گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه دارویی سبحان
هجوـ فوَهی فادی پایاى دٍرُ اسفٌذ هاُ  6931گزٍُ دارٍیی سثحاى ،صثح رٍس سِ ضٌثِ  22خزدادهاُ  6931در هحل داًطکذُ
داٍرساسی داًطگاُ تْزاى تا تِ حذ ًصاب رسیذى حضَر سْاهذاراى تزگشار ضذ.
آلای تْارستاى هذیزفاهل سثحاى ،در اتتذای گشارش خَد تِ هجوـ گفت :در چٌذ سال اخیز فالٍُ تز تٌصّای تیضواری کِ تزای
ضزکتّای تَلیذی ایجادُ ضذُ ،در صٌقت دارٍئی کطَر ًیش رلاتت رٍس تِ رٍس در حال افشایص تَدُ ٍ تصوینگیزی ٍ سیاستگذاری
تزای تماء پیچیذُتز ضذُ است .در ًتیجِ تزًاهِریشی ٍ ًگاُ تِ افك تَسقِ تزای ضزکتّا ضزٍرتی اجتٌابًاپذیز هیتاضذ.
فلیرغن هطکالت فذیذُ دست تِ گزیثاى صٌقت ،ضزکتّای سیز هجوَفِ گزٍُ دارٍیی سثحاى تا تَجِ تِ تَلیذ هحصَالت جذیذ
ٍ ٍرٍد تِ فزصِّای جذیذ تجاری ٍ ارتماء کیفیت سقی در حفؼ ٍ ارتماء جایگاُ خَد در صٌقت را داضتِاًذ.
گزٍُ دارٍیی سثحاى در سال  6931هَفك تِ پَضص  39درصذی آخزیي تَدجِ ارائِ ضذُ خَد ضذ .درآهذ حاصل اس سزهایِگذاری
 623هیلیارد تَهاى تَد ٍ درآهذ فزٍش ضزکت  4هیلیارد تَهاى تَدُ کِ ًسثت تِ سال هالی  ،6931حذٍد  19درصذ کاّص داضتِ
است کِ هَجة کاّص درآهذ فولیاتی سال  6931ضذ ٍ تِ تثـ آى سَد خالص ضزکت تا  69درصذ کاّص تِ  696هیلیارد تَهاى
رسیذ.
رضذ  1درصذی فزٍش در ضزکتّای سیز هجوَفِ ٍ رضذ  611درصذی فزٍش صادراتی در سال  6931هحمك ضذ .فزٍش صادراتی
ضزکت اس  69هیلیارد تَهاى تِ  21هیلیارد تَهاى رسیذ.
عملکرد شرکتهای تابعه
شرکت البرز دارو
ایي ضزکت در سال  ،6931هَفك تِ کسة درآهذ  911هیلیارد تَهاًی ٍ سَد خالص  691هیلیارد تَهاًی ضذُ است ٍ ها چطناًذاس
هثثتی تزای ایي ضزکت هتصَر ّستین .رضذ  63درصذی فزٍش در سال هالی  ،6931اخذ  9گَاّیٌاهِ  GMPضاهل تَلیذ
فزآٍردُّای تشریمی ،سزًگّای حاٍی هحلَل آهادُ تشریمی ٍ خظ تَلیذ جاهذات ،فزضِ  61للن هحصَل جذیذ ٍ هتَسظ دٍرُ
ٍصَل هغالثات  231رٍسُ اس هْنتزیي ًکات ارائِ ضذُ ایي ضزکت تَدُ است.
سبحان دارو
درآهذ فولیاتی ایي ضزکت در سال  6931حذٍد  631هیلیارد تَهاى تَدُ است .ایي ضزکت در ًیوِ دٍم سال لثل اس لحاػ
فولکزدی جْص خَتی داضت .ایي ضزکت در سال  6931در تخص فزٍش  21درصذ رضذ ٍ فزٍش صادراتی تِ کطَر فزاق حذٍد
 91درصذ رضذ داضت ٍ دٍرُ ٍصَل هغالثات ضزکت تا  91رٍس کاّص تِ  211رٍس رسیذ .ایي ضزکت در سال  6931هَفك تِ
گزفتي  GMPاس ٍسارت تْذاضت تزای خغَط تَلیذ ًیوِ جاهذات ضذ ٍ ّوچٌیي تَلیذ  61للن دارٍی جذیذ اس اّن دستاٍردّای
ایي ضزکت در سال  6931هیتاضٌذ.

ایران دارو
ایي ضزکت در سال  6931هَفك تِ فزٍش  12هیلیارد تَهاًی ضذ کِ ًشدیک تِ  9هیلیارد ٍ  111هیلیَى تَهاى اس ایي فزٍش
هزتَط تِ هحصَالت تَلیذی جذیذ ضزکت هیتاضذ .ضزکت در حال تاسساسی خغَط تَلیذ خَد تزای افشایص ؽزفیت تَلیذ است کِ
تا سال  6933اداهِ خَاّذ داضت.
کی بی سی
تا تَجِ تِ تاسرگاًی تَدى ایي ضزکت ،عثك سیاست ٍسارت تْذاضت در ضزکتّای تاسرگاًی کاّص لیوت هحصَالت ٍارداتی تَد
کِ سَد ایي ضزکت تحت تأثیز ایي کاّص لیوت لزار گزفت .یکی اس تزًاهِّای ها در سال جاری راُ اًذاسی خظ تَلیذ در ایي
ضزکت هیتاضذ.
اهم برنامههای سال مالی 7931


تذاٍم اصالحات  GMPخغَط تَلیذی ضزکتّای تاتقِ جْت تَلیذ هحصَل تا کیفیت.



استوزار اصالح سثذ هحصَل ٍ تَلیذ هحصَل جذیذ.



افشایص سْن صادرات دارٍیی ضزکتّای تاتقِ.

یکی دیگز اس تزًاهِای اساسی ضزکت ،خزیذاری هَاد اٍلیِ تزای ضزکتّای تاتقِ هیتاضذ کِ در اٍلَیت لزار گزفتِ است.آلای
تْارستاى گفت :تِ افتماد ها اگز در سال جاری در تْیِ هَاد اٍلیِ تا هطکل هَاجِ ًطَین هیتَاًین فزٍش خَتی داضتِ تاضین.
افشایص ًزخ ارس ٍ تأثیز تحزینّا هیتَاًذ تز ایي هَضَؿ اثزگذار تاضذ .ها در حال حاضز حذٍد  9هاُ هَجَدی هَاد دارین ٍ تِ دًثال
افشایص آى تا سغح  61هاُ ّستین.
گزارش حسابرس
ایي ضزکت اس حساتزس ٍ تاسرس لاًًَی ضزکت اؽْارًؾز هغلَب دریافت کزد.
آلای تْارستاى در هَرد تٌذ  1حساتزس کِ تِ هَضَؿ  44هیلیارد تَهاًی سزفصل حساب دریافتٌی ضزکتّای تاتقِ اس هطتزیاى
اضارُ داضت گفت :حذٍد  29هیلیارد تَهاى اس ایي هثلغ هزتَط تِ دارٍگستز راسی ٍ پخص رسا تِ ضزکت ساگزس دارٍ هیتاضذ.
الذاهات حمَلی اًجام ضذُ ٍ تِ اًذاسُ کافی داراییّای هتَلف ضذ اس ایي ضزکت دارین ٍ داراییّای هتَلف ضذُ اس پخص رسا در
تیز هاُ تِ حزاج گذاضتِ خَاّذ ضذ ٍ تخص دیگز کِ تِ ضزکت کی تی سی هزتَط هیضَد ،در لزارداد تا ضزکت هماتل جزایوی
دیذُ ضذُ کِ حتواً لاتل دریافت هیتاضٌذ.
در ًْایت در ایي هجوـ تا تصَیة سْاهذاراى حاضز ،تِ اسای ّز سْن  11تَهاى سَد ًمذی پزداخت ضذ.
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