدوختـه منظـور نمـوده بـود 1،479

میلیون ریـال از مبلـغ فوق به عنوان افـزایش سرمایه از حساب مذکور به حساب سرمایه منتقل و مانده 1،440 مبلـغ 1374/9/18

. میلیون ریال کاهـش یافتـه است 39آن به مبلغ 

اندوخته قانوني –21

ساير اندوخته ها –22

 میلیون ریال از 88.000 اساسنـامه، مبلغ 73 و ماده 1347 اصالحیه قانون تجارت مصـوب سـال 238 و 140در اجرای مفاد مواد 

به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ده . محل سود قابل تخصیص ، به اندوخته قانونی منتقل شده است 

اندوخته قانونی  قابل انتقال  به . درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص به اندوخته فوق الذکر الزامی است 

.سـرمایه  نمی باشد و جز در هنگـام انحالل شرکت، قابـل تقـسیم  بین سهامداران نیست

1401/09/301400/09/30

 فقره 34 فقره حساب ارزی و 2شامل ) فقره حساب جاری و سپرده نزد بانکها می باشد 36موجودی نزد بانکها شامل -19-1 

.درخصوص موجودی نقد نزد بانکها ، هیچگونه محدودیت مبنی بر استفاده از وجوه مذکور وجود ندارد (حساب ریالی 

 306یورو نزد بانک های پارسیان و کارآفرین ، 1.006 فقره حساب ارزی با مانده2موجودی ارزی نزد بانک ها شامل - 19-2

.میلیون ریال می باشد که در تاریخ صورت وضعیت مالی به نرخ قابل دسترس تسعیر شده است

.ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد1,000 میلیون سهم 880 میلیون ریال ،شامل 880.000 مبلغ 1401/09/30سرمایه شرکت در تاریخ 

(مبالغ به میلیون ریال)



مبلغتعداد سهاممبلغتعداد سهام

میلیون ریالسهممیلیون ریالسهم

3,138,37169,70200مانده ابتدای سال

20,920,219331,1657,358,822185,743خرید طی سال

(116,041)(4,220,451)(369,633)(21,829,162)فروش طی سال

2,229,42831,2333,138,37169,702مانده پایان سال

30

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

1401/09/301400/09/30

در سال قبل و سال جاری براساس الزام سازمان بورس،شرکت در راستای انجام عملیات بازارگردانی سهام،اقدام -23-1

خرید و فروش سهام خزانه طبق .به انعقاد قرارداد بازارگردانی با صندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا نموده است

در  (1394/04/15مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ )آیین نامه خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه 

 درصد سهام 50به شرطی که منجر به کاهش بیش از )از سهام ثبت شده توسط شرکت % 10خصوص مجوز خرید حداکثر 

شرکت نسبت به سهام . و دستورالعمل اجرایی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد (شناور نشود

خزانه،فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحالل حق دریافت هیچ گونه 

.به سهام خزانه در موقع تقسیم سود،سودی تعلق نمی گیرد. دارایی را ندارد

سهام خزانه-23

مانده حساب صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تدبیرگران فردا بابت تامین مالی فعالیت بازارگردانی - 23-2

در این خصوص صندوق سرمایه .  می باشد1400/04/12 به تاریخ 1435سهام شرکت ایران دارو طبق قرارداد شماره 

 واحد به نام شرکت ایران دارو صادر نموده که 140.013 میلیارد ریال وجه نقد دریافتی تعداد 105گذاری در قبال مبلغ 

. میلیون ریال می باشد31.233ارزش آن در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ 



پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها- 24

: پرداختني هاي کوتاه مدت

1401/09/301400/09/30یادداشت

تجاري

:اسناد پرداختنی

100-24اشخاص وابسته

1199,05690,482-24سایر تامین کنندگان کاال و خدمات

199,05690,482

:حسابهاي پرداختني

21,10329-24اشخاص وابسته

250,24838,531-24سایر تامین کنندگان کاال و خدمات

51,35138,560

250,407129,041

ساير پرداختني ها

339,23426,673-24اسناد پرداختنی

495,88221,015-24اشخاص وابسته 

543,06244,662-24مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

68,02815,436-624شعبه -سازمان تامین اجتماعی

3,6532,400موسسه حسابرسی مفید راهبر

775,77577,560-24حق تقدم استفاده نشده سهامداران

12,09513,759شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر

28,34928,671حق بیمه های پرداختنی

2,7292,626مالیات حقوق وتکلیفی- سازمان امور مالیاتی 

2,7872,787حساب امانی دیگران نزد ما

839,80232,974-24سایر

351,395268,563

601,802397,604
31

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)



1401/09/301400/09/30:اسناد پرداختني کوتاه مدت تجاري -24-1
50,3470(اشخاص وابسته)البرز بالک 

سایر تامین کنندگان

33,9259,791آیدانار

28,33521,374تک نگار قرن امروز
23,37411,454چاپ سرای ترسیم نگار

11,2920شیمی داروئی دارو پخش
9,5546,351رز پلیمر

8,20420,566بهینه پوشش جم
4,5370چا پ سپند

4,1840کیمیا پیوند تندرست
3,1730جام دارو

2,8330جهان الکل طب اراک
2,6833,441چاپ پارسیان

2,5530صنایع رنگینه و کاتالیست پارس
2,4000مفید شیشه

2,2320آروین کاال کیمیا البرز
1,9621,126بهان سار

1,6070بهداشت کار
1,4550پیشرو پالستیک پرند
1,1110ژالتین کپسول ایران

015,324سانیار صنعت دارویی وارنا
3,2961,056سایر

199,05690,482

1401/09/301400/09/30:حسابهاي پرداختني تجاري

:اشخاص وابسته 
1,0740شرکت تولید دارو

2929شرکت سبحان دارو

1,10329
:سایرتامین کنندگان کاال و خدمات 

8,2412,666شیرین لطفی -برادران ذوالفقاری

4,4290پارس الکل

3,9021,565سبز راها ن البرز

3,0511,031چاپ پارسیان

2,2491,242داروسازی خوارزمی

1,9324,368محمدعلی نادری شانکاوری

1,870280تجهیز و توسعه کیمیا آزمون

1,6910دارویی ره آورد تامین

1,6438,717تک نگار قرن امروز

1,5670مهندسی صنعتی راسل تابلو

1,1890روپوش پزشکی سینا

1,001132شرکت آرشام ماشین فرزام

17,48318,529( میلیارد ریال1پایین تر از )سایر 

50,24838,531
51,35138,560

32

(سهامی عام )شرکت ایران دارو
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

:حسابهاي پرداختني کوتاه مدت تجاري -24-2

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)



:اسناد پرداختني - ساير پرداختني ها - 24-3
1401/09/301400/09/30

:سایر اشخاص 
7,1763,208اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

2,554سهامی عام-بیمه پارسیان 

8,6143,108سبز راها ن البرز

6,2901,765شیرین لطفی -برادران ذوالفقاری
1,8320فراز شیمی تاو گستر

1,4570 تهران6تامین اجتماعی شعبه 
1,0890حامی تجارت سالمت

10,22218,592سایر
39,23426,673

1401/09/301400/09/30یادداشت

148,37621,015-4-24گروه دارویی برکت

247,5060-4-24گروه دارویی سبحان

95,88221,015

33

 ثبت شده است، 1400/10/07حق تقدم استفاده نشده از بابت افزایش سرمایه  از محل آورده و مطالبات حال شده می باشد که در تاریخ - 24-7

. میلیون ریال تسویه شده است3.285همچنین تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ 

. میلیون ریال می باشد15.308 میلیون ریال و  ذخیره مرخصی پرسنل به مبلغ 13.615عمدتا از بابت ذخیره عیدی پرسنل شرکت به مبلغ - 24-8

 رسیدگی و تسویه شده 1397 در حساب ها در نظر گرفته شده است، ضمنا بیمه تا پایان سال 1400 الی 1398ذخیره بیمه بابت سال های - 24-6

.است

 ذخیره الزم در حساب ها در نظر گرفته 1398 و 1397 تسویه شده و برای سنوات 1395مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تا پایان سال -24-5

.شده است

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

اشخاص وابسته- 24-4

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

.مبلغ مذکور از بابت شارژ بن کارت های غیرنقدی پرسنل شرکت و حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره می باشد-24-4-1

.مبلغ مذکور به صورت قرض الحسنه جهت پرداخت سود سهام دریافت شده است- 24-4-2



تسهيالت مالي - 25

جمعبلند مدتجاریجمعبلند مدتجاری

1,793,63001,793,6302,029,21133,9362,063,147بانکها- وامهای پرداختنی 

1401/09/301400/09/30

2,194,1972,074,989بانک اقتصادنوین

266,767270,434بانک کارآفرین

90,146181,367بانک سپه

0156,391بانک سینا

2,551,1102,683,181
(508,521)(500,993)

2,042,5892,182,188

34,027102,729
(282,986)(221,769)

1,793,6302,063,148

(33,936)0حصه بلندمدت

1,793,6302,029,211حصه جاری

1401/09/301400/09/30

میلیون ریال میلیون ریال 

1,793,6302,063,148

1,793,6302,063,148

(مبالغ به میلیون ریال)

1401/09/30

1,793,630

1,793,630

34

:به تفکیک زمان بندی پرداخت تسهیالت- 25-3

1402/09/30تا تاریخ 

(سهامی عام )شرکت ایران دارو
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

 درصد18

:به تفکیک تامین کنندگان - 25-1

(19یادداشت شماره )تهاتر با وجوه بانکی مسدود شده 

سود و کارمزد سالهای آتی: کسر میشود 

(مبالغ به میلیون ریال)

:به تفکیک نرخ سود و کارمزد- 25-2

سود و کارمزد معوق

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

1401/09/301400/09/30



(مبالغ به میلیون ریال)

1401/09/30:به تفکیک نوع وثیقه - 25-4

با ضمانت شرکتهای گروه- چک و سفته 
1,793,630

1,793,630

(مبالغ به میلیون ریال)

 تسهیالت مالی

1399/10/011,281,921مانده در 

1,011,717دریافت های نقدی

347,721سود و کارمزد و جرایم

(250,286)پرداخت های نقدی بابت اصل

(327,925)پرداخت های نقدی بابت سود

1400/09/302,063,147مانده در 

361,663دریافت های نقدی

453,172سود و کارمزد و جرایم

(168,331)پرداخت های نقدی بابت اصل

(554,358)پرداخت های نقدی بابت سود

خرید دین بانک )سایر پرداخت های غیرنقدی

(سپه
(361,663)

1,793,630

ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان  –26

سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به

1401/09/301400/09/30

70,30147,670مانده در ابتدای سال

(4,164)(10,257)پرداخت شده طی سال

51,09026,794ذخیره تامین شده 

111,13470,301مانده در پایان سال

35

(سهامی عام )شرکت ایران دارو
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

 میلیون ریال از کلیه بانک ها مستلزم ایجاد 1.793.630تسهیالت مالی دریافتی به مبلغ - 25-5

 درصد بوده که با توجه به اینکه شرکت 18 میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری با سود 508.521

در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد و نرخ سود آن کمتر از نرخ سود متعارف بانکی است،لذا از 

همچنین نرخ موثر . تسهیالت مالی مذکور کسر و تسهیالت مالی به صورت خالص ارائه شده است

. درصد است21تسهیالت مالی مذکور برابر  (واقعی)

تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیر نقدی در بدهی های حاصل از فعالیت - 25-6

:های تامین مالی به شرح زیر است 

(مبالغ به میلیون ریال)



ماليات پرداختني- 27

:به قرار زیر است  (شامل مانده حساب ذخیره و اسناد پرداختنی)گردش حساب مالیات پرداختنی -27-1

1401/09/301400/09/30

367,952294,022مانده در ابتدای سال

144,879193,211ذخیره مالیات عملکرد سال

(27,331)0تعدیل ذخیره مالیات عملکرد سال های قبل

(91,950)(111,358)پرداختی طی سال

401,473367,952

. استفاده نموده است143از معافیت های ماده % 45طبق قوانین مالیاتی،شرکت در سال جاری با توجه به درصد شناوری بیش از -27-1-1

:خالصه وضعیت مالیات پرداختنی به شرح زیر است- 27-2

1400/09/30

مالیات پرداختنیمانده پرداختنیپرداختیقطعیتشخیصیابرازی

رسیدگی به دفاتر139661,75661,75613,60755,84339,46339,46300

رسیدگی به دفاتر1397127,483127,48328,68346,95134,95134,951032,124

رسیدگی به دفاتر1398322,491332,16074,73677,29377,52676,4801,04631,682

رسیدگی به دفاتر1399937,694870,017195,754191,2600119,76971,491110,935

رسیدگی نشده81,944111,267193,211--1400856,014856,014193,211

1401744,135744,135144,879--0144,8790

328,683367,952

72,7900

401,473367,952

مالیات پرداختی و 

قطعی/ مالیات تشخیصپرداختنی

مازاد مورد مطالبه اداره 

امور مالیاتی

312,780343,20030,420

 میلیون ریال در سال جاری و سنوات گذشته پرداخت شده و برای مابقی از 25.439 میلیون ریال بوده که از این مبلغ 34.951 طبق برگ قطعی 1397مالیات عملکرد سال - 27-2-2

. تسویه شده است1401طریق ارائه چک به سررسید دی ماه 

. میلیون ریال طی سال جاری و سنوات قبل تسویه شده است76.480 میلیون ریال بوده که مبلغ 77.526 طبق برگ قطعی صادره مبلغ 1398مالیات عملکرد سال -27-2-3

 از طریق مطالبات شرکت پخش البرز از وزارت بهداشت تهاتر و 1400 میلیون ریال در سال 84.819 به سازمان امور مالیاتی به مبلغ 1399بخشی از مانده بدهی مالیات سال - 27-2-4

. میلیون ریال پرداخت شده و برای مابقی بدهی اعتراض صورت گرفته و در هیات تجدیدنظر در حال بررسی می باشد34.950در حسابهای فی مابین اعمال شده است،مبلغ 

36

 قانون مالیات مستقیم 143 براساس سود مشمول مالیات و پس از کسر سود سپرده بانکی،تسعیر ارز دارایی های عملیاتی و معافیت ماده 1401 و  سال 1400مالیات سال - 27-2-5

. تحویل سازمان امور مالیاتی شده است1402 ماهه تا پایان شهریور سال 12 در اقساط 1400محاسبه شده و اسناد پرداختنی برای سال 

 و همچنین بخشی از هزینه های بازاریابی و فروش می باشد که 1397 و 1396مازاد مورد مطالبه اداره امور مالیاتی عمدتا از بابت نپذیرفتن بخشی از تخفیفات فروش در سال - 27-3

.این امر مورد اعتراض شرکت واقع گردیده و در هیات تحت بررسی می باشد

(مبالغ به میلیون ریال)

1399 الی 1396سال 

. . و ماقبل قطعی شده است1398مالیات بردرآمد شرکت برای سال - 27-2-1

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

سود ابرازی سال مالی
درآمد مشمول 

مالیات ابرازی
نحوه تشخیص

(مبالغ به میلیون ریال)

مالیات

1401/09/30

اسناد پرداختنی به سازمان امور مالیاتی



سود سهام پرداختني- 28

مانده پرداخت 

نشده
جمعاسناد پرداختنی

مانده پرداخت 

نشده

اسناد 

پرداختنی
جمع

15,687015,68717,336017,336

28,652028,65238,430038,430

34,524034,524125,99681,387207,383

1400214,905308,296523,201000سال 

293,768308,296602,064181,76281,387263,149

1401/09/301400/09/30

0444فروش داخلی و صادراتی

0444

(سهامی عام )شرکت ایران دارو
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)

1401/09/301400/09/30

پيش دريافتها - 29
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1398سنوات قبل از سال 

1398سال 

1399سال 

شماره تماس یا ) مربوط به سهامدارانی است که به علت موجود نبودن اطالعات ایشان  1400مانده حساب سود سهام پرداختنی قبل از سال - 28-1

 اصالحیه قانون تجارت و جهت پرداخت سود سهام  در 240، پرداخت سود سهام امکان پذیر نگردیده است که در راستای رعایت ماده (شماره حساب 

الزم به ذکر است سود سهام . اطالعیه ای جهت دریافت اطالعات شماره حساب سهامداران در سایت کدال منتشر گردید1400/01/07تاریخ  

 از طریق سامانه 1401 میلیون ریال می باشد و همچنین در خصوص نحوه پرداخت سود سهام در سال 328.296پرداختنی اشخاص وابسته مبلغ 

.سجام صورت می پذیرد

. ریال بوده است1100 مبلغ 1399 ریال و در سال 680 مبلغ 1400سود نقدی هر سهم در سال -28-2

(مبالغ به میلیون ریال)



نقد حاصل از عمليات- 30

میلیون ریال میلیون ریال 

599,256662,803سود خالص
:تعدیالت 

144,879193,211هزینه مالیات بر درآمد
453,172347,721هزینه های مالی

40,83322,631
21,30520,064استهالک دارایی های غیرجاری

(4,118)(3,231)سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری
45(10)تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات (سود)زیان 

656,948579,554

203,203(759,151)
193,832253,061

(1,316,667)(687,497)
154,19876,897

(444)(2,807)
490,326122,860

معامالت  غير نقدي - 31

:معامالت غیرنقدی عمده طی سال به شرح زیر است

میلیون ریال میلیون ریال 

0263,087افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

361,663701,807اسناد دریافتنی تسویه شده با تسهیالت خرید دین

361,663964,894

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی به 

1401/09/30

(مبالغ به میلیون ریال)

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

38

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

دریافتنی های عملیاتی (افزایش)
افزایش پرداختنی های عملیاتی

کاهش موجودی مواد کاال
کاهش پیش پرداخت های عملیاتی

پیش دریافت های عملیاتی (کاهش)

نقد حاصل از عملیات

سال مالی منتهی به 

1401/09/30

سال مالی منتهی به 

1400/09/30



مديريت سرمايه و ريسک ها- 32

مدیریت سرمایه- 32-1

نسبت اهرمی- 32-1-1

1401/09/301400/09/30

3,510,1033,162,597جمع بدهی ها

(268,158)(19,446)موجودی نقد

3,490,6572,894,440خالص بدهی

1,582,8571,582,002حقوق مالکانه

%183%221(درصد)

اهداف مدیریت ریسک مالی- 32-2

ریسک بازار- 32-3
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تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی . آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود

دوره زمانی طوالنی تر برای تجزیه وتحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل . محتمل در نرخ های ارز در طی دوره را ارزیابی می کند

. میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند

.هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها ، رخ نداده است

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

شرکت به منظور مدیریت کردن . فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد

:آسیب پذیری از ریسک ارز، موارد زیر را بکار می گیرد

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، 

استراتژی کلی شرکت از سنوات قبل . ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. قادر به تداوم فعالیت خواهد بود

.بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست

به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و . کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند

دارد که به عنوان نسبت % 150% - 50شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان .ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد

برنامه شرکت در خصوص بهبود و کاهش نسبت اهرمی، انجام افزایش سرمایه از محل مازاد . خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است

.می باشد (زمین)تجدید ارزیابی دارایی ها

:نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی 

مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل 

، ریسک اعتباری و ریسک (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)این ریسک ها شامل ریسک بازار . می کند، ارائه می کند

کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش . نقدینگی می باشد

رعایت سیاست . شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها می باشد. دهد، به صورت فصلی به هیات مدیره گزارش می دهد

.ها و محدودیت های آسیب پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می شود

(مبالغ به میلیون ریال)

مدیریت ریسک ارز- 32-3-1
آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز . شرکت معامالتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد

مبالغ دفتری دارایی های پولی ارزی و بدهی های پولی ارزی . از طریق پیگیری و اخذ تخصیص ارز رسمی توسط بانک مرکزی مدیریت می شود

. ارائه شده است33شرکت در یادداشت 



1401/09/301400/09/301401/09/301400/09/301401/09/301400/09/30

8,68487,78510,05411,51624,93456,820سود یا زیان

8,68487,78510,05411,51624,93456,820حقوق مالکانه

نام مشتری
 میزان کل 

مطالبات

 میزان مطالبات 

سررسید شده
 کاهش ارزش

780,90600شرکت پخش البرز

310,67200شرکت پخش رازی

بازاریابی و بازرگانی دارو و 

(کیمادیا)لوازم پزشکی
100,543100,543(5,500)

154,20400شرکت پخش قاسم ایران

163,51900پخش شیمی درمانی اوسینا

504,10200شرکت پخش سیناژن

145,76900شرکت محیا دارو

129,31800شرکت داروگستر نخبگان

104,56000شرکت دایا دارو

107,824107,8240شرکت داروگستر رازی

39,54700سایر شرکتهای پخش

2,540,965208,367(5,500)

 درصد افزایش 10جدول زیر جزئیات مربوط به حساسیت شرکت نسبت به . شرکت به طور عمده در معرض ریسک واحد پولی ارزی قرار دارد

 درصد، نرخ حساسیت استفاده شده در زمان گزارشگری داخلی ریسک 10. و کاهش ریال نسبت به ارزهای خارجی مربوطه را نشان می دهد

تجزیه و تحلیل حساسیت تنها . ارزی به مدیریت شرکت است و نشان دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در نرخ های ارز است

تجزیه وتحلیل حساسیت .  درصد تغییر در نرخ های ارز تعدیل شده است10شامل اقالم پولی ارزی است و تسعیر آنها در پایان دوره به ازای 

 10عدد مثبت ارائه شده در جدول ذیل نشان دهنده افزایش سود یا حقوق مالکانه است که در آن ریال به میزان . شامل وام های خارجی است

 دصد تضعیف ریال در مقابل ارز مربوطه ، یک اثر قابل مقایسه بر سود یا حقوق مالکانه 10برای . درصد در مقابل ارز مربوطه تقویت شده است

.وجود خواهد داشت ومانده های زیر منفی خواهد شد

مدیریت ریسک اعتباری- 32-4

بابت بخش عمده از مطالبات سررسید گذشته مذکور تضامین الزم اخذ شده و شرکت در حال پیگیری وصول مطالبات می باشد،به -32-4-1

غیر از شرکت دارو گستر رازی که جهت مطالبات اقدام حقوقی انجام شده و برگ اجرائیه مبنی بر توقیف اموال از این بابت اخذ شده و با 

.توجه به اینکه همکاری و فروش محصوالت با شرکتهای مذکور ادامه دارد لذا ریسک عدم قابلیت این مطالبات قابل توجه نمی باشد

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

اثر واحد پول یوان اثر واحد پول یورو

تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی- 32-3-1-1

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

به نظر مدیریت ، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیب پذیری در آخر سال منعکس کننده آسیب پذیری در 

حساسیت شرکت به نرخ های ارز در طول دوره جاری عمدتا به دلیل زمانبر بودن تخصیص ارز توسط بانک مرکزی افزایش .طی سال نمی باشد

.یافته است
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. ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود

شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری 

شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری باالیی داشته . ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد

آسیب پذیری . شرکت با استفاده از اطالعات مالی عمومی و سوابق معامالتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. باشند

شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معامالت با طرف قراردادهای تاییدشده گسترش 

آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور ساالنه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می شود، . می یابد

. دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. کنترل می شود

همچنین شرکت تضمین یا سایر روش های افزایش اعتبار . ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتنی انجام می شود

شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی نسبت . به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری می کند

.به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد

اثر واحد پول دینار

با توجه به عدم تقویت واحد بازاریابی و فروش،در این بخش ریسک قابل توجهی مشاهده می گردد،لذا در سال جاری این امر -32-4-2

.مدنظر اکید هیات مدیره قرار گرفته و در دست بررسی می باشد



جمع سال5 تا 1بین  ماه12 تا 3بین  ماه3کمتر از عندالمطالبه1401/09/30

50,08187,643112,6830250,407پرداختنی های تجاری

70,279122,988158,1280351,395سایر پرداختنی ها

36,000225,9241,531,70601,793,630تسهیالت مالی

32,86865,737230,0780328,683مالیات پرداختنی

060,323541,7410602,064سود سهام پرداختنی

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
000111,134111,134

00010,987,74310,987,743بدهی های احتمالی

189,229562,6142,574,33611,098,87714,425,055
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مبالغ به میلیون ریال

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

مدیریت ریسک نقدینگی- 32-5

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و . تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است

تسهیالت بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید 

.دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند



وضعيت ارزي-33

دیناریورویادداشت

191,006.40موجودی نقد

(فروش به کیمادیا)دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 
160510,369,657

 510,369,657 1,006.4جمع دارایی های پولی ارزی

00جمع بدهی های پولی ارزی

 510,369,657   1401/09/301006.41پولی ارزی  (بدهی های)خالص دارایی ها 

میلیون )پولی ارزی (بدهی ها)معادل ریالی خالص دارایی ها 

1401/09/30 (ریال
306 100,543 

پولی ارزی در تاریخ  (بدهی ها)خالص دارایی ها 

1400/09/30
2,022.98 693,733,184 

میلیون )پولی ارزی (بدهی ها)معادل ریالی خالص دارایی ها 

 115,160 1400/09/30617 (ریال

:ارز مصرفی برای واردات و سایر پرداختهای طی دوره به شرح زیر است - 33-1

یورویوانروپیهشرح

           275,317      03,783,548خرید مواد

               009,475خرید قطعات

42

،ارز دولتی به صنعت دارو تخصیص نمی یابد و ارز تخصیصی از تاریخ مذکور با نرخ سامانه نیما محاسبه می 1401از تیر ماه سال -33-1-1

.گردد

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 



شرح
مشمول 

129ماده 

خرید کاال و 

خدمات

فروش کاال و 

خدمات
اسناد تضمین

P16,52900

P006,185,608

006,185,608

P96200

P0718,6910

P000

P51,71600

52,678718,6910

سایر 

اشخاص 

وابسته

129,15000

129,15000

181,828718,6916,185,608

سهامدار اصلی(سهامی عام)گروه دارویی برکت 
شرکت اصلی و 

نهایی

43

عضو هیات مدیره مشترک

عضو هیات مدیره مشترک

.معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است- 34-2

(سهامی عام)شرکت سبحان دارو 

(سهامی عام)شرکت البرز بالک 

جمع

جمع کل

عضو هیات مدیره ، سهامدار اصلی(سهامی عام)گروه دارویی سبحان 

جمع

عضو هیات مدیره مشترک

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

معامالت با اشخاص وابسته - 34

نوع وابستگینام شخص وابسته

(مبالغ به میلیون ریال) معامالت انجام شده طی سال مالی مورد گزارش- 34-1 

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

جمع کل

شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی 

مهندسی مدبر
سایر

(سهامی عام)شرکت داروسازی تولید دارو 

شرکت های 

وابسته

عضو هیات مدیره مشترک

(سهامی عام)شرکت پخش البرز 



بدهیطلببدهیطلب

(21,015)0(48,376)00(48,376)0000گروه دارویی برکت

(59,984)328,2960280,7900(47,506)0000گروه دارویی سبحان

2,9150(685)0(685)00000سرمایه گذاری البرز

0000(95,882)327,6110231,7292,915(80,999)

355,906425,0000000780,9060900,5910شرکت پخش البرز

0049700049704560شرکت البرز دارو

00(1,074)000(1,074)000شرکت تولید دارو

(45)0(51)0(22)0(29)000شرکت سبحان دارو

00(50,347)000(50,347)000شرکت تولید مواد داروئی البرز بالک

355,906425,000497(51,450)0(22)781,404(51,471)901,047(45)

سایر 

اشخاص 

وابسته

شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی 

مهندسی مدبر
0010,00000010,00001,0000

0010,00000010,00001,0000

355,906425,00010,497(51,450)(95,882)327,589791,404180,257904,962(81,044)

خالصخالص

جمع کل

. شناسایی نشده است1401/09/30هیچگونه کاهش ارزشی در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال منتهی به - 34-4

نام شخص وابستهشرح
حسابهای

دریافتنی تجاری

اسناد 

دریافتنی 

تجاری

سایر دریافتنی 

ها

1401/09/301400/09/30
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(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

شرکت های 

اصلی و نهایی

جمع

شرکت های 

هم گروه

جمع

جمع

حسابهای 

پرداختنی تجاری

سایر حسابهای 

پرداختنی

سود سهام 

پرداختنی

مبالغ به میلیون ریال.مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است-34-3



تعهدات ، بدهيهاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي- 35

: اصالحیه قانون تجارت  235موضوع ماده 

1401/09/301400/09/30موضوع ضمانتنوع تضمین
1,055,7991,055,799دریافت تسهیالتچکداروسازی تولید دارو
7,045,544859,936دریافت تسهیالتچکگروه دارویی سبحان
2,886,4002,686,400دریافت تسهیالتچکسرمایه گذاری البرز

0105,000دریافت تسهیالتچکشرکت سبحان دارو 
019,850دریافت تسهیالتچکگروه صنعتی نورد و پروفیل پارس 

10,987,7434,726,985

سود سهام پيشنهادي- 37

هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود،منابع - 37-2

تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود،درصد سود تقسیم شده در سال های گذشته،وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث 

پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمان بندی هیات مدیره،وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی 

و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال های گذشته، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و 

.برنامه های آتی شرکت،این پیشنهاد را ارائه نموده است

.منابع مالی الزم برای پرداخت سود از محل فعالیت های عملیاتی تامین خواهد شد- 37-3
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رويدادهاي بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي- 36

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تائید صورت های مالی،رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقالم صورت های مالی یا افشاء - 36-1

.در یادداشتهای توضیحی صورت های مالی باشد، به وقوع نپیوسته است

.است ( ریال برای هر سهم68مبلغ  ) میلیون ریال 59.925پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ - 37-1

(سهامی عام )شرکت ایران دارو

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401 آذر 30سال مالی منتهی به 

:بدهیهای احتمالی شامل موارد زیر است- 35-1

(مبالغ به میلیون ریال)

 مورد رسیدگی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و طی حکم تقسیط نامه سازمان،  اقساط 1399حسابهای شرکت تا پایان سال -35-1-1

.آن در حال پرداخت می باشد

 میلیون ریال و 3.559 به مبلغ 1397 میلیون ریال و برای سال 2.437 به مبلغ 1396هیات تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی برای سال 

. میلیون ریال صادر نموده است17.835 مبلغ 1398برای سال 

 طی تنظیم شکوائیه ای در خصوص عدم رعایت قوانین مربوط به حسابرسی به دیوان عدالت اداری تنظیم 1398رسیدگی مربوط به سال 

لیکن جهت جلوگیری از تبعات آتی، شرکت نسبت به تقسیط بدهی اقدام نموده و اقساط مذکور در حال پرداخت می باشد که . گردیده است

.در صورت موافقت دیوان عدالت اداری در حساب بستانکار این شرکت لحاظ خواهد شد

 میلیون ریال پس از دفاع در جلسه هیات تجدیدنظر مبلغ 7.548  با مبلغ برآوردی 1399 آذر 30رسیدگی مربوط به سال مالی منتهی به 

،ممیزین سازمان تامین اجتماعی تا 1400 آذر 30همچنین در خصوص رسیدگی سال مالی منتهی به .نهایی توسط سازمان ابالغ خواهد شد

.تاریخ گزارش در شرکت حضور نیافته،ضمنا در این خصوص ذخایر الزم مدنظر قرار گرفته است

.شرکت فاقد دارایی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای با اهمیت می باشد - 35-2
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