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مقدمه

دستور العمل اجرایی افشاي اطالعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 7اساس ماده بر
و اصالحیه هاي بعـدي هیئـت مـدیره سـازمان ، ناشـران پذیرفتـه شـده در بـورس و         03/05/1386مصوب 

ماهـه و سـاالنه  9و 6،3مقـاطع میـان دوره اي   فرابورس مکلف بـه افشـاي گـزارش تفسـیري مـدیریت در      
گزارش تفسیري مدیریت ، گزارشی توصیفی است کـه بـه صـورت هـاي مـالی تهیـه شـده طبـق         .می باشند

این گزارش ، توضیحات تاریخی از مبالغ ارائه شده در صورت هاي . استانداردهاي حسابداري مربوط می شود 
. رائه می کنـد  مالی شامل وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان هاي نقدي شرکت براي استفاده کنندگان ا

گزارش تفسیري مدیریت ، همچنین شامل اهداف مدیریت و راهبردهاي مدیریت براي دستیابی به آن اهداف 
اسفند 29براي سال مالی منتهی به "ضوابط تهیه گزارش تفسیري مدیریت"گزارش حاضر بر اساس . است 
نایع. تهیه و ارائه شده است 1397

)غیرموظف(عضو هیئت مدیره اصفهانیسیدحسین سیدخاك چینی ایران 
ماهیت کسب و کار -1

نمایـد در زمینه تولید انواع کاشی و سرامیک فعالیت می ) سهامی عام(شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند 
به دلیل عدم حضور بسیاري از . که در بورس اوراق بهادار در صنعت کاشی و سرامیک طبقه بندي شده است 

هاي یـاد شـده در دسـترس و قابـل     نعت در بورس و اوراق بهادار ، اطالعات شرکتهاي فعال این صشرکت
لیکن بر مبناي تحقیقات بازار انجام شده ، این شرکت با وجود کارشناسـان خبـره ، نـام تجـاري     نیستاتکاء 

وش برتر ، سبد نسبتا کامل محصوالت ، توانایی تولید محصول با کیفیت برتر ، سابقه صـادراتی و شـبکه فـر   
. استصنعت در ایران این هاي معتبر گسترده یکی از شرکت

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی -1-1

قانون تجارت -
قانون کار و تامین اجتماعی -
قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار -
قانون مالیاتهاي مستقیم -
قانون مبارزه با پولشویی-
قوانین و مقررات صادرات و واردات -
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ه هاي اجرایی وزارتخانه هاي ذیربطمبخشنامه ها و آیین نا-
قوانین و مقررات استاندارد ملی -
قوانین و مقررات محیط زیست -
قوانین و  مقررات ملی ساختمان -

محیط کسب و کار شرکت و فرصت ها و ریسک هاي حاکم بر آن- 1- 2

: مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از 

اساسنامه شرکت -
مصوبات مجامع سهامداران -
قوانین مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران -
قوانین و مقررات دولتی مرتبط با فعالیت شرکت -
مصوبات هیئت مدیره -

می کند که شرکت در آن صنعت فعالیتصنعتی و فرصت ها و ریسک هاي حاکم بر محیط کسب و کار -3-1

: اهم فرصت ها و ریسک هاي حاکم بر محیط کسب و کار شرکت به شرح زیر است 

: فرصت ها -1- 1-3

و ورود به بازار سنگ طبیعی با محصوالت پرسالنی)برند پذیر(امکان تولید محصول متمایز-
بازارهاي صادراتی کشورهاي همجوار -
امکان همکاري هاي فنی با شرکت هاي معتبر خارجی -
اولیه و تجهیزات تعدد تامین کنندگان معتبر مواد-
)لعاب و رنگ(اال کمشارکت تامین کنندگان در کیفیت -
)و به صرفه بودندوام،کیفیت(گران بودن برخی محصوالت جایگزین -
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: ها تهدید-3-1- 2

پایین بودن نسبی نرخ فروش محصوالت رقباوسهولت در مشابه سازي محصوالت الوند -
واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیازبرايتامین ارز محدودیت و نرخ ارزافزایش-
با قیمت الزام برگشت ارز حاصل از صادرات علیرغم وجود عدم تناسب قیمت پایه صادراتی گمرکی-

فروش در داخل کشور با توجه به نرخ برابري ارز
رفه هاي گمرکی محصوالت مشابه وارداتیکاهش تع-
اولیه و تجهیزات وارداتیافزایش تعرفه هاي گمرکی مواد-
افزایش بهاي حامل هاي انرژي -
رکود حاکم بر ساخت و سازتداوم-

هاي توزیع شرکت ، فرآیندهاي تجاري و روشفعالیت شرکت-4-1

: اساسنامه عبارت است از2موضوع فعالیت شرکت طبق مادة 
تولید انواع کاشی، ظروف چینی و سرامیکی، انواع لعاب و فـرآورده هـاي مشـابه و    : موضوعات اصلی: الف 

.وابسته
هـاي  مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا خرید یـا تعهـد سـهام شـرکت    :موضوعات فرعی: ب 

گاه همکار پس از اخذ مجوز ، انجام فعالیت هاي راه اندازي و تجهیز آزمایشهاي موجودجدید یا شرکت
و کلیۀ عملیات و معـامالت مـالی و   هاي الزم و ارایه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث با اخذ مجوز 

. تجاري و صنعتی مرتبط با تمام یا قسمتی از هریک از موضوعات مذکور بطور مستقیم یا غیرمستقیم

هاي توزیع شرکت فرآیندهاي تجاري و روش- 1- 5

شرکت محصوالت تولیدي را از طریـق نماینـدگان فـروش در سرتاسـر ایـران بـه مصـرف کننـدگان نهـایی          
. استارائه خدمات بعد از فروش مناسب از جمله اولویت هاي شرکت . محصوالت عرضه می نماید 
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ساختار واحد تجاري و نحوه ارزش آفرینی آن -6-1

شرکت با تکیه بر نیروي انسانی متخصص ، متعهد و دانش محـور  کهساختار سازمانی شرکت به نحوي است
به عنوان با ارزش ترین سرمایه ، ضمن تالش براي تداوم بازده اقتصادي توام با رضایت مشتري، ارتقاي حسن 
تعلق سازمانی و روحیه پیشتازي برند الوند ، مسئولیت اجتماعی خود را در قالب اشتغال زایی و تولید پاکیزه 

. ا نماید ایف
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سال قبلهاي اصلی و تغییرات آنها نسبت به وضعیت جاري فعالیت-7-1

2بـه میـزان   هزارمترمربـع  7,169قبل به مقـدار  سالنسبت به هزارمترمربع7,041تولید شرکت به مقدار 
بـه  قبـل سـال  مالی مورد گزارش نسبت بـه سالمبلغ فروش مقدار و همچنین ،داشته استکاهشدرصد 

0بوده استدرصد افزایش34و1ترتیب بیانگر 

ها و خطوط تجاري جدید هاي فعلی ، موقعیت فعالیتفعالیت-8-1

کارخانه تخصصـی واقـع   3فعالیت شرکت در ارتباط با تولید کاشی دیوار ، سرامیک کف و کاشی پرسالن در 
از تحقیقـات مسـتمر بـازار و    حاصـل  بـا توجـه بـه نتـایج     . در شهر صنعتی البرز قزوین صورت مـی پـذیرد   

یق بازار مصرف در امـور  در راستاي سالو آوري و بررسی و تحلیل اطالعات بازارهاي داخلی و صادراتی روزبه 
راه انـدازي ماشـین آالت   ونصـب  ومربوط به محصول ، تولید طرح هاي جدید در اندازه هاي مورد نظر بازار 

. استاز جمله الویت هاي اصلی شرکت و ورود به بازارهاي جدیدمحصوالت فوقحصول بهبرايمورد نیاز 

صنعت و محیط بیرونی شرکت رعوامل موثر ب- 1- 9

تامین ارز مورد نیاز و تامین مـواد  محدودیت ، هاي موجود در ارتباط با صادراترکود ساخت و ساز ، چالش
با ظرفیت تولیدي موجود در کشـور و رقابـت   داخلی عدم انطباق بازار مصرف نرخ ارز ، افزایش شدید، اولیه

کاهش آن و افزایش دوره وصول مطالبات اثر مهمی "تولیدکنندگان از طریق عدم افزایش نرخ فروش و بعضا
بر صنعت کاشی و سرامیک داشته است و به دلیل شرایط مذکور بسیاري از واحدهاي صـنعتی ایـن صـنعت    

رکود حاکم بر صنعت ساخت .نموده انداقدام به توقف واحدهاي تولید و یا استفاده بخشی از ظرفیت تولیدي 
ایـن شـرکت نیـز تحـت     . صادي در بازار صنعت کاشی و سرامیک گردیده است و ساز از عوامل عدم رونق اقت
توان و تجربـه کارکنـان پـر تـالش و همچنـین اتخـاذ       ، لکن با مشارکت بوده ،تاثیر موارد مطرح شده فوق 

استراتژي هاي مناسب در رابطه با حوزه کسب و کار توانسته است تولید و کسب  وکـار خـود را در وضـعیت    
.نماید مناسب حفظ

در گذشته تاثیر بدونبر عملیات شرکت و موثرموضوعات مهم-10-1

منجر به افـزایش قیمـت تمـام    ، اقتصادي هاينرخ ارز بدون توجه به سایر شاخصافزایش شدید و بی رویه
نتیجه عملیات و روند فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد مضافا وشده محصوالت شرکت می گردد

نتیجه عملیات شرکت مستقیما بر مشکالت موجود در خصوص تامین ارز مورد نیاز و تامین مواد اولیهاینکه 
ولیه و قطعات یدکی مورد نیاز خطوط اخرید مواد برايو امکان تامین ارز ارزتثبیت نرخ .گذار خواهد بود اثر
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منجر به ثبات روند فعالیت هاي شرکت و ، تولیدي و همچنین تسویه بدهی هاي ارزي گذشته از این طریق 
ش در داخل کشور و نرخ برابري ارز ي برنامه هاي مورد نظر خواهد شد ، همچنین با عنایت به قیمت فرواجرا

صادرات با قیمت پایه صادراتی گمرکی موجود ، موجب توقف صادرات شرکت ، الزام به برگشت ارز حاصل از 
.و اختالل در روند صادراتی صنعت کاشی و سرامیک کشور گردیده است 

شرکت رویدادها یا معامالت اندازه گیريدرابهام عمده -11-1

ا معـامالت جـاري بـه   گیري رویدادها یشرکت در خصوص اندازه ، با اتخاذ روش ها و چارچوب هاي مناسب 
گذاري با اهمیت گیري رویدادهاي آتی به دلیل اثرابهام عمده اي برخورد نکرده است لکن در ارتباط با اندازه

اتخـاذ سیاسـتهاي اقتصـادي    وشامل نرخ ارز ، رفتار رقبا و به تبع آن رفتار بازار ي بیرونی بعضی از رویدادها
.با ابهام عمده مواجه است "شرکت بعضا، گذار غیرقابل پیش بینی و بدون برنامه ریزي قبلی ثرا

اطالعات مدیران شرکت -12-1

: و مدیرعامل شرکت به شرح زیر است عضو هیئت مدیرهاطالعات مربوط به نمایندگان اشخاص حقوقی

به نمایندگی از شرکت معدنی امالح ایران ) غیرموظف(احد ایروانی تبریزي پور رئیس هیئت مدیره - 1
مدیریت صنایعکارشناس ارشد

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاري صدرتامینو مدیرعامل ) موظف(نایب رئیس هیئت مدیره محمود مومنی-2
فناوري اطالعاتارشدکارشناس 

عطاء معروفخانی عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فرآورده هاي نسوز ایران - 3
مدیریت اجراییکارشناس ارشد

سیدحسین سیداصفهانی عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنایع خاك چینی ایران - 4
مدیریت صنعتیي ادکتر

نمایندگی از شرکت سرمایه گذاري هامون شمالداریوش محمودي عضو غیر موظف هیئت مدیره به - 5
دکتراي مدیریت بازرگانی
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سهامداران اصلی شرکت - 13-1

:به شرح جدول زیر است 1397اسفند29سهامداران شرکت در 

درصدتعداد سهامنام سهامدارردیف
356,020,93101/89شرکت سرمایه گذاري صدرتامین 1
43,979,06910,99سایر سهامداران2

400،000،000100جمع

اهداف و راهبردهاي مدیریت براي دستیابی به آن اهداف- 2

تحلیل مدیریت موضوع 

اهداف مالی مرتبط با کسب و کار 

مـالی سـال با توجه به وضعیت اقتصادي و چالش هاي موجود در صنعت ، اهداف و برنامه هاي شـرکت در  
که با عنایت بـه تغییـرات   بودهبازار خود در استفاده کامل از ظرفیت تولیدي و حفظ موقعیت مورد گزارش

دستیابی به اهـداف تعریـف شـده    برايبرون شرکتی ، مدیریت اجرایی شرکت با اعمال روش هاي مقتضی 
. مذکور حرکت نموده است 

تهدیدها و ،چگونگی مواجهه با روندها 
فرصت ها 

و افزایش بـی رویـه نـرخ    رکود در بازار مسکن،وضعیت رقابتی شرکت هاي فعال در صنعتدشوارتر شدن 
مالی مورد گزارش تمرکز شرکت سالدر این راستا در . تهدیدهاي متفاوتی را متوجه شرکت می نماید ارز

تعامـل  تقویـت و . استفاده موثر و عملیاتی نمودن فرصتها در مواجهه با تهدیدهاي صنعت بوده اسـت  براي
مناسب با شبکه فروش و تالش در ارتباط با تامین محصول مورد نظر ایشان ، تمرکـز بـر افـزایش کیفیـت     
تولیدات ، نوآوري در تولیدات شامل تولیـد محصـول بـا طـرح و سـایز مـورد نظـر بـازار ، قیمـت گـذاري           

.استشرکت مورد نظرمحصوالت متناسب با کیفیت تولید ارائه شده از اهم اقدامات

برنامه توسعه محصوالت جدید 

استمرار در نصب و راه اندازي ماشین آالت مورد نیاز  شامل نصب و راه اندازي ماشین هاي چاپ دیجیتـال  
و ماشین هاي رکتیفاي ، امکان تولید طرح هاي متنوع کاشی مطابق سالئق بـازار را بـراي شـرکت فـراهم     

شرکت به طـور مسـتمر در طرحهـاي متنـوع ، سـایزهاي      مالی مورد گزارش تولیداتسالدر. نموده است 
باتوجه بـه نیـاز بـازار ، یکدسـتگاه     . نظر شبکه فروش صورت پذیرفته است جدید و ایجاد افکت هاي مورد

بهره برداري در تولید کاشی کف و خط کامل تولید پولیش ، رکتیفـاي ، نـانو تولیـد کاشـی     برايرکتیفاي 
ــالن در ســـایز   ــا 80*80پرسـ ــروردین ســـال    تهیـــه100*100تـ ــده کـــه در فـ بـــه 1397شـ

100*100و 80*80همچنین به منظور تولید هم زمان کاشی پرسالن در سایز . برداري رسیده استبهره 
د نیاز شامل دستگاه چاپ دیجیتال ، بل ، آبشار لعاب ، ماشین چمفـر و رکتیفـاي ،   خرید ماشین آالت مور

.در دستور کار شرکت قراردارد ... 
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راهبردهاي شرکت براي مواجهه با 
افزایش هزینه مواد اولیه 

، افـزایش شـدید نـرخ ارز   با عنایت به . بخشی از مواد اولیه مصرفی شرکت از خارج کشور تامین می گردد 
، سـعی در جـایگزینی   محدودیت و مشکالت تامین ارزافزایش تعرفه گمرکی برخی از مواد اولیه مصرفی و 

اخل کشور در دستور کـار  تامین مواد اولیه از طریق بازارهاي داخلی و یا ساخت آن در واحدهاي تولیدي د
، کنتـرل و کـاهش ضـایعات فرآینـد     ) با حفـظ کیفیـت  (تغییر فرموالسیون تولید کاشی . شرکت قرار دارد 

از دیگـر  مـواد اولیـه و قطعـات یـدکی     و افـزایش انبـارش   خرید به موقع از مجاري با قیمت پـایین  ،تولید 
.که بطور مستمر کنترل و پایش می گردد استاقدامات شرکت 

.حفظ روند تولید و افزایش مقدار فروش تا حصول به اهداف بودجه در دستور کار شرکت است تطابق راهبرد با روندهاي اصلی

برنامه ریزي براي رسیدن به اهداف و 
راهبردها

کنتـرل  ،در راستاي حصول به اهداف تعریف شده ، تمرکز شرکت بـر اسـتفاده کامـل از ظرفیـت تولیـدي      
قیمت تمام شده تولید ، تولید محصوالت با ارزش افـزوده بیشـتر منطبـق بـا     کنترلهزینه ها و به تبع آن 

.استو دستیابی به بازارهاي جدید حفظ بازار موجود،خواسته بازار 

ها و ریسک هاي پیش روپیش بینی چالش

نـرخ ارز و بـه تبـع آن افـزایش قیمـت تمـام شـده        شـدید چالش هاي پیش روي شرکت عمـدتا افـزایش  
همچنین تداوم و افزایش رکـود سـاخت و سـاز    و ، محدودیت صادراتمحدودیت در تامین ارز،محصوالت 

که با برنامه ریزي بعمل آمده در ارتباط با حضـور گسـترده در بـازار و تولیـد     استنسبت به وضعیت فعلی 
.مذکور دارد هايت سعی در کنترل چالشمحصوالت با ارزش افزوده بیشتر ، شرک

تغییرات با اهمیت در اهداف نسبت به 
دوره گذشته

سیاسـت هـا و اهـداف شـرکت عمـدتا در      و افزایش شدید هزینـه هـا  با توجه به تداوم رکود ساخت و ساز 
تی قبل تغییر با اهمیسالنسبت به اهداف شرکت به طوري که استراستاي حفظ و تداوم فعالیت شرکت 

. نداشته باشد 

سیاست هاي شرکت در ارتباط با راهبري 
شرکتی

سیاست هاي شرکت در راستاي حصول به اهداف تعیین شده ، با مشارکت فعال کلیه کارکنـان در سـطوح   
.استمختلف 

اطالعاتی در خصوص مسئولیت هاي 
اجتماعی

هـاي انـرژي در راسـتاي مصـوبات     اهم موارد قابل ذکر در این حوزه شامل کاهش مصرف و مدیریت حامل 
کمیته انرژي شرکت ، رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شـرکت بـر اسـاس    

، کـاهش و  فرسـایش ، ارتقاي سطح ایمن سازي ، کاهش اثرات ناشی از تخریـب و  14001ISOاستاندارد 
. است... بهداشتی و صنعتی و معدنی ، ب هاي ضالایمن سازي ضایعات و بازیافت مجدد آن ، تصفیه فا

امتیاز شفافیت اطالعاتی
مـالی  سـال امتیاز شرکت در بازار در رتبه بندي منتشره توسط سازمان بـورس اوراق بهـادار تهـران بـراي     

در سـامانه بـورس ،   1397با توجه به عدم انتشار رتبـه بنـدي سـال    .است1396،61اسفند29منتهی به 
.موجود نمی باشد1397وضعیت شرکت در سال اطالعاتی در خصوص

اهداف شرکت در سرمایه گذاري ها
موضوع فعالیت اصلی شرکت ، سرمایه گذاري هاي شرکت صرفا در ارتباط بـا تـامین و نصـب و    بهبا توجه

. استراه اندازي ماشین آالت مورد نیاز در تولید 
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حسابداري و تاثیرات تغییرات رویه هاي 
آن بر نتایج گزارش شده

بت هاي مالی و رویدادهاي شرکت بر اساس استانداردهاي حسـابداري و قـوانین ذیـربط حـاکم بـر شـرکت       کلیه ث
مالی مورد گزارش ، اقدامی در خصوص تغییر رویه یا برآورد که نتیجه عملیات شـرکت  سالدر . صورت می پذیرد 

. نشده است ،تاثیر قراردهدرا به نحو با اهمیتی تحت 

مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط- 3

تحلیل مدیریت موضوع 

اطالعاتی در خصوص منابع و ریسک ها

در رابطه با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیـزات ، شـرکت بـا چـالش افـزایش بهـاي تمـام شـده         
بخشی . شودچالش مذکور کنترل می گرددمحصوالت روبرو بوده است که با برنامه ریزي هاي صورت گرفته سعی 

یش تعرفه گمرکی واردات مربـوط بـه بخشـی از    از مواد اولیه شرکت ، خرید از منابع خارجی است و با توجه به افزا
مواد اولیه مصرفی در صنعت کاشی و سرامیک و افزایش نرخ ارز ، شرکت سـعی در جـایگزینی اقـالم مـورد نیـاز از      
. طریق بازار داخلی و یا ساخت آن از طریق واحدهاي تولیدي داخلی را در دستور کار تامین خـود قـرار داده اسـت    

موضوع فوق ، شرکت با کنترل فرآیندهاي خود تالش نموده است تـا بتوانـد وضـعیت مصـارف     همچنین با توجه به 
.خود را بهبود بخشد

منابع مالی و غیرمالی مهم در دسترس 
شرکت و چگونگی استفاده از این منابع 

براي دستیابی به اهداف 

تا حداکثر استفاده نمودهشرکت در راستاي استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیرمالی همواره به نحوي اقدام 
کار گرفته اسـت تـا بتوانـد    ه مدیریت شرکت همواره استراتژي هایی ب. از مزیت مذکور را براي شرکت فراهم نماید 

. با تامین کنندگان حفظ نماید رامدتتداوم فعالیت بلند، ضمن کاهش هزینه هاي مالی مرتبط 

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه 
شرکت

عمـده اي از تمرکـز ایـن    بخـش اصـلی ته ، با مساعدت سهامدار با توجه به روند سودآوري شرکت در سنوات گذش
بــرايبســتري ، کــه امیــد اســت بــا توســعه اقتصــادي در ســنوات آتــی  اســتشــرکت در حفــظ تــداوم فعالیــت 

.انجام پروژه هاي توسعه ظرفیت تولیدي فراهم گرددراستايسرمایه گذاري سهامداران بالقوه و بالفعل در 

نقدینگی و جریان هاي نقدي 

تسـهیالت بـانکی   اخـذ جریان هاي نقدي و نقدینگی شرکت عمدتا ناشی از کسب وکار و فعالیت عملیاتی شرکت و 
ــه   ــوده کــه تغییــرات صــورت گرفتــه نســبت ب قبــل نیــز عمــدتا ناشــی از فعالیــت هــاي عــادي شــرکت  ســالب

خریـد و  عدم ثبات وضعیت تامین مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیـدي شـرکت ،   با توجه بهشایان ذکر است. است
دوره زمانی باالي مصرف در دستور کار شرکت قرار دارد که به تبع آن بخشی از نقـدینگی  برايمواد اولیه نگهداري

.مورد نیاز در این ارتباط از محل تسهیالت بانکی تامین خواهد شد 
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سرمایه انسانی و فکري و مشارکت 
کارکنان

از نقاط قوت شرکت در راستاي دستیابی به اهداف تعریف شده ، استفاده از تجربیات و اتکاء به دانش و 
به شرح ذیل ترازنامهدر تاریخ به تفکیک نوع فعالیتآنانتعداد میانگینبوده وتخصص کارکنان شرکت 

: است

29/12/139729/12/1396
جمعقرارداديرسمی جمعقرارداديرسمی 

22942962292294تولید
723724413233246خدمات تولید

8414983947فروش،اداري و عمومی
1757258923564587جمع

.قرار دارددر دستورکار شرکت منابع مازاد در راستاي حصول به اهداف مقرر ،شناسایی و استفاده مناسب ازبرنامه هاي مدیریت منابع مازاد

برنامه هاي مدیریت کمبودهاي شناسایی 
شده 

دسـتیابی بـه اهـداف تعریـف شـده توجـه       بـراي شرکت در تدوین برنامه هاي خود همواره به منابع مورد نیاز 
در ایــن راســتا بــه طــور مســتمر نیازهــا و کمبودهــا شناســایی و نســبت بــه رفــع آنهــا اقــدام  . مــی نمایــد 

.می گردد 

ها و اقدامات مرتبط ریسک

در این راستا شرکت همواره بر آن است تا بتواند با استشرکت همواره با ریسک هاي مختلف داخلی و خارجی مواجه 
ه عالوه بر ریسکهاي متفاوتی که ب. شناسایی ریسک هاي احتمالی اقدام به رفع محدودیت ها و اثرات ناشی از آن بنماید 

ها متوجه شرکتاست در قبل عنوان شد همواره ریسک هاي احتمالی دیگري که ناشی از شرایط اقتصادي وشرح ذیل 
منتشره از نهادهاي دولتی و ارگان ها شنایی به قوانین و الزامات مربوطدر این راستا شرکت تالش نموده است با آ. است 

از طرفی برنامه . ی از ریسک هاي مذکور  فائق آید ها برآمده و بتواند بر محدودیت هاي ناشدرصدد شناسایی ریسک
.شرکت برآن است تا بتواند از فرصتهاي ایجادشده منطبق با اهداف آتی شرکت نیز منتفع گردد

توسط رقبا شرکتمشابه سازي محصوالت - 
پایین بودن نسبی نرخ فروش محصوالت رقبا - 
نرخ ارز افزایش- 
محدودیت در تامین ارز- 
گمرکی محصوالت مشابه وارداتیکاهش تعرفه هاي- 
افزایش بهاي حامل هاي انرژي- 
رکود ساخت و ساز- 
افزایش تعرفه هاي گمرکی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی - 
ضوابط جدید صادراتی در ارتباط با برگشت ارز حاصل از صادرات-
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تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و  اثرات 
آن بر شرکت 

در رابطه با افزایش نرخ ارز ، شرکت با چالش افزایش بهاي تمام شده محصوالت قرار داشته کـه بـا برنامـه ریـزي هـاي      
. صورت گرفته سعی شده است چالش مذکور کنترل گردد 

مـواد بخشـی از  مربوط بـه  افزایش تعرفه وارداتبخشی از مواد اولیه شرکت ، خرید از منابع خارجی است و با توجه به
از طریق بازار داخلی آن نرخ ارز ، شرکت سعی در جایگزینی شدیداولیه مصرفی در صنعت کاشی و سرامیک و افزایش

از آنجـایی کـه از موضـوعات اساسـی     . و یا ساخت آن از طریق واحدهاي تولیدي را در دستور کار خود قـرارداده اسـت   
اهش نـرخ سـود بـانکی و در    کـ اسـت ها سرمایه گذاريسرمایه در گردش وبرايشرکت هاي تولیدي نرخ تامین مالی 

در بهبود رونـق در تولیـد خواهـد    ه سزایینتیجه کاهش هزینه تامین مالی قابل پرداخت به نهادهاي تامین مالی تاثیر ب
را از منابعی که منجـر بـه کـاهش    به نحوي که تامین مالی خودرا دراین راستا شرکت استفاده از مزیت مذکور . داشت 

.زینه هاي مرتبط گردد در دستور کار خود دارده

بدهی هاي شرکت و امکان بازپرداخت 
آن از سوي شرکت 

کـه علیـرغم مسـاعدت صـورت گرفتـه ،      اسـت بخشی از بدهی هاي شرکت مربوط به سود سهام سـهامدار عمـده   
ـ  .می بایستی نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام گردد  سـرمایه در  بـراي ک هـا را  از طرفی شرکت تامین مـالی از بان

را ایفـا  تعهـدات مربـوط  گردش به نحوي برنامه ریزي نموده است تا از منابع ناشی از وصول مطالبات از مشـتریان، 
شـرکت را بـا   پرداخت بدهی هـاي ارزي ، و عدم تعیین ضوابط مشخصدر این ارتباط محدودیت تامین ارز. نماید 

.شکل مواجه ساخته استم

در گردشوضعیت سرمایه
با توجه به وضعیت بازار مرتبط با محصوالت شرکت ، برنامه ریزي ها به نحوي صورت می گیردتا بتوان از تـامین منـابع   

از طرفی شرکت با تعامالت مورد نیاز حـد اعتبـاري   .تولیدوعرضه محصوالت حصول اطمینان گرددبرايمالی مورد نیاز 
.پوشش کمبودهاي احتمالی سرمایه در گردش فراهم نموده است برايالزم را 

منابع مورد انتظار براي پوشش 
تعهدات و مخارج غیر قابل انتظار

حاصـل از فعالیـت هـاي عملیـاتی     عشرکت همواره بر آن است تا بتواند تعهدات و مخارج احتمالی را از طریق مناب
پرداخـت ،افزایش شدید هزینه ها مربوط بهمخارج غیر قابل انتظار در این خصوص ، در حال حاضر . پوشش دهد 

.و کاهش دوره بازپرداخت تامین مواد اولیه است تعهدات ارزي شرکت به تبع افزایش نرخ ارز 
روندهاي شناخته شده و یا نوسانات 

مورد انتظار در منابع سرمایه اي 
شرکت 

.انات مورد انتظار در منابع سرمایه اي شرکت وجود ندارد در حال حاضر روند خاص شناخته شده و یا نوس

شرکت در دستیابی به اهداف خود ودر تعامل با بانک ها ، به سطح مناسبی از حد اعتباري ساالنه دست یافتـه کـه   تسهیالت مالی جذب نشده 
.نیازهاي آتی براي شرکت فراهم می نماید براياین موضوع مزیت قابل اتکایی را 

زامات نقدینگی براي مخارج ال
اختیاري تعهد شده و برنامه ریزي شده 

برنامه ریزي الزم در راستاي الزامات نقدینگی براي مخارج اختیاري تعهد شـده کـه عمـدتا ناشـی از برنامـه هـاي       
.استدر دست اجرا ، مرتبط با فعالیت هاي جاري شرکت بوده 

ساختار سرمایه 
نسـبت  بهبـود  راستاي در بررسی وضعیت ترازنامه شرکت و نسبت حقوق صاحبان سهام ، نگهداري سود انباشته با

.استاصالح ساختار مالی مورد نظر شرکت وهاي مالی

میثاقهایی که استفاده از تسهیالت 
اعتباري را محدود می کنند 

ز انباشتگی منابع ، منابع تامین مالی ارزان قیمـت  گردد تا ضمن جلوگیري امی در تامین منابع مالی همواره تالش
شناسایی و ضمن مدیریت سرمایه در گردش مورد نیاز به صورت مستمر ، تامین مالی در راسـتاي کـاهش هزینـه    

.مالی بهینه گردد 
سیاست هاي تامین سرمایه و 

اهداف آن
هی به سهامدار عمده در دستور کار شـرکت  تعیین تکلیف بدبرايبا توجه به وضعیت شرکت ، اصالح ساختار مالی 

.است
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محدودیت دسترسی به سرمایه و
تامین اعتبار 

صورت روزمره شناسـایی و از محـل منـابع عملیـاتی و کسـري نقـدینگی از محـل سـقف         ه نیازهاي تامین مالی ب
فعالیـت بانـک هـا و تمدیـد مصـوبات اعتبـاري در       با فـرض تـداوم   . اعتبارات بانکی مصوب تامین مالی می شوند 

.سررسیدهاي مقرر ، محدودیت اساسی در تامین منابع مالی وجود ندارد

تغییرات در زنجیره عرضه 
و محصـوالت بـه سـه    نداشـته  شرکت وجودمحصوالت گزارش تغییرات عمده اي در زنجیره عرضه موردسال در 
توزیـع در  بـراي و برند الونـد  ) برند الوند بامحصول انحصاري نماینده (، مونوپل )نام تجاري نماینده(ورت برندص

.سراسر کشور به نمایندگان فروش شرکت عرضه می گردد

تغییرات صنعت
، تغییـرات ضـوابط   رکود حاکم بر بـازار مسـکن  ،افزایش نرخ ارز ، محدودیت تامین ارز ، افزایش سطح هزینه ها

.در صنعت شده است روند فعالیت فعاالنه عمل رقبا ، منجر به ایجاد چالش هایی در و همچنین نحوصادراتی

.وجود نداردبراي اجاره عملیاتی در حال حاضر برنامه اي تامین مالی خارج از ترازنامه

.مورد گزارش تغییرات مهمی در ساختار سازمانی و کارکنان اصلی شرکت وجود نداشته استسالدر تغییرات در کارکنان اصلی 

معامالت با اهمیت با اشخاص وابسته 
معـامالت مـذکور عمـدتاً شـامل     . قانون تجارت صورت می پذیرد 129معامالت با اشخاص وابسته وفق مفاد ماده 

خرید لعاب از شرکت لعابیران ، خرید خاك از شرکت صنایع خاك چینی ایران و همچنین فروش کاشی و گرانول 
.استکاشی به شرکت صنایع سرام آرا و خرید کاشی دکوري از شرکت مذکور 

نتایج احتمالی دعاوي حقوقی
، دعواي حقـوقی بـا   استبه غیر از دعاوي حقوقی ناشی از ایفاي تعهدات از طرف مشتریان که در دست پیگیري 

.اهمیت دیگري له یا علیه شرکت اقامه نگردیده است

تغییر در الکوي خرید مشتریان
رات در الگوي خرید مشتریان از طریق اطالعات و آگاهی از تغیی) نمایندگان فروش(تعامل با شبکه فروش شرکت 

که به تبع آن نسبت به انطباق وضعیت شـرکت بـا   استشبکه فروش و بررسی میدانی بازار در دستور کار شرکت 
.وضعیت بازار و خواسته مشتریان اقدام می گردد

وضعیت رقابت ، ریسک رقابت
در خصوص وضعیت دسترسی به اطالعات شفاف"عمالهستندبه دلیل اینکه عمده رقبا ، شرکت هاي غیربورسی 

بـراي لکن با اتکاء به نقاط قوت شرکت و استفاده از فرصت ها ، بسـترهاي الزم  نیستشرکتهاي مذکور امکانپذیر 
.پذیردمی حفظ توان رقابت و حضور پر رنگ در بازار صورت 

.ر ظرفیت تولید وجود ندارددر حال حاضر برنامه اي در راستاي تغییتغییرات در ظرفیت تولید
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نتایج عملیات و چشم انداز ها -4
تحلیل مدیریت موضوع 

توضیحاتی در مورد عملکرد مالی و 
غیرمالی شرکت 

با مقایسه گزارش سال جاري با در خصوص حفظ توان تولید و فروش ، در سال مورد گزارش با توجه به اهداف تعیین شده 
و مالیـات و عـوارض بـر ارزش    مالیات عملکرد شـرکت . خود در این ارتباط دست یافته است اهداف سال قبل ، شرکت به 

میلیون ریال نسبت به بـرگ قطعـی   600شرکت در ارتباط با . رسیدگی و قطعی گردیده است 1396تا پایان سال افزوده
تـا  بیمـه بدهی.اعتراض نموده و موضوع توسط شوراي عالی مالیاتی در دست رسیدگی است 1391مالیات عملکرد سال 

بدوي اعتراض نموده نسبت به راي هیئت شرکت ، 1395در ارتباط با سالو و تسویه شده استقطعی1394پایان سال 
.و موضوع در حال بررسی است

تا چه میزان عملکرد جاري نشان 
دهنده عملکرد آتی است

زار به طور دستیابی به تولیدات جدید منطبق با سلیقه بابرايبه روزآوري فن آوري تولید با بهره گیري از تجهیزات جدید 
فروش محصـوالت بـا ارزش   تولید وو ،برنامه براي افزایش ظرفیت تولید عدم وجودبا توجه به . مستمر صورت می پذیرد 

. نیستبراي عملکرد آتی ، نتیجه متفاوتی متصور ،به تناسب افزایش هزینه هالحاظ افزایش نرخ فروش افزوده باالتر با 

پیشرفت شرکت در سال جاري و آینده
دستیابی بـه نتیجـه عملیـات سـال     ،توان رقابتی باال لحاظبا،ها شرایط اقتصادي حاکم بر شرکتعلیرغم دشوارتر شدن

.استبراي عملکرد آتی متصور 1397

نتایج عملکرد شرکت و روابط بین 
اهداف مدیریت

، افـزایش  پـیش بینـی شـده   تولیـد و فـروش  دارمقعلیرغم رکود صنعت ساختمان و افزایش شدید نرخ ارز ، دستیابی به 
میانگین نرخ فروش از طریق تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر ، انجام هزینه سرمایه اي منطبق بـا اهـداف ، تقویـت    

.است 1398سال براياز اهداف شرکت کشور و حفظ و ارتقاء برند تجاري الوند شبکه فروش داخل 

تحلیلی از چشم انداز شرکت 

:شامل موارد ذیل است اهداف شرکت که در راستاي حفظ توان تولید و فروش و تداوم فعالیت شرکت تعریف گردیده اند 
استفاده بهینه از آناستفاده کامل از ظرفیت در دسترس تولید ، شناسایی منابع و- 
نوآوري و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر- 
افزایش سهم بازار داخل کشور - 
افزایش صادرات - 
دستیابی به بازارهاي جدید صادراتی - 
تـداوم مناسـب رونـد فعالیـت     بـراي افزایش نـرخ ارز  ناشی ازمتناسب نمودن نرخ فروش با افزایش قیمت تمام شده -

.شرکت و حفظ سودآوري مورد نظر 

ریسک ها و مفروضات الزم براي 
دستیابی به اهداف

کاهش تعرفه گمرکی واردات محصوالت مشابه - 
مواد اولیه و قطعات خرید خارجی و کاهش توان تولیدي اافزایش تعرفه گمرکی در ارتباط ب- 
افزایش نرخ ارز- 
زمحدودیت در تامین ار- 
افزایش تورم در هزینه ها- 
موانع صادراتی- 
رفتار رقبا در بازار-

کنتـرل  وافـزوده بیشـتر  تولیـد محصـوالت بـا ارزش    ،تداوم نوآوري ، اهم اقدامات مورد نظر ،دستیابی به اهداف شرکتبراي
.است هزینه ها 

مقایسه  عملکرد داخلی شرکت با نتایج 
برون سازمانی

در بازار بورس اوراق بهـادار تهـران ، اطالعـات    اکثر شرکت هاي رقیب در صنعت کاشی و سرامیکبا توجه به عدم فعالیت
لکن عملکرد شرکت در مقایسه با رقبـاي حاضـر در   . یست مقایسه با نتایج عملکرد شرکت در دسترس نبرايقابل اتکایی 

.بازار بورس وضعیت مناسبی دارد
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طرح هایی براي رشد اقدامات یا 
شرکت

تقویت واحدهاي مهندسی فروش ، پشتیبانی بازار و آزمایشگاه ، خرید و نصـب ماشـین آالت مـورد نیـاز در راسـتاي      
تــامین خواســته هــاي بــازار ، افــزایش صــادرات ، نــوآوري و تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بیشــتر ، شناســایی 

وه از منابع مذکور در سرمایه در گردش شرکت از طریـق فـروش یـا مصـرف     دارایی هاي راکد و بال استفاده و استفاد
.کنترل هزینه ها

.، شرکت برنامه اي در خصوص ادغام ، تحصیل و واگذاري نداشته استسال آتیمالی مورد گزارش و سالدر هرگونه ادغام ، تحصیل و واگذاري

اثرات سایر عوامل موثر بر نتایج 
عملیات جاري

مالی مورد گزارش ، سایر عوامل با اهمیت موثر بر نتایج عملیات جاري به صورت استثناء و غیر مترقبه وجـود  درسال
.نداشته است

مطابق با جـدول زمـان   ماه از تاریخ تصویب و8قانون تجارت ، ظرف مهلت قانونی اصالحیهسود سهام مصوب مطابقاطالعات مرتبط با سهام
در راسـتاي اصـالح   .تسویه و پرداخـت شـده اسـت   عمدهو به استثناء سهامداراران رسیده بندي که به اطالع سهامد

.ي هر سهم پیشنهاد گردیده است ریال بعنوان سود تقسیمی به ازا53ساختار مالی براي سال مالی جاري، مبلغ 
.مالی مورد گزارش ، تغییر با اهمیتی در ترکیب دارایی هاي مهم ترازنامه روي نداده استسالدر تغییر در ترکیب دارایی ها

تاثیر تورم، تغییرات قیمت ها و نرخ ارز 
بر شرکت

بخشی از مواد اولیه ، قطعات و لوازم یدکی مصرفی و همچنین ماشین آالت مورد نیاز شرکت از خـارج کشـور تـامین    
بـا عنایـت بـه بـدهی     همچنین. گردیده استرخ ارز منجر به افزایش بهاي اقالم مذکور افزایش بی رویه ن. می گردد 

انجام تعهدات تـامین مـواد اولیـه را بـا مشـکالت زیـادي       ، محدودیت در تامین ارز ، ارزي شرکت به تامین کنندگان 
شده تولید و دسـتیابی  درصورتی که شرایط به شکل موجود ادامه یابد پوشش افزایش بهاي تمام. مواجه ساخته است

و افـزایش نـرخ   به سود مورد انتظار ، صرفا از طریق تولید و فروش محصوالت با ارزش افزوده بیشتر و با کیفیت باالتر 
کنترل هزینه ها و ارتقاء محصوالت از نظر کیفی و نوآوري مسـتمر در  با توجه به مطالب فوق . امکانپذیر است فروش 

.استدستور کار شرکت 
دستیابی به طرح ها ، اندازه ها و کیفیت مورد نظر با توجـه بـه   برايپروژه هاي شرکت در زمینه تجهیز خطوط تولید پروژه هاي شرکت

نصب و بهره برداري ماشین آالت به شـرح فـوق در برنامـه    همانگونه که قبال بیان گردید خرید،. استاهداف شرکت 
.نیستافزایش ظرفیت تولیدي در دستور کار شرکت برايشرکت بوده و در حال حاضر سرمایه گذاري

برايوجوه ناشی از منابع تامین مالی عمدتا در راستاي تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز مورد گزارشسالدر وجوه حاصل از منابع تامین مالی
.تولید شرکت بوده است 

:م در دو سال گذشته به شرح ذیل بوده است هر سهوضعیت سود و سود تقسیم شدهسود هاي تقسیمی 

1395سال 1396سال 
208172سود هرسهم 

110200سود تقسیم شده هر سهم
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دستیابی به شاخص هاي براياقداماتی 

عملکرد
دستیابی به اهداف عملیاتی خود موارد ذیل را به عنوان اقدام تعریف نمود برايمالی مورد گزارش ، شرکت سالدر 

.نیز استمرار خواهد داشت 1398سال که در 
با توجه به افزایش نرخ ارزکنترل بهاي تمام شده و ساختار هزینه هاي شرکت-
کنترل مصارف مرتبط با تولیدات -
اشی از نرخ ارزپوشش افزایش نبرايشناسایی تامین کنندگان داخلی -
کنترل و بازبینی فرآیندهاي مرتبط با نمایندگان فروش-
دستیابی به بازارهاي جدید صادراتی و افزایش صادرات-

رویه هاي به کار گرفته شده در ثبت و گزارشگري مرتبط با موضوعات حسابداري منطبق با آخرین تغییرات و سیاست هاي مهم حسابداري برآوردها 
.است استانداردهاي حسابداري و قوانین صادره از طرف ارگان ها و نهادهاي نظارتی 

نسبت هاي مالی 

13971396نسبت هاي مالی

246223درصد-مواد و کاالنسبت فروش به ارزش موجودي
6363درصد- نسبت بدهی ها به جمع دارایی ها 

146درصد –بازده دارایی جاري 
2522درصد–نسبت سود ناخالص 
1813درصد- نسبت سود عملیاتی 

169درصد–نسبت سود قبل از کسر مالیات 
137درصد–ده فروش زبا

125درصد-بازده دارایی ها 
6/17/1دوره گردش مطالبات جاري
5/77/5گردش دارایی ثابت مشهود

81/078/0گردش کل دارایی ها
3315درصد–نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام 

48/142/1نسبت جاري
90/083/0نسبت آنی

88درصد- بدهی هاي بلندمدت به حقوق صاحبان سهام 
170173درصد–نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام 

631286درصد –توان پرداخت هزینه هاي مالی 
حاکی از بهبود شاخص ها و عملکرد " مالی مورد گزارش در مقایسه با سال قبل عمدتاسالنسبت هاي مالی 

.است شرکت 
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تحلیل مدیریت موضوع 

تصویري از 
وضعیت شرکت

13931394139513961397
7,7476,6476,7807,1697,041هزارمترمربع-مقدارتولید

7,8995,9967,0077,2847,323هزارمترمربع–مقدارفروش 
1,080,938915,7471,126,9881,199,9451,609,834میلیون ریال-مبلغ فروش
246,828181,165225,396265,641409,297میلیون ریال–سودناویژه 

201,936115,098167,048159,937288,375میلیون ریال- سودعملیاتی
113,94743,06768,64683,240213,671میلیون ریال- سودخالص

وتولیـد دارمقـ مقایسه،استباالترافزودهارزشباوبزرگسایزباتولیداتسمتبهفروشوتولیدرونداینکهبهباتوجه-
ردامقـ مقایسـه ارتبـاط ایندرودادنخواهدقرارکنندهاستفادهاختیاردررامناسبیاطالعاتگذشتهسال5درفروش
.بودخواهدجوابگوشرکتفروشوتولیدروندتحلیلبرايشدههمگنفروشوتولید

ناشـی نوسـانات اینعمدهبخش. استمذکورسالهايطینوساناتینشاندهندهگذشتهسال5طیشرکتعملیاتروند-
.استبودهبرصنعتحاکماقتصاديبازارنوساناتاز

نمودهتدویننحويبهراخودبرنامهشرکت،سرامیکوکاشیبرصنعتحاکمبازاروسازوساختبازاررکودبهعنایتبا
.نمایدحاصلاطمینانفعالیتتداومبهدستیابیازتا

هاي عملکرد براي ارزیابی عملکرد در مقایسه بااهداف اعالم شدهمهمترین معیارها و شاخص - 5
تحلیل مدیریت موضوع 

تولید و فروش

درصـد  2به میـزان  ،هزار مترمربع 7,169هزار مترمربع نسبت به سال قبل به مقدار 7,041مالی مورد گزارش به مقدار سالتولید : تولید 
بـا عنایـت بـه    .)شافزایدرصد1کفکاشی ش وکاهدرصد4درصد و 3به ترتیب پرسالنکاشی وکاشی دیوار (ش داشته است کاه

دومین ماشین رکتیفاي کاشی . نخواهد شدایجاد1398برنامه سال خللی در تولید ، تمهیدات و برنامه ریزي موجود در شرایط عادي 
فـروردین سـال   در 100*100پرسالن با امکـان تولیـد   کاشی80*80نانو تولید سایز ، ، رکتیفاي کامل کف و همچنین خط پولیش 

80*80شده و همچنین کاشی پرسـالن سـایز   کاشی کف به صورت رکتیفايکلیه تولیدات نصب و راه اندازي شده و پیرو آن 1397
خریـد ماشـین آالت   100*100و 80*80همچنین به منظور تولید هم زمان کاشی پرسـالن در سـایز   .براق به بازار عرضه می گردد

.در دستور کار شرکت قراردارد ... مورد نیاز شامل دستگاه چاپ دیجیتال ، بل ، آبشار لعاب ، ماشین چمفر و رکتیفاي ، 
سـال تفکیک مقدار فروش .داشته است افزایشهزار مترمربع 39مقدار مورد گزارش نسبت به سال قبل به مالی سالمقدار فروش : فروش

:استایسه با سال قبل به شرح جدول زیر مالی مورد گزارش به تفکیک داخل کشور و صادرات در مق
)هزار مترمربع(سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

درصد 13971396
)کاهش(افزایش 

6,8736,4327داخلی
)47(450852صادرات

7,3237,284-

نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل توقف صادرات ناشی از الزام برگشت ارز حاصل از صادرات از مرداد سال مورد گزارشسالکاهش صادرات 
.است1397
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تحلیل مدیریت موضوع 

ترازنامه

)کاهش(افزایش29/12/139729/12/1396

درصد میلیون ریال
درصد میلیون ریالبه کل

به کل
درصد

926,84947674،6434437دریافتنی هاي تجاري
655,31333538،8153522موجودي مواد و کاال

171,3799104,838763سایر دارایی هاي جاري
1,753,541891,318,2968633جاريجمع دارایی هاي 

214,07811210،116132دارایی هاي ثابت مشهود
)9(10،1371-9,245ی هاي غیر جاريدارایسایر 

223,32311220،253141جمع دارایی هاي غیر جاري
1,976,8641001,538,54910028جمع دارایی ها

)16(479,58838573,11659پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري
346,86128276,9202825تسهیالت مالی

311،421سود سهام پرداختنی
48،486

2551،343
27,050

5507
4379سایر بدهی هاي جاري
1,186,35695928,4299528جمع بدهی هاي جاري
58,124547،407523بدهی هاي غیر جاري

1,244,480100975,83610028جمع بدهی ها
732,384562،71330حقوق صاحبان سهام

و ) درصد افـزایش نسـبت بـه پایـان سـال قبـل      37با درصد47به میزان (ی هاي تجاري نشرکت مربوط به دریافتهاي درصد از دارایی 80حدود -
درصد افـزایش  22با درصد33ساخته شده، مواد اولیه ، قطعات یدکی و مصرفی به میزانکااليعمدتاً شامل موجودي هاي (موجودي مواد و کاال 

ي در این ارتباط مطالبات تجار. استسیاست فروش اعتباري شرکت منطبق با شرایط بازار و همسو با عملکرد رقبا . است) نسبت به پایان سال قبل
اقـالم  کاهش موجودي کاالي ساخته شده ، اسـتفاده بهینـه از سـایر    . شرکت بطور مستمر تحت کنترل بوده و عمدتاً متکی به وثائق مطمئن است

ن با توجه به تهدیدات موجود در ارتباط بـا تـامی  ش دوره نگهداري مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی افزایوجود انبار، شناسایی اقالم کم گردش و م
.استدر دستور کار شرکت ، اقالم مذکور 

درصـد افـزایش   507و کاهشدرصد 16به ترتیبنسبت به سال قبلگزارشدر تاریخ و سود سهام پرداختنیپرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري-
میلیارد 230هام سنوات قبل به مبلغ استرداد چک هاي پرداختنی به سهامدار عمده بابت سود سمذکور عمدتا به دلیل تغییراتعلت . داشته است

.است1397در سال تقال مبلغ مذکور از پرداختی هاي تجاري و غیر تجاري به سرفصل سود سهام پرداختنیو انلیار

تعیین تکلیف بدهی به سهامدار عمده . درصد از سود سهام پرداختنی مربوط به سود سهام شرکت سرمایه گذاري صدر تامین می باشد 98حدود -
.استشرکت و اصالح ساختار مالی در این ارتباط در دستور کار 
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تحلیل مدیریت موضوع 

سود وزیان

13971396
درصد

)کاهش(افزایش

درصدمیلیون ریال
درصد به میلیون ریالبه فروش

فروش
1,609,8341001,199,94510034درآمدهاي عملیاتی

28)78()934,304()75()1,200,537(بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی
409,29725265,6412254سود ناخالص

14)7()84,188()6()96,152(اداري و عمومیهزینه هاي فروش، 
15)2()21,516()1()24,770(عملیاتیاقالمسایر 

288,37518159,9371380سود عملیاتی
)15()4()56,752()3()48,451(هزینه هاي مالی

652-17,13312,279ي غیر عملیاتی)هزینه ها(سایر درآمدها
257,05716105,4649144سود قبل از مالیات

:مالیات بردرآمد
91)2()22,224()3()42,400(سال جاري 

100---)986(سال قبل 
213,6711383,2407157سود خالص

درصـد  54افزایش حاشیه سود به میزان . است درصد 22و 25و سال قبل به ترتیب گزارشموردمالیسالسود ناخالص به درآمدهاي عملیاتی -
، افزایش نرخ فروش متناسب بـا افـزایش سـطح هزینـه هـا و      عمدتاً به دلیل افزایش میانگین نرخ فروش ناشی از تولید و فروش محصوالت جدید 

.کنترل هزینه ها است 

ــایر - ــاتی  س ــالم عملی ــاب م اق ــا احتس ــغ ب ــال اردمیلی7/63بل ــانری ــت   زی ــده اس ــنعکس گردی ــعیر ارز م ــا و    . تس ــی ه ــالم دارای ــعیر اق تس
ریال ، در 96,963و ریال 47,658ریال و هر یورو 42،000در خصوص موجودي ارزي در بانک با نرخ هر دالر ترازنامه بدهی هاي ارزي در تاریخ 

ریـال  129,755و در خصوص بدهی هاي ارزي با نرخ هر دالر ریال 96,963و هریورو ریال 90,790هر دالر با نرخ ارتباط با دریافتنی هاي ارزي 
239,054،دالر 45,351(مانده بدهی ها و دارایی هاي ارزي شرکت در تاریخ ترازنامه بـه ترتیـب   .صورت گرفته است ریال 148,135و هریورو 

.است) رویو153,738دالر و 298,249(و ) یوان چین2,184و یورو

نسبت به فروش امالك تملک شده ، دارایی هاي ثابت مستعمل و بالاستفاده و همچنین بخش عمده اي از مـواد اولیـه ، قطعـات    1397در سال -
:یدکی و مصرفی راکد موجود در انبار اقدام گردیده است 

.میلیارد ریال است 5رد ریال حدود مبلغ میلیا18سود حاصل از فروش امالك تملک شده به ارزش دفتري : امالك تملک شده 
. میلیارد ریال است 7/12سود حاصل از فروش اقالم مذکور : دارایی هاي ثابت مستعمل و بالاستفاده 

ریـال  میلیارد4/17زیان حاصل از فروش اقالم مذکور به قیمت تمام شده : مواد اولیه ، قطعات یدکی و مصرفی راکد و بالاستفاده موجود درانبار 
.میلیارد ریال بوده که از طریق ذخیره کاهش ارزش در حساب ها تامین شده است 8/10حدود مبلغ 

وقانون مالیاتهاي مسـتقیم  105ماده 7تبصره ،درصد معافیت مالیاتی بورس10درصد پس از احتساب 25مالیات بردرآمد براساس نرخ مالیاتی -
.منعکس گردیده استمذکورسایر معافیت هاي مقرر در قانون 
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صورت جریان 
وجوه نقد

)به میلیون ریالمبالغ(

13971396
درصد 

)کاهش(افزایش 
223,019)5,742(فعالیت هاي عملیاتیناشی از وجه نقد )خروج(خالص ورود

وجه نقد ناشی از بازده )خروج(خالص 
)49()112,981()57,357(ها و سود پرداختی بابت تامین مالیسرمایه گذاري 

9)27,110()29,519(مالیات بر درآمد پرداختی
)52()38,002()18,405(وجه نقد ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري)خروج(خالص 
)39,148(125,831وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تامین مالی)خروج(ورود خالص 
14,8085,778156وجه نقدافزایشخالص

میلیون ریال ناشی از فعالیت هاي اصلی شرکت از جریان نقد خارج شده است کـه  652میلیون ریال سود عملیاتی، مبلغ 291,169علیرغم مبلغ -
و همچنین افزایش موجودي مواد و کاال و پیش پرداخت ها عمدتا به دلیل فزونی افزایش دریافتنی هاي عملیاتی نسبت به پرداختی هاي عملیاتی

.نسبت به پایان سال قبل با توجه به برنامه هاي شرکت در خصوص افزایش دوره نگهداري موجودي مواد اولیه و قطعات یدکی در انبارها است

اطالعات
آینده نگر

:دارد در دستور کار شرکت قرار 1398اقدامات به شرح زیر در سال 

به منظور تولید هم زمان کاشـی پرسـالن   خرید ماشین آالت مورد نیاز شامل دستگاه چاپ دیجیتال ، بل ، آبشار لعاب ، ماشین چمفرو رکتیفاي ،-
.100*100و 80*80فول پولیش در سایز 

. مترمربع از کشاورزي به صنعتی 30,905به مساحت 1تغییر کاربري زمین روبروي کارخانه الوند -

.اخذ پایان کار جدید ساختمان دفترمرکزي با وضعیت فعلی و اضافه شدن مستحدثات جدیدوبه روز آوري -

:به شرح ذیل است 1398سال در عملیات شرکت پیش بینی-

سه ماهه
اول

سه ماهه
دوم

سه ماهه
سوم

سه ماهه
جمعچهار

1,6151,9501,8251,7107,100)مترمربعهزار(تولید
1,3062,3572,0571,5047,224)مترمربعهزار(مقدارفروش
353,950690,055597,385435,6902,077,080)میلیون ریال(مبلغ فروش

30,34092,91866,42224,902214,582)میلیون ریال(خالص پس از کسر مالیات سود


