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 فهرست مطالب

 

 پيش گفتار

 

 اقتصاد و صنعتبخش اول: 

 

 کلياتبخش دوم: 

 

 9911عملکرد شرکت در سال مالي بخش سوم: 

 

 9911و اهم فعاليت ها در سال  شرکت های تابعهعملکرد  بخش چهارم:

 شرکت های تابعه -

 9911اهم فعالیت ها در سال  -

 صادرات محصوالت 

 شفافیت اطالعاتی 

 افزایش سرمایه 

  طرح های توسعه ای وGMP 

 توسعه محصوالت جدید 

 گواهی نامه های اخذ شده 

 توسعه همکاری های بین المللی 

 کمیته های راهبردی 

 مدیریت منابع انسانی 

 عملکرد اجتماعی 

 

 برنامه های آتي: پنجمبخش 
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 بأسمه تعالی

 

 سرمایه گذاری البرز )سهامی عام ( گروه شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 9911 اسفند 93مالی منتهی به   سالبرای 

 

ر پایه سوابق، مدارک و اطالعات و ب 93/91/9911منتهی به  سال مالیگزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای 

 موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و  گزارش حاضر

 می آورد.  فراهمت مدیره أعملکرد هی

کید بر ارائه أباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تگزارش که دربه نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این 

ت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت أمنصفانه نتایج عملکرد هی

و اثرات آنها در آینده تا حدی که در  ههای موجود بود هماهنگ با واقعیتتهیه و ارائه گردیده است. این اطالعات 

موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است و هیچ موضوعی 

مدیره ت أیید هیأت بهشود، از گزارش حذف نگردیده و  که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می

 رسیده است.
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 پیام هیأت مدیره

و نصیبمان ساخت  ، رابا بضاعت اندک در تعهد داشتیم کهآنچه ادای خدمت و ایفای  فیضرا که  حی سبحانسپاس 

توانی دو . از پیشگاه خداوند متعال برذمه داشتیم را عنایت فرمودبار امانت و مسئولیتی که توفیق حفظ و حراست از 

 مسئلت داریم. های پیش رو را سال توفیقی مضاعف برای حرکت در مسیر تعالی درچندان و 

جهاد "زمینه های تبلور   "همت و کار مضاعف "در سالیان گذشته با پیروی از اندیشه های رهبر فرزانۀ انقالب  با 

ا نصب العین قرار دادن دغدغه فراهم نمودیم و ب "حمایت از کاالی ایرانی"در راستای را  "اقتصاد مقاومتی"و  "اقتصادی

های معظم له، اقتصاد مقاومتی را در عرصه جهاد و جنگ تحمیلی اقتصادی که بدخواهان ایران اسالمی آتش آن را 

 ایم. افروخته اند، در پیش گرفته

بر آن داشتیم تا در عرصه اقتصادی و خصوصاً صنعت  را سعی " تولید جهش"گروه سرمایه گذاری البرز در سال تبلور  در

دارو بتوانیم با اقدامی شایسته و تالش در جهت تولید داروهای وارداتی و تکمیل سبد محصوالت تولیدی به امر مهم عمل 

از  نماییم. اثرات سیاست های انقباظی پولی و مالی دولت بر صنعت دارو بهمراه افزایش تنش های ارزی، در کنار یکی

تصمیم گیری و  های صنعت دارویی، یعنی رقابت شدید و اتکای مضاعف آن بر دانش و فناوری روز، بارزترین مشخصه

الطاف از پیش نموده است. با این وجود هیأت مدیره شرکت در سایه  سیاست گذاری در این عرصه را به مراتب پیچیده تر

وضعیت  های گروه را تا حد امکان با توانست مجموعه شرکتنوآورانه  تدابیر ذالهی و حمایت سهامداران گرامی و با اتخا

. ها را شناسایی و رفع، نقاط آسیب پذیر را تقویت و نقاط قوت را حفظ نماید موجود هماهنگ ساخته، نقاط ضعف شرکت

ی ها، حرکت در بلند مدت شرکت، بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذار نیز با توجه به استراتژی های 9911در سال مالی 

جهت نوآوری و ارائه محصوالت جدید، تسریع در انجام پروژه های توسعه ای، حرکت در جهت اصالح خطوط تولیدی 

هماهنگی فعالیت ها و تحقق هم افزایی عملیات تداوم یافت و به دنبال آن مللی، لمطابق استانداردهای داخلی و بین ا

 درصدی را تجربه نمود. 19رشدی  9911سود خالص تلفیقی در سال 

سرمایه گذاری البرز موجبات اطمینان  در پایان امیدواریم تالش تمامی کارگران، کارشناسان و مدیران مجموعه گروه

 را فراهم سازد.و پیشرفت سهامداران عزیز از تداوم حرکت مجموعه در مسیر تعالی  قلبی

 

 هیأت مدیره                                                                                                                                 

 9033 خرداد
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 بخش اول

 اقتصاد و صنعت
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 مقدمه 

در مسیر سختی که با توجه به تحریم ها بر آن مترتب گردیده بود، مسیر پرپیچ و خمی را  9911اقتصاد ایران در سال 

طی نمود و با چالش های مهم و اثربخشی رو به رو گردید. در پی سیاست های اقتصادی دولت در سنوات گذشته، کنترل 

 درصد اعالم گردید. 9.60ورم تورم و نرخ ارز اولویت اصلی دولت بوده و طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی نرخ ت

از طرف دیگر؛ در سال گذشته، با ادامه تحریم های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی به عنوان دنباله روهای این کشور،  

منجر به چالش  9911عمالً تعامالت بانکی پیچیده تر گردیده و کشور با مشکالت بسیاری مواجه گردید. این امر در سال 

ایش نرخ ارز، کمبود ارز در کشور و به دنبال آن مشکالت تخصیص ارز،  رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات هایی نظیر افز

 9،933 بالغ برمیزان نقدینگی کشور  9911 در سالبا توجه به گزارش بانک مرکزی، دارو و مواردی از این قبیل گردید. 

نقدینگی به همراه افزایش نرخ ارز، منجر به افزایش مخارج دولتی . از آنجا که افزایش گردیدهزار میلیارد تومان اعالم 

% اعالم شده است. از مهمترین دالیل ایجاد نقدینگی، استقراض بانکهای .996، در سال گذشته نقدینگیشود، رشد  می

 خصوصی از بانک مرکزی و از طرفی بدهی دولت می باشد. 

دالر در سال  99شته می توان به کاهش بی سابقه قیمت نفت تا مرز از دیگر تحوالت اساسی اقتصاد ایران در سال گذ

درصد و در نهایت  .16اشاره داشت و این تحوالت سبب رکود در صنایع ایران و رسیدن نرخ بیکاری در سال گذشته به 

ادی درصدی تولید ناخالص داخلی کشور گردید؛ به عبارت دیگر در سال گذشته نرخ رشد اقتص 261منجر به کاهش 

 درصد بوده است.  261کشور منفی 

از منظر سرمایه گذاران نیز در پی رشد نرخ ارز و قیمت های جهانی مواد اولیه در بازارهای بین المللی، بازده سرمایه 

ا گذاری در بازار ارز، سکه و بازار سرمایه از نرخ تورم اعالمی سبقت گرفته و ارزش سرمایه سرمایه گذاران در هر سه بازار ب

افزایش رو به رو بوده است. اگرچه بازدهی در بازار سرمایه در سال گذشته با اختالف نسبت به سایر گروه دارایی ها 

 درصد بوده است. 9.2بالغ بر  9911بیشتر بوده است. بازدهی بازار سرمایه در سال 
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با توجه به مطالب فوق می توان بیان نمود راه حل برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد )رکود صنایع و رشد نرخ بیکاری(  

به ظرفیت های داخلی اقتصاد ایران، حمایت از صنایع داخلی، رونق بخشیدن به با توجه به تجربه دهه گذشته، توجه 

باشد. بر همین اساس نجات اقتصاد ایران  المللی جهت توسعه پایدار کشور میاستفاده از بازارهای بین تولیدات داخلی و 

در مسیر توسعه از طریق اقتصاد مقاومتی خواهد بود  با توجه به این نکته رهبر فرزانه انقالب اسالمی شعار سال سنوات 

 اخیر را بر همین اساس انتخاب و ابالغ نموده اند.

ترین های گذشته اصلی ، همچون سال9033هبری در پیام خود به مناسبت آغاز سال در ادامه این سیاست، مقام معظم ر

خواهان عزم جدی  "ها زدایی ها و مانع تولید، پشتیبانی"دغدغه خود را در حوزه اقتصاد عنوان نمودند و با انتخاب نام 

عاالنه شرکت های داخلی به و نیز خواستار حرکت ف مسئوالن در حل مشکالت اقتصادی کشور بویژه تولید و اشتغال

 شدند. رفع موانعسمت 
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 ‹‹توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني ›› 

 ‹‹حماسه سياسي، حماسه اقتصادی ›› 

 1391سال 

 ‹‹اقتصاد و فرهنگ, با عزم ملي و مديريت جهادی ›› 

 «دولت و ملت؛ همدلي و همزباني»

 ‹‹جهاد اقتصادی ›› 

 1387سال 

 1393سال 

 1388سال 

 1392سال 

 حمايت از کاالی ايراني

 1389سال 

 1394سال 

 1397سال 

 رونق توليد

 1390سال 

 1395سال 

 1396سال 

 1398سال 

 اشتغال -توليد اقتصاد مقاومتي؛ 

 1399سال 

 1397سال 

 سال هاي اخیردر و گذشته  سنواتنگاهي به مطالبات اقتصادي مقام معظم رهبري در 

 جهش توليد

 اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل

 ‹‹نوآوری و شکوفايي ›› 

 1395سال 

 ‹‹اصالح الگوی مصرف ›› 

 1396سال 

 ‹‹همت مضاعف، کار مضاعف ›› 

 1394سال 

 1399سال 

 1400سال  هازداييها و مانعپشتيباني توليد،
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  1399صنعت دارو در سال 

مواجه گردید. در پی افزایش حجم مطالبات شرکت های داروسازی از مراکز شرایط سختی با ، صنعت دارو 9911در سال 

دولتی، تنگنای مالی و دولتی و انباشت بخش قابل توجهی از منابع مالی این شرکت ها در بیمارستان ها و داروخانه های 

نقدینگی صنعت بیش از پیش گردیده و این امر سبب افزایش دوره وصول مطالبات بهه بهیش از یکسهال در صهنعت دارو     

گردیده و هزینه های مالی نیز از طرف دیگر بشدت افزایش یافت که البته این امر منجر به کاهش حاشهیه سهود خهالص    

با توجه به ظرفیت مازاد ایجاد شده در این صنعت و اعطای پروانه های بی شمار صنعت داروسازی گردید. از طرف دیگر؛ 

در اکثر داروهای ژنریک، رقابت و جنگ تخفیفاتی شدت گرفته و این امر نیز بهه نوبهه خهود سهبب کهاهش سهودآوری و       

بهه تخصهیص ارز،    و مشکالت مربهوط  9911صنعت گردید. از سوی دیگر؛ در پی نوسانات ارزی سال  شتریب تنگنای مالی

هزینه مواد اولیه بشدت افزایش یافته و به دلیل تحریم های ظالمانه کشور آمریکا عمهالً تبهادالت مهالی و نقهل و انتقهال      

بانکی برای خرید مواد از منابع خارجی در وضعیت بسیار سخت و پیچیده ای قرار گرفت. در سال گذشهته تغییهر منهابع    

ایی به منابع چینی و هندی در شرکت های صنعت دارو صورت پذیرفته است. علیرغم آنکهه  خرید مواد اولیه از منابع اروپ

بارها اعالم گردیده که صنعت دارو در زمره تحریم ها قرار نمی گیرد، اما در عمل امتناع اکثر منابع خارجی از فروش مواد 

ینهه سهنگینی را بهه شهرکت ههای دارویهی       اولیه به شرکت های دارویی ایرانی و محدود شدن کانال های خرید مواد، هز

 تحمیل نموده است.

با توجه به مطالب بیان شده؛ افزایش قیمت در خواست شده توسط شرکت های داروسازی متناسب با افزایش هزینه های 

 صورت گرفته در صنعت دارو صورت نپذیرفت و سبب تشدید مشکالت نقدینگی و تولید در این صنعت گردید. 

از می توان به حمایت وزارت بهداشت از داروهای تولیدی در مقابهل واردات دارو و   9911نکات مثبت سال  ازبه هر حال 

نکات منفی این سال می بایست به عدم تسویه بدهی های دولتی و در نتیجه باال رفتن معوقات دولهت بهه شهرکت ههای     

 پخش اشاره داشت.
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شهرکت ههای    9911 سهال همچنین در خصوص شاخص های عملکردی می توان بیان نمود با توجه به گزارشهات مهالی   

درصد و هزینه های عملیاتی  61.روز رسید. هزینه های مالی به فروش  115مطالبات به داروسازی، متوسط دوره وصول 

روز و متوسهط دوره   ..درصد از حاشیه فروش را به خود اختصاص داده است. البتهه متعاقبهاً متوسهط دوره پرداخهت      .

روز رسیده است. از نظر سودآوری نیز می توان بیان نمود صنعت دارو بطهور متوسهط حاشهیه سهود      1.5گردش کاال به 

درصدی را تجربه نموده که نسهبت بهه    95خالص درصدی و حاشیه سود  00درصدی، حاشیه سود عملیاتی  53ناخالص 

درصد افزایش یافته است. با این وجود، عملکرد شرکت ههای تابعهه گهروه سهرمایه گهذاری البهرز،        1بمیزان  .991سال 

ههای دارویهی بورسهی گهروه      شرکت سود عملیاتی حاشیهعملکرد خوب و مناسبی بوده، بطوری که در دوره مورد اشاره، 

  .بوده است درصد 09معادل به طور متوسط  برز سرمایه گذاری ال
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 دومبخش 

 کلیات
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 تاريخچـــه و موضوع فعالیت شرکت  
در  ..999بنام شرکت یکدل طی شماره  9905گذاری البرز )سهامی عام( ابتدا در سوّم دیماه   شرکت سرمایه  

العاده مورخ  اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده و سپس براساس تصمیم مجمع عمومی فوق

ه و نام آن به شرکت سهامی خاص نوع آن از  شرکت سهامی  به  شرکت سهامی خاص  تبدیل گردید 9953/./12

نام شرکت از شرکت  9959تیر ماه  11العاده مورخ  یکدل اصالح شده است. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق

جلسهه مجمع  گذاری البرز )سهامی خاص( تغییر یافت. متعاقباً طبق صورت سهامی خاص یکدل به شرکت سرمایه

نوع شرکت از  سهامی خاص  به  سهامی عام  تبدیل گردیده و نام فعلی  9959د ماه العاده6 مورخ سوّم مردا عمومی فوق

 گذاری البرز )سهامی عام( می باشد. آن شرکت سرمایه

گذاری و مشارکت در شرکت ها و مؤسسات  موضوع شرکت براساس دوّمین ماده اساسنامه عبارتست از سرمایه

سهام آنها و خرید و فروش اوراق بهادار و اوراق قرضه و انجام هر گونه تولیدی، بازرگانی، ساختمانی و خرید و فروش 

 عملیات بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت.

 سرمايه شرکت و تغییرات آن 
 9333سهم، به ارزش اسمی هر سهم  33،333.)شامل تعداد  میلیون ریال 33.سیس مبلغ سرمایه شرکت در بدو تأ

سهم، به میلیون  3369.،0میلیون ریال )شامل تعداد  33،933.،0به شرح زیر به مبلغ طی چند مرحله ریال( بوده که 

 افزایش یافته است. 9912سال  بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده افزایش سرمایهریال(  9333ارزش اسمی هر سهم 

لسه مجمع عمومی میلیارد ریال بوده که به موجب صورتج 9،933آخرین تغییر در سرمایه ثبت شده شرکت، مبلغ 

 93میلیارد ریال معادل  3369.،0میلیارد ریال به مبلغ  9،23369سرمایه شرکت از مبلغ  .10/39/991فوق العاده مورخ 

در مرجع ثبت  .991/.19/3که در تاریخ درصد از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران انجام پذیرفته 

 .شرکت ها به ثبت رسیده است
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 درصد( ه) ب تغییرات )به ريال(مبلغ سرمايه  سـال

9959 .33،333،333 -- 

9950 1.9،333،333 .361 
9955 9،959،133،333 13 
995. 9،953،333،333 9269 
9952 9،0.5،333،333 93 
99.. 9،1.2،333،333 913 
9929 .،590،333،333 933 
9920 11،..1،333،333 153 
9925 05،29.،333،333 933 
992. 935،912،033،333 993 
9921 952،21.،933،333 53 
99.1 995،511،133،333 933 
99.9 003،333،333،333 0/91 
99.. 53.،333،333،333 95 
99.2 .32،133،333،333 13 
99.. 213،933،333،333 9.651 
99.1 .53،933،333،333 9.635 
9913 9،933،933،333،333 11 
9919 9،9.3،933،333،333 15 
9911 9،..3،933،333،333 11 
9919 1،933،933،333،333 15 
9910 1،.33،933،333،333 196. 
9915 9،933،933،333،333 9161 
991. 9،233،933،333،333 9160 
9912 9،233،933،333،333 - 
991. 0،.33،933،333،333 1162 
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 : محیط حقوقي شرکت 

 ت شرکت عبارتند از :يحاکم بر فعال تن و مقرراين قوانيرمهمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون تجارت 

ميمستق یها اتيقانون مال 

قانون بازار اوراق بهادار 

ديجد يمال یقانون توسعه ابزارها و نهادها 

رانيت وزيأمصوبات ه 

مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی 

مقررات و دستورالعمل های گمرک 

مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي 

 شورای عالي بورس و اوراق بهادارمصوبات 

يو حسابرس  یحسابدار یاستانداردها 

رهيت مديأو ه ياساسنامه، مصوبات مجامع عموم 

ين اجتماعيمقانون کار و تأ 

ين کشورر قوانيسا 
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 شرکت راهبري نظام 

 گردد: مي ارائه ذيل جدول شرح به مديره هيأت اعضای سوابق و مشخصات

 

 سال اخیر( 5)تجربیات کاري  سوابق تحصیالتي سمت  نام خانوادگينام و 

 اکبر برندگي
 رئيس هيأت مديره

 )غير موظف(

 دکتری

 داروسازی 

مدير عامل شرکت گروه دارويي برکت، مدير عامل  

شرکت گروه سرمايه گذاری البرز، مدير عامل شرکت 

های سبحان دارو و ايران دارو، مدير کل اداره نظارت 

 آورده های دارويي سازمان غذا و داروبر 

 محمد ودود حيدری
 هيأت مديره نايب رئيس

 )موظف(

 دکتری

 عمومي پزشکي 

 -مدير کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

نايب رئيس هيأت مديره موسسه بنياد اجتماعي 

 برکت احسان

 فرشيد مرادی
مدير عامل و  عضو هيأت 

 مديره

 دکتری 

 مديريت مالي

 -کارشناس ارشد مالي -کارشناس آموزشي دانشگاه

عضويت در هيأت مديره شرکت توليد دارو، آتي 

مدير بودجه و امور مجامع گروه  -فارمد و کي بي سي

 دارويي برکت

 مصطفي ظهير
 عضو هيأت مديره

 )غير موظف(

 دکتری

 حسابداری

 ديمف يموسسه حسابرس يسرپرست ارشد حسابرس

و کي  ريقائد بص های شرکت رهيمد أتيعضوه راهبر،

 یشرکت ها يحسابرس تهيکم سيرئ ،بي سي

 تهيعضو کم ا،يو گاز پرش نفت و ريقائد بص يميپتروش

 ، رانيا نيمب کيشرکت گسترش الکترون يحسابرس

معاونت  ر،يتدب یبودجه گروه توسعه اقتصاد ريمد

 مالي گروه دارويي برکت

محمدعلي ميرزا 

 کوچک شيرازی

 مديرهعضو هيأت 

 )غير موظف(

 دکتری

 مديريت مالي 

مديرعامل شرکت های گروه دارويي برکت، گروه 

سرمايه گذاری البرز و سرمايه گذاری اعتالء البرز، 

عضو هيأت مديره شرکت های پخش البرز، داروسازی 

مدير عامل سرمايه گذاری  -رازک و داروسازی فارابي

 صبا تأمين
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 بخش سوم

 1399عملکرد شرکت در سال مالي 
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار 
 

در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان اولين شرکت  93/99/9939در تاريخ  گروه سرمايه گذاری البرز  شرکت

سهام شرکت سرمايه گذاری البرز طي سه سال اخير به درج شده است. وضعيت والبر با نماد  سرمايه گذاری

 شرح زير بوده است:

 وضعیت معامالت

 به يسال منته
تعداد سهام 

 معامله شده

تعداد 

روزهای 

 معامالتي

ارزش سهام 

 معامله شده

 يان سال ماليپا

 )ثبت شده( هيسرما مت سهاميق ارزش بازار

 الیرون یلیم الیر الیون ریلیم الیون ریلیم

91/99/9911 117،169،141 993 9،631،336 7،999،699 9،999 9،133،933 

91/99/9917 9،993،979،991 994 91،673،916 36،136،979 99،794 4،733،933 

93/99/9911 9،191،739،694     943 63،997،931       79،431،616   96،163 4،733،933 

 

 

 

 

 

 )ارقام به میلیون ريال(سال اخیر    5گذاري البرز درروند ارزش بازار گروه سرمايه 

 1396/02/30 08/02/1397 20/03/1398 16/04/1399 12/03/1400 شرح

 99،936،769 1،444،639 93،331،999 969،133،914 63,399,963 شرکت گروه سرمايه گذاری البرز
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 هاي مالي تلفیقي گروه  ها و نسبت هاي کلیدي تحلیل صورت شاخص 

                                                     

 اليون ريليمارقام به                                                                                                                                    

 1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  عنوان

 99،119،466 91،346،399 49،991،336 63،141،669 درآمدهاي عملیاتي

 6،313،431 7،334،179 99،999،917 91،394،731 سود ناخالص

 4،393،979 3،371،993 1،991،747 94،369،193 سود عملیاتي

 9،396،131 9،443،364 7،379،691 93،349،433 سود خالص

 912 %91 932 912 حاشیه سود نا خالص

 972 %93 992 992 حاشیه سود عملیاتي

 12 %99 992 962 حاشیه سود خالص

 

 

 

  17در مقايسه با سال  11سرمايه گذاری البرز در سال  گروه تلفيقي عملياتي درآمدهایدرصدی  63رشد 

  17در مقايسه با سال  11خالص تلفيقي گروه سرمايه گذاری البرز در سال سود نادرصدی  36رشد 

  17در مقايسه با سال  11تلفيقي گروه سرمايه گذاری البرز در سال  عملياتي سوددرصدی  37رشد 

  17در مقايسه با سال  11خالص تلفيقي گروه سرمايه گذاری البرز در سال  سوددرصدی  99رشد 
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 بخش چهارم

 1399عملکرد شرکت هاي تابعه و اهم فعالیت ها در سال 

 

 

 



11 

 

  شرکت هاي گروه سرمايه گذاري البرز:بررسي عملکرد مهمترين 

 شرکت البرز دارو .9

 شرکت سبحان دارو .9

 شرکت ايران دارو .9

 شرکت داروسازی توليد دارو .4

 شرکت سبحان انکولوژی .3

 شرکت کي بي سي .6

 شرکت پخش البرز .1

 شرکت سرمايه گذاری اعتالء البرز .7

 شرکت البرز بالک .1



31 

 

 شرکت البرز دارو 

 9911سال مالي  9917سال مالي  9911سال مالي  شرح

 4،719،469 1،437،949 7,733,743 فروش

 9،997،196 9،699،497 4،911،937 سود ) زيان ( ناخالص

 9،919،471 9،439،919 4،941،149 سود عملياتي

 9،399،339 9،414،616 9،919،943 سود)زيان( خالص

 

  ياتيعمل یدرآمدها یدرصد 91رشد  

 سود خالص یدرصد 96 شيافزا  

  راه اندازی خط جديد آمپول کوريما 

 در صنعت دارو ياليفروش ر زانيرتبه پنجم از لحاظ م کسب  
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 شرکت سبحان دارو 

 9911سال مالي  9917سال مالي  9911سال مالي  شرح

 9،319،934 9،741،334 3،199،743 فروش

 9،439،113 9،399،114 9،999،143 سود ) زيان ( ناخالص

 9،939،679 9،797،133 9،936،941 سود عملياتي

 164،333 9،939،413 9،471،361 سود)زيان( خالص

 

  ياتيعمل یدرآمدها یدرصد 34رشد  

 سود خالص  یدرصد 11 رشد 

  صنعت دارو شرکت بورسي فعال در 99از حيث مبلغ فروش در بين  1رتبه 

  شرکت بورسي فعال در صنعت دارو 99از حيث رشد سود خالص در بين  3رتبه 

  شرکت بورسي فعال در صنعت دارو 99از حيث مبلغ سود در بين  7رتبه 
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  شرکت ايران دارو 

 9911سال مالي  9917سال مالي  9911سال مالي  شرح

 171،496 179،914 9،939،999 فروش

 439،999 391،939 9،913،411 سود ) زيان ( ناخالص

 999،131 443،431 9،977،199 سود عملياتي

 61،496 991،136 131،379 سود)زيان( خالص

 

  ياتيعمل یدرآمدها یدرصد 993رشد 

  سود خالص یدرصد 999رشد 

 ديجد پروانه عدد 6 افتيدر 

 شرکت بورسي فعال در صنعت دارو 99در بين  (17به  11سال  ) رتبه اول از حيث رشد فروش 

  شرکت بورسي فعال در صنعت دارو 99( در بين 17به  11سود خالص ) سال از حيث رشد  دومرتبه 

 ديجد التمحصو ريمس نييتع نامه عدد 91 و 9-96 مجوز عدد 99 اخذ 

 باشند يم بازار کشش و البا سود هيحاش یدارا که يتالمحصو فروش و ديتول 
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 داروسازي تولیددارو شرکت 

 

  ياتيعمل یدرآمدها یدرصد 39رشد 

 سود خالص یدرصد 91 رشد 

 آالت جهت انجام محصوالت قراردادی نيساختار ماش رييتغ 

 کپارچهي تيريمد ستميس IMS 

 9911سال مالي  9917سال مالي  9911سال مالي  شرح

 9،963،679 9،969،799 9،933،614 فروش

 394،147 113،691 9،937،319 سود ) زيان ( ناخالص

 991،936 737،931 166،663 عملياتيسود 

 17،919 439،349 399،999 سود)زيان( خالص
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  سبحان انکولوژيشرکت 

 9911سال مالي  9917سال مالي  9911سال مالي  شرح

 9،349،999 9،769،399 4،939،374 فروش

 636،919 796،491 9،946،396 سود ) زيان ( ناخالص

 491،699 311،996 113،933 عملياتيسود 

 999،149 999،631 491،311 سود)زيان( خالص
 

  ياتيعمل یدرآمدها یدرصد 999رشد 

 سود خالص یدرصد 999 رشد 

  شرکت دارويي از حيث مبلغ فروش 99در بين  99به  97ای از جايگاه  پله 3ارتقاء   

  9399حضور در مناقصه-Med9دالر 339،163، به ارزش حدود  9333 نيتابيعراق جهت داروی جمس 

  برکت ييشرکت های داروسازی گروه دارو نيدر ب يآمار صادرات حيثکسب مقام اول از 
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  کي بي سيشرکت 

 9911سال مالي  9917سال مالي  9911سال مالي  شرح

 9،196،349 9،967،793 3،464،391 فروش

 941،947 444،399 113،996 سود ) زيان ( ناخالص

 991،413 497،193 914،334 عملياتيسود 

 939،197 997،664 399،396 سود)زيان( خالص
 

  ياتيعمل یدرآمدها یدرصد 999رشد 

 سود خالص یدرصد 61 رشد 

 يايياسپان شرکت از انحصاری ينمايندگ اخذ و قرارداد عقد Urano و دارو واردات و ثبت جهت 

 .يدام های مکمل
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  پخش البرزشرکت 

 9911سال مالي  9917سال مالي  9911سال مالي  شرح

 91،967،639 97،319،119 49،976،394 فروش

 9،199،319 9،999،173 3،441،933 سود ) زيان ( ناخالص

 917،691 9،933،139 9،663،149 عملياتيسود 

 943،716 113،194 9،191،749 سود)زيان( خالص 
 
 

  درآمدهای عملياتيدرصدی  39رشد 

  خالصسود درصدی  996رشد 

  شرکت بورسي فعال در صنعت پخش. 4رتبه اول از حيث رشد مبلغ فروش در بين 

 یمشتر 93333 به یمشتر 99333 از انيمشتر شيفزاا. 

 سال يط روز 93 نيانگيم یماندگار با مراکز در یموجود انباشت عدم بر تمرکز. 

 شده محقق فروش از2 17 وصول. 

 البا نيمارژ و يرگيمو فروش نگاه با تالمحصو یقراردادها عقد بر تمرکز. 
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  سرمايه گذاري اعتالء البرزشرکت 

 9911سال مالي  9917سال مالي  9911سال مالي  شرح

 977،396 333،149 9،919،961 جمع درآمدها

 913،933 473،944 9،963،199 سود عملياتي

 916،641 473،944 9،963،199 سود)زيان( خالص

 

  عملياتيهای  درصدی درآمد 933رشد 

  ل درصدی سود خالص نسبت به سال قب 963رشد 

  صندوق های سرمايه گذاری درصدی  993درصدی شرکت در مقابل بازدهي  941بازدهي پرتفوی 
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 شرکت البرزبالک 

 9911سال مالي  9917سال مالي  9911سال مالي  شرح

 644،963 379،131 9،911،111 جمع درآمدها

 933،911 999،169 447،199 سود ناويژه

 996،693 999،311 963،436 عملياتيسود 

 999،169 66،671 947،199 سود)زيان( خالص 

 

 ياتيعمل یدرآمدها یدرصد 939 شيافزا 

 سود خالص یدرصد 919 شيافزا 

 دارو و غذا سازمان از يبهداشت و يشيآرا محصوالت یبند بسته مجوز افتيدر 

 شرفتيپ و يتعال يگواه افتيدر 

 تيفيک تيريمد ستميس نامهيگواه اخذ (1339 iso) 
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 1399اسفند  30هاي انجام شده در سال مالي منتهي به  اهم فعالیت 

بر اساس سياست های تدوين شده در شرکت را  9911مهمترين برنامه های انجام گرفته در سال 

 توان در قالب های زير طبقه بندی نمود: مي

 صادرات محصوالت .9

 همکاری های بين الملليتوسعه  .9

 شفافيت اطالعاتي .9

 مديريت منابع انساني .4

 GMPطرح های توسعه ای و  .3

 توسعه محصوالت جديد .6

 گواهي نامه های اخذ شده .1

 کميته های راهبردی .7

 عملکرد اجتماعي .1

 افزايش سرمايه شرکت های تابعه .93

 مي پردازيم.در ادامه به شرح و توضيح مسائل مربوط به هر يک از اين موارد به طور مختصر 
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 صادرات محصوالت 

در سالي که گذشت شرکت های گروه سرمايه گذاری البرز عليرغم انواع تحريم ها و مشکالت مربوط به نقل و انتقال 

ميليارد ريال در حوزه صادرات کسب نمايند. در سالي که گذشت  113پول در مجموع توانسته اند فروشي بالغ بر 

کشور و لزوم اولويت تأمين نياز داخل کشور، وزارت بهداشت در زمينه صدور به دليل شرايط تحريم حاکم بر 

 مجوزهای صادراتي بسيار سخت گيری نمود. اهم فعاليت های انجام گرفته در قالب اين بخش عبارتند از:

 9911گروه در سال  یشرکت هادرصدی  939با رشد   يالير ونيليم 113،911صادرات  -9

 شرح
 صادرات

 ريالي مقداري

 961،313 99 ايران دارو

 974،796 94 سبحان انکولوژی

 71،193 99 داروسازی توليد دارو

 76،699 91 سبحان دارو

 967،174 99 البرز دارو

 113،911 999 جمع صادرات گروه
 

 آخرين وضعيت ثبت محصوالت شرکت ها در کشورهای هدف به شرح ذيل مي باشد: -9
 

 

 

 

 مجموع قزاقستان تاجيکستان افغانستان سوريه عراق تعداد محصول ثبت شده

 91 3 3 9 7 93 البرز دارو

 3 4 3 3 3 9 سبحان دارو

 4 3 3 3 9 9 داروسازی توليد دارو

 93 3 4 3 93 9 سبحان انکولوژی

 47 4 4 9 93 94 گروه برکت
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 نام محصوالت ثبت شده در شرکت ها به شرح ذيل مي باشد:

  البرز دارو:

  عراق )کشورLevodopa- Metoprolol- Carvedilol- Ketorolac Atracurium (Atracural) - Furosemide -

Gentamicin02,02ML- Ondansetron-Diclofenac AMP-) 

 کشور سوریه (-Metoprolol tartrate Enoxaparin2.0 ,2.0, 2.0 ML SYRINGE- Cis Atracurium-Atracurium 

(Atracural) Heparin Sodium - Neostigmine Methyl sulfate) 

 ( کشور افغانستانDexamethasone)  

  سبحان دارو:

 ( کشور عراق Clidinium C) 

 ( کشور قزاقستانDiltiazem  -Colonazepam - Co Trimoxazole  - Fenofibrate) 

  داروسازي تولید دارو:

 ( کشور عراقBisacodyl- Propranol) 

 کشور سوریه (Naloxan- Pentazocine) 

  سبحان انکولوژي:

  ( کشور عراقGemcitabine) 

  کشور سوریه(Cisplatin - Gemcitabine 022,1222- Oxaliplatin 02,122- Carboplatin- Paclitaxel122,102, 

022 - Flutamide- Erlotinib- Bicalutamide-  Capecitabine  -Lenalidomide -Pemetrexed) 

 ( کشور تاجیکستانPaclitaxel02,122,102,022) 
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 افزايش سرمايه شرکت هاي تابعه 

پذير از  تأمين منابع مالي برای حفظ موقعيت در شرکت های سرمايه هدف از افزايش سرمايه،

طريق پشتيباني مالي و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت های البرز دارو، سبحان دارو، سبحان 

 و همچنين اجرای مصوبات مجامع عمومي آنان مي باشد. و اعتالء البرز ايران دارو ،انکولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شرکت
 وضعیت سرمايه قبلي

 )میلیون ریال(

 مبلغ افزايش سرمايه

 )میلیون ریال(

 سرمايه جديد

 )میلیون ریال(

 میزان افزايش

 )درصد(

 %03 0.202.222 002.222 000220222 البرزدارو
 %11 000020222 022.222 0.202.222 سبحان دارو

 %91 0000222 0220222 0000222 یسبحان انکولوژ

 %1 5020222 520222 5020222 دارو رانيا

 %00 0.052.222 052.222 022.222 اعتال البرز

 بر اساس تصميمات مجمع عمومي فوق العاده شرکت ها 9911افزايش سرمايه شرکت های تابعه گروه البرز در سال
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 پروژه ها و طرح هاي توسعه اي

گروه سرمايه گذاری البرز به منظور حفظ رشد و سودآوری خود، به اجرای طرح های توسعه ای به روز نمودن 

خطوط توليدی خود پرداخته است. در جدول ذيل خالصه ای از وضعيت پروژه های اجرا شده و طرح های توسعه ای 

 ارائه گرديده است:

 

 پروژهنام  نام شرکت

 سبحان دارو
 تجهيز و نوسازی فضای خطوط توليد

 خريد ماشين آالت و تجهيزات توليدی و پشتيباني

 سبحان انکولوژی

 تحقيق و توسعه

 ايجاد خط جديد ويال فيلينگ

 راه اندازی دستگاه گرانول ساز

 تعمير و نگهداری سالنهای توليدی

 محصوالت کياتومات یبند بسته جهت نگيکارتون دستگاه ديخر ايران دارو

 تجهيز ناوگان پخش البرز

 دستگاه ديخر و  لياستر قطره و آمپول سالن ساخت داروسازی توليد دارو

 زاتيوتجه( يتنفس یاسپر) دارو ديتول کارخانه ساخت پروژه کي بي سي 
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  1399محصول جديد در شرکت هاي دارويي گروه البرز در سال  46عرضه 

سعي شده است تا با شناسايي نياز بازار داروی کشور، اقدام به اخذ پروانه های جديد در اين زمينه 

دارويي نموده تا با توليد و وارد نمودن آن ها به سبد دارويي کشور کمک بسزايي در راستای کاهش 

 مخارج بيماران  شود:

 

 تعداد محصوالت جدید شرح

 99 البرز دارو

 7 سبحان دارو

 93 انکولوژیسبحان 

 6 ايران دارو

 46 کل گروه سرمايه گذاری البرز

 

 

موفق  9911همان طور که مالحظه مي گردد در مجموع شرکت گروه سرمايه گذاری البرز در سال 

 محصول جديد را وارد بازار کشور نمايد. 46گرديده است 
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 ب( کمیته مديريت ريسک و افزايي

 شرح نمودار ذیل می باشد:روند اجرایی کمیته ریسک به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397سال  1398سال  1399سال  سال

ارسال نتایج کمیته 
 ریسک جامع

بررسی ریسک شرکت 
های تابعه در کمیته جامع 

ریسک بهمراه نماینده 
 شرکت

ابالغ ریسک مصوب به 
شرکت های تابعه جهت 
تصمیم گیری در ماه های 

 آتی

برگزاری کمیته 
ریسک در شرکت 

 های تابعه
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با تمرکز بر بهينه سازی ساختار نيروی انساني شرکت های گروه و در راستای افزايش کارايي و بهره وری، علي رغم 

نفر در سال  9،946سرمايه گذاری البرز کاهش داشته و از افزايش قابل توجه حجم فعاليت ها، تعداد پرسنل گروه 

 رسيده است. 9911نفر در سال  9،943به  9917

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سیستم جامع مديريت منابع انساني تدبیر)چرتگه سازان 

ها و اطالعات  ای جامع و يکپارچه از کليه داده سيستم اطالعات مديريت منابع انساني مجموعه

افزاری به منظور کمک به  انساني با استفاده از تجهيزات سخت افزاری و نرممرتبط با نيروی 

 باشد. ريزی و انجام امور جاری نيروی انساني در سازمان مي گيری، برنامه تصميم

 

 

 

 

 9،991 9،946 9،943 تعداد پرسنل

3,117 

3,146 

3,245 

3,050

3,100

3,150

3,200

3,250

3,300

 1399سال  1398سال  1397سال 

 روند تعداد پرسنل گروه سرمايه گذاري البرز در سه سال گذشته
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 بخش پنجم

 برنامه هاي آتي

 

 

 

 

 



51 

 

 اهم برنامه هاي آتي شرکت گروه سرمايه گذاري البرز و شرکت هاي تابعه 
 

 

 

 

  راهکارها و استراتژي هاي عملیاتي همراه با افزايش سهم صادرات در فروش شرکت هاي گروهتدوين 

در صورت کسب مجوزهای صادراتي و رفع کمبود دارو در کشور و رفع تحريم های ناعادالنه، اميد است با 

 شاهد باشيم. 9433های صورت گرفته بتوانيم رشد قابل توجهي را در فروش صادراتي مجموعه در سال  ريزی برنامه

 

  ادامه اجراي اصالحاتGMP در شرکت هاي دارويي گروه البرز 

در راستای مطابقت شرکت های دارويي گروه البرز با استانداردهای توليد دارو در جهان، به مانند سال گذشته، الزام 

در  GMPدر خصوص انجام اصالحات مورد نياز در شرکت های زير مجموعه البرز در خصوص اخذ گواهينامه های 

ترتيب بتوان شرايط توليد محصوالت با کيفيت هر چه شرکت ها نيز قرار گرفته است، تا بدين 9433دستور کار سال 

 باالتر در داخل کشور و نيز امکان صادرات محصوالت به کشورهای منطقه را فراهم نمود.

 

 

 

  شدههدفگذاري اهداف تمرکز بر اجراي پروژه هاي شرکت هاي تابعه با 

 

توليد محصوالت همگام با استانداردهای روز لزوم بر بهبود خطوط توليدی شرکت های دارويي و همچنين تأکيد بر 

دارويي در جهان، شرکت سرمايه گذاری البرز را بر آن داشته تا نگاه ويژه ای به اجرای پروژه های توسعه ای در 

شرکت های خود داشته باشد تا بدين وسيله سهم به سزايي در جهت باال بردن  سطح دانش در صنعت داروی کشور 

 در اين خصوص صورت خواهد پذيرفت به شرح ذيل مي باشد: 9433رخي اقداماتي که در سال داشته باشد. اهم ب
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 نام پروژه نام شرکت رديف

 البرز دارو 
 احداث خط جديد توليد آنتي بيوتيک ها

 خريد ماشين آالت خطوط توليد و تجهيزات مورد نياز

 ايران دارو 9
 اتوماتيک محصوالتخريد دستگاه کارتونينگ جهت بسته بندی 

 تجهيز ناوگان پخش البرز 9

 داروسازی توليد دارو 4
 دستگاه ديخر و  لياستر قطره و آمپول سالن ساخت

 جامدات یستريبل و دراژه و يپرکن کپسول دستگاه ديخر

 سبحان انکولوژی 3

 تحقيق و توسعه

 ايجاد خط جديد ويال فيلينگ

 راه اندازی دستگاه گرانول ساز

 سبحان دارو 1

 تجهيز و نوسازی فضای خطوط توليد

 خريد ماشين آالت و تجهيزات توليدی و پشتيباني

 سايت کارتريج انسولين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركت گروه سرمايه گذاري البرز  اطالعات تماس با

  آدرس

 تلفن

 فاکس

 کدپستي

 آدرس سايت اينترنت

  0طبقه  -11 پالک  – 0خیابان  -خیابان احمد قصیر -میدان آرژانتین– تهران
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