
اطالعات و صورت ھای مالی

4,800,100سرمایه ثبت شده:گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)شرکت:

0سرمایه ثبت نشده:والبرنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)439906کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1399/12/30سال مالی منتھی به:

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١٣٩٩/١٢/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

٨٠۴,٧٩۵۵٩,٠۵٢١,٢۶٣پرداختنی ھای تجاری۵٨,١٠٨٣,٢٧٩١,۶٧٢موجودی نقد

٩٠٩,٨٩٩١٧١,۵٠٢۴٣١پرداختنی ھای غیرتجاری۴١٩,٧۴۵٣٨٢,۴٨۶١٠سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

٢۴,۵١٠٢٣,٩٧٧٢مالیات پرداختنی٨,٨۶١,٢۶٢۴,٣٨١,٧٠٧١٠٢دریافتنی  ھای تجاری

١,٠۵٧,٢١١٣۵٩,٣۶۶١٩۴سود سھام پرداختنی٩۶٣,٠٧٢٨٣٨,١۵۵١۵دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی(١۵)٩۴٩١,١١٨پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر(۵)٩٨٨,۵٣١١٠۶,١٠١

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری١٠,۴٠۴,۶۶٧۵,٧١٣,٧٣٣٨٢جمع دارایی ھای جاری

٠٠٠بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده برای فروشدارایی  ھای غیرجاری

٢,٧٩۶,۴١۵۶١٣,٨٩٧٣۵۶جمع بدھی ھای جاری(٢١)١,٢۴۴,٣٢٧١,۵۶٩,٢٠٢دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری١١,١٢٣,٩٠٣۶,٢٠٧,٧۴٨٧٩سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(٩۴)۶۵١١٠,۴٢٧دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(۴)١١١,۴٠۴١١۵,٨۵٠دارایی ھای ثابت مشھود

٨,٠٠٧٧,٣٨۴٨ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٢۴٣,۶۴٣٢٢٩,٩۴٢۶سایر دارایی ھا

٨,٠٠٧٧,٣٨۴٨جمع بدھی ھای غیرجاری١٢,٧٢٣,٩٢٨٨,١٣٣,١۶٩۵۶جمع دارایی ھای غیرجاری



پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١٣٩٩/١٢/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩

٢,٨٠۴,۴٢٢۶٢١,٢٨١٣۵١جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

۴,٨٠٠,١٠٠۴,٨٠٠,١٠٠٠سرمایه

٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٠٠٠صرف (کسر) سھام

٠٠٠سھام خزانه

۴٨٠,٠١٠۴٨٠,٠١٠٠اندوخته قانونی

٧,١٢۶,۵٣١٢,۵٨٨,١۶۶١٧۵سایر اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھای غیرجاری نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠

٠٠٠مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری

٠٠٠اندوخته تسعیر ارز دارايي ھا و بدھي ھاي شرکت ھاي دولتي

٧,٩١٧,۵٣٢۵,٣۵٧,٣۴۵۴٨سود (زیان) انباشته

٢٠,٣٢۴,١٧٣١٣,٢٢۵,۶٢١۵۴جمع حقوق صاحبان سھام

٢٣,١٢٨,۵٩۵١٣,٨۴۶,٩٠٢۶٧جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٢٣,١٢٨,۵٩۵١٣,٨۴۶,٩٠٢۶٧جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییراتواقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

۵,٧٩۵,۶۵٧٣,٣٩٣,۵٧٢٧١درآمد سود سھام

(١١)۵٢,٨٣١۵٩,۵٩٨درآمد سود تضمین شده

٧٧,۶٧۵٣,۶٣٧٢,٠٣۶سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

٠٠٠سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

--٠١,٧٢٨سایر درآمدھای عملیاتی

۵,٩٢۶,١۶٣٣,۴۵٨,۵٣۵٧١جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی



درصد تغییراتواقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

۶(٨۶,٠۵٩)(٩١,٢١۶)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

۶(٨۶,٠۵٩)(٩١,٢١۶)جمع ھزینه ھای عملیاتی

۵,٨٣۴,٩۴٧٣,٣٧٢,۴٧۶٧٣سود (زیان) عملیاتی

٠٠٠ھزینه ھای مالی

۴,۴٨١,١١٢١,٧٧٣,۵٠٣١۵٣سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

١٠,٣١۶,٠۵٩۵,١۴۵,٩٧٩١٠٠سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(٩٣)(٢٠,٢١٣)(١,۴۴٠)مالیات بر درآمد

١٠,٣١۴,۶١٩۵,١٢۵,٧۶۶١٠١سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

٠٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

١٠,٣١۴,۶١٩۵,١٢۵,٧۶۶١٠١سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

١,٢١۶٧٣٢۶۶سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٩٣٣٣٨١١۴۵سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٢,١۴٩١,١١٣٩٣سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

١٠,٣١۴,۶١٩۵,١٢۵,٧۶۶١٠١سود (زیان) خالص

۵,٣۵٧,٣۴۵٢,۴٧٨,٣٨۶١١۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠٠٠تعدیالت سنواتی

۵,٣۵٧,٣۴۵٢,۴٧٨,٣٨۶١١۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

٢٢٢(٩٩٩,٠٢٧)(٣,٢١۶,٠۶٧)سود سھام  مصوب

٠٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

٢,١۴١,٢٧٨١,۴٧٩,٣۵٩۴۵سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

١٢,۴۵۵,٨٩٧۶,۶٠۵,١٢۵٨٩سود قابل تخصیص



درصد تغییراتواقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

--(١١٠,٠٠٠)٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٢٩٩(١,١٣٧,٧٨٠)(۴,۵٣٨,٣۶۵)انتقال به سایر اندوخته ھا

٧,٩١٧,۵٣٢۵,٣۵٧,٣۴۵۴٨سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٢,١۴٩١,٠۶٨١٠١سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

۴,٨٠٠,١٠٠۴,٨٠٠,١٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییراتواقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

--(١۵۵,٣۶٢)٢,٨٧٢,۴٧٧جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

--(١۵۵,٣۶٢)٢,٨٧٢,۴٧٧جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

٠٠٠سود پرداختی بابت استقراض

١٠٢(٨۶٩,٠٣١)(١,٧۵٩,۴۵١)سود سھام پرداختی

١٠٢(٨۶٩,٠٣١)(١,٧۵٩,۴۵١)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

--(۴,٧٩٠)٠مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٩٩)۴,٠٠٠۶٩٢,١٨٨وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٨٣٨,١١۴٣۶٩,۴٠٣١٢٧وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٧,٠٢۴(٢۵٩)(١٨,۴۵٢)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود



درصد تغییراتواقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٢٣۶(١٣٢)(۴۴۴)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

۴٣٩(١,١۴٨,٩٨۶)(۶,١٩٧,٨٢٢)تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

۶,٠٢٢(٨٧,٧٨۶)(۵,٣٧۴,۶٠۴)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

٢٨٢(١,١١۶,٩۶٩)(۴,٢۶١,۵٧٨)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

--٠١١٨,۵٢٧وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

۴,٣١۶,٣٩٣٩٩٩,٨٧٧٣٣٢وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

۴,٣١۶,٣٩٣١,١١٨,۴٠۴٢٨۶جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

۵۴,٨١۵١,۴٣۵٣,٧٢٠خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

٣,٢٧٩١,٨٣٣٧٩موجودی نقد در ابتدای دوره

١۴١١٢٧تآثیر تغییرات نرخ ارز

۵٨,١٠٨٣,٢٧٩١,۶٧٢موجودی نقد در پایان دوره

--٠١,۵٢۶,١٢٨مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

از آنجائیكه وجوه پرداختی بابت خرید ساير دارایی ھای سرفصل فعالیت ھای سرمایه گذاری وجود نداشت مقدار ١٨.٢۶۶ به وجوه پرداختی بابت خرید ساير دارایی ھای ثابت مشھود اضافه شد.

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خالصه سرمایه گذاریھا به تفکیک گروه صنعت

شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده

تعدادارزش بازار
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠٣٣٢٣,٠۴٣٢۶٠,٠٠٠٣۵٨٣,٠۴٣٣٣٢٣,٠۴٣۴.٩٢۶٠,٠٠٠۵.١۴٣۵٨٣,٠۴٣۵.٠١



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده

تعدادارزش بازار
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٠٠٠٠٠٠٠٠١٨,٠٠٠٠١٨,٠٠٠١٨,٠٠٠٠.١٢٠٠١٨,٠٠٠٠.٠٧

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣۵٢,۴٩٣(٣۵٢,۴٩٣)٠٠١٣۵٢,۴٩٣۵.٣۵(٣۵٢,۴٩٣)(۶.٩٧)٠٠٠

ساير
فعالیتھاي
خدماتي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٢١,۴۴٨٠١٢١,۴۴٨١٢١,۴۴٨٠.٣٣٠٠١٢١,۴۴٨٠.١٨

تجارت عمده
فروشي به جز

وسايل نقلیه
موتور

٢٢٩,٩٩٣٣٢,٩٢۴٣٨٩,٧۵٢٣٨٣,٢٨۴٢۴١٩,٧۴۵۴١۶,٢٠٨٠٠٠٠٠٢٢٩,٩٩٣٠.۴۶٣٨٩,٧۵٢٧.٧١٢۴١٩,٧۴۵٣.۶

سرمايه
گذاريھا

١٧١۶,٠٠۴٢,٨٧١,۵٠٣٣٨٧,۴۴٣٢,٨٣٨,۵۴٧١١,١٠٣,۴۴٧۵,٧١٠,٠۵٠٠٠٠٠٠١٧١۶,٠٠۴١٠.٨۶٣٨٧,۴۴٣٧.۶۶١١,١٠٣,۴۴٧٩.۴٨

مواد و
محصوالت

دارويي

١٢۵,١٢٠,٨٩٣۵٧,۴٢٩,٩۵۵۴,٣٧٢,٧۴٣٢٨,۶٩۴,١٧٣١٢٩,۴٩٣,۶٣۶٨۶,١٢۴,١٢٨٠٠٠٠٠١٢۵,١٢٠,٨٩٣٧٧.٧۴,٣٧٢,٧۴٣٨۶.۵١٢٩,۴٩٣,۶٣۶٨١.۵٢

١١۴,۵۴۴٠.١٢(٠.٠۵)(٢,۵٠٠)١١۴,۵۴۴١١٧,٠۴۴٠.٢۶(٢,۵٠٠)٠٠٠٠٠٠٠٠١١٧,٠۴۴ساير صنايع

٠٠٠٠٠٠٠٠١١,۵٠٠٠١١,۵٠٠١١,۵٠٠٠.٠٢٠٠١١,۵٠٠٠.٠١ساير فعالیتھا

٧۶٢٨,۵٣۵٢٣۶,۵٩٠,۴١٨١٠٠۵,٠۵۴,٩۴۵١٠٠٢٢١١,۶۴۵,٣۶٣١٠٠(٩۴,٩٩٣)١۵۵,٨۶۶,٨٩٠۶٠,٣٣۴,٣٨٢۵,١۴٩,٩٣٨٣١,٩١۶,٠٠۴١۵١١,٠١۶,٨٢٨٩٢,٢۵٠,٣٨۶٨٧٢٣,۵٢٨جمع

میلیون ریال٠ذخیره کاھش ارزش سرمايه گذاريھا

لطفا داليل مغايرت اطالعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطالعات انتھاي دوره ي دوره قبل را وارد نمايید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای پذیرفته شده در بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
شده

درصدارزش بازار
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش
ھر سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠١,٧٣۵,٠٢٠,٩۵١٢,٢۴۶,٠۵٩٢۴,٨٢۶,۴١۴٣٧۶,۴٢۶,٧۶٧١,۵٢۴,٢٠٨١۶,١١۴,۵۵٧۶۵.١۵٣,٧٧٠,٢۶٧۴٠,٩۴٠,٩٧١١,٧٨۶١٩,٣٩٠٣٧,١٧٠,٧٠۴گروه دارويي سبحان

٠.١١١٢,٠۶٠١٨,١١٩١٨,٧٨٢٢٨,٢٢٠۶,٠۵٩(٣,٢٠۵)٨,۵٧٧(۶۴٨,٢۶٩)۵٨٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٩٠,٣۶۴٣,۴٨٣٢١,٣٢۴ايران دارو

٣,٠٨٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٣,٩٧۴,٠٠٠٢٨۶,٩٣٢١,۴٣٨,۶۴٧۴٠,۴٢٢,١۴۵۴٧۴,۶۶١١۵٩,۶۵٧٣.٣٩٧۶١,۵٩٣١,۵٩٨,٣٠۴٧,٢٩۵١۵,٣١٠٨٣۶,٧١١البرز دارو



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
شده

درصدارزش بازار
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش
ھر سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٩۵۵,١١۵١٣.٣٢۵۶٩,٧٠٢۴,٠۶٢,٩۵٩۴,٨٠٩٣۴,٣٠٠٣,۴٩٣,٢۵٧(۴,٢٠۶)٨٨٩,۵٠٠١,٠٠٠٧٩,۴٣۵,٧۵۴۵٧٣,٩٠٨٣,١٠٧,٨۴۴٣٩,٠١٧,٨٧۴البراتوارھاي داروئي رازک

١,٣٣٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٠,٩٢٧,۶١٨٢۶۴,٨۶٧٣,١٢۶,٩٨۴۶۶,٠٣۴,۵۴٣٧٣٢,١٧٢١,٧۵٩,۵١١١٧.٠۶٩٩٧,٠٣٩۴,٨٨۶,۴٩۵۴,٣٩٣٢١,۵٣٠٣,٨٨٩,۴۵۶سبحان دارو

٧.۶٧١٩۴,۵٨۵٣,٠۵٢,٠۴۴۴,٢٢٨۶۶,٣٢٠٢,٨۵٧,۴۵٩(٧١,۶١١)(٣٢,۵۵٩)(٧,٧٠٠,٠٠٠)۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٣,٧١٩,٩٧٨٢٢٧,١۴۴٣,١٢٣,۶۵۵داروسازي فارابي

٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠۵١۵,۴٩٠,٢٠٩۶۵٨,۶٣۴١١,٢٩۶,٨٢۵١٢,٩٧١,۵٩٧١,٠۶١,٩٠٣۶,٢۵٢,٨۶٣۵۵.۶٣١,٧٢٠,۵٣٧١٧,۵۴٩,۶٨٨٣,٢۵۶٣٣,٢٠٩١۵,٨٢٩,١۵١پخش البرز

۵٠٠,٣٩١٢,٩٩٧,۶۶٧۵۵.۴۵٨٩٧,١٣٣٩,٠٧۴,١٠۴٢,۶٩۶٢٧,٢٧٣٨,١٧۶,٩٧١(١٠,١٢٢,٨۵٧)۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۴٢,٨٣۶,۶٩٨٣٩۶,٧۴٢۶,٠٧۶,۴٣٧دارو سازي تولید دارو

١,١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٧۴,٠٨٠,١۶۶٧١۶,٠٠۴٢,٨٧١,۵٠٣٢٠٢,٧٨۶,٩۴۴٣٨٧,۴۴٣٢,٨٣٨,۵۴٧۵٨.٨۶١,١٠٣,۴۴٧۵,٧١٠,٠۵٠١,۶٣٠٨,۴٣۶۴,۶٠۶,۶٠٣سرمايه گذاري اعتال البرز

١.٠۵٢٣,٩٩۶٨۵,٠٨٠٧,٩١٠٢٨,٠۴۴۶١,٠٨۴(٧١۴,۶٩۴)(۶٠,٢٢٣)(٢٣,٧٣۶,٨۶٧)٢٩٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۶,٧٧٠,۶٧٨٨۴,٢١٩٧٩٩,٧٧۴کي بي سي

تولید مواد اولیه دارويي البرز
بالک

٣٧٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢۵,۵٢٩,٩۶٨١٩۶,٣٠۵١,٨۶١,٢٣٢۴,۵٠٠,٠٠٠١١٧,۴۶١٩۴٨,٩٧۵٣۵.١۴٣١٣,٧۶۶٢,٨١٠,٢٠٧٢,۴١٣٢١,۶١٢٢,۴٩۶,۴۴١

٢٢,١٧۴٢۶٢,٣١٨١۴.١٧٢٠۴,٧٠۴٢,٠١٢,۵٢٧١,۵٠٣١۴,٧٧٩١,٨٠٧,٨٢٣(٢٧,۴۵٧,٣١٨)٩۶١,٠٠٠١,٠٠٠١۶٣,۶٣٢,١۴٠١٨٢,۵٣٠١,٧۵٠,٢٠٩داروسازي سبحان آنکولوژي

۵,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٩,٠٠۵٧٠۶١٠٩٢١,٠٠٠٢٨,١٨۴٣٣,٠٢٠٠.٠٢٢٨,٢۵۴٣٣,۶٣٠٢٨,۵٣٩٣٣,٩٧٠۵,٣٧۶گروه دارويي برکت

صندوق سرمايه گذاري اعتماد
(ETF)آفرين پارسیان

۴٩٩,٧٢١,۴٢٠١٠,٠٠٠٧۴٠,٠٠٠١٩,۶٨٧٢١,۶٠٣٨,٧٩۵,٧٠٠٣۴١,٣۴٢٣١۶,٨٠٩٠.٠٢٣۶١,٠٢٩٣٣٨,۴١٢٣٧,٨۶١٣۵,۴٨٩(٢٢,۶١٧)

صندوق سرمايه گذاري آرمان
(ETF)آتي کوثر

٢٧٠,٩٨۴,٠۴٢١٠,٠٠٠۴٩٣,٣٩٠١٠,٣٠۶١١,٣٢١٢,٠٠٠,٠٠٠۴٨,۴١٠۶۶,۴٧۵٠.٠١۵٨,٧١۶٧٧,٧٩۶٢٣,۵۴٩٣١,٢٠١١٩,٠٨٠

۵,٨۶۶,٨٩٠۶٠,٣٣۴,٣٨٢۵,١۴٩,٩٣٨٣١,٩١۶,٠٠۴١١,٠١۶,٨٢٨٩٢,٢۵٠,٣٨۶٨١,٢٣٣,۵۵٨جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای خارج از بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود وانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعی و وابسته بھایتعداد سھام

تمام
شده

بھایتعداد سھام
تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

٠١۴,۵۴۴٠٠(٢,۵٠٠)(۵,٠٠٠)٠٠٢۶,٠٢٧١٧,٠۴۴ساير شرکتھاي خارج از بورس

٣٩٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٣٩٠,٠٠٠٨,٠٠٠٠٠١٨,٠٠٠٢٠,۵١٣٠سیمان کوير کاشان

۵٨,٨٠٠١,٠٠٠۴۴,٩١٧,٩٨٨۴۶,٠۴٣٠٠٧۶.٣٩۴۶,٠۴٣١,٠٢۵٠تولید دارو

مشاوران مديريت و مطالعات راھبردي
تدبیر(سھامي خاص)

٣٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۵٠٠,٠٠٠١,۵٠٠٠٠۵١,۵٠٠١,٠٠٠٠

شرکت خدماتي مجتمع صنايع
داروسازي

۴,٩٠٠١٠,٠٠٠١٠٠,۵٠٠٢١,۴۴٨٠٠٢٠.۵١٢١,۴۴٨٢١٣,۴١٣٠

٢,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۶٠,٠٠٠,٠٠٠٢۶٠,٠٠٠٢۶٠,٠٠٠,٠٠٠٢۶٠,٠٠٠٢٠۵٢٠,٠٠٠١,٠٠٠٠بیوسان فارمد

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٠٠٠,٠٠٠١٧,٠٠٠٠٠١٧١٧,٠٠٠١,٠٠٠٠ھربي فارمد



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود وانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعی و وابسته بھایتعداد سھام

تمام
شده

بھایتعداد سھام
تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

صندوق سرمايه گذاري مشترک
سپھر تدبیرگران

١٢,١٧٧,۵١٩١,٠٠٠,٠٠٠٣۴۶,١۵٩٣۵٢,۴٩٣(٣۴۶,١۵٩)(٣۵٢,۴٩٣)٠٠٠٠

۶٢٨,۵٣۵(٩۴,٩٩٣)٧٢٣,۵٢٨جمع

صورت ریز معامالت سھام تحصیل شده

کل مبلغ بھای تمام شده خارج از بورسکل مبلغ بھای تمام شده پذیرفته شده در بورسبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

٨٠,٧٣۴,۵۴٣٩,٨٨۴٧٩٨,٠١۵٠سبحان دارو

٢۶,۴١٠,۶۴٨۴١,١٧۶١,٠٨٧,۴٩٩٠پخش البرز

٣٨٠,۴۶٣,۴۶٣۴,٠٢۴١,۵٣١,٣١١٠گروه دارويي سبحان

٨۴١,٧٣١٢٠,٣٧٣١٧,١۴٩٠ايران دارو

١٢,٢٣۶,١۴٣۴۴,٣١٧۵۴٢,٢٧٧٠دارو سازي تولید دارو

٢٣٢,۵٨۶,٩۴۴١,٨۶۶۴٣۴,٠٢۴٠سرمايه گذاري اعتال البرز

١,۶۶٣,١٣٣٣۶,١۶٠۶٠,١٣٩٠کي بي سي

۴,۵٠٠,٠٠٠٢۶,١٠٢١١٧,۴۶١٠تولید مواد اولیه دارويي البرز بالک

٢١,٨٩٧,۶٨٢٣,٧٧۵٨٢,۶٧۵٠داروسازي سبحان آنکولوژي

٧,٩٢١,٠٠٠٢۴,٧٢٩١٩۵,٨٨٠٠گروه دارويي برکت

(ETF)۵٢,٨٩٧,٩۵٠٣٢,۵۴٠١,٧٢١,٣٠۶٠صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

(ETF)٢,٠٠٠,٠٠٠٢۴,٢٠۵۴٨,۴١٠٠صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر

۵١,٧٢٢,١۵١١١,۴٨٧۵٩۴,١۴٩٠البرز دارو

٣٩,٧١٧,٨٧۴٠٠٠البراتوارھاي داروئي رازک

٢۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢۶٠,٠٠٠بیوسان فارمد

١٣٢,٨٩٠١,٠١٣,٣٩۴٠١٣۴,۶٧٠صندوق سرمايه گذاري مشترک سپھر تدبیرگران

٧,٢٣٠,٢٩۵٣٩۴,۶٧٠جمع

توجه: در صورت تغییرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتھا ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معامالت سھام واگذار شده

سود(زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاریقیمت واگذاری ھر سھم (ریال)کل مبلغ بھای تمام شدهبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

١۴,٧٠٠,٠٠٠۴,۴٧٩۶۵,٨۴٣١٩,٩۵٢٢٩٣,٣٠۴٢٢٧,۴۶١سبحان دارو

٧,٧٠٠,٠٠٠۴,٢٢٨٣٢,۵۵٩٧۶,۵٣٣۵٨٩,٣٠٩۵۵۶,٧۵٠داروسازي فارابي

١٣,۴٣٩,٠۵١١,٩٠۴٢۵,۵٩۶٣٧,٩۶۶۵١٠,٢٢٩۴٨۴,۶٣٣پخش البرز



سود(زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاریقیمت واگذاری ھر سھم (ریال)کل مبلغ بھای تمام شدهبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

(۶٠)۵,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٢,۵٠٠۴٨٨,٠٠٠٢,۴۴٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

۴,٠٣۶,۶٩۶١,٧۵٩٧,١٠٣٢۴,۶٢۴٩٩,۴٠١٩٢,٢٩٨گروه دارويي سبحان

١,۴٩٠,٠٠٠۵,٧۵٣٨,۵٧٢١٨,٢٢۵٢٧,١۵۶١٨,۵٨۴ايران دارو

٢٢,٣۵٩,٠٠٠١,٨٧٣۴١,٨٨۶٣۶,٩٩٨٨٢٧,٢۵۵٧٨۵,٣۶٩دارو سازي تولید دارو

٢٩,٨٠٠,٠٠٠١,۵۶٣۴۶,۵٨١١١,٧۶٣٣۵٠,۵۶٣٣٠٣,٩٨٢سرمايه گذاري اعتال البرز

٢۵,۴٠٠,٠٠٠۴,٧٣٨١٢٠,٣۶٢٣٨,٣٠٨٩٧٣,٠٣٠٨۵٢,۶۶٨کي بي سي

۴٩,٣۵۵,٠٠٠١,٢٢۵۶٠,۵٠١١٩,٩٨٣٩٨۶,٢٨٨٩٢۵,٧٨٧داروسازي سبحان آنکولوژي

٧,٠٠٠,٠٠٠٢٣,٩۵۶١۶٧,۶٩۶٣١,۴۴۶٢٢٠,١٢٨۵٢,۴٣٢گروه دارويي برکت

(ETF)۴۴,١٠٢,٢۵٠٣١,٢٩٠١,٣٧٩,٩۶۴٣٣,٠۵٢١,۴۵٧,۶٧٩٧٧,٧١۵صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

۴٧٩,٠۴٩١,٠١۶,٩٣٧۴٨٧,١۶٣١,١١٨,٢٣۶۵٣۵,۶٩٠۴٨,۵٢٧صندوق سرمايه گذاري مشترک سپھر تدبیرگران

١١,٣٠٠,٠٠۶١٠,۵٧۴١١٩,۴٨٨٢٢,٨۴٩٢۵٨,٢٠٢١٣٨,٧١۴البرز دارو

٧٠٠,٠٠٠۶,٠٠٨۴,٢٠۶٣٧,٣٩٧٢۶,١٧٨٢١,٩٧٢البراتوارھاي داروئي رازک

٢,۵٧٠,٠٢٠٧,١۵۶,٨۵٢۴,۵٨۶,٨٣٢جمع

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد
و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدھای عملیاتی شرکت

سال مالی منتھی بهشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

سود سھام شرکتھای گروه٣,٣٩٣,۵٧٢۵,٧٩۵,۶۵٧درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام

پیش بینی می شود بر اساس میانگین رقم محقق شده برای سنوات قبل تحقق٣,۶٣٧٧٧,۶٧۵سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
یابد

سود سپرده بانکی بر اساس میزان واریزی سود توسط بانک شناسایی می گردد۵٩,۵٩٨۵٢,٨٣١سود سپرده بانکی

سود(زیان) تعدیل ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھای کوتاه
مدت

٠٠

٠٠سود(زیان) تعدیل ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھای بلند مدت

٠٠سود حاصل از سایر فعالیتھا

٣,۴۵۶,٨٠٧۵,٩٢۶,١۶٣جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩

بھای تمام شده در تاریخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریھا و درصورت تغییر ارائه دالیل تغییر
در ترکیب

تغییرات پورتفوی عمدتاً ناشی از خرید و فروش سھام شرکتھای تابعه می باشد.۵,٨۶۶,٨٩٠١١,٠١۶,٨٢٨سرمایه گذاری در سھام بورسی و فرابورسی

تغییرات پورتفوی عمدتاً ناشی از خرید و فروش سھام شرکتھای تابعه می باشد.٧٢٣,۵٢٨۶٢٨,۵٣۵سرمایه گذاری در سھام شرکتھای غیر بورسی



بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩

بھای تمام شده در تاریخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریھا و درصورت تغییر ارائه دالیل تغییر
در ترکیب

٠٠سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده ھای بانکی و اوراق
بدھی

٠٠

٠٠سایر سرمایه گذاریھا

۶,۵٩٠,۴١٨١١,۶۴۵,٣۶٣جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ھیأت مدیره برنامه ای برای تغییر ترکیب پورتفوی برای سال آینده ندارد.

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج
مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد
و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

١٩١٩١٩تعداد پرسنل شرکت اصلی

٣,١۴۶٣,٢۴۵٣,٢۴۵تعداد پرسنل شرکتھای گروه

برآورد شرکت از تغییرات ھزینه ھای عمومی ، اداری ، تشکیالتی و خالص سایر درآمدھا (ھزینه ھا)ی عملیاتی

ھزینه ھای اداری و عمومی و تشکیالتی و خالص سایر درآمدھا ( ھزینه ھای عملیاتی )تابع عملکرد شرکت و سیاستھای مدیریتی است که تغییرات کاھشی و افزایشی آن متعاقباً اعالم می گردد.دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نرخنوع تامین مالی
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی
(میلیون ریال)

مانده پایان دوره به تفکیکمانده پایان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزینه مالی طی
دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت
ارزی

بلند مدتکوتاه مدت

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا
پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٠جمع

٠انتقال به دارایی

٠ھزینه مالی دوره

برآورد شرکت از برنامه ھای تامین مالی و تغییرات ھزینه ھای مالی شرکت



شرکت برنامه ای درخصوص اخذ وام طی ١٢ ماه آینده ندارد.دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه شرکت اصلی و شرکتھای فرعی و وابسته

طرح ھای عمده در
دست اجرا

نام شرکت (شرکت
اصلی یا فرعی و

وابسته)

ھزینه ھای
برآوردی

طرح

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در تاریخ

١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در تاریخ

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

ھزینه ھای
برآوردی

تکمیل طرح

تاریخ برآوردی
بھره برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح در فعالیتھای
آتی شرکت اصلی و شرکت

سرمایه پذیر

توضیحات

پروژه بازسازي آزمايشگاه
کنترل کیفیت (بخش میکرو

بیولوژي)

٣٠,٠٠٠٣٨٧٠١٠٠٢٣,٣٧۴١۴٠٠/١٢/٢٩داروسازی تولیددارو

٢۵٠,٠٠٠٠۵۵٠٢۴۶,٧٣٠داروسازی تولیدداروپروژه آنتي بیوتیک

٠٠٠٠٠داروسازی تولیدداروساير

جبران کمبود ظرفیت حفظ ظرفیت٣۵٠,٠٠٠٨٨٩٧١٠٠۶,٠٠٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرکت البرز داروساخت انبار طبقاتي
فعلی

ساخت ساختمان و
تاسیسات واحد مايعات

جبران کمبود ظرفیت حفظ ظرفیت١۵۶,٠٠٠٨۵٩٧١٠٠۴,٠٠٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرکت البرز دارو
فعلی

پروژه توسعه ساختمان
تضمین کیفیت و رستوران

حفظ ظرفیت٣٠,٠٠٠۴٠٨۶١٠٠۴,٣٠٠١۴٠٠/٠٣/٣١سبحان دارو

حفظ ظرفیت٣,٠٠٠۵۵١٠٠٢,٨۶٠١۴٠٠/٠٣/٣١سبحان داروپروژه چیلر

حفظ ظرفیت۵٠٠٧٢٧٢١٠٠١٢۵١۴٠٠/٠٣/٣١سبحان داروپروژه آبساز

حفظ ظرفیت٢,٠٠٠٣۶٩٩١٠٠۵٧١۴٠٠/٠٣/٣١سبحان داروپروژه انبار

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج
مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد
و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(ھزینه)ھای غیر عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١,١٣٧,٧٢۴۴,۴۶٠,۶۵٠سود حاصل از فروش سھام شرکتھاي وابسته

۵,۶٨٠۶,۵٧٩درآمد اجاره ساختمان

۵١۶,٧٨٧۶,٢٩۴سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشھود

٢,٢٢٨٠درآمد کارمزد بیمه

١۵,٠٠٠٠برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

٩۶,٠٧٣٧,۵٧۵ساير

١١١۴سود (زيان) ناشي از تسعیر دارايیھا و بدھیھاي ارزي غیرمرتبط با عملیات

١,٧٧٣,۵٠٣۴,۴٨١,١١٢جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود



مبلغ سود انباشته پایان سال مالی
گذشته

سود سھام پیشنھادی ھیئت مدیره در سال
مالی گذشته

مبلغ سود خالص سال مالی
گذشته

سود سھام مصوب مجمع سال مالی
گذشته

پیشنھاد ھیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال
مالی جاری

۵,٣۵٧,٣۴۵٢,۴٠٠,٠۵٠۵,١٢۵,٧۶۶٣,٢١۶,٠۶٧۶٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ١٢
ماھه منتھی

به
١۴٠٠/١٢/٢٩

مدیریت بھینه سبد سرمایه گذاری ھا، ورود به بازار محصوالت جدید در راستای تکمیل بیشتر سبد مجموعه، تمرکز بر اجرای پروژه ھای شرکت ھای تابعه، تدوین راھکارھا و استراتژی ھای عملیاتی ھمراه با افزایش سھم
صادرات در فروش شرکت ھای گروه، تمرکز بیشتر بر ھمکاری ھای بین المللی، نظارت و ارزیابی، بھینه سازی نظام جذب، نگھداری و توسعه سرمایه ھای انسانی، توسعه نظام یکپارچه اطالعاتی مدیریت، مشارکت با

شرکت ھای داخلی در راستای تکمیل سبد محصوالت، افزایش رقابت پذیری, تعالی سازمانی، ارتقای بھره وری، ارتقای شاخص ھای حاکمیت شرکتی، ھوشمندی و مسئولیت اجتماعی، افزایش سھم و ارتقای جایگاه در
بازار سالمت کشور و منطقه، تنوع بخشی به روشھا، ابزارھا و منابع تامین مالی داخلی و خارجی

سایر توضیحات با اھمیت

موردي ندارد.

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج
مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سھام محقق شده

نام
شرکت

وضعیت سودآوریوضعیت پورتفوی

سال مالی شرکت
سرمایه پذیر

تاریخ برگزاری
مجمع

تعداد سھام در
تاریخ مجمع

سرمایه
(میلیون ریال)

ارزش اسمی
ھر سھم

درصد
مالکیت

درآمد ھر سھم
(ریال)

درآمد نقدی ھر
سھم (ریال)

درآمد حاصل از سود سھام مجمع برگزار شده و سال
مالی شناسایی درآمد

١٣٩٩/١٢/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩ *

٠٠٠٠٠٠٠٠جمع

درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

٠درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سھام مجامع آن دسته از شرکت ھای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن ھا بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت ھای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق
استانداردھای حسابداری، درآمد مذکور در صورت ھای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطالعات دوره ١٢ ماھه منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠


