
شرح
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نسبت به 

فروش
شرح

عملکرد

1399/12/30

عملکرد

1398/12/29

درصد

  تغییرات

699,016422,73465مواد مستقیم مصرفی-2,500,0441,377,78281فروش

68,17151,39033 دستمزد مستقیم %1,090,662657,3056644بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

217,520159,54836جمع سربار%1,409,382720,4779656سود ناخالص

984,707633,67255بهای تمام شده تولید%75,16166,441133هزینه های فروش، عمومی و اداری

1,346,250348,540286مانده تسهیالت مالی%1,336,724658,53310353سود عملیاتی

1,458,919718,239103دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها%130,224119,03095هزینه های مالی

(5)157165دوره وصول مطالبات%990,975488,14910340سود خالص

-7790(سینا)نمره کارنامه ارزیابی عملکرد ساالنه -860,409130,672558سود سهام مصوب

سامان راجی: تهیه کننده

شرکت زاگرس فارمد پارس به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی از منظر سازمان دامپزشکی کشور و برند کشوری توانسته است با رشد 

از نکات بارز عملکرد این شرکت کاهش بهای .  نسبت به سال گذشته عملکرد مطلوبی را محقق سازد1399 درصدی سود خالص در سال 103 درصدی فروش و 81

تمام شده، کاهش هزینه های عملیاتی و مالی به فروش و رشد حاشیه های سودآوری شرکت می باشد که نشان از روند رو به رشد فرآیندهای عملیاتی در شرکت 

با این حال به منظور تداوم این روند در سال های آتی، استفاده بهینه از ظرفیت های تولیدی شرکت در راستای تولید و عرضه محصوالت جدید و نوآورانه در . دارد

.حوزه داروهای دامی و یا در قالب تولید قراردادی جهت تولید محصوالت سایر شرکت های گروه دارویی تامین، می بایست در دستور کار شرکت قرار گیرد

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

معاونت امور هلدینگ ها

برنامه های آتی شرکت. 4

جمع بندی و نتیجه گیری. 6

میلیون ریال: مبالغگزارش مالی. 1

دستاوردهای کلیدی شرکت. 3

99/12/30گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به دوره 

 48 درصد، حاشیه سود عملیاتی از 56 درصد به 52افزایش حاشیه سود ناخالص از ) نسبت به سال گذشته 1399بهبود شاخص های سودآوری شرکت در سال  •

( درصد40 درصد به 35 درصد و حاشیه سود خالص از 53درصد به 

1399 روز در سال 157 به 1398 روز در سال 165کاهش دوره وصول مطالبات شرکت از  •

 نسبت به سال گذشته بواسطه مدیریت و کنترل بهینه هزینه ها در 1399کاهش نسبت های هزینه های عملیاتی به فروش و هزینه های مالی به فروش در سال  •

شرکت

 پروانه تولید محصول جدید  9دریافت  •

 خطوط تولید گرانول و ساخت مایعاتGMP خطوط تولید و ارتقاء GMPتمدید گواهینامه  •

انتخاب شرکت به عنوان صادر کننده نمونه استانی برای چهارمین سال متوالی •

دریافت لوح و تندیس طالیی روز صنعت، معدن و تجارت به عنوان شرکت برگزیده برتر کشوری •

دریافت لوح تقدیر در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و پویش های مومنانه از بسیج ادارات و کارخانجات کشور •

زاگرس فارمد پارس: شرکت

چالش های پیش روی شرکت. 5

1398 تا 1394پیگیری بابت تعیین و تکلیف پرونده های مالیاتی سال  •

تولید محصوالت بر اساس نیاز بازار و تولید محصوالت با حاشیه سود باال •

شناسایی منابع جدید خرید مواد اولیه و ثبت آنها در سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو به منظور کاهش قیمت خرید مواد اولیه •

کاهش سطح تخفیفات و کنترل هزینه های شرکت •

مدیریت هرچه بهتر منابع انسانی و بهینه سازی ترکیب نیروی انسانی به منظور افزایش بهره وری همه جانبه و کشف نیازهای بازار به منظور ورود به کسب و کارهای  •

جدید شامل تولید داروهای گیاهی و شامپو جهت حیوانات خانگی

پیگیری پرونده های حقوقی شرکت تا حصول نتیجه نهایی •

حسابرس و بازرس قانونی. 2

محمود ابول زاده: مدیرعامل
1400/02/21: تاریخ مجمع

1399 ماهه ابتدای سال 6عدم تخصیص بموقع ارز مورد نیاز تولید طی  •

تغییر نرخ ارز داروهای دامپزشکی از حمایتی به نیمایی •

 درصد ریالی خریدهای خارجی از طریق صرافی ها100پرداخت  •

افزایش بهای مواد اولیه و بسته بندی بدلیل محدودیت های ناشی از ویروس کرونا •

عدم همکاری بانک ها در زمینه کاهش سپرده تسهیالت •

عدم تخصیص بموقع ارز نهاده های دامی •

1399/12/30سال مالی منتهی به 

نام حسابرس

مطلوبنوع اظهار نظر

موسسه حسابرسی دش و همکاران


