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مقدمه
گزارش تفسیری مدیریت باید با گزارشات مالی مطالعه شود  .این گزارش شامل جمالت آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد آتی شرکت در
ارتباط می باشد  .کلماتی نظیر "پیش بینی" " ،باور" " ،برآورد" " ،انتظار" " ،تمایل" " ،خواسته"  " ،احتماال" و اصطالحات مشابهی که به شرکت
مربوط است بیانگر جمالت آینده نگر است .
جمالت آینده نگر نشان دهنده انتظارات  ،باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است  .این جمالت در معرض ریسک ها  ،عدم قطعیت
ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند  .بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند .
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ماهیت کسب و کار

 . 1-1ماهیت شرکت و صنعت

فعالیت اصلی شرکت :
الف ) موضوع فعالیت شرکت طبق ماده  2اساسنامه شرکت عبارت است از :
ساخت و توزیع وفروش کلیه مواد ومحصوالت شیمیایی دارویی  ،بهداشتی  ،ظروف وقطعات ولوازم بسته بندی داروئی وبهداشتی وغیره  ،انجام کلیه امور
بازرگانی واخذ نمایندگی از شرکتها وموسسات داخلی وخارجی  ،واردات و صادرات و فروش وتوزیع مواد ومحصوالت داروئی.
ب ) موضوع فرعی شرکت عبارت است از :
 -1واردات  ،تولید  ،فروش وتوزیع ملزومات  ،لوازم و تجهیزات پزشکی ،لوازم جراحی وآزمایشگاهی،پزشکی و بهداشتی ،آرایشی ودیگر محصوالت وانجام کلیه
امور تولیدی  ،خدماتی  ،آموزشی  ،انتشاراتی وتجاری که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم به موضوعات فوق بستگی داشته باشد یا اجرای آنرا تسهیل نماید
 -2سرمایه گذاری ویا مشارکت درواحدهای موجود ویا جدید .

جایگاه شرکت در صنعت دارو
شرکت در حوزه دارو فعالیت می کند  .رشد فروش صنعت مذکور (در بین  20شرکت بورسی فعال در این صنعت ) در شش ماهه اول سال  1399نسبت به
دوره مشابه درسال قبل  %38افزایش یافته است  .سینا دارو در بین شرکتهای فعال در صنعت مذکور در رتبه  11قراردارد .
قوانین حاکم بر صنعت و فعالیت شرکت
قیمت فروش داخلی محصوالت توسط سازمان غذا و دارو تعیین می شود  .همچنین قیمت فروش صادراتی محصوالت متاثر از عرضه محصوالت و تقاضا از
سوی نمایندگان فروش می باشد و نرخ مصوبی برای صادرات محصوالت وجود ندارد  .مبالغ فروش صادراتی بصورت ریالی دریافت می گردد .

تحلیل بازار و چشم انداز آینده

زنجیره تامین دارو به دلیل عدم پرداخت مطالبات سر رسید شده شرکت های تولید کننده دارو دچار چالش کمبود نقدینگی گردیده و
نوسانات شدید نرخ ارز و حذف اقالم خریدهای خارجی از ارز مبادله ای توسط بانک مرکزی نیز مزید بر علت گردیده است.
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. 1-2

مواد اولیه
اطالعات خرید و مصرف مواد اولیه

مبالغ  :میلیون ریال

شش ماهه اول سال 1399

شــــرح

سال 1398

خرید

مصرف

خرید

مصرف

مواد اولیه و بسته بندی داخلی

292,993

306,461

435,422

391,618

مواد اولیه و بسته بندی وارداتی

348,634

285,352

1,072,913

748,305

جمع

641,627

591,813

1,508,335

1,139,923

 . 1-3اثرات قوانین جدید یا تغییر در قوانین قبلی

بخشنامه های صادره توسط سازمان غذا و دارو و گمرک  ،در دوره مورد گزارش  ،محدودیتهایی برای صادرات دارو ایجاد نموده است  .صادرات شرکت
درسه ماهه سال جاری 224ر 1میلیون ریال " دوره مشابه سال گذشته 123ر 4میلیون ریال " بوده است .
 . 1-4سرمایه و اطالعات سهامداران شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  7میلیون ریال ( شامل تعداد  5سهم  ،برای  3نفر به ارزش اسمی هرسهم 000ر000ر 2ریال و برای  2نفر به ارزش
اسمی هرسهم 000ر 500ریال ) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 000ر 800میلیون ریال ( شامل تعداد  800میلیون سهم  ،به ارزش اسمی
هرسهم  1000ریال ) افزایش یافته است .
تغییرات سرمایه شرکت :
تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

سرمایه جدید  -میلیون ریال

محل افزایش سرمایه

1375/05/31

100%

8,000

آورده نقدی ومطالبات حال شده

1381/07/17

63%

13,000

اندوخته طرح توسعه

1384/01/31

200%

39,000

آورده نقدی ومطالبات حال شده

1386/12/15

34%

52,266

اندوخته طرح توسعه

1390/01/15

91%

100,000

سود انباشته،اندوخته طرح توسعه و آورده نقدی سهامداران

1392/02/10

100%

200,000

آورده نقدی ومطالبات حال شده

1396/04/17

100%

400,000

آورده نقدی ومطالبات حال شده

1398/06/16

100%

800,000

آورده نقدی ومطالبات حال شده
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لیست سهامداران عمده شرکت در پایان دوره مالی منتهی به  31شهریور  1399و پایان سال 1398

ردیف

نام سهامدار

1399/06/31

1398/12/29
تعداد سهام

درصد

تعداد سهام

درصد

1

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

372,563,556

46.57%

375,708,816

46.96%

2

شرکت سرمایه گذری ملی ایران

147,940,026

18.49%

147,940,026

18.49%

3

شرکت سهامی بیمه ایران(سهامی خاص)

72,401,785

9.05%

69,411,785

8.68%

4

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص)

39,746,039

4.97%

40,001,000

5.00%

5

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی(سهامی عام)

16,343,688

2.04%

16,343,688

2.04%

6

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام)

10,430,853

1.30%

13,930,853

1.74%

7

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

8,000,000

1.00%

10,000,000

1.25%

8

شرکت گروه خدمات سرمایه الگوریتم

7,340,342

0.92%

7,340,342

0.92%

9

شرکت توسعه کسب و کار سبا(سهامی خاص)

5,089,609

0.64%

5,089,609

0.64%

10

موسسه توسعه همیاری سپهر

6,585,302

0.82%

4,949,302

0.62%

11

شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی(سهامی خاص)

2,708,000

0.34%

2,708,000

0.34%

12

بانک تجارت

2,294,149

0.29%

2,294,149

0.29%

13

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران

1,651,023

0.21%

1,651,023

0.21%

14

شرکت کارت ایران

1,444,628

0.18%

1,444,628

0.18%

15

صندوق سرمایه گذاری .ا.ب .کوشاالگوریتمBFM

1,271,316

0.16%

1,613,261

0.20%

16

شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص )

892,500

0.11%

892,500

0.11%

17

شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص )

844,402

0.11%

844,402

0.11%

18

شرکت سالزگیترمانسمان اینترنشنال تهران (سهام

624,000

0.08%

624,000

0.08%

19

صندوق تثبیت بازار سرمایه

0

0.00%

780,000

0.10%

20

سبد ) prxشرک (52646

0

0.00%

538,689

0.07%

21

شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص )

4,755,255

0.59%

500,000

0.06%

22

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام )

500,000

0.06%

500,000

0.06%

23

شرکت اهران تجارت (بامسولیت محدود )

490,048

0.06%

490,048

0.06%

24

سایرین

96,083,479

12.01%

94,403,879

11.80%

800,000,000

100

800,000,000

100

جمع
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 . 1-5اطالعات هیئت مدیره
تحصیالت  /مدارک حرفه

سابقه اجرائی در

میزان مالکیت در

زمینه های سوابق

ای

شرکت

سهام شرکت عدد

کاری

85/05/28

4000

مالی و بانکی

نام ونام خانوادگی

سمت

نماینده

نوع عضویت

علی دهقان منشادی

رئیس هیئت مدیره

شرکت کارت ایران

غیر موظف

کارشناس اقتصاد

حمید کمالی بندبانی

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت پایاپای ملی

غیر موظف

دکتری پزشکی

98/08/21

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

موظف

دکتری داروسازی

90/04/27

مهرداد کارگری

عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

غیر موظف

دکتری مهندسی صنایع

98/09/24

مدیریت

علیرضا تمدن نژاد

عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

غیر موظف

دکتری اقتصاد مالی

99/05/08

مدیریت

عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها
 )1شرکت سرمایه گذاری پارس آریان

عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در  5سال اخیر
 )1شرکت تامین اندیش پارس
 )2شرکت خدمات مشاوره خرد پیروز
 ) 3صرافی سینا
 )4سرمایه گذاری خوارزمی
 )1رئیس هیئت مدیره سرم سازی قاضی

پزشکی و دارویی

 )2عضو هیئت مدیره شرکت دارویی سما
 )3عضو هیئت مدیره تجهیزات پزشکی راد

محمد حسن واصفی

عضو هیئت مدیره ومدیر
عامل

مدیریت شرکتهای
16,000

 )1شرکت فرآورده های تزریقی و داروئی ایران

داروسازی  ،صنایع

 )1شرکت نان گستر نیکان
 )2شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

لبنی و هولدینگ

 )3شرکت فرآورده های تزریقی و داروئی ایران
 )1شرکت نفت پارس

 )1شرکت پردازش اطالعات مالی نو آوران امین

جناب آقای علی دهقان منشادی از تاریخ  ، 1398/08/21عضو و رییس کمیته حسابرسی می باشد .
تعداد جلسات هیئت مدیره در دوره مالی مزبور  7جلسه بوده که با حضور کلیه اعضاء برگزار گردیده است .
تعداد جلسات کمیته حسابرسی در دوره مالی مزبور  6جلسه بوده که با حضور کلیه اعضاء برگزار گردیده است .
تعداد جلسات کمیته استراتژیک در دوره مالی مزبور  3جلسه بوده که با حضور کلیه اعضاء برگزار گردیده است .
تعداد جلسات کمیته آموزش در دوره مالی مزبور  2جلسه بوده که با حضور کلیه اعضاء برگزار گردیده است .
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 . 1-6فعالیتهای توسعه منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی کارساز و اثر بخش بر این شناخت استوار است که نیروی کار سازمان برای دستیابی به اهداف سازمان اهمیت حیاتی و بنیادی
داشته و این فعالیتها موجب توسعه و پیشرفت اقتصادی آن سازمان را فراهم میسازد  .اهم فعالیتهای حوزه منابع انسانی بشرح ذیل می باشد .
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان و آموزش حین کار

آموزش  ،یکی از اهداف مستمر شرکت مبنی بر ارتقاء سطح دانش فنی ومهارت کارکنان وافزایش اطالعات حرفه ای ویافته های جدید در رابطه با شغل
مربوطه و بهبود بخشیدن به ارتباطات ومناسبات میان کارکنان شرکت می باشد،که مهمترین رکن بکارگیری حداکثر توان کارکنان محسوب میگردد
برنامه ریزی آموزشی درسال مورد گزارش به شرح جدول ذیل انجام گردیده است 0
ردیف

محل برگزاری دوره آموزشی

تعداد نفرات

جمع ساعات آموزشی

میانگین ( نفر ساعت )

1

دوره های آموزشی داخل شرکت

102

170

2

2

دوره های آموزشی خارج از شرکت

42

338

8

توضیح  :تعدادی از کارکنان درچندین دوره مختلف آموزشی ( بیش از یک دوره آموزشی ) حضور داشته اند 0
افزایش سطح ایمنی و کاهش مخاطرات شغلی  ،جانی و مالی کارکنان در راستای برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

اجرای کلیه الزامات وحتی فراتر از الزامات قانونی جهت کنترل مستمر وضعیت جسمانی و حتی روحی کارکنان به شکل انجام آزمایشات ومعاینات بدو
استخدام  ،دوره ای  ،استفاده از خدمات پزشک حق الزحمه ای وفعالیت واحد ایمنی بهداشت  ،اعمال پوشش بیمه درمان گروهی عمر وحوادث ( بیمه
تکمیلی ) جهت کارکنان وافراد خانواده آنان نیز یکی از راههای ایجاد بهداشت فکری جهت کارکنان وبهبود کیفیت منابع انسانی بوده است

حفظ و ارتقاء سطح سالمت و پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی با سنجش عوامل زیان آور محیط کار
برنامه ریزی منابع انسانی منجمله ارزیابی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ( انتخاب ) برتر

از آنجائیکه کیفیت محصول هر سازمان به آگاهی ودانش کارکنان آن سازمان بستگی دارد لذا دقت در کارمند یابی وجذب نیروی انسانی جهت
استخدام واستفاده از اصل انتخاب اصلح ( برتر ) ورعایت کل شرایط احراز شغلی ( تجربه وتحصیل ) کامال بعمل می آید 0
تحلیل شغل

ازراه غنی کردن شغل به شکل گردش کار که با اجرای سیستم پست وشغل در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت که عمال امکان جابجائی کارکنان در شغل
های مختلف را فراهم مینماید صورت میگیرد 0
افزایش سطح آگاهی و ارتقاء فرهنگ HSE
پذیرش کارآموزان دانشگاههای کشور در راستای پیوند دانشگاه و صنعت .
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اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

 . 2-1اهداف راهبردی شرکت

هدف استراتژیک

افزایش سود آوری

شاخص استراتژیک

واحد سنجش

بازده فروش

درصد

سود خالص

میلیارد ریال

بازده سرمایه ()ROE

رشد پایدار

درصد

بازده دارایی ها ()ROA
دوره عملیات

روز

نسبت کل موجودی کاال (مواد و محصول) به کل دارایی های جاری

درصد

میزان فروش

میلیارد ریال

ارتقاء مدیریت هزینه

رشد فروش

مسئول اجرا

معاونت پشتیبانی

معاونت پشتیبانی
معاونت پشتیبانی
برنامه ریزی تولید
بازرگانی
بازاریابی و فروش

واقعی

واقعی

درپایان سال

درپایان شهریور

1398

1399

29%

27%

1002

482

42%

20%

17%

8%

336

375

28%

32%

3442

1809

دوره زمانی

6ماه

6ماه

6ماه
6ماه

 . 2-2تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:
برآورد می گردد برای تکمیل پروژه مبلغ 000ر 798میلیون ریال مورد نیاز است  .از جمله عوامل تاخیر در اجرای پروژه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد -1 .
مشکل تامین نقدینگی و عدم امکان اخذ تسهیالت  - 2 .با توجه به بحث تحریم ها  ٬امکان انتقال وجه بسیار مشکل و در صورت امکان پذیر شدن بسیار زمانبر
می باشد  -3 .بدلیل شیوع بیماری کرونا  ٬مراجعه و ادامه انجام قرارداد توسط پیمانکاران  ٬نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط داشته وگاها با تاخیر انجام می
گردد .

هزینه های

هزینه های

طرح های عمده

برآوردی ارزی

برآوردی ریالی

در دست اجرا

طرح (میلیون

طرح (میلیون

ریال)

ریال)

طرح انتقال و
توسعه

1,347,746

2,217,394

هزینه های انجام
نوع ارز

یورو

درصد پیشرفت

درصد پیشرفت

برآوردی تکمیل فیزیکی طرح در

فیزیکی طرح در

تاریخ برآوردی

99/06/31

طرح (میلیون

تاریخ

تاریخ

بهره برداری از طرح

(میلیون ریال)

ریال)

98/12/29

99/06/31

91.5%

94.5%

شده تا تاریخ

2,767,140

هزینه های

798,000

سال 1400

تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پیش بینی می گردد با اتمام طرح انتقال و توسعه در سالهای آتی  ،به تعداد تولیدات شرکت اضافه گردد که می بایستی نسبت به بازار یابی و فروش داخلی و
خارجی آن اقدام نموده که این امر موجب توجیه اقتصادی طرح شده و سود آوری شرکت را در سالهای آتی افزایش خواهد داد .
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شرکت البراتوارهای سینادارو ( سهامی عام )
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به  31شهریور 1399
 . 2-3برنامه توسعه محصوالت و ورود به بازارهای جدید
شرکت البراتوارهای سینا دارو با تکیه بر دانش و مهارت کارکنان خود و سند چشم انداز و با حد اکثر ظرفیت و با بهره مندی از تالش و همکاری بی وقفه
سرمایه های انسانی خود  ٬برنامه ریزی جهت تولید محصوالت جدید  ،با کیفیت باال و اهتمام در ارتقاء کیفیت محصوالت و رفع نیازهای دارویی کشور و کمک
به سالمت و بهداشت جامعه در مسیر حفظ و ارتقاء جایگاه خود در راستای حفظ منافع و خلق ارزش افزوده برای سهامداران خود انتظار دارد گام موثری بشرح
ذیل بردارد :

1

اتمام پروژه عظیم توسعه و انتقال و راه اندازی آن ٬که تا کنون بوده و تا سالهای بسیار طوالنی بروزترین تجهیزات و ماشین آالت را در خود جای داده است .

2

پایش دقیق تغییرات ایجاد شده در بازار مصرف محصوالت تولیدی و همچنین تطبیق روشهای ارتباطی با مشتریان و تبلیغات با شرایط جدید حاصل از همه گیری
بیماری کووید  19و پیش بینی شرایط بعد ازپایان آن.

3

تمرکز بر محصوالت جدید وبهینه سازی محصوالت فعلی .

4

تعیین هدف برای معرفی وفروش داروها .

5

نرم افزار و سخت افزار مناسب بازار یابی تهیه وآموزش پرسنل انجام شده است .درحال حاضر مرحله به مرحله اطالعات مربوط به پزشکان،بیمارستانها،
درمانگاهها و داروخانه ها وارد بانک اطالعاتی شده و این نرم افزار برای نیازهای شرکت تنظیم و به روز رسانی می شود.

6

استفاده از اطالعات سامان دهی شده ،در طراحی دقیق تر تور ویزیت چهره به چهره پزشکان در تهران و شهرستان ها .

7

هدفمند نمودن تبلیغات دارویی در مجالت و نشریات پزشکی .

8

ارتباط نزدیکتر با مراکز توزیع شرکتهای توزیع کننده .

9

معرفی محصوالت تولیدی جدید شرکت درمجالت تخصصی پزشکی  ،تهیه کاتالوگ وجزوات تبلیغاتی .

10

توجه بیشتر به نقطه نظرات جامعه پزشکی ومشتریان وتالش درجهت تحقق خواسته های منطقی وقابل اجرای آنان با اجرای منظم و طراحی دقیق پرسشنامه ها .

 11آموزش مستمرنمایندگان علمی به منظور ارتقاء سطح دانش حرفه ای آنها .
 12ارتقاء بهره وری با بهینه سازی سبد محصوالت تولیدی .
 13حفظ سهم بازار فعلی و برنامه ریزی در جهت افزایش سهم بازار محصوالت تولیدی شرکت .
 14توسعه مشارکت کارکنان در امور بهره وری تولید و آموزش کارکنان و دوره های آموزشی ضمن خدمت .
 15منبع یابی خرید مواد اولیه به جهت جلو گیری از ایجاد انحصار فروشندگان و ریسک کمبود مواد .

-3

مهمترین منابع  ،ریسک ها و روابط

 . 3-1تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
ریسک های موثر و مرتبط با شرکت با در نظر گرفتن سابقه طوالنی فعالیت شرکت در صنعت دارویی ،تجربه مـدیران ،بررسـی بازار ،روندها و استفاده از
تکنولوژی روز به شرح ذیل بوده و مدیریت شرکت  ،نسبت به شناسـایی ریسـک هـای مذکور و برنامه ریزی در جهت کاهش اثرات آن بر عملیات شرکت در
تالش است و ریسک ها در حوزه های مختلف و با درجه اهمیت و مخاطراتی که مرتبط با این صنعت بوده می تواند در دوره های کوتاه مدت سـبب کـاهش
سـود دهی شـرکت بـه شـرح ذیـل می باشد:
 )1ریسک افزایﺶ هزینه تامین مالی

افزایش نرخ هزینه های تامین مالی در جهت تامین سرمایه در گردش و سـرمایه گـذاری هـا بـه علـت حجـم بـاالی دریافـت تسهیالت بانکی می تواند باعث
کاهش سود خالص شرکت گردد.باتوجه به برنامه های شرکت دررابطه با بازسازی ونوسازی بافتهای فرسوده واجرای پروژه های جدید ونیز سیاست تقسیم سود ،
شرکت همواره ناچار به تامین بخشی از نقدینگی خود ازسیستم بانکی از طریق اخذ تسهیالت ریالی میباشد  .لذا افزایش نرخ سود تضمین شده بانکها باعث افزایش
هزینه های مالی گشته که در سود دهی شرکت تاثیر گذار خواهد بود0
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گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به  31شهریور 1399
 ) 2ریسک تغییر نرخ ارز

با توجه به وارداتی بودن بخش قابل مالحظه ای از مواد اولیه و بسته بندی شرکت  ،هرگونه تغییر شرایط شـامل افـزایش نرخ ارز ،باعث افزایش بهای
تمام شده میگردد .
 ) 3ریسک عدم پرداخت مطالبات در سررسید معین

با توجه به قرار دادهای فی مابین با شرکتهای پخش  ،عدم پرداخت بدهی در زمان سررسید توسط شرکتهای پخش موجب ضعف نقدینگی و عدم انجام تعهدات و
تولیدات شرکت گشته است  .لذا جهت رفع مشکالت نقدینگی  ،ملزم به اخذ تسهیالت و در نهایت افزایش بار مالی شرکت خواهد بود .
 ) 4ریسک قیمت نهاده های تولیدی

شرکت همواره با این ریسک که افزایش نرخ مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شده خواهد شد روبـرو مـی باشد ،جهت برون رفت
از این وضعیت شرکت برای تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود منابع متعدد و مختلفی را شناسـایی کرده تا در مواقع مقتضی بتواند خود را در مقابل
بروز این ریسک پوشش دهد.
 ) 5ریسک عدم افزایﺶ قیمت محصوالت توسط نهاد حاکمیتی

علیرغم افزایش قیمت نهاده و هزینه های تولید  ،سازمان غذا و دارو همواره درصدد ثبات قیمت بازار یا رشد بسیار کم قیمت فروش بوده است که قابل
انطباق با افزایش قیمت نهاده نمیباشد و همچنین در اعالم قیمت جدید با تاخیر اقدام نموده و در مواردی از پذیرش افزایش قیمت جدید درخواستی توسط
شرکت خودداری می نماید .
 ) 6ریسک مربوط به عوامل بین المللی ویا تغییرمقررات دولتی

نظر به اینکه بخش عمده تولیدات شرکت درحال حاضر درداخل کشور به مصرف میرسد وبخش کوچکی از آن صادر میگردد و از طرفی این شرکت از
باسابقه ترین شرکتهای تولید دارو درکشور میباشد در مورد بخشی ازتولیدات که به صورت انحصاری است  ،در زمینه فروش داخلی فاقد ریسک و در
مورد بخش دیگر( تولیدات مشابه شرکتهای رقیب ) ،ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییرات مقررات دولتی وجود دارد .
 )7ریسک تجاری

با توجه به آزاد سازی واردات در سالهای گذشته ممکن است ورود برخی فرآورده های خارجی بدلیل بودجه های تبلیغاتی باال  ،برخی رقابتها را سازمان
دهند که شرکت بایستی درمقابله با آنها همیشه آماده باشد 0
 ) 8ریسک نقدینگی

فروش داخلی شرکت براساس دستورالعمل وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشکی میبایست توسط شرکتهای توزیعی که مجوز تــوزیع از آن
وزارتخانه را دارند انجام گردد  0درحال حاضر محصوالت این شرکت توسط پنج شرکت در سراسر ایران توزیع میگردد  ،که هر چهار شرکت دارای
توان مالی خوبی میباشند لذا امکان سوخت شدن مطالبات شرکت وجود ندارد  .اما کاهش توان شرکتها در پرداخت بدهی از عوامل اصلی ریسک
نقدینگی می باشد که این امر موجب افزایش دریافت تسهیالت  ،افزایش هزینه های مالی و کاهش سود خالص شرکت می گردد.
 ) 9ریسک کیفیت محصوالت

عدم وجود فکرمثبت به تولیدات داخلی موجب می شود تا پزشکان به تجویز داروهای خارجی تمایل بیشـتری نشـان دهنـد ،بـرای مقابله با این مشکل
تولید محصوالت تحت لیسانس و اصالح  GMPواحدهای تولیدی راهکارهـایی هسـتند کـه در صـورت تحقق آنها شرکت می تواند محصوالت خود
را با کیفیت مناسب تولید و به بازار عرضه نماید.
 ) 10ریسک استقبال مشتریان به محصوالت جایگزین

شرکتهای رقیب برای تولید محصوالت با برند خاص در حال فعالیت میباشند  ،بنابراین ریسک استقبال مشتریان به محصوالت جایگزین وجود دارد .
برای مقابله با این ریسک برنامه بازاریابی مناسبی را جهت معرفی محصوالت خود مورد توجه قرار داده است .
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شرکت البراتوارهای سینادارو ( سهامی عام )
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به  31شهریور 1399
 -4نتایج عملیات و چشم اندازها
ساختار سرمایه
مبلغ  -میلیون ریال

ساختار سرمایه شرکت در پایان دوره مالی منتهی به  31شهریور  1399بشرح ذیل می باشد :

شرح

1399/06/31

1398/12/29

بدهی جاری

2,468,167

2,328,951

بدهی غیر جاری

1,144,623

1,124,749

جمع بدهی ها

3,612,790

3,453,700

سرمایه

800,000

800,000

اندوخته قانونی

80,000

80,000

سود انباشته

1,508,926

1,526,798

جمع حقوق مالکانه

2,388,926

2,406,798

جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

6,001,716

5,860,498

ساختار سرمایه نشان دهنده کاهش حقوق مالکانه به میزان  % 0/74و افزایش بدهیها به میزان  %5در پایان دوره مالی منتهی به
 1399/06/31نسبت به پایان سال قبل می باشد .
 . 4-1مطالبات

میزان مطالبات در شهریورماه سال  1399مبلغ 243ر488ر 1میلیون ریال ودرپایان سال1398مبلغ 732ر810ر 1میلیون ریال  ،معادل
 18%کاهش پیدا کرده است  .عدم پرداخت مطالبات سررسید شـده از سوی شرکت های پخش دارو باعث ایجاد مشکالت عدیده در تامین به
موقـع مـواد اولیه خارجی و داخلی و ملزومات تولید ،عدم امکان پرداخت به موقع و تمدید اقساط تسهیالت بانکی و تحمیل هزینه مـالی و
جرائم مربوطه و عدم امکان تﺄمین به موقع پرداخت مطالبات تﺄمین کنندگان شرکت میگردد  .طبق برنامه ریزی انجام شده  ،مدیریت سعی
نموده تا از طریق پیگیری های مکرر حضوری و مکاتبات متعدد سازمانهای مرتبط و همچنین بـا دریافت مطالبات سررسید شده معوق و
مدیریت وجه نقد  ،هزینه های مالی و تسهیالت مالی را مدیریت نموده و سیر افزایش آن را متوقف و در شش ماهه سال  1399دچار سیر
نزولی گردد  ٬همچنین تامین به موقع مواد اولیه و ملزومات تولید را فراهم نماید .
 . 4-2موجودی مواد و کاال

موجودی مواد و کاال در پایان دوره مالی منتهی به  31شهریور  1399مبلغ 967ر 997میلیون ریال و پایان سال1398مبلغ 640ر943
میلیون ریال معادل  %6افزایش دارد که این موضوع با عنایت به روند شرکت  ،منطقی می باشد .
 . 4-3دارایی های ثابت

دارایی های ثابت شرکت در پایان دوره مالی منتهی به  31شهریور  1399مبلغ 717ر897ر 2میلیون ریال و در پایان سال1398مبلغ
289ر517ر 2میلیون ریال) معادل  %15افزایش را نشان می دهد که این افزایش عمدتا مربوط به اجرای پروژه طرح توسعه وخرید سایر
ماشین آالت تولیدی می باشد  .این پروژه موجب افزایش ظرفیت تولید می شود .
 . 4-4تسهیالت مالی

مانده تسهیالت مالی پرداختنی کوتاه مدت  ،در پایان دوره مالی منتهی به  31شهریور  1399مبلغ 540ر 955میلیون ریال بوده که نسبت
به پایان سال  1398به مبلغ 201ر245ر 1میلیون ریال ( حدود  ) %23کاهش پیدا کرده است  .هزینه های مالی در خرداد سال  1399به
مبلغ 176ر 94میلیون ریال می باشد که در پایان سال 1398معادل 360ر 258میلیون ریال بوده است  .تسهیالت دریافتی بیشتر مربوط به
پروژه طرح توسعه می باشد  .برآورد می گردد که هزینه مالی پس از اتمام پروژه  ،افزایش قابل توجهی خواهد یافت  .مبلع 000ر000را
میلیون ریال اوراق منفعت بابت تامین مالی پروژه اخذ که در بلند مدت تسویه می گردد .
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 . 4-5نتایج عملکرد شرکت

درآمد عملیاتی شرکت در شهریور ماه  1399مبلغ 345ر809ر 1میلیون ریال و سود خالص مبلغ 128ر 482میلیون ریال ( درآمد عملیاتی
در پایان سال  1398مبلغ 774ر441ر 3میلیون ریال و سود خالص مبلغ 808ر002ر 1میلیون ریال ) می باشد .
شرح

6ماهه اول سال

6ماهه اول سال

سال مالی منتهی به

1399

1398

1398/12/29

انحراف
درصد

مبلغ  -میلیون ریال

درآمد عملیاتی

1,809,345

1,773,995

3,441,774

35,350

2%

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

()855,416

()862,971

()1,577,195

7,555

1%-

سود ناخالص

953,929

911,024

1,864,579

42,905

5%

هزینه های اداری و تشکیالتی

()145,085

()122,268

()318,826

()22,817

19%

سایر اقالم عملیاتی

27,891

19,779

46,575

8,112

41%

سود عملیاتی

836,735

808,535

1,592,328

28,200

3%

هزینه های مالی

()94,176

()128,039

()258,360

33,863

26%-

سایر درآمدها ( هزینه های ) غیر عملیاتی

()92,076

()988

4,691

()91,088

9219%

سود قبل از کسر مالیات

650,483

679,508

1,338,659

()29,025

4%-

مالیات سال جاری

()168,355

()153,741

()296,226

()14,614

10%

مالیات سالهای قبل

0

()11,444

()39,625

11,444

482,128

514,323

1,002,808

()32,195

سود خالص

6%-

 . 4-5-1درآمدهای عملیاتی
گزارش فروش به تفکیک اشکال دارویی به شرح جدول ذیل می باشد :

شرح

1398/12/29

1399/06/31
مقدار -عدد

مبلغ -میلیون ریال

مقدار -عدد

مبلغ -میلیون ریال

گروه قطره ومحلول

36,757,586

941,874

78,454,715

1,866,203

گروه منودوز

2,051,700

31,667

17,577,600

139,249

گروه پماد

14,797,517

252,948

32,411,813

483,586

گروه آمپول

2,740,285

64,258

7,354,115

146,065

گروه اسپری استنشاقی

2,839,323

516,992

5,584,756

795,692

1,606

0

10,979

1,809,345

141,382,999

3,441,774

درآمد ارائه خدمات
جــمــع کــــل

59,186,411

با توجه به بررسی روند فروش ریالی محصوالت در پایان دوره مالی منتهی به  31شهریور  1399در مقایسه با دوره مشابه سال قبل  ،معادل
 2%افزایش داشته است  ،تغییرات در مقدار گروههای دارویی عمدتا ناشی از بهینه سازی سبد محصول جهت افزایش تولید محصوالت با
حاشیه سود باالتر و حفظ و افزایش سهم بازار شرکت در صنعت دارویی کشور  ،که در نهایت حاشیه سود خالص به فروش  % 27محقق
گردیده است  .مدیریت شرکت انتظار دارد این روند بهبود ادامه یافته و با تالش در جهت اخذ افزایش قیمت محصوالت تولیدی از سازمان
غذا و دارو و تولید محصوالت جدید  ،عملکرد شرکت را بهبود و افزایش سود ناخالص شرکت را موجب گردد .
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 . 4-5-2بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کاالی فروش رفته در پایان دوره مالی منتهی به  31شهریور  1399نسبت به دوره مشابه سال قبل  %1کاهش یافته است که
ناشی از کاهش در آحاد تولید می باشد .
مبلغ _ میلیون ریال

جدول بهای تمام شده

شرح

دوره مالی منتهی به

دوره مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1399/06/31

1398/06/31

1398/12/29

مواد مستقیم مصرفی

591,813

600,551

1,139,923

دستمزد مستقیم تولید

74,192

58,232

117,220

سربار تولید

196,687

143,157

312,390

جمع هزینه های تولید

862,692

801,940

1,569,533

موجودی کاالی در جریان ساخت اول دوره

122,134

95,835

95,835

موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره

()130,391

()42,647

()122,134

بهای تمام شده کاالی تولید شده

854,435

855,128

1,543,234

موجودی کاالی ساخته شده اول دوره

112,830

146,791

146,791

موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

()111,849

()138,948

()112,830

جمع بهای تمام شده

855,416

862,971

1,577,195

 . 4-5-3هزینه های سربار ،فروش  ،اداری و عمومی

هزینه های سربار در دوره مالی منتهی به  31شهریور سال  1399نسبت به دوره مشابه سال قبل 37درصد افزایش یافته است  .افزایش
سربار عمدتا ناشی از افزایش دستمزد  ،افزایش پایه نرخ ارز و افزایش نرخ مواد اولیه و ملزومــات تولید می باشد  .هزینه های اداری و
عمومی و فروش دوره مالی منتهی به  31شهریور سال  1399نسبت به دوره مشابه سال قبل  % 17افزایش یافته است  .افزایش دستمزد
مطابق الزامات قانون کار بوده است  .از طرفی برنامه ریزی الزم در خصوص کنترل دقیق و موثر درساعات کارکرد کارکنان و جذب نیرو
صورت پذیرفته است.
 . 4-5-4هزینه های مالی

هزینه های مالی در پایان دوره مالی منتهی به  31شهریور 1399مبلغ 176ر 94میلیون ریال بوده  ،که نسبت به دوره مشابه سال قبل به مبلغ
039ر 128میلیون ریال معادل  %26کاهش یافته است  .علت وجود هزینه های مالی عمدتا ناشی از عدم پرداخت مطالبات سررسید شده
شرکت توسط شرکت های پخش بوده و این موضوع باعث ایجاد مشکالت عدیده نقدینگی در روند جاری شرکت گردیده است  .با توجه به
برنامه ریزی مدیریت جهت تامین منابع ارزان قیمت ودرصورت ثبات نرخ سود تسهیالت  ،پیگیری دریافت مطالبات سر رسید شده می باشد .

روایدها یا معامالتی که تاثیرات آنها بر شرکت همراه با ابهام عمده باشد:

روادید یا معامالتی که بر عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد لیکن تاثیرات آن برای مدیریت مبهم باشد متصور نیست.
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مهمترین معیارها و شاخصهای عملکردی

صنعت داروسازی در ایران با وجود تولید کنندگان زیاد  ،از جمله صنایع مهم و استراتژیک محسوب می گردد و از نظر سود آوری در تقسیم
بندی جزء منابع سود آور طبقه بندی می گردد.چشم انداز بخش داخلی دارویی ایران مثبت ارزیابی می شود و روند  2سال اخیر نیز نشان از
بهبود چشمگیری در عملکرد شرکت را نشان می دهد  .با توجه به حاشیه سود مناسب  ،این صنعت در سطح مطلوبی از لحاظ سودآوری در
بین صنایع محسوب می شود  .ولی متاسفانه زنجیره تامین دارو به دلیل عدم پرداخت مطالبات سر رسید شده شرکت های تولید کننده دارو
طی چند سال اخیر دچار چالش کمبود نقدینگی گردیده و نوسانات شدید نرخ ارز و حذف اقالم خریدهای خارجی از ارز مبادله ای توسط
بانک مرکزی نیز مزید بر علت گردیده است.
تحقق ادامه روند سال  1399مستلزم رفع موانع تولید از جمله افزایش نرخ ارز ،مشکالت نقدینگی به دلیل عدم امکان وصول به موقع
مطالبات  ،سیاست انقباضی بانک ها  ،عدم امکان تامین به موقع مواد به دلیل مشکالت نقدینگی  ،رقابت شدید تولید کنندگان جهت فروش
محصوالت  ،افزایش هزینه های مالی ناشی از عدم امکان تمدید به موقع تسهیالت دریافتی و اخذ جرائم می باشد که ممکن است نتایج واقعی
به نحوه چشمگیری با پیش بینی متفاوت باشد.
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