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سهامداران محترم شرکت داروسازي زهراوي (سهامی عام)

با احترام

اوراق بهادار و بورس نزد سازمان شده  ثبتافشاي اطالعات شرکتهاي دستورالعمل اجرایی  7در اجراي ماده 

 14/09/1396و  28/04/1396، 27/06/1389، 06/04/1388و اصالحیه هاي مورخ  03/05/1386مصوب 

به شماره  29/09/1396مورخ  29836/122( ابالغیه شماره  اوراق بهادارو بورس سازمان هیئت مدیره محترم 

ارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهاي هیات مدیره مبتنی بر اطالعات ارائه شده در )، گز39946پیگیري 

اطالعاتی در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهاي نقدي شرکت براي صورت مالی بوده و 

.جهت دستیابی به آن اهداف بعنوان مکمل صورت هاي مالی ارائه می گردد تشریح اهداف و راهبردهاي خود

گزارش تفسیري مدیریت شرکت داروسازي زهراوي (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه شده و در تاریخ 

به تایید هیات مدیره رسیده است. 09/02/1400
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٣

فهرست

شماره صفحهعنوان

7-4ماهیت کسب وکار)1

10-7اهداف مدیریت  و راهبردهاي مدیریت براي دستیابی به آن اهداف)2

12-11ریسک ها و روابطمهمترین منابع ، )3

14-12نتایج عملیات و چشم اندازها)4

20-15مهمترین شاخص ها و معیارهاي عملکرد)5
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٤

:ماهیت کسب وکار -1

الصه تاریخچه شرکت خ

ثبت در اداره ثبت شرکتهاي تبریز به  3843تحت شماره  27/12/1365شـرکت داروسـازي زهراوي ( سهامی خاص ) در تاریخ   

به نام شرکت  24/10/1362در تاریخ  398486رسـیده است . موافقت اصولی اولیه جهت تاسیس کارخانه داروسازي به شماره  

به نام شرکت داروسازي زهراوي تغییر  5/3/67در تاریخ  309226البراتوارهاي رازك صادر گردیده و به موجب اصالحیه شماره 

از شرکت سهامی خاص به  26/12/1378صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  بر اساس 1378نام یافته اسـت . در سال  

بصورت مشروط در سازمان بورس و اوراق  26/11/1379مورخ  290/220شـرکت سـهامی عام تبدیل و بر اسـاس نامه شـماره     

درج گردید. اول بازارنام شرکت در تابلو فرعی  19/11/1380بهادار مورد پذیرش قرار گرفت که نهایتآ در تاریخ 

سرمایه و ترکیب سهامداران

ریال)  00010سهم، به ارزش اسمی هر سهم   00010میلیون ریال (شامل تعداد  100سـرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  

سهم ، به ارزش اسمی  2,504,000,000میلیون ریال (شامل تعداد 2,504,000بوده که طی چند مرحله به شـرح زیر به مبلغ  

سرمایه  10/10/1399همچنین بر اسـاس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ   ریال) افزایش یافته اسـت.  0001م هر سـه 

 700,000میلیون ریال افزایش می یابد لذا ســرمایه ثبت نشــده شــرکت  3,204,000میلیون ریال به  2,504,000شــرکت از 

میلیون ریال می باشد.

تغییرات سرمایه شرکت

محل افزایش سرمایهسرمایه جدید (میلیون ریال)درصد افزایش سرمایهسرمایهتاریخ افزایش 

آورده نقدي و مطالبات13741406000

آورده نقدي و مطالبات137766/6610000

آورده نقدي و مطالبات 138210000020

آورده نقدي و مطالبات 138510000040

آورده نقدي و مطالبات 138710000080

سود انباشته1394200240000

1397

1399                         

943

            95/27

2,504,000

3,204,000

تجدید ارزیابی دارائیهاي ثابت

( ثبت نشده) آورده نقدي و مطالبات

     

و تاریخ تایید 30/12/1399مالی منتهی به  سالسهام شرکت در پایان  %1همچنین سهامداران داراي مالکیت بیش از   

گزارش به شرح جدول زیر است :

1399تاریخلیست سهامدار عمده شرکت در 

نام سهامدارردیف
30/12/1399

تاریخ تایید گزارش

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام

627,518,54925,06627,518,54925,06شرکت سرمایه گذاري دارویی تامین 1

437,457,06117,47437,457,06117,47شرکت البراتوارهاي رازك 2

398,873,71115,92398,873,71115,92شرکت داروسازي حکیم 3

356,741,33114,25356,741,33114,25شرکت داروپخش (سهامی عام)4

143,177,3425,72143,177,3425,72شرکت داروسازي شهید قاضی 5

540,232,00621,58540,232,00621,58سایر8

2,504,000,0001002,504,000,000100جمع
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جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

خانوادگی                    نام و نام    

(نماینده شخصیت 

حقوقی)

سمت
تحصیالت/مدارك 

ايحرفه

هاي سوابق زمینه

کاري

تاریخ عضویت 

در هیئت مدیره

              خوجینفرهاد غفوریان

(سرمایه گذاري دارویی تامین)

عضو غیر موظف و

رئیس هیات مدیره
لیسانس حسابداري

شرکت  مدیر مالی

گ داروپخشنهلدی
1398

محمدرضا سیاهی       دکتر 

(البراتوارهاي رازك)

عضو غیر موظف و

نائب رئیس هیات 

مدیره 

داروسازي يدکتر

دکتري تخصصی 

سفارماسیوتیک

رئیس دانشکده 

تبریز  داروسازي

و رئیس مرکز 

رشد دانشگاه

1393

                    حسین اسالمی

(شرکت داروپخش)

هیات موظف عضو 

مدیره و مدیرعامل

فوق لیسانس 

مدیریت

اران رسمی و حسابد

معاون مالی و عضو 

مدیره شرکت ات هی

هاي سهامی : 

ارمد تماد،زاگرس ف

پارس ، صنایع شفا 

فارمد و زهراوي

1398

رهاد کیافردکتر ف

(داروسازي ابوریحان)

عضو موظف هیات 

مدیره

دکتري داروسازي

صصی دکتري تخ

سفارماسیوتیک

مدرس دانشگاه

معاون کیفی 

شرکت داروسازي 

زهراوي

1399

                سعید خشوعی 

( داروسازي حکیم)

 غیر موظف عضو

هیات مدیره
لیسانس حسابداري

معاون مالی  و 

اداري شرکت 

داروسازي حکیم

1397

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معامالت و قیمت سهام

در بورس اوراق بهادار تهران در گروه دارویی با نماد دزهراوي درج شده و سهام آن براي اولین  19/11/1380شرکت در تاریخ 

مورد معامله قرار گرفته است.  14/12/80بار در تاریخ 

سال اخیر به شرح زیر بوده است: 4وضعیت سهام شرکت طی 

مالی  (دوره) سال

منتهی به

دورهپایانطی دوره

تعداد سهام 

شدهمعامله 

ارزش سهام 

معامله شده

میلیون ریال

تعداد 

روزهاي باز 

بودن نماد

تعداد روزهایی 

که نماد معامله 

شده است

ارزش بازار

میلیون ریال

قیمت سهم

ریال

سرمایه

میلیون ریال

29/12/13961,985,16842,6163582153,255,36013,564240,000

29/12/139734,494,700531,64822720046,561,88018,5952,504,000

29/12/13982,822,230,81121,564,21523421543,850,04817,5122,504,000

30/12/13992،332،601،82444،163،96124023126،240،76081902,504,000
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وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت

اطالعات مقایسه اي پیش بینی هاي درآمد هر سهم و عملکرد واقعی 

1397سال 1398سال 1399سال شرح

240234227تعداد روزهاي گشایش نماد

231215200تعداد روزهاي معامالتی 

جایگاه شرکت در صنعت

عرضـه داروهاي خاص تحت فناوري پیشـرفته تاسـیس و به بهره برداري رسـیده است به طوري که     و شـرکت، با هدف تولید  

اولین خطوط تولید داروهاي پرخطر (هازارد)، کپسـول نرم ژالتین (سـافت ژل)، سـرنگ هاي تزریقی از پیش پر شده (پرفیلد)    

نوان اولین تولید کننده داروي تحت لیسانس شرکت به عهمچنین در کشـور در این شرکت ایجاد و مورد استفاده قرار گرفت.  

پس از انقالب محسوب می گردد که این همکاري همچنان ادامه دارد. ROCHEشرکت بین المللی 

 ،اشکال مختلف از جمله قرص ، کپسولدر حال حاضر شرکت داروسازي زهراوي با در اختیار داشتن انواع خطوط تولید دارو در 

و استریل بصورت عمومی و هازارد به عنوان یکی از اصلی ترین تولید و تامین کنندگان داروهاي  کپسول نرم ژالتین، تزریقی

محسوب می گردد بطوري که با تولید و عرضه محصوالتی همچون )MSخاص در زمینه درمان بیماران پیوند عضو و ام اس (

درصد از نیازهاي بیماران  40اران پیوند عضو و حدود درصد از داروهاي مورد نیاز بیم 60ایمینورال، سل سپت ، کوگرافت حدود 

ام اس را با تولید محصوالتی از قبیل کوپامر و فینگولیا مرتفع می نماید.

به عنوان یکی از مهم ترین  Aو  ویتامین  3زاویت، امگايا، D3با تولید و عرضه محصوالتی چون : ژرویتون، ویتامین  شرکت

مکملهاي دارویی خصوصاً در قالب سافت ژل در کشور محسوب می گردد. و بزرگ ترین تولید کنندگان 

محصوالت تحت لیسانس با شرکت رش سوئیس از جمله روآکوتان، سل سپت و زلودا  APIانتقال دانش فنی و تولید از مرحله 

و آتی  استراتژیهاي مهم و  و هچنین تولید و عرضه محصوالت بایوتکنولوژي از جمله فیلگراستیم و پگ فیلگراستیم از اهداف

محسوب می شود.شرکت 

براي سال مذکور بالغ بر  شرکتهاي توزیع به داروخانه، فروش  99براساس آخرین آمارنامه دارویی منتشر شده در سال 

میلیون ریال  5,022,376رشد به  %40با  98نسبت به  99میلیون ریال بوده ، ضمن اینکه فروش خالص در سال  5,064,027

رسیده است.
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٧

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

ضوابط و مقررات سازمان بورس  -قانون تجارت                                                                    -

ضوابط و مقررات وزارت دارایی  -ضوابط و مقررات وزارت بهداشت                                             -

صنعت ومعدن وتجارت ضوابط و مقررات وزارت  -ضوابط و مقررات سازمان حمایت                                             -

ضوابط و مقررات مبارزه با پولشوئی -                                     ضوابط ومقررات کار وتامین اجتماعی   -

استانداردهاي حسابداري وحسابرسی -اساسنامه شرکت                                                                -

ضوابط ومقررات زیست محیطی-                                               مصوبات مجمع و هیئت مدیره -

مقررات سازمان بازرسی کل کشور-

اي بر فعالیت شرکت داشته و یا ضـمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل مالحظه 

.اي بر فعالیت شرکت داشته باشند، وجود نداشته است رود تاثیر قابل مالحظهانتظار می

مدیریت و راهبردهاي مدیریت براي دستیابی به آن اهداف اهداف -2

گسترش شرکتهاي تولیدي به تدریج سهم فروش و حاشیه سود این محصوالت رو به کاهش بوده و شرکتهاي داروسازي براي    

زارهاست . با این نگرش بقاء و رقابت باید وارد بازارهاي جدید شوند که تولید داروهاي با فن آوري باال و صادرات از جمله این با

و محصوالتی که براي نخستین بار در کشور تولید خواهند شد در برنامه  Hightecداروهاي  -تولید داروهاي فوق تخصصی 

تحقیق و توسعه زهراوي قرار گرفته است به موازات و بنا به تعهد علمی و اخالقی به جامعه حفظ و تداوم کیفیت از جمله برنامه 

می باشد. معتقدیم هر چند که در شرایط قیمت گذاري فعلی داروهاي ژنریک و فروش محصوالت ، مصرف  هاي این شرکت

کننده بهایی را براي کیفیت نمی پردازد اما به تدریج شرکتهاي کیفیت محور داروسازي کشور تمایز خود را نشان خواهند داد.

ح گردد.اهم پایه هاي رقابت در صنعت دارو  میتواند موارد زیر مطر

)تمایز (استراتژيکیفیت برتر محصول -

GMPاستقرار نظام هاي کیفی از جمله -

در صنعت. شناخت دقیق  بازار مصرف و ظرفیت هاي تولید -

)TQMمدیریت کیفیت جامع(-

 تکنولوژیهايشرکت زهراوي در این راستا با بهره گیري از آخرین دستاوردهاي داروسازي دنیا و تجهیز خطوط تولیدي خود به 

برتر دنیا و بر اسـاس بیانیه ماموریت ذیل در مسـیر تولید داروهاي بیوتکنولوژي ، و تحت لیسانس همگام با شرکتهاي موفق در   

صنعت دارو گام برداشته که دستیابی به این مهم تنها بر اساس یک برنامه مدون و از پیش تعیین شده امکان پذیر خواهد بود.

ماموریت اصـلی شـرکت دارو سـازي زهراوي ، تولید و عرضه انواع داروهاي انسانی با کیفیت مطلوب به منظور        ماموریت :  

این شرکت با تمرکز بر محصوالت دارویی تخصصی از طریق بکار گیري فناوري پیشرفته .درمان و ارتقاي سالمتی بیماران است

،کیفیت زندگی مطلوبی را براي بشریت فراهم آورد.

در منطقه و ضد سرطان  MSي ،پیوند اعضاء و لید و توسعه محصوالت بایوتکنولوژسازمانی فرآیند گرا در تونداز : چشم ا

خاور میانه
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ارزش هاي سازمانی : 

درون و برون سازمانی پاسخ گویی و حفظ منافع کلیه ذینفعان-

شفافیت و عدالت-

کیفیت ( رعایت استانداردها و قوانین بین المللی)-

دانش محوري –شایسته ساالري -

اخالق حرفه اي و ارزشهاي انسانی-

خالقیت و نوآوري –مشارکت -

نقشه استراتژي شرکت داروسازي زهراوي 

استراتژیهاي بنیادین شرکت داروسازي زهراوي 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت داروسازي زهراوي بر این باورند که برنامه ریزي دقیق با نگرشی آینده نگر ، چراغ راه پیشرفت و 

غییراتتبهتوجهبا. بردپیآنازاسـتفاده ضـرورت بهتوانمیاسـتراتژیک مدیریتمفهومبهدقیقنگاهیباتکامل خواهد بود 

برايجامعايبرنامهبکارگیريسازمانی،تصمیماتشدنپیچیدهواستگرفتهخودبهزیاديشتابحاضرحالدرکهمحیطی

راتژیکاستمدیریت. نیستاستراتژیکبرنامهجزچیزيبرنامهاین. اهمیت روز افزون پیدا کرده استمسائلاینگونهبامواجهه

یریتمدهايپایه. استامروزيسـازمانهاي مسـائل ازبسـیاري حلراهاقتضـایی ونگرجامعنگر،آیندهپویا،ذهنیتیبرتکیهبا

ــتراتژیک ــاسبراس ــتدرکیمیزاناس ــرکتازمدیرانکهاس ــهها،قیمتبازارها،رقیب،هايش اولیه،موادکنندگانعرض

کنندهتعیین،عواملاینوداردقراردارندوجوددنیاسراسردرکهمشتریانیوسهامدارانبسـتانکاران، ها،دولتکنندگان،توزیع

ــتامروزرقابتی دنیايدرتجاريموفقیت ــازمانکهابزارهاییمهمترینازیکیلذا. اس ــولبرايهاس آیندهدرموفقیتحص

.بودخواهد»استراتژیکمدیریت«گیرندبهرهآنازتوانندمی

تغییر نگرش بوجود آمده اعتقاد زیادي به  شــرکت داروســازي زهراوي به ســبب تغییر به وجود آمده در رهبریت و به تبع آن  

و صد البته که این  داردشود مدیریت اسـتراتژیک و حرکت به سـمت چشم انداز با یک برنامه مدون که در هر لحظه پایش می  

اهداف در چارچوب ارزشـهاي سـازمانی انجام میشـود و با توجه به رسالت و ماموریت سازمان که هدفی به جز افزایش شاخص    

کند.مت جامعه نیست، حرکت میسال

در این راســتا شــرکت اقدام به برنامه ریزي اســتراتژیک با رئوس اهداف زیر کرده اســت که با توجه با ســاختار شــرکت که زیر  

مجموعه یکی از عظیم ترین هلدینگهاي ایران میباشـد، این برنامه منطبق بر برنامه هاي ابالغ شـده از سـوي شرکت مادر و در    

تدوین شده است.)BSC(و با مبناي ارزیابی متوازن ر زیرمنظ رچها
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٩

ابعاد مالی:

منظر مالی

افزایش سهم محصوالت از بازار فروش صنعت)1

تولید سبد محصوالت با ارزش افزوده باال)2

افزایش سود و رشد نرخ بازده سرمایه گذاري هاي شرکت)3

:ابعاد غیر مالی

منظر مشتري

افزایش رضایت مشتریان)1

تامین بموقع نیاز بازار)2

حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید)3

منظر فرایندهاي داخلی

GMPارتقاء )1

بهبود فرایندهاي تولید)2

                                                                                                                      R&Dتوسعه نظامند فرایند )3

                                                                   توسعه سیستمهاي اطالعاتی و عملیاتی)4

ارتقاء سیستم مدیریت منابع انسانی)5

منظر رشد و یادگیري

توسعه و توانمند سازي کارکنان)1

توسعه بسترهاي مشارکت کارکنان)2

دریافت پرسنلبرقراري ارتباط بین عملکرد و )3

راهکار تحقق اهداف استراتژیهاي تعیین شده فوق :

مدیریت شرکت جهت دستیابی استراتژیهاي تعیین شده وبا رویکرد فراهم سازي مشارکت کلیه مدیران میانی و روسا وکارشناسان  

عضوبه 7کمیته تخصصی با حداقل  13درجهت کمک به  تصمیم گیري مدیریت در برنامه هاي کالن شرکت نسبت به تشکیل 

شرح  زیر اقدام نموده است :

کمیته راهبردي)1

کمیته انتصابات)2

GMPکمیته )3
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١٠

کمیته توسعه محصول )4

کمیته مدیریت کاهش ریسک )5

کمیته بازرگانی )6

کمیته منابع انسانی )7

کمیته تولید وعملیات )8

کمیته پروژه )9

کمیته سیستم ها وروش ها)10

کمیته مدیریت هزینه)11

وصول مطالبات کمیته)12

کمیته فنی)13

توسعه : يطرح ها وپروژه ها 

پروژه بهینه سازي خط کامل سل سپت :

با توجه به اسـتراتژیک بودن محصـول قرص سـل سپت و تحت لیسانس بودن این محصول با شرکت رش سوئیس ، شرکت در    

و استانداردهاي  GMPبراسـاس   نسـبت به بهبود و بهینه سـازي خط کامل سـل سـپت     )1400(نظر دارد در سـال مالی آتی 

 APIتعریف شـده شـرکت رش سـوئیس اقدام نماید که در صـورت رسیدن به این هدف ، تولید قرص سل سپت از ماده اولیه     

اروهاي بهینه سازي خط مذکور زمینه براي تولید د شـروع خواهد شـد که این امر موجب افزایش سودآوري شرکت خواهد شد.  

ي ضد سرطان زلودا را نیز فراهم خواهد نمودپرخطر دیگر از جمله دارو

پروژه روآکوتان : 

ازآنجائیکه محصـول روآکوتان نیز تحت لیسانس شرکت رش سوئیس می باشد و در حال حاضر بصورت بالک خریداري و تولید  

نموده است APIو الزامات شرکت رش اقدام به ایجاد خط کامل تولید روآکوتان به صورت  GMPمی شـود ، شرکت براساس  

این  پیش بینی می گردد طی شــدن مراحل پایداري آن  گردیده و پس ازشــروع  APIکه تولید آزمایشــی این محصــول از  

ایزوترتینوئین خریداري شده از رش نیز تبدیل به محصول  ، ضمناً ماده اولیه راکد شـود به بازار عرضـه  آتی سـال  درمحصـول  

.ی از آن حائز اهمیت خواهد بودخواهد شد که ارزش افزوده ناشروآکوتان 

پروژه خط بیوتکنولوژي :

است.  هانجام شد آنها مراحل پایداريبچ هاي آزمایشـی محصـوالت فیلگراستیم و پگ فیلگراستیم در سال هاي گذشته تولید و   

و مطالعات بالینی و اخذ پروانه  GMPکه پس از انجام بازدید  به این محصوالت می باشدمربوط  CTDدر حال تهیه  شـرکت  

مزبور را به بازار عرضه نماید. از سازمان غذا و دارو محصوالت
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منابع ، ریسک ها و روابط  :-3

ساختار سرمایه شرکت : 

از محل مازاد تجدید ارزیابی  مبلغ اصلی این  سرمایه میلیون ریال می باشد  2,504,000در حال حاضـر سـرمایه شرکت مبلغ   

به موجب مصوبه مجمع شرکت  اسـت.  شـرکت نشـده    برايمنابع مالی جدیدي  تامین گردیده و منجر به ورود 1397در سـال  

میلیون ریال به  2,504,000افزایش ســـرمایه از  اقدام بهجهت اصــالح ســاختارمالی  10/10/1399عمومی فوق العاده مورخ 

خاتمه یافته و در حال  28/12/1399ت استفاده از حق تقدم در تاریخ مرحله انتشـار و مهل نموده که میلیون ریال  3,204,000

حاضــر در مرحله اخذ تاییدیه هاي الزم براي پذیره نویســی عمومی حق تقدم هاي اســتفاده نشــده و ثبت افزایش ســرمایه می 

باشد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

جود دارد بشرح زیر قابل بررسی میباشد :ریسکهاي عمده اي که احتمال مواجه شدن شرکت با آنها و

ریسک نقدینگی و جریان نقدي : 

(ارقام به میلیون ریال)تغییرات در دارائیها و بدهی هاي جاري شرکت                                                

29/12/139729/12/139830/12/1399شرح

3,885,7923,968,1055،517،982دارائیهاي جاري

4,799,2432,506,0203،084،367بدهی هاي جاري

1,462,0852،433،615)913,451(خالص سرمایه در گردش

شرایط ویژه اقتصادي در کشور ،موضوع نرخ ارز،نوسانات آن وتاثیر تغییرات نرخ ارز بر روي فعالیت  :ریسک نوسانات نرخ ارز

شـرکت با توجه به حجم خرید خارجی ووابستگی به ماشین آالت خارجی همواره موضوع بسیار مهمی براي مدیریت شرکتهاي  

ر عملکرد شرکت خواهد داشت. داروئی خواهد بود  لذا نوسانات نرخ ارز  اثرات قابل مالحظه اي د

با توجه به اینکه عمده محصـوالت شرکت از لحاظ پوشش حجم ریالی ، محصوالت انحصاري   ریسـک کیفیت محصـوالت :  

گردد.تحت لیسانس و با کیفیت برتر میباشد انتظار ریسک کیفیت محصوالت بسیار پایین پیش بینی می

در ارتباط با قیمت فروش محصوالت شرکت آثار تهدید اعمال تخفیفات نقدي و  قیمت محصـوالت :  عدم افزایشریسـک  

ــد.  ــوالت قابل پیش بینی می باش ــی برخی محص ــرکت و با توجه به   جنس ــوالت ش به طوریکه به دلیل رقابتی بودن اکثر محص

ه اي بر سود و زیان شرکت تاثیر قابل مالحظ هزینه هاي تولید محصوالت متناسـب با افزایش   عدم افزایش نرخ فروشاحتمال 

با توجه به اینکه عمده محصـوالت شرکت محصوالت تخصصی و پرمصرف عموم جامعه می باشد   داشـته اسـت.   در سـال جاري 

براسـاس تجربیات سـنوات اخیر ریسـک عدم افزایش متناسـب نرخ فروش محصـوالت در مقایسـه با افزایش بهاي تمام شده و       

زمان غذا و دارو وجود خواهد داشتخصوصاً نرخ خرید مواد از طرف سا

با توجه به میزان اعتبارات مالی مورد استفاده از منابع بانکی و باال بودن  نرخ  ریسک نوسانات نرخ بهره و هزینه هاي مالی:

ی رود ملیکن انتظار بهره و میزان تسهیالت دریافتی از بانکها ،تاثیر قابل مالحظه اي در عملکرد شرکت به دنبال خواهد داشت

، هزینه هاي مالی و  جرایم تاخیر در بازپرداخت اصل و فرع وام هادر سال جاري دوره وصـول مطالبات شـرکت   با ادامه کاهش

سال گذشته کاهش یابد. 4نسبت به 

ریسک هاي ناشی از روابط کسب و کار : 

از سوي طرف هاي خارجی می باشد که این عمده ریسک ناشی از روابط کسب و کار مخصوصاً عدم رعایت الزامات تعریف شده 

شرکت تاکنون به این مهم به نحو شایسته اي عمل نموده است.
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ریسک باال بودن دوره وصول مطالبات :

 اهاًگبا توجه به وضـعیت صـنعت دارویی و همچنین وضـعیت ویژه این شـرکت به سبب تولید داروهاي خاص و بیمارستانی که     

خواهد براي شرکت همچنان وجود  ریسک ناشی از عدم وصول به موقع مطالبات  ه طول می انجامد،ماه نیز ب 9تا وصول آن ها 

.داشت

:روابط 

روابط تجاري خارجی : 

با توجه به اینکه شـرکت تحت لیسـانس شرکت رش سوئیس می باشد روابط تجاري خارجی در جهت تامین مواد اولیه شرکت   

حائز اهمیت می باشد به همین منظور شرکت از جمله کارخانجات داروسازي در سطح کشور می باشد که توانسته است خود را 

.دنمایبا الزامات و استانداردهاي بین المللی تطابق 

روابط تجاري داخلی :

در حال حاضـر شرکت رابطه تجاري خوبی با شرکت توفیق دارو ( شرکت دانش بنیان ) در جهت تولید داروهاي خاص از جمله  

 ایجاد شده را کوپامر ، فینگولیا داشـته و این حسـن روابط موجبات سودآوري طرفین در مجموعه سرمایه گذاري دارویی تامین  

است.

یات و چشم اندازها نتایج عمل-4

و فروش محصوالت دیدر خصوص تول تیریمد یآت ياهداف و راهبردها

 ازنرخ فروش اقدام به تولید وفروش محصوالت با ارزش افزوده باال وفروش  يبا رشد مقدار جاري شرکت در نظر دارد در سال 

بر  1400سالفروش براي . درضمن تعداد فروش محصوالت جدید اقدام نمایدتولید وطریق تغییر در ترکیب محصوالت و

اساس روند عملکرد سنوات قبل بر آورد گردیده است.  

هیمواد اول دینرخ فروش محصوالت و نرخ خر راتییبرآورد شرکت از تغ

نرخ فروش 

محصوالت

سال مالی 

منتهی به 

29/12/1400

 متناسب با آن افزایش نیافته لیکناي فروش پیش بینی می گردد با توجه به نوسانات نرخ ارز,نرخ ه

درصد پیش بینی می گردد 20الی  10طبق تجربیات سنوات گذشته احتمال افزایش بین 

نرخ خرید 

مواد اولیه

سال مالی  

منتهی به 

29/12/1400

تاثیر قابل مالحظه اي بر قیمت خرید شرکت به واسطه باال بودن و عدم تخصیص ارز دولتی نوسانات نرخ ارز 

.گذاشتحجم خرید خارجی خواهد 

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده 

سال مالی 

منتهی به 

29/12/1400

م واسطه باال بودن حجپیش بینی می شود نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب تغییرات عوامل بهاي تمام شده به 

خرید خارجی خواهد شد
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ارزي وضعیت

نوع ارزشرح
29/12/139830/12/1399

مبلغ ریالی(میلیون ریال)مبلغ ارزيل)(میلیون ریامبلغ ریالیمبلغ ارزي

--یورومنابع ارزي طی دوره

16،989،548840,73322،459،3731،462،142یورومصارف ارزي طی دوره

58,2922,79845،31212،814یوروداراییهاي ارزي پایان دوره

--یوروبدهی هاي ارزي پایان دوره

30/12/1399جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین

مبلغ اصل

تاریخ دریافت
تعداد 

اقساط

تاریخ سررسید 

آخرین قسط

نرخ 

سود

تعداد 

اقساط 

پرداخت 

شده

مبلغ 

هزینه مالی 

طی دوره
میلیون  -ریالی

ریال

نوع 

ارز

مبلغ 

ارزي

99606/1404186520،468اردیبهشت -ریال2،508،340زشعبه ولیعصر تبری -بانک کارآفرین 

000-0--ریال0شعبه مصلی تبریز -بانک صادرات 

99601404180111،250شهریور -ریال73،177شعبه نبوت تبریز -بانک ملت 

9936139922213،026اردیبهشت -ریال291،512یزشعبه ارتش تبر -بانک اقتصاد نوین 

96121399005.875اسفند-ریال0شعبه استاد شهریار تبریز -بانک ملی 

01399007،671--ریال0شعبه دروازه تهران -بانک سینا 

984140018269،171فروردین تا شهریور -ریال544،269تبریز شعبه -بانک خاورمیانه 

99361403240128،852شهریور -ریال496،224شعبه پزشکان تبریز -بانک رفاه 

1،939--0سایر

858،252--913،522,3جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود 

انباشته پایان 

سال مالی 

گذشته

سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالی گذشته

مبلغ سود 

خالص سال 

مالی گذشته

سود سهام 

مصوب مجمع 

سال مالی 

گذشته

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص 

درصد تقسیم سود سال مالی جاري

--794،180به جهت زیان انباشته ، سود قابل تقسیم وجود ندارد.)950،1،227(
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سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت 

سال 

1400

میلیارد ریال مصوب گردیده است.  3,204میلیارد ریال به  2,504براسـاس تصـمیمات مجمع فوق العاده افزایش سرمایه شرکت از   

و به اتمام رســیده اســت و ادامه فرآیند  تعیین گردیده  28/12/1399تا تاریخ  29/10/1399مهلت اســتفاده از حق تقدم از تاریخ 

افزایش سرمایه جهت پذیره نویسی عمومی حق تقدم هاي استفاده نشده و ثبت افزایش سرمایه در دستور کار شرکت قرار دارد.

 ، شرکت نسبت به تهیهو نیمایی کاهش تخصـیص ارز دولتی  افزایش نرخ دسـتمزد و سـایر نهاده هاي تولید و همچنین  با توجه به 

اقدام خواهد  و سندیکاي مکمل ها مدارك و مستندات الزم جهت اخذ افزایش قیمت فروش محصوالت خود از سازمان غذا و دارو

د.نمو

آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا و برنامه هاي شرکت :

 جهت سالمت کارکنان از همان ابتداي شیوع ویروس کرونادر کشور واحدHSE  شرکت با جدیت فعالیت خود را

بصورت منظم شروع کرده و اهم اقدامات آن به شرح ذیل می باشد :

تشکیل جلسات مکرر کمیته کرونا با حضور مدیریت شرکت و نماینده واحدهاي ذیربط..1

تست روزانه کارکنان و افرادي که به شرکت مراجعه می کنند و در صورت کمترین غالئم به مراکز .2

رجاع داده می شوند.بهداشتی ا

تهیه اقالم بهداشتی از جمله ماسک و مواد ضد عفونی کننده براي کارکنان..3

ضد عفونی محوطه اتاق هاي شرکت..4

تا کنون بر عملکرد و فروش شرکت تاثیر منفی زیادي نداشته و اقدامات و رعایت پروتکل هاي ارائه .5

د شرکت تاثیر منفی نگذارد.شده نیز در راس امور شرکت بوده تا در آینده بر عملکر

.شده اند که بهبود یافته اند 19نفر از پرسنل شرکت مبتال به کوید  38تا کنون .6

میلیون ریال بوده است. 2،336حدود  1399هاي مقابله با کرونا در سالهزینه .7



شرکت داروسازي زهراوي (سهامی عام )

گزارش تفسیري مدیریت

30/12/1399منتهی به  سال مالی

١٥

مهم ترین معیارها و شاخص هاي عملکرد-5

                                                     درآمدهاي عملیاتی و بهاي تمام شده :                                                                                           

واحد نوع کاال
ظرفیت 

عملی

مبانی 

قیمت 

گذاري

برآورد تعداد 30/12/1399ماهه منتهی بهنه دوره 29/12/1398سال مالی منتهی به 

فروش در سال 

مالی منتهی به 

29/12/1400

(هزارعدد)

تعداد تولید

هزار عدد

تعداد فروش

هزار عدد

نرخ فروش

(ریال)

مبلغ فروش

میلیون ریال

مبلغ بهاي تمام شده

میلیئن ریال 

سود ناخالص

میلیون ریال

تعداد تولید

(هزارعدد)

تعداد فروش

(هزارعدد)

نرخ فروش

ریال

مبلغ فروش

میلیون ریال

مبلغ بهاي تمام 

شده

میلیون ریال

سود ناخالص

میلیون ریال

فروش داخلی:

356,113هزار عددقرص 1

سازما ن 

غذا 

و ودارو 

سندیک

اي 

مربوطه

205,009203,5963,593731,549535,536196,013159،9001570296،995,291،098،460759،488338،972237،625

256,08074,79772,7165,323387,038171,578215,46087،10086،2376،549,21564،783287،788276،995124،876هزار عددکپسول2

10,03412,32112,92553,426690,517380,123310,39410،70510،07642،860,02431،862321،428110،43416،426هزار عددآمپول 3

615,131555,285543,5063,1211,696,0451,146,400549,445642،007636،7994،525,772،882،0061،781،8941،100112570،788هزار عددکپسول مایع 4

847,421832,74303,505,1492,233,6371,271,512899،712890،14004،977،1113،150،5981،826،513949،714جمع فروش داخلی

فروش صادراتی:

-هزار عددقرص 5

کمیسیو

ن 

معامالت 

- و

هیات 

مدیره 

2،040-هزار عددکپسول6

-هزار عددآمپول 7
                      

101
101

                    
10,215

1,0308252051,1001,10015،876,4117,46411,3976،067800

2,1341,7031,5112,5742,1344406،3046،3045،271,2233،22917،41315،8166،500-هزار عددکپسول مایع 8

1,8041,8043,6042,9596457،4047،404050،69328،81021،8839:340جمع فروش صادراتی:

849,225834,5473,508,7532,236,5961,272,157907،115897،5445،027،8043،179،4081،848،396959،054جمع



شرکت داروسازي زهراوي (سهامی عام )

گزارش تفسیري مدیریت

30/12/1399منتهی به  سال مالی

١٦

میلیون ریال                                                                 سال اخیر: 5روند فروش و بهاي تمام شده در 

29/12/139429/12/139530/12/139629/12/139729/12/139830/12/1399شرح

برآورد سال مالی 

منتهی به 

30/12/1400

مبلغ 

فروش
3,045,1472,909,4972,729,6762,068,4633,508,7535،027،8046،510،809

مبلغ 

بهاي 

تمام شده

1,744,0061,993,1602,197,0781,340,5882,236,5963،179،4084،237،075

مبالغ به میلیون ریالبهاي تمام شده:

30/12/1399شش ماهه منتهی به 29/12/1398سال مالی منتهی به شرح

1,786,6082،595،719مواد مستقیم مصرفی

90,699125،355دستمزدمستقیم تولید

340,745480،140سربارتولید

2,218,0523،201،214جمع  

)11،415()10,158(هزینه جذب نشده درتولید

2,207,8943،189،799جمع هزینه هاي تولید

6،65613،598اول دوره موجودي کاالي درجریان ساخت

)9،316()13،598(موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره

ضایعات غیرعادي 

2,200,9523,194,081بهاي تمام شده کاالي تولید شده

87,43451,790موجودي کاالي ساخته شده اول دوره

)66,464()51,790(ساخته شده پایان دورهموجودي کاالي 

2,236,5963,179,408بهاي تمام شده کاالي   فروش رفته

بهاي تمام شده خدمات ارایه شده ارسال محصول جهت بازاریابی

2,236,5963,179,408جمع بهاي تمام شده



شرکت داروسازي زهراوي (سهامی عام )

گزارش تفسیري مدیریت

30/12/1399منتهی به  سال مالی

١٧

ساخته شده :يریالی موجودي کاال -گردش مقداري 

واحدشرح محصول

30/12/1399منتهی به  سال مالی

موجودي پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره 

مقدار
 -نرخ 

ریال

بهاي تمام 

 -شده 

میلیون 

ریال

مقدار
 -نرخ 

ریال

بهاي تمام 

 میلیون -شده 

ریال

مقدار
 -نرخ 

ریال

بهاي 

تمام 

-شده 

میلیون 

ریال

مقدار
 -نرخ 

ریال

بهاي تمام 

 -شده 

میلیون ریال

مقدار
 -نرخ 

ریال

بهاي تمام 

 میلیون -شده 

ریال

8,468,5801,0719,071154،239،7144,895755،079159،899،5864,750759،4882،808،7081,6604,663عددقرص 

3,339,8501,7005,67984،463،1543،373284،92887،100،0963،304287،788702،9084:0112،819عددکپسول

159,44343,3856,91812،420،36127،290338،95111،805،39628:3193332،825774،40816،84313،043عددآمپول

13,267,8302,27030,122650،434،6802,7911،815،123648،310،3302،7751،799،30815،392،1802،98545،937عددکپسول مایع 

51,7903،194،0813،179،40819،678،20466،463جمع کـل



شرکت داروسازي زهراوي (سهامی عام )

گزارش تفسیري مدیریت

30/12/1399منتهی به  سال مالی

١٨

خرید و مصرف مواد اولیه :

واحدشرح

30/12/1399منتهی به  سال مالی

موجودي پایان دورهمصرف خرید طی دوره  موجودي اول دوره 

مبلغنرخ مقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخ مقدارمبلغنرخ مقدار

میلیون ریالریالمیلیون میلیون ریالریالمیلیون میلیون ریالریالمیلیون میلیون ریالریالمیلیون 

مواد اولیه داخلی:

182,02982,0291909،766،000909،7661858،297،000858،2971133،497،920133،498مواد اولیه 

1104,965104,9651268،671،000268،6711262،549،000262،5491111،086،731111،087مواد بسته بندي 

186,9941،178،4371،120،846244،585اولیه داخلی:جمع مواد 

مواد اولیه وارداتی:

1324,226324,22611،462،142،0001،462،14211،474،873،0001،474،8731311،495،000311،495مواد اولیه 

----مواد بسته بندي 

324,2261،462،1421،474،873311،495جمع مواد اولیه وارداتی:

 جمع

کـل
511,2202،640،5792،595،719556،080



شرکت داروسازي زهراوي (سهامی عام )

گزارش تفسیري مدیریت

30/12/1399منتهی به  سال مالی

١٩

هزینه هاي سربار و هزینه هاي عمومی و اداري شرکت :

شرح

هزینه هاي اداري، عمومی و فروشهزینه سربار

سال مالی 

منتهی به 

29/12/1398

منتهی به   مالیسال 

30/12/1399

 سال مالیبرآورد 

منتهی به 

30/12/1400

سال مالی منتهی به 

29/12/1398

به  یمنته  سال مالی

30/12/1399

 سال مالیبرآورد 

به  یمنته

30/12/1400

123,601182،001242،470105,073149،017197،250هزینه حقوق و دستمزد

145,69667،446157،36490,2093،22897،735هزینه استهالك

هزینه انرژي (آب، برق، 

گاز و سوخت)
7,85410،96614،196383244330

26,34757،45860،1811,9948،7984،763هزینه تعمیر و نگهداري

35،259هزینه مواد آزمایشگاهی
157،272

133،241

10,83322،79427،163---هزینه تبلیغات

12،14616،41232،48323،17343،00062،316هزینه هاسایر 

27،15932،50755،589سهم اداري از خدمات

--0)8،213()11،415()10،158(سربار جذب نشده

340,745480،140631،723823,258259،588445،146جمع

29/12/8929/12/99تاریخ

 سال مالیبرآورد

منتهی به 

30/12/4001

298301243تعداد پرسنل تولیدي شرکت

93105121تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومی،اداري،تشکیالتی و خالص سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی 

درصدي لحاظ شده است 25هزینه هاي اداري وسایر درآمدهاي عملیاتی با نرخ رشد 1400سال

عملیاتیغیر سایر درآمد(هزینه)هاي 

29/12/98شرح
منتهی به  سال مالی

30/12/1399

189،589-مطالبات هیتأد ریاز جرائم تأخ یسود ناش

11,9583،412سود حاصل از سپرده هاي بانکی

)28،177(3,319سایر

15,877164،824جمع



شرکت داروسازي زهراوي (سهامی عام )

گزارش تفسیري مدیریت

30/12/1399منتهی به  سال مالی

٢٠

تجدید ارائه شده                    تجدید ارائه شده                                                                                                                               

1399      13981397   

میلیون ریالمیلیون ریال       میلیون ریال    .                            ت عملکرد مالی طی دوره :اطالعا

5،027،8043,508,7532,068,463                                     درآمد خالص     

1،474،7541،010,312599,711سود عملیاتی      

164،82415,87724,003درآمدهاي غیرعملیاتی     

)442,728(517،461180,794پس از کسر مالیات –خالص و زیان سود       

      )92,639(          --تعدیالت سنواتی      

673،7111،333،4121,583,228هاي عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت     

   

دوره :طالعات وضعیت مالی در پایان ا      ا

7,964،3296,372,6686,479,316جمع داراییها      

5،508،9265,072،6185,360,063هاجمع بدهی     

                                                          سرمایه ثبت شده     

سرمایه در جریان     

                                                             سود وزیان انباشته       

  
                    

2,504,000

637،883

)710،489(

                       2,504,000

-

   )1,227،950(

2,504,000

-

        )1,408,743(

2،455،4031,300،0501,119,257جمع حقوق صاحبان سهام    

                              نرخ بازده ( در صد ):     

)7(%%2,8%7,2نرخ بازده داراییها     

)40(%        %14,95%27,56نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)     

اطالعات مربوط به هر سهم:) 4-1

2,504,000,0002,504,000,0002,504,000,000تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع     

--90ریال –بینی سود هر سهم اولین پیش     

--ریال –بینی سود هر سهم آخرین پیش    

)177(20772ریال –سود واقعی هر سهم      

---ریال –سود نقدي هر سهم      

8،33017,51218,595ریال –آخرین قیمت هر سهم در تاریخ گزارش      

1,0001,0001,000ریال –ارزش اسمی هر سهم      


