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 ت مدیره اپیام هی
امکان ایجاد تنوع  تولیدی،  محصوالت کیفی ا به عواملی نظیر استمرار در ارتق ها را موفقیت و تداوم فعالیت جهان،نظام صنعتی کنونی 

  د.دان می محصوالتو همچنین قیمت متناسب با کیفیت  محصوالتمین حداقل مقادیر کمی ات ،مطابق با سلیقه بازارمحصوالت در 

تناسب  ،آموزش و سازماندهی ،نیروی انسانی ،عوامل زیربنایی همچون دانش فنی و تکنولوژی ،ی است در راستای تحقق موارد فوقبدیه

 .سزایی دارند هنقش مهم و ب شده، تکنولوژی با شرایط دانش روز و مواد اولیه بکارگرفته

های نیما و  تفاوت نرخ فروش ارز در سامانه ،ثبات نرخ ارز های مختلفی از قبیل عدم تأثیر عوامل و چالش شرکت تحت 0011در سال 

عدم ثبات و افزایش در  کاال،ت بسیار نقل و انتقال و جابجایی ارز حاصل از صادرات به داخل کشور و انتقال ارز برای خرید المشک ،سنا

 ،ونقل های حمل ر مقاطعی عدم دسترسی به شبکهد ،نقل و های حمل رویه هزینه افزایش بی ،اولیه و قطعات مصرفی نرخ خرید انواع مواد

 .مربوطه روبرو بوده است

های استراتژیک  گیری از برنامه جاری توانست با بهره مشکالتعلیرغم همه  ،در سالی که گذشت صنایع کاشی و سرامیک الوندشرکت 

 محصوالتای اجرای استراتژی تولید مدت اهداف مربوطه در خصوص تحقق توسعه بازارهای صادراتی و همچنین در راست و میان

 .شده بردارد بینی های پیش گامی بلند در اجرای برنامه ،های روز کارگیری تکنولوژی همتمایز با ب
 

افزایش ظرفیت  ،های بهبود مستمر کیفی اجرای برنامه، همچنان بر این باور است الوندخانواده بزرگ صنایع کاشی و سرامیک 

های  و تجهیزات و دانش فنی و تدوین اجرای برنامه آالت روزرسانی ماشین هب ،متناسب با نیاز بازار والتمحصافزایش تنوع  ،تولید

ناب کاشی و سرامیک از مهمترین عواملی هستند که باعث  محصوالتاستراتژیک شرکت و تمرکز فعالیت شرکت در زمینه تولید انواع 

توسعه از طریق ایجاد واحدهای جدید تولیدی و تکمیل سبد  .شرکت خواهد شدرشد و ارتقاء فعالیت شرکت و به تبع آن درآمدهای 

شده و با ارتقاء  های آموزشی طراحی دارد به کمک دوره تالشباشد. شرکت  های آتی شرکت می سرامیکی از دیگر برنامه محصوالت

 .ه این فرهنگ همچنان کوشا و پیگیر باشدرا در این خصوص انجام داده و در جهت توسع الزمسازی  فرهنگ ،درک مسئولیت سازمانی

 د:لیه کارکنان امید تحقق آن را دارو همکاری ک تالشکه با  0010هداف مهم شرکت در سال ا

   محصوالت برداری حداکثری از پروژه افزایش ظرفیت تولید  بهره (لفا

 ها  با افزایش هزینهمتناسب  االمکان افزایش مبلغ فروش و حفظ و ارتقاء روند سودآوری شرکت حتی (ب

 کیفی و متمایز جدید و مورد انتظار بازار محصوالتتولید ( ج

 جدید و ایجاد سبد متنوع  محصوالتتوسعه بازارهای داخلی با عرضه  (د 

  محصوالتتوسعه بازارهای صادراتی با افزایش کیفی  (هـ

 بین المللیحضور در بازارهای جدید  (و

 متمایز  محصوالتبا رویکرد تولید  )نیمه اسلپ(سایز بزرگ  پرسالنی تمحصوالاجرای پروژه تولید  (ز 

 

 ،مرهون درک صحیح الزامات بازارهای هدف ،ها در دنیای صنعتی فعلی شرکت بر این باور است که توسعه و رشد و موفقیت شرکت

استراتژی مطالعه بازارهای  ،های جاری عالیتهاست. از این رو همواره در کنار ف سازی و استفاده به موقع از فرصت چابک ،هوشمندسازی

 .های جدید را در دستور کار قرار داده است آتی و تعریف پروژه
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 گزیده اطالعات

 0911سال   0911سال   0011سال   

       الف( اطالعات عملکرد مالی طی سال )مبالغ به میلیون ریال(

 8810.80.8  080818001  0888888.1   خالص فروش

 0.18110  0188080  080.08880  ود عملیاتیس

 08.00  808110  0.0،00  ها( غیر عملیاتی )هزینهخالص درآمدها 

     (001،111)  اقالم استثنایی

 .8018.0  .00810.  080108800  پس از کسر مالیات –سود خالص 

 (0.08088)  8808000  (008001)  های عملیاتی وجوه نقد حاصل از فعالیتورود )خروج( 

       ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان سال )مبالغ به میلیون ریال(

 8800188.0  888808088  .081.0800  ها جمع دارایی

 080008000  080.08008  0..8800.8  ها جمع بدهی

 011،111  011،111  011،111  سرمایه ثبت شده

 008001.  088.081.1  08.088080  مالکانهجمع حقوق 

        ج( نرخ بازده )درصد(

 00  88  .8  درصد - ها نرخ بازده دارایی

 08  ..  ..  درصد -مالکانه نرخ بازده حقوق 

        د( اطالعات مربوط به هر سهم 

 011،111،111  011،111،111  011،111،111  تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع 

 .8.  080.8  8..88  ریال –سود واقعی هر سهم 

 01،800  818801  888101  ریال -آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش 

 080.8  080.0  08100  ریال –ارزش دفتری هر سهم 

 08  01  01  مرتبه –نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

        ه( سایر اطالعات

 080  080  000  (میانگین ماهانهنفر ) –تعداد کارکنان 
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 شرکت یملک یها ییدارا اتیجزئ
 

 شرح دارایی

بهای تمام 

شده 

)میلیون 

 ریال(

استهالک 

انباشته 

)میلیون 

 ریال(

ارزش 

دفتری 

)میلیون 

 ریال(

 تشریح وضعیت وثیقه متراژ موقعیت مکانی وضعیت مالکیت نوع کاربری

تشریح 

پرونده های 

 حقوقی

 زمین:

 منگوله دار-شش دانگ اداری 010   010 زمین دفتر مرکزی
 خیابان ولی عصر -تهران 

 80خیابان شهید سعیدی پالک 
 مورد ندارد مورد ندارد 0.8

 منگوله دار-شش دانگ کشاورزی .88   .88 زمین انبار خاک
 شهر صنعتی البرز

 جاده شهر صنعتی جنب کارخانه نیرو محرکه
 مورد ندارد مورد ندارد 00،001

 تولیدی 0،801   0،801 0وند زمین کارخانه ال
دانگ 0/0  

دانگ اوقافی 0/0  

 شهر صنعتی البرز

 جاده نصرت آباد 00خیابان حکمت 
 مورد ندارد مورد ندارد 100،.0

 تولیدی 0،000   0،000 8زمین کارخانه الوند 
دانگ 0/0  

دانگ اوقافی 0/0  

 شهر صنعتی البرز

 تقاطع خیابان جرجانی .خیابان حکمت 
 مورد ندارد بانک بابت تسهیالترهن  8.1،.8

 تولیدی .08،.   .08،. 0زمین کارخانه الوند 
دانگ 0/0  

دانگ اوقافی 0/0  

 شهر صنعتی البرز

 سازی غرب جنب میخ -جاده کمال آباد  -خیابان فارابی 
 مورد ندارد مورد ندارد 01،810

 کشاورزی .0،80   .0،80 زمین انبار محصول
دانگ 0/0  

دانگ اوقافی 0/0  

 شهر صنعتی البرز

 جاده نصرت آباد 00خیابان حکمت 
 مورد ندارد مورد ندارد 01،011

 
00،.00 

 
00،.00 

 
800،.0. 
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 شرح دارایی
بهای تمام شده 

 )میلیون ریال(

استهالک 

انباشته 

 )میلیون ریال(

ارزش دفتری 

)میلیون 

 ریال(

 متراژ موقعیت مکانی وضعیت مالکیت نوع کاربری

تشریح 

وضعیت 

 وثیقه

تشریح پرونده 

 های حقوقی

 ساختمان:

 شش دانگ اداری 0،088 8،088 00،010 ساختمان دفتر مرکزی
 خیابان ولی عصر -تهران 

 80خیابان شهید سعیدی پالک 
 مورد ندارد مورد ندارد 0،088

 شش دانگ تولیدی 80،0.0 00.،80 00،801 0ساختمان کارخانه الوند
 شهر صنعتی البرز

 جاده نصرت آباد 00 خیابان حکمت
 مورد ندارد مورد ندارد 8..،8.

 شش دانگ تولیدی 0،880 08.،88 00،010 8ساختمان کارخانه الوند
 شهر صنعتی البرز

 تقاطع خیابان جرجانی .خیابان حکمت 
 مورد ندارد مورد ندارد 01.،.0

 شش دانگ تولیدی .01،.0 08،080 801،.. 8ساختمان کارخانه الوند
 البرزشهر صنعتی 

 سازی غرب جنب میخ -جاده کمال آباد  -خیابان فارابی 
 مورد ندارد مورد ندارد .8.،0

 
0.0،100 018،.88 0.،00. 

   
80،008 
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 کلیاتی در باره شرکت 

 شرکتفعالیت تاریخچه و موضوع 

ــد  ــرامیک الون ــی   شــرکت صــنایع کاشــی و س ــه مل ــه شناس ــام( ب ــا در 01011088101)ســهامی ع  81/0/00.0 ریخت

هـا و مالکیـت    ثبـت شـرکت   هدر ادار 001.0 گـواهی هامی خـاص بـا نـام کاشـی پـارت نـو تحـت        سـ صورت شـرکت   به

 .رسید صنعتی تهران به ثبت

ــه صــنایع کاشــی و ســرامی ..00/./81 مــورخ العــاده مجمــع عمــومی فــوق هبراســات مصــوب ــام شــرکت ب ــد ، ن ک الون

 .)سهامی خاص( تغییر یافت

 العــاده مجمــع عمــومی فــوق هت در بــورت اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه شــد و بــر اســات مصــوبشــرک 00.0در ســال 

ــورخ ــی 80/08/00.0 م ــماره  و آگه ــورخ  80.0/08 ش ــرکت هادار 00/8/00.0م ــت ش ــه   ثب ــاص ب ــهامی خ ــا، از س ه

 .درج گردید 8/00.0/.0مورخ  00.00 شماره رسمی هسهامی عام تبدیل شده و تغییر مزبور در روزنام

گـذاری صـدر تـامین )واحـد فرعـی شـرکت        حال حاضر این شـرکت جـز واحـدهای تجـاری فرعـی شـرکت سـرمایه        در

 گذاری تامین اجتماعی( و واحد تجاری نهایی گروه، سازمان تامین اجتماعی است. سرمایه

 مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانجات آن در شهر صنعتی البرز قزوین واقع شده است.

از سـوی وزارت صـنایع صـادر     ره برداریهپروانه ب 0/00.8/. تاریخ برداری رسید و در به بهره 0/0/00.0 تاریخ شرکت در

میلیـون متـر    0/0به ترتیـب   0و8،0های الوند  ، ظرفیت کارخانه0011های بهره برداری در سال آخرین پروانه طبقگردید. 

 صنعت و معدن وتجارت تعیین گردیده است.میلیون مترمربع توسط سازمان  0میلیون  متر مربع و  8/8مربع، 

سـاعته،   0پخت  کلی( و سیروز کار000کار در سال ) فتیسه ش یبرا دیتول یها با توجه به گلوگاه ظرفیت اسمی شرکت

 .شود یم متر مربع ونیلیم 0، و 0/8، 0/0برابر  بیبه ترت 0و8،0های الوند  برای کارخانه

 جـه یمتفـاوت و در نت  یهـا  یبنـد  زیانواع گوناگون محصوالت در سـا  دیبه تول( شرکت با توجه یدر دسترت )عمل تیظرف

حـداقل   0% کاهش، و در کارخانه الوند 00حداقل با  8و  0با آن، در کارخانه الوند  کوره متناسب کلیمداوم دما و س رییتغ

 .شود یمترمربع م ونیلیم 8/8، و 8/.، 8/8با ، به ترتیب برابر % کاهش01با 

 مورد گزارش تولید و فروش انوع کاشی و سرامیک بوده است. سال مالیلی شرکت طی فعالیت اص

  
ظرفیت اسمی 

 ساالنه

طبق پروانه 

 برداری بهره

 ظرفیت معمول 

)عملی 

 دردسترت(

 
0011 

 
0000 

    

 تولید واقعی 

 

نسبت تولید واقعی به 

  ظرفیت در دسترت
 تولید واقعی 

  

میلیون متر 

 مربع

 

 میلیون متر

 مربع

 

میلیون متر 

 مربع

 

 درصد
 

میلیون متر 

 مربع

 کاشی دیوار 
 

0/9 

 

1/2 

 

7/2 

 

19 
 

0/2 

 کاشی کف                  
 

1/2 

 

7/2 

 

5/2 

 

10 
 

9/2 

 کاشی پرسالن                  
 

9 

 

1/2 

 

9/2 

 

12 
 

2 
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 و ترکیب سهامداران سرمایه
 018111سهم ، به ارزش اسمی هر سهم  08111ال )شامل تعداد میلیون ری 01در بدو تاسیس مبلغ سرمایه شرکت 

سهم، به ارزش اسمی  011،111،111میلیون ریال )شامل تعداد  011،111ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 

 افزایش یافته است.  80/08/0000ریال( در پایان سال مالی منتهی به  08111هر سهم 

 
 

 تاریخ افزایش سرمایه
زایبش درصد اف

 سرمایه

 سرمایه جدید

 )میلیون ریال(
 محل افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده 0،011 8،011 ..10/10/00

 آورده نقدی 8،111 8/00 ..08/00/.0

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 0،111 01 10/00.8/.0

 مطالبات حال شده 0،111 ../. 81/10/00.8

 دهمطالبات حال ش 018111 011 80/00/00.0

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 111،81 011 08/00.0/.1

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 01،111 001 08/10/00.0

 آورده نقدی 801،111 011 80/10/0080

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 011،111 1. 81/10/0000

 

 

 

  :زیر استجدول شرح ه ب 80/08/0011سهام شرکت در پایان  درصدیسهامداران دارای مالکیت 

 

 درصد تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 0. 8.0800.8880 )شرکت مادر( تامینصدر سرمایه گذاری 0

 8 88.008800 سرمایه گذاری سرو سودمند مدبرانصندوق  8

 0 080.18111 صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده 0

 0 08.808080 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن 0

 .8 01880.08010 سایر سهامداران 0

 درصد0کمتر از  0008000 سهام خزانه .

 01181118111 011 
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

و  درج شـده   اوراق بهادار تهران در گروه کاشی و سرامیک با نماد  کلونـد  تدر بور 88/08/00.0 شرکت در تاریخ

 مورد معامله قرارگرفته است.  00.0/.1/.8هام آن برای اولین بار در تاریخ س

 

 :سال اخیر به شرح زیر بوده است پنجم شرکت طی اوضعیت سه

 سال مالی

 منتهی به

 تعداد سهام

 معامله شده

 ارزش سهام

 معامله شده

 

تعداد 

روزهایی که 

نماد معامله 

 شده است

 پایان سال مالی

 سرمایه مت سهمقی ارزش بازار

 میلیون ریال ریال میلیون ریال میلیون ریال

000./08/80 8108000801. 0188000 80. 0008811 88000 0118111 

000./08/80 88080808.80 8888088 80. 080808.11 08000 0118111 

0008/08/80 ..88.0.8001 .8..888.8 800 8،000،811 81،8.8 011،111 

0000/08/01 018811.8188 8080888800 800 0888.88111 008..1 011،111 

80/08/0011  00888108100 08.008.0. 880 880888111 888011 011،111 
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 0011اسفند  92سال مالی منتهی به 
 

9 

 

 جایگاه شرکت در صنعت

 برتـر کـل کشـور    شـرکت   پـنج شـمار  وزه شـرکت در  حـ فعالیت شرکت در زمینه تولید کاشی و سرامیک می باشـد. در ایـن   

 شـمار اولـین   شـرکت در  ،  و تنوع محصول شـهرت قابـل تـوجهی دارد. همچنـین از نظـر صـادرات      باشد که به کیفیت باال می

 .است به اروپا کاشی و سرامیک صادر کنندگان

 : استشرح زیر  هب فروش ای قام مقایسهار

 

 

 شرکت  آوری فنوضعیت 
دانـش  در سـطح بـین المللـی،    قیات وجود سه کارخانه تخصصی در زمینه تولید کاشی و سرامیک با سخت افزارهای قابل با 

سرامیک را قادر است انواع محصوالت کاشی و ، این شرکت جهانی  فن آوریترین روز ترین و به مدرن و استفاده از  فنی ممتاز

با کیفیتـی مناسـب   را با تنوع در رنگ، اندازه و به صورت ساده ، لعابدار، پرسالنی )که قابلیت کیفیت آن به سنگ تشابه دارد( 

 تولید و به بازار عرضه نماید.
 

 محیط حقوقی شرکت

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 قانون تجارت 

 قانون سازمان بورت و اوراق بهادار

 مستقیم های قانون مالیات

 امور اجتماعی کار و  قانون

 تامین اجتماعیقانون 

 قانون مبارزه با پولشویی

 ت صادرات و وارداتمقررا قوانین و

 یقوانین بانک

 قوانین و مقررات استاندارد ملی

 قوانین و مقررات محیط زیست

 محصول

 01/08/0000سال مالی منتهی به  80/08/0011سال مالی منتهی به 

یداخل جمع  صادرات  داخلی   جمع صادرات 

الیر ونیلیم میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال الیر ونیلیم  الیر ونیلیم   

 ..0888081 088088 0808.8.00 080108100 8888080 0..08.818 کاشی دیوار 

 0.08080 088010 0008088 .080.0800 008.81 ..080.888 کاشی کف 

 .0.080.00 08.00. 0.081.808 0..880088 8008800 .880.8880 کاشی پرسالن 

 08800 1 08800 88.01 1 88.01 کاشی گرانیتی

 08008 08800 88010 800 1 800 سایر 

 080818001 ..80..0 0..080188 0888888.1 8.8800. ..088.080 جمع
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01 

 

  

   

 عملکرد مالی و عملیاتی شرکت برمروری  

 

 

 
  0911سال   0011سال 

درصد تغییرات نسبت به 

 سال قبل

       ( اقالم صورت سود و زیان )میلیون ریال(0

 0.  080818001  0888888.1  کل فروش

 00  0..080188  ..088.080  فروش داخلی

 800  ..80..0  8.8800.  فروش صادراتی

 8.  .800...88  080808808  بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 08  (.18،0.)  (000،.00)  فروش، اداری و عمومیهزینه های 

 (00)  088000  008080  سایر اقالم عملیاتی 

 (80)  (0.،080)  (08،.8.)  هزینه های مالی

 (00)  808110  0080.0  و درآمدها خالص سایر )هزینه ها(

     (001،111)  اقالم استثنایی

 08  00..8.8  0800.88.8  سود قبل از مالیات

 01  .00.10.  080108800  سود خالص

       

       )هزارمترمربع( مقدار تولید (2

 00  88000  88.01  کاشی دیوار 

 0  88800  .8800  کاشی کف

 00  88100  88000  و گرانیتی کاشی پرسالن

 08  8.00.  80.0.  کل تولید

       

       (مقدار فروش )هزارمترمربع(9

 (0)  0..88  1..88  کاشی دیوار

 (1)  88088  880.8  کاشی کف

 (0)  88010  .8888  و گرانیتی کاشی پرسالن

 (011)  8  1  سایر

 (8)  80.0.  8000.  کل مقدار فروش 
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00 

 

       

  0911سال   0011سال   
 درصد تغییرات

 نسبت به سال قبل

       ( مبلغ فروش  )میلیون ریال(0

 .0  ..0888081  080108100  کاشی دیوار 

 0.  0.08080  .080.0800  کاشی کف

 0.  .08080800  880008010  و گرانیتی رسالنکاشی پ

 (00)  08008  800  سایر

 0.  080818001  0888888.1  کل مبلغ فروش

       

       ( آمار خرید و مصرف مواد اولیه )میلیون ریال(5

 .8  0..08.108  080888.10  خرید مواد اولیه

 0.  080.08188  88.008000  مصرف مواد اولیه

       

       )میلیون ریال( ها ( تغییرات در سرمایه گذاری9

 08  81.8001  8.08100  مشهودهای ثابت  دارایی

     

     تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی )میلیون ریال( (7

 88  088.081.1  08.088080  مالکانهالف( حقوق 

 00  0088800  8108001  های بلند مدت ب( بدهی

 000  0188111  0..0.8.  مصوب ج ( تقسیم سود
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 ( تغییرات در وضعیت نقدینگی )میلیون ریال(1

 

بر حسب ضـرورت   و بودهدرآمد حاصل از فروش محصوالت  اعمدت 0011الف( منابع اصلی نقدینگی شرکت در سال 

 اعمـدت  است ، همچنـین مصـارف نقـدی شـرکت     از تسهیالت بانکی جهت تامین سرمایه در گردش استفاده گردیده

پرداخـت  ، بـرق و گـاز(    ،انرژی مصـرفی )آب  پرداخت بهای ، پرداخت حقوق و دستمزد ، و قطعات  خرید مواد اولیه

 .مالیات ، بازپرداخت تسهیالت مالی و پرداخت سود سهامداران بوده است

 
 ب( جریان وجوه نقد )میلیون ریال(

  0911سال   0011سال  
 صد تغییراتدر

 نسبت به سال قبل

 801  008800  8..0088  مانده وجه نقد آغاز سال

 (80)  8008.01  018.01 نقد حاصل از عملیات

 000  (008.00)  (0108101)  مالیات بر درآمد پرداختی

 (080)  8808000  (008001) های عملیاتی وجه نقد ناشی از فعالیت)خروج(  جریان خالص ورود

 080  (008000)  (0118800)  گذاری های سرمایه وجه نقد ناشی از فعالیت (خروج)خالص  جریان

 0180  08000  008.00 های تامین مالی وجه نقد ناشی از فعالیت جریان خالص ورود

 .00  008808  008000 تاثیر تغییرات نرخ ارز

  (88)  8..0088     80.8000 مانده وجه نقدپایان سال

      

  

از های مالی شرکت معطوف به بازپرداخت تسهیالت بانکی، پرداخت سود سهامداران، تقویـت سـرمایه درگـردش     سیاست ج (

 .اسـت هـا و همچنـین اخـذ تسـهیالت بـانکی مجـدد        پرداخـت بـدهی  باز کاهش دوره وصول مطالبات و افزایش دوره  طریق
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 ( نسبت های مالی1
 

 0911ل سا 0011سال  فرمول محاسبه نسبت مالی

 های نقدینگی: نسبت

 جاری
 جاری های ییدارا

.8/0 88/0 
 جاری های بدهی

 آنی
 ها( پرداخت پیش + ها )موجودی -های جاری دارایی

01/1 10/0 
 جاری های بدهی

 های اهرم مالی: نسبت

 بدهی
 ها جمع بدهی

.1/1 00/1 
 ها ییجمع دارا

 های فعالیت: نسبت

 جودی کاالدفعات گردش مو
 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

80/0 88/8 
 متوسط موجودی کاال

 ثابت های ییگردش دارا
 درآمد فروش

0./80 88/0. 
 ثابت های دارایی

 ها ییگردش جمع دارا
 فروش 

00/0 8./0 
 ها مجموع دارایی

 روز - دوره وصول مطالبات
 متوسط مطالبات

× 0.0 01 000 
 فروش

 آوری: های سود نسبت

 به فروش سود ناخالص
 سود ناخالص

8./1 8./1 
 درآمد فروش

 به فروش سود عملیاتی
 سود عملیاتی

80/1 80/1 
 درآمد فروش

 بازده حقوق صاحبان سهام
 سود خالص

../1 ../1 
 متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره

 نقد شوندگی سود
 های عملیاتی اصل از فعالیتخالص نقد ح

(10/1) 88/1 
 سود خالص

 جریان نقدی هر سهم
 های عملیاتی خالص نقد حاصل از فعالیت

(00.) 0.1 
 تعداد سهام در پایان دوره
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 فروش  های مربوط به فعالیت

به شرح  ل و خارج کشوربه منظور بازاریابی و حفظ و توسعه بازار در داخ 0011طی سال شرکت  های اهم فعالیت

 : زیر است

 ق بازاریجدید منطبق با سال تتولید و عرضه محصوال  -

تقویت فروش مبتنی بر سفارش و انجام مقدمات ورود به حوزه بازار کاالی لوکس و ایجاد برندهای تجاری جدید   -

  کاشی الوند

 آوری و بررسی و تحلیل بازارهای داخلی و صادراتیبه روز -

 و کنیا استونی، آلمان، روسیه ،ازبکستانسوریه، عراق، پاکستان،  ارمنستان، ترکیه، گرجستان،ت به صادرا  -

 های جدید تشکیل مستمر کمیته تحقیق و توسعه بازار برای انتخاب طرح و برنامه ریزی جهت تولید طرح -

 متناسب با تقاضای بازار

خدمات به نمایندگان فروش شرکت از طریق ایجاد دکور پشتیبانی بازار با توزیع کاشی و نصب در پانل و ارائه  -

 زنده جهت معرفی محصوالت در راستای ارتقاء برند الوند

 تلوزیون و شرکت در نمایشگاه تخصصی و رادیوتبلیغات از طریق  -
 

 وابسته اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص

مدیره رسیده و بـا رعایـت    ید هیأتیتجارت به تا اصالحیه قانون 080کلیه معامالت با اشخاص وابسته، موضوع ماده 

مفاد قانون فوق صورت پذیرفته است این معـامالت در مجمـع عمـومی سـاالنه صـاحبان سـهام و پـس از اسـتماع         

  رسد. می بسهامداران به تصوی

   
 )مبالغ به میلیون ریال(

 نوع وابستگی نام شخص وابسته  

 خرید 

)مواد 

 اولیه(

 فروش

)کاشی و 

 ول(گران

 شرکت اصلی
  510    -   سهامدار عمده گذاری صدر تامین )سهامی عام( سرمایه

  510    -   جمع 

 های شرکت

 همگروه

  011    510,970   عضو مشترک هیات مدیره لعابیران )سهامی عام(

  1,597    02,119   عضو مشترک هیات مدیره صنایع خاک چینی ایران)سهامی عام(

  052,207    2,917   عضو مشترک هیات مدیره م آرا )سهامی عام(صنایع سرا

  -    01,191   عضو مشترک هیات مدیره کارتن البرز

 - 5,191 تحت کنترل مشترک نفت ایرانول )سهامی عام(

 010 - عضو مشترک هیات مدیره صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام(

 090,170 500,751 جمع 

 090,955 500,751   جمع کل 
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05 

 

 

 نظام راهبری شرکت
       

 ت مدیرها( اطالعات مربوط به ساختار هی0
     

      

 ت مدیرهااعضاء هی

میزان مالکیت 

درسهام شرکت 

 )سهم(

 نام و نام خانوادگی

 )نماینده شخصیت حقوقی( 

 موظف/غیر

 موظف
 تحصیالت سمت

ت اتاریخ عضویت در هی

 مدیره

 ایران شرکت صنایع خاک چینی 

 )سهامی عام(
 91/15/0911 دکترای بازاریابی ت مدیرهاهی یسیر غیر موظف مرتضی انوشه 914011

 شرکت سرمایه گذاری صدرتامین 

 )سهامی عام(
 موظف مرتضی دریس مالکه 27540074210

یس یمدیرعامل و نایب ر

 ت مدیرهاهی

حقوق بین فوق لیسانس 

 الملل
00/02/0011 

 12/02/0011 فوق لیسانس حسابداری ت مدیرهاهی عضو غیر موظف علی اصغر رضاخانی بوانی 04911 ان )سهامی عام(شرکت معدنی امالح ایر

 شرکت سرمایه گذاری هامون شمال 

 )سهامی عام(
 21/00/0011 لیسانس استخراج معدن ت مدیرهاعضو هی موظفغیر علی یاراحمدی 0,111

 های نسوز ایران  شرکت فرآورده

 )سهامی عام(
 - - ت مدیرهاعضو هی غیر موظف فاقد نماینده 04911
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 ت مدیره  ا( کمیته های تخصصی هی 9

 باشد.  می، انتصابات، ریسک و جبران خسارات حسابرسی داخلی کمیته تخصصی دارایت مدیره اهی

 

  ت مدیرها( تعداد جلسات هی 3

  اعضاء تشکیل گردید.نصاب حد ت مدیره با حضور امورد جلسه هی 88 ،طی سال مالی مورد گزارش

 

 ( اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی :0

باشد کـه در مجمـع عـادی     سازمان حسابرسی به عنوان حسابرت و بازرت قانونی اصلی و علی البدل شرکت می

نی را رت مستقل و بـازرت قـانو  سالیانه انتخاب گردیده است، همچنین مجمع اختیار پرداخت حق الزحمه حساب

 مدیره شرکت تفویض نموده است.  هیاتاسات قرارداد منعقده، به بر
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 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت 

 
 ارزیابی محیطی

 

 نقاط قوت:

  وجود کارشناسان خبره و با سابقه  -0

 سبد نسبتاً کامل محصوالتو  نام تجاری برتر -8

در طرح و رنگ و اندازه و حضـور در بـازار   توانایی نوآوری و تمایزگرایی  -0

 سنگ 

و توانایی تولید محصول با کیفیت  تجهیزات سخت افزاری و دانش روز  -0

 برتر

 و فضای مناسب برای افزایش تولید موقعیت مناسب جغرافیایی -0

 سابقه صادراتی و امکان استفاده از مزایای صادرات  - .

 ارشبکه فروش گسترده و بالنسبه وفاد -.

 )تولید مشترک( های خارجی توان مشارکت با شرکت -8

 توانایی تعامل الزم با تامین کننده مواد اولیه و قطعات -0

 اوراق بهادارحضور در بورت  - 01

 

 

 نقاط ضعف:

 طوالنی بودن فرآیند تولید طرح جدید -0

انحصاری بـه نماینـدگان    به صورتوابستگی مکانیزم فروش شرکت  –8

 فروش 

در تشخیص و تمرکز در بازارهـای بـالقوه یـا دارای پتانسـیل      ضعف -0

 الزم داخلی و صادراتی

 ناکارآمـــدی نســـبی در خـــدمات و تبلیغـــات بـــه تناســـب       – 0

  بخش بندی های مورد نیاز بازار

 )که مختص این صنعت است ( دوره وصول مطالبات طوالنی بودن  -0

 

 

 
 

 ها: فرصت

 و ورود به بازار سنگ ند پذیر()بر امکان تولید محصول متمایز -0

 های فنی با شرکتهای معتبر خارجی امکان همکاری -8

 تعدد تامین کنندگان معتبر مواد اولیه و تجهیزات  -0

 کشورهای همجوار بازارهای صادراتی -0

 مشارکت تامین کنندگان در کیفیت کاال و خدمات )لعاب و رنگ( -0

 وام،کیفیت و به صرفه بودن()د گران بودن برخی از محصول جایگزین-.

 

 تهدیدها:

 رکود ساخت و ساز -0

و پـایین بـودن نسـبی نـرخ     سازی محصوالت الوند  سهولت در مشابه -8

 فروش محصوالت رقبا  

 نقل و انتقال ارز تامین و اقتصادی موثر در-های سیاسی محدودیت -0

  کاهش ارزش ریال  – 0

 ارز حاصل از صادرات ضوابط جدید صادراتی در ارتباط با برگشت -0

 رفتار رقبا در بازار -.

 در حجم باالنیاز به نقدینگی  -.

 های حمل مواد اولیه در داخل کشور باال بودن هزینه -8

 بیماری جهانی و فراگیر کرونا -0
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ـ ها و تهدیدات صنعت کاشی و سرامیک  ریسکدر حال حاضر  تـوان   شـرح زیـر مـی   ه و راههای برون رفت از آن را ب

  :خالصه نمود
 

 ها و تهدیدات: الف ( ریسک

 رکود حاکم بر بازار مسکن -0

 فقدان هماهنگی تولید کنندگان کاشی و سرامیک -8

 تحریم های اقتصادی و بانکی -0

 تغییرات بازار ارز -0

  وامل محدود کننده در رقابت پذیریریسک ع -0

 ارهای جهانیسرامیک ایران در بازبرند کیفی کاشی و  شناسایی فقدان -.

 بی توجهی به بخش معدن -.
 

 :های برون رفت راه(  ب

 ها  بررسی نقاط بحران و تنگناها به روش علمی و اقدام در جهت رفع آن – 0

 همکاری موثر واحدهای تولیدی در تشکل های صنفی و رعایت و اعمال تصمیمات جمعی  – 8

 هش بهای تمام شده تولید های نسبی موجود در جهت کا استفاده بهینه از مزیت – 0

 تعیین عادالنه قیمت های داخلی با رعایت حقوق مصرف کننده  – 0

کاهش تعرفه های ورود مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز صنعت )در مواردی که امکـان تولیـد داخلـی     -0

 باشد( و استفاده از تسهیالت ورود موقت  میسر نمی

 های حمایتی در خصوص صادرات.  سیاست تدوین استراتژی مناسب و اعمال – .

 کنترل بیشتر واردات کاشی و سرامیک از طریق اعمال تعرفه های مناسب گمرکی – .
 

 :نامه مبارزه با پولشویی ینیاهم اقدامات انجام شده در خصوص اجرای آ

گهداری نو  احراز هویت ارباب رجوع در انجام معامالت از طریق فرم اعتبار سنجی )داخلی و خارجی( -0

 ...و ای، کد ملی، آدرت، تلفن تمات،  شامل مشخصات شناسنامه معامالتطرف سوابق مربوط به 

 نامه اجرایی مبارزه با پولشویی ینیآموزش پرسنل مطابق با آ -2

و  بازرگـانی  ،فـروش  هایارائه گزارشات فصلی به مدیریت و اطالع رسانی موارد خاص به کارکنان واحد -9

 .مالی

 نجام شده توسط مسئول مبارزه با پولشوییکنترل اقدامات ا -0

 های دریافتی صرفاً از حساب بانکی متعهد اخذ چک -5

 نفع با درج شماره حساب در متن چک پرداخت بدهی به صورت واریز به حساب بانکی ذی -9
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 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
 

 کارخانجات گزارش وضعیت مصرف انرژی 

 ون ریال(مبلغ )میلی مقدار مصرف شرح منبع انرژی

 0008088 808000 گاز )هزار متر مکعب(

 018811 018080 برق )مگا وات ساعت(

 0880.0 8.8 آب )هزار متر مکعب(
 

از مهمترین فعالیت های صورت گرفته در کارخانجات در راستای مصوبات کمیته انرژی شرکت جهت کاهش مصرف و 

 :استیر به شرح موارد ز 0011های انرژی طی سال  مدیریت حامل
 

 : برق 

 ات اوج مصرف، تهیه لعاب و اسپری درایر در ساعهای تهیه بدنه عدم استفاده از بالمیل -0

 رفع نشتی های کمپرسورهای هوای فشرده جهت کاهش مصرف برق -2

 پایش ماهیانه مصارف برق کارخانجات جهت کنترل و بهینه سازی مصارف  -9

 

 : گاز 

 اهش مصرف گازجهت ک کارخانجاتهای  تنظیم مشعل های کوره -0

 ترمیم عایق داخلی اسپری درایرهای کارخانجات جهت کاهش اتالف انرژی حرارتی -2

 ها جهت کاهش اتالف انرژی حرارتی  های داخلی کوره ترمیم نسوزها و عایق -9

 سازی مصارف  پایش ماهیانه مصرف گاز کارخانجات جهت کنترل و بهینه -0

 

 : آب 

 0و  0کارخانجات الوند های  در بالمیلاستفاده مجدد از آب مصرفی تولید )پساب(  -0

 سازی مصارف پایش ماهیانه مصارف آب کارخانجات جهت کنترل و بهینه -2

 در نقاط مورد نظر جهت شناسایی دقیق و پایش مصارفنصب کنتور آب  -9
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 گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت :

 ت زیسـت محیطـی فعالیـت شـرکت کـه      رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرااقدامات انجام شده در خصوص 

ادامه داشته است به شرح ذیل  0011در سال   ISO00110: 8100 مدیریت زیست محیطی بر اسات استاندارد

 است:
 

 های محیط زیست  در پایش با اندازه گیری و تحلیل آالینده یانجام خود اظهار -0

  های محیط زیست و انجام اقدامات اصالحی شناسایی و ارزیابی جنبه -2

 استفاده مجدد از پودر فاین در تولید  -9

 جابجایی محل تفکیک ضایعات  -0

 های تهیه بدنه  های تولید در بالمیل استفاده مجدد از پساب -5

 محصور کردن غبارگیرها  -9

 بررسی اولیه پروژه استفاده از بخار آب اسپری درایر در تولید  -7
 

 تی کارکنان :گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی و بهداش
 

 اهم موارد قابل ذکر در این حوزه به شرح زیر است: 
 

  ارکنانک حفظ سالمتیبه منظور  و احداث سالن ورزشی اختصاص بودجه ورزشی -0

  ی مختلفبه کارکنان در مناسبت هاسبد کاالی اساسی  رائها -2

 ر کارکنان تامین سرویس ایاب و ذهاب ، غذا )در وعده های صبحانه، نهار و شام( و لبات کا -9

ارائه خدمات پزشکی و درمانی توسط پزشک در کارخانجات به منظور پیشبرد امور بهداشت محیط کار و  -0

 تامین سالمت و بهداشت جسمی کارکنان

 نظارت بر حسن اجـرای مقـررات حفاظـت فنـی و بهداشـتی در محـیط کـار و پیشـگیری از حـوادث و           -5

 بهداشت کار به صورت ماهیانه بیماری ها با برگزاری کمیته های حفاظت فنی و

ای به منظور بررسی روند سـالمت شـغلی کارکنـان بـا توجـه بـه مخـاطرات شـغلی،          انجام معاینات دوره -9

 های کنترلی های شغلی و جلوگیری از عوارض ناشی از کار و ارزیابی روش شناسایی زود هنگام بیماری

 تامین سالمت روح و روان کارکنانای توسط روانشنات بالینی به منظور  خدمات مشاوره ارائه -7

 کارکنان های جاری های مختلف جهت پوشش بخشی از هزینه تخصیص وام -1
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 های توسعه منابع انسانی: فعالیت
 

 های آموزشی تخصصی جهت کارکنان: الف( برگزاری دوره

 

 به شرح زیر است: 0011خالصه اقدامات شرکت در زمینه آموزش در سال 

 برای سطوح مختلف : HSEهای آموزشی  دوره .0

های آموزشی اطفاء حریق، ایمنی در برابر زلزله، جست و جو و نجات، مدیریت بحران و برگزاری  دوره -

 مانورهای دوره ای اطفاء حریق و نجات مصدوم جهت تیم واکنش در شرایط اضطراری

 ایمنی لیفتراک و لجور -

 

 های مدیریت : دوره .8

 ابع انسانی  نیاز سنجی و طرح ریزی توسعه من -

 بندی مشاغل طرح طبقه -

 المللی راهبردی شرکتی کنفرانس بین -

 توسعه شایستگی مدیران -

 MBTI000 شناسی شخصیت -

 های تجاری حقوق شرکت -

 سنجش بازگشت به سرمایه -

 کنترل پروژه -

 ارزیابی عملکرد کارکنان -

 

 دوره آموزشی آشنایی باکانوایرها .0

 های کاشی و سرامیک دنهدوره آموزشی فرموالسیون ب .0

  80کیفی کاشی و سرامیک با استاندار ملی  دوره آموزشی کنترل .0

 انتظامات پیشرفتهدوره آموزشی  ..

 Network Pluseدوره آموزشی  ..

 نقشه خوانی برق و ....دوره آموزشی  .8
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 ( اطالعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت  ب

 کارکنان و به تفکیک کارخانجات  دشرکت در ماه براسات متوسط تعداهای کارکنان  سرانه تولید و متوسط هزینه

 

 نفر بوده است . 080متوسط تعداد کارکنان در سال قبل 

 کارخانجات 
 متوسط تعداد کارکنان

0011 0322 

 سرانه تولید 

متوسط هزینه 

سرانه ماهیانه 

 کارکنان

 سرانه تولید 

متوسط هزینه 

سرانه ماهیانه 

 کارکنان

 میلیون ریال بعمتر مر میلیون ریال متر مربع جمع پیمانکاری قراردادی رسمی

 08000 08810 88011 .0800 .88 - 880 0 0الوند 

 08000 808000 88100 .8.800 00 - 00 0 9الوند 

 08008 0080.8 08880 088008 .08 - .08 0 3الوند 

 08800 .08808 .8810 008000 ..0 - 0.8 0 جمع
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 مدیره برای تقسیم سود هیات پیشنهاد

شرکت )تولید محصوالت  0010شده در خصوص طرح توسعه در برنامه و بودجه سال  بینی انجام نظر به پیش

های خرید اقالم و کاالهای داخلی و  پرسالنی سایز بزرگ(، با توجه به تغییرات شدید نرخ تسعیر ارز، افزایش هزینه

ی، تامین مالی از طریق تسهیالت ارزی و ریالی و منابع داخلی شرکت ممکن های گمرک های عمرانی و تعرفه هزینه

، لیکن لزوم اجرای پروژه با توجه به جایگاه شرکت در بازار و فقدان ناشی از کمبود محصوالت این طرح در نیست

هایت سبد محصوالت شرکت و به تبع آن کاهش تمایل شبکه توزیع محصوالت به تعهد و ادامه همکاری و در ن

 .استبینی کاهش میزان فروش شرکت در دوران آتی، اجتناب ناپذیر  پیش

دلیل  گردش شرکت در شرایط عدم اطمینان کامل از محل تامین منابع مالی پروژه به  ریسک استفاده از سرمایه در

قابل  نجام شده، غیرهای ا برداری از پروژه و غیر قابل برگشت بودن هزینه شدن منابع داخلی و عدم امکان بهره مصرف

 .استقبول 

بینی  با عنایت به پیش ،حداکثر سود قابل تقسیم بر اسات توان پرداختبرای مدیره   هیاتآنچه آمد  با توجه به

، و کاهش ها مواد اولیه و قطعات یدکی و سایر هزینه قیمتسرمایه در گردش مورد نیاز، شرایط تورمی حاکم بر 

 که شناختیشوند(، و با توجه به  ذکور )چرا که عمدتا به صورت نقدی خریداری میاخت اقالم مشدید دوره بازپرد

دارد به منظور حفظ جایگاه شرکت در صنعت نیازمند حفظ منابع و  فنی طرح دانش و از الزامات بازار مدیره  هیات

 را دارد. 0011سال  درصد سود  01 حداکثراست، پیشنهاد  طرح توسعهاجرای پروژه 
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 های آینده شرکت برنامه
 

 های سال آتی شرکت الف ( اطالعات مربوط به برنامه
 

 گردد: پیش بینی می 0010های شرکت در سال  هایی که متناسب با اهداف و استراتژی اهم فعالیت

 مطابق بودجه  (عام سهامیصنایع کاشی و سرامیک الوند ) طرح توسعه شرکت .0

 ت بخشیدن به محصوالت چاپیاه چاپ دیجیتال جهت کیفیگخرید دست .8

 تملک در معدن .0

 های گروه صدر تامین تولید جوهر چاپ دیجیتال با همکاری شرکت .0

 92/09/0010نتهی به ممالی سال  برای پیش بینی عملیات شرکت ( ب 
 

 88101           تولید )هزار مترمربع(                                 

 88101                              )هزارمترمربع(       مقدار فروش

  8080...88          مبلغ فروش )میلیون ریال(                           

 888.08100         سودخالص پس از کسر مالیات )میلیون ریال(    

 

 

 اطالعات تماس با شرکت 

 

 80پالک  - دیسعی خیابان -روبروی پارک ملت  -خیابان ولیعصر  -تهران  :آدرس پستی

  8810.800تلفن: 

 .00.داخلی   .8810.00 دورنگار:

  8.0000..00 پستی:کد

 .com info@alvandtileco :پست الکترونیک

 www.alvandtileco.com  :سایت اینترنت

  0طبقه   - 8پالک  - حیمیخیابان ر - خیابان نلسون ماندال  - تهران  :سهامداران واحد امور

http://www.alvandtileco.com/

