
 

 

 

 

 

 

 شركت داروپخش )سهامي عام( 

 

 گزارش تفسیری مدیریت 

 

 1400ماه اسفند   29سال مالي منتهي به 
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 ماهیت کسب و کارالف( 

 

 کلیاتی درباره شرکت 

از شرکتهای   از بزرگترین هلدینگهای دارویی کشور مالک مجموعه ای  در حال حاضر این شرکت به عنوان یکی 

دارویی با فعالیت تولید، واردات و توزیع داروهای ساخته شده در کشور می باشد. این شرکت جزء واحدهای تجاری 

رویی تامین )سهامی عام( و واحد تجاری اصلی نهایی گروه نیز شرکت سرمایه گذاری  فرعی شرکت سرمایه گذاری دا 

 تامین اجتماعی می باشد.

 

 :تاريخچه

به     344شرکت داروپخش ) سهامی عام ( ابتدا با عنوان ” بنگاه خیریه داروپخش ” تاسیس و تحت شماره  

پیروزی انقالب اسالمی با تصویب شورای انقالب ، به  در تهران به ثبت رسید و بعد از    1335/ 11/ 28تاریخ  

  1359/ 5/ 04مورخ    38109مالکیت وزارت بهداری درآمد و با نام ” شرکت سهامی داروپخش ”  تحت شماره  

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی شرکت سهامی   1371/ 7/ 26در تهران تجدید ثبت گردید . در تاریخ  

اجتما  تامین  سازمان  به  مورخ  داروپخش  العاده  فوق  عمومی  مجمع  مصوبه  موجب  به  و  واگذار  عی 

با تصویب هیئت پذیرش سازمان   1372/ 12/ 25نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردید و در  1372/ 12/ 11

سازمان   پذیرفته شده  و چهلمین شرکت در فهرست شرکتهای  عنوان یکصد  به  تهران  بهادار  اوراق  بورس 

 . بورس درج گردید 

مصوبه   مورخ  طبق  العاده  فوق  بطور  عادی  آخرین    1376/ 10/ 14مجمع عمومی  منفک شدن  با  همزمان 

گذاری   سرمایه  بصورت  مزبور  تاریخ  از  شرکت  این   ،  ) داروپخش  کارخانجات  شرکت   ( تولیدی  شرکت 

 فعالیت می نماید .  
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  :( اساسنامه عبارت است از2موضوع فعاليت شركت به موجب ماده )

اه اندازی، اداره و انجام امور مربوط به انواع طرحها و واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی در  ایجاد، توسعه، ر

 : بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی از طریق

تاسیس، تشکیل، مشارکت در سرمایه، خرید سهام، بازسازی، نوسازی و راه اندازی انواع شرکتها و موسسات    -الف

 .  کشور، فروش سهام، واگذاری یا معاوضه سهام شرکتها و یا انحالل آنهادرداخل یا خارج از 

 . آماده کردن شرکت های مورد سرمایه گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار -ب

 . استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری -ج

 . وراق بهادار داخلی یا خارجی پذیره نویسی سهام و انجام معامالت مربوط به سهام و ا -د

نیازهای: خدمات و مشاوره در زمینه تولید، سرمایه گذاری های    - ه تامین خدمات مورد لزوم شرکتها در مورد 

تایید و قبول هرگونه   اعتباری، صدور،  و  تامین منابع مالی  برنامه ریزی و بودجه بندی،  جدید، توسعه، تکمیل، 

ابی و طراحی سیستمهای مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارآیی آنها مشترکا یا  ضمانت نامه یا تعهدنامه، بازاری

 . از طریق تشکیل شرکت و موسسه

 . انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه -و

انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدف شرکت الزم یا مفید بوده و یا   -ز

 . اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد  در جهت

 

 سرمایه و ترکیب سهامداران 

میلیون سهم، به ارزش اسمی هر    15میلیون ریال ) شامل تعداد    15.000سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ  

  840میلیون ریال ) شامل تعداد    840.000ریال ( بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ    1.000سهم  

ریال ( افزایش یافته است. در مجمع فوق العاده افزایش سرمایه    1.000میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم  

میلیون ریال از    3.550.000میلیون ریال به مبلغ    840.000افزایش سرمایه شرکت از مبلغ    04/1400/ 20مورخ  

نزد    11/1400/ 06گرفت که در تاریخ  محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار  

 مرجع اداره ثبت شرکتها  به ثبت رسیده است. 
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 تغییرات سرمایه شرکت 

 درصد افزایش سرمایه  افزایش سرمایه تاریخ
 سرمایه جدید 

 ) میلیون ریال ( 
 محل افزایش سرمایه 

 1373ابتدای سال 
در بدو ورود به سازمان  

 بورس اوراق بهادار
15.000  

 مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران  20.000 33/33 21/12/1373

 مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران  30.000 50 28/12/1374

 مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران  40.000 33/33 29/8/1375

 سهامداران مطالبات حال شده و آورده نقدی   100.000 150 30/5/1378

 مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران  150.000 50 10/12/1379

 مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران  200.000 33/33 10/6/1380

 سود انباشته حاصل از فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت 300.000 50 19/3/1383

 مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامدارانسود انباشته ،  600.000 100 29/05/1387

 سود انباشته  840.000 40 21/03/1396

 سود انباشته ، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 3.550.000 62/322 06/11/1400

 

 به شرح ذیل می باشد: 1400/ 29/12و  30/12/1399ترکیب سهامداران در تاریخ  

 شرح رديف 

29/12/1400 30/12/1399 

 تعداد سهام  تعداد سهام  تعداد سهام 
 درصد سهام 

 به كل  

 07/72 605.351.877 94/71 2.553.703.429 شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین 1

 20/16 136.050.439 93/16 601.041.640 ایران ملی شرکت سرمایه گذاری  2

 73/11 98.597.684 13/11 395.254.931 سایرسهامداران ) حقوقی و حقیقی (  3

 100 840.000.000 100 3.550.000.000 جمع كل
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 ب( اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف 

بهبود    ی هر ساله پروژه ها  ی تعالهای  مدل    استفاده از محور، و    ی استراتژ  ی سازمان  یتعال  ی ندهایشدن فرآ  نه یبا نهاد

  ی برنامه ها  1401سال    یاساس برا   نیگردد. بر هم  یو اجرا م   ن یشده، تدو  نییالزم در جهت تحقق اهداف تع

 :است ده یگرد نیتدو لیذ

 

 :(ي اثربخش  ش يو افزا تي فيك شي سطح سالمت جامعه )با اهداف افزا يارتقا يدر راستا.1

 .رمجموعهیز یبخشها هی دارو در کل  نیمات ره یو سرعت توسعه محصوالت و خدمات زنج  ی. چاالکالف

نانو    ، یوتکنولوژ یب  یی دارو  یباال با تمرکز بر حوزه ها   یمحصوالت با فناور  د یبا هدف تول  یگذار   ه ی. توسعه سرماب

 .یاثر بخش ش یبا هدف افزا

 .یوتخصص یعلم یهاو کنفرانس هاش یوحضور پررنگ در هما  یقاتی وتحق  یعلم یها . توسعه ارتباطات با نهاد ج

اثربخش    یها  یگذار  هیاز سرما  یری و جلوگ  د یبر توسعه محصوالت جد   ی. نظارت و راهبرد مشترک و توسعه 

 .ی بصورت گروه

کالن سازمان با هدف    یها  ی مختلف متناسب با استراتژ  یهاگروه در حوزه   ی. حضور گسترده و منسجم شرکتهاه

  ؛ یمنابع انسان  ی تعال  ران؛یغذا، دارو و بهداشت ا  تیفیک  یمل  زهیاز جمله: جا) و توسعه برند گروه  تیفی ک  شیافزا

( هانامه یو گواه  زیجوا  ریکنندگان؛ صنعت سبز و سااز حقوق مصرف  تینمونه؛ حما  ادرکنندهبرتر؛ ص  دکننده یتول

 .یالملل نیو ب ی داخل یگروه در بازارها  یتوانمند در جهت گسترش حضور و ارائه 

 

انداز    يدر راستا.2 افزا  "ي رانيا   انيانتخاب اول مشتر"تحقق چشم  افزا  يمشتر  تيرضا  شي )با اهداف    شي و 

 :سهم بازار(

  یو ارائه گزارشات بازخور و اجرا   انیمشتر  تیسنجش مداوم رضا  ق یگروه از طر  انیمشتر  تیسطح رضا  ی. ارتقاالف

 .بهبود مرتبط  یپروژه ها

  ی الملل  نیب   ،ییمعتبر دارو  ی ها  شگاهیمشارکت منسجم در نما  ق یگروه از طر  یمحصوالت شرکتها  نهیبه  ی. معرف ب

 .و توسعه برند گروه  یو منطقه ا 

در  GDP یگروه مطابق با استانداردها  ع یتوز   یمراکز  شرکتها  یو بهساز  د یو توسعه مراکز پخش جد   جاد ی: اج

 .ییو مصرف کنندگان نها  انیبه مشتر عتریارائه خدمات بهتر و سر یمختلف کشور در راستا یسطح استانها

 . انیمشتر تیسطح رضا شیافزا ی محصوالت در راستا ی فیو ارتقاع سطح ک  د یمحصوالت جد   د یتول  -د
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  ش ي)با اهدف افزا  "شستا و منطقه  ن،يتام  يي برتر گروه دارو  ييشركت دارو "تحقق چشم انداز    يدر راستا.3

 :(يسودآور شيو افزا  يي كارآ شي افزا ،يوربهره

 

 .فعالیت در سطوح بین المللی  تی.  توسعه قابلالف

 .ندهایفرآ  تیریمد  ستمی س  ی ساز ادهیو پ  نی. تدوب

  ی اتیعمل  یهاو کاهش برنامه   ییافزاهم   یبه روز شده گروه داروپخش با هدف ارتقا  یراهبرد   یبرنامه ها  ی ریگ ی. پج

 .در سطح گروه   یمواز

چرخش مناسب اطالعات )استقرار    تیریمد   ی اطالعات  یها  ستم یسطح س   یبا بروز رسان  یاطالعات  هی سرما  ی . ارتقاد

 .کسب و کار( یمرکز هوشمند 

 شده  نیتدو  یراهبرد ی شرکت ها با برنامه ها  ی زی انطباق بودجه ر شی. پاه

 .دانش  تیریاستقرار نظام مد  ق یاز طر یو اشراف دانش ی فکر ه یسرما ت یری. مد و

 

 :كشور(  ي )با هدف كمک به توسعه صنعت "يالملل  نيب يهاشركت دهيهمکار برگز"تحقق   يدر راستا.4

 

توسعه   یو مدلها یابیارز یستمهایاستقرار س  قی)از طر یانسان یها هی سرما یفی اثربخش و توسعه ک تیری. مد الف

 .(یمنابع انسان

 اخذ   لیو تسه  یبهره ور   یگروه داروپخش با هدف ارتقا  ی در شرکت ها  ید یخطوط تول  یو نوساز  ی. بازسازب

GMP یو گسترش تعامل و همکار  ی الملل  ن یب  ی به بازارها  یو گسترش دسترس   ی توان صادرات  ش یافزا  جه ی و در نت  

 .یالملل نیب یهابا شرکت

حفظ    ق یتوسعه صادرات گروه از طر  ی استراتژ  شبردیدر حوزه صادرات )با هدف پ   ی بازرگان  یتهای. توسعه فعال ج

  ی و تالش در جهت توسعه بازارها  ی فعل  ی در بازارها  ت یفعال  ی فیو ک   یموجود و گسترش کم  یصادرات  یبازارها

.(گرددینم  د یگروه تول   یتوسط شرکتها  که   یت یخاص و فور  ی ها  یماریب  ی داروها  نی( و واردات )با هدف تأمیصادرات



1,125,000604,215,44253.71707,95512.823,473,769توليد داروهاي انساني داروسازي اكسير1

1,500,0001,243,080,68482.87955,84717.232,456,836توليد داروهاي انساني وداميكارخانجات داروپخش 2

900,000753,219,41083.69680,80712.316,329,796توليد داروهاي انساني وداميداروسازي ابوريحان 3

2,100,0001,077,658,82251.32875,86415.815,475,180توليد داروهاي انساني وداميالبراتوارهاي رازك 4

950,00034,097,0483.59146,9902.6822,420توليد داروهاي انسانيپارس دارو 5

1,200,000956,352,43279.70833,27015.024,626,075توزيع داروتوزيع داروپخش 6

3,204,000456,669,33514.25218,3463.91,790,143توليد داروهاي انسانيداروسازي زهراوي 7

1,150,000396,510,81934.48306,5745.53,501,190توليد داروهاي دامي و انسانيزاگرس فارمد پارس 8

362,1586.5642,697سايرشركتهاي بورسي9

90,9171.6121,882سهام نزد بازارگردان10

5,178,72893.3119,239,988

500,000286,500,00057.30260,7154.7محصوالت داروييپخش داروسازي اكسير1

200,000166,600,00083.3092,9861.7توزيع داروهاي دامپزشکيتوزيع داروهاي دامي داروپخش2

37,50014,999,99940.0015,0000.3توليد محصوالت بيولوژيکيبيو دارو3

2,2580.0----سايرشركتهاي غير بورسي4

370,9596.7

5,549,687100.0

7

مهمترین منابع، ریسک ها و روابط (پ

:صورت خالصه سرمایه گذاریها

جمع كل سرمايه گذاريها

ارزش بازار درصد از كل

جمع سرمايه گذاري در شركتهاي بورسي

جمع سرمايه گذاري در شركتهاي غير بورسي

 1400در سال  (سهامي عام  )وضعيت  بهاي تمام شده و ارزش بازار سرمايه گذاري شركت داروپخش

سرمايه فعاليت اصلينام شركترديف
تعداد سهام

داروپخش
بهاي تمام شده درصد مالکيت



درصد

خريد سهام افزايش سرمايهمالکيت

833,270(2,177)1,200,000956,352,43279.70956,352594,731240,716توزيع داروهاي انساني *توزيع داروپخش      1

1,500,0001,243,080,68482.871,243,081955,847955,847توليد داروهاي انساني ودامي*كارخانجات داروپخش 2

900,000753,219,41083.69753,219428,647251,0561,104680,807توليد داروهاي انساني ودامي*داروسازي ابوريحان 3

200,000166,600,00083.301,666,00092,98692,986توزيع داروهاي دامپزشکيتوزيع داروهاي دامي داروپخش4

500,000286,500,00057.302,865,000117,464143,250260,714توزيع داروهاي انساني پخش داروسازي اكسير5

1,125,000604,215,44253.71604,215704,9902,965707,955توليد داروهاي انساني *داروسازي اكسير 6

2,100,0001,077,658,82251.321,077,659254,671621,193875,864توليد داروهاي انساني ودامي*البراتوارهاي رازك 7

3,149,3361,015,499244,785(2,177)4,407,443

37,50014,999,99940.0015,00015,00015,000توليد محصوالت بيولوژيکيبيو دارو8

1,150,000396,510,81934.48396,51185,910220,664306,574توليد داروهاي دامي و انساني*زاگرس فارمد پارس 9

1,6771,677-30.00- دالر800.000سرمايه گذاري داروييداروپخش باكو10

3,204,000456,669,33514.25456,669217,0621,284218,346توليد داروهاي انساني*داروسازي زهراوي 11

950,00034,097,0483.5934,097146,991146,991توليد داروهاي انساني*پارس دارو 12

1,600,00017,319,9901.0817,32049,80610,82760,633توليد داروهاي انساني*داروسازي فارابي 13

700,0005,090,6400.735,09180,31080,310توليد داروهاي انساني*داروسازي كاسپين تامين 14

2,268,00019,9980.00204242توليد داروهاي انساني*داروسازي جابربن حيان 15

715,0003,446,4960.483,44612,24612,246توليد مواد اوليه*توليد مواد اوليه داروپخش 16

1,000,0005,469,8330.555,470116,521116,521توزيع داروهاي انساني *پخش هجرت     17

850,0001,739,9940.201,74089,21489,214توزيع داروهاي انساني *داروسازي شهيد قاضي 18

90,917(131,485)3,836218,566-----*سهام نزد بازارگردان    19

2,5577165003,773-----ساير20

821,17211,543441,014(131,485)1,142,244

3,970,5081,027,042685,799(133,662)5,549,687

  *   

 1400طي سال  (سهامي عام  )وضعيت  تغييرات سرمايه گذاري شركت داروپخش

مبلغ ـ ميليون ريال

سرمايه فعاليت اصلينام شركترديف
تعداد سهام

داروپخش
ارزش اسمي

قيمت تمام شده سرمايه گذاري

ابتداي دوره

8

شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

افزايش

پايان دورهكاهش

بلند مدت - (به باال% 50)جمع سرمايه گذاري در شركتهاي تابعـــه 

.

جمع كل سرمايه گذاريها
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 محیط حقوقی شرکت  
 :حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از مهمترین قوانین و مقررات

 قانون تجارت -1

 قانون مالیاتهای مستقیم  -2

 مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و  -3

 قوانین مبارزه با پولشویی  -4

مین اجتماعی و سرمایه گذاری  مایه گذاری تادستورالعمل های صادره توسط شرکتهای سر  آیین نامه ها و  -5

 مین. تا دارویی 

 .اساسنامه شرکت -6

 

 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت 

 

 ريسک نوسانات نرخ بهره  -1

تامین مالی می تواند باعث کاهش سود خالص شرکت های تابعه و در نهایت درآمد  افزایش نرخ هزینه  

حاصل از سرمایه گذاری هلدینگ را تحت تاثیر قرار دهد چون بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش  

مورد نیاز شرکت های تابعه از محل منابع بانکی بصورت تسهیالت مالی تامین می گردد با توجه به نرخ  

مال شده از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل دولتی و خصوصی در خصوص تسهیالت کوتاه  های اع

مدت و همچنین با توجه به ساختار مالی شرکتهای تابعه که به دلیل تامین مالی از طریق ایجاد بدهی  

بانکی دارای ریسک مالی باالیی هستند جهت کاهش ریسک مزبور باید کاهش اخذ تسهیالت مالی در  

ختار سرمایه مورد توجه قرار گیرد تا از طریق جذب تامین مالی از سایرمنابع بتوانند ریسک مالی را  سا

 کاهش دهند. 

 

 ريسک كيفيت محصوالت -2

معیار کیفیت تنها رضایتمندی پزشک و بیمار نیست بلکه آزمایشاتی است که به صورت علمی بر روی  

قش اتکاناپذیری در معرفی و ارائه دارو دارند مضافا اینکه  دارو انجام می شود همچنین تبلیغات و بازاریابی ن

نبود نگاه مثبت به تولیدات داخلی موجب می شود تا پزشکان به تجویز داروهای خارجی تمایل بیشتری  

نشان دهند عوامل مزبور به عنوان عواملی هستند که معرفی کیفیت داروی داخلی را با چالش روبرو ساخته  

ب مقابله  برای  اصالح  است  و  لیسانس  تحت  محصوالت  تولید  چالش  این  تولیدی    GMPا  واحدهای 

راهکارهایی هستند که در صورت تحقق آنها شرکت ها می توانند محصوالت خود را با کیفیت مناسب  

 تولید و به بازار عرضه نمایند.
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 ريسک نوسانات نرخ ارز  -3

اولیه ، قطعات ، ماشین آالت جدید و همچنین دانش  با توجه به وارداتی بودن بخش عمده ای از مواد  

یا تغییر در قوانین و مقررات بین   المللی  از قبیل تحریم های بین  فنی، هرگونه شرایط محدود کننده 

المللی می تواند باعث کاهش فعالیتهای تولیدی و عملیاتی شرکتهای تابعه شود و نهایتا کاهش سودآوری  

باشد. با توجه به اینکه حدود نیمی از مواد اولیه مصرفی شرکت های تابعه  شرکت ها را به دنبال داشته  

خارجی بوده و با ارز معامالتی و در برخی موارد خاص به صورت ارز آزاد خریداری می گردد لذا می توان  

نتیجه گرفت که نوسانات ارزی می تواند تاثیر قابل توجهی در سود عملیاتی شرکت های تابعه داشته  

لذا جهت جلوگیری از آثار نامساعد نوسانات ارزی باید منابع دیگری جهت تهیه و تامین مواد اولیه    باشد.

خارجی با قیمت های پایین تری شناسایی گردد تا اثرات افزایش نرخ ارز روی بهای تمام شده محصوالت  

 را کاهش دهند.

  

 ريسک قيمت نهاده هاي توليدي  -4

رکیب بهای تمام شده محصوالت تولیدی شرکت های تابعه را مواد  عمده ت  1400از آنجایی که در سال  

بع خارجی تامین می شود، لذا  اولیه مصرفی تشکیل می دهد و حدود نیمی از مواد اولیه مصرفی از منا

های تابعه همواره با ریسک افزایش نرخ مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز که باعث افزایش بهای تمام  شرکت

ویی می شود مواجه هستند جهت برون رفت از این وضعیت ، شرکت های تابعه باید  شده محصوالت دار 

برای تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود منابع متعدد و با قیمت های پایین تری شناسایی نمایند تا  

 المقدور بتوانند خودشان را در مقابل این ریسک پوشش دهند.حتی 

 

 ريسک قيمت محصوالت  -5

قیمت دارو و متعاقب آن کاهش حاشیه سود، انگیزه و رقابت تولید کنندگان را برای تولید    پایین بودن 

بیشتر در بازار دارویی کاهش می دهد. این موضوع نظام قیمت گذاری علمی و منطقی تر دارو را می طلبد  

پایین قیمت  نظر می رسد  به  کند.  پیدا  تمایل  بخش  این  در  گذاری    تا بخش خصوصی جهت سرمایه 

داروهای تولید داخل نمی تواند توجیه منطقی و اقتصادی داشته باشد زیرا که دارو کاالیی است عالوه بر  

هزینه های تولید ضرورتا نیاز به صرف مخارج در زمینه های مطالعات و تحقیقات دارد بی شک واقعی  

طلوب اقتصادی قرار  نبودن قیمت دارو، صنعت دارو را در چرخه تولید ، توزیع و عرضه در وضعیت نام

خواهد داد ، برای گذر از این وضعیت تالش مدیریت مجموعه هلدینگ جلب حمایت ذیربط دولت و جامعه  

 داروسازی کشور برای اصالح سیستم قیمت گذاری دارو خواهد بود. 
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 ريسک مربوط به عوامل بين المللي و يا تغيير مقررات دولتي  -6

به وارداتی بودن بخش عم ، قطعات و ماشین آالت جدید خطوط  با توجه  اولیه مصرفی  از مواد  ده ای 

تولیدی هرگونه تغییر در قوانین بین المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند کاهش عملیات 

شرکت های تابعه را به دنبال داشته باشد. مهمترین خطراتی که صنعت دارویی کشور را تهدید می کند  

واردات کلیه داروهای قابل ساخت در کشور همراه با کاهش نرخ تعرفه ها ، مصرف محصوالت  می توان به  

خارجی و سیستم نامناسب قیمت گذاری محصوالت دارویی تولید داخل نام برد. فرهنگ سازی و تالش  

، دریافت   دارو  قاچاق  ورود  از  برای جلوگیری  ، تالش  ، قیمت گذاری صحیح  نحوه مصرف  تغییر  برای 

هینامه های کیفی ، تبیین تعرفه واردات در جهت توسعه صنعت داخلی  و زمینه سازی برای آمادگی  گوا

،  ایت ها ، تدوین قانون ضد دامپینگ صنعت جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و حذف تدریجی حم

، تدوین قواعد و مقررات حفظ دس  بازاریابی  ، توسعه فعالیت های  قوانین و مقررات زائد  تاوردهای  رفع 

با صنعت و کارخانه های   تحقیقاتی و تالش در راستای همکاری بیشتر دانشگاه و موسسات تحقیقاتی 

تولیدی ، از راهکارهای توسعه و رشد صنعت داروسازی کشور در مواجه با ریسک فوق الذکر محسوب می  

   شوند.

 

 ريسک تجاري  -7

عملکرد موفق تر رقبا در خصوص محصوالت مشترک  عواملی از قبیل عرضه محصوالت مشابه جدید و یا  

می تواند باعث کاهش فروش محصوالت شرکت های تابعه شود. یکی از بزرگترین مشکالت صنعت دارو  

سایر   و  آمریکایی   ، اروپایی  های  شرکت  دیگر  از سوی  کالن  و  های جدید  گذاری  سرمایه  انگیزه  عدم 

رمایه گذاری در بازار دارویی ما به دلیل نوع قوانین داخلی  کشورهای دارای تکنولوژی تولید عالقه ای به س 

ایران ندارند صنعت دارو جز صنایع تک ، خالق و نوآور است، داروهای جدیدی که کشف می شود برای  

مصرف بیماری های خاص با اثرات جانبی کمتر ، می تواند سوددهی این صنعت را  افزایش دهد که تحقق  

یاد و موثر را می طلبد. همچنین وجود طرح ژنریک که از سال های گذشته باعث  این امر سرمایه گذاری ز

تغییر صنعت دارویی کشور شده ، در چنین شرایطی باید جای خود را به برندسازی و ثبت تولیدات هریک  

 از شرکت های تابعه با نام تجاری همان شرکت بدهد. با توجه به استراتژی های تعیین شده برای شرکتهای

جموعه هلدینگ جهت برون رفت از این وضعیت و کاهش ریسک تجاری ، مدیریت هلدینگ برنامه های  م

خود را در جهت برندسازی، انتخاب و تولید محصوالت جدید با تکنولوژی باال دردستور کار خود قرارداده  

 است. 
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 اقبال مشتريان به محصوالت جايگزين  -8

. عدم  سوق فرهنگ مصرف به طرف   از مشکالت صنعت دارویی کشور است  ، یکی  محصوالت خارجی 

امکان معرفی محصوالت دارویی داخلی به شاغلین بخش درمانی از جمله پزشکان، مصرف کنندگان ، ابداع  

و نوآوری های جدید در صنعت داروسازی و به همراه آن ایجاد فاصله با صنایع پیشرفته داروسازی دنیا و  

خارجی و استقبال بی دلیل مردم از آنها از دالیل اقبال مصرف کنندگان به داروهای    واردات محصوالت

تبلیغ در جهت فرهنگ سازی   این چالش ها  با  مواجه  برای  بوده است. هیئت مدیره هلدینگ  خارجی 

 مناسب برای مصرف داروهای داخلی را درسال مالی آتی سرلوحه فعالیتهای خود قرار خواهد داد. 

 

 نگي ريسک نقدي -9

افزایش دوره وصول مطالبات متناسب با افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتا کاهش توان شرکت  

های تابعه در پرداخت بدهی ها از عوامل اصلی ریسک نقدینگی است. همچنین ایجاد محدودیت برای  

موضوع شرکت های    استفاده از تسهیالت بانکی می تواند شرکت ها را با مشکل نقدینگی مواجه سازد. این 

تولیدی داروسازی را در تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز جهت تولید به علت عدم نقدینگی کافی  

بخش عمده ای از خریدهای خارجی را با مشکالت زیادی روبرو می سازد وادامه تداوم فعالیت شرکت  

ریت هلدینگ بر این است که با  های تولیدی را با چالش های جدی مواجه می کند. تالش مجموعه مدی

منطقی نمودن سیاست های فروش شرکت های تابعه به شرکت های توزیع ، دوره وصول مطالبات آنها را  

کاهش داده و همچنین تعامل با بانک ها و موسسات مالی جهت اخذ تسهیالت ارزان قیمت را جزء برنامه  

 های خود قرار دهند. 

 

 ريسک هاي خاص صنعت  -10

عالوه بر ریسک های فوق الذکر سایر ریسک های موجود در صنعت دارو از جمله ریسک سیاست های  

،  توسط رقبامشخص فروش محصوالت ، ارائه تخفیف های نقدی و جنسی بدون برنامه و کارشناسی شده  نا

تولیدی لزوم جایگزینی   بروزرسانی   ،ماشین آالت  به  واستانداردهای الز  GMPضرورت  م جهت صادرات 

کشورهای خارجی را می توان اشاره کرد. 



نتایج عملیات و چشم اندازها (ت

1400/12/291399/12/30

میلیون ریالمیلیون ریال

دارایي ها 

دارایي هاي غیرجاري 

یهاي ثابت مشهود 16,597 16,039 دارای

یهاي نامشهود 20 20 دارای

3,239,083 4,804,935 سرمایه گذاري در شركتهاي فرعي

232,061 233,346 سرمایه گذاري در شركتهاي وابسته

499,364 511,406 سایر سرمایه گذاریهاي بلند مدت

1,575 1,691 دریافتني هاي بلندمدت

3,988,700 5,567,437 جمع داراییهاي غیر جاري

دارایي هاي جاري 

150 1,031 پیش پرداختها

11,829,035 23,645,286 دریافتني هاي تجاري و سایر دریافتني ها

45,037 288,739 موجودي نقد

11,874,222 23,935,056 جمع دارایي هاي جاري

15,862,922 29,502,493 جمع دارایي ها 

حقوق مالکانه و بدهي ها

حقوق مالکانه

840,000 3,550,000 سرمایه 

84,000 355,000 اندوخته قانوني

-232,315 سایر اندوخته ها

12,347,623 19,598,406 سود انباشته

(157,478)(146,490)سهام خزانه

- (14,427)سهام خزانه (كسر )صرف 

13,114,145 23,574,804 جمع حقوق مالکانه

بدهي ها

بدهي هاي غیرجاري

7,383 9,851 ذخیره مزایاي پایان خدمت كاركنان

7,383 9,851 جمع بدهي هاي غیر جاري

بدهي هاي جاري

361,608 385,104 پرداختني هاي تجاري و سایر پرداختني ها 

2,379,786 5,532,734 سود سهام پرداختني

2,741,394 5,917,838 جمع بدهي هاي جاري

2,748,777 5,927,689 جمع بدهي ها

15,862,922 29,502,493 جمع حقوق مالکانه و بدهي ها

(سهامي عام )شركت داروپخش 

صورت وضعیت مالي جداگانه

1400 اسفند 29به تاریخ 

13



ه شده تجدید ارائ

1399سال 1400سال 

ميليون ریالميليون ریال

10,216,326 18,898,608 درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری ها

(62,480)(136,813)هزینه های فروش ، اداری و عمومي

10,153,846 18,761,795 سود عملياتي

9,136 37,604 سایر در آمدها و هزینه های غير عملياتي

10,162,982 18,799,399 سود  قبل از ماليات

- (282)سال قبل-هزینه ماليات بر درآمد 

 18,799,117 10,162,982

سود پایه هر سهم

4,062 7,066 ریال-  عملياتي 

4 14 ریال-غيرعملياتي 

4,066 7,080 ریال- سود پایه هر سهم 

(سهامي عام )شرکت داروپخش 

صورت سود و زیان جداگانه

1400 اسفند 29 سال مالي  منتهي به 
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جمع كلكسر سهام خزانهسهام خزانهسود انباشتهسایر اندوخته هااندوخته قانونيسرمایه

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

10,249,676 - - 9,325,676 - 84,000 840,000 1399/01/01مانده در 

1399تغییرات حقوق مالکانه در سال 

10,162,982 10,162,982 1399سود خالص گزارش شده درصورت هاي مالي سال 

(214,126)(214,126)خرید سهام خزانه

56,648 56,648 فروش سهام خزانه

(1,035)(1,035)سود وزیان سهام خزانه

(7,140,000)(7,140,000)سود سهام مصوب

13,114,145 - (157,478)12,347,623 - 84,000 840,000 1399/12/30مانده در 

1400تغییرات حقوق مالکانه در سال 

18,799,117 18,799,117 سود خالص گزارش شده در صورت هاي مالي

- (232,315)232,315 سود فروش سرمایه گذاري ها

- (271,000)271,000 اندوخته قانوني

1,050,000 (1,660,000)2,710,000 افزایش سرمایه

(71,002)(71,002)خرید سهام خزانه

81,990 81,990 فروش سهام خزانه

(14,427)(14,427)سود وزیان سهام خزانه

(9,385,019)(9,385,019)سود سهام مصوب

23,574,804 (14,427)(146,490)19,598,406 232,315 355,000 3,550,000 1400/12/29مانده در 

(سهامي عام )شركت داروپخش 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

1400 اسفند 29 سال مالي منتهي به 
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1400/12/291399/12/30

میلیون ریالمیلیون ریال

دارایي ها 
دارایي هاي غیرجاري 

4,439,470 5,988,725 دارایي هاي ثابت مشهود
182,328 160,731 سرقفلي

95,157 145,811 دارایي هاي نامشهود
206,269 330,529 سرمایه گذاري در شركتهاي وابسته

612,041 662,703 سایر سرمایه گذاریهاي بلند مدت
160,674 132,150 دریافتني هاي بلندمدت

84,325 144,659 سایر دارایي ها
5,780,264 7,565,308 جمع دارایي هاي غیرجاري

دارایي هاي جاري 
7,042,011 4,374,403 پیش پرداختها

23,565,755 32,605,989 موجودي مواد و كاال
46,561,915 90,348,220 دریافتني هاي تجاري و سایر دریافتني ها

3,443,227 5,033,070 موجودي نقد
80,612,908 132,361,682 جمع دارایي هاي جاري

86,393,172 139,926,990 جمع دارایي ها 
حقوق مالکانه و بدهي ها

حقوق مالکانه
840,000 3,550,000 سرمایه

388,185 869,102 اندوخته قانوني
1,531,405 1,532,048 سایر اندوخته ها

(274,885)(238,274)آثار معامالت سهام خزانه فرعي
11,527 -آثار معامالت با منافع فاقد حق كنترل

11,058,323 18,639,863 سود انباشته
(157,515)(146,537)سهام خزانه

- (14,427)سهام خزانه (كسر)صرف
13,397,040 24,191,775  حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شركت اصلي

5,682,044 9,346,776 منافع فاقد حق كنترل
19,079,084 33,538,551 جمع حقوق مالکانه

بدهي ها

بدهي هاي غیرجاري
20,688 5,250 تسهیالت مالي بلندمدت

1,175,038 1,726,738 ذخیره مزایاي پایان خدمت كاركنان
1,195,726 1,731,988 جمع بدهي هاي غیر جاري

بدهي هاي جاري
29,759,808 50,286,704 پرداختني هاي تجاري و سایر پرداختني ها

2,863,327 5,073,274 مالیات پرداختني
3,316,609 7,456,328 سود سهام پرداختني

30,046,276 41,784,302 تسهیالت مالي
132,342 55,843 پیش دریافتها

66,118,362 104,656,451 جمع بدهي هاي جاري
67,314,088 106,388,439 جمع بدهي ها

86,393,172 139,926,990 جمع حقوق مالکانه و بدهي ها

(سهامي عام )شركت داروپخش 

صورت وضعیت مالي تلفیقي

1400 اسفند 29به تاریخ 
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1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

86,843,795 153,789,062 درآمدهاي عملیاتي

(61,503,484)(106,597,935)بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي

25,340,311 47,191,128 سود ناخالص

(4,707,822)(8,178,944)هزینه هاي فروش ، اداري و عمومي

266,839 446,264 سایر درآمدها

(123,736)(327,200)سایر هزینه ها

(84,344)153,695 شركتهاي وابسته (زیان)سهم گروه ازسود

20,691,248 39,284,943 سود عملیاتي

(4,413,646)(7,588,142)هزینه هاي مالي

663,289 496,866 سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي

16,940,891 32,193,667 سود  قبل از مالیات

(3,067,847)(5,245,857)هزینه مالیات بر درآمد 

13,873,044 26,947,810 سود خالص

قابل انتساب به

9,637,618 19,205,544 مالکان شركت اصلي

4,235,426 7,742,266 منافع فاقد حق كنترل

 26,947,810 13,873,044

سود پایه هر سهم 

4,679 8,792 (ریال) عملیاتي 

(821)(1,559)(ریال)غیرعملیاتي 

3,858 7,233 (ریال)سود پایه هر سهم 

(سهامي عام )شركت داروپخش 

صورت سود و زیان تلفیقي

1400 اسفند 29 سال مالي منتهي به 
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سایر اندوخته  هااندوخته قانونيسرمایه
ار معامالت سهام  آث

خزانه فرعي

ار معامالت با منافع  آث

فاقد حق كنترل
سهام خزانهسود انباشته

سهام  (كسر)صرف

خزانه

قابل انتساب به مالکان 

شركت اصلي
جمع كلمنافع فاقد حق كنترل

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

14,777,873 3,453,248 11,324,625 8,864,516 1,309,862 310,247 840,000 1399/01/01مانده در 

1399تغییرات حقوق مالکانه در سال 

13,873,044 4,235,426 9,637,618 9,637,618 1399سود خالص گزارش شده در صورت هاي مالي سال 

(9,786,241)(2,646,241)(7,140,000)(7,140,000)سود سهام مصوب

725,947 725,947 - افزایش سرمایه

ار معامالت سهام خزانه فرعي (414,988)(140,103)(274,885)(274,885)آث

ار معامالت با منافع فاقد حق كنترل  35,412 35,412 35,412 فروش-آث

ار معامالت با منافع فاقد حق كنترل  (23,885)(23,885)(23,885)خرید-آث

50,472 53,767 (3,295)(751)(2,544)تغییرات منافع فاقد حق كنترل

(214,163) (214,163)(214,163)خرید سهام خزانه

56,648  56,648 56,648 فروش سهام خزانه

ان سهام خزانه (1,035)(1,035)(1,035)سود وزی

- - (80,482)-80,482 تخصیص به اندوخته قانوني

- - (222,294)222,294 تخصیص به سایر اندوخته ها

19,079,084 5,682,044 13,397,040 - (157,515)11,058,323 11,527 (274,885)1,531,405 388,185 840,000 1399/12/30مانده در 

  - 1400تغییرات حقوق مالکانه در سال 

26,947,810  7,742,266 19,205,544 19,205,544 1400سود خالص گزارش شده در صورت هاي مالي سال 

(13,818,453) (4,433,434)(9,385,019)(9,385,019)سود سهام مصوب

1,587,051  537,051 1,050,000 (1,660,000)2,710,000 افزایش سرمایه

ار معامالت سهام خزانه فرعي (148,978) (185,589)36,611 36,611 آث

ار معامالت با منافع فاقد حق كنترل 294,220  61,905 232,315 232,315 فروش- آث

ار معامالت با منافع فاقد حق كنترل  (379,925) (39,179)(340,746)(340,746)خرید-آث

(18,809) (18,288)(521)643 (1,164)تغییرات منافع فاقد حق كنترل

(71,012) (71,012)(71,012)خرید سهام خزانه

81,990  81,990 81,990 فروش سهام خزانه

ان سهام خزانه (14,427) (14,427)(14,427)سود وزی

  - (96,904)96,904 انتقال به سود انباشته

  - - (482,081)482,081 تخصیص به اندوخته قانوني

33,538,551 9,346,776 24,191,775 (14,427)(146,537)18,639,863 - (238,274)1,532,048 869,102 3,550,000 1400/12/29مانده در 

(سهامي عام )شركت داروپخش 
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

1400 اسفند 29 سال مالي منتهي به 

 18



1400 و 1399جدول مقایسه ترازنامه شركتهاي تولیدي گروه داروپخش در سالهاي 

سال

1400

سال

 1399

افزایش

(كاهش)

درصد

سال

1400

سال

 1399

افزایش

(كاهش)

درصد

سال

1400

سال

 1399

افزایش

(كاهش)

درصد

سال

1400

سال

 1399

افزایش

(كاهش)

درصد

سال

1400

سال

 1399

افزایش

(كاهش)

درصد

سال

1400

سال

 1399

افزایش

(كاهش)

درصد

سال

1400

سال

 1399

افزایش

(كاهش)

درصد

26,47415,2917312,7888,3455321,17810,7809613,56010,227334,0162,970357,2175,5433085,23353,15660داراییهاي جاري 

7,4106,37716(5)2,2262,340(3)2,2971,96017334245361,12855810263845939787815داراییهاي ثابت مشهود

71851240(10)5133555957451532061119225258(14)3035سایر داراییهاي غیر جاري 

28,80117,2866713,1738,6235322,36511,3959614,71311,006344,8143,794279,4957,9412093,36160,04555جمـــع داراییها

20,21412,362648,5725,5925312,6445,9801119,1727,053302,3771,859284,6763,3893857,65536,23559بدهیهاي جاري

(4)3,0903,224(21)688481431005969114638118612450787371,9242,424بدهیهاي غیر جاري 

20,90212,843638,6725,6515312,7586,0431119,3587,177302,4551,932276,6005,8131460,74539,45954جمع بدهیها 

1,500750100900600501,12545015089089001,150920253,2042,504288,7696,11443سرمایه

15075100906050112451498989011584372424058037754اندوخته قانوني 

0000063801,0752,0320-65301,075-07410000افزایش سرمایه در جریان

0--0--0--0420--0--0--صرف سهام خزانه

22,75312,48282(71)(1,015)(297)6,4132,9691163,5352,365498,4204,261983,3912,945151,29195735انباشته  (زیان)سود 

(565)(23)(36)(99)(197)(97)(94)(57)(50)(53)(24)(92)(164)سهام خزانه

7,8994,443784,5012,972519,6075,352805,3553,829402,3591,862272,8952,1283632,61620,58658جمــع حقوق صاحبان سهام 

28,80117,2866713,1738,6235322,36511,3959614,71311,006344,8143,794279,4957,9412093,36160,04555جمع بدهیهاوحقوق صاحبان سهام 

19

میلیارد ریال- ارقام 

شرح

داروسازي زهراويالبراتوارهاي رازكداروسازي اكسیرداروسازي ابوریحانكارخانجات داروپخش جمعزاگرس فارمد پارس



میلیارد ریال- ارقام 1400 و 1399جدول مقایسه ترازنامه شركتهاي پخش گروه داروپخش در سالهاي 

سال

 1400

سال

 1399

افزایش

(كاهش)

درصد

سال

 1400

سال

 1399

افزایش

(كاهش)

درصد

سال

 1400

سال

 1399

افزایش

(كاهش)

درصد

سال

 1400

سال

 1399

افزایش

(كاهش)

درصد

63,35734,8048216,34010,839518,5634,26710188,26049,91077داراییهاي جاري 

9958921235613117225823881,6091,26128داراییهاي ثابت مشهود

33472521717425(66)163109502161سایر داراییهاي غیر جاري 

64,51535,8058016,71711,031528,8544,5099690,08651,34575جمـــع داراییها

57,07831,9127914,98310,216478,0623,98010380,12346,10874بدهیهاي جاري

461328418154501378655538943بدهیهاي غیر جاري 

57,53932,2407815,06410,270478,0753,98710380,67846,49774جمع بدهیها 

1,20060010050025010020020001,9001,05081سرمایه

06000000100001006000افزایش سرمایه در جریان

1206010050251002020019010581اندوخته قانوني 

5,6562,3051451,103486127459302527,2183,093133انباشته  (زیان)سود 

6,9763,565961,653761117779522499,4084,84894جمــع حقوق صاحبان سهام

64,51535,8058016,71711,031528,8544,5099690,08651,34575جمع بدهیهاوحقوق صاحبان سهام 
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شرح

توزیع داروهاي دامي داروپخشتوزیع داروپخش جمعپخش دارویي اكسیر



140013991400139914001399140013991400139914001399

25,277,19211,557,21910,749,3696,562,95521,171,73810,395,58410,642,4167,486,0544,011,0172,500,0446,497,6025,027,804فروش خالص

(3,179,408)(4,220,897)(1,090,662)(2,093,861)(3,662,107)(6,274,054)(5,016,199)(9,937,618)(3,216,637)(5,456,428)(6,609,042)(15,127,071)بهاي  تمام شده  كاالي فروش رفته 

10,150,1214,948,1775,292,9413,346,31811,234,1205,379,3854,368,3623,823,9471,917,1561,409,3822,276,7051,848,396سود ناخالص 

(259,588)(437,220)(75,161)(122,527)(260,270)(392,717)(403,929)(839,072)(273,934)(446,330)(393,651)(620,631)هزینه هاي فروش ، اداري و عمومي

(114,054)(36,884)8,84813,51815,7522,503(17,261)(52,392)144,88990,36732,87660,764عملیاتي (هزینه هاي)خالص سایر درآمدها و

9,674,3794,644,8934,879,4873,133,14810,342,6564,958,1953,984,4933,577,1951,810,3811,336,7241,802,6011,474,754سود عملیاتي 

(858,252)(933,969)(130,224)(286,849)(765,777)(1,301,672)(531,568)(959,126)(409,717)(1,034,477)(1,234,495)(2,515,242)هزینه هاي مالي

164,824(39,735)62,162191,129858,133434,0729,0833,226(924)(16,174)48,50927,155غیرعملیاتي (هزینه هاي)خالص سایر درآمدها 

7,207,6463,437,5533,828,8362,722,5079,445,6924,617,7563,540,9543,245,4901,532,6151,209,726828,897781,326سود قبل از مالیات

(149,502)(96,892)(218,751)(252,807)(419,769)(408,308)(642,189)(1,307,751)(470,354)(479,621)(686,565)(1,003,451)سال جاري- مالیات بردرآمد 

(114,363)(2,179)0(54,000)(35,000)0(52,575)00(20,506)(14,604)سال قبل- مالیات بردرآمد 

6,189,5912,730,4823,349,2152,252,1538,085,3663,975,5673,097,6462,825,7211,225,808990,975729,826517,461سود خالص

میلیون ریال- مبلغ 

شرح 
داروسازي زهراويزاگرس فارمد پارسالبراتوارهاي رازكداروسازي اكسیرداروسازي ابوریحانكارخانجات داروپخش

1400 و 1399شركتهاي تولیدي گروه داروپخش در سالهاي  (زیان  )جدول مقایسه اقالم صورت سود 
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140013991400139914001399

90,064,15851,500,01223,501,15312,676,4547,538,2445,434,333فروش خالص

(5,068,697)(6,751,162)(10,927,380)(20,232,828)(45,451,326)(78,509,639)بهاي  تمام شده  كاالي فروش رفته 

11,554,5196,048,6863,268,3251,749,074787,082365,636سود ناخالص 

(130,927)(273,761)(935,005)(1,586,146)(2,642,404)(3,978,593)هزینه هاي فروش ، اداري و عمومي

(4,616)19,9039,826(7,938)(478)(11,200)عملیاتي (هزینه هاي)خالص سایر درآمدها و

7,564,7263,405,8041,674,241833,972523,147230,093سود عملیاتي 

-(1,272)(186,346)(309,888)(1,155,519)(1,179,616)هزینه هاي مالي

19,841111,363(21,714)(16,067)355,520350,069غیرعملیاتي (هزینه هاي)خالص سایر درآمدها 

6,740,6302,600,3541,348,286625,912541,716341,456سود قبل از مالیات

(44,769)(103,811)(125,126)(268,982)(400,325)(1,207,145)سال جاري- مالیات بردرآمد 

0(8,809)(34,977)-(4,516)(48,711)سال قبل- مالیات بردرآمد 

5,484,7742,195,5131,079,304465,809429,096296,687سود خالص

1400 و 1399شركتهاي پخش گروه داروپخش در سالهاي  (زیان  )جدول مقایسه اقالم صورت سود 

22

شرح 
توزیع داروهاي دامي داروپخش پخش دارویي اكسیر توزیع داروپخش
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سرمایه گذاری    درآمدهای  گردیده و برگزار    1401مجامع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته در سه ماهه اول سال  

افزایش    .  منعکس گردیده اند   29/12/1400ثبت و در صورتهای مالی سال مالی منتهی به    1400در حسابهای سال  

افزایش سود آوری شرکت های گروه    در سال جاری به علت  سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته سود  

 م سود ابالغی از طرف شستا و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بوده است . یاعمال سیاست تقس و

هزینه های عمومی اداری و فروش با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها و عمدتاً بر اساس افزایش حقوق و  

 است.بوده  دستمزد مصوب 

 

مورخ   ساالنه  عادی  عمومی  مجمع  تکالیف  خصوص  بند    1400/ 04/ 20در  اجرای  در  مورخ     18و  صورتجلسه 

هیئت مدیره شرکت در خصوص اقدام قابل اجرا و پیگیری وضعیت دفتر مرکزی سابق شرکت واقع  28/02/1400

دادخوست  و ارسال    از طریق داوری معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی  بدواً  در خیابان احمد قصیر )بخارست(

تاریخ   بر خلع    12/03/1400در  ید  مبنی  تا زمان خلع  بابت دوران تصرف  المثل  اجرت  از ملک و دریافت  ید 

جهت موسسه عالی    1400شهریور    31و سپس از طریق ارسال اظهارنامه قوه قضائیه در تاریخ    گردید   پیگیری

  مراجع قانونی در حال متعاقب آن موضوع فوق توسط وکیل شرکت از طریق  پژوهش تامین اجتماعی اقدام و  

 اشد.پیگیری می ب

 

مورخ   مصوبه  براساس  که  است  بذکر  الزم  تصفیه(  حال  داروپخش)در  بازرگانی  گسترش  شرکت  خصوص  در 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت گسترش بازرگانی داروپخش منحل گردیده و هچنین براساس   02/05/1398

ی و بدهی بیمه، مالیات  اتخاذ تصمیم گردید که تسویه تسهیالت بانک  1398مهر    17مجمع عادی بطور فوق العاده  

و سایر مطالبات دولتی آن شرکت در صورت عدم تکاپوی منابع داخلی جهت تسویه بدهی های مذکور، از طریق  

بانکی آن   تامین منابع توسط سهامداران کلیه بدهی های  با  سهامداران تسویه و پرداخت گردد. در این راستا 

دارد و مراحل تصفیه از جمله پیگیری پرونده های حقوقی  شرکت تسویه گردید و شرکت بدهی عمده ای دیگر ن

علیه طرفهای تجاری از طریق مدیر تصفیه در جریان میباشد. حسب تکالیف مندرج مجامع عادی سالیانه برگزار  

اقدامات قانونی و قضایی الزم به منظور جبران زیانهای وارده از طرف مسببین    1397الی    1394شده طی سالهای  

  ارده به شرکت انجام در جریان بوده و از طریق مدیر تصفیه در حال پیگیری است.زیانهای و
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ث( مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد که مدیریت از آنها برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری  

 در مقایسه با اهداف اعالم شده استفاده می نماید 

عملکرد ماهانه شرکتهای زیرمجموعه را رصد و همچنین در دوره  شرکت داروپخش )سهامی عام( بصورت پیوسته 

های چند ماهه عملکرد این شرکتها را با بودجه های تهیه شده و مصوب مقایسه و دالیل انحراف را بررسی و مورد  

 واکاوی قرار داده تا در ادامه نسبت به راهکارهای جایگزین جهت جبران انحراف های بوجود آمده اقدام گردد. 

 

 

 ج( برنامه های آتی 

با توجه    ) ریپذ   هیسرما  یشرکتها  1401درصد سود  سال    70- 90  نیانگ یکه بطور م  گرددیم  ی نیب  شیپ ▪

 .  گردد  میتقس  به افزایش سرمایه آتی آنها(

مطابق با ابالغیه   حقوق و دستمزد مصوبرشد هزینه متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و هزینه  ▪

 خواهد بود.   1401وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سال 

از محل فروش سرمایه گذاری  ▪ ایجاد سود  برای  ای  برنامه  فروش    مدیریت شرکت  ندارد و درصورت  ها 

خواهد بود و در    و وابسته   هدف اصالح پرتفوی و یا بازارگردانی سهام شرکتهای فرعی   ، ها  سرمایه گذاری

 .نمودخواهد سرمایه آتی شرکتهای فرعی و وابسته  به منظور حفظ درصد سهامداری، مشارکت  افزایش

مبلغ سود سپرده های بانکی در سال آتی با توجه به پیش بینی نقدینگی و سیاست های اعمال شده   ▪

 توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ سود و نحوه تخصیص آن کاهش خواهد داشت .  

سامانه اطالع رسانی    شرکت، از طریق   1401تاثیر گذار در سود عملکرد سال    با اهمیتهرگونه فعالیت   ▪

 افشاء خواهد شد .)کدال(  سازمان بورس  ناشران

 

 




