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 گزیده اطالعات

 9911سال   9911سال   9911سال   

       یال(:رالف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره)مبالغ به میلیون 

 .588308.0  2835.80.2  081.385.3   خالص فروش

 8310..2  0.38330  0538880  سود عملیاتی

 0..5.8  .58.5  2.8330  خالص درآمدها و) هزینه ها ( غیر عملیاتی

 25088.5  8..2138  .028.0.  پس از کسر مالیات –سود خالص 

 (018285)  (..08.80)  2208001  وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتیورود )خروج( 

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

 .580.88.8  2801382.0  ..28.0.88  جمع داراییها

 3..8..582  5811085.0  5818288.8  ی هاجمع بده

 33،333.  33،333.  33،333.  سرمایه ثبت شده

 ..0280.  058503.  .582.108  مالکانهجمع حقوق 

        ج( نرخ بازده )درصد( :

 55  55  .2  درصد - نرخ بازده داراییها

 20  02  82  درصد -مالکانه نرخ بازده حقوق 

        به هر سهم  : د( اطالعات مربوط

 33،333،333.  33،333،333.  33،333،333.  تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع 

 .20  108  810  ریال –اولین پیش بینی سود هر سهم 

 .10  .82  580.2  ریال –سود واقعی هر سهم 

 18320  03،250  238203  ریال -آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش 

 58.05  ..580  08503  ریال –ارزش دفتری هر سهم 

 0/.  ../2  2/53  مرتبه –نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

        ه( سایر اطالعات :

 1.0    1.0    1.5    (میانگین ماهانهنفر ) –تعداد کارکنان 
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 پیام هیئت مدیره 

ام( با تکیه بر نیروی انسانی متخصصص ، متعهصد و دانصش م صور بصه      )سهامی عالوندشرکت صنایع کاشی و سرامیک 

ایمنصی و   –های فرآینصدی  دعنوان با ارزش ترین سرمایه و بکارگیری فن آوری روز دنیا و با ایجاد و رعایت اسصتاندار 

 زیست م یطی و بهره مندی از مزیت رقابتی ، نوآوری و تنوع در طصر  و سصایز ، نصمن تصرش بصرای تصداوم بصازده       

، مسئولیت اجتماعی خود را مشتری ، ارتقای حس تعلق سازمانی، روحیه پیشتازی برند الوند اقتصادی توام با رنایت

 در قالب اشتغال زایی و تولید پاکیزه ایفا می نماید . 

 

 کلیاتی در باره شرکت 

 شرکتفعالیت تاریخچه و موضوع 

شماره  به 5080/./23ا نام کاشی پارس نو در تاریخ شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به صورت سهامی خاص ب

ورده های مشابه و وابسته، آبه منظور تولید انواع کاشی، ظروف چینی و سرامیکی، انواع لعاب و فر 10380ثبت

عملیات و  همشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا موجود و کلی

جاری و صنعتی مرتبط در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و براساس معامرت مالی و ت

شروع به بهره برداری  50.5/./5صادره توسط وزارت صنایع از تاریخ  000..-83338پروانه بهره برداری شماره 

شی و سرامیک الوند ، نام شرکت به صنایع کا.508/./23نمود. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

هامی عام شرکت به س 25/52/50.0)سهامی خاص( تغییر یافت. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

در حال حانر  اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.و مورد پذیرش سازمان بورس  50.0تبدیل شده و در پایان سال 

وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین ایه گذاری صدر تامین این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرم

درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد. مرکز اصلی شرکت در تهران و  0.می باشد. شرکت مذکور اجتماعی 

 کارخانجات آن در شهر صنعتی البرز قزوین واقع شده است.
 

از عملیاتی مورد نظر قرار گرفت که فاز اول آن اجرای طر  توسعه شرکت به منظور افزایش ظرفیت اسمی در دو ف

میلیون  .تکمیل شده و پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید  50.8و فاز دوم آن اوایل سال  50.2در پایان سال 

عملیات طر  توسعه به منظور تولید کاشی کف به اتمام رسید  ..50مترمربع کاشی در سال صادر گردید. در سال 

 2با ظرفیت تولید  0153از خطوط تولید آن آغاز گردید، در این خصوص پروانه بهره برداری شماره  و بهره برداری

میلیون مترمربع در سال از وزارت صنایع اخذ شده است، همچنین بهره برداری رسمی از طر  توسعه تولید کاشی 

 .58315/52هره برداری شماره طی پروانه ب 50.2مترمربع در سال از ابتدای سال 58.238333دیوار با ظرفیت 

با  2، بهره برداری از کارخانه الوند0و الوند 2پیرو احداث کارخانجات الوندصادره توسط وزارت صنایع آغاز شد. 

میلیون متر مربع کاشی پرسرن  0 اسمی با ظرفیت 0وکارخانه الوند میلیون مترمربع کاشی کف  .ظرفیت اسمی 

برداری به شماره های ه آغاز شد و پروانه های بهر ..50و مرداد ماه  50.0اه د من)گرانیتی( به ترتیب در اسف

 وزارت صنایع اخذ گردید. از ..0/8/50مورخ  .08/52..و  52/50.0/.2مورخ  .25130/52
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 و ترکیب سهامداران سرمایه
 538333می هر سهم سهم ، به ارزش اس 18333میلیون ریال ) شامل تعداد  13در بدو تاسیس مبلغ سرمایه شرکت 

سصهم ،   33،333،333.میلیون ریال ) شامل تعداد  33،333.ریال ( بوده که طی چند مرحله به شر  زیر به مبلغ 

 افزایش یافته است .  03/52/5000ریال ( در پایان سال مالی منتهی به  58333به ارزش اسمی هر سهم 

  

 تغییرات سرمایه شرکت

 زایش سرمایهدرصد اف تاریخ افزایش سرمایه
 سرمایه جدید

 )میلیون ریال(
 محل افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده 5،033 2،133 30/31/5088

 آورده نقدی 2،333 10/. 58/52/5088

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 0،333 13 .58/31/508

 مطالبات حال شده 1،333 8/88 23/30/50.2

 همطالبات حال شد 538333 533 55/50.0/.2

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 23،333 533 52/50.1/.3

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 13،333 513 31/50.0/.5

 آورده نقدی 213،333 33. 21/30/50.0

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 33،333. 83 23/31/5000
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شر  ه ب 03/52/5000رکت در پایان سال مالی منتهی به % سهام ش2/3همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 

 : زیر استجدول 

 

 درصد تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 .3/8. .2803..8..2 تأمینصدر شرکت سرمایه گذاری 5

 51/5 .850..81. تأمینصبا گستر نفت و گاز صندوق  2

 03/3 5825.8333 علیرنا عسکری مارانی  0

 03/3 582528130 م مد مرادیان .

 3/.2 ..0.583 امیر عسکری مارانی 1

 3/.2 0.38133 ذبیح اله نعیمی 8

 20/.3 ...55882038 سایر سهامداران .

 533 3383338333. جمع

 

واحد تجاری نهایی  در حال حانر این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صدرتامین است و

  اعی می باشد .تامین اجتمسازمان  گروه ، شرکت

 

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

و  درج شصده   اوراق بهادار تهران در گروه کاشی و سرامیک با نماد  کلونصد  سدر بور 52/50.0/.2 شرکت در تاریخ

 مورد معامله قرارگرفته است .  ..28/38/50سهام آن برای اولین بار در تاریخ 

 : سال اخیر به شر  زیر بوده است پنجشرکت طی م اونعیت سه

 

 سال مالی منتهی به
معامله  تعداد سهام

 شده
 ارزش سهام معامله شده

 

تعداد 

روزهایی که 

نماد معامله 

 شده است

  پایان سال مالی

 سرمایه قیمت سهم ارزش بازار

 میلیون ریال ریال میلیون ریال میلیون ریال

03/52/5001  1.،...،058 0.،28. 250 .228.33 5،.38 .338333 

20/52/5008  23080518538 13.8505 208 0008233 28000 .338333 

20/52/500.  22080258.25 .2.80.. 20. 581.08833 08010 .338333 

20/52/500.  85.،02.،280 8،025،2.. 22. .،555،233 23،2.. .33،333 

03/52/5000  03.8.288..1 208...8082 213 5.828.8333 .188.3 .33،333 
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 وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات

 

 اطالعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی 

و عملکرد واقعی  03/52/5000اطرعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به 

 آن به شر  زیر بوده است :

 
 

 در مورد رتبه کیفیت افشاء اطالعات و نقد شوندگی سهام  اطالعات

 این خصوص موجود نمی باشد . در سامانه بورس ، اطرعاتی در 5000سال انتشار رتبه بندی با توجه به عدم   

 

ام به میلیون ریالارق  

 شرح اقالم جدول پیش بینی درآمد هرسهم
 اولین پیش بینی درآمد هرسهم در تاریخ 

 9911عملکرد واقعی  93/93/9911

 081.385.3 .28800852 درآمد حاصل از فروش

 (.288818.3) (.285358.0) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 05.8.08 1058003 سود ناخالص

 (.08883) (..51188) روش ، اداری و عمومیهزینه های ف

 028101 5.8833 هزینه ها( ی عملیاتیخالص درآمدها )

 0538880 108035. سود عملیاتی

 (8.8521) (5518358) هزینه های مالی

 2.8330 (58.23) عملیاتیغیر هزینه ها( ی خالص درآمدها )

 381.5.. 0088.81 سود قبل از مالیات

 (8.30..) (18.01.)  مالیات

 .028.0. 28583.5 سود خالص

 580.2 810 ریال –سهم  سود پس از کسر مالیات هر
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 ت در صنعتجایگاه شرک

 برتصر کصل کشصور    شصمار ده شصرکت   وزه شصرکت در  حص فعالیت شرکت در زمینه تولید کاشی و سرامیک مصی باشصد . در ایصن    

 شصمار اولصین   شصرکت در  ، می باشد که به کیفیت باال و تنوع م صول شهرت قابل تصوجهی دارد . همچنصین از نظصر صصادرات    

 :  می باشد بشر  زیر  فروش ام مقایسه ایقار. است  به اروپا کاشی و سرامیک صادر کنندگان

 

 

 شرکت  فن آوریعیت وض
دانصش  در سصطح بصین المللصی ،    وجود سه کارخانه تخصصی در زمینه تولید کاشی و سرامیک با سخت افزارهای قابل قیاس با 

سصرامیک  قادر است انواع م صوالت کاشی و ، این شرکت جهانی  فن آوریترین مدرن ترین و به روز و استفاده از  فنی ممتاز

بصا کیفیتصی   را زه و به صورت ساده ، لعابدار ، پرسرنی ) که قابلیت کیفیت آن به سصنگ تشصابه دارد (   را با تنوع در رنگ ، اندا

 تولید و به بازار عرنه نماید .مناسب 
 

 محیط حقوقی شرکت

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 قانون تجارت 

 قانون سازمان بورس و اوراق بهادار

 مستقیم هاییاتقانون مال

 امور اجتماعی کار و  قانون

 تامین اجتماعیقانون 

 قانون مبارزه با پولشویی

  

   

 

 

 

 

 م صول

 .20/52/500سال مالی منتهی به  03/52/5000سال مالی منتهی به 

 جمع صادرات داخلی  جمع  صادرات  داخلی 
 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

 5..1.8. 2،538. 8.18.81 .58221838 .0.8.2 585288800 کاشی دیوار 
 1.18210 08.13. 1358130 0858021 528130 0.08.22 کاشی کف 

 ..80380 28255. .850..8 580.08508 8.8801 5802.8135 کاشی پرسرن 
 2.8133 538528 ..5.80 08012 58.15 28535 سایر 

 0.2،.2،35 58.8500 0..08..58 081.385.3 ...8..5 08.328880 جمع
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 عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری برمروری 
 

 عملکرد شرکت در دوسال اخیر به صورت مقایسه ای همراه تغییرات نسبت به سال قبل به شر  زیر است :
  9911سال   9911سال   

نسبت به  درصد تغییرات

 سال قبل

       ( :میلیون ریال )( اقالم صورت سود و زیان 9

 ..  2835.80.2  081.385.3  کل فروش

 ..  0..08..58  08.328880  فروش داخلی

 1  58.8500  ...8..5  فروش صادراتی

 88  .0.،.5،83  .288818.3  بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 -  088000  .08883  فروش ، اداری و عمومیهزینه های 

 88  0..،11  028101  سایر اقرم عملیاتی 

 (.)  808.20  8.8521  هزینه های مالی

 5033  .5.،5  2.8330  خالص سایر )هزینه ها(و درآمدها

 ..5  .035،00  381.5..  سود قبل از مالیات

 258  8..،213  .028.0.  سود خالص

       )هزارمترمربع( : لید(مقدار تو2

 (0)  28818  28.55  کاشی دیوار 

 (1)  28.50  28201  کاشی کف

 (.)  285.1  28300  و گرانیتی کاشی پرسرن

 (.)  ..82.  88.00  کل تولید

       (مقدار فروش )هزارمترمربع( :9

 51  28.52  5..28  کاشی دیوار

 8  28010  ...28  کاشی کف

 0  28522  28030  و گرانیتی پرسرن کاشی

 (8.)  .5  2  سایر

 53  88035  .818.  کل مقدار فروش 

 

 : ( مبلغ فروش  )میلیون ریال(4

      

 82  1.8831.  .58221838  کاشی دیوار 

 8.  .1.1825  0858021  کاشی کف

 535  8038023  580.08508  و گرانیتی کاشی پرسرن

 (..)  2.8.20  08012  سایر

 ..  2835.80.2  081.385.3  کل مبلغ فروش

       



 شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند)سهامی عام(

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 9011اسفند  03سال مالی منتهی به 
 

9 

 

  9911سال   9911سال   
 درصد تغییرات

 نسبت به سال قبل

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

 ..  5،512،0.3  ...58.358  خرید مواد اولیه

 ..  5،388،833  581.08322  مصرف مواد اولیه

       

       ( تغییرات در سرمایه گذاری ها)میلیون ریال(:6

 (1)  05.،.25  23.85.3  مشهوددارایی های ثابت 

     

     (تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی )میلیون ریال(:1

 85  05،503.  .582.1808  مالکانهالف( حقوق 

 20  53280.3  5028211  ب( بدهی های بلند مدت

 83  5028333  03.333  مصوب ج ( تقسیم سود

       

 : ( تغییرات در وضعیت نقدینگی ) میلیون ریال(1
 

بر حسب نصرورت   و بودهعمدتاً درآمد حاصل از فروش م صوالت  5000الف ( منابع اصلی نقدینگی شرکت در سال 

 عمصدتاً  دیده است ، همچنصین مصصارف نقصدی شصرکت    از تسهیرت بانکی جهت تامین سرمایه در گردش استفاده گر

پرداخصت  ، بصرق و گصاز(    ،انرژی مصصرفی )آب  پرداخت بهای ، پرداخت حقوق و دستمزد ، و قطعات  خرید مواد اولیه

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

 
 : ب ( جریان وجوه نقد )میلیون ریال(

  9911سال   9911سال  
 درصد تغییرات

 نسبت به سال قبل

 1  .01،..  008.55  مانده وجه نقد آغاز سال

 520  (..08.80)  2208001 وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی)خروج(جریان خالص ورود

 23  (8851..)  (018.11)  مالیات بر درآمد پرداختی

 .0  (.03851)  (508550)  یه گذاریوجه نقد ناشی از فعالیتهای سرما (خروج)جریان خالص 

 (00)  00.8202  8500. وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی )خروج(جریان خالص ورود

 58005  .5853  2..518 تاثیر تغییرات نرخ ارز

  2.3  008.55     05.8882 مانده وجه نقدپایان سال
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از اخت تسهیرت بانکی ، پرداخت سود سهامداران ، تقویصت سصرمایه درگصردش    سیاستهای مالی شرکت معطوف به بازپرد ج (

  . استپرداخت بدهیها و همچنین اخذ تسهیرت بانکی مجدد باز کاهش دوره وصول مطالبات و افزایش دوره  طریق
 

 :( نسبت های مالی 1
 

 9911سال  9911سال  فرمول محاسبه نسبت مالی

 نسبتهای نقدینگی:

 جاری
 جاری هاییدارائ

.0/5 .1/5 
 جاری هایبدهی

 آنی
 پیش پرداختها( +)موجودیها-داراییهای جاری

38/5 .3/3 
 بدهی جاری

 نسبتهای اهرم مالی:

 بدهی
 جمع بدهیها

11/3 88/3 
 جمع دارائیها

 نسبتهای فعالیت:

دفعات گردش موجودی 

 کاال

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
.2/2 31/2 

 متوسط موجودی کاال

 گردش دارائی ثابت
 درآمد فروش

2./5. 2./0 
 ثابت دارائیهای

 گردش جمع دارائیها
 فروش 

28/5 .8/3 
 مجموع داراییها

 روز-دوره وصول مطالبات
 متوسط مطالبات

× 081 558 5.8 
 فروش

 نسبتهای سود آوری:

 به فروش سود ناخالص
 سود ناخالص

28/3 23/3 
 درآمد فروش

 به فروش سود عملیاتی
 سود عملیاتی

21/3 5./3 
 درآمد فروش

 بازده حقوق صاحبان سهام
 سود خالص

../3 .0/3 
 متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره

 نقد شوندگی سود
 خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

2./3 (.1/0) 
 سود خالص

 هر سهم جریان نقدی
 خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

183 (28.55) 
 تعداد سهام در پایان دوره
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 خدمات پس از فروش فروش و  فعالیت های مربوط به

و ارائصه   به منظور بازاریابی و حفظ و توسعه بازار در داخل و خارج کشصور  5000طی سال شرکت  اهم فعالیت های

 به شر  ذیل می باشد : ر ت خدمات پس از فروش مناسب

 ق بازار .یطر  / م صول جدید منطبق با سر 013تولید و عرنه حدود   -

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

  کاشی الوند .

 ی .آوری و بررسی و ت لیل بازارهای داخلی و صادراتبه روز -

و ادامه صصادرات بصه    ازبکستانافغانستان و سوریه ، آذربایجان ، عراق ، پاکستان ، ، عمان  صادرات به کشورهای  -

 . استونیروسیه و  سایر کشورهای اروپایی از جمله

تعامل با نمایندگان فروش شرکت شصامل برگصزاری همصصصایش بصه منظصور هصم اندیشصی جهصت تنظصیم بصازار ،             -

 (.فنی )حدود رواداری کیفی تولیدات یت بازار فروش و آموزش مسائلارتقاء و تثب

استمرار استفاده از سریق بازار مصرف در امور مربوط به انتخاب م صول و طر  و اسصتمرار مسصتند سصازی و     -

تهیه شناسنامه جهت طر  های تولیدی و همچنین توزیع طر  های جدید به صورت پکیج به همراه کاتالوگ 

 مرتبط .  

 تشکیل مستمر کمیته ت قیق و توسعه بازار برای انتخاب طر  و برنامه ریزی جهت تولید طر  های جدید . -

شناسایی نیاز انبوه سازان و پروژه های ساختمانی در سراسر کشور و ایجاد ارتباط با ایشصان در جهصت فصروش     -

 م صوالت .

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

 زنده جهت معرفی م صوالت در راستای ارتقاء برند الوند .

فی نتعامصصل بصصا انجمصصن صصصسصصایر مصصوارد و کاتصصالوگ و ی ،درج آگهصصی در نشصصریات تخصصصصتبلیغصصات از طریصصق  -

 گان کاشی و سرامیک . کنندتولید

 

 وابسته اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص

هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل  موسسات و شرکتضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین اع

باشند بدون اجازه هیئت مدیره در معامرتی که با شرکت می شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها ، شرکت 

و در نشصده انصد   عاملصه واقصع و یصا سصهیم     بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف م، می شود  انجام یا به حساب شرکت

 و گزارش آننموده است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده مطلع ، صورت اجازه نیز هیئت مدیره 

، و بازرس نیز نمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معاملهخواهد داد را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 

عضو هیئت مدیره یا مصدیرعامل  بدیهی است .  نمودخواهد  ارائه معامله ای به همان مجمع باره چنیننظر خود را در

ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بصه معاملصه مصذکور    

 حق رای نخواهد داشت . 
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 مانده تضامین اشخاص وابسته به شر  زیر است : -
 )مبالغ به میلیون ریال(                                                                                                    

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شر 
5000 500. 

 اعطائی  تضمین تضمین دریافتی اعطائی تضمین تضمین دریافتی

شرکتهای 

ت ت کنترل 

 مشترک

 لعابیران
 شرکت همگروه

 و عضو مشترک هیئت مدیره 
888333 51.8.23 888333 51.8.23 

 .002888 - .002888 - عضو هیئت مدیره صنایع خاک چینی

 صنایع سرام آرا
 شرکت همگروه

 و عضو مشترک هیئت مدیره 
.88588 038181 .88588 038181 

 کاشی سعدی
 شرکت همگروه

 و عضو مشترک هیئت مدیره 
0.08333 8.8.33 5.38333 8.8.33 

 1.88.10 0028588 1.88.10 1218588 جمع

 

 

 طالعات تعهدات مالی آتی شرکتا

 :شر  زیر استه درتاریخ ترازنامه ب ..50اصرحیه قانون تجارت مصوب سال  201های احتمالی مونوع ماده  بدهی 

 .500سال   5000سال  

 میلیون ریال  میلیون ریال 

 1.88.10  1.88.10 وابستهاشخاص اسناد تضمینی واگذاری به 

 05.8.15  2118530 اسناد تضمینی واگذاری به سایر اشخاص
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 مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شر  زیر است:
    

         
     )مبالغ به میلیون ریال(

 شر 
 نام شخص 

 وابسته

دریافتنی 

 های

 تجاری 

 سایر

دریافتنی  

 ها

پیش 

 پرداخت ها

پرداختنی 

 های

 تجاری  

 سایر

 پرداختنی ها

 سود 

سهام 

 پرداختنی

5000 500. 

 خالص خالص

 بدهی طلب بدهی طلب

واحد تجاری 

 اصلی
  01.،132  3  038،3.1  5،152  201،1.2  53،1.0    -    .00    .5،55    -   سرمایه گذاری صدرتامین 

 
ت کنترل 

ی ت 
ت ها

شرک

ک 
مشتر

 

  0،333  3  .50،02  0..،1  -    -    .50،02  3..،1  3  0   لعابیران 

  .0.  3  0.  .5،33  0.  -    -    0.0  2.  50   صنایع خاک چینی ایران 

  3  0،300  .  81.،28  -    .    -    -    3  81.،28 صنایع سرام آرا 

  .0  3  5  08  5  -    -    2    .0  -   معدنی امر  ایران 

      3  3  -    -    -    -    -    -   کاشی سعدی 

  3  3  50  3  -    50  -    -    -    -   بین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تامین

  02.،0  0،300  .50،00  .00،81  13  23  .50،02  05.،8  8.    ...،28 جمع

  .138،88  0،300  2..،050  01،588  201،102  53,180  .50،02  5.1،.  .5،50    ...،28 جمع کل
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 نظام راهبری شرکت
       

 ( اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره9
     

 اطرعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به شر  زیر است :
     

        

 اعضاء هیئت مدیره

میزان مالکیت 

درسهام شرکت 

 )سهم(

 ینام و نام خانوادگ

 )نماینده شخصیت حقوقی( 

 موظف/غیر

 موظف
 تحصیالت سمت

تاریخ عضویت در هیئت 

 مدیره

 های نسوز ایران  شرکت فرآورده

 )سهامی عام(
 39/93/9915 مدیریت اجرایی دکترای هیئت مدیره رئیس غیر موظف عطاء معروفخانی 90633

 شرکت سرمایه گذاری صدرتامین 

 )سهامی عام(
 موظف اریرضا صف 21401120131

مدیرعامل و نایب رئیس 

 هیئت مدیره

مدیریت  فوق لیسانس

 و بازاریابی بازرگانی
91/92/9911 

 21/31/9911 صنعتی لیسانس مدیریت هیئت مدیره عضو غیر موظف امید علی نجفی 90633 شرکت معدنی امالح ایران )سهامی عام(

 شرکت صنایع خاک چینی ایران 

 )سهامی عام(
 93/35/9911 بازاریابی دکترای عضو هیئت مدیره غیر موظف نوشهمرتضی ا 910433

 شرکت سرمایه گذاری هامون شمال 

 )سهامی عام(
 93/35/9911 دکترای مدیریت بازرگانی عضو هیئت مدیره موظف محمودی علی اکبر 90333
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 ( کمیته های تخصصی هیئت مدیره   2

 ی باشد. م حسابرسی داخلی کمیته تخصصی دارایت مدیره ئهی

 

  ( تعداد جلسات هیئت مدیره 0

  اعضاء تشکیل گردید.حد نصاب مورد جلسه هیئت مدیره با حضور  22 ، طی سال مالی مورد گزارش

 

 باره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره (  اطالعات در4

 اعضاء هیئت مصدیره توسصط شصرکت     مدیرعامل و و پاداش خصوص تعیین حقوق و مزایا فرآیند تصمیم گیری در

صورت می پصذیرد .   و مجمع عمومی تامین وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعیسرمایه گذاری صدر

 .نموده انددریافت را حق حضور در جلسات برگزار شده هیئت مدیره غیر موظف همچنین اعضاء هیئت مدیره 

 

 س قانونی :( اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازر 5

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت می باشد که در مجمصع عصادی   

رس مستقل و بازرس قصانونی را  سالیانه انتخاب گردیده است ، همچنین مجمع اختیار پرداخت حق الزحمه حساب

 .  اساس قرارداد منعقده ، به هیئت مدیره شرکت تفویض نموده استبر
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 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت 

 دیدات ، فرصتها ، نقاط قوت و نعف با توجه به ارزیابی م یطی به شر  زیر است : هت

 
 ارزیابی محیطی

 

 نقاط قوت:

  وجود کارشناسان خبره و با سابقه  -5

 سبد نسبتاً کامل م صوالتو  نام تجاری برتر -2

ایزگرایی در طر  و رنگ و اندازه و حضصور در بصازار   توانایی نوآوری و تم -0

 سنگ 

و توانایی تولید م صول با کیفیت  تجهیزات سخت افزاری و دانش روز  -.

 برتر

 و فضای مناسب برای افزایش تولید موقعیت مناسب جغرافیایی -1

 سابقه صادراتی و امکان استفاده از مزایای صادرات  - 8

 نسبه وفادارشبکه فروش گسترده و بال -.

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

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

 اوراق بهادارحضور در بورس  - 53

 

 

 نقاط ضعف:

 طوالنی بودن فرآیند تولید طر  جدید -5

ان صاری بصه نماینصدگان    به صورتوابستگی مکانیزم فروش شرکت  –2

  فروش

نعف در تشخیص و تمرکز در بازارهصای بصالقوه یصا دارای پتانسصیل      -0

 الزم داخلی و صادراتی

 ناکارآمصصصدی نسصصصبی در خصصصدمات و تبلیغصصصات بصصصه تناسصصصب       – .

  بخش بندی های مورد نیاز بازار

 )که مختص این صنعت است ( دوره وصول مطالبات طوالنی بودن  -1

 

 

 
 

 فرصتها:

 و ورود به بازار سنگ )برند پذیر( ایزامکان تولید م صول متم -5

 امکان همکاری های فنی با شرکتهای معتبر خارجی -2

 تعدد تامین کنندگان معتبر مواد اولیه و تجهیزات  -0

 کشورهای همجوار بازارهای صادراتی -.

 مشارکت تامین کنندگان در کیفیت کاال و خدمات )لعاب و رنگ( -1

 گزین)دوام،کیفیت و به صرفه بودن(گران بودن برخی از م صول جای-8

 

 تهدیدها:

 رکود ساخت و ساز -5

و پایین بصودن نسصبی نصرخ    سهولت در مشابه سازی م صوالت الوند  -2

 فروش م صوالت رقبا  

 نقل و انتقال ارز تامین و اقتصادی موثر در-م دودیتهای سیاسی -0

  افزایش نرخ ارز  – .

 برگشت ارز حاصل از صادراتنوابط جدید صادراتی در ارتباط با  -1

 رفتار رقبا در بازار -8

 در حجم باالنیاز به نقدینگی  -.

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

 بیماری جهانی و فراگیر کرونا -0

 
 

 

ان شصر  زیصر مصی تصو    ه و راههای برون رفصت از آن را بص  ریسکها و تهدیدات صنعت کاشی و سرامیک در حال حانر 

  خرصه نمود.
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 الف ( ریسکها و تهدیدات :

 رکود حاکم بر بازار مسکن -5

 فقدان هماهنگی تولید کنندگان کاشی و سرامیک -2

 ت ریم های اقتصادی و بانکی -0

 تغییرات بازار ارز -.

  وامل م دود کننده در رقابت پذیریریسک ع -1

 ر بازارهای جهانیسرامیک ایران دبرند کیفی کاشی و  شناسایی فقدان -8

 بی توجهی به بخش معدن -.
 

 : راههای برون رفت (  ب

 بررسی نقاط ب ران و تنگناها به روش علمی و اقدام در جهت رفع آنها  – 5

 همکاری موثر واحدهای تولیدی در تشکل های صنفی و رعایت و اعمال تصمیمات جمعی  – 2

 ت کاهش بهای تمام شده تولید استفاده بهینه از مزیتهای نسبی موجود در جه – 0

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

کاهش تعرفه های ورود مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز صنعت )در مواردی که امکصان تولیصد داخلصی     -1

 میسر نمی باشد( و استفاده از تسهیرت ورود موقت 

 عمال سیاستهای حمایتی در خصوص صادرات. تدوین استراتژی مناسب و ا – 8

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

 :اهم اقدامات انجام شده در خصوص اجرای آئین نامه مبارزه با پولشویی

نگهصداری  و  احراز هویت ارباب رجوع در انجام معامرت از طریق فرم اعتبار سنجی )داخلی و خصارجی(  -9

شامل مشخصصات شناسصنامه ای ، کصد ملصی ، آدرس ، تلفصن      شرکت  معامرتطرف  سوابق مربوط به 

 تماس ، ...

 آموزش پرسنل مطابق با آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی -2

و  بازرگصانی  ، فصروش  هایارائه گزارشات فصلی به مدیریت و اطرع رسانی موارد خاص به کارکنان واحد -9

 . مالی

 ترل اقدامات انجام شده توسط مسئول مبارزه با پولشوییکن -4

 اخذ چک های دریافتی صرفاً از حساب بانکی متعهد -5

 پرداخت بدهی به صورت واریز به حساب بانکی ذینفع با درج شماره حساب در متن چک -6
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 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
 

 گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت :

 به شر  جدول ذیل است : 5000نجات شرکت در  مصرف برق ، گاز و آب کارخا

 مبلغ )میلیون ریال( مقدار مصرف شرح منبع انرژی

 2085.1 288008 گاز )هزار متر مکعب(

 088.52 0.8210 برق )مگا وات ساعت(

 8..8. .25 آب )هزار متر مکعب(
 

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

 به شر  موارد زیر می باشد : 5000مدیریت حامل های انرژی طی سال 
 

 : برق 

 ات اوج مصرف، تهیه لعاب و اسپری درایر در ساععدم استفاده از بالمیل های تهیه بدنه  -9

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

 نجات جهت کنترل و بهینه سازی مصارف پایش ماهیانه مصارف برق کارخا -9

 

 : گاز 

 جهت کاهش مصرف گاز کارخانجاتتنظیم مشعل های کوره های  -9

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

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

 خانجات جهت کنترل و بهینه سازی مصارف پایش ماهیانه مصرف گاز کار -4

 

 : آب 

 0و  5کارخانجات الوند استفاده مجدد از آب مصرفی تولید )پساب( در بالمیل های  -9

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

 در نقاط مورد نظر جهت شناسایی دقیق و پایش مصارفنصب کنتور آب  -9

 

 

 

 

 



 شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند)سهامی عام(

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 9011اسفند  03سال مالی منتهی به 
 

19 

 

 زیست محیطی شرکت :گزارش عملکرد 

 رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیسصت م یطصی فعالیصت شصرکت کصه      اقدامات انجام شده در خصوص 

ادامه داشته است به شر  ذیل  5000در سال   ISO5.335: 2351 مدیریت زیست م یطی بر اساس استاندارد

 است :
 

 الینده های م یط زیست در پایش با اندازه گیری و ت لیل آ یانجام خود اظهار -9

 شناسایی و ارزیابی جنبه های م یط زیست و انجام اقدامات اصرحی  -2

 استفاده مجدد از پودر فاین در تولید  -9

 جابجایی م ل تفکیک نایعات  -4

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

  زای آزبست خطرناک و سرطان ماده ام اء نخ های گرافیتی حاوی -6

 م صور کردن غبارگیرها  -1

 بررسی اولیه پروژه استفاده از بخار آب اسپری درایر در تولید  -1
 

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

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

  ارکنانک متیحفظ سربه منظور  و احداث سالن ورزشی اختصاص بودجه ورزشی -9

  ی مختلفسبد کاالی اساسی )برنج ،گوشت،مرغ ،...( به کارکنان در مناسبت ها رائها -2

 به منظور پوشش هزینه های درمان کارکنانانعقاد قرارداد با بیمه ایران جهت خدمات رفاهی درمان  -9

 نان تامین سرویس ایاب و ذهاب ، غذا )در وعده های صب انه، نهار و شام( و لباس کار کارک -4

ارائه خدمات پزشکی و درمانی توسط پزشک در کارخانجات به منظور پیشبرد امور بهداشت م یط کار و  -5

 تامین سرمت و بهداشت جسمی کارکنان

 نظارت بر حسن اجصرای مقصررات حفاظصت فنصی و بهداشصتی در م صیط کصار و پیشصگیری از حصوادث و           -6

 ت کار به صورت ماهیانهبیماری ها با برگزاری کمیته های حفاظت فنی و بهداش

انجام معاینات دوره ای به منظور بررسی روند سرمت شغلی کارکنصان بصا توجصه بصه مخصاطرات شصغلی ،        -1

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

 سرمت رو  و روان کارکنان خدمات مشاوره ای توسط روانشناس بالینی به منظور تامین ارائه -1

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

 الف( برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان :

 

 به شر  زیر است : 5000خرصه اقدامات شرکت در زمینه آموزش در سال 

 ای سطو  مختلف :بر HSEدوره های آموزشی  .5

 .ISO .1335:235سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  -

 ISO 5.335:2351سیستم مدیریت زیست م یطی  -

 حفاظت شنوایی و تنفسی -

 جوشکاری و اصول ایمنی آن -

 ایمنی کار در ارتفاع -

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

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

 

 دوره های مدیریت : .2

 رویکرد فرآیندی -

 برنامه ریزی استراتژیک -

 کارگروهی -

 مبارزه با پولشویی -

 

 دوره آموزشی کوره های رولری .0

 SPCدوره آموزشی هزینه های کیفیت  ..

 ISO 5.335:2351یت ریسک مبتنی بر استاندارد دوره آموزشی مدیر .1

 و .... دوره آموزشی معامرت تجاری به زبان انگلیسی .8
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 ( اطالعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت  ب

کارکنصان و بصه تفکیصک     دسرانه تولید و متوسط هزینه هصای کارکنصان شصرکت در مصاه براسصاس متوسصط تعصدا       

   زیر است :به شر 5000 در سالکارخانجات 

 

 وده است .نفر ب 1.0متوسط تعداد کارکنان در سال قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارخانجات 
 متوسط تعداد کارکنان

9011 9018 

 سرانه تولید 

متوسط هزینه 

سرانه ماهیانه 

 کارکنان

 سرانه تولید 

متوسط هزینه 

سرانه ماهیانه 

 کارکنان

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

 .8 5385.8 58001 .0823 282 - .21 1 9الوند 

 .8 2188.3 58505 2.8.55 .0 - 00 5 2الوند 

 80 558015 585.2 5585.2 5.2 - 5.2 - 0الوند 

 .8 508.03 582.1 528128 .10 - 102 8 جمع

 .0 - 58213 - 0. - 3. 0 دفتر مرکزی 

 .8 528.21 582.1 558100 1.5 - 1.2 0 جمع کل
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 9018اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مرتبط با گزارش حسابرس و بازرس قانونی عملکرد سال مالی 

شماره بند 

گزارش 

حسابرس و 

 بازرس قانونی

شماره بند 

صورتجلسه 

 مجمع

 اقدامات انجام شده تصمیمات متخذه شرح بند گزارش

     ونی و مقرراتیگزارش در مورد سایر الزامات قان    

     گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی :    

 الف -9 6

 22و  25و  23شواهد کافی در خصوص رعایت کامل مفاد مواد 

مبنی بر  "ارتقاء سرمت نظام اداری و مقابله با فساد"قانون 

مکانیزه نمودن فرآیند مکاتبات اداری و ثبت کلیه نرم افزارهای 

ری مورد استفاده شرکت در وزارت ارتباطات و فناوری مالی و ادا

اطرعات و نیز حصول اطمینان از اصالت نرم افزارهای فوق 

براساس نظر وزارت مذکور، در اختیار این سازمان قرار نگرفته 

 است .

مجمع مقرر نمود در جهت رعایت  8در خصوص بند 

ارتقاء سرمت نظام اداری و "قانون  22و25823مواد 

اقدامات الزم در خصوص مکانیزه  "بله با فسادمقا

نمودن مکاتبات اداری و اخذ تاییدیه نرم افزارهای 

مالی و اداری در شورای عالی انفورماتیک اقدام الزم 

 بعمل آید.

نرم افزار مورد استفاده در کلیه سیستم های 

مالی، بازرگانی و انبارداری شرکت همکاران 

دیه اخذ شده سیستم)دلفی( می باشد که تایی

درج گردیده  sajar.mporg.irدر سامانه 

 است.

 الف -2 1-9

اصرحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود  2.3مفاد ماده 

سهام به سهامدار عمده ظرف مدت هشت ماه پس از تصمیم 

 مجمع عمومی صاحبان سهام بطور کامل رعایت نشده است .

ت مجمع مقرر نمود نمن رعای .-5در خصوص بند 

اصرحی قانون تجارت ، جدول  2.3مفاد ماده 

زمانبندی پرداخت سود سهام معوق ظرف مدت یک 

ماه تهیه و نسبت به تامین منابع مالی و پرداخت 

سود سهام مذکور و همچنین افزایش سرمایه با 

 هماهنگی هلدینگ اقدام گردد.

در ارتباط با پرداخت بدهی به سهامدار عمده 

شرکت طی هماهنگی با با توجه به نقدینگی 

هلدینگ اقدام خواهد شد. هماهنگی در 

خصوص اصر  ساختار مالی از طریق افزایش 

 سرمایه شرکت در جریان است.
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1-2   

اصرحیه قانون تجارت در  2.5اصرحی ماده  2مفاد تبصره 

ممنوعیت انتخاب یک فرد، اصالتاً یا به نمایندگی از "خصوص 

سمت عضو هیئت مدیره در بیش شخص حقوقی بطور همزمان به 

، توسط نمایندگان دو عضو هیئت مدیره، رعایت "از یک شرکت

نشده است. مضافاً پاسخ تاییدیه درخواستی از نماینده یکی از 

این گزارش(  .-0اعضای هیئت مدیره )نماینده غایب مونوع بند 

 در این خصوص واصل نشده است.

مع با عنایت به انتخاب هیئت مدیره در مج  

و  .52/0/500عمومی عادی سالیانه مورخ 

تغییرات نمایندگان اشخاص حقوقی عضو 

هیئت مدیره ، نقیصه مذکور برطرف شده 

 است.

1-9   

در  .20/1/500نماینده یکی از اعضای هیئت مدیره از تاریخ 

جلسات هیئت مدیره شرکت نکرده و مدارکی دال بر موجه بودن 

ارائه نشده است. در این خصوص  غیبت ایشان نیز به این سازمان

سلب عضویت هر "اساسنامه شرکت مبنی بر  02رعایت مفاد ماده 

جلسه  .یک از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی که بیش از 

جلسه متناوب در طول یکسال بدون عذر موجه غیبت  8متوالی یا 

 ، برای این سازمان م رز نشده است."داشته باشد

اب هیئت مدیره در مجمع با عنایت به انتخ  

و  .52/0/500عمومی عادی سالیانه مورخ 

تغییرات نمایندگان اشخاص حقوقی هیئت 

 مدیره ، نقیصه مذکور برطرف شده است .

 الف -9 1-4

خرداد  0در اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 

، .-5، 8صاحبان سهام، در موارد مندرج در بندهای  .500

گزارش و موارد زیر اقدام موثری صورت نگرفته و یا  این 50و0،52

 اقدامات انجام شده نتیجه بخش نبوده است .

مجمع مقرر نمود با جدیت تا  .-.در خصوص بند 

حصول نتیجه نسبت به انجام تکالیف اقدام شود و 

نتایج اقدامات در مقاطع سه ماهه به شرکت سرمایه 

 گذاری صدرتامین ارائه گردد.

-5، 8نجام شده در ارتباط با بندهایاقدامات ا

 در گزارش تقدیمی منعکس است. 50و0،52،.

   الف

فروش موجودیهای مواد و قطعات یدکی راکد و سنواتی و  -

 همچنین سایر دارایی های غیر مولد شامل امرک .

اکثر موجودی قطعات یدکی و بخشی از مواد  -  

اولیه راکد سنواتی و امرک مازاد شرکت در 

فروخته شده است و مقدار قابل  .500ال س

توجه ای از مواد اولیه راکد )خاک ، جوهر، 

در فرایند تولید مصرف  .500لعاب ( در سال 

 گردیده است . 
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   ب

اقدامات حقوقی از طریق مراجع قانونی در خصوص جعل یک  -

میلیارد ریال و اخذ کلیه هزینه های  8/2فقره چک به مبلغ 

 دادرسی .

 لغ مذکور وصول گردید.مب -  

   ج

اتخاذ راهکارهای مناسب جهت دسترسی به ظرفیت عملی تولید  -

 و توسعه بازار خارجی .

تولیدات شرکت در سه شیفت و به صورت  -  

ساعته و با استفاده از ظرفیت کامل عملی  .2

تولید صورت می پذیرد. توسعه بازارهای 

 خارجی در دستور کار شرکت قرار دارد و در

صادرات م صوالت به کشور  .500سال 

 سریرنکا ت قق یافته است.

   د
برنامه استراتژیک شرکت تدوین گردیده و   -   تدوین برنامه استراتژیک شرکت در چارچوب سند چشم انداز . -

 در حال نهائی شدن می باشد.

 الف -4 1

مفاد آیین نامه معامرت شرکت مبنی بر تعیین حد نصاب تعداد 

نهاد دهندگان در اسناد مزایده، در خصوص مزایده های پیش

برگزار شده رعایت نشده است. مضافاً دریافت مبلغ فروش مغازه 

تهرانپارس بصورت نقد و اقساط توافق شده که مغایر با شرایط 

مندرج در اسناد مزایده )نقدی( است. همچنین قرارداد کارگزاری 

اختمان دفتر مرکزی در خصوص دریافت پایان کار جدید برای س

میلیارد ریال منعقد و مبلغ  1)بابت تغییرات ایجاد شده( به مبلغ 

میلیارد ریال آن پرداخت شده است. در این خصوص ن وه  0

انتخاب کارگزار، مبنای م اسبه مبلغ قرارداد و علت عدم اخذ 

تضمین بابت مبلغ پرداخت شده، برای این سازمان مشخص نشده 

 است.

مجمع مقرر نمود گزارش اقدامات  . در خصوص بند

انجام شده به همراه مستندات مربوطه حداکثر ظرف 

یک ماه به شرکت سرمایه گذاری صدرتامین ارائه 

 گردد.

گزارش مورد نظر به همراه مستندات مربوطه 

به شرکت سرمایه گذاری صدرتامین ارائه 

 گردید.
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های مالی منعکس صورت .-5همانگونه که در یادداشت تونی ی 

میلیارد ریال مانده دریافتنی های تجاری عمدتاً  .02است ، 

مطالبات از نمایندگان فروش بوده که نسبت آن به فروش حدود 

درصد( بوده است. عروه بر این طی سال  18درصد )سال قبل  .1

میلیارد ریال تسهیرت مالی از  58285مالی مورد گزارش جمعاً 

عمدتاً برای خرید مواد اولیه( دریافت شده و سیستم بانکی کشور )

میلیارد ریال بوده است.  ..هزینه سود و کارمزد تسهیرت مالی 

مضافاً خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی نیز 

 منفی شده است.

مجمع مقرر نمود اقدامات الزم  0در خصوص بند 

جهت کاهش دوره وصول مطالبات، وصول مطالبات 

عوق از طریق مراجع قانونی، کاهش موجودی کاالی م

ساخته شده و استفاده و یا فروش موجودی راکد مواد 

اولیه و قطعات یدکی انجام شود و نتایج اقدامات در 

مقاطع سه ماهه به شرکت سرمایه گذاری صدرتامین 

 ارائه گردد.

با توجه به کاهش  دوره وصول مطالبات  

ن وجوه نقد نسبت به سال مالی قبل جریا

حاصل از عملیات بمیزان قابل توجه ای رشد 

میلیارد ریال منفی به  1یافته است که از مبلغ 

میلیارد ریال مثبت بالغ گردیده  .52مبلغ 

میلیارد ریال از  1است. باعنایت به وصول مبلغ 

مطالبات راکد که شامل وصول چک بانک 

اقتصاد نوین و وصول مانده بدهی سنواتی 

باعث گردیده است تا پیگیری جدی مشتریان 

در اینخصوص در دستور کار شرکت قرار گیرد. 

همچنین با توجه به فراگیر شدن بیماری 

کرونا که تاثیر بسیار شدیدی در ماههای پایانی 

داشته که با ترش و جدیت در  .500سال 

ماههای منتهی به آذر ماه مطالبات سنوات 

 قبل وصول گردیده است.
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صورتهای مالی به  20-5ونه که در یادداشت تونی ی همانگ

اصرحیه قانون تجارت که  520عنوان کلیه معامرت مشمول ماده 

طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره 

شرکت به اطرع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته 

کسب  است. در مورد معامرت مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر

مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری 

میلیارد  21رعایت نشده است. مضافاً، به استثنای پرداخت مبلغ 

ریال )به مدت یک روز( به شرکت صنایع سرام آرا که براساس 

روابط تجاری فی مابین شرکت های گروه انجام شده، نظر این 

معامرت مزبور با شرایط سازمان، به شواهدی حاکی از اینکه 

مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته 

 باشد، جلب نشده است.

اصرحیه قانون  520معامرت مشمول ماده   

تجارت شرکت عمدتاً مربوط به خرید لعاب از 

لعابیران، خرید کائولن و خاک صنعتی از 

صنایع خاک چینی ایران ، خرید کاشی 

سوم و همچنین فروش کاشی، دکوری و پخت 

گرانول کاشی به صنایع سرام آرا و استفاده از 

خدمات مسافرتی شرکت خدمات مسافرتی و 

جهانگردی تامین است. با عنایت به استمرار 

معامرت مذکور در طی سال با هماهنگی 

حسابرس شرکت )سازمان حسابرسی( در 

ابتدای سال مونوع معامرت با رعایت مفاد 

ونی مذکور به تصویب هیئت مدیره ماده قان

رسیده و در مقاطع پایان ماه جزئیات معامرت 

انجام شده توسط هیئت مدیره تصویب می 

 گردد.
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گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی 

: نوابط و مقررات ونع شده توسط سازمان بورس و حسابرس

 است. اوراق بهادار به شر  زیر رعایت نشده

مجمع مقرر نمود کلیه دستورالعمل  52در خصوص بند 

ها و قوانین مربوط به افشای اطرعات و الزامات مربوط 

به سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل رعایت 

گردیده و در خصوص اطرع رسانی به موقع، اقدامات 

 الزم معمول گردد.

در ارتباط با شرکتهای در حال پذیرش در  _

س می باشد و در مورد شرکت مونوعیت بور

 ندارد.

     دستورالعمل پذیرش بورس و اوراق بهادار:    

     : داشتن حداقل یک بازارگردان. 55ماده  1بند     
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اساسنامه شرکت در خصوص  3.: انطباق ماده  21ماده  53بند 

حداکثر پاداش اعضای هیئت مدیره با اساسنامه نمونه شرکت های 

 هامی .س

اساسنامه شرکت منطبق با اساسنامه نمونه  -  

شرکتهای پذیرفته شده در بورس است. از 

آنجائی که در نظر است اساسنامه نمونه جدید 

توسط سازمان بورس ارائه گردد. انعکاس مورد 

فوق در اساسنامه در زمان تغییر اساسنامه 

 منطبق با فرمت مذکور صورت خواهد پذیرفت.

     لعمل انضباطی ناشران :دستورا    

    

: پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی، در  1ماده 

اصرحیه قانون تجارت( طبق برنامه اعرم  2.3مهلت قانونی )ماده 

شده از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 

 وجوه .

سود سهام طبق برنامه پرداخت سود ، به  -  

ده توسط سهامداران واریز می حساب اعرم ش

 گردد.

     دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات :    

    

: افشای صورت های مالی ساالنه و میاندوره ای  .ماده  1تبصره 

: افشای فوری  0برفاصله پس از تائید هیئت مدیره و تبصره ماده 

تغییر نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره و تغییر مدیر 

 .عامل 

تفاوت زمانی مذکور مربوط به تاریخ مندرج  -  

در گزارش با تاریخ افشاء آن و عمدتاً به دلیل 

زمان مصرفی جهت تکمیل امضاء هیئت مدیره 

نسبت به رفع  .500می باشد که در سال 

 مورد مذکور اقدام شده است.

    

: افشای فوری اطرعات با اهمیت در خصوص تغییر بیش  50ماده 

رصد نرخ فروش م صوالت و تاثیرات با اهمیت ناشی از د 53از 

 تغییرات ارزی .

 رعایت گردیده است. .500در سال   -  

    
دستورالعمل الزامات افشای اطالعات و تصویب معامالت 

 اشخاص وابسته ناشران بورسی :
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: کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم حق رای مدیر  .و  .مواد 

اصرحیه قانون  520معامرت مونوع ماده  ذینفع در خصوص

 تجارت .

گزارش  .اقدامات بعمل آمده در صف ه  -  

 تقدیمی منعکس گردیده است.

     اساسنامه نمونه :    

    
جلسه متوالی نماینده یکی از اعضای  .: غیبت بیش از  03ماده 

 جلسه( . 51هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره )

ئت مدیره جدید نقیصه مذکور با انتخاب هی -  

 برطرف شده است.

     دستورالعمل حاکمیتی شرکتی :    

    
کمیته انتصابات تعیین  .0/500/.در تاریخ  -   : تشکیل کمیته انتصابات ت ت نظر هیئت مدیره . 51ماده 

 و به تصویب هیئت مدیره رسید.

    

سئولیت : ایجاد دبیرخانه مستقل هیئت مدیره که م 25ماده 

هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت مدیره ، جمع آوری 

اطرعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد 

درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف 

 قانونی هیئت مدیره را به عهده داشته باشد .

پیرو مصوبه هیئت  .0/500/.در تاریخ  -  

 ردید.مدیره اقدام گ

    

از قبیل نام، مشخصات  ": افشای اطرعات با اهمیتی 2.ماده 

کامل، ت صیرت ، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره 

و مدیر عامل ، کمیته های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها ، 

موظف یا غیر موظف بودن آنان ، میزان مالکیت سهام آنان در 

ره سایر شرکتها به اصالت یا شرکت ، عضویت در هیئت مدی

نمایندگی، حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه های حاکمیت 

به ن و مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و " شرکتی و ساختار آن

 در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت . 

 اقدام گردیده است. -  
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ه با رعایت اصول : ارائه گزارش اقدامات شرکت در رابط 0.ماده 

راهبری شرکت توسط هیئت مدیره و ارزیابی میزان ت قق برنامه 

 های راهبردی در گزارش تفسیری مدیریت .

در گزارش تفسیری مدیریت منعکس  -  

 گردیده است.

 الف -1 99

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط  00در اجرای ماده 

با پولشویی، آیین نامه ها و  حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه

دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابرغی 

مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد 

آئین  .5ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای ماده 

ابطه با دستورالعمل اجرایی در ر 55ماده  "الف"نامه اجرایی و بند 

معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با 

دستورالعمل اجرایی در رابطه با درج شناسه ملی  23پولشویی و ماده 

یا کد اقتصادی و کد پستی شرکت در کلیه سربرگ ها، قراردادها، 

فاکتورهای فروش، گواهی ها، مجوزها، مدارک صادره، اوراق تبلیغاتی 

وراق مالی و حسابداری که بطور کامل اجرایی نشده، به مواردی و ا

 حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نشده است .

مجمع مقرر نمود قوانین و  50در خصوص بند 

مقررات مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های 

 اجرایی آن به دقت رعایت گردد.

بیرخانه شورای مسئول مبارزه با پولشویی به د

عالی مبارزه با پولشویی معرفی گردیده و در 

کلیه سربرگ ها، قراردادها،فاکتورهای 

فروش،اوراق مالی و حسابداری، ... شناسه ملی 

 شرکت منعکس می باشد.

 ب -1  

انتقال دفاتر مرکزی شرکت به شهر م ل استقرار   

 روز بعد از برگزاری مجمع . 1.کارخانه حداکثر 

لیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ پیرو تک

،طی هماهنگی با شرکت سرمایه .52/0/500

گذاری صدرتامین با کاهش و نیروهای ستادی  

به کارخانجات مستقر در قزوین منتقل و 

تعدادی  نیز  در  م ل دفتر مرکزی خاک 

چینی مستقر و برخی نیز شرکت را ترک 

 نموده اند.   



 شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند)سهامی عام(

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 9011اسفند  03سال مالی منتهی به 
 

31 

 

 

 

 تقسیم سود پیشنهاد هیئت مدیره برای

ریال می باشد میلیون  .028.0.بالغ بر  5000 همانگونه که در صورتهای مالی منعکس می باشد، سود خالص سال

ام صصصصص به شر  زیر جهت تقسیم به مجمع عمومی م تصرم صصاحبان سه  در راستای اصر  ساختار مالی شرکت که 

 پیشنهاد می گردد:

 

 میلیون ریال 

 .028.0. سود خالص

 0.28503 نباشته ابتدای سالسود ا

 5850.808. 

 (03.8333) .500کسر می شود : سود سهام سال 

 .28808. سود قابل تخصیص

 (..082.) سود سهام پیشنهادی

 ..88... سود انباشته پایان سال

 

 

 

 جدول زمانبندی پرداخت سود سهام 

 

 5.33آذر  ماه     سهم                           5338333تا 

 5.33دی ماه      سهم      583338333تا    5338335از 

 5.33بهمن ماه    سهم به بعد  583338335از 
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 برنامه های آینده شرکت

 

 الف ( اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت :

 

به شر   پیش بینی می گردد ، 5.33ی که متناسب با اهداف و استراتژی های شرکت در سال یاهم فعالیتها

 ذیل است :
 

 

میلیصون ریصال شصامل دسصتگاه چصای دیجیتصال بهسصازی         001،8.2خرید ماشین آالت مورد نیاز به مبلغ  -

بطصور همزمصان و سصایر     3.*3.و  533*533جهت بهبود تولید پرسصرن   0دستگاه پرس کارخانه الوند 

بازار را بصرای شصرکت فصراهم    تجهیزات سورتینگ که   امکان تولید طر  های متنوع کاشی مطابق سرئق 

مندرج گردیصده اسصت  . باتوجصه بصه نیصاز بصازار  تولیصد سصایز          5.33نموده است در برنامه و بودجه سال 

در تیراژ انبوه و در طر  ها و نقشه های جدید و متنوع انجام پذیرفته است و با اقبال بسصیار    533*533

ولید م صصوالت الکچصری و بصاارزش افصزوده بصاال ،      خوبی در بازار مواجه شده است همچنین در راستای ت

در حصال انجصام    523*3.مات ، براق و فول پولیش و نیز کاشی کف سصایز   523*83تولید پرسرن سایز 

است و ارائه این مسیر و تکمیل آن ، نامن سود و بقاء شرکت می باشد .خریصد ماشصین آالت مصورد نیصاز     

لعاب ، ماشین چمفر و رکتیفای  در دستور کار شرکت قراردارد  شامل دستگاه چای دیجیتال ، بل ، آبشار

  . 

 

 مترمربع از کشاورزی به صنعتی .  038031به مساحت  5تغییر کاربری زمین روبروی کارخانه الوند  -

 

 به شر  ذیل است : 20/52/5.33پیش بینی عملیات شرکت سال  منتهی به  - 

 082،.                         تولید )هزار مترمربع (                

 8.18.مقدار فروش)هزارمترمربع(                                   

  .،.38،05.مبلغ فروش )میلیون ریال (                                  

 35.،5،3.0سودخالص پس از کسر مالیات )میلیون ریال(            
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 اطالعات تماس با شرکت 

 

 20پرک  –سعیدی خیابان –روبروی پارک ملت  –خیابان ولیعصر  –تهران  :آدرس پستی 

  55..2231تلفن : 

 558.داخلی   58..2231 نگار :دور

  8.050..508 پستی :کد

  .irinfo@alvandtile.-com info@alvandtileco :پست الکترونیک 

 www.alvandtileco.com  :سایت اینترنت 

  .طبقه  - 2پرک  -خیابان رحیمی  -خیابان نلسون ماندال -تهران   :واحد امورسهامداران

         دجه مالی شرکت : ب ( گزیده داده های مربوط به بو

  9433برآورد سال  

 جمع   سه ماهه چهارم  سه ماهه سوم  سه ماهه دوم  سه ماهه اول 

          ( تولید و فروش  9

 8082.  8..58  .5801  580.0  588.0 هزار متر مربع  –تولید 

 3..8.  283.8  28301  28300  588.8 هزار مترمربع  –مقدار فروش 

 805.8.38.  585238120  8..585138  585.08088  0.8321. میلیون ریال  -لغ فروش مب
          

          ( صورت سود وزیان )میلیون ریال(2

 805.8.38.  585238120  8..585138  585.08088  0.8321.  درآمدهای عملیاتی

(8.08.32)  درآمدهای عملیاتیکسر میشود : بهای تمام شده    (.008301)   (.808.3.)   (8128.1.)   (280..820.)  

 .813..580  8.83.1.  0..2.58  538005.  25.8820 ناخالصسود 

(058288) هزینه های فروش ، اداری و عمومی    (0.83..)   (2.88.2)   (2082..)   (5228210)  

 0585.2  228.00  228.00  228.00  228.00  سایر اقرم عملیاتی

 580.08.25  .85810.  2.88833  ..00083  2388513 ی سود عملیات

(2880.5) هزینه های مالی    (2880.5)   (2880.5)   (2.80..)   (5308133)  

(011) سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی    (011)   (011)   (011)   (58.23)  

 5820.8135  088.12.  ...2.08  0.28015  .5.08.2 سود قبل از مالیات 

(238.08) مالیات بردرآمد     (138.05)   (0.8...)   (..8..8)   (51.8.33)  

 583.08.35  8388..0  ..25580  0258183  ..51.88 سود خالص
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