شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

مجمع عمومي عادي ساﻻنه صاحبان سهام شركت سبحان دارو )سهامي عام (
با احترام

در اجراي مفاد ماده  ٢٣٢اصﻼحيه قانون تجارت ،مصوب اسفند ماه  ، ١٣٤٧بدينوسيله گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت
براي سال مالي منتهي به  ١٣٩٩/١٢/٣٠تقديم مي گردد .
گزارش حاضر به عنوان يكي از گزارش هاي ساﻻنه هيات مديره به مجمع،مبتني بر اطﻼعات ارائه شده در صورت هاي مالي بوده و
اطﻼعاتي را در خصوص وضع عمومي شركت و عملكرد هيات مديره فراهم مي آورد.
به نظر اينجانبان اطﻼعات مندرج در اين گزارش كه درباره عمليات و و ضع عمومي شركت مي با شد،با تاكيد بر ارائه من صفانه نتايﺞ
عملكرد هيات مديره و در جهت حفظ منابع شركت و انطباق با مقررات قانوني و ا سا سنامه شركت تهيه و ارائه گرديده ا ست .اين
اطﻼعات هماهنگ با واقعيت هاي موجود بوده و اثرات آنها در آينده تا حدي كه در موقعيت فعلي مي توان پيش بيني نمود ،به نﺤو
درست و كافي در اين گزارش ارائه گرديده و هيچ موضوعي كه عدم آگاهي از آن موجب گمراهي استفاده كنندگان است ،از گزارش
حذف نگرديده است .

اين گزارش در تاريخ  ١٤٠٠/٠٢/١١به تاييد هيات مديره شركت رسيده است .

رديف

نام اعضاي هيات مديره

نماينده

سمت

١

١

١

شركت كي بي سي )سهامي عام (

دكتر مهدي ايثاري نيا

رئيس و عضو غير موظف هيات مديره

٢

شركت سبحان انكولوژي )سهامي عام(

دكتر احمد علي نورباﻻ تفتي

نايب رئيس و عضو غير موظف هيات مديره

٣

گروه دارويي سبحا )سهامي عام (

مهندس علي گودرزي

مديرعامل و موظف هيات مديره

٤

شركت سرمايه گذاري البرز )سهامي عام(

بهمن گنجي

معاونت مالي و اقتصادي و عضو موظف هيات مديره

٥

شركت البرز دارو )سهامي عام(

دكتر محمد پيكان پور

عضو غير موظف هيات مديره

١

امضاء

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

رديف
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١٨
١٩
٢٠
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٢٢
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٢٥
٢٦
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٢٨
٢٩

ﺻﻔﺤﻪ
٣
٣
٤
٤
٥
٥
٥-٦
٦-٩
١٠
١١
١٢
١٢
١٢
١٢
١٣
١٣
١٤
١٤-١٦
١٦-١٧
١٧
١٨
١٨-١٩
١٩
١٩
١٩
٢٠
٢٠
٢٠
٢٠

ﺷﺮح
گزيده اطﻼعات
پيام هيﺌﺖ مديﺮه
تاريخچﻪ تاسيس و موضوع فعاليﺖ ﺷﺮكﺖ
استﺮاتژي هاي ﺷﺮكﺖ
سﺮمايﻪ و تﺮكيب سهامداران
ﺷﺮكﺖ از منظﺮ بورس اوراق بهادار
مﺤيط حقوقي ﺷﺮكﺖ
اهم فعاليﺖ ها
اطﻼعات مقايسﻪ اي-توليد مقداري-فﺮوش ريالي
اقﻼم عمده خﺮيد
تغييﺮات در سﺮمايﻪ گذاري
تغييﺮ در ساختار سﺮمايﻪ و سياسﺖ هاي مالي
بدهي هاي بلندمدت
تسهيﻼت مالي
وضعيﺖ ارزي
دعاوي حقوقي و بدهي احتمالي
تاريخ انتصاب و تغييﺮات اعضاي هيات مديﺮه
نظام راهبﺮدي ﺷﺮكﺖ
كميتﻪ حسابﺮسي داخلي
سابقﻪ اجﺮايي مديﺮان
حسابﺮس مستقل و بازرس قانوني
ريسك
عملكﺮد اجتماعي
تﺮكيب نيﺮوي انساني
نسبتهاي مالي
سود انباﺷتﻪ
زمانبندي پﺮداخﺖ سود
بﺮنامﻪ هاي آينده ﺷﺮكﺖ
روﺷهاي تماس با ﺷﺮكﺖ

٢

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

) ارقام به ميليون ريال(

گزيده اطﻼعات :
سال ١٣٩٩

سال ١٣٩٨

الف – اطﻼعات عملكرد مالي طي سال )مبالغ به ميليون ريال (
٥,٩٢١,٨٤٠
٣,٢٠٦,١٤٩
٧٩,٤٨٨
٢,٣٦٦,٩٥٦
٤٥٨,٠٤٢

درآمد خالص
سود عملياتي
درآمدهاي غيﺮ عملياتي
سود خالص – پس از كسﺮ ماليات
وجوه نقد حاﺻل از فعاليﺖ هاي عملياتي

٣,٨٤٧,٠٠٤
١.٨٣٨.٩٠٠
٣٨,٠٤٨
١,٢٥١,٤٩٠
٣٢٧,٤٣٣

ب -اطﻼعات وضعيت مالي در پايان سال ) مبالغ به ميليون ريال (
٧,٥٥٢,٥٨٣
٣,٥٩٧,٤٦٠
١,٣٣٠,٠٠٠
٣,٩٥٥,١٢٣

جمع دارايي ها
جمع بدهي ها
سﺮمايﻪ ثبﺖ ﺷده
جمع حقوق ﺻاحبان سهام

٤,٩٩٤,٥٩٥
٢,٥٧٣,٤٢٨
١,٠٣٠,٠٠٠
٢,٤٢١,١٦٧

ج – نرخ بازده )درصد (
٣٨
٧٤

نﺮخ بازده دارايي ها
نﺮخ بازده حقوق ﺻاحبان سهام

٣٠
٥٨

د -اطﻼعات مربوط به هر سهم
١,٣٣٠
١,٩٤٢
)(١١٢

تعداد سهام در زمان بﺮگزاري مجمع ) ميليون سهم (
سود عملياتي هﺮ سهم – ريال
سود غيﺮ عملياتي هﺮ سهم –ريال

١,٠٣٠
١,١٢٢
)(١٣٧

پيام هيئت مديره :
ﺻنعﺖ دارويي كشور همﺮاه بـا نوسـانات نـﺮخ مـواد اوليـﻪ از يـك سـو و ثابـﺖ بـودن نـﺮخ فـﺮوش از سـوي ديگـﺮ ،تصـميم گيـﺮي و سياسـﺖ گـذاري
را بـﺮاي مـديﺮان دســﺖ انـدركار پيچيــده كــﺮده اسـﺖ در ايـن راســتا مـديــﺮان مـي تواننــد بـا تـدوين بﺮنامــــﻪ ريـزي همـﻪ جانبـــﻪ و جامــع  ،بــا
انتخاب استﺮاتـژي هاي كارآمـد و ارائـﻪ خدمــات بـﻪ بهتـﺮين كيﻔيـﺖ و رقـابتي تـﺮين وضعيــﺖ در ارائــﻪ فـﺮوش مﺤصـوﻻت بـﻪ بـازار سـهم بنگـاه
را حﻔظ و ارتقاءبخشند و انتظارات سهامداران را بﺮآورده نمايند.
ﺷﺮكﺖ سبﺤان دارو با ﺷناخﺖ وتﺤليـل موقعيـﺖ خـود بـا بكـارگيﺮي ابزارهـاي مناسـب همچـون بﺮنامـﻪ ريـزي اسـتﺮاتژيك نگـاهي دقيـق بـﻪ آينـده
دارد و بــﻪ منظــور حﻔــظ وارتقــاء موقعيــﺖ خــود در عﺮﺻــﻪ رقابــﺖ بــا تبيــين اســتﺮاتژيهايي بــﻪ ﺷــﺮح زيﺮ،ســازماني چابــك و انعطــاف پــذيﺮ ايجــاد
خواهـد نمـود تﺤقـق ايــن هـدف فقـط بـا تغييــﺮ سـاختاري و سـازماندهي ميسـﺮ نبــوده بلكـﻪ تغييـﺮ در فﺮهنـگ و ﺷــيوه اعمـال مديﺮيــﺖ مدنظـــﺮ
بوده كﻪ در اين راستا بايد گام بﺮداﺷﺖ.

٣

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

تاريخچه تاسيس شركت :
ﺷﺮكﺖ سبﺤان دارو )سهامي عام( با نام ﺷﺮكﺖ آرايشي بهداﺷتي سويﺮان )سهامي خاص( با ﺷماره ﺷناسﻪ ملي  ١٠١٠٢٤٠٢٥٥٣و كد اقتصادي
 ٤١١٣١٩٨٩٥٤٥٦در تاريخ  ٦بهمن ماه  ١٣٨١تﺤﺖ ﺷماره ١٩٨٤٣٣در اداره ثبﺖ ﺷﺮكتها و مالكيﺖ ﺻنعتي تهﺮان بﻪ ثبﺖ رسيده اسﺖ .تغييﺮ
نام ﺷﺮكﺖ از آراي شي بهدا ﺷتي سويﺮان بﻪ سبﺤان دارو ) سهامي خاص( بﻪ موجب ﺻورتجل سﻪ مجمع عمومي فوق العاده مورخ ١٣٨٣/٠٦/٠٧
ﺻورت پذيﺮفتﻪ ا سﺖ .در تاريخ  ١٣٨٤/٠٨/١٤نوع ﺷﺮكﺖ از سهامي خاص بﻪ سهامي عام تبديل و با نماد ) سبﺤان( در تاريخ  ١٣٨٩/٠٩/٠٨در
گﺮوه )مواد و مﺤ صوﻻت داروئي( و زيﺮگﺮوه )توليد داروهاي ﺷيميائي و گياهي( با كد  ٤٣-٢٣در بازار اول فﺮابورس پذيﺮفتﻪ ﺷد و نام ﺷﺮكﺖ با
ﺷماره  ١٠٨١٥در تاريخ  ١٣٨٩/٠٩/٣٠در فهﺮ سﺖ ﺷﺮكتهاي ثبﺖ ﺷده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گﺮديد .در حال حا ضﺮ ﺷﺮكﺖ
سبﺤان دارو ) سهامي عام( جزء واحدهاي تجاري فﺮعي ﺷﺮكﺖ گﺮوه دارويي سبﺤان ) سهامي عام(ا سﺖ و واحد تجاري نهايي گﺮوه ،ﺷﺮكﺖ گﺮوه
دارويي بﺮكﺖ )سهامي عام( ميباﺷد .دفتﺮ مﺮكزي ﺷﺮكﺖ در تهﺮان و كارخانﻪ آن در ﺷهﺮ ﺻنعتي رﺷﺖ واقع ﺷده اسﺖ.
موضوع فعاليت شركت :
موضوع فعاليﺖ ﺷﺮكﺖ طبق ماده  ٢اساسنامﻪ عبارت اسﺖ از :انجام امور مﺮبوط بﻪ تﺤقيق ،توسعﻪ ،پيشبﺮد ،ساخﺖ مﺤصوﻻت داروئي ،آرايشي،
بهداﺷتي يا مواد ﺷيميائي بطور مستقيم يا از طﺮيق اﺷخاص ثالث ،توليد ،خﺮيد ،واردات ،فﺮوش ،پخش ﺻادرات ،بازاريابي و تجارت بﻪ هﺮ طﺮيقي
نسبﺖ بﻪ مﺤصوﻻت ،از جملﻪ فﺮآورده هاي داروئي ،مكملهاي رژيمي و ورزﺷي ،غذايي و پﺮوبيوتيك  ،آرايشي و بهداﺷتي و ﺷيميائي از هﺮ قبيل،
بصــورت مواد اوليﻪ ،مﺤصــول تكميل ﺷــده ،نيمﻪ توليد ﺷــده ،بالك  ،بﻪ اســتثناي مواردي كﻪ بﻪ موجب قانون ممنوع گﺮديده باﺷــد و خﺮيد
كارخانجات بﻪ منظور توليد فﺮآورده هاي داروئي ،آراي شي ،و بهدا ﺷتي و مو ضوع ﺷﺮكﺖ م ضافاً عبارت سﺖ از انجام سايﺮ اموري كﻪ ﺷﺮكﺖ ممكن
اسﺖ مناسب يا مكمل موضوعات مشﺮوح فوق بﻪ طور مستقيم يا غيﺮ مستقيم تشخيص داده باﺷد و انجام هﺮگونﻪ عمليات مجاز بازرگاني.
استراتژي هاي شركت :
 -١حﻔظ خطوط توليد موجود
 -٢توسعﻪ خطوط و افزايش ظﺮفيتهاي توليدي با اجﺮاي پﺮوژه هاي در دسﺖ اجﺮا و آتي
 -٣توليد مﺤصوﻻت تﺤﺖ ليسانس ﺷﺮكتهاي معتبﺮ اروپايي
 -٤توسعﻪ جغﺮافيايي بازار )توسعﻪ داخلي  ،توسعﻪ ﺻادراتي(
 -٥استقﺮار GMPدر خطوط توليد
 -٦توسعﻪ منابع انساني
-٧افزايش فﺮوش و قﺮارگﺮفتن در رتبﻪ اول ﺷﺮكﺖ هاي بﺮتﺮ داروئي )توليد داخلي( در افق پنج سالﻪ.

٤

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سرمايه و تركيب سهامداران :
سﺮمايﻪ ﺷﺮكﺖ در سال مالي منتهي بﻪ  ٣٠اسﻔند  ١٣٩٩مبلﻎ  ١,٣٣٠ميليارد ريال منقسم بﻪ  ١,٣٣٠ميليون سهم با نام  ،يك هزار
ريالي  ،تماماً پﺮداخﺖ ﺷده مي باﺷد.
١٣٩٩/١٢/٣٠

نام سهامدار
تعداد سهام

درصد

ﺷﺮكﺖ گﺮوه دارويي سبﺤان )سهامي عام (

٨٧٧,٦٩٠,٦٤٨

٦٦

ﺷﺮكﺖ سﺮمايﻪ گذاري البﺮز ) سهامي عام (

٢٢٦,٩٦٢,١٦١

١٧

ﺷﺮكﺖ سﺮمايﻪ گذاري اعتﻼ البﺮز )سهامي عام(

٢٥,٥٥٦,٩١٥

٢

سايﺮ سهامداران

١٩٩,٧٩٠,٢٧٦

١٥

١,٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠

ﺟمع
شركت از منظر بورس اوراق بهادار :
وضعيت معامﻼت و قيمت سهام :

وضعيت سهام شركت طي سال  ١٣٩٩و سه سال اخير به شرح زير بوده است :

سال مالي منتهي بﻪ

تعداد سهام معامله شده

تعداد كل سهام شركت

درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد كل سهام

آخرين قيمت)ريال(

١٣٩٩/١٢/٣٠

٤٩٧,٠٧٥,١٠٣

١,٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٧

٢١,٥٣٠

١٣٩٨/١٢/٢٩

١,٠٦١,٥٥٠,٠٨٥

١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٣

١٩,٤٣١

١٣٩٧/١٢/٢٩

١٨١,٧٣٧,٥٠٧

١,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠

١٧,٦٤

٤,٢٢٥

١٣٩٦/١٢/٢٩

٣٣,٩٠٢,٢٢٥

٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٥,٨٥

٣,٧١٩

محيط حقوقي شركت :
مهمتﺮين قوانين و مقﺮرات حاكم بﺮ فعاليﺖ ﺷﺮكﺖ عبارتند از :
 قانون تجارت قانون مالياتهاي مستقيم قانون كار و قانون تامين اجتماعي قوانين و مقﺮرات بورس اوراق بهادار قوانين و مقﺮرات وزارت بهداﺷﺖ  ،درمان و آموزش پزﺷكي قوانين و مقﺮرات مﺮتبط دولتي اساسنامﻪ ﺷﺮكﺖ-

استانداردهاي حسابداري و حسابﺮسي
مصوبات هيﺌﺖ مديﺮه
قانون مبارزه با پولشوئي
در حد اطﻼعات هيأت مديﺮه  ،قوانين و مقﺮراتي كﻪ تأثيﺮ قابل مﻼحظﻪ اي بﺮ فعاليتهاي ﺷﺮكﺖ داﺷتﻪ يا انتظار بﺮود تأثيﺮ قابل مﻼحظﻪ
اي بﺮ فعاليتهاي ﺷﺮكﺖ داﺷتﻪ باﺷد طي سال مالي مورد گزارش  ،وضع نشده اسﺖ.

٥

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

اهم فعاليتها در سال  ،به شرح ذيل مي باشند :
 -١در سال  ،١٣٩٩پروانه هاي اخذ شده و سي تي دي هاي ارسالي براي محصوﻻت به شرح زير ميباشد:

-١-١پروانه هاي اخذ شده :

 -١قﺮص پيوستﻪ رهش ديكلوتان  ١٠٠ميليگﺮمي
 -٢قﺮص پيوستﻪ رهش متﻔورمين-سبﺤان  ٥٠٠ميليگﺮمي
 -٣قﺮص پيوستﻪ رهش متﻔورمين-سبﺤان  ١٠٠٠ميليگﺮمي
-٤كپسول زالپلون  ٥ميليگﺮمي
 -٥كپسول زالپلون  ١٠ميليگﺮمي
-٦اسپﺮي هﺮبي كالم
-٧قﺮص جويدني دايمكﺖ  ١٢٥ميليگﺮمي
-٨قﺮص ژاگلوزين  ١٠ميليگﺮمي
 -٩قﺮص ژاگلوزين  ٢٥ميليگﺮمي
 -١٠قﺮص ﻻرگازين  ٢٥ميليگﺮمي
 -١١قﺮص ﻻرگازين  ١٠٠ميليگﺮمي
 -١٢قﺮص تتﺮابنازين  ٢٥ميليگﺮمي

 - ١-٢سي تي دي هاي ارسالي :

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩
-١٠

 قﺮص تتﺮابنازين  ٢٥ميليگﺮميكپسول كافﺌين  ١٠٠ميليگﺮمي
كپسول كافﺌين  ٢٠٠ميليگﺮمي
قﺮص اندانستﺮون  ٨ميليگﺮمي
قﺮص واﻻسيكلوويﺮ  ٥٠٠ميليگﺮمي
قﺮص واﻻسيكلوويﺮ  ١٠٠٠ميليگﺮمي
قﺮص امپاگليﻔلوزين/متﻔورمين  ٥٠٠/٥ميليگﺮمي
قﺮص آپيكسابان  ٢/٥و  ٥ميلي گﺮم
پماد زينك اكسيد  ٢٥درﺻد
قﺮص آلوگﻼتين  ٢٥ميلي گﺮمي

-٢محصوﻻت ﺟديدي كه درسال  ١٣٩٩اولين سري ساخت آن تائيد شده ومجوز ورود به بازارآن صادرشده است :
-١كﺮم كلوتﺮيمازول واژينال
-٢قﺮص پيوستﻪ رهش ديكلوتان ١٠٠
-٣قﺮص اونيتﺮيل  ٨ميلي گﺮمي
-٤پماد زينك اكسايد %٢٥
-٥قﺮص ايمي پﺮامين  ١٠ميلي گﺮمي فيلم كوت

٦

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

-٦قﺮص ايمي پﺮامين  ٢٥ميلي گﺮمي فيلم كوت

-٣محصوﻻت ي كه براي آنها درخواست تعيين مسير صورت گرفته و مدارك اوليه به سازمان غذا و دارو ارسال گرديده:
-١قﺮص پيوستﻪ رهش اينداپاميد  ١,٥ميليگﺮمي
-٢قﺮص ﻻكوزاميد ١٠٠
٣و٤و-٥قﺮص ميﺮتازاپين  ١٥و  ٣٠و  ٤٥ميلي گﺮمي
-٦كپسول پﺮگابالين  ٣٠٠ميلي گﺮم
٧و-٨كافﺌين ١٠٠و  ٢٠٠ميلي گﺮمي
-٩قﺮص پيوستﻪ رهش اوروسيتﺮا  ١٥ميليگﺮمي

-٤محصوﻻت ﺟديدي كه مجوز اولين سري ساخت آنان در سال  ١٣٩٩درخواست گرديده است :
-١قﺮص پيوستﻪ رهش اينداپاميد  ١,٥ميليگﺮمي
-٢قﺮص ﻻكوزاميد ١٠٠
٣و٤و-٥قﺮص ميﺮتازاپين  ١٥و  ٣٠و  ٤٥ميلي گﺮمي
-٦كپسول پﺮگابالين  ٣٠٠ميلي گﺮم
٧و-٨كافﺌين ١٠٠و  ٢٠٠ميلي گﺮمي
-٩قﺮص پيوستﻪ رهش اوروسيتﺮا  ١٥ميليگﺮمي

-٥محصوﻻت ﺟديد تصويب شده توسط كميته طرح تحقيق و توسعه :
 -١قﺮص تلميسارتان  ٨٠ميلي گﺮمي
 -٢تلميسارتان/هيدروكلﺮوتيازيد 12.5/80و 25/80
 -٣قﺮص كنديسارتان  ٨و  ١٦ميلي گﺮمي
 -٤كپسول دوكسپين  ١٠و  ٢٥ميلي گﺮمي
 -٥اسپﺮي بزاق مصنوعي
 -٦قﺮص زولپيدم مديﻔايد ريليز  6.25و  12.5ميلي گﺮمي
 -٧قﺮص آلپﺮازوﻻم آهستﻪ رهش  ٢ميلي گﺮمي
 -٨قطﺮه مولتي ويتامين و زينك
 -٩كپسول كاريپﺮازين  ١/٥و  ٣و  ٦ميلي گﺮمي
 -١٠قﺮص لوراسيدون  ٢٠و  ٤٠ميلي گﺮمي
 -١١قﺮص ﻻكوزاميد ٥٠و١٠٠و١٥٠و ٢٠٠ميلي گﺮمي
 -١٢كپسول پﺮگابالين  ٣٠٠ميليگﺮم

 -٦اسكيل آپ هاي سال :١٣٩٩

-١پماد زينك اكسيد %٢٥
 -٢قﺮص اونيتﺮيل  ٨ميلي گﺮمي

 -٣قﺮص جويدني دايمكﺖ  ١٢٥ميليگﺮمي

٧

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤

قﺮص آپيكسابان  ٢,٥ميليگﺮمي
قﺮص آپيكسابان  ٥ميليگﺮمي
قﺮص آتورواستاتين  ٤٠ميليگﺮمي)تغييﺮ فﺮمول بﻪ دليل اﺻﻼح ديسولوﺷن بﺮ اساس فارماكوپﻪ(
قﺮص هيزاريد)تغييﺮ فﺮمول بﻪ دليل اﺻﻼح ديسولوﺷن بﺮ اساس فارماكوپﻪ(
قﺮص كليدينيوم-سي)تغييﺮ فﺮمول بﻪ دليل افﺖ تعيين مقدار در پايداري ادواري(
قﺮص ايمي پﺮامين  ١٠ميليگﺮمي)تغييﺮ از روكش ﺷكﺮي بﻪ فيلم كوت(
قﺮص ايمي پﺮامين  ٢٥ميليگﺮمي)تغييﺮ از روكش ﺷكﺮي بﻪ فيلم كوت(
كپسول نيوفن )تغييﺮ فﺮمول بﻪ دليل مشكل پﺮﺷوندگي(
قﺮص ملوكاسﺖ  ١٠ميليگﺮمي)تغييﺮ گﺮيد ( HPC
قﺮص اكسكارپين  ١٥٠ميليگﺮمي)تغييﺮ فﺮمول بﻪ دليل اﺻﻼح ديسولوﺷن بﺮ اساس فارماكوپﻪ(
قﺮص اكسكارپين  ٣٠٠ميليگﺮمي)تغييﺮ فﺮمول بﻪ دليل اﺻﻼح ديسولوﺷن بﺮ اساس فارماكوپﻪ(

-٨گزارش فعاليت هاي صادراتي سال : ١٣٩٩
٨-١فعاليت هاي صادراتي مربوط به كشور ويتنام:

-ارسال  CTDقﺮص آتورواستاتين  ٤٠ميلي گﺮمي

٨-٢فعاليت هاي صادراتي مربوط به كشور لبنان:

 -ارسال  CTDكپسول پﺮگابالين  ١٥٠ميلي گﺮمي

٨-٣فعاليت هاي صادراتي مربوط به كشور قزاقستان:

 ارسال CTDكپسول فنوفيبﺮات  ٢٠٠ميلي گﺮمي )ثبﺖ مجدد( ارسال  CTDقﺮص كوتﺮيماكسازول) ٨٠ثبﺖ مجدد( ارسال  CTDقﺮص ديلتيازم  ٦ميلي گﺮمي )ثبﺖ مجدد(ارسال  CTDقﺮص كلونازپام  ٢ميلي گﺮمي )ثبﺖ مجدد(ارسال CTDقﺮص هالوپﺮيدول  ./٥و  ٥ميلي گﺮميارسال CTDقﺮص سيتالوپﺮام  ٢٠و  ٤٠ميلي گﺮميارسال CTDقﺮص والسارتان  ٨٠و  ١٦٠ميلي گﺮمي-ارسال CTDقﺮص مونتﻪ لوكاسﺖ  ١٠ميلي گﺮمي

٨-٤فعاليت هاي صادراتي مربوط به آذربايجان:

 ارسال CTDقﺮص آتورواستاتين  ٤٠ميلي گﺮمي -ارسال CTDپماد كلوبيتان

٨ -٥فعاليتهاي صادراتي مربوط به تاﺟيكستان
 ارسال CTDپماد كلوبيتان -ارسال  CTDقﺮص ديازپام  ١٠-٥ميلي گﺮمي

٨-٦فعاليتهاي صادراتي مربوط به گرﺟستان
-ارسال CTDقﺮص ديازپام  ١٠ميلي گﺮمي

٨

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

 ارسال  CTDكپسول پﺮگابالين  ١٥٠ميلي گﺮمي٨-٧فعاليتهاي صادراتي مربوط به اوكراين

-ارسال  CTDكپسول پﺮگابالين  ١٥٠ميلي گﺮم

٨-٨فعاليتهاي صادراتي مربوط به عراق

رفع نواقص پﺮونده قﺮص ديازپام و الپﺮازوﻻم ارسال  CTDقﺮص سيناسﺖ  ٣٠و  ٦٠ميلي گﺮمارسال  CTDقﺮص سيتالوپﺮام  ٢٠و  ٤٠ميلي گﺮمي-ارسال  CTDقﺮص الزانتين ١٠ميلي گﺮم

٨-٩كشورها وتعداد محصوﻻت در حال ثبت:

تعداد اقﻼم

كشورها

٩

قزاقستان

٣

تاجيكستان

٣

گﺮجستان

٢

آذربايجان

) ٣هﺮ كشور  ١قلم(

اوكﺮاين-لبنان-ويتنام

-٨-١٠صادرات محصول به مبلغ ارزي ٤٠٠,٧٠١دﻻر به كشورهاي عراق  ،افغانستان  ،ونزوئﻼ و سوريه

 -٩خﻼصه اي از فعاليتهاي اصﻼح و توسعه كارخانه :
 -١اخذ گواهي نامﻪ  GMPخط توليد نيمﻪ جامدات
 -٢اخذ جايزه ﺻادر كننده بﺮتﺮ استان گيﻼن
 -٣اخذ جايزه كارآفﺮين بﺮتﺮ استان گيﻼن
-٤اورهال دستگاه پﺮكن پماد وكﺮم واضافﻪ نمودن دستگاه فوق بﻪ خط توليد نيمﻪ جامدات.

-٥انجام اﺻﻼحات ﻻزم در اتاق تميز پﺮس قديم دربخش توليد وآماده سازي ان جهﺖ نصب دستگاه كوتﺮ.
 -٦نصب وراه اندازي دستگاه كوتﺮ جديد ماﺷين سازي نامدار و تﺤويل بﻪ واحد توليد پس از انجام تستهاي ﻻزم.
 -٧احداث انبارمﺤلولهاي آزمايشگاهي بﺮ اساس استانداردهاي ايمني وانتقال انبار قديم بﻪ مﺤل جديد.
-٨خﺮيد  ،نصب و راه اندازي دو دستگاه چيلﺮ جهﺖ تامين سيستم تهويﻪ مطبوع در خطوط توليد.
-٩خﺮيد جعبﻪ تقسيم ماﺷين توليدي ايما  ،فورمينگ پايين و دماسنج ديجيتال جهﺖ خطوط توليد.
 -١٠نصب وراه اندازي مبدلهاي آب گﺮم در بخشهاي مختلف جهﺖ تامين آب گﺮم ﻻزم در بخش ساخﺖ قطﺮه ومﺤلول سازي.
-١١تكميل سيستم كنتﺮل ومانيتورينگ نيمﻪ جامدات ونصب .GSM
-١٢انجام عمليات نگهداري وتعميﺮات حين توليد بﺮاي ساختمان و تاسيسات و تجهيزات و سيستمهاي تهويﻪ و سﺮويس هاي دوره اي طبق بﺮنامﻪ
 pmجهﺖ دستگاهها وساختمانهاي توليد وآزمايشگاهها وتجهيزات پشتيباني در دو دوره بهار و تابستان.
-١٣انجام سﺮويسهاي ﻻزم وعمليات پشتيباني روزمﺮه جهﺖ كليﻪ دستگاههاي توليدي و ساختمانهاي توليدي وغيﺮ توليدي وسيستمهاي بﺮق
وتهويﻪ وتاسيسات كارخانﻪ.
-١٤ساخﺖ وتجهيز وضوخانﻪ و نمازخانﻪ جديد ﺷﺮكﺖ.
 -١٥نوسازي رستوران ﺷﺮكﺖ وتكميل نماي خاجي آن.

٩

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
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 -١٦نوسازي وتجهيز دفتﺮ مديﺮيﺖ عامل .
 -١٧رفع مغايﺮتهاي اعﻼم ﺷده از طﺮف آزمايشگاه اكﺮوديتﻪ در خصوص ازمايشگاه ميكﺮوبي ﺷامل تعويض دربها ونصب پس باكس.
-١٨تهيﻪ نقشﻪ وانجام مناقصﻪ ساخﺖ اتاق گﺮانول خشك وﺷﺮوع عمليات اجﺮايي.
-١٩تعميﺮ و راه اندازي دستگاه ايما ١

 -١٠عمده ي عملكرد سال  ١٣٩٩واحد آزمايشگاه :
-١تمديد گواهينامﻪ اكﺮوديتﻪ مواد و مﺤصول .
-٢تعويض دودستگاه  HPLCيانگ لين)ازمداركاري خارج بوده ونياز بﻪ تعميﺮات اساسي داﺷتﻪ اسﺖ ( با مدلهاي جديدتﺮ.
-٣تهيﻪ ووركينگ استاندارد وﺻﺮفﻪ جويي بابﺖ اين مسﺌلﻪ بﻪ مبلﻎ  ٣٥ميليارد ريال.
-٤ميزان انطباق باﻻي  ٩٥/٨٤درﺻدي در نتيجﻪ مميزي.

اطﻼعات مقايسه اي پيش بيني هاي در آمد هر سهم با عملكرد واقعي سال  ١٣٩٩و سال : ١٣٩٨

)ارقام بﻪ ميليون ريال(
بودﺟه

واقعي

سال١٣٩٩

سال١٣٩٩

درآمدهاي عملياتي

٤,٤٩٥,١٢٥

٥,٩٢١,٨٤٠

٣,٨٤٧,٠٠٤

بهاي تمام ﺷده درآمدهاي عملياتي

)(٢,٠٩٥,٧٩٠

)(٢,٥٨٩,١٠٠

)(١،٨٣٤،٠٣٠

١٢٣

سود ناخالص

٢,٣٩٩,٣٣٥

٣,٣٣٢,٧٤٠

٢،٠١٢،٩٧٤

١٤٠

٦٧

هزينﻪ عمومي  ،اداري وتشكيﻼتي

)(٢٢٦,٥٢٦

)(١٩٣,٤٧٢

)(١٧٦,٥٩٧

٩٩

١٠

)(٢,٥٢٣

٦٦,٨٨١

٢,٥٢٣

-

-

سود عملياتي

٢,١٦٦,٥٢٢

٣,٢٠٦,١٤٩

١,٨٣٨,٩٠٠

١٤٨

٧٤

هزينﻪ هاي مالي

)(٢٩٧,٣٧٣

)(٣٠٩,٤٥٦

)(٢٦٢،٦٩٢

١٠٤

١٨

٤٠,٢٣٨

٧٩,٤٨٨

٣٣,٠٤٨

١٩٤

١٣٦

سود قبل از كسﺮ ماليات

١,٩٠٩,٣٨٧

٢,٩٧٦,١٨١

١,٦٠٩,٢٥٦

١٥٦

٨٥

ماليات بﺮدرآمد

)(٤٢٩,٦١٢

)(٦٢٦,٢٨٩

١٤٢

٧٠

سود )زيان( خالص پس از كسر ماليات

١,٤٧٩،٧٧٥

٢,٣٤٩,٨٩٢

١,٢٥١،٤٩٠

١٦٠

٨٩

سﺮمايﻪ

١,٥٣٠,٠٠٠

١,٣٣٠,٠٠٠

١,٠٣٠,٠٠٠

٨٧

٢٩

شـــــرح

خالص سايﺮ درآمدها و هزينﻪ ها عملياتي

خالص سايﺮ درآمدها و هزينﻪ هاي غيﺮعملياتي

واقعي سال١٣٩٨

درصد پوشش

درصد تغييرات

بودﺟه

نسبت به سال قبل

١٣٢

٥٤
٤٠

)(٣٥٧,٧٦٦

توليد )مقداري( سال : ١٣٩٩
)هزار عدد(

شرح

ظرفيت اسمي

بودﺟه ١٣٩٩

واقعي ١٣٩٩

واقعي ١٣٩٨

قﺮص و دراژه

٢،٨٤٣،٨٧٦

٢،٥٨١،٩٣١

٣,٢٤٦,١٢٣

٢،٧٤٥،٣٢٣

كپسول

١٥٠،٠٠٠

١٠٥،٦٣٥

١٠٤,٠٧٧

١١٣،١٠٩

پماد و كﺮم

٩،٥٠٠

٥،٩٤٦

٩,٧٥٢

٨،١٣٩

قطﺮه

٢،٦٠٠

٦٢٤

٨٧٦

٦٣٤

١٠

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠
فروش )ريالي( سال : ١٣٩٩

ارقام به ميليون ريال

شرح

بودﺟه ١٣٩٩

واقعي ١٣٩٩

واقعي ١٣٩٨

قﺮص و دراژه

٣,٨٠١,٦٦٥

٥,٠٩٤,٨٦٦

٣,٢١٣,٤١٥

كپسول

٣٤٢,١٤٢

٢٧٨,١٣٨

٢٦٣,٢٤١

پماد و كﺮم

٢٥٤,٣٨٠

٤٢٣,٩٩٥

٢٧٦,٩٦١

قطﺮه

٩٦,٩٣٧

١٢٤,٨٤١

٩٣،٣٨٧

جمع كل

٤,٤٩٥,١٢٤

٥,٩٢١,٨٤٠

٣،٨٤٧،٠٠٤

اقﻼم عمده خريد :

) ارقام به ميليون ريال[

شرح مواد

كشور

نام فروشنده

سال ١٣٩٩

سال ١٣٩٨

آترواستاتين  /كاربامازپين  /گاباپنتين  /تريامسينولون /ناپروكسن .../

ايران

شركت البرز بالك-اشخاص وابسته

٥٣٦،٨٩١

٤٣٩،٩٥٩

استامينوفن/آترواستاتين /پلت/فلوكسامين  /ريسپريدون .../

ايران

شركت توليد مواد اوليه داروپخش )تماد(

٤٩٤،١٣١

١١٠،٤٤٥

ﺟعبه

ايران

چاپ سجاد

١٨٣،٤٥٦

١٠٩،٠٠٦

والسارتان

چين

-

١٠٧،٢٦٧

٠

فويل

ايران

شركت بهينه پوشش ﺟم

١٠٣،٩٥٧

٢١،١٦١

فويل

ايران

شركت آلومينيوم پارس

٥٠،٢٩٤

٢٠٦،٨٠٥

آندنسترون/ديكلوفناك /ديلتيازم  /ﻻموتريژن  /ممانتين

ايران

شركت شيمي داروئي داروپخش)٤١١١١٥٩٣٣٤٥٦

٥٠،١١١

١٥،٢٦٠

آلپرازوﻻم /كلرديازپوكسايد

هند

-

٤٦،٨٩٩

١٤،٧١٤

مدافينيل  /نورتريپتيلين  /تريامترن

ايتاليا

-

٤٥،٤٩٦

١٦،٢٣٤

كليدينيوم برمايد

ايتاليا

-

٤٤،٦٣٩

١٠،٩٣٢

هيدروكسي  /كلويدون  /مانيتول

ايران

كيان بهسام شيمي

٤٣،٤٥٠

٠

انواع تيوپ

ايران

شركت داروپوش

٤٢،٩٤٣

٣٧،٢٣٨

كاربامازپين

چين

-

٤١،٣٣٧

٥٠،٦١٥

فويل

روپيه

-

٣٩،٥٧٧

٢٩،٥٧٣

سيتالوپرام /سرترالين  /توپيرومات

هند

-

٣٩،٥٥٦

٢١،٠٣٥

تالك /ﻻنولين  /ويتامين آ پالميتات  /متيل ساليسيﻼت

ايران

شركت آوا شيمي صبا

٣١،٩٢٦

٤،٠٤٩

پارافين  /وازلين

ايران

شركت رزپليمر)(٤١١١٧٥٣١٦٧٨٦

٣١،٠٣٠

١٤،٧٠٤

-

٣٠،٧٢٧

٤٤،٩٤١

كلسيم فسفات  /كربنات كلسيم /

ايران

شركت صنايع شيميايي و دارويي تبريز

٣٠،٢٧٢

٨،٤٢٤

كلئيدال سليكون  /كراس كارملوز /هيدروكسي  /سديم گليكوﻻت

ايران

ويستا تجارت پارس

٢٨،٣٤٤

٧،٤٤٥

-

٢١،٨٥١

٤،٣٧٥

كافئين  /كلوليدون

ايران

شركت پاس آداك

١٩،٩٦٧

٧،٨٤٣

اتيل الكل  /كا ٣٠

ايران

شركت توليد دارو-اشخاص وابسته

١٨،٣٤٦

١١٧

پوكه

ايران

شركت توليد ژﻻتين كپسول ايران

١٧،٧٨٤

١٧،١٠٨

كلوئيدال  /ادراژيت  /هيدروكسي

ايران

شركت اكبريه

١٦،٩٩٣

١٨،١٢٩

سيلورسولفاديازين

چين

-

١٥،٨٢٧

١٦،٠٥٧

شيرخشت

ايران

ايمان رهبري

١٥،٧٨٢

٣٦،٧٣٣

نشاسته ذرت

ايران

شركت ابن ماسويه

١٥،٤٤٧

٥،٦٢٧

كلونازپام  /والسارتان

ﻻموتريژن  /ريسپريدون

سايمتيكون روغني
ساير

هند

هند

هند

-

١٤،٧١٣

٠

-

-

٤٦٠،٨٧٩

٤١٦،٠٣٨

٢،٦٣٩،٨٩٢

١،٦٨٤،٥٦٧

ﺟﻤﻊ

١١

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

تغييرات در سرمايه گذاري :
)ارقام بﻪ ميليون ريال(

دارائيهاي ثابت :
شــــرح

رديف

سال ١٣٩٩

سال ١٣٩٨

درصد تغييرات

٧,٢٦٥

٧,٢٦٥

٠

١٣٢،٩٠٧

١٠
٤

١

زمين

٢

ساختمان

١٤٦,٤٧٦

٣

ماﺷين آﻻت  ،تاسيسات و تجهيزات

١٧٣,٤٧٢

١٦٦،٩٥٨

٤

وسائط نقليﻪ

٢,٠٩٤

٢،٧٥٩

)(٢٤

(٥

اثاثيﻪ ومنصوبات

٢٦,٦٠٥

٢٠،١٦٨

٣٢

٣٥٥,٩١٢

٣٣٠،٠٥٧

٨

٦

دارائيهاي درجﺮيان تكميل

١٧,٣٩٩

٣١،٢٢٧

)(٤٤

٧

سﻔارﺷات و پيش پﺮداختهاي سﺮمايﻪ اي

٢٨٥,٧٦١

١٨٧،٥٣٧

٥٢

٨

اقﻼم سﺮمايﻪ اي انبار

١٠,٢٩٨

١٠،٣٣٩

-

٦٦٩,٣٧٠

٥٥٩,١٦٠

٢٠

ﺟمــــــــع

جمع

تغيير در ساختار سرمايه و سياستهاي مالي :

حقوق صاحبان سهام

)ارقام بﻪ ميليون ريال(
شـــــــرح

سﺮمايﻪ
افزايش سﺮمايﻪ در جﺮيان
اندوختﻪ قانوني
سود انباﺷتﻪ
ﺟمـــــــع

سال ١٣٩٩

سال ١٣٩٨

درصد تغييرات

١,٣٣٠,٠٠٠
٠
١٣٣,٠٠٠
٢,٤٧٥,٠٥٩

١,٠٣٠,٠٠٠
٠
١٠٣,٠٠٠
١,٢٨٨,١٦٧

٢٩
٢٩
٩٢

٣،٩٩٥،١٢٣

٢،٤٢١،١٦٧

٦٥

بدهي ها ي بلند مدت:

)ارقام بﻪ ميليون ريال(
شـــــرح

ذخيﺮه مزاياي پايان خدمﺖ كاركنان
پﺮداختني هاي بلند مدت

سال ١٣٩٨

سال ١٣٩٧

درصد تغييرات

١٥٣,٩٥١
٠

٩٨,٦٩٢
٢٦١,٣١٧

٥٦
-

١٥٣,٩٥١

جمع

٣٦٠,٠٠٩

تسهيﻼت مالي دريافتي :

)(٥٧

شرح

سال )-١٣٩٩ميليون ريال(

سال )-١٣٩٨ميليون ريال(

تسهيﻼت

١,٥٥٠,٤٣٤

٨٤٥,٧٠٧

خﺮيد دين توسط بانك

٣٨٧,٤٣٥

٤٩٩,٩٦٧

ﺟمــــع

١,٩٣٧,٨٦٩

١,٣٤٥,٦٧٤

١٢

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

وضعيت ارزي:
نوع ارز

سال -١٣٩٩مبلغ ارزي

سال -١٣٩٨مبلغ ارزي

شرح
منابع ارزي طي سال

دينار

٢٧٧,٠٤٩,٢٦٤

٧,٩١٩,٤٠٠

منابع ارزي طي سال

دﻻر

١٧٩,٠٦٢

٦٣,٧٥٠

مصارف ارزي طي سال

يورو

٢,٣٠٨,٣٨٣

٢,٦٧٤,٨٥٤

مصارف ارزي طي سال

يوآن

٢٣,٧٢٦,٦٥٠

٢٣,٩٠١,٧٤٩

مصارف ارزي طي سال

روپيﻪ

٣٢٧,٦٠٦,٧٣٠

٣٨٥,٧٤١,٦٢٧

دارايي هاي ارزي پايان سال

دﻻر

٧٩,٤٤٠

٤٢,٣١٠

دارايي هاي ارزي پايان سال

يوآن

٦٢٠

٦٢٠

دارايي هاي ارزي پايان سال

ريال قطﺮ

١

١

دارايي هاي ارزي پايان سال

يورو

١٣٥

١,٩٧٠

دارايي هاي ارزي پايان سال

دينار

٨٣٠,٧٧٣,٩٦٩

٦٦٩,٩٤٧,٨٣٣

دعاوي حقوقي مهم شركت در سال : ١٣٩٩
مطالبات سنواتي از ﺷﺮكﺖ دارو گستﺮ رازي كﻪ تاكنون وﺻول نگﺮديده اسﺖ طبق اعﻼم وكيل حقوقي ﺷﺮكﺖ پﺮونده در ﺷعبﻪ  ١٠٩مجتمع قضايي عدالﺖ تهﺮان
تﺤﺖ كﻼسﻪ  ٩٦١١٠٧ثبﺖ گﺮديد و پس از اخذ قﺮار تامين خواستﻪ ،خودروهاي متعلق بﻪ خوانده و همچنين امﻼك خواندگان و حسابهاي بانكي ايشان توقيف
گﺮديد .و بﺮاي تاريخ  ١٣٩٧/٠٢/٠٩وقﺖ رسيدگي تعيين گﺮديد و در جلسﻪ رسيدگي مذكور دادگاه مﺤتﺮم پس از بﺮرسي پﺮونده وﻻيﺤﻪ دفاعيﻪ و همچنين استماع
اظهارات وكيل ﺷﺮكﺖ مبادرت بﻪ ﺻدور راي بﻪ نﻔع ﺷﺮكﺖ سبﺤان دارو نمود و پﺮونده امﺮ پس از قطعيﺖ راي و همچنين ﺻدور اجﺮاييﻪ بﻪ منظور اجﺮاي مﻔاد راي
بﻪ اجﺮاي احكام مدني ارسال گﺮديدو تاكنون بﻪ ميزان  ١٤,٦٨٦,٠٠٠,٠٠٠ريال از طﺮيق اجﺮاي احكام مدني از حسابهاي خواندگان بﺮداﺷﺖ ﺷده و بﻪ حساب ﺷﺮكﺖ
سبﺤان دارو واريز گﺮديده اسﺖ و سﻪ فقﺮه پﻼك ثبتي توقيﻔي ﺷامل دو باب واحد مسكوني با استﻔاده اداري واقع در ميدان ارژانتين-خيايان احمد قصيﺮ-كوچﻪ
دوازدهم و همچنين يك باب واحد مسكوني واقع در نياوران-كاﺷانك --خيابان خداوردي  ،متعلق بﻪ خواندگان كﻪ سابقا در پﺮونده اجﺮايي توقيف گﺮديده بود توسط
كارﺷناس رسمي دادگستﺮي ارزيابي گﺮدي د و در حال اخذ استعﻼمات ﻻزمﻪ بﻪ منظور مزايده امﻼك مذكور از طﺮيق اجﺮاي احكام مدني مي باﺷد.بديهي اسﺖ در
ﺻورت مزايده و فﺮوش امﻼك توقيﻔي خواندگان قطعا مطالبات ﺷﺮكﺖ سبﺤان دارو وﺻول و تسويﻪ خواهد ﺷد.همچنين در خصوص مطالبات سنواتي ﺷﺮكﺖ كيوان
تجارت پاسارگاد طبق اعﻼم وكيل حقوقي ﺷﺮكﺖ اموال خوانده از طﺮيق ﺷﺮكﺖ تولي پﺮس قزوين توقيف گﺮديده و پس از ارزيابي اموال و قطعيﺖ نظﺮيﻪ كارﺷناسي

مزايده بﺮگزار گﺮديد و بﻪ علﺖ عدم وجود خﺮيدار ،پس از هماهنگي با آن ﺷﺮكﺖ ،كاﻻهاي مورد مزايده در قبال طلب ﺷﺮكﺖ سبﺤان دارو،تهاتﺮ گﺮديد.و در مﺮحلﻪ
خﺮوج كاﻻهاي مورد مزايده بود كﻪ ﺷﺮكﺖ تولي پﺮس بﻪ عنوان ﺷخص ثالث نسبﺖ بﻪ مزايده مذكور اعتﺮاض نمود و پﺮونده ارجاعي جهﺖ رسيدگي بﻪ اعتﺮاض ثالث
بﻪ ﺷعبﻪ  ٨٠مجتمع قضايي ﺻدر تهﺮان ارسال گﺮديد كﻪ بﺮ اساس پيگيﺮي هاي بعمل آمده در خصوص اعتﺮاض مذكور ،راي بدوي بﻪ نﻔع ﺷﺮكﺖ سبﺤان دارو ﺻادر
گﺮديده اسﺖ و بﻪ علﺖ اعتﺮاض ﺷﺮكﺖ تولي پﺮس پﺮونده بﻪ دادگاه تجديد نظﺮ ارسال گﺮديده اسﺖ .بﻪ اعتقاد مديﺮيﺖ و وكيل حقوقي ﺷﺮكﺖ دارايي هاي توقيف
ﺷده تكافوي مطالبات ﺷﺮكﺖ را نموده و مطالبات در نهايﺖ قابليﺖ بازيافﺖ خواهد داﺷﺖ.

بدهي هاي احتمالي :
نوع ضمانت

مبلغ – ميليون ريال

شرح
ﺷﺮكﺖ توليد دارو  -ظهﺮ نويسي چك و سﻔتﻪ

چك و سﻔتﻪ

٣,٢٢٥,٦٦٠

ﺷﺮكﺖ البﺮز دارو  -ظهﺮ نويسي چك و سﻔتﻪ

چك و سﻔتﻪ

١،٨٧٢،٨٨٠

ﺷﺮكﺖ البﺮز بالك  -ظهﺮ نويسي چك و سﻔتﻪ

چك و سﻔتﻪ

١,١٢٤,٨٠٩
٢,٩٩٧,٦٨٩

ﺟمع

ﻻزم بﻪ توضيح مي باﺷد ﺷﺮكﺖ در تاريخ تﺮازنامﻪ فاقد تعهدات سﺮمايﻪ اي و دارايي احتمالي مي باﺷد .

١٣

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

تاريخ انتصاب و تغييرات اعضاي هيات مديره و تعداد ﺟلسات هيات مديره :
نماينده

نام اعضاي هيات مديره

سمت

١

١

تاريخ شروع

تاريخ اتمام

شركت كي بي سي )سهامي عام (

دكتر مهدي ايثاري نيا

رئيس و عضو غير موظف هيات مديره

١٣٩٩/٠٣/٢٦

١٤٠١/٠٣/٢٥

گروه دارويي سبﺤان )سهامي عام(

مهندس علي گودرزي

مدير عامل وعضو موظف هيات مديره

١٣٩٩/٠٦/٠٤

١٤٠١/٠٣/٢٥

شركت سبﺤان انكلوژي )سهامي عام (

دكتر احمد علي نورباﻻتفتي

نايب رئيس و عضو غير موظف هيات مديره

١٣٩٩/٠٣/٢٦

١٤٠١/٠٣/٢٥

شركت سرمايه گذاري البرز )سهامي عام(

دكتر بهمن گنجي

معاونت مالي و اقتصادي و عضو موظف هيات مديره

١٣٩٩/٠٣/٢٦

١٤٠١/٠٣/٢٥

شركت البرز دارو )سهامي عام(

دكتر مﺤمد پيكان پور

عضو غير موظف هيات مديره

١٣٩٩/٠٣/٢٦

١٤٠١/٠٣/٢٥

گروه دارويي سبﺤان )سهامي عام(

دكتر علي شريف اعلم

مدير عامل وعضو موظف هيات مديره

١٣٩٩/٠٣/٢٦

١٣٩٩/٠٦/٠٣

تعداد جلسات هيات مديره و حضور اعضاء در جلسات:جلسات هيات مديره طي سال مورد گزارش،ماهيانه تشكيل كه شرح كار و تصميمات جلسات هيات مديره طي سال مورد گزارش در
صورت جلسات شماره  ١تا شماره  ١٦منعكس است.جلسات هيات مديره با حضور كليه اعضاء تشكيل شده است و تعداد نفر جلسات هيات مديره  ٨٠مورد مي باشد .
نظام راهبردي شركت :

گزارش عملكرد آموزش
-

تمديد گواهينامﻪ استاندارد آموزﺷي ISO 10015
بهﺮ بﺮداري از نﺮم افزار مديﺮيﺖ جامع آموزش.
بهﺮه بﺮداري از سامانﻪ فﺮاگيﺮ آموزش كاركنان
انجام كليﻪ فﺮآيندهاي آموزﺷي از طﺮيق سيستم نﺮم افزار آموزش.
بﺮوزرساني پﺮونده آموزﺷي پﺮسنل
بﺮگزاري دوره هاي آموزﺷي )درون و بﺮون سازماني( بشﺮح زيﺮ:
شــــرح آموزش

رديف
١

آموزش هاي عمومي ) GMPعمومي  HSE ،عمومي و(...

٢

آموزش هاي تخصصي ﺷغلي ) GMPتخصصي  HSE ،تخصصي و(...

٣

آموزش هاي راهبﺮدي و تعالي سازماني

١٦٨

٤

آموزش هاي مديﺮيتي

٥٦١

ﺟمـــع كـــل ســاعات آموزشي

گزارش عملكرد ايمني
-

نﻔرساعت
٦٧٣
١,٦١٤

٣,٠١٦

تمديد گواهينامﻪ ISO ٤٥٠٠١
انجام اقدامات اﺻﻼحي و پيشگيﺮانﻪ در زمينﻪ  HSEو در نتيجﻪ كاهش ميزان حوادث )ضﺮيب تكﺮار و ضﺮيب ﺷدت حادثﻪ(
بازرسي از ﺷﺮايط ايمني و بهداﺷتي پﺮوژه هاي توسعﻪ و نوسازي
بازديدهاي دوره اي و بﺮرسي ﺷﺮايط ايمني كليﻪ مكانهاي توليدي  ،اداري  ،فني  ،انبارها و ...و رفع موارد عدم انطباق
كنتﺮل عمليات ايمني مﺮبوط بﻪ پيمانكاران) نظارت بﺮ عملكﺮد آنها و تهيﻪ تجهيزات مناسب در اقداماتي با ريسك(
ﺷناسايي وضعيتهاي اضطﺮاري بالقوه در زمينﻪ حﺮيق  ،امداد و نجات و ريزش مواد
طﺮح ريزي متدهاي ﻻزم بﺮاي واكنش در ﺷﺮايط اضطﺮاري در قالب تشكيل تيم هاي آتش نشاني و امداد و نجات
بازديد از سيستمهاي اعﻼم و اطﻔا حﺮيق طبق بﺮنامﻪ زمان بندي ﺷده
تشكيل جلسات كميتﻪ حﻔاظﺖ فني بﻪ ﺻورت ماهانﻪ و پيگيﺮي موارد درج ﺷده در ﺻورتجلسﻪ

١٤

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

-

تشكيل جلسات دوره اي با روسا و سﺮپﺮستان و رابطيبن  HSEدر واحدها درخصوص هماهنگي هاي ﻻزم بﺮاي مسائل مختلف ايمني و بهداﺷتي.
 تشكيل جلسات و مانورهاي آموزﺷي بﺮاي تيم هاي آتش نشاني بازنگﺮي در چك ليسﺖ هاي ايمني و طﺮح ريزي فﺮمهاي جديد اخذ گواهينامﻪ هاي سﻼمﺖ تجهيزات )اِرت  ،آسانسور  ،ليﻔتﺮاك  ،ديگ هاي بخار و(... خﻼﺻﻪ نويسي همﺮاه با راهنماي مصور جهﺖ كاربﺮد آسان  MSDSهاي موجود در كارخانﻪ جهﺖ مواد ﺷيميايي مختلف. نيازسنجي آموزﺷي و تشكيل كﻼسهاي ﻻزم بﺮاي پﺮسنل با توجﻪ بﻪ ﺷﺮايط كار )ايمني در ﺻنايع  ،كمك هاي اوليﻪ  ،آتش نشاني ﺻنعتي و(... پيگيﺮي فﺮمهاي  permit to workو حضور در فعاليﺖ هايي با ريسك باﻻ بﻪ عنوان ناظﺮ ايمني بﻪ منظور جلوگيﺮي از وقوع هﺮگونﻪ حادثﻪ پايش و ارزيابي ﺷﺮايط مﺤيطي در قالب اندازه گيﺮي ساليانﻪ كليﻪ فاكتورهاي فيزيكي ،ﺷيميايي و مﺤيط زيسﺖ و رفع عدم انطباق هابﺮرسي حوادث و رويدادها ﺷامل تهيﻪ و تدوين فﺮمهاي حوادث ،ثبﺖ و نگهداري آنها ،انجام اقدامات اﺻﻼحي بﻪ جهﺖ جلوگيﺮي از وقوع مجدد آن
 -ارزيابي انطباق فﺮايندها با الزامات  GMPو انجام اقدامات اﺻﻼحي و پيشگيﺮانﻪ درﺻورت وجود هﺮگونﻪ عدم انطباق احتمالي.

گزارش عملكرد بهداشتي
-

انجام معاينات و آزمايشات پزﺷكي دوره اي ساليانﻪ ﺷامل معاينات كلينيكي  ،آزمايشات روتين پاراركلينيكي ،بينايي سنجي ،ﺷنوايي سنجي،
سنجش تنﻔس
بﺮنامﻪ ريزي و بﺮرسي پﺮونده پزﺷكي پﺮسنل و همكاري با پزﺷك و مشاور تغذيﻪ جهﺖ پيگيﺮي و درمان بيماران تا زمان بهبودي آنها
تهيﻪ متون و پيامهاي آموزﺷي جهﺖ ارتقا سواد تغذيﻪ اي عموم كاركنان و فﺮاهم ﺷدن زمينﻪ ﻻزم جهﺖ بهبود بﺮنامﻪ غذايي
نظارت مستقيم بﺮ مواد غذايي مصﺮفي در ﺷﺮكﺖ و اطمينان از سﻼمﺖ آنها
هماهنگي و انجام بﺮنامﻪ اهداي خون بﻪ ﺻورت ساﻻنﻪ
بﺮنامﻪ ريزي بﻪ منظور بهسازي مﺤيط كار جهﺖ مقابلﻪ با حشﺮات ،جانوران موذي و جوندگان از طﺮيق سمپاﺷي توسط سموم بهداﺷتي و طعمﻪ
گذاري.
نصب دستگاه اولتﺮاسونيك )جهﺖ دفع جوندگان موذي( و طعمﻪ گذاري هاي دوره اي در مﺤيط.
تدوين دستور العمل پيشگيﺮي از بيماري كﺮونا و ايجاد تمهيدات ﻻزم بﺮاي مقابلﻪ با آن.
اطﻼع رساني همگاني درخصوص بيماري كﺮونا
تهيﻪ ملزومات مورد نياز از قبيل ماسك ،مواد ضد عﻔوني ،دماسنج ديجيتال ،پالس اكسي متﺮ و  ...بﺮاي مبارزه با كﺮونا
توزيع ماسك و مﺤلول ضد عﻔوني در زمانبندي تعيين ﺷده در بين كاركنان و خانواده آنها
مساعدت در تأمين مﺤلول ضد عﻔوني بﺮاي مﺮاكز درماني
تشكيل تيم اجﺮايي جهﺖ بازرسي و كنتﺮل الزامات تعيين ﺷده و اثﺮبخشي اقدامات ﺻورت گﺮفتﻪ بﻪ منظور مقابلﻪ با كﺮونا
ايجاد تمهيدات ﻻزم بﺮاي حضور پزﺷك جهﺖ انجام معاينات در كارخانﻪ بﻪ ﺻورت روزانﻪ و يا اعزام افﺮاد مشكوك بﻪ ابتﻼ بيماري كﺮونا
ايجاد تمهيدات ﻻزم بﺮاي فاﺻلﻪ گذاري اجتماعي در مﺤل هاي عمومي و توليدي كارخانﻪ
تهيﻪ پﺮسشنامﻪ الكتﺮونيكي ) پﺮس ﻻين( و غﺮبالگﺮي تمام كاركنان قبل از ﺷﺮوع بﻪ كار در سال جديد بﺮاي مقابلﻪ با كﺮونا

گزارش عملكرد زيست محيطي
-

تمديد گواهينامﻪ ISO ١٤٠٠١
انجام تصﻔيﻪ فاضﻼب ﺻنعتي و نظارت بﺮ آن از طﺮيق نمونﻪ بﺮداري و آزمايشات ﻻزم و اطمينان از ﺻﺤﺖ روش تصﻔيﻪ بﻪ نﺤوي كﻪ خﺮوجي فاضﻼب
جهﺖ مصارف آبياري فضاي سبز استﻔاده مي گﺮدد.
كاهش فاكتورهاي ﺷيميايي و ميكﺮوبي از پساب خﺮوجي بﻪ ﺻورت فصلي و انجام خود اظهاري توسط ﺷﺮكﺖ معتمد مﺤيط زيسﺖ

١٥

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

-

حﻔظ گستﺮش درﺻد فضاي سبز مشجﺮ با توجﻪ بﻪ پﺮوژه هاي ساختماني
استﻔاده از تهويﻪ ﺻنعتي مطابق با الزامات ) GMPﺷامل :ايﺮواش هاي ﺻنعتي واحدهاي توليد و دراژه سازي و تهويﻪ هواي تأسيسات ﺻنعتي(كﻪ
عﻼوه بﺮ جلوگيﺮي از آلودگي هوا ،منجﺮ بﻪ بهينﻪ سازي و كاهش مصﺮف انﺮژي نيز ﺷده اسﺖ.
انجام تسﺖ هاي ميكﺮوبي ،ﺷيميايي و فيزيكي بﺮ روي آب مصﺮفي ﺷﺮكﺖ و نقاط مختلف ﺷبكﻪ آبﺮساني بﻪ منظور ﺻﺤﺖ اطمينان از سﻼمﺖ آن
اجﺮاي بﺮنامﻪ عملياتي مديﺮيﺖ پسماندهاي دارويي و غيﺮ دارويي مطابق با بﺮنامﻪ هاي مشﺮوحﻪ زيﺮ :
جداسازي پسماندهاي قابل بازيافﺖ از سايﺮ پسماندها و ساخﺖ مﺤل نگهداري بﺮاي آنها
فﺮوش پسماندهاي غيﺮ آغشتﻪ بﻪ مواد دارويي ) اعم از كارتن ،نايلون و غيﺮه ( با رويكﺮد بازيافﺖ
جداسازي پسماندهاي توليد و دپوي موقﺖ آنها در مﺤل استاندارد و امﺤا از طﺮيق مﺮاكز داراي مجوز از سازمان مﺤيط زيسﺖ و سازمان غذا و دارو
ساخﺖ مﺤل نگهداري پسماند هاي ويژه ﺻنعتي
مجهز نمودن كليﻪ متصديان مشاغل خدماتي بﻪ وسايل حﻔاظﺖ فﺮدي مناسب
تﺤﺖ پوﺷش قﺮار دادن كليﻪ متصديان مشاغل خدماتي در بﺮنامﻪ ي مﺮاقبﺖ پزﺷكي ويژه.

كميته حسابرسي داخلي :

مأموريت:

مأموريﺖ واحد حسابﺮسي داخلي ،ارائﻪ خدمات اطمينان دهي و مشاوره اي مستقل و بي طﺮفانﻪ ،بﻪ منظور ارزش افزايي و بهبود عمليات ﺷﺮكﺖ مي باﺷد.
حسابﺮسي داخلي با ايجاد رويكﺮدي منظم و روﺷمند بﻪ ﺷﺮكﺖ كمك مي كند كﻪ بﺮاي دستيابي بﻪ اهداف خود ،اثﺮ بخشي فﺮآيندهاي راهبﺮي ،مديﺮيﺖ ريسك
و كنتﺮل را ارزيابي نموده و بهبود بخشد.

اقدامات انجام شده كميته حسابرسي:
تار ــخ
ﺟﻠﺴﻪ
١٣٩٩/٠١/٣١

بﺮرسي و تاييد پيش نويس ﺻورتهاي مالي و گزارش فعاليﺖ هيﺌﺖ مديﺮه

١٣٩٩/٠٣/١٨

بﺮرسي و پيگيﺮي يافتﻪ هاي حسابﺮسي سنوات قبل

اقدام هیئت مدیره

مص ﻪ ﺟﻠﺴﻪ

تصويب ﺻورتهاي مالي
بﺮرسي و تاييد گزارش مذكور
در جلسﻪ هيﺌﺖ مديﺮه مصوب و بﻪ سازمان بورس افشاء گﺮديد.

١٣٩٩/٠٥/٢٦

بﺮرسي معامﻼت باﻻي  %٥با اﺷخاص وابستﻪ

١٣٩٩/٠٧/٢٧

بﺮرسي نامﻪ مديﺮيﺖ سال  ١٣٩٨و ارسال جوابيﻪ بﻪ موسسﻪ حسابﺮسي مﻔيد راهبﺮ

١٣٩٩/٠٨/٢٥

بﺮرسي گزارش حسابﺮسي داخلي و رعايﺖ ﺷﺮكﺖ تدبيﺮ بﺮتﺮ در سال ١٣٩٩

١٣٩٩/٩/٢٣

بﺮرسي گزارش پيش نويس افزايش سﺮمايﻪ

١٣٩٩/١١/٢٦

بﺮرسي گزارش پيش نويس بودجﻪ سال ١٤٠٠

١٣٩٩/١١/٢٦

بﺮرسي مطالبات از ﺷﺮكتهاي پخش و كﻔايﺖ تضامين اخذ ﺷده از آنها

بﺮرسي و تصويب جوابيﻪ نامﻪ مديﺮيﺖ
تصويب گزارش ارسالي كميتﻪ و تاكيد بﺮ رفع ايﺮادات موجود در هﺮ واحد
تصويب گزارش افزايش سﺮمايﻪ
تصويب بودجﻪ سال ١٤٠٠
در دسﺖ اقدام

١٦

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

مشخصات واحد حسابرسي داخلي
الف – مشخصات كلي كميته حسابرسي
تاريخ تشكيل ١٣٩١/١١/٢٩ :

ب-اعضاي كميته حسابرسي :
هيأت مديره

مستقل

رديف

عضو غير موظف

عضو

نام ونام خانوادگي

سمت

١

مهدي ايثاري نيا

رئيس

بلﻪ

٢

مﺤمد افخمي

عضو

خيﺮ

بلﻪ

٣

فﺮخ بﺮزيده

عضو

خيﺮ

بلﻪ

عضو مالي

تحصيﻼت
رشته

آخرين مقطع

خيﺮ

بلﻪ

مديﺮيﺖ

دانشجوي دكتﺮا

بلﻪ

حسابداري

دانشجوي دكتﺮا

بلﻪ

حسابداري

دكتﺮا

ج – مشخصات كلي واحد حسابرسي داخلي
 تاريخ تشكيل ١٣٩٢/١٢/١١ :
 تعداد كاركنان ٢ :
 طرف قرارداد بابت برون سپاري واحد حسابرسي داخلي :
ﺷﺮكﺖ خدمات مديﺮيﺖ نظارت تدبيﺮ بﺮتﺮ .
مديران اﺟرايي شركت:

نام و خانوادگي مدير

سمــت

تحصيﻼت

سابقه اﺟرايي در شركت

حسين وكيلي

مديﺮ توليد

دكتﺮ داروساز

 ٢٧سال و  ٨ماه

مقدم ﺷجاعي

مديﺮ فني

ليسانس مكانيك

 ٢١سال

اﺷﺮف گلشاهي

مديﺮ آزمايشگاههاي كنتﺮل

دكتﺮ داروساز

 ٣٢سال و  ٢ماه

كيوان فﺮحناك

مسﺌول فني

دكتﺮ داروسازي

 ٢٩سال و  ٤ماه

سيده مﺮيم رحمتي پسند

مديﺮ تﺤقيق و توسعﻪ

دكتﺮداروسازي

 ٢٢سال و يك ماه

مصطﻔي زاهدي

مديﺮ حسابﺮسي داخلي

فوق ليسانس مالي

 ١٢سال

ﺷهﺮيار ميﺮزاپور

مديﺮ مالي

فوق ليسانس مالي

 ٧ماه

زهﺮا احمدي

مديﺮ بازرگاني

فوق ليسانس ﺷيمي

 ٧سال و يك ماه

كميل حسيني

مديﺮ حﺮاسﺖ

فوق ليسانس ﺷيمي

 ١ماه

نﻔيسﻪ مﺤمدي

مديﺮ بﺮنامﻪ ريزي و انبارها

فوق ليسانس فناوري اطﻼعات

 ٥سال و يك ماه

مهدي نظافتي

مديﺮ فﺮوش

دكتﺮ داروسازي

 ٣سال و  ٥ماه

پيمان دانشگﺮ

مديﺮ بازاريابي

دكتﺮ داروسازي

 ٣سال و  ٣ماه

پيمان عنبﺮي

مديﺮ فن آوري اطﻼعات

ليسانس بﺮق و الكتﺮونيك

 ٤ماه

مﺤمدرضا ﺻادقي

مديﺮ منابع انساني

فوق ليسانس مديﺮيﺖ تﺤول

 ٣سال و  ٨ماه

دكتﺮ داروسازي

 ٣ماه

ليسانس عمﺮان

 ٣سال و يك ماه

عاطﻔﻪ افشاري
مهدي كﻔعمي

مديﺮ ثبﺖ و توسعﻪ بازار
مديﺮ پﺮوژه

١٧

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرس مستقل و بازرس قانوني :

حسابﺮس ﺷﺮكﺖ از ميان حسابﺮسان معتمد بورس اوراق بهادار و توسط مجمع عمومي عادي انتخاب مي ﺷود  .طبق مصوبﻪ مجمع عمومي عادي مورخ
 ، ١٣٩٩/٠٣/٢٦مؤسسﻪ حسابﺮسي مﻔيد راهبﺮ بﺮاي مدت يكسال بﻪ عنوان حسابﺮس مستقل و بازرس قانوني انتخاب ﺷده اسﺖ .
كل هزينﻪ هاي حسابﺮسي جمعا بﻪ مبلﻎ  ٣,٤٩٠ميليون ريال مي باﺷد كﻪ ﺷامل هزينﻪ هاي مﺮبوط بﻪ رسيدگي  ٦ماهﻪ  ،افزايش سﺮمايﻪ  ،حسابﺮسي داخلي
و رسيدگي پايان سال مي باﺷد.
كميته مديريت ريسك

اهم فعاليﺖهاي اين كميتﻪ بﻪ ﺷﺮح ذيل ميباﺷد :

 (١تشكيل  ١٢جلسﻪ كميتﻪ ريسك در طي سال
 (٢بﺮرســي ريســك در قالــب  ١٣ﺷاخصــﻪ اﺻــلي )ريســك هاي اســتﺮاتژيك داخلــي ،اســتﺮاتژيك خــارجي ،اعتبــاري ،بــازار ،نقــدينگي ،فﺮآينــدي،
نيﺮوي انساني ،تكنولوژي ،حسابداري ،قانوني ،فﺮهنگي و اجتماعي ،اعتبار اسمي و سياسي(
 (٣بﺮرسي ريسك در قالب  ٥٠ﺷاخصﻪ فﺮعي
 (٤ارائﻪ راهكارهاي مديﺮيﺖ ريسك در قالب خﺮوجي كميتﻪ ريسك
 (٥نتــايج بﺮرســي ريســكهاي ﺷــﺮكﺖ در كميتــﻪ مــديﺮيﺖ ريســك بصــورت ماهانــﻪ در جلســات مــديﺮيﺖ ريســك ﺷــﺮكﺖ گــﺮوه دارويــي بﺮكــﺖ
)هلدينگ( مجدداً مورد بﺮرسي و بازبيني قﺮار ميگيﺮد.
 (٦آخﺮين وضعيﺖ ريسك ﺷﺮكﺖ سبﺤان دارو  ٪٥٤/٣بوده كﻪ بيانگﺮ مديﺮيﺖ مناسب ريسك در ﺷﺮكﺖ ميباﺷد.
تجزيه و تحليل ريسك شركت:

هﺮ چنـد بـا در نظـﺮ گـﺮفتن سابقــﻪ طـوﻻني ﺷــﺮكﺖ ،تجﺮبـﻪ مـديﺮان ،بﺮرسـي بـازار ،بﺮرسـي رونـدها و اسـتﻔاده از تكنولـوژي روز  ،فعاليتهـاي
ﺷﺮكﺖ تاكنون بﻪ ندرت با مشكﻼت اساسي مواجﻪ ﺷده اسﺖ  ،ولي مخاطﺮات اثﺮ گذار در حوزه هاي مختلف بﺮاي ﺷﺮكﺖ وجود دارد.

ريسك نوسانات نرخ بهره :

افــزايش قابــل توجــﻪ در نــﺮخ هزينــﻪ هــاي تـا مين مــالي ميتوانــد باعــث كــاهش ســود خــالص ﺷــﺮكﺖ ﺷــود چــﺮا كــﻪ قســمﺖ قابــل
توجهي از سﺮمايﻪ در گﺮدش و مخارج سﺮمايﻪ اي مورد نياز ﺷﺮكﺖ از مﺤل تسهيﻼت بانكي تامين ميشود .

ريسك نوسانات نرخ ارز:

بــا توجــﻪ بــﻪ اينكــﻪ بخــش قابــل تــوجهي از مــواد مصــﺮفي ،ماﺷــين آﻻت ،تجهيــزات و قطعــات يــدكي مــورد نيــاز ﺷــﺮكﺖ ،وارداتــي
اســﺖ ،افــزايش قابــل توجــﻪ قيمــﺖ بﺮابــﺮ ي ارز و بخصــوص يــورو در مقابــل ريــال ميتوانــد باعــث افــزايش بهــاي تمــام ﺷــده مﺤصــوﻻت
توليــدي وكــاهش ســودخالص ﺷــﺮكﺖ ﺷود .ضــمن اينكــﻪ فﺮاينــد تعيــين نــﺮخ فــﺮوش مﺤصــوﻻت بــﻪ گونــﻪ اي اســﺖ كــﻪ معمــوﻻً اينگونــﻪ
نوسانات را پوﺷش ميدهد .

ريسك سياسي و قانوني :

با توجﻪ بﻪ وارداتـي بـو دن مـواد اوليـﻪ و قطعـات و هـم چنـين ماﺷـين آﻻت جديـد ،هـﺮ گونـﻪ ﺷـﺮايط مﺤـدود كننـده از قبيـل تﺤﺮيمهـاي بـين
المللي يا تغييﺮ در قوانين و مقﺮرات دولتي ميتواند باعث كاهش فعاليﺖ هاي ﺷﺮكﺖ و نهايتاً كاهش سود ﺷﺮكﺖ ﺷود .

ريسك تجاري:

عواملي از قبيل عﺮضﻪ مﺤصـوﻻت مشـابﻪ جديـد و يـا عملكـﺮد موفـق تـﺮ رقبـا در خصـوص فـﺮوش مﺤصـوﻻت مشـتﺮك ميتوانـد باعـث كـاهش
فﺮوش مﺤصوﻻت ﺷﺮكﺖ ﺷود .
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گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

ريسك نقدينگي:

عملكـﺮد ضـعيف خﺮيـداران مﺤصــوﻻت در انجـام تعهـدات خـود كــﻪ ميتوانـد باعـث افــزايش قابـل توجـﻪ مطالبـات تجــاري ونهايتـاً كـاهش تــوان
ﺷــﺮكﺖ بــﺮاي پﺮداخــﺖ بــدهي هــا ﺷــود و هــم چنــين ايجــاد مﺤــدوديﺖ بــﺮاي اســتﻔاده از تســهيﻼت بــانكي ميتوانــد ﺷــﺮكﺖ را بــا مشــكل نقــدينگي
مواجﻪ نمايد.
ﻻزم بﻪ ذكﺮ اسﺖ با حضور نماينده ﺷﺮكﺖ در جلسات كميتﻪ ريسك ﺷﺮكﺖ گﺮوه دارويي بﺮكﺖ ،مﻔاد ﺻورتجلسﻪ و عناوين ريسك مورد بﺮرسي و بهبود قﺮار
مي گيﺮد.
عملكرد اﺟتماعي :

 توليد ،تامين و عﺮضﻪ فﺮاورده هاي دارويي انساني بﺮاي پاسخ گويي بﻪ نيازهاي دارويي كشور و ارتقاء سﻼمﺖ. بﺮنامـﻪ سـال آينـده در خصـوص مسـﺌوليﺖ اجتمـاعي ؛حﻔـظ وضـعيﺖ موجـود ،بهبـود و اسـتمﺮارآن همچنـين توجـﻪ ﺷـﺮكﺖ بـﻪاجتماعي در راستاي چشم انداز آتي.
 التزام بﻪ قوانين و مقﺮراتﺷﺮكﺖ همواره سعي نموده تا بﺮاي عملكﺮد خود در قبال ذينﻔعان و گستﺮه جامعﻪ ،ﺷﻔاف و پاسخگو بوده اسﺖ.
 دادن پاداش تﺤصيلي بﻪ فﺮزندان ممتاز كاركنان خود بﺮگزاري مﺮاسم بزرگداﺷﺖ و جشن بﻪ منظور تجديد ميثاق با آرمانهاي رهبﺮ كبيﺮ انقﻼب اسﻼمي ايﺮان در ايام دهﻪ مبارك فجﺮ همكاري با دانشگاهها در جذب كارآموز در رﺷتﻪ هاي مختلف -همكاري با دانشكده هاي داروسازي سﺮاسﺮ كشور در زمينﻪ تامين مواد اوليﻪ بﺮاي انجام پﺮوژه هاي پژوهشي و تﺤقيقاتي

مســﺌوليتهاي

اقدامات انجام شده در خصوص محيط زيست :

 .١استقﺮار هواساز هاي استاندارد و متناسب با ﺻنعﺖ در سالنهاي توليد و انبارها
 .٢مديﺮيﺖ پسماند ؛ هدايﺖ انهدام ضايعات در چارچوب قوانين و ضوابط مﺤيط زيسﺖ
.٣گستﺮش فضاي سبز
فعاليتهاي توسعه منابع انساني :

ﺷــﺮكﺖ همواره در تﻼش بوده از طﺮيق بﺮگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزﺷــي  ،كيﻔيﺖ نيﺮوي انســاني را بهبود بخشــد كﻪ تا حد قابل توجهي بﻪ اين هدف
دسﺖ يافتﻪ اسﺖ.
تركيب نيروي انساني متوسط سال )قراردادي و دائمي و برون سپاري ( شركت به شرح زير است :
فوق ليسانس ودكترا

ليسانس

فوق ديپلم

ديپلم

زير ديپلم

ﺟمع

٧٠

٩٧

٥٢

١٤٥

٢٠

٣٨٤

متوسط نيﺮوي انساني روزمزد در سال مالي  ، ١٣٩٩تعداد  ١٠٣نﻔﺮ مي باﺷد.
نسبتهاي مالي :
سال ١٣٩٨

شــــــرح

سال ١٣٩٩

درصد تغييرات

دوره گﺮدش كاﻻ-روز

١٤٦

١٩٠

٣٠

دوره وﺻول مطالبات

١٩٠

٢١٨

١٣

نسبﺖ جاري

١,٨٥

١,٨٩

٢

نسبﺖ بدهي

٠,٥٢

٠,٤٨

٧

نسبﺖ بدهي بﻪ حقوق ﺻاحبان سهام

١,٠٦

٠,٩٢

١٣

١٩

شركت سبحان دارو )سهامي عام (
گزارش فعاليت و وضع عمومي به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
سال مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠
اقدامات انجام شده درخصوص تكاليف مجمع عمومي عادي مورخ ١٣٩٩/٠٣/٢٦

-١مجمع ،تكليﻔي بﺮاي هيات مديﺮه در نظﺮ نگﺮفتﻪ اسﺖ.
سود انباشته در پايان سال:

مبلغ-ميليون ريال

شرح
تكاليف قانوني )طبق ماده  ٩٠اﺻﻼحيﻪ قانون تجارت ( :

٢٣٤,٩٨٩

تقسيم حداقل  ١٠درﺻد سود خالص سال ١٣٩٩
پيشنهاد هيﺌﺖ مديﺮه :

١,٠٠١

سود سهام پيشنهادي هيﺌﺖ مديﺮه

زمانبندي پرداخت سود به شرح زير است ؛
سهامداران

تاريخ پرداخت

حقيقي

نيمﻪ دوم دي ماه ١٤٠٠

حقوقي

بهمن ماه ١٤٠٠

برنامه هاي آينده شركت:

-١بازسازي و نوسازي خط توليد جامدات.
-٢نصب ماﺷين گلﺖ خط توليد جامدات.
-٣نصب ماﺷين قطﺮه پﺮكني خط مايعات.
 -٤طﺮاحي وخﺮيد ونصب اتاق تميز گﺮانول سازي مﺮطوب ماﺷين گلﺖ بﻪ مساحﺖ  ١٠٠متﺮ مﺮبع.
 -٥تكميل اتاق آبساز جهﺖ نصب سيستم توليد آب ديونيزه خﺮيداري ﺷده از ﺷﺮكﺖ . BWT
 -٦باز سازي آزمايشگا ه كنتﺮل حين توليد بهمﺮاه سكوبندي آزمايشگاهي وتاسيسات حمايتي با مساحﺖ حدود  ٥٠متﺮ مﺮبع.
 -٧توسعﻪ وبازسازي آزمايشگاه ميكﺮوبيولوژي بﻪ مساحﺖ  ٤٠متﺮ مﺮبع بﺮ اساس الزامات  GLPدر راستاي رفع مغايﺮتهاي اعﻼم ﺷده توسط
بازرسان وزارت بهداﺷﺖ با درنظﺮ گﺮفتن اتاق تميز وتاسيسات حمايتي .
در پايان ضمن تقديﺮ فﺮاوان جهﺖ ﺻﺮف وقﺖ و دقﺖ ﺷما سﺮور ان گﺮانقدر  ،تعالي و درخشش هﺮ چﻪ بيشتﺮ نام سبﺤان دارو را در ﺻنعﺖ دارو سازي كشور و
منطقﻪ  ،از خداوند سبﺤان آرزومنديم.

اميد كﻪ با پشتكار ،همدلي و همﺮاهي تمامي مديﺮان گﺮانقدر و كاركنان عزيز و با تكيﻪ بﺮ دانش ،تخصص و تجﺮبﻪ اين رسالﺖ پايدار ماند.
اطﻼعات تماس با شركت:

آدرس دفتﺮ مﺮكزي :تهﺮان-خيابان دكتﺮ فاطمي غﺮبي-ﺷماره -٢٩٥كدپستي١٤١١٨٥٣٦٩٥ :
آدرس كارخانﻪ  :ﺷهﺮ ﺻنعتي رﺷﺖ-بلوار ﺻنعﺖ – ٣خيابان ﺻنعﺖ -٣كدپستي ٤٣٣٧١٨٨٥٨٧:
دورنگار دفتﺮمﺮكزي٠٢١-٦٦٩٤٨٥٥٣ :
تلﻔن دفتﺮ مﺮكزي٠٢١-٦٦٥٦٨١٨١ :
دورنگار كارخانﻪ٠١٣-٣٣٨٢٢٣٤ :
تلﻔن كارخانﻪ ٠١٣- ٣١٨٨٢٣١ :

با تشكر -هيئت مديره

٢٠

