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   :و شناخت شرکت کلیات-1
 

 تاریخچه فعالیت -1-1  
در  01/12/1353مورخ  20895به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره  1353شرکت پخش البرز در سال 

به سهامی عام تبدیل و  10/03/1376اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . نوع شرکت در تاریخ 

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ، مجدداً به سهامی خاص تغییر یافت . آخرین تغییرات در نوع  14/02/1387تاریخ در 

به سهامی عام تبدیل  مجمع عمومی فوق العاده انجام شده که طی آن شرکت 04/06/1391شرکت به موجب صورتجلسه مورخ 

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

در روزنامه رسمی به ثبت رسیده است  07/11/1391شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران داده شده که این تغییرات در تاریخ 

گذاری البرز می باشد . مرکز اصلی . شرکت پخش البرز )سهامی عام( در حال حاضر ، جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه 

منطقه جغرافیایی در سطح کشور به  26و مراکز توزیع شرکت در  343ماره شرکت در تهران خیابان حافظ باالتر از جمهوری ش

 شرح زیر مستقر می باشند : 

 

 
 

 

 

نام مرکزردیفنام مرکزردیفنام مرکزردیف

 کرمانشاه21 تبریز11شرق دارویی تهران 1

 سنندج22 اردبیل12غرب دارویی تهران 2

 زاهدان 23 مشهد13مصرفی تهران بزرگ3

 اهواز24گناباد14 کرج 4

 بندرعباس25 یزد15 قم 5

 رشت26 سمنان16 اراک 6

 بابل17 کرمان 7

 همدان18شیراز8

 گرگان19 اصفهان 9

 ارومیه20 زنجان 10

لیست مراکز توزیع فعال شرکت 
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 موضوع فعالیت  - 1-2
به تصویب مجمع عمومی فوق  04/06/1391اساسنامه که در تاریخ  2موضوع فعالیت شرکت پخش البرز )سهامی عام( طبق ماده 

در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است،  به قرار زیر است : »پخش ، تامین ، توزیع ،  07/11/1391العاده رسیده و در تاریخ 

یه فعالیت های مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ، بازاریابی و بازارسازی غیرشبکه ای در خرید وفروش ، واردات و صادرات و کل

 زمینه هر نوع کاال از اعم از غذائی، بهداشتی، داروئی و تجهیزات پزشکی ، بازاریابی و بازارسازی مجازی غیرهرمی و غیرشبکه ای«. 

 

 بیانیه ماموریت شرکت پخش البرز - 1-3

سخت افزارها و نرم افزارها در انطباق با  یو کم یفیارتقاء ک قیاز طر یو مصرف کنندگان نهائ انیمشتر یازهاین یحداکثر نیتام

در دو بخش توزیع سراسری دارو و مواد مصرفی فعالیت داشته که مشتریان هر بخش به شرح زیر  عیتوز یو استانداردها نیقوان

 است:

 ، داروخانه ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی هستند.شاملمشتریان دارویی: مشتریان دارویی 

 ها و تعاونی های مصرف میباشند.خواروبار فروشی ها، عمده فروشان، فروشگاهشامل موارد مصرفی مشتریان مشتریان مواد مصرفی: 

 

 دیدگاه سازمانی نسبت به پرسنل  -1- 4
ارزشمندترین سرمایه و دارایی سازمانی شرکت پخش البرز را پرسنل مجرب و دانش آموخته آن تشکیل می دهد و مدیریت بر  

 این باور است که رشد و تعالی پخش البرز وابسته به ارتقای سطح کمی و کیفی نیروی انسانی آن است .

راتژی برون سپاری فعالیت های غیرمحوری و کاهش نیروهای ستادی، به ترکیب پرسنلی زیر دست شرکت در سالهای اخیر با است

 سال اخیر به شرح زیر است: 4یافته است که وضعیت تعدادی پرسنل طی 

 
 

 سال اخیر 4تعداد و ترکیب پرسنل طی 

 عنوان
سال 

1398 

سال 

1397 

سال 

1396 

سال 

1395 

 134 106 76 61 کارکنان رسمی

 1132 1157 1132 1141 کارکنان قراردادی

 1266 1263 1208 1202 جمع

 85 85 79 79 کارکنان شرکت خدماتی

 1351 1348 1287 1281 جمع
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 شرکت پخش البرزفلسفه وجودی  -1- 5
شرکت پخش البرز،سازمانی انتفاعی است و در زنجیره تأمین دارو و مواد مصرفی، نقش حلقه واسط میان تأمین کنندگان و بویژه 

شرکت های تابعه سرمایه گذاری البرز و مشتریان نقش اساسی را ایفا می کند.رویکرد سازمان نسبت به رشد و سودآوری با رویکرد 

 فعان ،بر ابعاد زیر تأکید دارد: ایجاد ارزش بلند مدت برای ذین

 استراتژی رشد در کوتاه مدت و بلند مدت  -

 تقویت ارزش مشتری و تأمین کننده  -

 توسعه فرصتهای درآمد و بازار هدف -

 دارایی ها استفاده بهینه از -

 و مدیریت مناسب هزینه ها سازمانی بهبود ساختار -

 عملیاتیعوامل دارای ارزش افزوده  برتمرکز  دراستراتژی بهره وری و تأکید  -

 

 شرکت پخش البرزرسالت های اجتماعی  -1- 6
 ارتقاء سطح کیفیت توزیع محصوالت -

ارتقاء سطح سالمت  مشارکت در توزیع بهینه محصوالت در سطح کشور به منظور دسترسی همگانی به دارو و مواد غذایی و -

 جامعه 

 ارتقاء سطح رضایت پرسنل و ایجاد عوامل انگیزشی مناسب -

  مستمرسود  کسبو  برای سهامدارانارتقاء افزایش سهم بازار به منظور ایجاد ارزش افزوده  -

 

 اهم رویه های حسابداری-2
 یمال یصورت ها هیاستفاده شده در ته یریاندازه گ یمبان - 2-1
 . شده است  هیته یخیتمام شده تار یبها یاساساً بر مبنا یمال یصورت ها

 

 درآمد عملیاتی -2-2
از بابت برگشت از فروش و  یو به کسر مبالغ برآورد یافتنیدر ای یافتیدر یبه ارزش منصفانه مابه ازا یاتیعمل یدرآمدها ❖

 شود. یم یریاندازه گ فاتیتخف

 شود. یم ییشناسا یکاال به مشتر لیحاصل از فروش کاال در زمان تحو یاتیدرآمد عمل ❖

 مخارج تامین مالی-2-3
 لیقابل انتساب به تحص ماًیکه مستق یمخارج یشود، به استثنا یم ییشناسا نهیدر دوره وقوع به عنوان هز یمال نیمخارج تام

 .است ط«یواجد شرا یها یی»دارا
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 ثابت مشهود یها ییدارا -2-4
ثابت مشهود که  ییمرتبط با دارا یشود. مخارج بعد یم یریتمام شده اندازه گ یبها یثابت مشهود بر مبنا یها ییدارا ❖

 یمنافع اقتصاد شیگردد و منجر به افزا یآن م هیشده اول یابیبا استاندارد عملکرد ارز سهیدر مقا ییدارا تیموجب بهبود وضع

شود. مخارج  یمربوط مستهلک م یها ییدارا ماندهیباق دیعمر مف یاضافه و ط ییاراد یشود، به مبلغ دفتر ییحاصل از دارا

 هیشده اول یابیبا استاندارد عملکرد ارز سهیدر مقا ییدارا تیها که به منظور حفظ وضع ییدارا یو نگهدار ریروزمره تعم

 گردد. یم ییشناسا نهیعنوان هز شود، در زمان وقوع به یانجام م ییدارا

( یبـرآورد دیمورد انتظار )شامل عمر مف یآت یمصرف منافع اقتصاد یثابت مشهود، باتوجه به الگو یها ییاستهالک دارا ❖

قانون  31/04/1394مصوب هیاصالح 149نامه استــهالکات موضوع  مــاده  نیمربوط و با درنظر گرفتن آئ یها ییدارا

 شود : یمحاسبه م ریز یآن و بر اساس نرخ ها و روش ها یبعد یها هیو اصالح 1366 مصوب اسفند میمستق یاتهایمال

 جدول محاسبه استهالک دارایی ثابت مشهود

 روش استهالک نرخ استهالک نوع دارایی

 خط مستقیم ساله 15 ساختمان 

 خط مستقیم ساله 10 تاسیسات 

 خط مستقیم ساله 6 وسایل نقلیه 

 خط مستقیم ساله 5 اثاثه و منصوبات اداری 

 خط مستقیم ساله 3 اثاثه و منصوبات کامپیوتری

 خط مستقیم ساله 6 ابزار آالت 

 

استهالک از اول ماه بعد محاسبه  رد،یگ یقرار م یشود و مورد بهره بردار یم لیماه تحص یکه ط یثابت یها ییدارا یبرا ❖

به  یجهت بهره بردار یپس از آمادگ ریاستهالک پذ یها ییاز دارا کیکه هر  ی. در مواردشودیو در حساب ها منظورم

استهالک آن  زانیم د،ریمورد استفاده قرار نگ یسال مال کیدر  یلماه متوا 6مدت  یبرا گریعلل د ایکار  لیعلت تعط

صورت چنانچه محاسبه استهالک  نیدرصد نرخ استهالک منعکس در جدول باالست. در ا 30شده معادل  ادیمدت  یبرا

 یشده برا نییمانده تع یمورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باق ییکه دارا یمدت زمان%70بر حسب مدت باشد، 

 جدول اضافه خواهد شد . نیدر ا ییاستهالک دارا

 نامشهود یها ییدارا-2-5
خدمت  ایمحصول  کی یمخارج معرف لیاز قب یشود. مخارج یو در حساب ها ثبت م یریتمام شده اندازه گ یبها یبر مبنا ❖

مانند مخارج  انیاز مشتر دیگروه جد کیبا  ای دیمحل جد کیدر  یتجار تیمخارج انجام فعال غات،یمانند مخارج تبل دیجد

مخارج در  ییشود. شناسا ینامشهود منظور نم ییتمام شده دارا یو فروش در بها یعموم ،یدارآموزش کارکنان و مخارج ا
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مخارج تحمل شده  نیرایشود. بنا یاست، متوقف م یآماده بهره بردار ییکه دارا ینامشهود هنگام ییدارا کی یمبلغ دفتر

 .شود ینم نظورآن م ینامشهود در مبلغ دفتر ییدارا کیمجدد  یریبکارگ ایاستفاده  یبرا

مورد انتظار مربوط و بر  یآت یمصرف منافع اقتصاد یبا توجه به الگو ن،یمع دینامشهود با عمر مف یها ییاستهالک دارا ❖

 شود : یمحاسبه م ریز یاساس نرخ ها و روش ها

 جدول محاسبه استهالک دارایی ثابت نا مشهود

 روش استهالک نرخ استهالک دارایینوع 

 خط مستقیم ساله 3 نرم افزارها

 

  یجار ریغ یها ییکاهش ارزش دارا انیز -2-6
ها، آزمون کاهش ارزش  ییدال بر امکان کاهش ارزش دارا یدرصورت وجود هرگونه نشانه ا ،یهر سال گزارشگر انیدر پا ❖

 یافتنی. چنانچه برآورد مبلغ بازگرددیم سهیآن مقا یبرآورد و با ارزش دفتر ییدارا یافتنیصورت مبلغ باز نی. در اردیگیانجام م

 گردد. یم نییمتعلق به آن است تع ییکه دارا یواحد مولد وجه نقد یافتنیازمنفرد ممکن نباشد، مبلغ ب ییدارا کی

دال بر  یعدم وجود هرگونه نشانه ا ایبدون توجه به وجود  ن،ینامع دینامشهود با عمر مف یها ییآزمون کاهش ارزش دارا ❖

 شود. یامکان کاهش ارزش، بطور ساالنه انجام م

 شتریهر کدام که ب ،یارزش اقتصاد ایواحد مولد وجه نقد(، ارزش فروش به کسر مخارج فروش  ای) ییدارا کی یافتنیمبلغ باز ❖

قبل از  لیبا استفاده از نرخ تنز ییاز دارا یناش یآت ینقد یها انیجر یبرابر با ارزش فعل یباشد. ارزش اقتصاد یاست م

نشده  لیبابت آن تعد یبرآورد یآت ینقد یها انیکه جر ییمختص دارا یها سکیرپول و  یارزش زمان انگریکه ب اتیمال

 باشد. یاست، م

واحد مولد وجه نقد( تا  ای) ییدارا یآن کمتر باشد ، مبلغ دفتر یاز مبلغ دفتر ییدارا کی یافتنیمبلغ باز کهیتنها درصورت ❖

 نکهیگردد ، مگر ا یم ییشناسا انیکاهش ارزش بالفاصله در سود و ز انیو تفاوت به عنوان ز افتهیآن کاهش  یافتنیمبلغ باز

 گردد. یم یابیارز دیصورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجد نیدر ا کهشده باشد  یابیارز دیتجد ییدارا

)واحد مولد وجه  ییکاهش ارزش دارا انیبرگشت ز انگریکه ب انیز نیآخر ییاز زمان شناسا یافتنیمبلغ باز شیدر صورت افزا ❖

کاهش ارزش  انیز ییبا فرض عدم شناسا یحداکثر تا مبلغ دفتر دیجد یافتنیتا مبلغ باز ییدارا یباشد ، مبلغ دفتر ینقد( م

 انیبالفاصله در سود و ز زی)واحد مولد وجه نقد( ن ییکاهش ارزش دارا انیز شت. برگابدی یم شیقبل ، افزا یدر سالها

 یابیارز دیازاد تجدمبلغ م شیصورت منجر به افزا نیشده باشد که در ا یابیارز دیتجد ییدار نکهیگردد ، مگر ا یم ییشناسا

 شود. یم
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 مواد و کاال یموجود -2-7
 یریاقالم مشابه اندازه گ یاز گروه ها کیهر  "تمام شده و خالص ارزش فروش یاقل بها " یمواد و کاال بر مبنا یموجود ❖

 یوجودمکاهش ارزش  انیتمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ز یبها یشود. درصورت فزون یم

 : گرددیم نییتع ریز یروش ها یریبکارگها با  یتمام شده موجود یشود. بها یم ییشناسا

 جدول تعیین ارزش موجودی کاال 

 روش مورد استفاده عنوان

 اولین صادره از اولین وارده  موجودی کاال

 میانگین موزون ساالنه قطعات و لوازم یدکی
 

 شود. یم یشرکت نگهدار یدرانبارها ی، به صورت امان رفروشیس یکاال  مربوط به قراردادها یوجودم ❖

 ریذخا -2-8
هر سال خدمت آنان محاسبه  یمستمر برا یایحقوق ثابت و مزا نیماه آخر کیبراساس   خدمت کارکنان انیپا یایمزا رهیذخ ❖

 .شود یو در حساب ها منظور م

 ها یگذار هیسرما -2-9

 
 

 

 

 

توضیحاتاندازه گیری :

سرمایه گذاری های بلندمدت :
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری های جاری :

ارزش بازار مجموعه )پرتفوی( سرمایه گذاری های مزبورسرمایه گذاری سریع المعامله در بازار

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری هاسایر سرمایه گذاری های جاری

شناخت درآمد :

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر )تا تاریخ صورت وضعیت مالی(سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام شرکت ها

در زمان تحقق سود تضمین شده سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

جدول تعیین ارزش سرمایه گذاری ها
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  قضاوت های مدیریت در فرآیند بكارگیری رویه های حسابداری و برآوردها-3

 
 قضاوت ها در فرآیند بكارگیری رویه های حسابداری -3-1

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز ، :  های غیر جاریطبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی  ❖

قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طوالنی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط 

رآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گزاری ها جهت تامین د

 است.

 قضاوت مربوط به برآوردها -3-2
 یمراکز درمان لیمانده مطالبات از اشخاص مختلف از قب زانیبا توجه به م رهیمد اتیه:  مطالبات مشکوک الوصول رهیذخ ❖

سنوات قبل و  جینتا یاشخاص و بررس ریو سا یمصرف یکاالها انیمشتر ،یخصوص یها و داروخانه ها مارستانیب ،یدولت

  می نمایند . مطالبات مشکوک الوصول رهیدستورالعمل ذخ یاقدام به بروز رسان انیشده از مشتر افتیمتفاوت در یبازخوردها

و قانون  یئاجتماع نیتام مهیو مقررات ب نیبا لحاظ نمودن قوان یسال مال انیدر پا رهیمد اتیه:  یپرسنل یها نهیهز رهیذخ ❖

 انیو پاداش پا یدیسنوات خدمت کارکنان، ع لیاز قب یپرسنل یها نهیهز رهیشرکت، اقدام به براورد ذخ یسنوات هیکار و رو

 نموده است. یمرخص دیبازخر رهیذخ نیسال و همچن

 یموجود زانیها با توجه به م یکاهش ارزش موجود رهیبه منظور محاسبه ذخ  رهیمد اتیه:  ها یکاهش ارزش موجود رهیذخ ❖

 یدر راستا ییکننده و گروه کاال نیکاال بر اساس تام یدوره گردش موجود یدوره، به بررس انینزد انبار در پا یکاال

 یها نهیفروش پس از کسر هز متیق سهیسنوات قبل و مقا جینتا یبررس نیکنندگان، همچن نیمنعقده با تام یقراردادها

 است . تمام شده پرداخته  یو فروش و بها عیتوز
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 ، هیات مدیره و سرمایهسهامداران -4
 

 ترکیب سهامداران شرکت ، در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می باشد :  - 4-1

 درصد مالكیت تعداد سهام شماره ثبت نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

 %54  511,140,290 11168 سهامی عام شرکت سرمایه گذاری البرز

 %18  170,603,807 49 سهامی عام شرکت البرز دارو

 %10  101,500,917 198433 سهامی عام شرکت سبحان دارو

 %18  166,754,986 - - سایر سهام داران)حقیقی وحقوقی(

 %100  950,000,000     جمع کل  

 پذیرفته شده است. "پخش "در بازار سهام شرکت فرابورس ایران با نماد  27/12/1391شایان ذکر است که سهام شرکت در تاریخ 

   

 در تاریخ تهیه این گزارش به شرح ذیل می باشد: مطالبات سهامداران -4- 2

 
 ت مدیره و مدیرعامل مشخصات اعضای هیا -4- 3

وان اعضای هیئت مدیره انتخاب ــر به عنــزی حقوقی  اشخاص 30/04/1398به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ 

 سمت قبولی  ره ، ــهیئت مدی 28/07/1399و مورخ 15/05/1398مورخ  هیأت مدیره اتگردیده اند . همچنین بر اساس مصوب

 خود را اعالم نموده اند.
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 شرکت قانونی مشخصات حسابرس و بازرس  -4-4
راهبر به عنوان حسابرس مستقل و  ، موسسه حسابرسی مفید03/04/1399مورخ   ساالنهبراساس مصوبه مجمع عمومی عادی 

 سال انتخاب گردیده است . ی مدت یکبرا شرکتبازرس قانونی 

 

 رمایه شرکت یخچه افزایش سرتا  -4- 5
 هزار ریالی می باشد که در تاریخ میلیون سهم یک 950میلیارد ریال ، منقسم به  950آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 

 سال اخیر به شرح زیر بوده است :  هارچبه ثبت رسیده است . تغییرات سرمایه طی  20/02/1399

 

 میلیون ریال  –مبالغ 

افزایش    

 سرمایه 
 محل افزایش سرمایه   درصد افزایش سرمایه جدید   مبلغ لفزایش   سرمایه قبلی  

 آورده نقدی و مطالبات حال شده  17%  350,000  50,000  300,000 1393

 آورده نقدی و مطالبات حال شده  14%  400,000  50,000  350,000 1394

 آورده نقدی و مطالبات حال شده  13%  450,000  50,000  400,000 1395

 آورده نقدی و مطالبات حال شده  16%  520,000  70,000  450,000 1396

 آورده نقدی و مطالبات حال شده  15%  600,000  80,000  520,000 1397

 آورده نقدی و مطالبات حال شده  58%  950,000  350,000  600,000 1398

                     

 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه -4- 6
اقدام به افزایش 1398اصالح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش جهت تحقق فروش سال به منظور  1397در سال شرکت  

سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران نموده است که بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 

میلیارد ریال مورد  950میلیارد ریال به  600میلیارد ریال از مبلغ  350افزایش سرمایه به میزان  ،21/07/1398سهام مورخ 

منتشر شده و به اطالع سهامداران  22/07/1398متعاقبا مراتب پذیره نویسی افزایش سرمایه در تاریخ که تصویب قرار گرفت. 

در راستای انجام موضوعات افزایش  .ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است اداره  در  20/02/1399رسیده است. در تاریخ تهیه

درصد رشد داشته  که عمده رشد آن ناشی از رشد حجمی فروش بوده است که این  48میزان فروش نسبت به سال قبل  سرمایه 

 داف افزایش سرمایه قبلی می باشد .خود بیانگر تحقق اه

 

 درصد رشد انحراف مساعد    1397سال    1398سال   نوع فروش 

 %45  6,911,167          15,300,672       22,211,839      دارو

FMCG        6,381,621         3,967,980          2,413,641  61% 

 %48  9,324,808           19,268,652       28,593,460      جمع
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 انحراف نرخ و حجم - 4-7

 درصد کل FMCGدرصد  درصد دارو جمع    FMCG  دارو   انحراف کل 

 %16 %5 %19  3,167,049          184,649           2,982,400        انحراف نرخ

 %32 %56 %26  6,157,759          2,228,993         3,928,766        انحراف حجم

 %48 %61 %45  9,324,808           2,413,642          6,911,166           جمع

 

 سودآوری و تقسیم سودروند  -4- 8
 سال گذشته به شرح زیر بوده است : چهارمیزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی 

  1395سال    1396سال    1397سال    1398سال   شرح 

  1,292  433  167  1,208 سود عملیاتی

  407 (203)  281  875 سود پایه هر سهم

  300  68  210  710 سود نقدی هر سهم )ریال(

  450  520  600  950 سرمایه)میلیون ریال(
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 سوابق مالی شرکت-5
 :ه شرح زیر استب سال اخیر 4سوابق مالی شرکت بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده 

 

 ترازنامه  -5-1
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 و گردش حساب سود و زیان انباشتهسود و زیان صورت  -5-2
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 صورت جریان وجوه نقد  -3-5
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 ف افزایش سرمایهاهدا  - 6

 

 دارائیها ) طبقه زمین (  محل تجدید ارزیابیاز سرمایه  افزایش ازاهم اهداف شرکت   - 1-6
 

 اصالح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی -6-1-1 ❖

 تامین نیاز اطالعاتی استفاده کنندگان در اخذ تصمیم گیری - 6-1-2 ❖

 بهبود نسبت مالکانه و افزایش رقابت پذیری شرکت در صنعت و بازار سرمایه - 6-1-3 ❖

 بهبود و افزایش شفافیت صورت های مالی و افزایش کیفیت اطالعات  - 6-1-4 ❖

 الت در بازار سرمایهامبهبود مع - 6-1-5 ❖

 ضرورییها و باالبردن پتانسیل اخذ تسهیالت در شرایط یافزایش ارزش دار - 6-1-6 ❖

 افزایش اعتبار نزد بانک ها و سایر نهادهای نظام پولی و مالی - 6-1-7 ❖

 

  سهامداران آورده نقدی و مطالبات حال شدهمحل از  سرمایه  افزایشاز اهم اهداف شرکت  - 6-2

 

 جهت مرکز توزیع شیراز خرید زمین  - 6-2-1 ❖

مرکز توزیع شیراز ،در مقایسه با سایر مراکز توزیع شرکت،فاقد فضای عملیاتی ) شامل عرصه و مستحدثات (الزم و کافی 

 GSPکه مبنی بر استاندارد _بوده که این کمبود فضا ،الجرم منجر به این گردیده است که اجرای ضوابط سازمان غذا و دارو

،بدیهی است که مرکز توزیع شیراز به زودی با چالش های جدی و خطر  می باشد؛امکان پذیر نگردد.در چنین شرایطی

ذیربط مواجه خواهد شد.این کمبود فضا  موجب شده است که فروش مرکز توزیع شیراز از رشد  عتعطیلی از سوی مراج

شده باقی مانده رخوردار نباشد،که به تبع آن بخش عمده ای از هزینه ها مصروفه،به صورت جذب نبمتناسب با سایر مراکز 

  است.

 در مرکز توزیع شیراز  )زمین( عدم کفایت عرصه

 میباشد :  به شرح جدول زیر 1398در سال مساحت عرصه مراکز توزیع در مقایسه با فروش آنها 

این دو مرکز در مجموع محاسبه فروش مبلغ شایان ذکر است که ملک مرکز توزیع کرج و کرمان استیجاری می باشد.که 

  نکردیده
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 انحراف مرکز توزیع شیراز از مقررات و استاندارد سازمان غذا و دارو - 6-2-2 ❖

است که موجب شده تا مهمترین استانداردهای و مقررات کمبود فضای عملیاتی)زمین(که در باال تشریح گردید، اصلی ترین عامل 

 GSPبا استانداردهای  عدم موارد انطباق مرکز توزیع شیراز، خالصه  که به صورت; انبارداری دارو در مرکز توزیع شیراز رعایت نشود

 بیان می شود.  GDPو 

 

 انبارش کاال در فضای آزادالف : 

ی سطح فعالیت یک مرکز تیپ یک، موجب گردیده است که کاالها در فضای آزاد نگهداری عدم گنجایش مناسب انبارهای شیراز برا

       "ضابطه پخش" 13شود. این امر عالوه بر خطرات عمومی ضایع شدن انواع کاالها، در مورد داروها نیز به طور اخص مغایر با ماده 

 استاندارد می باشد.() لزوم نگهداری داروها  در انبارهای مسقف و دارای شراط 

 

 انبارهای غیر استاندارد -ب 

( ضوابط پخش .  مقرر داشته اند که )کف، دیوارها و سقف باید فاقد هرگونه منفذ و روزنه بوده، 7)پیوست شماره13ماده  4طبق بند 

باشند و ... (  که در این خصوص تا از نفوذ حشرات، حیوانات موذی و پرندگان جلوگیری به عمل آید، کف و دیوارها باید قابل نظافت 

 انبارهای فرسوده و مستعمل  مرکز توزیع شیرازر مطلقا قابلیت انطباق با استاندارد قانونی را ندارند.

 

 Recallفضای نامناسب کاالهای  -ج 

 و ضایعاتی ،مطابق با استاندارد ،نگهداری نشود. Recallکمبود زمین و ساختمان در مرکز توزیع شیراز ،موجب گردیده که داروهای 

 

 انداز و سقف مناسب رعدم وجود با -د 

ند باران و برف )ضوابط پخش( مشخصات باراندازها را چنین تعریف می کنند: باراندازها باید طوری طراحی شوند که محموله ها از گز

و سایر آلودگی های محیطی در امان باشند و از احتمال اختالط محموله آماده بارگیری و در حال تخلیه، جلوگیری به عمل آید، ضمنا 

 تاکید شده است که بارانداز تخلیه و بارگیری می بایست از یک دیگر تفکیک شده باشد .

انداز برای دارو و کاالی مصرفی وجود دارد که مطلقا واجد شرایط مورد نظر سازمان بار 3در حال حاضر، در مرکز توزیع شیراز، فقط 

وارده و صادره کافی نبوده لذا با توجه به این   FMCGغذا و دارو نمی باشند، بعالوه تعداد آنها نیز برای تخلیه و بارگیری دارو و کاال 

 موضوع امکان تفکیک باراندازها برای کاالهای ورودی و خروجی میسر نمی باشد.
 

 محوطه ناکافی برای تردد ناوگان حمل و نقل -و 

ا و تریلی ها به محوطه یکی از مشکالت اساسی مرکز توزیع شیراز به دلیل عدم وجود محوطه مناسب و کافی، ورود و خروج کامیون ه

و باراندازها می باشد، به طوری که جهت ورود یک تریلی به مرکز و رساندن خود به بارانداز باید خیابان مقابل مرکز توزیع بسته شود 

 .می شودو مشکالتی از طرف راهنمایی رانندگی که خود سبب صرف زمان و از طرفی ایجاد ترافیک و جریمه خودروها 
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  ))نتایج انحراف از مقررات استانداردهای سازمان غذا و دارو ((

بدیهی است که عدم رعایت مقررات و استانداردهای سازمان غذا و دارو، بزودی منجر به ممانعت قانونی از فعالیت 

یع مرکز توزیع شیراز خواهد شد، لذا می بایست  قبل از مواجه با این معضل اقدام عاجلی برای احداث مرکز توز

 جدید در چارچوب قوانین و ضوابط سازمان غذا و دارو ایجاد شود.

 

به   10.000 مساحت اقدام به خرید زمین به  1399لذا جهت انجام این امر شرکت برآن شده است که در سال مالی 

 میلیون ریال نماید. 150.000مبلغ تقریبی 
 

 

 :  شرح زیر خالصه می گرددخرید خودرو جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل به  - 6-2-3 ❖

 

  عدم کفایت تعداد خودروها در اختیار:  -الف 

توجه با لذا دارد شرایط متفاوتی با شرکت های تک الینی  FMCGشرکت پخش البرز به دلیل فروش و توزیع در دو الین دارویی و 

خودرو  درصد کل 18خود اختصاص داده ولی از طرفی شرکت برتر توزیع رو به  4درصد از فروش  23البرز  پخش شرکت به این مهم 

میبایست می باشد لیکن  خودرو 56میانگین صنعت های در اختیار با وتوجه به اینکه فاصله تعداد خودرها را در اختیار دارد. لذا با 

در برخی موارد متاسفانه  ،حمل و نقل تامین گردد،در حال حاضر به دلیل کمبود ناوگانناوگان مورد نیاز برای رفع نیاز هر دو الین 

خودرو می  158خودرو تعداد خودروهای در اختیار پخش البرز  214)میانگین صنعت ساعت میباشد .  48مدت زمان توزیع بالغ بر 

 باشد.(

 

 
 

 

 

درصد به کلتعداد خودرودرصد به کلفروشنوع فروشعنوان

%23227%32  41,153,540تک الیندارو پخش

%19723%24 30,295,215تک الینرازی

%15818%23  28,591,991دو الینپخش البرز

%27032%21  26,917,164دو الینقاسم

%857100%126,957,910100جمع
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 :در اختیار شرکتخودرو ها  عدم کفایت تناژ -ب 

 تنی با میانگین تناژ شرکت های برتر پخش 363فاصله 

 

 
 

 :نسبت به مراکز توزیع خودروها  عدم کفایت -ج 

رو دخو 6خودرو می باشد که شرکت پخش البرز به ازای هر مرکز  10متوسط تعداد خودروهای در اختیار برای هر مرکز تعداد 

 . در اختیار دارد

 

 
 

ی های شرکت که به شرح زیر بیان می ژبیان شده در خصوص تعداد خودرو ها و استراتبا توجه به عدم کفایت های 

 لزوم تجهیز ناوگان حمل و نقل کامال قابل درک میباشد .  گردد
 ورود محصوالت جدید با شرایط حمل طبق )ضوابط تاسیس و فعالیت های شرکت پخش فراورده های سالمت محور( .1

 FMCGبهبود محصول در هر دو الین دارو و  .2

 گسترش سطح پوشش مشتریان و گستردگی جغرافیایی و افزایش مشتریان   .3

 تغییر استراتژی های توزیع و فروش حجمی دارو به بخش خصوصی  .4

 ساعت به عنوان هدف استراتژیک  شرکت  24قرار دادن هدف توزیع زیر  .5

 ش فراورده های سالمت محوررعایت ضابطه تاسیس و فعالیت شرکت های پخ .6

درصد به کلتناژدرصد به کلفروشنوع فروشعنوان

%158028%32   41,153,540تک الیندارو پخش

%124022%24  30,295,215تک الینرازی

%105619%23   28,591,991دو الینپخش البرز

%180032%21   26,917,164دو الینقاسم

%5676100%100 126,957,910جمع

درصد به کلتعداد مراکزدرصد به کلتعداد خودرودرصد به کلفروشنوع فروشعنوان
خودرو به 

ازای مرکز

12%2023%23227%32  41,153,540تک الیندارو پخش

9%2124%19723%24 30,295,215تک الینرازی

6%2630%15818%23  28,591,991دو الینپخش البرز

13%2124%27032%21  26,917,164دو الینقاسم

10%88100%857100%126,957,910100جمع
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 سرمایه مورد نیاز و منابع تامین آن - 7
میلیون ریال و منابع تامین آن به شرح  7.898.150 ی برنامه های یاد شده فوقمبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز ،جهت اجرا

 : جدول زیر می باشد

 

 شرح

از محل سود 

تجدید ارزیابی 

 دارائی ها

 )فقط زمین(

 

مطالبات حال از محل 

 شده و آورده نقدی

 

 جمع

 7.696.064 450.000 7.246.064 افزایش سرمایه منابع

 7.696.064 450.000 7.246.064 جمع منابع

 
 

 مصارف

 7.246.064  7.246.064 اصالح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی

 150.000 150.000  هت مرکز شیرازجخرید زمین 

 300.000 300.000  ناوگان حمل و نقلخرید خودرو جهت 

 7.696.064 450.000 7.246.064 جمع مصارف

 

 مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن - 8
 میلیون ریال به مبلغ 950.000بلغ با توجه به برنامه ارائه شده،شرکت پخش البرز )سهامی عام(در نظر دارد سرمایه خود را از م

مبلغ  فزایش دهدا( و آورده نقدی و مطالبات حال شده ریال از محل تجدید ارزیابی دارائی ها )فقط زمینمیلیون 7.696.064

درصد(  47میلیون ریال )معادل 450.000 و مبلغ درصد( از محل تجدید ارزیابی داراییها صرفا زمین763 ریال )معادل7.246.064

 .  می باشد از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده 

 

 تشریح جزئیات طرح افزایش سرمایه - 9
 میلیون ریال  7.696.064 میلیون ریال به مبلغ 950.000افزایش سرمایه از مبلغ  - 9-1

 افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی ها )فقط زمین( - 9-2

 منظور اصالح ساختار مالی با هدف بهبود نسبت مالكانه می باشدافزایش سرمایه به  - 9-3

 در سال بعدمرکز توزیع جدید افزایش سرمایه به منظور خرید زمین شیراز جهت ساخت  - 9-4

 افزایش سرمایه به منظور خرید خودرو و تجهیز ناوگان حمل و نقل - 9-5

 



 شرکت پخش البرز )سهامی عام(

 توجیهی افزایش سرمایهگزارش 

 1399ماه  آذر

 

22 

 

به بعد  1399تحقق افزایش سرمایه منجر به کاهش ریسک مالی و افزایش توان صورت وضعیت مالی شرکت از سال 

شرکت EPSخواهد شدو همچنین با توجه به عدم استهالک پذیر بودن زمین تجدید ارزیابی دارایی ها تاثیری بر 

از لحاظ رشد لجام گسیخته تورم خواهد ی یو از طرفی خرید زمین مرکز توزیع شیراز سبب صرفه جو نخواهد داشت

منظر دیگر تجهز ناوگان حمل و نقل عالوه بر صرفه جویی در زمان توزیع کاال سبب خدمات رسانی بیشتر به  زبودو ا

 .مشتریان و رضایتمندی مشتریان و در نهایت سبب فروش بیشتر خواهد شد
 

 مفروضات ، ریسک ها و پیشنهاد افزایش سرمایه - 10
 مفروضات افزایش سرمایه: - 10-1

به منظوربرآورد تغییرات ناشی از اقالم اصلی صورت سود و زیان و همچنین برآورد نتایج حاصل از انجام یا عدم انجام افزایش 

 سرمایه،مفروضات ذیل منظور گردیده است:

 

 :  1398صورت های مالی سال  ❖

مورد بررسی و به  03/04/1399مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ که در 1398صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی 

 تصویب سهامداران رسیده است.

 

 :  فروش و درآمدهای عملیاتی ❖

درصد و در صورت تحقق افزایش  26افزایش سرمایه  بمیانگین نرخ رشد فروش با رعایت جوانب احتیاط و تحریم ها بدون احتسا

 درصد در نظر گرفته شده است. 28سرمایه 

 

 :  درصد سود ناخالص ❖

بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده )تفاوت بین فروش و بهای تمام شده کاالی  1398درصد سود ناخالص عملکرد سال مالی  

 می باشد.   10.96فروش رفته( معادل 

 فروشاداری و  هزینه های عمومی،

هزینه های عمومی، اداری و فروش، با در نظر گرفتن افزایش قانونی حقوق و دستمزد طی سال و همچنین حداکثر نرخ تورم در 

درصد نسبت به سال قبل افزایش داده شده است. بخش  25رابطه با سایر هزینه ها، با رعایت حداکثر احتیاط، در هر سال معادل 

مل حقوق و دستمزد بوده که بر اساس مصوبات قانون کار تغییر پیدا نموده و لیکن انتظار می عمده ای از هزینه های شرکت شا

 درصد باشد. 25رود تغییرات برای تمام طبقات حقوق و دستمزد بصورت میانگین معادل 
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 هزینه های استهالک دارایی ثابت ❖

 :  می باشد یرایه به شرح جدول زهزینه استهالک دارایی ثابت در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرم

 
 

 هزینه بهره تسهیالت  ❖

نسبت به سال قبل افزایش یافته  %12الی  %10در سال محاسبه شده است و سالیانه به میزان  %18دریافتی با نرخ تسهیالت  هزینه مالی بر مبنای

 است.

 

 سایر درآمدها غیر عملیاتی  ❖

 .براورد شده استاز محل سود سپرده بانکی و سایر درآمدها درصد سالیانه 10با نوسان  درآمد غیرعملیاتی به میزان

 

 مالیات بر عملكرد ❖

 . درصد در نظر گرفته شده است 75/23درصدی شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس معادل  5نرخ مالیات بر عملکرد با توجه به معافیت 
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 پیش بینی صورت سود ) زیان ( شرکت :  – 11
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                  پیش بینی جریان نقد خروجی  - 12
پیش بینی شده و لذا ارزش آتی جریانات  1399عملی ساختن افزایش سرمایه مورد تقاضا طی سال جریان نقد خروجی :   10-1

 نقد خروجی به شرح ذیل می باشد.

 
 جریانات نقد ورودی پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد :جریان نقد ورودی  10-1

 
 ارزیابی مالی طرح:-10-3

 بازده افزایش سرمایه مورد تقاضا در جدول زیر ارائه شده است

 
به منظور محاسبه ارزش فعلی سود آتی نرخ بهره بدون ریسک بازار به عنوان نرخ مبنا قرار :NPVارزش خالص بازیافتی-10-4

 درصد بوده است 23درصد صرف ریسک سهامداران  5گرفته که این نرخ در تاریخ تهیه گزارش با  احتساب 

 
 

 :IRRنرخ بازده داخلی-10-4
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  جزئیات مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها - 13
 شرکت به شرح ذیل می باشدمرکز اموز مشاوران حقوقی ،وکال و کارشناسان قوه قضائیه   وضعیت کلی زمین های  بر اساس گزارش

 

 
 

 :جزئیات موقعیت جغرافیایی زمین های مورد تجدید ارزیابی - 13-1
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 نحوه پرداخت و تخصیص سود سهام به افزایش سرمایه- 14
بهادار در تعداد سهام سهامداران در زمان مجمع عمومی فوق العاده که پس از دریافت مجوز برگزاری آن توسط سازمان بورس و اوراق 

افزایش  تخصوص افزایش سرمایه تشکیل می گردد،متناسب با درصد میزان افزایش مورد تصویب مجمع ذکر شده و پس از مراحل ثب

سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و سازمان بورس و اوراق بهادار افزوده می گردد.مطابق قانون تجارت نسبت به تخصیص و تقسیم سود 

 . تصمیم گیری می گردد 1399دید ناشی از افزایش سرمایه در مجمع تقسیم سود سال مالی مجمع به تعداد سهام ج

 

 جمع بندی و نتیجه گیری - 15
با عنایت به نتایج و دستاورد های حاصل از افزایش سرمایه از جمله اصالح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی ،بهبود جریان سوآوری 

،بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذیری شرکت در صنعت و بازار سرمایه ،انطباق وضعیت و ساختار مالی شرکت با ضوابط و مقررات 

به منظور درج و عرضه نماد شرکت در بازار دوم فرابورس و حفظ حقوق سهامداران و بهبود و افزایش  سازمان بورس و اوراق بهادار

شفافیت صورت های مالی ، و تاکید به ضرورت انطباق نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارئی های شرکت و ضوابط و مقرارت 

ریال از طریق انتشار میلیون  8.646.064 میلیون ریال به مبلغ 950.000بلغ ود که سرمایه شرکت از مشسازمان بورس ، پیشنهاد می 

در چارچوب مفاد قانون تجارت افزایش و آورده نقدی و مطالبات حال شده  سهام جدید از محل تجدید ارزیابی دارائی ها )فقط زمین( 

 . یابد

 

 پیشنهاد هیئت مدیره  - 16
می نماید با امید به بذل توجه سهامداران محترم نسبت به مراتب فوق تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه  پیشنهاد در پایان هیئت مدیره 

و  رصد از محل تجدید ارزیابی دارائی ها )فقط زمین( د 763 میلیون ریال معادل 8.646.064  میلیون ریال به مبلغ 950.000از مبلغ 

دسترسی به اهداف آتی شرکت و اصالح ساختار مالی و نسبت ماکانه آن خواهد که موجب مطالبات حال شده و آورده نقدی درصد  47

 .  موافقت فرمایند شد

 

 


