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       گزارش فعالیت و وضع عمومي شركت   
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 قدمهم 

 
بدينوسیله حضور سهامداران محترم را در مجمع عمومي عادی سالیانه سال مالي منتهي به  ،با سالم 

 یهاتیفعال، گزارشي را در مورد نتیجه ی به شرح زيرامقدمهگرامي داشته با  را شركت داروپخش  29/12/1400

 .دارديمتقديم  جهت استحضار 1400در سال مالي  آمدهعملبه

در سالي كه گذشت هیئت مديره شركت با استعانت از درگاه ايزد متعال تالش نمود با رعايت كلیه قوانین و مقررات 

از پیش  یهابرنامه، و امكانات در اختیار هاييدارااز مجموعه  حاكم و جاری و با هدف استفاده هر چه بیشتر و بهینه

. در حراست نمايد حفظ و تعیین شده خود را تحقق بخشیده و با ايفای وظايف مديريتي منافع سهامداران محترم را

ي ی پیش رو و پیش بینهاتيمحدودتوفیق يافت تا علیرغم  ،تدوين شده یهابرنامه چهارچوباين سال شركت در 

 .دسترسي پیدا نمايد فراتر از برنامه ريزی بعمل آمده   EPS، به نشده

نزلت جايگاه اهداف نقش اساسي را داشته و حفظ ارزش و م یريپذتحقققطع حمايت و همدلي سهامداران در  طوربه

( بدون در بازار دارويي كشور یگذارهيسرما یهاشركتسهام شركت داروپخش )سهامي عام( در میان ساير رقبا )

 .ديگردينمهمیاری سهامداران محترم مقدور 

صورت سود و زيان، صورت وضعیت مالي،  شامل  1400مالي مربوط به عملكرد سال  یهاصورتبدينوسیله 

حسابرس و بازرس قانوني  كه مورد رسیدگي  یقدـنهای و صورت جريان صورت تغییرات در حقوق مالكانه 

 .دينمايمتقاضای تصويب آن را  و قرار گرفته را تقديم داشتهشركت نیز 

 ارزش مادی و با حفظامید است با رعايت اصول و ضوابط و بكارگیری مباني علمي دانش مديريت بتوانیم همچنان 

            .رای سهامداران محترم فراهم آوريمالزم را ب یمندتيرضامعنوی سهام داروپخش، 
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(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

1398سال 1399سال 1400سال شرح

:(مبالغ به میلیون ریال ) اطالعات عملکرد مالی طی دوره  (الف 

18,898,60810,216,3266,070,515عملیاتی - سود حاصل از سرمایه گذاریها 

18,761,79510,153,8466,005,569سود عملیاتی 

37,6049,1361,450,855درآمدهای غیر عملیاتی 

18,799,11710,162,9827,456,424پس از کسر مالیات- سود خالص 

5,724,7752,640,4821,425,255جریان خالص ورود  وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی 

 :(مبالغ به میلیون ریال ) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره  (ب 

29,502,49315,862,92210,517,125جمع داراییها

5,927,6892,748,777267,449جمع بدهیها

3,550,000840,000840,000سرمایه ثبت شده 

23,574,80413,114,14510,249,676جمع حقوق صاحبان سهام

( :درصد ) نرخ بازده  (ج 

837788نرخ بازده داراییها 

1028795(ارزش ویژه  )نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

:اطالعات مربوط به هر سهم  (د 

3,550,000,000840,000,000840,000,000تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع 

5,29612,0998,877ریال- سود واقعی هر سهم 

4,2368,3508,500( پیشنهادی هیئت مدیره 1400سال  )ریال - سود نقدی هر سهم 

35,840106,530155,698ریال- آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش 

1,0001,0001,000ریال- ارزش دفتری هر سهم 

6.778.8017/5مرتبه- نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

:سایر اطالعات - ه 

121312(پایان سال  )نفر - تعداد کارکنان 

:گزیده اطالعات شرکت اصلی 
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(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

1398سال 1399سال 1400سال شرح

:(مبالغ به میلیون ریال ) اطالعات عملکرد مالی طی دوره  (الف 

153,789,06286,843,79564,742,433فروش خالص 

39,284,94320,691,24814,171,937سود عملیاتی 

496,866663,3892,111,494غیر عملیاتی  (هزینه های  )درآمدها 

26,947,81013,873,04411,289,077پس از کسر مالیات- سود خالص 

5,999,3295,164,8944,053,557وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی  (خروج )جریان خالص ورود 

 :(مبالغ به میلیون ریال ) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره  (ب 

139,926,99086,393,17258,723,707جمع داراییها

106,388,43967,314,08843,945,834جمع بدهیها

3,550,000840,000840,000سرمایه ثبت شده 

33,538,55119,079,08414,777,873جمع حقوق صاحبان سهام

( :درصد ) نرخ بازده  (ج 

241923نرخ بازده داراییها 

10282102(ارزش ویژه  )نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

:اطالعات مربوط به هر سهم  (د 

3,550,000840,000,000840,000,000تعداد سهام 

7,59116,5169,946ریال- سود واقعی هر سهم 

:سایر اطالعات - ه 

5,1014,9415,178(پایان  سال )نفر - تعداد کارکنان 

:گزیده اطالعات تلفیقی 
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              شركت داروپخش )سهامي عام(

       گزارش فعالیت و وضع عمومي شركت   

     برای سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400

  

 

 پیام هیئت مديره 

ها در همه ادوار و در تمامي كشورها، مقوله ترين مقوالت مرتبط با كیفیت زندگي انسانترين و حساسكي از كلیدیي

های صنعت قرار داشته است. نظام دارويي ترين بخشه راهبردینظام سالمت همواره در زمر رونيازاسالمت است؛ 

ي افتگيتوسعهيكي از معیارهای مهم  منزله بههای اساسي نظام سالمت، همواره عنوان يكي از اركان و پايهنیز به

ها در اين ها و قابلیتگسترش توانمندی واسطهبهآنند كه  به دنبالشود و كشورها همواره كشورها شناخته مي

المللي ارتقاء بخشند. صنعت دارويي ايران پس از پیروزی شكوهمند انقالب حوزه، جايگاه خود را در سطح بین

امروزه همسو با الزامات اقتصاد  كهیطوربهاسالمي، همواره در مسیر رشد و تعالي حركتي پرشتاب را دنبال نموده 

ای از مواد واسطه تولید طیف گستردهضمن تحقق خودكفايي در زنجیره ارزش اين صنعت به مقاومتي در كشور،

های دارويي كه عالوه بر تامین نیازهای بازار داخلي، بستر مناسبي را جهت ورود به اولیه و اقالم و فرآورده

و فعالیت شايان توجه بازارهای جهاني فراهم ساخته است، در راستای روندهای جهاني اين صنعت شاهد حضور 

های پیشرفته همچون بیوتكنولوژی و نانوتكنولوژی نیز های مبتني بر فناوریهای دارويي كشور در حوزهشركت

تواند جايگاه صنعت دارو و نظام سالمت كشور را در سطح منطقه و دنیا بیش از پیش رشد مي شکيبكه  میهست

 و ارتقاء بخشد.

سال سابقه درخشان  ششو های دارويي كشور با بیش از شصت از بزرگترين گروه عنوان يكيما در داروپخش به

ای از زنجیره ارزش نظام دارو مشتمل بر تولید، توزيع در راستای عمل به شعار سازماني و پوشش طیف گسترده

روه در قالب های گهمواره برآنیم از طريق راهبری پويای شركت "آفرينيداروپخش، نماد سالمتي و ارزش" خود

آفريني پايا و تامین منافع كلیه ذينفعان خود و محور در راستای حصول ارزشنقشه راه تعالي سازماني استراتژی

ی راهبردی ما در گروه داروپخش معطوف هایریگجهتنیز ارتقای سطح سالمت جامعه اهتمام ورزيم. بدين منظور، 

وری زنجیره ارزش؛ ارتقای سازی و ارتقای بهرهذينفعان؛ بهینه آفريني پايدار؛ ارتقای سطح رضايتمندیبه ارزش

ی نوين هاستمیسی ریكارگبهواسطه های سازماني است كه بهافزايي سرمايهتعالي فرآيندهای سازماني و هم

ی انساني متخصص و متعهد، اين مقاصد را در سطح گروه دنبال هاهيسرمای روز و هایفناورمديريتي، دانش و 

های گروه، دريغ كلیه مديران و كاركنان در شركتو امید داريم با تدبیر و هوشمندی و همت و تالش بي ميینمايم

افزا و متعالي، محور، همدر راستای اقتصاد مقاومتي بتوانیم همچون گذشته در مسیر تحقق شركتي نوآور و دانش

ظ جايگاه شايسته خود در نظام سالمت كشور، آفرين پیشروی كرده و ضمن حفمتعهد در قبال ذينفعان و ارزش

 باشیم. آفريننقشای مطلوب و سازنده به نحو كشورتوسعه پايدار  راستایدر بتوانیم 
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              شركت داروپخش )سهامي عام(

       گزارش فعالیت و وضع عمومي شركت   

     برای سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400

  

 1400 سال در های انجام شدهفعالیت اهم 

، دستیابی به مقاصد اندازچشم ها ومنظور تحقق ماموریتبهلدینگ داروپخش عملیاتی ه راهبردی و هایبرنامه

تدوین، محور نظام تعالی سازمانی استراتژیدر راستای  کلیه ذینفعان تأمین منافعنیز و تعیین شده  و اهداف

  گردد.روزآوری و اجرا میبه

 
 

های و بکارگیری کلیه ظرفیت های گروه داروپخش )شکل زیر(های محوری و توانمندیقابلیتو توسعه  حفظ

ر و اموجب شده است این شرکت مزیت رقابتی الزم جهت حفظ باز گذاری دارویی تأمینگروه سرمایه درون

 .های جدید را کسب نمایدشناسایی فرصت
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سال سابقه درخشان  ششو برخورداری از بیش از شصت 

 و برند معتبر در صنعت دارویی کشور

 مقوله رشد و تعالی پایدار در سرلوحه قرار داشتن 

         های کیفیت، های متعدد در حوزهگروه و اخذ گواهینامه

 مدیریت راهبردی، تعالی سازمانی، منابع انسانی و ...

نفر نیروی انسانی توانمند،  5500برخورداری از حدود 

 متخصص و متعهد در گروه 

ارزش نظام ای از زنجیره در اختیار داشتن ترکیب بهینه

 های تولیدی، توزیعیدارو مشتمل بر شرکت

های درون گروهی و بکارگیری بهینه و اثربخش ظرفیت  

های محوری در ها و شایستگیو توسعه قابلیتحفظ   

های رقابتی پایدار جهت حفظ بازار و حصول مزیتراستای 

های نوظهور در گروهشناسایی فرصت  

 



              شركت داروپخش )سهامي عام(

       گزارش فعالیت و وضع عمومي شركت   

     برای سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400

  

با توجه به اقدامات انجام پذیرفته در راستای نظام جامع مدیریت راهبردی در شرکت از قبیل شناسایی و تحلیل 

ساز مطالعات درون سازمانی، ارکان جهتذینفعان، تحلیل اسناد باالدستی، تحلیل بازار و رقبا، مطالعات تطبیقی و 

 روزآوری گردید:  شرکت به شرح ذیل به

 یانیه ماموريت شركت ب 

 

های دارویی کشور با بیش از شصت و هعنوان یکی از بزرگترین گروشرکت هلدینگ داروپخش )سهامی عام( به

ارزش نظام دارو مشتمل بر تولید، توزیع ای از زنجیره درخشان و پوشش طیف گستردهسال سابقه  شش

های گروه از طریق بکارگیری راهبری پویای شرکتواسطه های محوری خود بهبرآنست ضمن پایبندی به ارزش

های انسانی متخصص و متعهد در راستای های روز و سرمایهفناوریهای نوین مدیریتی، دانش و سیستم

 آفرینی پایا و تامین منافع کلیه ذینفعان خود و نیز ارتقای سطح سالمت جامعه اهتمام ورزد. حصول ارزش
 

 انداز شركت بیانیه چشم

 

 شرکتی است؛ 1405هلدینگ داروپخش )سهامی عام( در افق 

 محورافزا و متعالی، نوآور و دانشآفرین، متعهد در قبال ذینفعان، همارزش

 دارای جایگاه ممتاز در نظام سالمت و 

 آفرینی سازنده در توسعه پایدار کشورنقش
 

 شركت  های محوریارزشبیانیه 
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              شركت داروپخش )سهامي عام(

       گزارش فعالیت و وضع عمومي شركت   

     برای سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400

  

 :گرددبه شرح ذیل ارائه می 1400های انجام شده در سال ها و پروژهاهم برنامه بر همین مبنا کلیات و

  و اتخاذ سیاست های مناسب  بینی مناسب بازار در زمان مناسبپیش از طریق نیتأمزنجیره بهینه مدیریت

 شرکت های گروه . محصوالت سبد مدیریتو راهبردی و کنترل 

  تحقیقاتی و دانشگاهیمراکز علمی، توسعه ارتباطات با 

 یند انتخاب محصول جدید از طریق:آمدیریت اثربخش فر 

 محصوالت جدید توسعه مطالعات انتخاب -

 مطابق با نیاز بازاره محصوالت جدید تمرکز بر عرض -

 محصوالت جدید بدون رقیبهای عرضه شناسایی فرصت -

  عرضه محصول از طریق: توسعه و یند آفر بهینهمدیریت 

 تحقیقات علمی بازارافزایش  -

 یند توسعه محصولآتدوین سیستم کنترل فر -

 های گروه در راسععتای های شععرکت از طریق نظارت و بازارگردانی پرتفوی سععهام شععرکتتوسعععه فعالیت

 افزایش بازدهی سرمایه

  ستیابی فروش تلفیقی گروه به مبلغ سال قبل ارد میلی 153.789د ریال ( و افزایش به میلیارد  86.704ریال )

میلیارد  13.873ریال )سعال قبل میلیارد  26.948سعود خالص تلفیقی گروه به مبلغ دسعتیابی و  %77میزان 

ریال )سععال قبل  میلیارد 18.799دسععتیابی سععود خالص شععرکت به مبلغ  و %94به میزان و افزایش ریال ( 

 .1400طی سال   %85ریال ( و افزایش به میزان  میلیارد 10.163

 ارتقای و  وازیهای مگذاریدر جهت جلوگیری از سعععرمایه های اجرایی شعععرکتهاکنترل و پایش برنامه

 های سازمانیافزایی سرمایههم
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              شركت داروپخش )سهامي عام(

       گزارش فعالیت و وضع عمومي شركت   

     برای سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400

  

 لیاتي درباره شركتك 

 

 تاریخچعععه:

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

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

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

سالمی شرکت سهامی داروپخش به اساس مصوبه مجلس شورای ا بر 26/7/1371. در تاریخ تجدید ثبت گردید

نوع شرکت به  11/12/1372مورخ  العادهفوقاجتماعی واگذار و به موجب مصوبه مجمع عمومی  نیتأمسازمان 

 عنوانبهبا تصویب هیئت پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران  25/12/1372سهامی عام تبدیل گردید و در 

 .یرفته شده سازمان بورس درج گردیدپذ هایو چهلمین شرکت در فهرست شرکت یکصد

همزمان با منفك شدن آخرین شرکت  14/10/1376مورخ  العادهفوقطور هطبق مصوبه مجمع عمومی عادی ب

و  دنمایفعالیت می یگذارهیسرماصورت ه)شرکت کارخانجات داروپخش(، این شرکت از تاریخ مزبور ب تولیدی

 .باشدمی نیتأمگذاری دارویی سرمایهضر جزء واحدهای فرعی شرکت در حال حا

 ( اساسنامه عبارت است از: 2) موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده 

خدماتی  ها و واحدهای تولیدی و بازرگانی و، اداره و انجام امور مربوط به انواع طرحاندازیایجاد. توسعه. راه -

 :های مختلف اقتصادی از طریقها و فعالیتدر بخش

ها و اندازی انواع شرکتخرید سهام. بازسازی. نوسازی و راه. . تشکیل. مشارکت در سرمایهسیتأس -الف

 .ها و یا انحالل آنها. واگذاری یا معاوضه سهام شرکتداخل یا خارج از کشور، فروش سهام در مؤسسات

 .ی جهت ورود به بورس اوراق بهادارگذارهای مورد سرمایهآماده کردن شرکت -ب

 .اعتباری مؤسساتا و هاستفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانك -ج

 .م و اوراق بهادار داخلی یا خارجینویسی سهام و انجام معامالت مربوط به سهاپذیره -د

های گذاری، سرمایه: خدمات و مشاوره در زمینه تولیدها در مورد نیازهایخدمات مورد لزوم شرکت نیتأم -ه

و قبول هرگونه  دیتائمنابع مالی و اعتباری، صدور.  نیتأمدی. بنریزی و بودجهل. برنامهجدید. توسعه. تکمی

آنها مشترکاً  ییکاراهیل و افزایش های مدیریتی جهت تس، بازاریابی و طراحی سیستمنامه یا تعهدنامهضمانت

 .یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه

 .قرضه . خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراقانتشار -و

مستقیم برای تحقق هدف شرکت الزم یا مفید بوده و یا طور مستقیم یا غیره عملیات مجازی که بهانجام کلی -ز

 .شرکت ضرورت داشته باشد در جهت اجرای موضوع
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              شركت داروپخش )سهامي عام(

       گزارش فعالیت و وضع عمومي شركت   

     برای سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400

  

 رمايه و تركیب سهامداران :س 

 

، به ارزش اسمی هر سهم میلیون 15شامل تعداد )میلیون ریال  15، 000سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 

 3.550تعداد شامل ریال )میلیون  3.550.000( بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ریال 1، 000سهم 

 .ریال( افزایش یافته است 1، 000به ارزش اسمی هر سهم  سهممیلیون 

 میلیون ریال –مبلغ       

 تغییرات سرمايه شركت

 افزايش سرمايهدرصد  تاريخ افزايش سرمايه
 دسرمايه جدي

 ) میلیون ریال (
 محل افزايش سرمايه

 1373سال ابتدای 
در بدو ورود به سازمان 

 بورس اوراق بهادار
15.000  

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

 سهامداران

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

 سهامداران

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

 سهامداران

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

 سهامداران

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

 سهامداران

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

 سهامداران

19/3/1383 50 300.000 
حاصل از فروش  سود انباشته

 سرمایه گذاریهای بلند مدت

29/05/1387 100 600.000 
مطالبات حال شده و ، سود انباشته

 آورده نقدی سهامداران

 سود انباشته 840.000 40 21/03/1396

06/11/1400 6/322 3.550.000 
سود انباشته، مطالبات حال شده و 

  سهامدارانآورده نقدی 
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(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

تعداد سهام
درصد سهام

 به کل
تعداد سهام

درصد سهام

 به کل
تعداد سهام

درصد سهام

 به کل

2,553,703,42971.94            605,351,87772.12,553,703,42971.94شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین 1

604,765,35717.04            136,050,43916.2601,041,64016.93شرکت سرمایه گذاری ملی ایران2

391,531,21411.02             98,597,68411.7395,254,93111.13 (حقوقی و حقیقی  )سایرسهامداران 3

100      1003,550,000,000       1003,550,000,000    840,000,000ریالی1،000 میلیون سهم 840- جمـــــــع 

11

:ترکیب سهامداران  

.تحت مدیریت شرکتهای سرمایه گذاری دارویی تأمین به صورت مستقیم و سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به صورت غیر مستقیم است  (سهامی عام  )شرکت داروپخش 

شـــــرحردیف

1401/03/31  1400/12/29سال مالی منتهی به  1399/12/30سال مالی منتهی به 

شرکت سرمایه گذاری دارویی

تأمین 

72%

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

17%

( حقوقی و حقیقی ) سایرسهامداران 

11%

1400/12/29در تاریخ ( سهامی عام)نمودار ترکیب سهامداران شرکت داروپخش 

شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين  شركت سرمايه گذاري ملي ايران ( حقوقي و حقيقي ) سايرسهامداران 

  



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

داروپخش

البراتورهای رازكتوزیع داروهای دامیکارخانجات داروپخشداروسازی ابوریحانپخش دارویی اکسیرداروسازی اکسیرتوزیع داروپخش

داروپخش باکوبیودارو

زاگرس فارمد پارسکاسپین تامین

سایر شرکتهاشرکت داروپخششرکت سرمایه گذاری ملی ایرانشرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

پارس دارو

شهید قاضی

 درصد شرکتهای گروه داروپخش5نمودار ترکیب سهامداران باالی 

سرمایه گذاری ملی ایرانسرمایه گذاری دارویی تامین

داروسازی زهراویداروسازی فارابی

51/4 %

83/69% 9/3 % 1/08%

49/26%

10 %

17/47%

40%

10 %

29.8%5/4%

40/4%

19/7%

30 %

30 %

82/87%

57/30% 53/70%14/25% 79/1683/30%

30%

72/1%16/2%

14/5 %

75/71%

25/1%51/32%

16/69%

33/69%

20%

5/72%

  %3/63

3/8% 13/7%

71/93%

0/73%
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              شركت داروپخش )سهامي عام(

       گزارش فعالیت و وضع عمومي شركت   

     برای سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400

  

 

 ركتش يندهآ ایهرنامهب 

 
 ،یین شدهدر جهت تحقق اهداف تع الزم های بهبودپروژه ، هر سالهتعالی سازمانی استراتژی محور نظامنهادینه شدن با 

های برنامه 1401برای سال  ،داروپخش تیمأمورانداز و های چشمبا بیانیهد. بر همین اساس و مطابق شوتدوین و اجرا می

 ه است:ذیل تدوین شد

  های زیرمجموعهه تأمین دارو در کلیه بخشزنجیرچاالکی و سرعت توسعه محصوالت و خدمات 

  کنولوژیت دارویی بیو یهاحوزهباال با تمرکز بر  فناوریمحصوالت با با هدف تولید  یگذارهیسرماتوسعه 

 های علمی و تخصصیها و کنفرانسیشپررنگ در هما حضور تحقیقاتی و های علمی وتوسعه ارتباطات با نهاد 

 صورت گروهیهو توسعه اثربخش بوازی های مگذاریحصوالت جدید و جلوگیری از سرمایهتوسعه ماهبری ر 

 با هدف  های کالن سازمانهای مختلف متناسب با استراتژیزههای گروه در حوحضور گسترده و منسجم شرکت

؛ تعالی منابع انسانی)از جمله: جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران؛  افزایش کیفیت و توسعه برند گروه

 (....کنندگان؛ صنعت سبز و صادرکننده نمونه؛ حمایت از حقوق مصرف

 ر و اجرای وه گزارشات بازخئارتقای سطح رضایت مشتریان گروه از طریق سنجش مداوم رضایت مشتریان و ارا

 های بهبود مرتبطپروژه

 لی و الملبین معتبردارویی های در نمایشگاه های گروه از طریق مشارکت منسجمالت شرکتومعرفی بهینه محص

 توسعه برند گروه ای در راستایمنطقه

 مطابق با استانداردهای های توزیع گروه شرکت مراکز انبارهای و بهسازی  ایجاد و توسعه مراکز پخش جدیدGDP 

 اییکنندگان نهتر به مشتریان و مصرفهای مختلف کشور در راستای ارائه خدمات بهتر و سریعدر سطح استان

  سطح کیفی محصوالت در راستای افزایش سطح رضایت مشتریان  ارتقاءتولید محصوالت جدید و 

  های عملیاتی افزایی و کاهش برنامههم ارتقایروز شده گروه داروپخش با هدف های راهبردی بهبرنامهپیگیری

 موازی در سطح گروه.

 راهبردی تدوین شده یهابرنامهها با ریزی شرکتپایش انطباق بودجه 

 ز طریق استقرار نظام مدیریت دانشمدیریت سرمایه فکری و اشراف دانشی ا 

 های نوین منابع انسانیاز طریق استقرار و بکارگیری سیستمانسانی  هایمدیریت اثربخش و توسعه کیفی سرمایه 

  وری و تسهیل اخذ خطوط تولیدی در گروه با هدف ارتقای بهره نوسازیبازسازی وGMP  و در نتیجه افزایش

 یالمللنیبهای ت با شرکتتعامال و یالمللنیبی به بازارهای توان صادراتی و گسترش دسترس

 حفظ های بازرگانی در حوزه صادرات )با هدف پیشبرد استراتژی توسعه صادرات گروه از طریق توسعه فعالیت

 (بازارهای صادراتی موجود و تالش در جهت توسعه بازارهای صادراتی
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(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1399 اسفند ماه 30برای سال مالی منتهی به 

ميليون ريال- مبلغ 

بودجهسال قبلعملكردبودجهعملكردبودجه

7,420,72610,216,3261357,420,72618,898,60825585155عملياتی  - سود حاصل از سرمايه گذاريها 

210119110(136,813)(65,263)96(62,480)(65,263)هزينه هاي اداري و عمومی : كسرميشود

7,355,46310,153,8461357,355,46318,761,79525585155سود عملیاتی 

1,780(312)2,0009,1369,8682,00037,6041,880غير عملياتی  (هزينه هاي)خالص ساير درآمدها و 

7,357,46310,162,9821387,357,46318,799,39925685156سود قبل از مالیات 

(100)(100)-(282)----ماليات بر درآمد

7,357,46310,162,9821387,357,46318,799,11725685156سود خالص 

مقایسه صورت سود و زیان پیش بینی شده و عملكرد شرکت

درصد

پوشش
شـــــرح 

(کاهش)درصد افزایش 

 عملكرد نسبت به
1399سال 

درصد 

پوشش

1400سال 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

بودجه عملكرد بودجه عملكرد

1399سال  1400سال 

7,357,463

10,162,982

7,357,463

18,799,117

با بودجه 1400و 1399سود خالص عملكردسال های مقایسه
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 شركت از منظر بورس اوراق بهادار
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 بازار سرمايه   

 

 



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

: سال اخیر  به شرح زیر بوده است 3وضعیت سهام شرکت طی 

ارزش بازار

میلیون ریال

قیمت سهم

ریال

سرمایه

میلیون ریال

1398202,139,6156,415,38323523067,777,08080,687840,000

139980,032,05310,181,62924124085,764,000102,100840,000

14001,429,452,2085,187,85723323399,471,00028,0203,550,000

15

وضعیت معامالت و قیمت سهام

 درج شده و سهام آن برای اولین بار در وپخش در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد و محصوالت شیمیایی با نماد 1372/12/26نام شرکت در تاریخ 

. مورد معامله قرار گرفته است 1372/12/26تاریخ 

سال مالی
تعداد سهام معامله 

شده

ارزش سهام

معامله شده

 میلیون ریال

تعداد روزهای

 باز بودن نماد

تعداد روزهایی که

نماد معامله شده 

است

پایان سال مالی

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

1398 1399 1400

67,777,080

85,764,000

99,471,000

1400الی 1398طی سالهای ( سهامی عام)ارزش بازارشرکت داروپخش 

ارزش بازار
میلیون لایر

 



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

درصد

خرید سهام افزایش سرمایهمالکیت

833,270(2,177)1,200,000956,352,43279.7956,352594,731240,716توزیع دارو*توزیع داروپخش 1

1,500,0001,243,080,68482.91,243,081955,847955,847تولید داروهای انسانی *کارخانجات داروپخش 2

900,000753,219,41083.7753,219428,647251,0561,104680,807تولید داروهای انسانی ودامی*داروسازی ابوریحان 3

200,000166,600,00083.31,666,00092,98692,986توزیع داروهای دامپزشکیتوزیع داروهای دامی داروپخش4

500,000286,500,00057.32,865,000117,465143,250260,715محصوالت داروییپخش دارویی اکسیر5

1,125,000604,215,44253.7604,215704,9902,965707,955تولید داروهای انسانی *داروسازی اکسیر 6

2,100,0001,077,658,82251.31,077,659254,671621,193875,864تولید داروهای انسانی ودامی*البراتوارهای رازك 7

3,149,3371,015,499244,785(2,177)4,407,444

37,50014,999,99940.015,00015,00015,000تولید محصوالت بیولوژیکیبیو دارو8

1,150,000396,510,81934.5396,510.885,910220,664306,574تولید داروهای دامی و انسانی*زاگرس فارمد پارس 9

1,6771,677-5,5901,67730.0سرمایه گذاری داروییداروپخش باکو10

3,204,000456,669,33514.3456,669217,0611,285218,346تولید داروهای انسانی*داروسازی زهراوی 11

950,00034,097,0483.634,097146,990146,990تولید داروهای انسانی*پارس دارو 12

1,600,00017,319,9901.117,32049,80610,82760,633تولید داروهای انسانی*داروسازی فارابی 13

700,0005,090,6400.75,09180,31080,310تولید داروهای انسانی*داروسازی کاسپین تامین 14

2,268,00019,9980.0204242تولید داروهای انسانی*داروسازی جابربن حیان 15

715,0003,446,4960.53,44612,24612,246تولید مواد اولیه*تولید مواد اولیه داروپخش 16

1,000,0005,469,8330.55,470116,521116,521توزیع دارو*پخش هجرت 17

455,0001,626,7470.41,6272,2247152,939تولید مواد اولیه*شیمی دارویی داروپخش 18

850,0001,739,9940.21,74089,21489,214تولید سرم*شهید قاضی 19

300,0007,5000.08100100تولید کپسول*تولید ژالتین کپسول ایران 20

90,917(131,485)3,836218,566-----*سهام نزد بازارگردان      21

234500734-----سایر22

821,17111,542441,015(131,485)1,142,243

3,970,5081,027,041685,800(133,662)5,549,687

  *   

شرکت اصلی - 1400طی سال  (سهامی عام  )وضعیت سرمایه گذاری شرکت داروپخش
مبلغ ـ میلیون ریال

تعداد سهام

داروپخش
ارزش اسمی فعالیت اصلی

پایان دورهکاهشابتدای دوره
افزایش

شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

قیمت تمام شده سرمایه گذاری

نام شرکتردیف

جمع کل سرمایه گذاریها

بلند مدت - (به باال% 50)جمع سرمایه گذاری در شرکتهای تابعـــه 

بلند مدت - (%50تا )جمع  سرمایه گذاری در شرکتهای وابستــــه 

سرمایه 
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(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

1400/03/311400/06/311400/09/301400/12/29ابتدای سالشرکتهای بورسیردیف

درصد 

 (کاهش)افزایش

نسبت به ابتدای سال

(25)43,023,02221,231,81838,050,69936,471,98732,456,836کارخانجات1

(17)19,823,41813,828,19020,824,90516,605,48016,368,445ابوریحان2

22,062,66015,014,75326,954,05024,525,10423,473,7696اکسیر3

(1)15,656,76612,036,99421,024,80014,730,14115,475,180رازک4

(49)6,931,1255,821,4275,813,6523,100,8633,536,111زاگرس فارمد پارس5

(52)3,738,4832,620,1332,767,4151,902,9401,790,143زهراوی6

(47)46,264,70440,646,71331,200,99824,570,60624,626,075توزیع داروپخش7

(48)2,799,3051,963,1272,101,8941,656,2381,465,117سایر8

(26)160,299,483113,163,155148,738,413123,563,359119,191,676کل پرتفویجمع

 1400جدول و نمودار ترکیب و ارزش بازار پرتفوی شرکتهای بورسی  در مقاطع سه ماهه سال 

17

میلیون ریال-مبلغ 

ابتداي سال 1400/03/31 1400/06/31 1400/09/30 1400/12/29

26.8%
18.8%

25.6% 29.5% 27.2%

12.4%

12.2%

14.0%
13.4% 13.7%

13.8%

13.3%

18.1%
19.8% 19.7%

9.8%

10.6%

14.1%
11.9% 13.0%4.3%

5.1%

3.9% 2.5% 3.0%

2.3%

2.3%

1.9% 1.5% 1.5%

28.9%
35.9%

21.0% 19.9% 20.7%

1.7% 1.7% 1.4% 1.3% 1.2%

ي
ب پرتفو

تركی

كارخانجات ابوريحان اکسير رازک زاگرس فارمد پارس زهراوی توزيع داروپخش ساير

160,299,483

113,163,155

148,738,413

123,563,359 119,191,676

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

ابتداي سال 1400/03/31 1400/06/31 1400/09/30 1400/12/29

رتفو
ت پ

را
روند تغيي

ي

كارخانجات ابوريحان اکسير رازک زاگرس فارمد پارس زهراوی ساير كل پرتفوي توزيع داروپخش

 



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

1396/12/291397/12/291398/12/291399/12/301400/12/29شـــــــرح

8,660,46313,700,263111,275,870160,299,483119,191,676  ارزش بازار

1,264,6211,379,4361,926,5783,970,5085,549,687  قیمت تمام شده
7,395,84212,320,827109,349,292156,328,975113,641,989  ارزش افزوده

1400 لغایت 1396ارزش بازار، قیمت تمام شده و ارزش افزوده  شرکتهای بورسی گروه در سالهای 

میلیون ریال- مبلغ 

8,660,463

13,700,263

111,275,870

160,299,483

119,191,676

1,264,621
1,379,436 1,926,578 3,970,508

5,549,6877,395,842
12,320,827

109,349,292

156,328,975

113,641,989

0

40,000,000

80,000,000

120,000,000

160,000,000

200,000,000

1396/12/29 1397/12/29 1398/12/29 1399/12/30 1400/12/29

ارزش بازار قيمت تمام شده ارزش افزوده

1400لغایت 1396نمودار ارزش بازار،قیمت تمام شده و ارزش  افزوده شرکتهای بورسی در سالهای 
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(سهامي عام  )شركت داروپخش 

گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي عادي ساليانه

1400 اسفند ماه 29سال مالي منتهي به 

1400سال 1399سال 1398سال 1400سال 1399سال 1398سال 1400سال 1399سال 1398سال 

2,9291,8204,1262,8451,7813,840979893(1)کارخانجات داروپخش                

6,1983,5347,1875,8853,4166,730959794(2)داروسازي اکسير                     

2,7503,1773,4822,2502,9803,430829498البراتوارهاي رازك                  

3,4403,7543,7213,0953,5473,530909495(3)داروسازي ابوريحان                  

40207291000000    (4)داروسازي زهراوي                   

5301,0771,0661429351,010278795(5)داروسازي زاگرس فارمد پارس     

1,6831,8304,5711,6301,7284,240979493(6)توزيع داروپخش                     

1,9371,8632,1591,8191,7501,980949492پخش دارويی اکسير                

1,1381,4832,1451,3201,3562,0601169196توزيع داروهاي دامی داروپخش      

1400درصدي در سال 28افزايش سرمايه  (4)          1400 درصدي در سال 50افزايش سرمايه    (3 )             1400درصدي در سال 150افزايش سرمايه    (2)           1400 درصدي در سال 100افزايش سرمايه    (1)              

1400 درصدي در سال 100افزايش سرمايه    (6)               1400 درصدي درسال 25افزايش سرمايه    (5) و

1400 لغايت 1398  و نسبت سود تقسيم شده به سود خالص شركتهاي گروه طي سالهاي DPS و EPSجدول 

شرح
نسبت سود تقسيم شده به سود خالصDPS ( ريال )  EPS ( ريال ) 
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(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

13961397139813991400شرح 
درصد 

 (کاهش)افزایش

1399 به 1400

37,104,73745,345,73064,742,43386,843,795153,789,06277درآمد های عملیاتی

73(106,597,934)(61,503,484)(46,781,031)(33,740,366)(28,957,359)بهای  تمام شده درآمد های عملیاتی

8,147,37811,605,36417,961,40225,340,31147,191,12886سود ناخالص 

73.7(8,178,944)(4,707,822)(3,802,312)(2,718,513)(2,256,047)هزينه های فروش ، اداری و عمومی

(17)28,954202,24915,708143,103119,064عملیاتی (هزينه های)خالص ساير درآمدها و

(282)153,695(84,344)(2,861)(2,429)(6,039)شركتهای وابسته (زيان)سهم گروه از سود 

5,914,2469,086,67114,171,93720,691,24839,284,94390سود عملیاتی 

72(7,588,142)(4,413,646)(2,838,048)(3,072,041)(3,040,433)هزينه های مالی

(25)174,380262,7082,111,494663,289496,866غیرعملیاتی (هزينه های)خالص ساير درآمدها و

3,048,1936,277,33813,445,38316,940,89132,193,66790سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

71(5,245,857)(3,067,847)(2,156,306)(1,141,006)(738,312)مالیات بردرآمد 

2,309,8815,136,33211,289,07713,873,04426,947,81094سود خالص

1400 لغایت 1396طی سالهای  (سهامی عام  )تلفیقی شرکت داروپخش  (زیان)مقایسه صورت سود 

20

میلیون ریال- مبلغ 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

1396 1397 1398 1399 1400

فروش قيمت تمام شده  كاالي فروش رفته 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

1396 1397 1398 1399 1400

هزينه هاي فروش ، اداري و عمومي خالص ساير درآمدهاي عملياتي و غير عملياتي  هزينه هاي مالي سود خالص

    



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

میلیون ریال- مبلغ 

1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال نام شرکتها

360,679854,4141,768,1402,213,9274,773,430کارخانجات داروپخش

540,000626,399774,2291,656,8974,054,934توزیع داروپخش

267,812454,3291,010,6501,780,9952,658,865داروسازی ابوریحان

116,173483,0001,422,1112,064,0004,066,370داروسازی اکسیر

299,931477,359684,1371,360,2671,565,676البراتوارهای رازك

00000داروسازی زهراوی

0044,883289,830400,476زاگرس فارمد پارس

2,08312,495109,956225,910343,196توزیع داروهای دامی

10,31489,818156,343250,687567,270پخش دارویی اکسیر

0450010530,720بیو دارو

26,36114,797100,066185,492205,356سایر

1,623,3533,013,0616,070,51510,028,11018,666,293جمع

حاصل از سرمایه گذاری  داروپخش از  (درآمد  )جدول مقایسه سهم سود نقدی 

1400 لغایت 1396طی سالهای  (فرعی و وابسته  )شرکتهای گروه 

21

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1395سال  1397سال  1398سال  1399سال  1400سال 

2 2 %
2 8 % 2 9 %

2 2 % 2 6 %

3 3 % 2 1 %
1 3 %

1 7 %

2 2 %

1 6 %

1 5 %

1 7 %
1 8 %

1 4 %

7 %
1 6 %

2 3 %
2 1 %

2 2 %

1 8 % 1 6 % 1 1 %
1 4 %

8 %

0 % 0 %
0 %

0 % 0 %

0 % 0 %
1 % 3 % 2 %

0 % 0 % 2 % 2 % 2 %
1 % 3 % 3 % 2 % 3 %0 % 0 % 0 % 0 % 0 %2 % 0 % 2 % 2 % 1 %

کارخانجات داروپخش توزیع داروپخش داروسازی ابوریحان داروسازی اکسیر البراتوارهای رازک داروسازی زهراوی

زاگرس فارمد پارس توزیع داروهای دامی پخش داروسازی اکسیر بیو دارو سایر



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

139914001399140013991400139914001399140013991400

11,557,21925,277,1926,562,95510,749,36910,395,58421,171,7387,486,05410,642,4162,500,0444,011,0175,027,8046,497,602فروش خالص

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

4,948,17710,150,1213,346,3185,292,9415,379,38511,234,1203,823,9474,368,3621,409,3821,917,1561,848,3962,276,705سود ناخالص 

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

(36,884)(114,054)13,5198,8482,50315,752(52,392)(17,261)90,367144,88960,76432,876عملیاتی (هزینه های)خالص سایر درآمدها و

4,644,8939,674,3793,133,1484,879,4874,958,19510,342,6563,577,1963,984,4931,336,7241,810,3811,474,7541,802,601سود عملیاتی 

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

(39,735)191,12962,162434,071858,1333,2269,083164,824(16,174)(924)27,15548,509غیرعملیاتی (هزینه های)خالص سایر درآمدها 

3,437,5537,207,6462,722,5073,828,8364,617,7569,445,6923,245,4903,540,9541,209,7261,532,615781,326828,897سود قبل از مالیات

(96,892)(149,502)(252,807)(218,751)(408,308)(419,769)(1,307,751)(638,134)(479,621)(470,354)(1,003,451)(686,565)سال جاری- مالیات بردرآمد 

(2,179)(114,363)(54,000)0(35,000)0(52,575)(4,055)00(14,604)(20,506)سال قبل- مالیات بردرآمد 

2,730,4826,189,5912,252,1533,349,2153,975,5678,085,3662,825,7213,097,646990,9751,225,808517,461729,826سود خالص

1400 و 1399شرکتهای تولیدی گروه داروپخش در سالهای  (زیان  )جدول مقایسه اقالم صورت سود 

داروسازی زهراویزاگرس فارمد پارسالبراتوارهای رازکداروسازی اکسیرداروسازی ابوریحانکارخانجات داروپخش
شرح 

22

1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0

کارخانجات داروپخش داروسازی ابوریحان داروسازی اکسیر البراتوارهای رازک داروسازی زاگرس فارمد پارس داروسازی زهراوی

5 7 % 6 0 %
4 9 % 5 1 % 4 8 % 4 7 % 4 9 %

5 9 %
4 4 %

5 2 %
6 3 %

6 5 %

3 % 2 %

4 % 4 %
4 % 4 %

3 %

4 %
3 %

3 %

5 %

7 %

1 % 1 %

1 % 0 %

0 % 0 %

0 %

0 %
0 %

0 %

-2 % -1 %

1 1 % 1 0 %

6 %
1 0 %

5 % 5 %
1 0 %

1 2 %

5 %

7 %

1 7 %

1 4 %
0 % 0 %

0 %
0 %

0 % 0 %

0 %

0 %

0 %

1 %

2 % 0 %% %

% %
% %

%
%

%

%

% %

قیمت تمام شده  کاالی فروش رفته  هزینه های فروش ، اداری و عمومی عملیاتی( هزینه های)خالص سایر درآمدها  هزینه های مالی غیرعملیاتی( هزینه های)خالص سایر درآمدها  مالیات سود خالص



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

139914001399140013991400

12,676,45423,501,1535,434,3337,538,24451,500,01290,064,158فروش خالص

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

1,749,0743,268,325365,636787,0826,048,68611,554,519سود ناخالص 

(3,978,593)(2,642,404)(273,761)(130,927)(1,586,146)(935,005)هزینه های فروش ، اداری و عمومی

(11,200)(478)9,826(4,616)(7,938)19,903عملیاتی (هزینه های)خالص سایر درآمدها و

833,9721,674,241230,093523,1473,405,8047,564,726سود عملیاتی 

(1,179,616)(1,155,519)(1,272)0(309,888)(186,346)هزینه های مالی

111,36319,841350,069355,520(16,067)(21,714)غیرعملیاتی (هزینه های)خالص سایر درآمدها 

625,9121,348,286341,456541,7162,600,3546,740,630سود قبل از مالیات

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

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

465,8091,079,304296,687429,0962,195,5135,484,774سود خالص

23

توزیع داروپخشتوزیع داروهای دامی داروپخش پخش دارویی اکسیر

1400 و 1399شرکتهای توزیعی گروه داروپخش در سالهای  (زیان  )جدول مقایسه اقالم صورت سود 

شرح 

1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0

پخش دارویی اکسیر توزیع داروهای دامی  توزیع داروپخش

8 6 % 8 6 % 9 3 % 9 0 % 8 8 % 8 7 %

7 % 7 % 2 % 4 % 5 % 4 %
0 %

0 % 0 %

0 %

0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
4 % 5 % 5 % 6 % 4 % 6 %

قیمت تمام شده  کاالی فروش رفته  هزینه های فروش ، اداری و عمومی خالص سایر درآمدهای عملیاتی هزینه های مالی غیرعملیاتی( هزینه های)خالص سایر درآمدها و مالیات سود خالص



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

ميليون ريال- مبلغ 

13961397139813991400شـــــرح 
(کاهش)درصد افزایش

1399 به 1400 

1,623,3533,013,0616,070,51510,216,32618,898,60885عملیاتی  - سود حاصل از سرمایه گذاریها 

119(136,813)(62,480)(64,946)(45,528)(45,964)هزینه های اداری و عمومی : کسرمیشود

1,577,3892,967,5336,005,56910,153,84618,761,79585سود ناخالص 

------عملیاتی   (هزینه های)خالص سایر درآمدها و 

1,577,3892,967,5336,005,56910,153,84618,761,79585سود عملیاتی 

1,450,8559,13637,604312(1,924)8,808غیرعملیاتی (هزینه های)خالص سایر درآمدها و

1,586,1972,965,6097,456,42410,162,98218,799,39985سود قبل از مالیات 

-(282)----مالیات بر درآمد

1,586,1972,965,6097,456,42410,162,98218,799,11785سود خالص 

(سهامی عام  ) ساله شرکت داروپخش 5 (زیان  ) صورتخالصه سود 

24

1,623,353

3,013,061 6,070,515

10,216,326

18,898,608

1,586,197

2,965,609

7,456,424
10,162,982

18,799,117

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

1396 1397 1398 1399 1400

(  سهامي عام ) ساله  شركت داروپخش 5نمودار مقايسه اي سود خالص

عملیاتی  -سود حاصل از سرمایه گذاریها  سود خالص 

لميليون ريا-مبلغ 

  



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

139914001399140013991400139914001399140013991400

11,557,21925,277,1926,562,95510,749,36910,395,58421,171,7387,486,05410,642,4162,500,0444,011,0175,027,8046,497,602فروش خالص

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

4,948,17710,150,1213,346,3185,292,9415,379,38511,234,1203,823,9474,368,3621,409,3821,917,1561,848,3962,276,705سود ناخالص 

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

(36,884)(114,054)13,5198,8482,50315,752(52,392)(17,261)90,367144,88960,76432,876عملیاتی (هزینه های)خالص سایر درآمدها و

4,644,8939,674,3793,133,1484,879,4874,958,19510,342,6563,577,1963,984,4931,336,7241,810,3811,474,7541,802,601سود عملیاتی 

1400 و 1399جدول مقایسه اقالم تشکیل دهنده سود عملیاتی شرکتهای تولیدی گروه داروپخش در سالهای 
میلیون ریال- مبلغ 

شرح 
داروسازی زهراویالبراتوارهای رازکداروسازی اکسیرداروسازی ابوریحانکارخانجات داروپخش زاگرس فارمد پارس

25

1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0

کارخانجات داروپخش داروسازی ابوریحان داروسازی اکسیر البراتوارهای رازک داروسازی زاگرس فارمد پارس داروسازی زهراوی

5 7 % 6 0 %

4 9 % 5 1 % 4 8 % 4 7 % 4 9 %
5 9 %

4 4 %
5 2 %

6 3 % 6 5 %

3 %
2 %

4 %
4 %

4 % 4 % 3 %

4 %

3 %

3 %

5 %
7 %

1 % 1 %

1 % 0 %
0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 %

2 %
1 %

4 0 % 3 8 %
4 8 % 4 5 % 4 8 % 4 9 % 4 8 %

3 7 %

5 3 %
4 5 %

2 9 % 2 8 %

قیمت تمام شده  کاالی فروش رفته  هزینه های فروش ، اداری و عمومی خالص سایر درآمدهای عملیاتی سود عملیاتی

 



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

139914001399140013991400

12,676,45423,501,1535,434,3337,538,24451,500,01290,064,158فروش خالص

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

1,749,0743,268,325365,636787,0826,048,68611,554,519سود ناخالص 

(3,978,593)(2,642,404)(273,761)(130,927)(1,586,146)(935,005)هزینه های فروش ، اداری و عمومی

(11,200)(478)9,826(4,616)(7,938)19,903عملیاتی (هزینه های)خالص سایر درآمدها و

833,9721,674,241230,093523,1473,405,8047,564,726سود عملیاتی 

26

1400 و 1399جدول مقایسه اقالم تشکیل دهنده سود عملیاتی شرکتهای توزیعی گروه داروپخش در سالهای 

شرح 
توزیع داروپخشتوزیع داروهای دامی داروپخشپخش دارویی اکسیر

میلیون ریال: مبلغ 

1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0 1 3 9 9 1 4 0 0

پخش دارویی اکسیر توزیع داروهای دامی توزیع داروپخش

8 6 % 8 6 %
9 3 % 9 0 % 8 8 % 8 7 %

7 % 7 %
2 %

4 % 5 % 4 %
0 %

0 % 0 %

0 %

0 % 0 %

7 % 7 % 4 % 7 % 7 % 8 %

قیمت تمام شده  کاالی فروش رفته  هزینه های فروش ، اداری و عمومی خالص سایر درآمدهای عملیاتی سود عملیاتی

 



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

مبلغ
درصد

به کل
مبلغ

درصد

به کل

9,500,35510,395,5842410913,451,94521,171,73827157104داروسازی اکسیر

10,156,98911,557,2192711414,569,33025,277,19232173119کارخانجات داروپخش

4,630,1995,027,804121096,510,8096,497,602810029داروسازی زهراوی

5,400,0006,562,955151228,462,96510,749,3691412764داروسازی ابوریحان

5,980,5717,486,054171259,490,00010,642,4161411242البراتوارهای رازک

1,800,0002,500,04461394,160,0004,011,01759660زاگرس فارمد پارس

37,468,11443,529,66010011656,645,04978,349,33410013880جمع شرکتهای تولیدی

52,000,00051,500,012749964,012,30090,064,1587414175توزیع داروپخش 

12,000,00012,676,4541810617,000,00023,501,1531913885پخش دارویی اکسیر

3,250,0005,434,33381677,000,0007,538,244610839توزیع داروهای دامی داروپخش

67,250,00069,610,79910010488,012,300121,103,55510013874جمع شرکتهای توزیعی

27

1400 و 1399جدول مقایسه عملکرد و بودجه فروش شرکتهای گروه در سالهای 

میلیون ریال- مبلغ

نام شرکتها

1400سال 1399سال 
افزایش

(کاهش)

 نسبت به 

سال قبل
بودجه اولیه

عملکرد 
درصد 

پوشش
بودجه اولیه

عملکرد 
درصد 

پوشش

 



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

میلیون ریال- مبلغ

کل گروهسال قبلفروش شرکتکل گروه
فروش 

شرکت
سال قبل

---                  -                  -10,395,58421,171,73830100104داروسازی اکسیر

-0-                  -                  -11,557,21925,277,19236100119کارخانجات داروپخش

---                  -                  -5,027,8046,497,602910029داروسازی زهراوی

5,599,7379,476,524148869963,2181,272,845141232داروسازی ابوریحان

(0)3,859,4757,019,4351166823,626,5793,622,9814134البراتوارهای رازک

2,404,1953,976,986449965-1-95,84934,031زاگرس فارمد پارس

36,535,66869,476,52210089906,993,9928,872,8121001127جمع شرکتهای تولیدی

-----51,500,01290,064,1587910075توزیع داروپخش

-----12,676,45423,501,1532110085پخش دارویی اکسیر

5,434,3337,538,24410010039---00توزیع داروهای دامی داروپخش

64,176,466113,565,31110094775,434,3337,538,244100639جمع شرکتهای توزیعی

28

1400 و 1399در سالهای  (به تفکیك دامی و انسانی  )جدول مقایسه فروش شرکتهای گروه 

نام شرکتها

دامیانسانی

1400سال 1399سال 

درصد نسبت به

1400سال 1399سال 

درصد نسبت به

 



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

توزیع

 داروپخش

درصد به

فروش 

شرکت

توزیع

 داروهای دامی

داروپخش

درصد به

فروش 

شرکت

پخش دارویی 

اکسیر

درصد به

فروش 

شرکت

سایر
درصد به

فروش

 شرکت

جمع
توزیع

 داروپخش

درصد به

فروش 

شرکت

توزیع

 داروهای دامی

داروپخش

درصد به

فروش 

شرکت

پخش دارویی 

اکسیر

درصد به

فروش 

شرکت

سایر
درصد به

فروش 

شرکت

جمع

3,402,84932.700.01,730,67716.65,262,05850.610,395,5846,667,81231.500.03,821,16518.010,682,76150.521,171,738داروسازی اکسیر

5,274,73645.600.0931,6548.15,350,82946.311,557,21912,192,99548.200.02,596,35610.310,487,84141.525,277,192کارخانجات داروپخش

1,244,67724.800.01,696,00533.72,087,12241.55,027,8041,510,87823.30.01,558,68224.03,428,04252.86,497,602داروسازی زهراوی

1,459,49022.2881,20013.4868,53513.23,353,73051.16,562,9552,341,79421.81,096,47710.21,167,28310.96,143,81557.210,749,369داروسازی ابوریحان

990,25613.23,050,05240.7620,1998.32,825,54737.77,486,0541,768,33216.63,707,42634.8887,1578.34,279,50140.210,642,416البراتوارهای رازک

57,2882.32,330,11493.225,7451.086,8973.52,500,04428,1940.73,793,24194.60.0189,5824.74,011,017زاگرس فارمد پارس

12,429,29628.66,261,36614.45,872,81513.518,966,18343.643,529,66024,510,00531.38,597,14411.010,030,64312.835,211,54244.978,349,334جمع کل

29

1400 و 1399در سالهای  (شرکتهای توزیع داروپخش ، توزیع داروهای دامی داروپخش ، پخش دارویی اکسیر و سایر  )جدول فروش شرکتهای گروه به تفکیك مشتری 

میلیون ریال- مبلغ

نام شرکتها

1400سال 1399سال 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 

 گزارشات صادرات

 

 گروه داروپخش

  



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

مبلغ
درصد

به کل
مبلغ

درصد

به کل

1753%1112,003,6233,500,52859%3,078,8913,402,47575داروسازی اکسیر

155727%10551,582852,56014%1,016,445103,0312کارخانجات داروپخش

(29)90%41197,800177,1473%601,491248,9195داروسازی زهراوی

156168%40828,5721,292,21322%1,199,500482,20911داروسازی ابوریحان

(60)27%38469,475126,1502%833,975316,9367البراتوارهای رازك

0231%0402,0007290%1,143,3012200زاگرس فارمد پارس

7,873,6034,553,790100584,453,0525,949,32710013431جمع کل

30

1400 و 1399جدول مقایسه عملکرد و بودجه صادرات شرکتهای گروه برای سالهای 
دالر- مبلغ

نام شرکتها

افزایش1400سال 1399سال 

(کاهش  )

 نسبت به

 سال قبل

بودجه 

عملکرد 
درصد 

پوشش
بودجه 

عملکرد 
درصد 

پوشش

1400 و 1399نمودار ترکیب صادرات شرکتهای گروه برای سالهای 
.  ناشی از محدودیت های ایجاد شده در دوران کرونا توسط وزارت بهداشت بوده است1399 نسبت به سال 1400کاهش صادرات در سال 

داروسازي اكسیر
75%

كارخانجات داروپخش
2%

داروسازي زهراوي
5%

داروسازي ابوریحان
11% البراتوارهاي رازك

7%

زاگرس فارمد پارس
0%

1399سال 

داروسازي اكسیر
59%

كارخانجات داروپخش
14%

داروسازي زهراوي
3%

داروسازي ابوریحان
22%

البراتوارهاي رازك
2%

زاگرس فارمد پارس
0%

1400سال 

  



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

دالر- مبلغ

مبلغ
درصد 

به کل
مبلغ

درصد 

به کل
یورو-مبلغ

درصد 

به کل
مبلغ

درصد 

به کل
مبلغ

درصد 

به کل
مبلغ

درصد 

به کل
مبلغ

درصد 

به کل

145,9504615,3567200440,74734126,150101268371,328,47122افغانستان

91,9003201,3102400301,754230046163595,42510عراق

359,5481019,2302172,00597146,845110000697,62812سوریه

004,3691000000004,3690گرجستان

00000000000000ارمنستان

154,90040000000000154,9003سومالی

12,7820.4000042,000300.00054,7821آذربایجان

9,977012,29515,1423326,500250000353,9146ازبکستان

76,7182000000000076,7181یمن

2,044,6135800000000002,044,61334اوکراین

604,140170000000000604,14010ونزوئال

00000034,3673000034,3671سایر

3,500,528100852,560100177,1471001,292,213100126,1501007291005,949,327100جمع 
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1400جدول صادرات شرکتهای گروه به تفکیك کشورهای هدف در سال 

نام شرکتها

جمعزاگرس فارمد پارسالبراتوارهای رازکداروسازی ابوریحانداروسازی زهراویکارخانجات داروپخشداروسازی اکسیر

  



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

ميليون ريال- مبلغ 

13961397139813991400شـــــرح 
درصدافزایش

 نسبت 1400(کاهش)

1399به 

4,127,7224,734,6398,512,63211,874,22223,935,056102داراييهاي جاري 

(3)141,44538,09611,77116,59716,039داراييهاي ثابت مشهود

1,371,2541,619,0441,991,4543,970,5085,549,68740سرمايه گذاريهاي بلند مدت

1,1791,1291,2681,5951,7117ساير داراييهاي غير جاري 

5,641,6006,392,90810,517,12515,862,92229,502,49386جمـــع داراییها

1,962,014924,155261,5942,741,3945,917,838116بدهيهاي جاري

4,7434,3015,8557,3839,85133بدهيهاي غير جاري 

1,966,757928,456267,4492,748,7775,927,689116جمع بدهیها 

840,000840,000840,000840,0003,550,000323سرمايه

84,00084,00084,00084,000355,000323اندوخته قانوني

0232,315---ساير اندوخته ها

2,750,8434,540,4529,325,67612,347,62319,598,40659انباشته  (زيان  )سود

0(146,490)(157,478)---سهام خزانه 

0(14,427)---سهام خزانه (کسر )صرف 

3,674,8435,464,45210,249,67613,114,14523,574,80480جمــع حقوق صاحبان سهام 

5,641,6006,392,90810,517,12515,862,92229,502,49386جمع بدهیهاوحقوق صاحبان سهام 

(سهامی عام  ) ساله شرکت داروپخش 5صورتخالصه صورت وضعیت مالی 
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( سهامي عام ) ساله شرکت داروپخش5نمودار مقايسه اي صورت وضعيت مالي

دارائيها بدهيها حقوق صاحبان سهام

ميليون ريال-مبلغ 

  



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

ميليون ريال- مبلغ 

13961397139813991400شـــــرح 
درصدافزایش

 نسبت 1400(کاهش)

1399به 

37,587,58235,948,09654,885,09080,612,908132,361,68264داراییهای جاری 

2,925,7882,735,5742,934,9044,439,4705,988,72535داراییهای ثابت مشهود

245,782267,335479,931818,310993,23221سرمایه گذاریهای بلند مدت

222,078216,706423,782522,484583,35112سایر داراییهای غیر جاری 

40,981,23039,167,71158,723,70786,393,172139,926,99062جمـــع داراییها

36,060,60530,761,61142,939,46166,118,362104,656,45158بدهیهای جاری

1,050,9881,076,5381,006,3731,195,7261,731,98845بدهیهای غیر جاری 

37,111,59331,838,14943,945,83467,314,088106,388,43958جمع بدهیها 

-840,000840,000840,000840,0003,550,000سرمایه

224,254243,046310,247388,185869,102124اندوخته قانونی

892,5661,309,1381,309,8621,531,4051,532,0480سایر اندوخته ها

(100)(238,274)(274,885)000آثار معامالت سهام خزانه فرعی

00011,5270100آثار معامالت با منافع فاقد حق کنترل

1,251,4713,297,5498,864,51611,058,32318,639,86369انباشته  (زیان  )سود

(100)(146,537)(157,515)000سهام خزانه

-(14,427)0000سهام (کسر)صرف 

3,208,2915,689,73311,324,62513,397,04024,191,77581جمــع حقوق صاحبان سهام 

661,3461,639,8293,453,2485,682,0449,346,77664منافع فاقد حق کنترل

40,981,23039,167,71158,723,70786,393,172139,926,99062جمع بدهیهاوحقوق صاحبان سهام 

(سهامی عام  ) ساله  شرکت داروپخش 5جدول مقایسه صورت وضعیت مالی تلفیقی 

33

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

1396 1397 1398 1399 1400

( سهامي عام ) ساله شرکت داروپخش5نمودار مقايسه اي صورت وضعيت مالي تلفيقي 

دارائيها بدهيها حقوق صاحبان سهام

الميليون ري-مبلغ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

 و وضعيت نقدينگي گزارش صورت وضعيت مالي

 

 شركت داروپخش

 

 

  



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

سال

 1399

سال

 1400

افزایش

(کاهش)

درصد

سال

 1399

سال

 1400

افزایش

(کاهش)

درصد

سال

 1399

سال

 1400

افزایش

(کاهش)

درصد

سال

 1399

سال

 1400

افزایش

(کاهش)

درصد

سال

 1399

سال

 1400

افزایش

(کاهش)

درصد

سال

 1399

سال

 1400

افزایش

(کاهش)

درصد

سال

 1399

سال

 1400

افزایش

(کاهش)

درصد

15,29126,474738,34612,7885310,78021,1789610,22713,560335,5437,217302,9704,0163553,15785,23360داراییهای جاری 

6,3777,41016(3)815787(5)1,9602,29717245334365581,128102459638392,3402,226داراییهای ثابت مشهود

91110051271840(10)32515957594320515615852(17)3630سایر داراییهای غیر جاری 

17,28728,801678,62313,1735311,39522,3659611,00614,713347,9419,495203,7944,8142760,04693,36155جمـــع داراییها

12,36220,214645,5928,572535,98012,644111.47,0539,172303,3894,676381,8592,3772836,23557,65559بدهیهای جاری

(4)737873,2253,090(21)4816884359100696311481124186502,4251,924بدهیهای غیر جاری 

12,84320,902635,6518,672536,04312,7581117,1779,358305,8146,600141,9322,4552739,46060,74554جمع بدهیها 

7501,500100600900504501,12515089089002,5043,204289201,150256,1148,76943سرمایه

75150100609050451121498989024240851153537858053اندوخته قانونی 

0002,0311,075100-6370-01,075--00100653-7410افزایش سرمایه در جریان

-0004-00-04--0----00سهام (کسر)صرف 

9561,2913512,48122,75382(71)(297)(1,015)2,9706,4131162,3653,535494,2618,420982,9443,39115انباشته  (زیان)سود 

(565)(418)(197)(99)(36)(23)(94)(94)(50)(57)(24)(53)(164)(92)سهام خزانه

4,4447,899782,9724,501515,3529,607803,8295,355402,1272,895361,8622,3592720,58632,61658جمــع حقوق صاحبان سهام 

17,28728,801678,62313,1735311,39522,3659611,00614,713347,9419,495203,7944,8142760,04693,36155جمع بدهیهاوحقوق صاحبان سهام 

000000000000000000000
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1400 و 1399جدول مقایسه صورت وضعیت مالی شرکتهای تولیدی گروه داروپخش در سالهای 
میلیارد ریال- ارقام 

شرح

جمعزاگرس فارمد پارسداروسازی زهراویالبراتوارهای رازکداروسازی اکسیرداروسازی ابوریحانکارخانجات داروپخش



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

1400 و 1399نمودار صورت وضعیت مالی مقایسه ای شرکتهای تولیدی گروه داروپخش در سالهای 

35

1 3 9 8
1 3 9 9
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1 3 9 9

1 3 9 8
1 3 9 9

1 3 9 8
1 3 9 9

دارایی جاری داراییهای غیر جاری بدهیها حقوق صاحبان سهام
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کارخانجات داروپخش داروسازی ابوریحان داروسازی اکسیر البراتوارهای رازک داروسازی زهراوی زاگرس فارمد پارس



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

سال

 1399

سال

 1400

افزایش

(کاهش)

درصد

سال

 1399

سال

 1400

افزایش

(کاهش)

درصد

سال

 1399

سال

 1400

افزایش

(کاهش)

درصد

سال

 1399

سال

 1400

افزایش

(کاهش)

درصد

34,80463,357824,2688,56310110,83916,3405149,91188,26077داراییهای جاری 

8929951223825881313561721,2611,60928داراییهای ثابت مشهود

17321725(66)109163503331,0006121سایر داراییهای غیر جاری 

35,80564,515804,5098,8549611,03116,7175251,34590,08675جمـــع داراییها

31,91257,078793,9808,06210310,21614,9834746,10880,12374بدهیهای جاری

328461417138654815038955543بدهیهای غیر جاری 

32,24057,539783,9878,07510310,27015,0644746,49780,67874جمع بدهیها 

6001,20010020020002505001001,0501,90081سرمایه

-600100-00-0100-6000افزایش سرمایه در جریان

60120100202002550010519081اندوخته قانونی 

2,3055,656145302459524861,1031273,0937,218133انباشته  (زیان)سود 

3,5656,97696522779497611,6531174,8489,40894جمــع حقوق صاحبان سهام

35,80564,515804,5098,8549611,03116,7175251,34590,08675جمع بدهیهاوحقوق صاحبان سهام 

000000000000
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1400 و 1399جدول مقایسه صورت وضعیت مالی شرکتهای توزیعی گروه داروپخش در سالهای 
میلیارد ریال- ارقام 

شرح

جمعپخش دارویی اکسیرتوزیع داروهای دامی داروپخشتوزیع داروپخش



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

1400 و 1399نمودار صورت وضعیت مالی مقایسه ای شرکتهای توزیعی گروه داروپخش در سالهای 

37

1 3 9 8
1 3 9 9

1 3 9 8
1 3 9 9

1 3 9 8
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1 3 9 9

دارایی جاری داراییهای غیر جاری بدهیها حقوق صاحبان سهام
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توزیع داروپخش توزیع داروهای دامی داروپخش پخش داروسازی اکسیر



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

میلیون ریال- مبالغ 

13991400

: جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

2,640,4825,725,057117نقد حاصل از عملیات

-(282)-پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

2,640,4825,724,775117نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی (خروج)جریان خالص ورود 

:جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 

(92)(452)(5,353)پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

174,895365,976109دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

29(685,801)(530,354)پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلند مدت

(100)195,7430دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

(100)0(157,018)پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

8,83837,615326دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

(10)(282,662)(313,249)نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری (خروج)جریان خالص ورود 

2,327,2335,442,113134نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص ورود 

: جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی 

016,4750دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

(67)(71,002)(214,126)پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه

55,61367,56321دریافت های نقدی بابت فروش سهام خزانه

123(5,211,447)(2,336,116)پرداختهای نقدی بابت سود سهام به سهامداران

108(5,198,411)(2,494,629)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج  )جریان خالص 

(246)243,702(167,396)در موجودی نقد (کاهش)خالص افزایش 

(79)212,43345,037مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

45,037288,739541مانده وجه نقد درپایان سال 

 )درصد افزایش 

 (کاهش 

نسبت به سال قبل

عملکرد سال

شرح

1400 و 1399در سالهای  (سهامی عام  )صورت جریان های نقدی شرکت داروپخش 

38

 



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

میلیون ریال- مبالغ 

13991400

: جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

7,568,3719,035,23919نقد حاصل از عملیات

26(3,035,910)(2,403,477)پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

5,164,8945,999,32916جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

:جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 

75,124127,02669دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

20(2,079,532)(1,727,831)پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

(1)(65,044)(65,859)پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

(100)140,0260دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های بلند مدت

(74)(51,957)(200,739)پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلند مدت

(100)195,7430دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

(100)0(157,018)پرداخت های نقدی برای تحصیل  سرمایه گذاری های کوتاه  مدت

(8)528,375487,982دریافت های نقدی حاصل از سود سهام و سایر سرمایه گذاری ها

30(1,581,525)(1,212,179)جریان خالص ورود  نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

3,952,7154,417,80412جریان خالص ورود  نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

: جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی 

16,475-دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت 

155,426339,628119سهم منافع فاقد حق کنترل- دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی 

(64)(148,978)(414,988)پرداخت های نقدی بابت خرید سهام شرکت های خزانه شرکت های فرعی

185,589-دریافت های نقدی بابت فروش سهام شرکت های خزانه شرکت های فرعی

(67)(71,002)(214,126)پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه 

55,61367,56321دریافت های نقدی بابت فروش سهام خزانه 

11,527232,3151,915دریافت های نقدی بابت مابه التفاوت بهای خرید با حقوق مالکانه تحصیل شده 

0(340,746)-پرداخت های نقدی بابت مابه التفاوت بهای خرید با حقوق مالکانه تحصیل شده 

54,237,75074,354,48237دریافت های نقدی حاصل از تسهیالت

38(61,621,453)(44,751,584)پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

78(7,203,939)(4,052,634)پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

123(5,211,447)(2,336,116)پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی

(29)(3,446,663)(4,865,603)پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

31(2,848,176)(2,174,735)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج  )جریان خالص 

(12)1,777,9801,569,628در موجودی نقد (کاهش)خالص افزایش 

1,554,6913,443,227121مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

110,55620,21582تاثیر تغییرات نرخ ارز

3,443,2275,033,07046مانده وجه نقد درپایان سال 

1400 و 1399در سالهای  (سهامی عام  )صورت جریان های نقدی تلفیقی شرکت داروپخش 

شرح
درصد افزایش عملکرد سال

 (کاهش  )

نسبت به سال قبل
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 فصل ششم

 

 گزارشات شاخصها و نسبتهاي مالي

 

 شركت داروپخش

  

 و

 

 گروه داروپخش

 



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

1400سال 1399سال واحدشاخص نام
 ( کاهش ) افزایش درصد

قبل سال به نسبت

(7)4.34.0مرتبهنسبت جاری

172016درصدنسبت بدهی ها

77838درصد( ROA )بازده دارايیها 

8710218درصد( ROE )بازده حقوق صاحبان سهام 

(خالص جريان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی/سود خالص پس از کسر مالیات)نسبت نقد شوندگی سود 263017درصد

(56)12,1065,296لایر ( EPS )سود هر سهم 

(49)3,1431,613لایرجريان نقدی عملیاتی هر سهم

1400سال 1399سال واحدنام شاخص
 (کاهش  )درصد افزايش 

نسبت به سال قبل

(42)5934روزطول عمر موجودی

(44)12973روزمتوسط دوره وصول طلب

1391390روزدوره بازپرداخت بدهی

1.221.264مرتبهنسبت جاری

(2)7876درصدنسبت بدهی ها

192425درصد( ROA )بازده دارايیها 

8210225درصد( ROE )بازده حقوق صاحبان سهام 

(53)11,4805,410ريال( EPS )سود هر سهم 

(3)5.14.9درصدهزينه های مالی به فروش

29.130.76درصدحاشیه سود ناخالص

23.725.58درصدحاشیه سود عملیاتی

16.017.510درصدحاشیه سود خالص

1400 و 1399در سالهای  (سهامی عام  )جدول مقايسه ای نسبتهای مالی شرکت داروپخش 

1400 و 1399در سالهای (سهامی عام)جدول مقايسه ای نسبتهای مالی تلفیقی شرکت داروپخش

40

   



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

سال

1397

سال

1398

سال

1399

سال

1400

سال

1397

سال

1398

سال

1399

سال

1400

286202213202324193189193روزمتوسط دوره وصول طلب

158160196188162144179148روزطول عمر موجودی

101553250114705662روزدوره واريز بستانكاران

343307377339372267311279روزچرخه عملیات

4648484746474845درصدسود ناخالص به فروش

3841444142434441درصدسود عملیاتی به فروش

3041423624353734درصدسود خالص قبل از مالیات به فروش

12.48.38.29.119.09.29.09.0درصدهزينه مالی به فروش

1932343116364342درصد( ROA )بازده دارايیها 

62817375146125114124درصد( ROE )بازده حقوق صاحبان سهام 

0.941.210.910.960.801.060.841.05مرتبهنسبت آنی

20(19)2410319(11)667درصدجريان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی

6053595871636565درصدنسبت بدهی ها

1.41.11.71.41.11.01.20.9مرتبهنسبت دارايیهای ثابت به سرمايه

0.720.990.970.980.691.071.221.30مرتبهگردش دارايیها

5.01.11.61.43.22.12.42.1درصدمبلغ صادرات به فروش

5.518.5311.0617.134.688.5912.1821.40میلیارد ريالفروش سرانه

1.323.023.905.300.922.483.726.19میلیارد ريالسود سرانه

متوسط گروه متوسط صنعت

1400 تا 1397صنعت با متوسط گروه طی سالهای  (بورسی  )مقايسه شاخصهای کلیدی متوسط شرکتهای تولید دارو 

شرح
واحد

سنجش
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(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

متوسط صنعت

1400 تا 1397نمودار مقایسه شاخصهای کلیدی متوسط شرکتهای تولیدی صنعت با متوسط گروه طی سالهای 

42

متوسط گروه
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(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

متوسط صنعت

1400 تا 1397نمودار مقایسه شاخصهای کلیدی متوسط شرکتهای تولیدی صنعت با متوسط گروه طی سالهای 

متوسط گروه

43
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 هفتمفصل 

 

 گزارشات نيروي انساني

 

 گروه داروپخش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

جمع*غیرتولیدی تولیدیجمع*غیرتولیدی تولیدیجمع*غیرتولیدی تولیدی

(10)(21)5366331,1695476121,15911کارخانجات داروپخش

7171                -1,2481,248-1,1771,177          -توزیع داروپخش

61(5)508364872503370873داروسازی اکسیر

1918(1)196281477195300495داروسازی ابوریحان

(10)(3)(7)177228405170225395البراتوارهای رازک

29810139931910642521526داروسازی زهراوی

(6)(5)(1)9815525397150247زاگرس فارمد پارس

2020                -9797-7777-توزیع داروهای دامی

3333                -527527-494494-پخش داروسازی اکسیر

(1)(1)                -13131212-هلدینگ داروپخش

1,8133,5235,3361,8313,6475,47818124142جمع

44

1400 و 1399جدول مقایسه وضعیت اشتغال پرسنل به تفکیك بخش های مختلف برای سالهای 

نام شرکت
(نفر  )نسبت به سال قبل  (کاهش  )افزایش 1400سال 1399سال 

واحد های پشتیبانی تولید و اداری: غیر تولیدی     *

تولیدي
1,813

34%
*غیرتولیدی 

3,523
66%

1399سال 

تولیدي
1,831

33%
*غیرتولیدی 

3,647
67%

1400سال 

 



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

35-2021-1516-1011-56-1بیسوادزیر دیپلم  دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتریزنمرد

1,1591,077822310230729938642040826521925017کارخانجات داروپخش
1,2481,196522392362130558236063621620611179توزیع داروپخش
8736552181710027414030933030035110710015داروسازی اکسیر

4953591361867137431795101471181586012داروسازی ابوریحان
3953158013479426175400641111075855البراتوارهای رازک
4253774815851647967150214108543217داروسازی زهراوی

24718166933852180190681423070زاگرس فارمد پارس
977720201627919608311300توزیع داروهای دامی
5274695819251837222260371151500پخش دارویی اکسیر
1192033032013232هلدینگ داروپخش

5,4774,7157621575701,6368191,998237602,2921,476891621197جمع 
10086.113.92.910.429.915.036.54.31.141.826.916.311.33.6درصد

45

1400ترکیب پرسنل بر اساس جنسیت ، میزان تحصیالت و سابقه کار  گروه داروپخش در سال 

تعداد کلنام شرکت
به سال- سابقه کار سطح تحصیالتجنسیت

مرد زن

8 2

5 2

6 5 5

2 1 8

3 5 9

1 3 6

3 1 5
8 0

3 7 7
4 8

1 8 1 6 6
7 7 2 0
4 6 9 5 8
9 2

هلدینگ داروپخش

پخش دارویی اکسیر

توزیع داروهای دامی

زاگرس فارمد پارس

داروسازی زهراوی

البراتوارهای رازک

داروسازی ابوریحان

داروسازی اکسیر

توزیع داروپخش

کارخانجات داروپخش

دکتری فوق لیسانس  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم  زیر دیپلم  بیسواد

2 3 1 0 2 3 0 7

2 9 9

3 8 6 4 2

0

2 3
9 2

3 6 2

1 3 0

5 5 8

2 3

6 0

1 7

1 0 0

2 7 4

1 4 0

3 0 9

3 3

0

1 8

6 7
1 3 7

4 3

1 7 9

5 1

0

1 3

4 7 9 4

2 6 1 7 5
4 0

0

1 5

8 5
1 6 4

7 9 6 7 1 5

0

9

3 3

8 5
2 1

8 0
1 9

0

2 0

1 6

2 7
9

1 9

6
0

1 9
2 5

1 8 3 7 2 2 2 2
6

00 3 3 0 3 2 0

1 -5 6 -1 0 1 1 -1 5 1 6 -2 0 2 1 -3 5

4 0 8 2 6 5
2 1 9

2 5 0

1 7

6 3 6

2 1 6

2 0 6

1 1 1

7 9

3 0 0

3 5 1

1 0 7

1 0 0

1 5

1 4 7 1 1 8

1 5 8

6 0

1 2

6 4 1 1 1

1 0 7

5 8

5 5
2 1 4

1 0 8

5 4
3 2 1 7

6 8

1 4 2

3 0 7 0

8 3

1 1

3 0 0

3 7 1
1 5 1

5 0 01 3 2 3 2



(سهامی عام  )شرکت داروپخش 

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

1400 اسفند ماه 29برای سال مالی منتهی به 

1400نمودار ترکیب پرسنل گروه داروپخش بر اساس جنسیت ، سطح تحصیالت و سابقه کار در سال 
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مرد
4,715
86%

762زن
14%

جنسیت
1-5
42%

6-10
27%

11-15
16%

16-20
11%

21-35
4%

به سال-سابقه كار 

دكتري
3% فوق لیسانس 

10%

لیسانس 
30%

فوق دیپلم 
15%

دیپلم 
37%

زیر دیپلم 
4%

بیسواد
1.1%

سطح تحصیالت



              شركت داروپخش )سهامي عام(

       گزارش فعالیت و وضع عمومي شركت   

     برای سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400

  

 ظام راهبری شركتن 

 

 مشخصات اعضای هیئت مديره: 

 

 نام و نام خانوادگي
خصیت شنمايندگي 

 حقوقي
 سمت

تاريخ عضويت 

 هیئت مديره در

 تعداد سهام

 شخصیت حقوقي

 در سهام شركت

شخصیت عضويت هم زمان 

در هیئت مديره ساير حقوقي 

 شركتها

 نیدکتر محمدحس

 یقهرمان

شرکت کارخانجات 

 دارو پخش

رئیس هیات مدیره وعضو 

 غیرموظف هیات مدیره
19/05/1398  5.916 

-توزيع داروهای دامي داروپخش

توزيع -پخش دارويي اكسیر

 داروسازی اكسیر-داروپخش

دکتر محمد ابویی 

 اردکان

شرکت سرمایه گذاری 

 ملی ایران

و  نایب رئیس  هیات مدیره

 عضو غیرموظف
05/05/1398  604.041.640 - 

 محمدامین اله داد
شرکت سرمایه گذاری 

 دارویی تامین

 هیاتعضو غیرموظف 

 مدیره
23/07/1398  2.553.703.429 

توزيع -داروسازی ابوريحان

-زاگرس  فارمد پارس-داروپخش

داروسازی -البراتوارهای رازک

-كارخانجات داروپخش-اكسیر

 داروسازی زهراوی

 

 محیط حقوقي شركت :

 
 :شرکت عبارتند ازمهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت 

 قانون تجارت -1

 قانون مالیاتهای مستقیم -2

 اوراق بهادار و قوانین و مقررات سازمان بورس -3

 مبارزه با پولشوییقوانین  -4

 گذاریرمایهعسو  یعتماععگذاری تأمین اجمایهعرعس هایرکتعصادره توسط ش ای عهها ودستورالعملنامهآیین -5

 تأمین ییدارو

 اساسنامه شرکت -6

47 



              شركت داروپخش )سهامي عام(

       گزارش فعالیت و وضع عمومي شركت   

     برای سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400

  

 

 طالعات مربوط به مديران اجرايي شركت :ا 

 

 :()غیر از اعضای موظف هیئت مدیره الف ( مشخصات مدیران ارشد اجرایی

 

 نام و 

 نام خانوادگي
 تحصیالت / مدارک حرفه ای سمت

سابقه 

اجرايي در 

 شركت

 سوابق مهم اجرايي

 تعداد

 مالكیت 

سهام 

 شركت

 سال  9 کارشناس حسابداری مالیامورمدیر  فرهاد غفوریان

مدیر امور مالی شرکتهای 

گروه ، عضو هیات مدیره و 

حسابرسی شرکتهای کمیته 

 دارویی

- 

 

صورت گرفته از طرف هیئت مدیره، توسط  بر اساس تفویض اختیارتعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی ب ( 

 .گرددهای داخلی مربوطه مشخص میهعامل و با در نظر گرفتن بخشناممدیر

 

 

 :سابرس مستقل و بازرس قانونيح 

 

 .ه استدیانتخاب گردمجمع باشد که توسط سازمان حسابرسی میشرکت حسابرس و بازرس قانونی 

ارسالی  هایاز طریق قرارداد باشد کهمیریال میلیون   4.630سال مالی مورد گزارش های حسابرسی حق الزحمه و هزینه

 .شده استتوسط سازمان مذکور و تصمیم هیئت مدیره تعیین 
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 هشتمفصل 

 

 تحليل ريسک

 

 

 

 

 

 



              شركت داروپخش )سهامي عام(

       گزارش فعالیت و وضع عمومي شركت   

     برای سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400

  

 ركتشزارش تجزيه و تحلیل ريسک گ 

  اهداف مديريت ريسک مالي -1

ریسك کمیته مدیریت ریسك شرکت ، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی و نظارت و کمیته مدیریت 

مدیریت ریسك های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسك داخلی که آسیب پذیری را برحسب 

می کند، ارائه می کند. این ریسك ها شامل ریسك بازار ) شامل ریسك قیمت درجه و اندازه ریسك ها تجزیه و تحلیل 

اوراق بهادار (، ریسك اعتباری و ریسك نقدینگی می باشد . کمیته مدیریت ریسك شرکت که بر ریسك ها و سیاست های 

زارش می دهد. اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسك ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیات مدیره گ

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسك ها از طریق تحلیل های بنیادی و تکنیکال است. رعایت سیاست ها و 

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

 ريسک بازار -2

اندازه گیری می شود. تجزیه تحلیل حساسیت ، تاثیر  آسیب پذیری از ریسك بازار با استفاده از تجزیه تحلیل حساسیت ،

یك تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طوالنی تر طرح برای تجزیه و 

حساسیت ، ارزش در معرض ریسك را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسك های بازار  تحلیل

می کند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسك های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسك ، کمك 

 ها ، رخ نداده است.

 ارز مديريت ريسک -3

آالت خود  نیمواد و ماش دیاز خر یتابعه بخش قابل توجه یشرکت ها کنیباشد . ل یمعامالت با ارز مشرکت اصلی فاقد 

. رندیگ یاز نوسانات نرخ ارز قرار م یریپذ بیدر معرض آس جهیدهند  که در نت یانجام م یمعامالت ارز قیرا از طر

 یها متیصادرات و اخذ ق شیافزا ه،یاول ادکاهش واردات مو قیموضوع از طر نیا تیریتابعه به منظور مد یشرکتها

تابعه در وحله اول آنها را  یشرکت ها یها تیفعال ندینما یاز نوسانات نعرخ  ارز را کنترل م یریپذ بیآس د،یفروش جد

کردن  تیریتابعه به منظور مد یدهد. شرکت ها یقرار م یمبادله ارز یدر نرخ ها راتییتغ یمال یها سكیدر معرض ر

 یخارج یتعهد ارز جادیو ا یارز التیاخذ تسه تیری: مدرندیگ ی، موارد مشروحه را بکار م یارز سكیاز ر یریپذ بیآس

 متیق شیو ارائه مستندات جهت اخذ مجوز افزا یدیتمام شده محصوالت تول ینرخ ارز بر بها راتیی، محاسبه تغ یاخلدو 

 . یاز وزارت بهداشت ، درمان  آموزش پزشک یدیمحصوالت تول

 تجزيه و تحلیل حساسیت ارزی -4

 یقرار دارند . با توجه به واردات هیو روپ وانی، دالر ،  وروی یپول سكیتابعه بطور عمده در معرض واحد ر یشرکت ها

 ای یالملل نیب یها میتحر لیمحدود کننده از قب طی، هرگونه شرا دیآالت جد نی، قطعات ، ماش هیاز مواد اول یبودن بخش

  تایتابعه شود و نها یشرکت ها یاتیو عمل یدیتول یها تیباعث کاهش فعال واندت یم یالملل نیو مقررات ب نیدر قوان رییتغ
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تابعه  یشرکتها یمصرف هیاز مواد اول یمیحدود ن نکهیشرکت ها را به دنبال داشته باشد. با توجه به ا یکاهش سودآور

گرفت  جهیتوان نت یگردد لذا م یم یداریموارد خاص بصورت ارز آزاد خر یو در برخ یبوده و با ارز معامالت یخارج

 یها ییدارا یتابعه داشته باشد. مبالغ دفتر یشرکت ها یاتیدر سود عمل یقابل توجه ریثتواند تا یم یکه نوسانات ارز

 ارائه شده است. یمال یصورتها 37 ادداشتیدر  یارز یپول یها یو بده یارز یپول

 ريسک ساير قیمت ها -5

ها در اوراق بهادار مالکانه  یگذار هیاز سرما یاوراق بهادار مالکانه ) سهام ( ناش متیق یها سكیشرکت در معرض ر

شرکت صرفا  نیشده و ا ینگهدار كیهدف استراتژ یها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت برا یگذار هیقرار دارد . سرما

 .دینما یاقدام به مبادله سهام م یبه لحاظ بازارگردان

 ه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالگانهجزيت -6

و  هیشود، تجز یم ینگهدار كیهدف استراتژ یدر اوراق بهادار مالکانه در شرکت برا یگذار هیسرما نکهیبا توجه به ا

 گردد . ینم نییسال تع انیاوراق بهادار مالکانه در پا متیق یها سكیاز ر یریپذ بیبراساس آس تیحساس لیتحل

 نقدينگيريسک مديريت  -7

مدت و  انیکوتاه مدت ، م تیریمد یمناسب برا ینگینقد سكیچهارچوب ر كی،  ینگینقد سكیر تیریمد یشرکت برا نیا

نظارت مستمر بر  قیرا از طر ینگینقد سكیکرده است. شرکت ر نییتع ینگینقد تیریوجوه و الزامات مد نیبلندمدت تام

 کند. یم تیری، مد یمال  یها یها و بده ییدارا دیسررس طعمقا قیتطب قیاز طر یشده و واقع ینیب شیپ ینقد اناتیجر

 اعتباریريسک مديريت  -8

 انیخود ناتوان باشد که منجر به ز یتعهدات قرارداد یفایاشاره دارد که طرف قرارداد در ا یسکیبه ر یاعتبار سكیر

 ،یدر موارد مقتض ،یکاف قهیقرارداد معتبر و اخذ وث یهابر معامله تنها با طرف یمبن یاستیگروه شود. گروه س یبرا یمال

را کاهش دهد. گروه تنها با  انیتعهدات توسط مشتر یفایدر ا یناتوان از یناش یاعتبار سكیرا اتخاذ کرده است، تا ر

و سوابق  یعموم یداشته باشند. گروه با استفاده از اطالعات مال ییباال یکه رتبه اعتبار کندیمعامله م ییهاشرکت

طرف  یاعتبار یندبگروه و رتبه یریپذبی. آسکندیم یاعتبار یبنده خود را رتبهعمد انیخود، مشتر یمعامالت

. ابدییگسترش م دشدهییتا یآن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معامالت با طرف قراردادها یقراردادها

و  یبررس سكیر تیریمد تهیطرف قرارداد که به طور ساالنه توسط کم یهاتیمحدود قیاز طر یاعتبار یریپذبیآس

متنوع و مناطق  عیصنا نیاست که در ب انیاز مشتر یادیشامل تعداد ز یارتج یهایافتنی. درشودیکنترل م شود،یم دییتا

. شودیانجام م یافتنیدر یهاحساب یمال تیمستمر بر اساس وضع یاعتبار یابیگسترده شده است. ارز ییایجغراف

 یهاییبا دارا طمرتب یاعتبار یهاسكیاعتبار به منظور پوشش ر شیافزا یهاروش ریسا ای قهیوث چگونهیگروه ه نیهمچن

 یاعتبار سكیر یریپذ بیشرکت گروه ، گروه آس نیداروپخش ، بزرگتر عیشرکت توز ری. به غکندینم یخود نگهدار یمال

 قرارداد ندارد. یاز طرف ها كی چینسبت به ه یتیبا اهم
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 ر خصوص تكالیف مجمعد هدش نجاما قداماتا 

 

وصول مطالبات شرکت کارخانجات داروپخش گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: موضوع  5درخصوص بند  -1

کل  1397( قانون برنامه بودجه سال 5بند )و( تبصره ) یدر اجرا، به استحضار می رساند که از بانك پاسارگاد 

 ریز یشرکت ها یها یاز دولت با بده یاجتماع نیآن، موضوع تهاتر مطالبات سازمان تام یینامه اجرا نییکشور و آ

 التیتسه ی، بده 24/09/1397مورخ  57/205174خزانه شماره  هیو به موجب سند تسو کهامجموعه آن سازمان به بان

شرکت  نیمطالبات ا از آن بانك و متناظراً ینك مرکزبه بانك پاسارگاد با مطالبات باکارخانجات داروپخش  شرکت 

ن شرکت یخزانه و تهاتر مطالبات ا هیرغم صدور سند تسو یعل کنیاست . ل دهیداروپخش تهاتر گرد عیاز شرکت توز

نموده لذا مانده مطالبات  یشرکت خوددار نیا التیتسه یبده هیداروپخش ، بانك پاسارگاد از تسو عیبا شرکت توز

به حساب بدهکار  یینها فیتکل نییتا تع الیر ونیلیم 347،015داروپخش به مبلغ  عیتهاتر شده شرکت با شرکت توز

شعبه صدر با نظر مثبت کارشناس سه نفربه  ییقضا جتمعم 82و موضوع در شعبه  دهیبانك پاسارگاد منظور گرد

 قرار دارد. یصدور را یاطیقت احتنفع کارخانجات داروپخش، پرونده در و

 

اصالحیه  240گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که در خصوص رعایت مفاد ماده   7-1درخصوص بند -2

می باشد به استحضار  یظرف مهلت قانون یشده مصوب مجمع عموم میپرداخت سود تقس قانون تجارت موضوع

در دستور کار شرکت قرار گرفته و در  پرداخت سود سهام، یطبق جدول زمان بندمیرساند که پرداخت سود سهام  

 . باشد یمرحله اجرا م

 

گزارش اقدامات قابل انجام  رهیمد ئتیهگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی : موضوع   7-2درخصوص بند -3

 میاتخاذ تصم یمرداد ماه گزارش مزبور برا انیپا و تا یرا بررس ریاحمد قص دیشه ابانیدر خصوص موضوع ملك خ

، گزارش مذکور جهت شرکت دیارائه نما رانیا یمل یگذار هیرماعو س نیتام ییدارو یگذار هیرماعس یها به شرکت

و براساس نظرات مشاور  نیتام ییدارو یگذار هیسرماهای مزبور ارسال وبا توجه به پاسخ دریافتی از شرکت 

مذاکره توسط شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( حقوقی مقررگردید که حل و فصل موضوع بدواً از طریق 

 18با سازمان تامین اجتماعی و در صورت عدم حصول نتیجه نسبت به طرح دعوی اقدام گردد. که در اجرای بند 

هیئت مدیره ،در خصوص پیگیری وضعیت دفتر مرکزی سابق شرکت واقع درخیابان 28/02/1400صورتجلسه مورخ  

( مقرر نمود از طریق داوری معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی نسبت به پیگیری موضوع احمد قصیر)بخارست

مبنی بر تقاضای  12/03/1400در تاریخ  ه معاونت مزبوراقدام شود. در این راستا شرکت اقدام به ارسال دادخوست ب

انعقاد  21/09/1400هایتا در مورخه خلع ید از ملك و دریافت اجرت المثل بابت دوران تصرف تا زمان خلع ید نمود. ن

 قرارداد با آقای رجبی به عنوان وکیل پرونده مذکور  جهت پیگیری مراحل حقوقی صورت گرفته و بدوًا پرونده از 
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 طریق تقاضای ارجاع به داوری معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی جناب اقای دکتر نعیمی پیگیری شد. لکن به 

دادگاه شهید بهشتی ثبت  20ادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در  شعبه ، دنتیجهدلیل عدم حصول 

در برگزار شده و  24/02/1401تاریخ درگردید. درخواست تامین دلیل خواسته انجام شده است. جلسه رسیدگی 

 هستیم.انتظار صدور رای 

 

واحد آپارتمان  20 تیوضع فیتکل ینیتعگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی : موضوع  7-2درخصوص بند -4

 یبراساس دعو، به استحضار می رساند که  داروپخش عیشرکت توز قیشده در سنوات قبل از طر یداریخر یادار

و  دییو فسخ قرارداد تا فیداروپخش توق عیشرکت و احکام صادره دادگاه ، ملك مورد ادعا به نفع شرکت توز

از طرف دیگر دادخواست آریا بهرامی است. دهیپرداخت و وجه التزام گرد شیفروشنده محکوم به پرداخت مبلغ  پ

مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به با دفاعیات و مستندات ارائه شده از طرف شرکت منجر به رد دعوی گردیده و 

نون آیین قا 477مشخص گردید که درخواست اعمال ماده   نبا پیگیری های به عمل آمده از دادگستری استان تهرا

دادرسی کیفری آریا بهرامی رد شده و پرونده جهت ادامه عملیات اجرا به شعبه صادر کننده رای ارجاع گردیده که 

جلسه برگزار  2پالک ثبتی های توقیف شده طی  5اقدامات الزم جهت پیگیری عملیات اجرایی و عنداللزوم مزایده  

پالک ثبتی مذکور در قبال مطالبات به قیمت پایه کارشناسی به  5، گردید لیکن به دلیل عدم وجود خریدار در مزایده

 تهران می باشد. 403شرکت منتقل شده است و در مرحله انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی شماره 

 

توافقنامه منعقده فیمابین  فیتکل یینتعگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی : موضوع  7-2درخصوص بند -5

داروپخش،شرکت داروسازی اکسیر و سرمایه گذار ثالث ، تا حصول نتیجه نهایی ، به استحضار می رساند شرکت 

 که موضوع از طریق شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در حال پیگیری است.

 

فوق العاده  یصورتجلسه مجمع عموم 1.طبق بند  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی : 10درخصوص بند  -6

 6میلیارد ریال افزایش یافته است و درتاریخ  3.550میلیارد ریال به مبلغ  840سرمایه شرکت از  20/04/1400مورخ 

،  %25نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .در خصوص رعایت سهام شناور تا سقف  1400بهمن ماه سال 

صورتجلسه مجمع  4.طبق بند شده است. سهامدار عمده شرکت در این مورد مکاتبه  2به استحضار میرساند که با 

 رهیمد ئتیمجمع اساسنامه شرکت را مطابق با نمونه اساسنامه مصوب ه 20/04/1400فوق العاده مورخ  یعموم

و پس از کسب مجوز ه است قرارداد بیمادر( مورد تصو /نگیلد)ه یمال ینهادها یسازمان بورس و اوراق بهادار برا

 اقدام گردد. در دست ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها  ،بهاداراز سازمان بورس و اوراق 
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 رفتهیپذ یشرکتها یشرکت تیدستورالعمل حاکمگزارش حسابرس و بازرس قانونی : موضوع  11درخصوص بند  -7

در شامل  بیبه ترت 43و42،6از موارد از جمله مواد ی، در برخ رانیشده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس ا

 ینترنتیا گاهیدر پا یشرکت تیحاکم یها هیو رو یاصل رانیمد یایحقوق و مزا یع سود سهام ، افشاپرداخت به موق

شده است و اقدامات الزم  تیو رعا ییاجرا دهیکه در دستور العمل مذکور درج گرد یموارد هیاالمکان کل یحت،شرکت

 در دستور کار شرکت قرار گرفته است . یدر خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانون

ی یتوجه دقیق و اجرای کامل مفاد مندرج در دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ابالغیه های شرکت سرمایه گذاری دارو -8

 تامین در زمینه های راهبردی و عملیاتی ، همواره مورد تاکید بوده است .

 

 

 ركتش اب ماست طالعاتا 

 

 آدرس : 

 81پالک  –ناهید غربی  خیابان -باالتر از نیایش  – )عج(خیابان ولیعصر

 

 كد پستي :

1966913481 

     

 : تلفن شماره

7-22650125 -021 

 

 : فكس شماره

22650130-021  

 

 : شركت اينترنتي سايت و الكترونیكي پست آدرس
www.dpholding.com 

 
saham@dpholding.com 
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