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 مقدهم :
 ایفای تعهدات ، بهره وری باالتر و ارتقای سطح کمی و کیفی میباشد . فروش بیشتر ، رقابت در دنیای امروز بر سر 

 و تعهدات اجتماعی . اخالقی منشور گرفتن  نظردر با ، اهداف به رسیدن این شرکت پخش البرز مفتخر است 

 

 ((ما به فروش بیشتر دست یافتیم اما سر لوحه کار با کیفیت را فراموش نکردیم  )) 

 ((ما با رعایت اصول مدیریت و اصول اجتماعی و اخالقی به ایفای تعهدات پرداختیم )) 

 ((مان بود سرلوحه کار نو کلیه ذینفعاکارکنان و مشتریان ما به رتبه هایی باال در بهره وری دست یافتیم اما رضایت ))

 

سود دهی و این شناسنامه ، قدرت ، یعنی : اعتبار  ایرانپخش در صنعت نام شرکت پخش البرز ) سهامی عام ( امروز 

 .کاری حاصل نمیشد مگر با خدمت گذاری خالصانه مدیران و کارکنان شرکت

گذشته و با اقتدار پوالدین سال متعهد میگردیم همچون ، زمین در گستره ایران بی شک به جهت حفظ این برند برجسته 

شناخت خود از بازار دارو و غذا در سطح بروز رسانی با اجرای کامل و دقیق برنامه ها و پروژه ها و و قدرت بیشتر و 

ء موفقیت تیم و برای حفظ و ارتقاما در راه توسعه سالمت کشور متعهد هسوسیع تر ، قدمهای بلند و محکم تری برداریم. 

 هایمان از هیچ تالشی دریغ نداریم . 

ثابت  1400عملکرد سه ماهه شرکت در سال منتقل گردیده است اما  1400به سال  1399سال چالش های 

 موانع و مشکالتیها و دشواربا تمام کرده است که 
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 ر  ماهیت کسب و کا - 1

 :  ماهیت شرکت و صنعت - 1-1
صرروالت   شررد و تولید انبوه مح سررب و کار و همچنین ر شرردن بازار و ایواد تحوالت در ک سررترده  شرررکت های  تولید کننده با گ

سرت  سرالمت به د صروالت تولیدی آنها را با حفف کیفیت و  سرری بودند تا مح سررا شررکت های پش   نیازمند پل ارتباطی  به نام 

سرانند صررف کننده گان بر سرر کشرور  شرعبه 25 سرابقه  وسرا   47از  بی با شررکت پش  البرز  م سررا طالیه داران این  ء جز در 

 . صنعت می باشد

به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده  1353در سا   10100664423پش  البرز ) سهامی عام ( به شماره شناسه ملی  

تهران به ثبت رسریده اسرت. نوش شررکت در و مالکیت صرنعتی در اداره ثبت شررکت ها  01/12/1353مورخ  20895و طی شرماره 

مصروبه مومع عمومی فوق العاده، موددا  به سرهامی بر اسراس 14/02/1387تبدیل و در تاریخ  به سرهامی عام 10/03/1376تاریخ 

سرره مورخ  صررورتول شرررکت به موجب  وام ده انالعا مومع عمومی فوق 04/06/1391خاص تغییر یافت. آخرین تغییرات در نوش 

سرازمان بورس اوراق  26/10/1391مورخ  207288/121اسراس مووز شرماره  طی آن شررکت به سرهامی عام تبدیل و بر شرده که

غییرات در تاریخ ررن تررده که ایررتواری تهران داده ش یررر، اجازه ثبت تغییرات مذکور به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غ بهادار

سرمی ب 07/11/1391 سرت و در تاریخ در روزنامه ر سریده ا شر 27/12/1391ه ثبت ر رکت در فرابورس ایران ارائه گردید . سرهام 

باشرد و واحد شررکت پش  البرز )سرهامی عام( در حا  حاضرر، جزء واحدهای تواری فرعی شررکت گروه سررمایه گذاری البرز می 

شررکت دارویی شرد. تواری نهایی ،  شررکت در تهران،خیابا برکت می با صرلی  شرماره ن حافف ،باالتر از خیابان جمهورمرکز ا ی ، 

 میباشد . 343

 توزیع داروهای تولیدی و پودرهای شروینده شررکت 1353شرایان ککر اسرت که هدف اولیه از تاسریس شررکت پش  البرز در سرا  

شردن  ها صری  صر سر "صرنعت پش "بوده که به تدریج با تش سربدپ ایرتولید کنندگان و واردکنندگان نیزکاالهای  ش  البرز وارد 

 گردیده که این روند همچنان تا امروز ادامه داشته وتوسعه یافته است .

حصوالت دارویی ررم%  72امل ررش رکتررشالص ررخروش ررف ا  جاری ررسسه ماهه  در همانگونه که درجدو  کیل مششص میباشد

صروالت %  28 و صررفی (  FMCG مح شررکت) م سرت گذاری  سریا شرد که با توجه به  ،    FMCGالین قویت مبنی بر ت می با

  در دستور کار خود قرار داده است .هیئت مدیره تحقق اهداف مورد نظر را 
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عمومی فروش محصوالت دارویی ارتباط مستقیم با سطح بهداشت و سالمت جامعه داشته  و تالش دولت در ارتقای طرح سالمت 

 . جامعه باعث رونق هرچه بیشتر این الین فروش خواهد شد

 بوده و از آنوایی که  افزای  قیمتاز دسته کاالهای ضروری خانوار اقالم مصرفی با توجه به اینکه ،    FMCGن فروشدر الی

کاالهای فروش روا   پی  بینی می گرددو کاه  قدرت خرید خانوار ،کاه  فروش را به دنبا  نشواهد داشت محصوالت این 

 ادامه دار باشد . مصرفی 

 

 : رکتموضوع فعالیت ش -1-2

اساسنامه که شامل : پش ، تامین، توزیع، خرید و فروش، واردات و صادرات و کلیه   2موضوش فعالیت شرکت طبق ماده 

اعم از غذایی، بهداشتی،  ای( در زمینه هر نوش کاالفعالیت های مواز بازرگانی داخلی و خارجی، بازاریابی و بازارسازی )غیرشبکه

 ی باشد . ازاریابی و بازارسازی مواز غیر هرمی و غیر شبکه ای مدارویی و توهیزات پزشکی ،  ب

 . محصوالت دارویی، غذایی و شوینده و بهداشتی بوده استفعالیت شرکت طی دوره مورد گزارش عمدتا  خرید و فروش 

 

 بازارهای اصلی ، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آن بازارها -1-2-1

ل پش  دارو پش  ،پش  هورت ،پش  رازی و یکت های پش  سراسری  از قبرقبای اصرلی شرکت پش  البرز  شر

شرد  و همواره جایگاه پش  البرز در بین این پنج  سرم ایران می با شرور در حا  شررکت برتر شررکت پش  قا پش  ک

سررت . سرران بوده ا شررور بوده نو شرررکت، بازار داخلی ک صررلی  شرررکت، به دو طب بازارهای ا قه که با توجه به نوش فعالیت 

 : تقسیم می شوند
 

 مشتریان دارویی -2-2-1

 در سراسر کشور میباشد . که  شامل داروخانه ها و بیمارستان های دولتی و خصوصی، درمانگاه ها و مراکز بهداشت
 

 مشتریان کاالهای مصرفی -3-2-1

 . ندسراسر کشور می باشدر  سوپر مارکت ها ، فروشگاه های زنویره ای، عمده فروشان و بنکداران

 

 اثرات قوانین جدید یا تغییر در قوانین قبلي -1-3

سررتقیم شرررکت از مهمترین قوانین حاکم بر فعالیت ، قانون مالیات بر ارزش  ، می توان از قانون توارت ، قانون مالیاتهای م

ات ه شررکتهای پش  در صرادرو قانونهای محدود کنند قوانین سرازمان بورس و اوراق بهادار ، ، قانون کار و تامین اجتماعی افزوده

صرررفی  سررتانداردهای  ،اقالم دارویی و م شررکی )به ویژه ا شررت، درمان و آموزش پز  GMP ،GSP)قوانین و مقررات وزارت بهدا

،GDP )تغییرآنها وآثاربااهمیت بر فعالیت شرکت، حداقل در کوتاه قوانین مذکور، از قوانین بنیادی کشور بوده و احتما  . نام برد

عت پش ، فقدان قوانین خاص صرنعت اسرت سرت. شرایان ککر اسرت که از بزرگترین و چال  برانگیزترین موضروعات صرنمدت کم ا

  . که در صورت تدوین، آثار مثبت و با اهمیتی بر فعالیت شرکت های صنعت پش  خواهد داشت
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 یران شرکتاطالعات مد - 1-4
 می باشد .کیل بشرح  1400در سا   رایی شرکتجامعاونت های جدو  مربوط به مششصات و سوابق مدیرعامل و 

 

 

 تغییرات هیئت مدیره  - 1-5
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  شرکت سهامداراناطالعات سرمایه و  - 1-6
شرکت در که میباشد ریالی(  1.000 سهممیلیون  950 )شاملمیلیون ریا   950.000در حا  حاضر سرمایه شرکت 

و آورده سهامداران درصدی از محل مطالبات حا  شده  47 ای  سرمایهبادرت به افزم 05/03/1400مومع فوق العاده مورخ  

 16/05/1400تا تاریخ  کهدر مرحله )) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام (( میباشد  گزارشتا تاریخ تهیه این که نقدی نموده 

 واهد داشت . ادامه خ
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 : دعاوی حقوقي  - 1-7
ملت، سرهه، اقتصراد  یپرس از بانک ها یشررکت تول یافتیوام در ا یر اردیلیم 1.811شررکت در سرنوات گذشرته مبل   .1

شررکت بابت تضرمین وامهای بانکی شررکت تولی پرس طی سرنوات گذشرته و جاری جمعا مبل   نموده نیرا تضرم نینو

شررکت تمابقی میلیارد ریا  پرداخت نموده و  425 سراب طلب از  شررکت قرار گرفته که تماما به ح ولی نیز در تعهد 

صراد نوین طی اجرائیه  سرت. همچنین بانک اقت شرده ا درهم بابت  7.464.091مبل   06/09/1397مورخ پرس منظور 

سرط بانک مذکور توقیف سرند مالکیت انبار غرب تهران نیز تو سریدگی مطالبه نموده و  ضرمین مذکور از واحد مورد ر  ت

ریا  مانده حسرابهای بانکی شررکت مسردود ارد میلی 51بابت تضرمین وام شررکت تولی پرس مبل  ، " ضرمناشرده اسرت 

شرده اسرت. از بابت موارد فوق شررکت سررمایه گذاری البرز )سرهامدار عمده( حسرب مصروبات هیئت مدیره خود و طی 

، تعهد نموده مبل  منظور شرده به مفید راهبر  و موسرسره حسرابرسرینامه های ارسرالی به سرازمان بورس و اوراق بهادار 

تصادنوین و نیز پرداختهای احتمالی آتی از رررک اقرررتعهد پرداخت بدهی به بان کت تولی پرس ،ساب طلب از شررررح

را به صرورت بالعو  پرداخت نماید. شررکت پش  البرز و شررکت گروه سررمایه گذاری البرز شررکت این بابت توسرط 

 به نتیوه نرسیده است. تولی پرس اقامه دعوی نموده اند که اقدامات انوام شده تاکنون جداگانه علیه شرکت 

 

 کمیته های فعال در شرکت :  - 1-8
 کمیته حسابرسی  ✓

 کمیته وصو  و فروش  ✓

 کمیسیون معامالت  ✓

 کمیته خرید  ✓

 کمیته حقوقی ✓

 کمیته پرداخت  ✓

 کمیته جذب  ✓

 ر سازمانی کمیته رفتا  ✓

 

 اعضای کمیته حسابرسي به شرح ذیل میباشند .  – 1-8-1               

 

 مدرک تحصیلي سمت خانوادگينام و نام 

 فوق لیسانس حسابداری رئیس کمیته محمد یزدانی 

 فوق لیسانس حسابداری عضو کمیته رحیمی شهمیرزادیمحمد علی 

 حسابداری یدکترا عضو کمیته کیهان مهام

 فوق لیسانس حسابداری دبیر کمیته اسماعیل جمشید دوست 
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ف مدرییت و راهبرداهی مدرییت     - 2 ف اهدا  ربای دستیابی هب آن اهدا

 در برنامه و یا در حال اجرا  های توسعهها و برنامهها ، طرحپروژه - 2-1

قرار دارد و تا تاریخ تهیه این گزارش بششی از کار  1400که در برنامه کار سه ماهه پروژه فروش زمین کرمانشاه قدیم  ❖

 .  ) مدارک در سایت کدا  موجود میباشد ( انوام گردیده است

 پروژه ساخت مرکز توزیع اهواز .  ❖

پروژه فروش مرکز توزیع قدیم ارومیه که پاسشگوی نیاز منطقه نمیباشد و تا تاریخ تهیه این گزارش بششی از کار  ❖

 )مدارک در سایت کدا  موجود میباشد ( انوام گردیده است . 

 د برای ارومیه . پروژه خرید مرکز توزیع جدی ❖

و طور کامل محقق گردید  ریخ تهیه این گزارش بهکه تا تا پروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل از طریق خرید خودرو ❖

 شماره گزاری خودرو ها نیز اجرا گردید . 

 پروژه بهسازی ناوگان حمل و نقل از طریق خرید باتری و الستیک برای ماشین آالت داخل انبارها و خودروها  ❖

 وژه های توهیز واحد فاوا به وسیله  خرید سرور و کامهیوتر و ....رپ ❖

 لوستیکی انه های جدیداستقرار سام ❖

 پروژه فروش خودروهای فرسوده  ❖

 . افزاریهای نرمهای برگشتی از طریق بهبود فرآیندها و سیستمکاه  چک ❖

 . افزاریمهای نرهای عملیاتی از طریق بهبود مستمر فرآیندها و سیستمکاه  هزینه ❖

 . ها و تامین کنندگانمشتریهای آنالین ارتباطی برای توسعه و به روزرسانی بستر ❖

 

 ورود به بازارهای جدید توزیعبرنامه  - 2-2

 مرکز توزیع ، دارای بزرگترین شبکه توزیع دارو و کاالهای مصرفی در سراسر کشور است. 25با شرکت  ❖

 . های خدمات شرکت با نیازهای جدید مشتریسازهای فروش در جهت همسانتوسعه سیستم ❖

 . ینگ و تامین کنندگان معتبرهلدهای شرکتکاالی توسعه فروش  ❖

 . و توزیع مویرگی کاالهای مصرفیو بش  خصوصی  ایهای داروخانهتوسعه فروش در بین مشتری ❖

 . ها و تامین کنندگانآنالین ارتباطی برای مشتریهای توسعه و به روزرسانی بستر ❖

 . و ...( ERP ،BPMS ،BIگیری )افزاری عملیاتی و پشتیبان تصمیمهای نرمتوسعه سیستم ❖

 مصرفی.و اقالم جذب تامین کنندگان دارای کاالهای استراتژیک ودارای مارژِین باال،برای تکمیل کیفی و کمی سبد دارو  ❖

 ی از استانها در الین مصرفی .در برخبرنامه ریزی جهت جذب نمایندگان توزیع  ❖

 قوه موجود و افزای  سهم فروش داروخانه ای.جذب مشتریان بیشترازطریق کاوریج بیشتر بازار و افزای  سهم از بازار بال ❖

 سبد از کاالهای کم کش  به کاالهای پرکش  تغییر پیدا کند .تغییر در ترکیب سبد کاال به نحوی که حوم  ❖

 (  19پش  وسیع الکل و دستک  به بیمارستانها و داروخانه ها جهت مبارزه با ویروس کرونا ) کووید  ❖
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 :  تغییرات در زنجیره عرضه - 3-2
شناخت از سهم بازار تامین  -محصوالت جلسه مشترک تامین کنندگان با تیم های فروش در مراکز توزیع جهت معرفی  ➢

 ایواد تمرکز فروش -کننده 

در ماه در جهت هدفمند سازی اهداف اعالمی از طریق هدف گذاری برای تامین کنندگان برای هدف شرکت  30انتشاب  ➢

 قلم کاالی تاکیدی در هر ماه  60انه انتشاب رسیدن دستیابی به اهداف ماه

متراکم به وسیله شناسایی موجودی اقالمی که کند فروش هستند و اعالم هدف در  برنامه ریزی کنتر  فروش اقالم ➢

 قالب طرح های انگیزشی

ش و تسهیل برنامه ریزی کنتر  فروش اقالم تاریخ نزدیک از طریق مذاکره با تامین کنندگان در جهت اخذ شرایط فرو ➢

 روند فروش و تعیین هدف فروش )تشویق و تنبیه(

 زار سفارش گیری فروشندگان در جهت پاسشگویی مناسب به نیاز مشتریانهمگام سازی نرم اف ➢

راه اندازی سامانه آنالین دیتاالگر با همکاری مسئو  فنی  و کنتر  فروش داروهای یشچالی ، کنتر  زنویره سرد در  ➢

 کیفی انباشت دارو در انبار مرکزی توزیع و ارتقاء سطح

 پیمانی افزای  ظرفیت ناوگان ➢

  خودروها GPSو استقرار  نصب ➢

 توزیع و خرید خودروهای جدید  ناوگان افزای  ➢

 به همکاران شرکت  فروشراه اندازی  ➢

 : از طریق  استقرار سامانه هوشمند سازی توزیع ➢

 ی در مسیریابیمسیربندی هوشمند با استفاده از مد  های بهینه ساز 

 مشتریان و سفارشاتبرنامه ریزی توزیع بر مبنای اولویت بندی  

 ایواد انواش سناریوهای مسیربندی با توجه به سیاست های شرکت 

 افزای  کارایی منابع، کاه  هزینه های عملیاتی و کاه  مدت زمان توزیع 

 تعیین توالی و برنامه بازدید مشتریان 

 مسیرگی مشتری، ویژ pointحوم سفارش، رو به مسیر با در نظرداشتن زمانبندی و تشصیص بهینه خود 

 در نظر گرفتن محدودیت های واقعی توزیع از جمله طرح ترافیک 

 تعریف تعداد و تناژ ناوگان مورد نیاز شرکت با توجه به روند های گذشته 

 تریتعریف پنوره زمانی تحویل به مشتریان برای زمانبندی مناسب و افزای  رضایت مش 

 یت مشتری و غیره(تعریف شده )سرعت، تأخیر ویز ارسا  لحظه ای هشدارهای 

  Machine learningتحلیل اقتصادی مسیرهای توزیع و مشتریان با استفاده از تکنیک  

 

 ها بر نتایج گزارش شدهو تاثیرات آن هاقضاوتمهم حسابداری، برآوردها و  هایتغییرات رویه - 4-2
 قبل اعما  نگردیده است . سا  تغییرات با اهمیتی نسبت به گزارش  مالی مورددوره  در ➢
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 اه و روابطمهمترین منابع، ریسک  - 3

 :  جهت اجرای پروژه های آتي و عملیات شرکت . منابع مالي در اختیار شرکت1-3

 
 فروش محصوالت دارویی در دو بش  دولتی و خصوصی  ❖

  دی کاال دریافت های تواری، غیر تواری، موجو ❖

  بانکیدریافت تسهیالت  ❖

 و تهاتر مالیاتی دریافت اوراق  ❖

 در سایت کدا  موجود میباشد ( روند آن افزای  سرمایه در جریان ) که  ❖
 

 

 تحلیل ریسک شرکت و تجزیه  - 2-3

 

 ریسک مالي :  ❖

وقع مطالبات توسط هزینه های مالی ناشی از عدم پرداخت به مدر نتیوه افزای   ریسک افزای  تسهیالت بانکی و .1

 .  دانشگاههای علوم پزشکی

شرایط کسری نقدینگی ناشی از تحریم ها در دولت و دانشگاههای علوم ریسک وصو  مطالبات دولتی به دلیل  .2

 پزشکی.

 . زم برای اخذ وام با نرخ مناسب درکوتاه مدت ) ریسک نقدینگی (عدم تامین شرایط ال .3

دراین رابطه اگرچه ، ت گذشته با تضمین دیون شرکت تولی پرس در سنوااقدامات بانک ها علیه شرکت در رابطه  .4

بانک شرکت مادر متعهد به پرداخت مطالبات شرکت از این بابت می باشد ، لیکن ریسک اقدامات پی  بینی نشده 

 ها علیه شرکت همواره متصور است .

با مشکالت .... که شرکت را انکها و ولتی , بادارات دکرونا و محدودیت های ایواد شده در ساعات کاری  5وش فاز یش .5

 وصو  و .... مواجه نموده است . 

 

 ریسک ورود رقبای جدید :  ❖

سررتان ها .1 سررب وکار را  و همچنین ورود محدود بودن بازار، محدود بودن تعداد داروخانه و بیمار رقبای تازه وارد محیط ک

 برای فعالیت صنعت پش  کوچک و رقابت را تشدید می کند. 

شرتابزده رفتارهای  .2 صرولی و  صره پش  غیرا ضری از رقبای جدید در عر که انتظارات بازار را نیز از حد معقو  و متعارف بع

 چال  می سازد . ینده را دچارآباالتر برده و فعالیت در 
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 ریسک مالحظات قانوني :  ❖

 عدم وجود قوانین شفاف در رابطه با صنعت پش  . .1

کرت همگیشرررمقررات وقوانین  .2 قرانون وقترابع  ر مراعی،  ترامین اجت کرارو  قرانون  لره  قرانونانین عمومی ازجم ورارت،   ت

 مالیاتهای مستقیم ، قوانین بورس اوراق بهادار برای شرکتهای سهامی عام میباشد .

قوانین راهنمایی و رانندگی شامل مواردی همچون مشکل ورود به محدوده طرح ترافیک، سا  ها گریبانگیر صنعت  .3

مانده است. همچنین ترافیک موجود در  بوده اند و تا به امروز نیز تالش ها برای مرتفع کردن این موارد بی نتیوه

کاالهای ضروری نظیر اقالم دارویی را با دشواری  سطح کالن شهرهایی همچون تهران از مسائلی است که پش  برخی

 . هایی همراه کرده و خدمت رسانی به مردم را دچار اخال  می کند

 

 ریسک تغییر تکنولوژی :  ❖

 در سایتهای شرکت . تهدیدات حمالت سایبری  .1

بوده در حا  بومی  "عملیاتی میباشد اما دانشی که در این صنعت استفاده می شود تقریبا  "صنعت پش  کامال  .2

درصد مواد غذایی ، آرایشی ، بهداشتی، شوینده ها و ماسک و الکل ) به دلیل  70درصد دارو و   100حاضر بی  از 

ه جهت حضور ویروس کرونا ( و...توسط شرکت های پش  در سرتاسر ایران توزیع می شود. شرایط خاص کشور ب

تقویت واحد لوستیکی و واحد فناوری اطالعات و بروز شرکت پش  البرز نهایت تالش خود را نموده است تا با 

قداماتی را انوام دهد رسانی سیستم های نرم افزاری و همچنین استفاده از تبلت ، به جهت ارتقای دان  عملیاتی ا

 که تا حدودی موفق به مبارزه با ریسکهای تغییر تکنولوژی شده است . 

 

 تداوم رکود حاکم بر صنعت :  ریسک ❖

 و الزام به ثابت ماندن مارژین در صنعت پش  . زینه ها متناسب با تورم موجود در اقتصاد افزای  ه .1

سرت تعیین نرخ حاشریه سرود شررکت های پش  به صرورت دسرتوری .2 . درحالی که با توجه به پهناوری ایران، هزینه  ا

شررود ت شرریوه فعلی تعیین نرخ در اغلب موارد باعث می  سررتند و  سرریار متغیر ه شرررکت های توزیع ب با چال  های ا 

 جدی روبه رو شود . 

 

 حقوقي :  ریسک ❖

 غیابی بودن اکثریت پرونده های سنواتی  .1

 امکان توقیف مطالبات درنزدمراجع تامین اجتماعی و بیمه سالمت و ...اخذچک ازغیرموسس به جای موسس وعدم  .2

 سوی شرکت  عدم تنظیم توافق نامه با مشتریان و اخذ چک ضمانت به میزان خرید مشتری از .3

 عدم درج امضا چک در حضور مشتری و ادعای جعل از سوی مشتری دعاوی مطالبه وجه  .4
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 :      نتایج عملیات   -   4

 :  مطالبات - 4-1
 

 
درصدی  84 رشد با توجه به درصد رشد یافته است که   24 قبل حدوددوره مشابه سا  نسبت به  1400سا  سه ماهه مطالبات 

با پیگیری توجیه منطقی خواهد داشت لیکن برای مانده مطالبات تواری ، افزای  ، این قبل  سا  دوره مشابهفروش نسبت به 

از بابت مطالبات دولتی و هچنین برگزاری جشنواره های وصو  و تهاتر مالیاتی  کوشانه از طریق دریافت اوراق اخزا  های سشت

 خواهد شد . محقق 

 

 :  موجودی مواد و کاال - 4-2
 

 
فروش در درصد رشد داشته که علت آن افزای  حوم  52سا  قبل حدود  دوره مشابه نسبت بهواد و کاالی شرکت موجودی م

و محقق شدن بودجه فروش سا   1400نه ماه باقیمانده سا  در  و همچنین پی  بینی افزای  فروش 1400سا  سه ماهه 

 .از طرفی کاه  نسبت موجودی به فروش خود نشان دهنده مدیریت هرچه بهتر موجودی کاال در شرکت میباشد  .میباشد 
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 : های ثابت دارایي - 4-3
 

 
که عمده این رشد داشته است  %84در حدود  1399سا  دوره مشابه نسبت به  1400 سا سه ماهه شرکت در  های ثابتدارایی

، خرید پالت تراک و پرداخت ثمن معامله خرید ت ناوگان حمل و نقل از طریق خرید کامیونتعداد افزای  تغییرات مربوط به  

 میباشد . زمین پرسی گاز در شیراز 

 

 قبل سنوات و مقایسه آن با  1400 سال سه ماهه برای  عملکرد شرکت - 4-4
 

 

سه ماهه 1400شرح
 درصد به 

فروش
سال 1399

 درصد به 

فروش
1398

 درصد به 

فروش

28,591,991 43,386,524 14,371,361 درآمدهای عملیاتی

)89.0()25,458,006()87.4()37,937,319()88.8()12,757,272(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

11.0 3,133,985 12.6 5,449,204 11.2 1,614,089 سود ناخالص

)5.9()1,693,909()6.2()2,707,955()5.9()845,157(هزینه های فروش ، اداری و عمومی

)0.3()84,123()0.2()75,307(- سایر هزینه های عملیاتی

4.7 1,355,953 6.1 2,665,943 5.4 768,932 سود عملیاتي

)1.9()550,459()1.8()761,345()1.9()271,643(هزینه های مالی

0.5 157,215 0.4 192,975 0.2 27,892 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

3.4 962,709 4.8 2,097,573 3.7 525,181 سود )زیان( قبل از مالیات

)0.7()191,795()0.8()357,730()0.8()118,106(مالیات ) جاری - سنواتی(

2.7 770,914 4.0 1,739,843 2.8 407,075 سود خالص 
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  يمصرفیي و دارومحصوالت تفکیک  فروش به - 4-5
 

 
 

  .نرخ فروش بوده است%  27فروش و  حوم %57قبل ناشی از افزای  سا  دوره مشابه درصدی مبل  فروش نسبت به  84افزای  

 گردید .  1400مصوب سا  سه ماهه نسبت به بودجه  درصدی فروش 144همچنین شرکت موفق به پوش  

 

 فروش، اداری و عموميهای هزینه – 4-6
 

 

 

درصدی هزینه های عمومی اداری  82افزای  شاهد علیرغم تورم و هزینه های افزایشی درصدی فروش ،  84با توجه به افزای  

 دارد . ار در اختی عمدیریت بهینه منابنشان از دو درصدی کاه  میباشیم که این 
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 های مالي هزینه  - 4-7
 

 
 

به دوره مشابه سا  سبت ن، درصدی  0.4میباشد که با کاه   1.9د نسبت هزینه های مالی به فروش حظه میشوهمانطور که مال

 را نشان میدهد . کاه  این هزینه ها مدیریت بهینه در کنتر  هزینه های مالی و روند رو به  ، قبل 

 
 

 :  اطالعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلي - 4-8

 
  31/03/1400( تا تاریخ  1399سا  ارش قبلی ) از تاریخ گز

 و انتقا  سند به نام شرکت گذاری شماره  وبرای مراکز توزیع خودرو خرید  -

 خرید توهیزات انبار  -

 و مطالبات حا  شده سهامداران افزای  سرمایه از محل آورده نقدی برگزاری مومع فوق العاده  -

 ( پرسی گاز شیراز ) خرید زمین  -

 فروش ملک قدیم ارومیه برگزاری مزایده برای  -

 ای فروش ملک کرمانشاه برگزاری مزایده بر -
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 :    ت مالی شرکت خالهص اطالعا     -  5

 اقالم ترازنامه ای و سود و زیاني : 

 
 

افزای  قابل توجهی داشته است  نسبت به دوره مشابه سا  قبل  باشد عملکرد شرکت می همانطور که در جدو  فوق مششص

 .است  گردیدهدرصد  59و افزای  سود خالص به میزان درصد  67صعودی منور به افزای  سود عملیاتی به میزان  روندکه این 
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 6  -    معیاراه و شاخص  اه  ربای ارزیابی عملکرد 
 : شرکت ساله  5وضعیت  تصویرخالصه  - 1-6
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  سرماهی انسانی و فکری :  - 7
 

 
 

ه مشاهدتبع آن افزایش سرانه فروش ،  به ودوره مشابه سال قبل درصدی فروش نسبت به  84باتوجه به افزایش 

یان سال روی انسانی نسبت به پاروی انسانی اضافه نگردیده بلکه با کاهش جمع کل نییمیگردد که نه تنها ن

 د . با ادامه روند مدیریت نیروی انسانی تصمیم به کاهش هزینه نیز دارشرکت  1399
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زاه و ربانهم اهی چشم   - 8  آینده نگر : اندا
  به : با توجه 

 قبل سا  دوره مشابه درصدی فروش نسبت به  84افزای   ❖

 درصدی سود عملیاتی  67افزای    ❖

  ی سود خالص ددرص  59افزای   ❖

نه ماهه باقیمانده قبل پی  بینی می گردد روند رو به رشد سود و فروش شرکت در سا  مالی دوره نسبت به 

 محقق گردد .  1400مصوب سا  بودجه و ادامه داشته باشد  1400سا  

 به شرح کیل ارائه میگردد :  1400برنامه های آتی واحدها در سا  

 :  حوزه دارویی 
بازنگری در ضرایب مراکز توزیع از طریق مقایسه با سایر شرکت ها و همچنین تاثیر بعد جغرافیایی برای بهبود   .1

 سیستم هزینه کَرد مراکز توزیع .

بازنگری بر سیستم بهره وری و کارنامه ارزیابی عملکرد با تکیه بر وصو  بهتر و در نظر گرفتن بودجه خصوصی  .2

 . لتی هر مرکزو دو

 . ازی منطق کارت امتیازی متوازن در راستای پای  عملکرد مدیران مراکز توزیعپیاده س .3

طراحی جشنواره ویژه برای فروش اقالم تاریخ نزدیک و ابالغ به مراکز توزیع و همزمان تدوین سیاست های  .4

فروش کاالی امه بهره وری توجه به جدید برای فروش اقالم تاریخ نزدیک، به گونه ای که در طرح ارتقاء آیین ن

تاریخ نزدیک و همچنین میزان موجودی تاریخ نزدیک هر شعبه به عنوان یک شاخص تاثیر گذار در بهره وری 

 . فروشندگان و سرپرستان در نظرگرفته خواهد شد

یان و جذب یک کارشناس بازاریابی برای طرح پای  مشتریان کلیدی، اعالم موجودی کاالهای خاص به مشتر .5

پزشکان و در ادامه استفاده از این ابزار رقابتی برای جذب تامین کنندگان در جهت ایواد حتی ویزیت علمی 

 .تمرکز برای فروش کاالهای مورد نظر با هدف جذب عوامل فروش از تامین کنندگان 

 . طراحی منطق باشگاه مشتریان شرکت پش  البرز .6

چوبی برای پوش  ظاهری هر یک از ح متمرکز بر تعیین چارارائه طرح کیف فروشنده که منطق این طر .7

فروشندگان و همچنین ملزوماتی است که می بایست همراه خود داشته باشند تا ضمن اهمیت به برند شرکت 

 . قدرت پاسخ گویی ایشان را به مشتریان ارتقاء دهیم

 .ساعته در خارج از استان  24عته در مرکز استان و توزیع سا 12کورد توزیع رسیدن به ر .8



 شرکت پخش البرز )سهامی عام(

 گزارش تفسیری مدیریت

 31/03/1400سه ماهه منتهی به 
 

 

21 

 

 

دلیل به دنبا  آن ی  دهد، به همین افزای  اقالمی که بتواند سهم از بازار صنف خصوصی را برای شرکت افزا .9

هستیم تا با عقد قرارداد با تامین کنندگانی معتبر ضمن افزای  فروش در صنوف خصوصی روند خارج نمودن 

 . موجودی تاریخ نزدیک را بهبود ببششیم

داریم که  در ادامه روند رو به رشد، در سا  پی  رو نیاز به تقویت سیستم های نرم افزاری و بروز رسانی آن ها .10

ا دان  و توانمندی که تا کنون از تیم متشصص واحد فناوری اطالعات این شرکت دیده ایم این امیدواری قطعا ب

نسبت به سنوات گذشته تقویت شده است که با همکاری آن واحد طراحی بهترین و قویترین سیستم سفارش 

 . گیری از داروخانه ها در برنامه کاری قرار گیرد

مذاکره با تامین کنندگانی که دارای محصو  دولتی از یک سو و از سوی دیگر کنتر  فروش به سمت اقالم  .11

ساس سوابق مارژین دار از تامین کنندگان با تحمل استمها  و ارائه برنامه ماهانه ریا  فروش به صنوف دولتی برا

 . طالبات قبلی توسط واحد معاونت مالیوصو  م

 : حوزه مصرفی 
 . تغییرات و اصالحات ضرایب بودجه مراکز .1

 .شندگان با تمرکز بر اهداف تامین کنندگان اصالح بهره وری فرو .2

 . 45000تاثیر پوش  مشتریان بر درآمد حاصل از بهره وری و افزای  مشتریان تا مرز  .3

 .تمرکز بر افزای  مشتریان در مراکز استان ها  .4

 . ایواد پایگاه های کلی فروش به صورت نقد در شهرستان های مراکز .5

 . ده کاالهای پرمارژین و سودتمرکز بر  .6

 . تمرکز ویژه بر پکیج های معیشتی سازمانی و نهادها .7

 . ایواد کارنامه فروشندگان، سرپرستان و کارشناسان با توجه به اهمیت ارزیابی افراد .8

 . بازنگری در قراردادهای گذشته و اصالح مفاد آنها با توجه به شرایط بازار و رکود احتمالی .9

 . ذای آماده جهت تکمیل گروه کاالیی محصوالتجدید از جمله تن ماهی و غعقد قراردادهای  .10

 .افزای  سود باتوجه به نگاه مدیریت ارشد سازمان ازطریق عقد قرارداد و تمرکز بر جذب کاالهای با مارژین باال .11

 . مذاکره با تامین کنندگان جهت انوام عملیات مارکتینگی و تبلیغاتی .12

 . نندگان و اجرای طرح های انگیزشیاز طریق مذاکره با تولیدکافزای  درآمد فروشندگان  .13

با مذاکره با  SKUافزای  خط فاکتور فروش و سبد فروش از طریق اضافه نمودن محصوالت جدید و افزای   .14

 . تامین کنندگان جدید و قدیمی

اال در برخی از استانها جهت افزای  پوش  مشتریان الین برنامه ریزی جهت ایواد نمایندگی جهت توزیع ک .15

 مصرفی . 



 شرکت پخش البرز )سهامی عام(

 گزارش تفسیری مدیریت

 31/03/1400سه ماهه منتهی به 
 

 

22 

 

 

 : حوزه لجستیک 
 بندی مشتریان Zoneدر مراکز  پس از تکمیل اطالعات  اجرای پروژه هوشمند سازی توزیع .1

 سا  15فروش ناوگان توزیع فرسوده و دارای میانگین سن باالی  یدهمزا .2

 پروژه مدیریت اصالح و بهینه سازی انبارهای مراکز توزیع  .3

 افزای  ناوگان پیمانی .4

 حوزه خدمات فنی مهندسی : 
 توزیع . و انبار های مراکز اداری  های مرمت ساختمان .1

 .مرمت آسفالت محوطه غرب تهران  .2

 برنامه ریزی و اجرای ساخت مراکز توزیع جدید ارومیه و شیراز .  .3

 حقوقی: حوزه 
 معرفی ضامن و به جریان انداختن سایر احکام غیابی در مراکز ی که فاقد ضامن جهت اجرای احکام بوده اند . .1

 قوانین و نکات حقوقی کاربردی .برگزاری جلسات آموزشی پیرامون   .2

 های وصو  با توجه به تغییرات قوانینبازبینی و رفع مشکالت دستور العمل  .3

 ای و منظم  جلسات وصو  مطالبات با کلیه مراکز  .  زاری هفتهبرگ .4

 :  حساربسی داخلیحوزه 
کنتر  های داخلی در صف و ستاد و همچنین نظارت بر روند فعالیت واحدها  اطمینان هر چه بیشتر از اعما  .1

 و عملیات شرکت مطابق با برنامه کاری واحد حسابرسی داخلی ، مصوب شده توسط کمیته حسابرسی
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 : ه منابع انسانیوزح 
 سنو  رضایت و تعهد کارکنان و تهیه گزارش جهت ارائه در معیار نتایج فرایند جایزه تعالی.  .1

 بازنگری ساختار سازمانی ستاد و مراکز توزیع .2

 انسانیبرای آموزش نیروی  10015استقرار استاندارد  .3

 بازنگری دستورالعمل حقوق و دستمزد .4

 استقرار سامانه مدیریت عملکرد .5

 : زه افوا حو
 فاز دوم محاسبات تعهدات .1

 ماژو  تسویه و مدیریت حساب مشتری .2

 فاز دوم،سوم و چهارم کارتابل فروش .3

 کنتر  موجودی فیزیکا  .4

 ارتباط با باهو .5

 در همکاران سیستم(ارتباط با راهکاران )ثبت خودکار شابلون های حسابداری  .6

 1400اجرای بازدید دوره ای ساالنه ستاد در سا   .7

 ا  جدید تأمین کنندگان ارتقای پرت .8

 : ربانهم رزیی وزه ح 
 برنامه ریزی جهت شرکت در جایزه ی تعالی و پیشرفت )مکانیزه شود( .1

 و ...( ، پشتیبانی وتدارکاتCRMفرآیندهای سازمان)تامین،مدیریت موجودی، وصو ،  وبازطراحی کلیه بازنگری .2

 بروزرسانی کلیه مستندات و مدارک موجود در سیستم .3

 با کمک سایر واحدها: فاوا، ارتباطات، بازرگانی و فروش CRMی کامل ماژو  های راه انداز .4

 )نظرسنوی، شکایت، صدای مشتری، باشگاه مشتریان و ...( .5

 اندازی نظام پیشنهادات راه .6

 ارزیابی و پای  عملکرد فرآیندهای کسب و کار شاخص های عملکردی هر واحد،  تعیین .7

 فروشندگان مصرفیبرای  مهکارنا .8
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 :  اقتصادی  وزه مالیح 
 پیگیری نهایی شدن و استقرار سامانه تعهدات  .1

 پیگیری راه اندازی سیستم بهای تمام شده  .2

 سرویس انبار جهت صدور روزانه اسناد انبار  webبرنامه ریزی و پیگیری راه اندازی سیستم  .3

 پیگیری راه اندازی سیستم انبارک جایزه  .4

سرویس  webستم نگهداری موجودی کاال از ادواری به دائمی باتوجه به استقرار سامانه تعهدات و تغییرسی .5

 انبار.

 پیگیری بهبود پرتا  تامین کنندگان جهت تباد  اطالعات و مدارک .6

 مراجعه به مراکز توزیع جهت بازبینی اقدامات واحد حسابداری مراکز و آموزش حسابداران مراکز توزیع  .7

 سرویس فروش جهت صدور کلیه اسناد حسابداری مراکز به صورت سیستمی در  web اندازی راه .8

 IGAPمشارکت جهت توسعه و گسترش فعالیت های پش  در سامانه  .9

 برنامه ریزی جهت بروز آوری مششصات هویتی مشتریان  .10

 پیگیری سامانه ارسا  گزارشات فصلی فروش به صورت مکانیزه و آنالین  .11

 زی جهت انبارگردانی هفتگی مراکز توزیع توسط تیم حسابداری مراکز توزیع نامه ریبر .12

 1400برنامه ریزی و انوام اموا  گردانی مراکز توزیع در سا   .13

 ی بانک سهرده تسهیالتبرنامه ریزی و اقدام جهت کاه   .14

برنامه ریزی و پیگیری رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و رفع بندهای آن در خصوص رعایت زمانبندی  .15

افت دستورالعمل آموزش پرسنل و پیگیری دری افشاء اطالعات شرکت ، افشا اطالعات مالی در سایت شرکت

 شرکت . 

 پیگیری ایواد گزارشات در خصوص سود و زیان مراکز توزیع  .16
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 Corporate   social   responsibility                                                  :  مسئولت اجتماعی شرکت – 9
 

 بنی آدم اعضای یکدیگرند هک رد آفرینش زیک گورهند  

 عضوی هب ردد آورد روزگار دگر عضواه را نماند قرار  چو 
، یت اجتماعی لو پایبندی به تعهدات و مسئومسائل اخالقی رعایت جامعه و مندی رضایت با اهمیت بودن  ه دلیل ب

فراتر از مسئولیت سودآوری که به نحو شایسته ای از عهده آن برآمده است اقدام به ادای شرکت پش  البرز 

 : تماعی خود به شرح کیل نموده است مسئولیت اج

 

برای پیشگیری از اقدام به پش  اقالم ضروری  ، بدون وقفه حتی در تعطیالت ابتدایی سا شرکت پش  البرز  ✓

نق  مهمی در درمان این بیماری که داروهای خاص همچنین و  دستک ،  ماسک،  الکلمانند روس کرونا ، وی

 است. سهیدجامگان عرصه درمان مفتشر به یاری رساندن و  هنمودداشتند 

به توزیع کاالهایی نموده است که در اکثر موارد فاقد منافع مادی میباشد و در اقدام نیز  1400سا  شرکت در  ✓

، شیرخشک یارانه ای تر از منافع حاصله بوده است . برای مثا  میتوان به توزیع رد هزینه های آن بیشبعضی موا

 اشاره نمود . همودیالیزو 

و  داروهای مشدردر زمینه داروهای خاص ، شرکت پش  البرز یکی از دو شرکت دارای صالحیت جهت توزیع  ✓

 ت های شدید امنیتی صورت میهذیرد . تحت کنتر  میباشد که توزیع این داروها تحت مراقب

ی مشتلف اقدام به به دلیل تورم شدید و افزای  بی سابقه قیمتهای مایحتاج ضروری خانوارها ، شرکت به بهانه ها ✓

متفرقه به کلیه پرسنل خود نموده  پرداختهای مالیهمچنین و  بسته های کمک معیشتی و توزیع اقالم ضروری

 رین نگرانی درخصوص معیشت خانواده خود نداشته باشند . شرکت کوچکتاست تا کارکنان 
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 شرکت :ارتباط با  - 10
 آدرس پستي:

 343لوشاتو و جمهوری پالک بین نوفل  تهران خیابان حافف ،

 

 :  شماره تلفن

66702132 - 021 

62937 - 021 

 

 : شماره فاکس

66700770 – 021  

 

 info@Alborz.org آدرس پست الکترونیک

 www.Alborz.orgسایت اینترنتي:  
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