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 شرکت معرفی - 1

 فعالیت تاریخچه - 1 -1

 20895 شماره طی و شده تاسیس خاص سهامی شرکت صورت به 1353 سال در( عام سهامی)البرز  پخش شرکت

 تاریخ در شرکت نوع. است رسیده ثبت به تهران صنعتی مالکیت و هاشرکت ثبت اداره در 01/12/1353 مورخ

 به مجددا العاده، فوق عمومی مجمع مصوبه اساس بر 14/02/1387 تاریخ در و شده تبدیل عام سهامی به10/03/1376

 فوق عمومی مجمع 04/06/1391 مورخ صورتجلسه موجب به شرکت نوع در تغییرات آخرین .یافت تغییر خاص سهامی

 26/10/1391 مورخ 207288/121 شماره مجوز اساس بر و تبدیل عام سهامی به شرکت آن طی که شده انجام العاده

 سازمان 26/10/1391 مورخ 207288/121 شماره ثبت اداره به مذکور تغییرات ثبت بهادار، اجازه اوراق بورس سازمان

 این که شده داده تهران تجاری غیر موسسات و ها شرکت ثبت اداره به مذکور تغییرات ثبت اجازه بهادار، اوراق بورس

 در البرز پخش سهام 27/12/1391 تاریخ در و است رسیده ثبت به رسمی روزنامه در 07/11/1391 تاریخ در تغییرات

 گروه شرکت فرعی تجاری های واحد جزو حاضر، حال در(  عام سهامی) البرز پخش شرکت. گردید ارائه ایران فرابورس

 .باشد می برکت دارویی شرکت نهایی، تجاری واحد و باشد می البرز گذاری سرمایه

  

 محل شرکت - 2 -1

 به کشور سطح در شرکت توزیع مراکز و 343 شماره جمهوری از باالتر حافظ خیابان تهران در شرکت اصلی مرکز

 :است زیر شرح

 گرگان-21    تبریز-11   تهران شرق-1
 ارومیه-22   اردبیل-12  تهران غرب-2
 کرمانشاه-23   مشهد-13   کرج-3
 سنندج-24   گناباد-14   قم-4
 زاهدان-25    یزد-15   اراک-5
 اهواز-26   قزوین-16   کرمان-6
 مشتریان ویژه تخصصی-27   سمنان-17   شیراز-7
 بابل-18   اصفهان-8
 همدان-19   زنجان-9

 رشت-20  بندرعباس-10
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 موضوع فعالیت - 3 -1
 

 کلیه و صادرات و فروش، واردات و پخش، توزیع، خرید :شامل که اساسنامه 2 ماده طبق شرکت فعالیت موضوع

 غذایی، از اعم کاال نوع هر زمینه در( ای شبکه غیر) سازی باز و یابی بازار خارجی، و داخلی بازرگانی مجاز هایفعالیت

 .باشدمی ایشبکه غیر و هرمی غیر مجاز سازی باز و یابی بازار پزشکی، تجهیزات و دارویی، بهداشتی،

 .است بوده بهداشتی و شوینده غذایی و دارویی، محصوالت فروش عمدتا گزارش مورد سال طی شرکت فعالیت

 وضعیت اشتغال - 4 -1

در استخدام و تعداد  ، تعداد کارکنان31/06/1397منتهی به  میان دوره ایهای مالی حسابرسی شده مطابق صورت

 به شرح زیر بوده است: شرکت را به عهده دارند،  ی از امور خدماتیبخشکارکنان خدماتی که 

 اشتغالوضعیت  

31/06/1397 شرح  6139  

 1263 1268 نفر-قراردادی رسمی و کارکنان

 85 88 نفر-شرکتهای خدماتیکارکنان 

  1348  1356 جمع

 سرمایه - 5 -1

صورت شده مطابق  سی  سابر شرکت مبلغ 31/06/1397منتهی به  میان دوره ایهای مالی ح سرمایه   ،520.000 

 باشد.میبا نام تمام پرداخت شده ریالی  1.000سهم  میلیون 520میلیون ریال، منقسم به 

و صررورتجلسرره هیدت مدیره مورخ  30/10/1396عمومی فوق العاده مورخ   افزایش سرررمایه شرررکت طی مجمع

سهامداران از مبلغ  24/06/1397 شده و آورده نقدی  میلیارد ریال  600میلیارد ریال به مبلغ  520از محل مطالبات حال 

 17/07/1397به تصویب رسید. این افزایش سرمایه در تاریخ 
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 ترکیب سهامداران - 6 -1

به ، 31/06/1397منتهی به  ماهه 6 مالی دوره های مالی حسابرسی شدهصورتترکیب سهامداران شرکت به استناد 

 باشد.شرح زیر می

     ترکیب سهامداران 

  درصد مالیکت سهام تعداد سهام اسامی سهامداران

 %85 444.337.939 ایه گذاری البرزمسر

 %15 75.662.061 سایر سهامداران

 %100 520.000.000 جمع

 

 ت مدیرهاعضای هیأ - 7 -1

ضای شدهصورتمطابق  شرکت مدیره تأهی اع سی  سابر  به ،31/06/1397منتهی به  میان دوره ای های مالی ح

 :باشدمی زیر جدول شرح

   اعضای هیات مدیره 

 سمت نماينده اشخاص حقوقی ت مديرهاعضاي هیأ

 رئیس هیأت مدیره منصور افتخاری کندلجی سرمایه گذاری البرزشرکت 

 نایب رئیس هیأت مدیره یزدانی محمد ایران دارو

 عضو هیأت مدیرهمدیرعامل و  عقیل آرین نژاد البرز دارو

 عضو هیأت مدیره محمدعلی رحیمی شهمیرزادی گروه دارویی سبحان

 عضو هیأت مدیره حمیدرضا افخمی ستوده سرمایه گذاری اعتال البرز
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 و بازرس قانونیگزارش حسابرس مستقل  - 8 -1

سی مفید راهبر  سابر سه ح س سی  31/06/1397منتهی به میان دوره ای های مالی صورتمو سابر سی و ح مورد برر

 است. ارائه کرده  مشروطو اظهار نظر ه دادقرار 

 مبانی اظهار نظر فوق به شرح ذیل است:

رتجاری و پیش پرداختها شامل سرفصل حسابهای دریافتنی تجاری و غی"گزارش حسابرس مستقل  3بر اساس بند 

سته )دارای مبلغ  585مبلغ  شته از خریداران غیردولتی و غیرواب سید گذ سرر سنواتی و   244میلیارد ریال مطالبات راکد 

صول( می شکوک الو ست. همچنین میلیارد ریال ذخیره مطالبات م شده ا صول ن شد که تا کنون و صل موجودی با سرف

شامل مبلغ  شته )دارای مبلغ میل 116موادو کاال  صرف گذ ضایعات و تاریخ م میلیارد ریال ذخیره  65یارد ریال موجودی 

شد که طبق قراکاهش ارزش( می سط ربا صرف تو شدن تاریخ م ضی  دادهای خرید عدم امکان فروش آنها قبل از منق

ت. مضافا به استناد رای مدیریت واحد مورد رسیدگی به تامین کنندگان اعالم نشده و تا کنون تعیین تکلیف نگردیده اس

لدیوان عد 2/2/1397مورخ  1172شرررماره   80ت اداری، هزینه و ذخیره بازخرید مزایای پایان خدمت کارکنان مبلغ ا

ست. با توجه به مراتب فوق الذکر، ا سابها انعکاس یافته ا زایش ذخیره بابت موارد فمیلیارد ریال کمتر از میزان الزم در ح

عیین میزان ذخایر الزم، منوط به نتایج پیگیریهای واحد مورد گزارش و دسترسی به اطالعات مذکور ضروریست، لیکن ت

 "باشد.کافی از جمله ارزش قابل بازیافت موجودی ضایعات می

توضرریحی صررورتهای مالی  13همانگونه که در یادداشررت "گزارش حسررابرس و بازرس قانونی  4با توجه به بند 

و مالیات بر ارزش  1395صررادره، مالیات عملکرد سررال مالی ص، قطعی و اجرایی منعکس شررده، طبق برگهای تشررخی

سال مالی  صرفا مبلغ  266جمعا مبلغ  1394افزوده و جرائم متعلقه  شده که از این بابت  میلیارد  49میلیارد ریال تعیین 

ر گریده اسررت. همچنین روش میلیارد ریال ذخیره در حسررابها منظو 50ریال اسررناد خزانه پرداخت و مابقی صرررفا مبلغ 

سررالهای بعد تا تاریخ  169شرررکت در خصرروص محاسرربه مالیات عملکرد و ارزش افزوده و اقدامات در خصرروص ماده 

میلیارد ریال ذخیره در  65ترازنامه مورد گزارش همانند سالهای گذشته و بدون توجه به سوابق مالیاتی بوده و صرفا مبلغ 

شعبه رشت مبلغ  بر اساس رای هیدت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی حسابها منظور شده است. ضمنا

اعالم سررازمان  مطالبه شررده که مورد اعتراو واقع شررده اسررت. بر اسرراس 1395میلیارد ریال بابت عملکرد سررال  3/6

ذخیره بابت موارد رسرریدگی خواهد شررد. با توجه به مراتب فوق، افزایش  1396لغایت  1393مذکور، عملکرد سررنوات 

 "باشد.مذکور ضروریست، لیکن تعیین میزان ذخیره الزم منوط به بررسی و اظهار نظر سازمانهای ذیصالح می
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ستقل  5وفق بند  سابرس م شامل مبلغ "گزارش ح سایر درآمدهای غیرعملیاتی  صل خالص  میلیارد ریال  266سرف

سرمایه گذاری  شرکت  شرق تهران به  شده و البرز میسود فروش ملک واحد  شد که تا کنون ملک مذکور تحویل ن با

مالکیت آن نیز به خریدار منتقل نگردیده، لذا تعدیل حسررابها از این بابت ضررروریسررت. در صررورت تحویل حسررابها،  

میلیارد ریال  296میلیارد ریال و  30سرررفصررلهای دارائیهای ثابت مشررهود و پرداختنی های غیرتجاری به ترتیب مبالغ 

 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. 266یش و سایر درآمدهای غیرعملیاتی به مبلغ افزا

سابرس 6مطابق بند  ستقل  گزارش ح سابهای فیمابین با تامین "م در دوره مالی مورد گزارش بابت رفع مغایرت ح

صوالت، مبلغ  ست. علل ا 209کنندگان مح شده ا سنوات منظور  ساب هزینه تعدیالت  یجاد مغایرت و میلیارد ریال به ح

 "مستندات الزم از این بابت به موسسه ارائه نشده است.

میلیاردریال  47پاسخ تاییدیه درخواستی از پرداختنی های تجاری به مبلغ "گزارش حسابرس مستقل  3بر اساس بند 

یافتی درطی دوره میلیارد ریال و تائیدیه های خاص ارسالی در جهت تخفیفات در 51و کاالی امانی )سیرفروش( به مبلغ 

گردیده است. همچنین بر اساس تائیدیه میلیارد ریال، تا تاریخ تنظیم این گزارش واصل ن 213از تامین کنندگان به مبلغ 

 7/84میلیارد ریال و  4/938واصررله و یا سررایر شررواهد موجود، تعدادی از تامین کنندگان، مانده طلب خود را به مبالغ 

تر و کمتر از دفاتر شرکت اعالم نموده اند. ضمنا موجودیها نیز در تاریخ ترازنامه شمارش و یا میلیارد ریال به ترتیب بیش

شی از موارد مذکور،  ست. آثار مالی احتمالی نا شده ا شخص مدارک مربوطه تطبیق ن صورتهای مالی مورد گزارش م بر 

 "باشد.نمی

 تاکید بر مطلب خاص

 " باشد:گزارش حسابرس مستقل به شرح ذیل می 10بند 

واحد مورد گزارش در سنوات قبل تسهیالت  توضیحی صورتهای مالی، 30-2-1-1و  5-4به شرح یادداشت 10-1

مالی ارزی و ریالی شرررکت تولی پرس به بانکهای داخلی را تضررمین و از این بابت در سررنوات قبل و دوره مالی مورد 

 130شت شده است. همچنین این شرکت تعهد نموده مبلغ میلیارد ریال از حسابهای شرکت بردا 218گزارش جمعا مبلغ 

 7.464.091مبلغ  6/9/1397میلیارد ریال به بانک سپه پرداخت نماید. عالوه بر این بانک اقتصاد نوین طی اجرائیه مورخ 

ش بدون مورد رسیدگی مطالبه نموده است. واحد مورد گزار میلیارد ریال( بابت تضمین مذکور از واحد 230درهم )معادل 

سابهای بانکی، تعهد پرداخت به بانک  شده از ح شت  صاد نوین بابت مبالغ بردا در نظر گرفتن تعهد پرداخت به بانک اقت

شی از توقیف مطالبات جمعا به مبلغ  سارت مالی نا شرکت تولی پرس  392سپه و نیز خ ساب طلب از  میلیارد ریال به ح

سرمایه گذاری البرز ح شرکت  ست.  صوبات هیدت مدیره منظور نموده ا سازمان سب م سالی به  خود و طی نامه های ار
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شرکت تولی پرس،  سابهای  شده در ح شرکت پخش البرز تعهد نموده مبلغ منظور  سه و  س بورس و اوراق بهادار، این مو

عوو تعهد پرداخت به بانک اقتصاد نوین و نیز پرداختهای احتمالی اتی از این بابت توسط شرکت پخش را به صورت بال

شرکت تولی پرس  سرمایه گذاری البرز جداگانه علیه  شرکت گروه  سیدگی و  ضیح اینکه واحد مورد ر پرداخت نماید. تو

 "اند که تا کنون به نتیجه نرسیده است. اقامه دعوی نموده

میلیارد ریال و زیان  50سود دوره مالی مورد گزارش مبلغ  توضیحی صورتهای مالی، 1-4 به شرح یادداشت -10-2

باشد که در صورت اعمال آثار بندهای مربوطه، زیان انباشته میلیارد ریال می 102انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ 

ضافا عمده درآمد دوره مالی مورد گزارش مربوط به 50شرکت بیش از  شد. م شده خواهد  سرمایه ثبت  صد  سود  در

ست. موارد مذکور به  شته ا سید گذ سرر شی از بدهیهای جاری  شرکتهای همگروه بوده و بخ واگذاری اوراق خزانه به 

ست که می شان دهنده ابهامی با اهمیت ا سایر موارد مندرج در این گزارش ن شرکت همراه  سبت به تدوام فعالیت  تواند ن

 ".تردید عمده ایجاد کند

 بندهای فوق تعدیل نگردیده است.گزارش حاضر از بابت مفاد 

 

 وضعیت و عملکرد مالی دو  سال اخیر شرکت - 9 -1

به دوره مالی اخیر،  3های مالی حسابرسی شده شرکت طی صورتبه استناد ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت 

 شرح جداول بعدی است:
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  ترازنامه 

 30/12/1395 29/12/1396 31/06/1397 شرح 30/12/1395 29/12/1396 31/06/1397 شرح

       بدهیهای جاری:       داراییهای جاری:
 10،159،373 7،141،587 8،267،844 پرداختنی تجاری و غیرتجاری 176،185 107،865 134،627 موجودی نقد 

 56،202  0 114،910 مالیات پرداختنی  2،394،408 0 207،183 سرمایه گذاری کوتاه مدت

 73،176 7،110 13،107 سود سهام پرداختنی 6،918،287 6،699،700 8،292،607 دریافتنی تجاری و غیرتجاری

 2،305،931  2،098،570 2،312،492 تسهیالت مالی دریافتی  3،405،448 2،378،440 2،070،235 موجودی مواد و کاال

 12،594،682 9،247،267 10،708،353 جمع بدهیهای جاری 37،554 40،484 25،065 هاپیش پرداخت

       بدهیهای غیر جاری:  12،931،882 9،226،489 10،729،717 جمع داراییهای جاری
 40،765 48،115 52،050 پایان خدمت کارکنانذخیره مزایای        داراییهای غیر جاری:

 40،765  48،115 52،050 جمع بدهی های غیرجاری  8،426 7،688 8،426 دریافتنی تجاری و غیرتجاری

 12،635،447 9،295،382 10،760،403 جمع بدهیها 1،682 3،192 3،192 سرمایه گذاری بلند مدت

       حقوق صاحبان سهام:  38،029 47،475 47،606 های نامشهوددارایی
 450،000 520،000 520،000 سرمایه  421،602 481،626 477،789 های ثابت مشهوددارایی

 64،592  68،477 80،000 افزایش سرمایه در جریان  8،048 47،371 38،717 سایر داراییها

 45،000 46،780 46،780 اندوخته قانونی 477،787 587،352 575،730 جمع داراییهای غیر جاری

 31  31 31 اندوخته احتیاطی        

 214،599 (116،829) (101،767) سود و زیان انباشته        

 774،222  518،459 545،044 جمع حقوق صاحبان سهام        

 13,409,669 9,813,841 11,305,447 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 13,409,669 9,813,841 11,305,447 جمع دارايی ها
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 صورت سود و زیان 

 30/12/1395 29/12/1396 31/06/1397 شرح

 13،465،298 14،149،301 8،014،277 درآمدهای عملیاتی

 (11،926،215) (12،831،521) (7،351،913) شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام 

 1،539،083 1،317،780 662،364 سود )زیان( ناخالص

 (812،057) (973،114) (662،528) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 0 (45،343) (82،861) سایر اقالم عملیاتی

 727،026 299،323 (83،025) سود )زیان( عملیاتی

 (524،303) (504،813) (264،190) های مالیهزینه

درآمد  -های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه
 هاگذاریسرمایه

529،493 82،693 21،588 

 224،311 (122،797) 182،278 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 (48،974) 0 (131،856) مالیات بر درآمد

  175,337 (122,797)  50,422 )زيان( خالصسود 

 گردش حساب سود )زیان( انباشته

 175،337 (122،797) 50،422 سود )زیان( خالص

 218،595 242،643 92،431 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

 (94،333) (78،895) (209،260) تعدیالت سنواتی

 124،262 163،748 (116،829) شدهسود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل 

 (80،000) (156،000) (35،360) مصوب سود سهام

 44،262 7،748 (152،189) سود قابل تخصیص

 (5،000) (1،780) 0 قانونی انتقال به اندوخته

  214,599  5,968 (101,767) دوره پايان سود )زيان( انباشته
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 مطالعات بازار - 2

 در این بخش از گزارش به بررسی بازار صنعت دارو در جهان و ایران پرداخته که بصورت موارد زیر ارائه گردیده است. 

 بررسی ارزش بازار دارو در جهان و شرکت های برتر  - 1 -2

انتظار میلیارد دالر و  934.8بالغ بر  2017دهد، ارزش بازار محصوالت دارویی در جهان در سال بررسی ها نشان می

میلیارد دالر برسد. ارزش بازار دارو در کشور ایاالت متحده آمریکا در  1.170به رقم  2021رود، این میزان در سال می

درصد از سهم بازار جهانی را بخود اختصاص داده است. در این رتبه  25.1میلیارد دالر که  234.7بالغ بر  2017سال 

میلیارد دالر در رتبه های دوم و سوم و کشور آلمان نیز با ارزش  43و  52.6زار بندی چین و ژاپن به ترتیب با ارزش با

، در چهارمین جایگاه قرار گرفته است. از طرفی کشور روسیه به علت وجود داروهای ژنریک 2017میلیارد دالر در سال  37

 باشد. میلیارد دالر می 12.1برابر با  در بازار آن و پایین بودن اعتماد نسبت به داروهای وارداتی، دارای ارزش بازاری

دارای عملکرد نسبتا خوبی در کل، صنعت دارو در جهان دارو رشد بحث برانگیزی داشته، ولی   2017گرچه در سال ا

 لی و اب ایالی لی همچون نوارتیس، مرک اند کو، جهان تعدادی از شرکت های برتر. در این سال ارزش بازار بوده است

در این میان شرکتهای جانسون، روشه و فایزر سه شرکت برتر صنعت بودند که  .رابر را به ثبت رساندندوی رشدی دو ب

بسیاری از شرکتها عملیات خود را به دلیل مناسب  2017در سال  .توانستند موقعیت بهتری نسبت به سایرین کسب نمایند

 های بلندمدت بیماری موجب رشد تقاضا برای درمانکه )افزایش جمعیت سالخورده  .بودن شرایط عمومی بهبود بخشیدند

های درمانی به ویژه در اقتصادهای نوظهور از جمله عواملی بودند  ، رشد درآمد و دسترسی بهتر به سیستم(های مزمن شد

 .که به رشد سرانه مصرف دارو منجر شدند

اند. اگرچه کشورهایی نظیر چین و هند  هشرکت دارویی بزرگ دنیا در آمریکا و اروپا واقع شد 10تمام توان گفت می

را به لحاظ  2017. جدول زیر شرکت های برتر تولید کننده دارو در جهان در سال اند های اخیر رشد خوبی داشته در سال

 دهد.درآمدی نمایش می

 2017در سال شرکت های برتر تولید کننده دارو در جهان  

 كشور نام شركت رتبه
درآمد حاصل از فروش 

 محصوالت دارويی)میلیارد دالر(

كل درآمد 

 شركت)میلیارد دالر(

1 Pfizer 52.540 52.540 آمریکا 

2 Roche 57.370 44.368 سوییس 

3 Sanofi 42.910 36.663 فرانسه 

4 Johnson&johnson 76.450 36.256 آمریکا 

5 Merck 40.100 35.390 آمریکا 
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Igeahub منبع:                                                                                                                        

شرکت برتر تولید کننده دارو  10باشد، شرکت های آمریکایی و اروپایی جزء همانگونه که در جدول باال مشخص می

 باشند. در آمریکا و اروپا می

 رسی تجارت دارو درجهان بر - 2 -2

 دراین بخش از گزارش به بررسی صادرات و واردات دارو در جهان پرداخته که بصورت موارد زیر ارائه گردیده است.

 بررسی صادرات دارو در جهان 

میلیارد دالر  525.3به ارزش  2017میلیارد دالر و در سال  469.4به میزان  2012دهد، در سال  بررسی ها نشان می

نمایش  2017و  2012دارو در جهان صادرات شده است. نمودار زیر مقایسه صادرکنندگان اصلی دارو در جهان را در سال 

 . دهدمی

 بررسی واردات دارو در جهان 

میلیارد دالر  560به ارزش  2017میلیارد دالر و در سال  483.6به میزان  2012دهد، در سال  مطالعات نشان می 

نشان  2017و  2012واردات شده است. نمودار زیر مقایسه واردکنندگان اصلی دارو در جهان را در سال دارو در جهان 

 دهد.می

باشد، کشورهای آمریکا، آلمان، سویس و بلژیک بزرگترین کشورهای همانگونه که در نمودار باال مشخص می

 .بوده اند 2017و  2012واردکننده دارو در جهان در سال 

 بازار دارو در ایران و شرکت های برتر بررسی ارزش  - 3 -2

میلیارد ریال رسیده  90.803به رقم  2017ارزش بازار محصوالت دارویی ایران در سال  BMIبر اساس گزارش های 

میلیارد  304.338به رقم  2027میلیارد ریال و تا سال  170.506به رقم  2022شود ارزش این بازار تا سال و پیش بینی می

  ریال برسد.

6 Novartis 49.110 33.000 سویس 

7 Abb vie 28.216 28.216 آمریکا 

8 Gilead science 25.662 25.662 آمریکا 

9 Glaxo smith kline 42.050 24.038 انگلستان 

10 amgen 22.849 22.849 آمریکا 
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دهند که آنی ترین پیامد خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق هسته ای افزایش عدم قطعیت کارشناسان احتمال می

افزاید. برای شرکت های داروسازی خارجی باشد. این عدم قطعیت برمیزان چالش برانگیز بودن فضای عملیاتی ایران می

یکا شرکت های بزرگ چند ملیتی که وارد بازار ایران شده اند عمدتًا باتوجه به ماهیت تحریم های قبلی ایاالت متحده آمر

شرکت های اروپایی بوده اند. اگرچه میزان حضور شرکت های آمریکایی در بازار ایران در مقایسه با شرکت های اروپایی 

واسطه تحریم ها این  بسیارکمتر است، اما نمایندگان شرکت های آمریکایی فایزر و مرک اند کو اعالم کرده اند که به

شرکت ها در دریافت مطالبات مالی خود دچار مشکل شده اند. براساس آخرین داده های موجود سوئیس،آلمان و فرانسه 

 بوده اند. 2016اصلی ترین عرضه کنندگان دارو به ایران در سال 

یی برای صادرات دارو به حقیقت آن است که اکثر شرکت های داروسازی خارجی کماکان به دنبال یافتن فرصت ها

رود تا زمانی که بهبود قابل مالحظه ای در دستورالعمل های مقرراتی و چشم انداز تجارت ایران ایران هستند. انتظار می

دهند در رخ ندهد این رویکرد شرکت های خارجی همچنان ادامه پیدا کند. استراتژی که شرکت های خارجی ترجیح می

نماینده مشارکت باشرکت های داروسازی ایرانی است و این دقیقاً همان استراتژی است که شرکت  قبال بازار ایران اتخاذ

 . نوراتیس، روشه، بوهرینگراینگلهیم و سانوفی در پیش گرفته اند

 بررسی تجارت دارو در ایران - 4 -2

 در این بخش به بررسی صادرات و واردات دارو در ایران  پرداخته می شود: 

  ايراندارو در  وارداتبررسی 

سته به واردات بوده و بیش از  3کمتر از  ستقیماً واب شده م ساخته  صد داروهای نهایی و  صد از داروهای  97در در

شور در داخل تولید می صرفی ک سال م سهم ایران از واردات دارو در جهان در  ست،  شایان ذکرا  0.3برابر  2017شود. 

 درصد بوده است. 

  ايرانبررسی صادرات دارو در 

درصد کل حجم فروش دارو در  5حجم صادرات دارو نسبت به صادرات دیگر صنایع رقم با اهمیتی نیست و کمتر از 

شود؛ که البته همین حجم اندک هم مدتی است به دلیل ممنوعیت صادرات دارو تقریبًا کشور روانه بازارهای صادراتی می

 متوقف شده است.
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 بررسی مصرف دارو در ایران - 5 -2

درصد از کل مخارج ایرانی ها را به خود  1.2درصد از کل تولید ناخالص ملی و یا  1.2مصرفی در ایران حدود  داروی

اختصاص می دهد که رقم بسیار قابل توجهی است. بنابر این توجه به موضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهمیت اقتصادی 

ار مهم است. قابل ذکر است که  سرانه مصرف دارو در ایران و هم از لحاظ اهمیت استراتژیک دارو در سالمتی مردم بسی

 8و  1396دالر می باشد. نمودار زیر شرکت های برتر تولید کننده دارو در کشور را براساس سهم فروش آنها در سال  63

 دهد.نشان می 1397ماهه 

 1397هه ما 8و مقایسه آن با  1396سهم بازار شرکت های برتر تولید کننده دارو در سال  

 

 Bimehiranbrokerمنبع:                                                                                                    

باشد، شرکت های دارویی عبیدی ، دارو پخش و اکسیر دارو به ترتیب رتبه که در جدول باال مشخص می همانگونه

 در اختیار داشته اند. 1396سال  در کشور را درهای اول تا سوم فروش دارو 

 مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت پخش - 6 -2

آنچه در بخش های فوق در خصوص شرایط اقتصادی حاکم بر محیط کسب و کار تشریح گردید، صنعت پخش را 

ش بینی با ابهام جدی به ریسکی پرخطر بدل کرده است. آنقدر پرخطر که در زمان تحویل کاال، بازیافت وجه آن و با خو

زند، عالوه بر رقابت غیر متعارف و بعضاً انتحاری، غیبت قوانین محکم و مواجه است. آنچه به این ریسک دامن می

بازدارنده است. برگشت چک، و کثرت بی حد و حساب آن، قبح اقتصادی و اجتماعی آن را از بین برده و آن را تبدیل به 
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و یک پارادایم نموده است. بدیهی است که کثرت مشتریان و تعدد معامالت که از  مرحله ای از مراحل کسب و کار

خصوصیات ذاتی صنعت پخش است، علیرغم اعمال تمامی کنترل ها در رابطه با انتخاب مشتریان، قادر نخواهد بود که 

 سطح ریسک را به حد استاندارد نزدیک کند.

، صنعت پخش با پدیده ای جدیدی روبرو شده است که به موجب 1395 عالوه بر موارد مندرج در باال، از اواخر سال

شود. آن وجه کاالهای فروخته شده به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، از طریق اوراق و اسناد بهادار تسویه می

سال و نقل و انتقال آن درصد در  8ساله و سود آن  2درصد بوده و اسناد خزانه  16ساله و با سود  4اوراق مرابحه معموالً 

 گیرد.از کنال فرا بورس صورت می

بدیهی است که دریافت مطالبات بصورت اوراق بهادار، الجرم منتج به پرداخت دیون به تأمین کنندگان بصورت اوراق 

 تواند موجبات چالش های جدید را درصنعت پخش فراهم آورد. و اسناد گردیده که می

اه قانونی مشخص و تعریف شده بوده که به تبع آن انتظار دریافت کمک و مساعدت صنعت پخش کماکان فاقد جایگ

 از دولت و نهادهای دولتی تا امروز متصور نیست.

 ریسك های شرکت پخش البرز - 7 -2

 بصورت موارد زیر ارائه گردیده است. مهمترین ریسک های شرکت 

 دعاوی مطروحه در رابطه با پرونده تولی پرس. 

  اقتصادیآثار شرایط. 

 تبدیل برگشت چک ها به یک پارادایم و مصون ماندن از عواقب قانونی آن. 

 شود نقدینگی وصول مطالبات شرکت از مراکز درمانی دولتی به صورت اوراق و اسناد بهادار که منجر می

 .شرکت قویاً تحت تاثیر قرار گیرد

 رقابت مخرب و افسار گسیخته در بازار داروئی کشور. 

 ت قوانین در رابطه با صنعت پخشعدم شفافی. 

 ریسک عدم پشتیبانی از سوی یک یا چند شرکت انحصاری غذایی. 
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 جایگاه شرکت در صنعت - 8 -2

گزارشات وزارت  یقاز شاخص صنعت، فقط از طر یاز نظر برخ البرز شرکت پخش یتموقع یدر حال حاضر بررس

امکان  ی(آمارنامه داروئ) یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک (کسب و کار عرصه صد شرکت برتر)و معادن  یعصنا

 86است که به جایگاه  بوده که شرکت پخش البرز، طی سال های اخیر، همواره یکی از شرکت های برتر ایران بوده یرپذ

 رسیده است. 1396ام در میان شرکت های برتر در سال 

 برنامه های آینده شرکت - 9 -2

های گذشته و در چارچوب  انداز آتی شرکت نیز کماکان در ادامه و همان مسیر سال چشم بی تردید برنامه ها و

 : برنامه پنج ساله دوم و با دو هدف کوتاه مدت و بلندمدت تنظیم شده که به شرح زیر تشریح می گردد

 تداوم رشد كمی 

ساله  5کرده و مسیر تحقق برنامه  میلیارد ریال عبور 16.500، فروش شرکت از مرز 1397امید است در پایان سال    

پیش  1400ساله دوم، اهداف سود آوری شرکت تا پایان سال  5را به سرعت طی نماید. شایان ذکراست که در برنامه 

 بینی گردیده است.

 تداوم تحکیم بنیادهاي سازمان 

رای فردا، یک جریان برنامه های آغاز شده در سال های گذشته برای تحکیم بنیادهای شرکت و ساخت سازمانی ب

کوتاه مدت و پایان پذیر نبوده، بلکه رسالتی است که پخش البرز می بایست هر ساله آن را بازنگری و به روزآوری کرده 

و سال های بعد، انجام این مهم  1396طی سال . و آینده دورتری را برای حضورقدرتمند دربازار، تصویر و تصور نمایند

اجرای پروژه های سخت افزاری و نرم افزاری جدید، به روز آوری و تمدید گواهینامه های مستلزم آموزش های جدید، 

شرکت، افزایش حجم سرمایه گذاری های لجستیکی و پیشبرد سازمان به سوی دانائی محوری، ضمن اصالح ترکیب 

اری های پیش بینی شده باشد. سرمایه گذنیروی انسانی و پرداختن به قابلیت ها و شایستگی های محوری مجموعه می

عمدتاً شامل انبارهای کرمانشاه، شیراز، مرکزی و ارومیه و سنندج بوده که با هدف ارتقاء مزیت  –ساله دوم  5در برنامه 

 های رقابتی سازمان صورت گرفته است.

 تدوين برنامه پنج ساله دوم 



 

16 

 

 سهام شرکت پخش البرز )سهامی عام( یادیبن لیتحلگزارش  

 

شود در چارچوب سیاست های کالن ساله دوم شرکت تدوین گردیده که پیش بینی می 5برنامه  1396در سال  

گروه، پخش البرز را در سال های پایانی برنامه به یکی از بزرگترین پخش های کشور با برخورداری از تکنولوژی روز و 

 با قابلیت حداکثری رضایت مندی ذینفعان تبدیل نماید.

 پخش البرزارزش سهام شرکت  - 3

 است. استفاده شده  DCFتنزیل جریانات نقدی از روش  جهت ارزشگذاری سهام شرکت پخش البرز

 مفروضات - 1 -3

 بینی درآمد و هزینه مد نظر قرار گرفته است:مفروضات کلی زیر در پیش

 مفروضات 

 1402 1401 1400 1399 1398 شرح

 %13.0 %13.5 %17.5 %24.2 %34.1 نرخ تورم

 %15 %15 %20 %25 %30 نرخ تورم حقوق و دستمزد

 %23.75 %23.75 %23.75 %23.75 %23.75 نرخ مالیات

 %15 %15 %15 %20 %25 *نرخ رشد هزینه های عمومی اداری

 %5 %5 %5 %5 %5 افزایش مقدار فروش
 به جز نیروی انسانی و استهالک*

 

 هزینه حقوق صاحبان سهام - 2 -3

، 29.1، 28.9،  28.4 به ترتیب برابر 1402الی  1398های مالی منتهی به برآورد حقوق صاحبان سهام طی دوره سال

 محاسبه شده است.  29.5، 29.3

 ارزش نهاییبرآورد  - 3 -3

 باشد.ریال می 5،073 تا  4،589طبق برآورد صورت گرفته ارزش هر سهم در بازه 
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بانتهراآدرس:  یا مد قصررر ن، خ  یراح

بان)بخارسرررت(، خ ، 18پنجم، پالک  یا

 11 تا 9ی طبقه سوم، واحدها
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