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شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 0011

داصفهانی

عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

 -1ماهیت کسب و کار

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) در زمینه تولید انواع کاشی و سرامیک فعالیت مینماید و
در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت کاشی و سرامیک طبقهبندی شده است .بهدلیل عدم حضور بسییاری
از شرکتهای فعال این صنعت در بورس و اوراق بهادار تهران ،اطالعات شرکتهیای یادشیده در دسیترس و
قابل اتکاء نیست؛ لیکن این شرکت بر مبنای تحقیقات بازار انجام شده ،با وجود کارشناسان خبره ،نام تجاری
برتر ،سبد نسبتاً کامل محصوالت ،توانایی تولید محصول با کیفییت برتیر ،سیابقه صیادراتی و شیبکه فیروش
گسترده یکی از شرکتهای معتبر این صنعت در ایران است.
 -1-1قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی
-

قانون تجارت
قانون کار و تامین اجتماعی
قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
قانون مالیاتهای مستقیم
قانون مبارزه با پولشویی
قوانین و مقررات صادرات و واردات
بخشنامهها و آییننامههای اجرایی وزارتخانههای ذیربط
قوانین و مقررات استاندارد ملی

 قوانین و مقررات محیط زیست -قوانین و مقررات ملی ساختمان
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-1-2محیط کسب و کار شرکت و فرصتها و ریسکهای حاکم بر آن
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :
 اساسنامه شرکت مصوبات مجامع سهامداران قوانین مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران مصوبات هیئت مدیره -1-3اهم فرصتها و ریسکهای حاکم بر محیط کسب و کار و صنعتی کیه شیرکت در آن صینعت فعالییت
میکند به شرح زیر است:
 -1-3-1فرصتها:
-

امکان تولید محصول متمایز (برند پذیر) و ورود به بازار سنگ طبیعی با محصوالت پرسالنی
بازارهای صادراتی کشورهای همجوار
امکان همکاریهای فنی با شرکتهای معتبر خارجی
تعدد تامین کنندگان معتبر مواد اولیه و تجهیزات
مشارکت تامین کنندگان در کیفیت کاال (لعاب و رنگ)
گران بودن برخی محصوالت جایگزین (دوام ،کیفیت و به صرفه بودن)

 -1-3-2تهدیدها:
-

سهولت در مشابهسازی محصوالت الوند و پایین بودن نسبی نرخ فروش محصوالت رقبا
افزایش نرخ ارز و محدودیت تامین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز
الزام برگشت ارز حاصل از صادرات
افزایش تعرفههای گمرکی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی
افزایش بهای حاملهای انرژی
تداوم رکود حاکم بر ساخت و ساز
کرونا و تاثیرات حاکم بر اقتصاد و بازار فروش
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 -1-4فعالیت شرکت ،فرآیندهای تجاری و روش های توزیع شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق مادة  2اساسنامه عبارت است از:

الف :اصلی :تولید انواع کاشی ،ظروف چینی و سرامیکی ،انواع لعاب و فرآوردههای مشابه و وابسته
ب  :فرعی :مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا خریید ییا تعهید سیهام شیرکتهیای جدیید ییا
شییرکتهییای موجییود ،انجییام فعالیییتهییای راهانییدازی و تجهیییز آزمایشییگاه همکییار پییس از اخییذ
مجوزهای الزم و ارایه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث با اخذ مجیوز و کلیی عملییات و معیامالت
مالی و تجاری و صنعتی مرتبط با تمام یا قسیمتی از هرییک از موعیوعات میذکور بطیور مسیتقیم ییا
غیرمستقیم.
فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش تولید و فروش انوع کاشی و سرامیک بوده است.

 -1-5فرآیندهای تجاری و روشهای توزیع شرکت
شرکت محصوالت تولیدی را از طرییق نماینیدگان فیروش در سرتاسیر اییران بیه مصیرف کننیدگان نهیایی
محصوالت عرعه می نماید .ارائه خدمات بعد از فروش مناسب از جمله اولویتهای شرکت است.
 -1-6ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن
ساختار سازمانی شرکت به نحوی است که شرکت با تکیه بر نیروی انسانی متخصص ،متعهد و دانیش محیور
به عنوان با ارزشترین سرمایه ،عمن تالش برای تداوم بازده اقتصادی توام با رعایت مشتری ،ارتقای حسین
تعلق سازمانی و روحیه پیشتازی برند الوند ،مسئولیت اجتماعی خود را در قالب اشتغال زایی و تولید پیاکیزه
ایفا نماید.
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 -1-7وععیت جاری فعالیتهای اصلی و تغییرات آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل
اگرچه طی سال مالی  ،1011شرکت با کاهش  %1مقدار فروش ناشی از کاهش تقاعای کل بیازار کشیور بیا
توجه به رکود بخش مسکن روبهرو شدهاست ،لیکن سود خالص قبل از مالیات شیرکت بیدون در نظرگیرفتن
اقالم استثنایی در مقایسه با سال مالی قبل  ،%11و سود خالص پس از مالیات برابر  %10افزایش یافته است،
که این مهم عمدتا ناشی از  %16افزایش میانگین نرخ فروش محصوالت به دلیل تولید سایزهای بیزر تیر بیا
ارزش فروش و حاشیه سود باالتر به وجود آمده است .در نهایت نیز با اعمال اقالم استثنایی سود خالص قبیل
از مالیات شرکت طی سال مالی  1011در مقایسه با سال مالی قبل  ،%11و سود خالص پس از مالیات %01
افزایش داشتهاست.
 -1-8فعالیت های فعلی  ،موقعیت فعالیت ها و خطوط تجاری جدید
فعالیت شرکت در ارتباط با تولید کاشی دیوار ،سرامیک کف و کاشی پرسالن در  3کارخانه تخصصی واقع در
شییهر صیینعتی البییرز قییزوین صییورت میییپییذیرد .بییا توجییه بییه نتییایج حاصییل از تحقیقییات مسییتمر بییازار و
بهروزآوری و بررسی و تحلیل اطالعات بازارهای داخلی و صادراتی و در راستای سالیق بازار مصیرف در امیور
مربوط به محصول ،تولید طرح های جدید در اندازههای مورد نظر بازار و نصب و راهاندازی ماشینآالت مورد
نیاز برای حصول به محصوالت فوق و ورود به بازارهای جدید از جمله الویتهای اصلی شرکت است.
-1-9عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی شرکت
رکود ساختوساز ،چالشهای موجود در ارتباط با صادرات ،محدودیت تامین ارز مورد نیاز ،تامین مواد اولیه،
کاهش شدید ارزش برابری ریال ،عدم انطباق بازار مصرف داخلی با ظرفیت تولیدی موجود در کشور و رقابت
تولیدکنندگان از طریق عدم افزایش نرخ فروش و بعضاً کاهش آن و افزایش دوره وصول مطالبات اثر مهمیی
بر صنعت کاشی و سرامیک داشته است و به دلیل شرایط مذکور بسیاری از واحدهای صینعتی ایین صینعت
اقدام به توقف واحدهای تولید و یا استفاده بخشی از ظرفیت تولیدی نموده اند .رکود حاکم بر صنعت ساخت
و ساز از عوامل عدم رونق اقتصادی در بازار صنعت کاشی و سرامیک گردیده است .ایین شیرکت نییز تحیت
تاثیر موارد مطرح شده فوق بود ه ،لکن با مشیارکت ،تیوان و تجربیه کارکنیان پیر تیالش و همتنیین اتخیاذ
استراتژیهای مناسب در رابطه با حوزه کسب و کار توانسته است تولید و کسب وکیار خیود را در وعیعیت
مناسب حفظ نماید.
7

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 0011

 -1-11موعوعات مهم و موثر بر عملیات شرکت بدون تاثیر در گذشته
افزایش جهانی قیمت سلیکات و برخی از مواد اولیه و کاهش ارزش ریال بدون توجه به سیایر شیاخصهیای
اقتصادی ،منجر به افزایش قیمت تمام شده محصوالت شرکت میگیردد و نتیجیه عملییات و رونید فعالییت
شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد .مضافاً اینکه مشکالت موجود در خصوص تأمین ارز مورد نیاز و تیأمین
مواد اولیه مستقیماً بر نتیجه عملیات شرکت اثرگذار خواهد بود .تثبیت نرخ ارز و امکان تأمین ارز برای خرید
مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز خطوط تولیدی و همتنین تسویه بدهی های ارزی گذشته از این طریق،
منجر به ثبات روند فعالیتهای شرکت و اجرای برنامههای مورد نظر خواهد شد ،همتنین با عنایت به قیمت
فروش در داخل کشور و نرخ برابری ارز ،الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت پایه صادراتی گمرکی
موجود و تاثیرات مخرب و حاد همهگیری ویروس کرونا در سیط ملیی و جهیانی موجیب اخیتالل در رونید
فروش داخلی و صادراتی صنعت کاشی و سرامیک کشور گردیده است.
 -1-11ابهام عمده در اندازه گیری رویدادها یا معامالت شرکت
با اتخاذ روشها و چارچوبهای مناسب شرکت در خصوص اندازهگیری رویدادها یا معامالت جاری به ابهیام
عمدهای برخورد نکرده است لکن در ارتباط با اندازهگیری رویدادهای آتی به دلیل اثرگذاری با اهمیت بعضی
ازرویدادهای بیرونی شامل نرخ ارز ،رفتیار رقبیا و بیه تبیع آن رفتیار بیازار و اتخیاذ سیاسیتهیای اقتصیادی
اثرگذار غیرقابل پیش بینی و بدون برنامه ریزی قبلی ،شرکت بعضاً با ابهام عمده مواجه است.
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 -1-12اطالعات مدیران شرکت
اطالعات مربوط به نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح زیر است :
 -1مرتضی انوشه رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از شرکت صینایع خیاچ چینیی اییران
مالک تعداد  36،011سهم – دکترای بازاریابی
 -1مرتضی دریس مالکه نایب رئیس هیئت مدیره (موظف) و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت سیرمایه
گذاری صدرتامین مالک تعداد  111.900.116سهم – کارشناس ارشد حقوق بین الملل
 -3علی یاراحمدی عضوغیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون صیبا مالیک
تعداد  1.111سهم – کارشناس استخراج معدن
 -0علی اصغر رخانی بوانی عضوغیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت معدنی امالح اییران مالیک
تعداد  1.111سهم – کارشناس ارشد مالی
 -1شرکت فرآورده های نسوز ایران تعداد  1،111سهم -فاقد نماینده
 -1-13 -1سهامداران اصلی شرکت
 -1سهامداران شرکت در  19اسفند  1011به شرح جدول زیر است :
تعداد سهام

درصد

نام سهامدار

ردیف
1

شرکت سرمایه گذاری صدرتامین

275.147.281

68/79

2

سایر

124.852.719

31/21

جمع

411،111،111

111

کسر میشود:سهام خزانه

()349.154

جمع

399.651.846
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 -1اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
موضوع

تحلیل مدیریت

اهداف مالی مرتبط با کسب و کار

با توجه به وععیت اقتصادی و چالشهای موجود در صنعت ،اهداف و برنامه های شرکت در سال مالی مورد گزارش و وصول
منابع عملیاتی بیشتری نسبت به سال قبل استفاده کامل از ظرفیت تولیدی و حفظ موقعیت خود در بازار بوده که با عنایت به
تغییرات برون شرکتی ،مدیریت اجرایی شرکت با اعمال روش های مقتضی برای دستیابی به اهداف تعریف شده مذکور حرکت
نموده است.

چگونگی مواجهه با روندها ،
تهدیدها و فرصت ها

دشوارتر شدن وععیت رقابتی شرکت های فعال در صنعت ،رکود در بازار مسکن و افزایش بی رویه نرخ ارز تهدیدهای متفاوتی را
متوجه شرکت می نماید .در این راستا در سال مالی مورد گزارش تمرکز شرکت برای استفاده موثر و عملیاتی نمودن فرصتها در
مواجهه با تهدیدهای صنعت بوده است .تقویت و تعامل مناسب با شبکه فروش و تالش در ارتباط با تامین محصول مورد نظر
ایشان ،تمرکز بر افزایش کیفیت تولیدات  ،نوآوری در تولیدات شامل تولید محصول با طرح و سایز مورد نظر بازار  ،قیمتگذاری
محصوالت متناسب با کیفیت تولید ارائه شده از اهم اقدامات مورد نظر شرکت است.

برنامه توسعه محصوالت جدید

تامین و نصب و راهاندازی ماشینآالت مورد نیاز شامل ماشینهای چاپ دیجیتال امکان تولید طرحهای متنوع کاشی مطابق
سالئق بازار را برای شرکت فراهم مینماید .در سال مالی مورد گزارش تولیدات شرکت به طور مستمر در طرحهای متنوع ،
سایزهای جدید و ایجاد افکت های مورد نظر شبکه فروش صورت پذیرفته است .باتوجه به نیاز بازار تولید سایز  111*111در
تیراژ انبوه و در طرح ها و نقشه های جدید و متنوع انجام پذیرفته است و با اقبال بسیار خوبی در بازار مواجه شده است همتنین
در راستای تولید محصوالت الکتری و با ارزش افزوده باال  ،تولید پرسالن سایز  111*11مات ،براق و فول پولیش و نیز کاشی
کف سایز  111*01نیز به انجام رسیده است و تولید سایزهای بزرگتر و متنوعتر و ادامه این مسیر و تکمیل آن ،عامن سود و
بقاء شرکت میباشد .خرید ماشین یک دستگاه چاپ دیجیتال جدید جهت تولید همزمان سایز 111*111و  61*61در دستور
کار شرکت قراردارد .

راهبردهای شرکت برای مواجهه
با افزایش هزینه مواد اولیه

بخشی از مواد اولیه مصرفی شرکت از خارج کشور تامین میگردد .با عنایت به کاهش شدید ارزش ریال ،افزایش تعرفه گمرکی
برخی از مواد اولیه مصرفی و محدودیت و مشکالت تامین ارز ،سعی در جایگزینی تامین مواد اولیه از طریق بازارهای داخلی و یا
ساخت آن در واحدهای تولیدی داخل کشور در دستور کار شرکت قرار دارد .تغییر فرموالسیون تولید کاشی (با حفظ کیفیت)،
کنترل و کاهش عایعات فرآیند تولید ،خرید به موقع از مجاری با قیمت پایین و افزایش انبارش مواد اولیه و قطعات یدکی از
دیگر اقدامات شرکت است که بطور مستمر کنترل و پایش می گردد .همتنین تملک معدن در دستور کار شرکت قراردارد .

تطابق راهبرد با روندهای اصلی

حفظ روند تولید و افزایش مقدار فروش تا حصول به اهداف بودجه در دستور کار شرکت است.

برنامه ریزی برای رسیدن به
اهداف و راهبردها

در راستای حصول به اهداف تعریف شده  ،تمرکز شرکت بر استفاده کامل از ظرفیت تولیدی  ،کنترل هزینهها و به تبع آن کنترل
قیمت تمام شده تولید ،تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر منطبق با خواسته بازار ،حفظ بازار موجود و دستیابی به بازارهای
جدید است.
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پیش بینی چالشها و ریسکهای
پیش رو

چالشهای پیش روی شرکت عمدتا کاهش شدید ارزش ریال و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصوالت ،محدودیت در
تامین ارز ،محدودیت صادرات و همتنین تداوم و افزایش رکود ساخت و ساز نسبت به وععیت فعلی است که با برنامهریزی
بعمل آمده در ارتباط با حضور گسترده در بازار و تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر ،شرکت سعی در کنترل چالشهای
مذکور دارد.

تغییرات با اهمیت در اهداف نسبت
به دوره گذشته

با توجه به تداوم رکود ساختوساز و افزایش شدید هزینهها ،سیاست ها و اهداف شرکت عمدتا در راستای حفظ و تداوم فعالیت
شرکت است به طوری که اهداف شرکت نسبت به سال قبل تغییر با اهمیتی نداشته باشد.

سیاستهای شرکت در ارتباط با
راهبری شرکتی

سیاستهای شرکت در راستای حصول به اهداف تعیین شده ،با مشارکت فعال کلیه کارکنان و اتقاء بهرهوری در سطوح مختلف
شرکت میباشد .همتنین رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابالغی سازمان بورس در شرکت اجراییی و چیک لیسیتهیای
مربوطه تهیه و تنظیم گردیده است .اعضاء هیئت مدیره شرکت ،عضو هیئت مدیره سایر شرکت ها نمی باشند چه به نمایندگی
و چه اصالتاً.

اطالعاتی در خصوص مسئولیتهای
اجتماعی

اهم موارد قابل ذکر در این حوزه شامل کاهش مصرف و مدیریت حامل های انرژی در راستای مصوبات کمیته انرژی شرکت،
رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت بر اساس استاندارد  ، ISO10111ارتقای سط ایمن
سازی ،کاهش اثرات ناشی از تخریب و فرسایش ،کاهش و ایمن سازی عایعات و بازیافت مجدد آن ،تصفیه فاعالبهای
بهداشتی ،صنعتی ،معدنی و  ...است.

اهداف شرکت در سرمایه گذاری ها

با توجه به موعوع فعالیت اصلی شرکت ،سرمایه گذاریهای شرکت صرفا در ارتباط با تامین و نصب و راه اندازی ماشین آالت
مورد نیاز در تولید است.

تغییرات رویههای حسابداری و
تاثیرات آن بر نتایج گزارش شده

کلیه ثبتهای مالی و رویدادهای شیرکت بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین ذیربط حاکم بر شرکت صیورت میپذیرد.
در سال مالی مورد گزارش ،اقدامی در خصوص تغییر رویه یا برآورد که نتیجه عملیات شرکت را به نحو با اهمیتی تحت تاثیر
قرار دهد ،نشده است.
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اطالعاتی در خصوص منابع و
ریسکها

در رابطه با کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات  ،شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصوالت روبیرو
بوده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی می گردد چالش مذکور کنترل شود  .بخشی از مواد اولیه شیرکت ،خریید از
منابع خارجی است و با توجه به افزایش تعرفه گمرکی واردات مربوط به بخشی از مواد اولیه مصرفی در صنعت کاشی و سرامیک
و کاهش ارزش ریال ،شرکت سعی در جایگزینی اقالم مورد نیاز از طریق بازار داخلی و یا ساخت آن از طریق واحیدهای تولییدی
داخلی را در دستور کار تامین خود قرار داده است .همتنین با توجه به موعوع فوق ،شرکت با کنتیرل فرآینیدهای خیود تیالش
نموده است تا بتواند وععیت مصارف خود را بهبود بخشد.

منابع مالی و غیرمالی مهم در
دسترس شرکت و چگونگی استفاده
از این منابع برای دستیابی به
اهداف

شرکت در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیرمالی همواره به نحوی اقدام نمیوده تیا حیداکثر اسیتفاده از مزییت
مذکور را برای شرکت فراهم نماید .مدیریت شرکت همواره استراتژیهایی به کار گرفته است تا بتواند عمن کیاهش هزینیههیای
مالی مرتبط  ،تداوم فعالیت بلندمدت را با تامین کنندگان حفظ نماید.

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار
سرمایه شرکت

با توجه به روند سودآوری شرکت در سنوات گذشته ،با مساعدت سهامدار اصلی بخش عمدهای از تمرکیز ایین شیرکت در حفیظ
تداوم فعالیت است که امید است با توسعه اقتصادی در سنوات آتی ،بستری برای سرمایهگیذاری سیهامداران بیالقوه و بالفعیل در
راستای انجام پروژه های توسعه ظرفیت تولیدی فراهم گردد.
جریان های نقدی و نقدینگی شرکت عمدتا ناشی از کسب وکار و فعالیت عملیاتی شرکت و اخذ تسهیالت بانکی بوده که تغییرات

نقدینگی و جریانهای نقدی

صورت گرفته نسبت به سال قبل نیز عمدتا ناشی از فعالیت های عادی شرکت است .شایان ذکر اسیت بیا توجیه بیه عیدم ثبیات
وععیت تامین مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی شرکت ،خرید و نگهداری مواد اولیه برای دوره زمانی باالی مصرف در دسیتور
کار شرکت قرار دارد که به تبع آن بخشی از نقدینگی مورد نیاز در این ارتباط از محل تسهیالت بانکی تامین خواهد شد.

ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی ،یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت
تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرد ه اسیت .شیرکت ریسیک نقیدینگی را از طرییق نگهیداری اندوختیه کیافی و
تسهیالت بانکی  ،از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعیی و از طرییق تطبییق مقیاطع سیر رسیید
داراییها و بدهیهای مالی ،مدیریت میکند.

میثاقهایی که استفاده از تسهیالت
اعتباری را محدود میکنند

در تامین منابع مالی همواره تالش می گردد تا عمن جلوگیری از انباشتگی منابع  ،منابع تامین میالی ارزان قیمیت شناسیایی و
عمن مدیریت سرمایه در گردش مورد نیاز به صورت مستمر ،تامین مالی در راستای کاهش هزینه مالی بهینه گردد.

سیاستهای تامین سرمایه واهداف آن

با توجه به وععیت شرکت ،اصالح ساختار مالی و اجرای طرح های بهبود و توسعه برای مخارج سرمایه ای و تعیین تکلیف بدهی
به سهامدار عمده از طریق افزایش سرمایه در دستور کار شرکت میباشد.
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از نقاط قوت شرکت در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده ،استفاده از تجربیات و اتکاء به دانش و تخصص کارکنان شرکت
بوده و میانگین تعداد آنان به تفکیک نوع فعالیت در تاریخ صورت وععیت مالی به شرح ذیل است:

شرح
سرمایه انسانی و فکری و
مشارکت کارکنان

1399/11/31

1011/11/19
رسمی

قراردادی

جمع

رسمی

قراردادی

جمع

تولید

1

166

191

1

169

191

خدمات
تولید

3

110

111

0

103

101

فروش،اداری
و عمومی

1

11

11

3

01

03

جمع

1

161

190

9

111

161

برنامههای مدیریت منابع
مازاد

شناسایی و استفاده مناسب از منابع مازاد در راستای حصول به اهداف مقرر  ،در دستورکار شرکت قرار دارد.

برنامههای مدیریت
کمبودهای شناسایی شده

شرکت در تدوین برنامه های خود همواره به منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف تعریف شده توجه می نماید  .در این راستا
به طور مستمر نیازها و کمبودها شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام می گردد .

تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و
اثرات آن بر شرکت

در رابطه با تغییر نرخ ارز  ،شرکت در چالش بهای تمام شده محصوالت قرار داشته که با برنامه ریزیهای صورت گرفته سعی شده
است چالش مذکور کنترل گردد .بخشی از مواد اولیه شرکت خرید از منابع خارجی است و با توجه به افزایش تعرفه واردات
مربوط به بخشی از مواد اولیه مصرفی در صنعت کاشی و سرامیک و کاهش شدید ارزش ریال ،شرکت سعی در جایگزینی آن از
طریق بازار داخلی و یا ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرارداده است .از آنجایی که از موعوعات
اساسی شرکتهای تولیدی نرخ تامین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاریها است کاهش نرخ سود بانکی و در نتیجه
کاهش هزینه تامین مالی قابل پرداخت به نهادهای تامین مالی تاثیر به سزایی در بهبود رونق در تولید خواهد داشت .دراین راستا
شرکت استفاده از مزیت مذکور را به نحوی که تامین مالی خو د را از منابعی که منجر به کاهش هزینه های مرتبط گردد در
دستور کار خود دارد.

بدهیهای شرکت و امکان
بازپرداخت آن از سوی شرکت

بخشی از بدهیهای شرکت مربوط به سود سهام سهامدار عمده است که علیرغم مساعدت صورت گرفته ،بایستی نسبت به
تعیین تکلیف آن اقدام گردد .از طرفی شرکت تامین مالی از بانک ها را برای سرمایه در گردش به نحوی برنامهریزی نموده است
تا از منابع ناشی از وصول مطالبات از مشتریان ،تعهدات مربوط را ایفا نماید .در این ارتباط محدودیت تامین ارز ،پرداخت
بدهیهای ارزی شرکت را با مشکل مواجه ساخته است.

وععیت سرمایه در گردش

با توجه به وععیت بازار مرتبط با محصوالت شرکت ،برنامهریزیها به نحوی صورت میگیرد تا بتوان از تامین منابع مالی مورد
نیاز برای تولید و عرعه محصوالت حصول اطمینان گردد .از طرفی شرکت با تعامالت مورد نیاز حد اعتباری الزم را برای پوشش
کمبودهای احتمالی سرمایه در گردش فراهم نموده است.
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شرکت همواره با ریسک های مختلف داخلی و خارجی مواجه است در این راستا شرکت همواره بر آن است تا بتواند با شناسایی
ریسکهای احتمالی اقدام به رفع محدودیتها و اثرات ناشی از آن بنماید .عالوه بر ریسکهای متفاوتی که به شرح صفحات قبل
عنوان شد همواره ریسک های احتمالی دیگری که ناشی از شرایط اقتصادی است متوجه شرکت ها است .در این راستا شرکت تالش
نموده است با آشنایی به قوانین و الزامات مربوط منتشره از نهادهای دولتی و ارگانها درصدد شناسایی ریسکها برآمده و بتواند بر
محدودیتهای ناشی از ریسک های مذکور فائق آید .از طرفی برنامه شرکت برآن است تا بتواند از فرصتهای ایجادشده منطبق با
اهداف آتی شرکت نیز منتفع گردد.

ریسکها و اقدامات مرتبط

منابع مورد انتظار برای پوشش
تعهدات و مخارج غیر قابل انتظار
روندهای شناخته شده و یا
نوسانات مورد انتظار در منابع
سرمایه ای شرکت

-

مشابه سازی محصوالت شرکت توسط رقبا

-

پایین بودن نسبی نرخ فروش محصوالت رقبا

-

کاهش ارزش ریال

-

محدودیت در تامین ارز

-

کاهش تعرفههای گمرکی محصوالت مشابه وارداتی

-

افزایش بهای حاملهای انرژی

-

رکود ساخت و ساز

-

افزایش تعرفه های گمرکی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی

-

برگشت ارز حاصل از صادرات

-

بیماری فراگیر و جهانی کرونا و تاثیر آن بر درآمدهای عملیاتی

شرکت همواره بر آن است تا بتواند تعهدات و مخارج احتمالی را از طریق منابع حاصل از فعالیت های عملیاتی پوشش دهد .در این
خصوص ،در حال حاعر مخارج غیر قابل انتظار مربوط به افزایش شدید هزینه ها ،پرداخت تعهدات ارزی شرکت به تبع افزایش نرخ
ارز و کاهش دوره بازپرداخت تامین مواد اولیه است.
در حال حاعر روند خاص شناخته شده و یا نوسانات مورد انتظار در منابع سرمایه ای شرکت وجود ندارد.

تسهیالت مالی جذب نشده

شرکت در دستیابی به اهداف خود ودر تعامل با بانک ها ،به سط مناسبی از حد اعتباری ساالنه دست یافته که این موعوع مزیت
قابل اتکایی را برای نیازهای آتی برای شرکت فراهم مینماید.

الزامات نقدینگی برای مخارج
اختیاری تعهد شده و
برنامهریزی شده

برنامه ریزی الزم در راستای الزامات نقدینگی برای مخارج اختیاری تعهد شده که عمدتا ناشی از برنامه های مرتبط با فعالیتهای
جاری شرکت بوده ،در دست اجرا است .
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موعوع
ساختار سرمایه

تحلیل مدیریت
با بررسی صورت وععیت مالی شرکت و نسبت حقوق مالکانه ،نگهداری سود انباشته در راستای بهبود نسبت های مالی و اصالح
ساختار مالی مورد نظر شرکت است.

محدودیت دسترسی به سرمایه
وتامین اعتبار

نیازهای تامین مالی به صورت روزمره شناسایی و از محل منابع عملیاتی و کسری نقدینگی از محل سقف اعتبارات بانکی مصوب
تامین مالی میشوند .با فرض تداوم فعالیت بانکها و تمدید مصوبات اعتباری در سررسیدهای مقرر ،محدودیت اساسی در تامین
منابع مالی وجود ندارد.

تغییرات در زنجیره عرعه

در سال مورد گزارش تغییرات عمده ای در زنجیره عرعه محصوالت شرکت وجود نداشته و محصوالت به سه صورت برند (نام تجاری
نماینده)  ،مونوپل (محصول انحصاری نماینده با برند الوند ) و برند الوند برای توزیع در سراسر کشور به نمایندگان فروش شرکت
عرعه میگردد.

تغییرات صنعت

کاهش ارزش ریال ،محدودیت تامین ارز ،افزایش سط هزینه ها ،رکود حاکم بر بازار مسکن ،تغییرات عوابط صادراتی و همتنین
نحوه عمل رقبا ،منجر به ایجاد چالش هایی در روند فعالیت فعاالن در صنعت شده است.

تامین مالی خارج از ترازنامه

در حال حاعر برنامه ای برای اجاره عملیاتی وجود ندارد.

تغییرات در کارکنان اصلی

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

معامالت با اهمیت با اشخاص
وابسته

معامالت با اشخاص وابسته وفق مفاد ماده  119قانون تجارت صورت میپذیرد .معامالت مذکور عمدتاً شامل خرید لعاب از شرکت
لعابیران ،خرید کائولن از شرکت صنایع خاچ چینی ایران ،فروش کاشی و گرانول به شرکت صنایع سرام آرا و همتنین استفاده از
خدمات مسافرتی شرکت بین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تامین است.

نتایج احتمالی دعاوی حقوقی

مستندا به حکم ورشکستگی آقای بیژن داروگر رودسری صادره از شعبه  11دادگاه حقوقی روابط بینالملل و متعاقبا طرح دعوی به
طرفیت این شرکت توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه استان تهران در شعبه  36مجتمع قضایی شهید صدر استان
تهران ،رای مبنی بر ابطال سند انتقال و ابطال عملیات اجرایی و تایید حکم آن در شعبه  16دادگاه تجدید نظر استان تهران ،که
بموجب آن یک باب مغازه ،که این شرکت در سال  1393مطابق حکم دادگاه صالحه تملک نموده بود ،صادره گردیده است .توعی
اینکه ملک یادشده در سال  1391طی برگزاری مزایده و براساس قرارداد فروش به شماره 111-1930مورخ  1391/11/19و
مبایعهنامه به شخص ثالث منتقل شده است.
به غیر از دعاوی حقوقی ناشی از ایفای تعهدات از طرف مشتریان که در دست پیگیری است ،دعوای حقوقی با اهمیت دیگری له یا
علیه شرکت اقامه نگردیده است.

تغییر در الکوی خرید مشتریان

تعامل با شبکه فروش شرکت (نمایندگان فروش) و آگاهی از تغییرات در الگوی خرید مشتریان از طریق اطالعات شبکه فروش و
بررسی میدانی بازار در دستور کار شرکت است که به تبع آن نسبت به انطباق وععیت شرکت با وععیت بازار و خواسته مشتریان
اقدام می گردد.

وععیت رقابت ،ریسک رقابت

به دلیل اینکه عمده رقبا ،شرکتهای غیربورسی هستند عمال دسترسی به اطالعات شفاف در خصوص وععیت شرکتهای مذکور
امکانپذیر نیست؛ لکن با اتکاء به نقاط قوت شرکت و استفاده از فرصت ها ،بسترهای الزم برای حفظ توان رقابت و حضور پر رنگ در
بازار صورت میپذیرد.

تغییرات در ظرفیت تولید

در حال حاعر برنامههای افزایش ظرفیت فقط پس از تصویب و اجرائی شدن افزایش سرمایه قابل اجرا میباشد.
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 -4نتایج عملیات و چشم انداز ها
موعوع

تحلیل مدیریت

توعیحاتی در مورد عملکرد مالی و
غیرمالی شرکت

با توجه به اهداف تعیین شده در دوره مورد گزارش در خصوص حفظ توان تولید و فروش  ،با مقایسه گزارش دوره جاری
با دوره مشابه سال قبل ،شرکت به اهداف خود در این ارتباط دست یافته است.
مالیات بر درآمد شرکت برای تمام سالهای قبل از  1391و سال  1396قطعی و تسویه شده است.
شرکت نسبت به مالیات تشخیصی سال  1391اعتراض کرده و موعوع توسط شورای عالی مالیاتی و هیات مالیاتی تجدید
نظر در دست رسیدگی است.
شرکت نسبت به مالیات تشخیصی سال  1399اعتراض کرده و موعوع در دست رسیدگی است.

تا چه میزان عملکرد جاری نشان
دهنده عملکرد آتی است

بهروزآوری فنآوری تولید با بهره گیری از تجهیزات جدید برای دستیابی به تولیدات جدید منطبق با سلیقه بازار به طور
مستمر صورت میپذیرد .با توجه به عدم وجود برنامه برای افزایش ظرفیت تولید ،و تولید و فروش محصوالت با ارزش
افزوده باالتر با لحاظ افزایش نرخ فروش به تناسب افزایش هزینهها ،برای عملکرد آتی ،نتیجه متفاوتی متصور نیست.

پیشرفت شرکت در سال جاری و آینده

علیرغم دشوارتر شدن شرایط اقتصادی حاکم بر شرکت ها و تاثیرات منفی و مخرب بیماری کوید (19کرونا)  ،با لحاظ
توان رقابتی باال  ،دستیابی به نتیجه عملیات سال  1011برای عملکرد جاری متصور است.

روابط بین نتایج عملکرد شرکت و
اهداف مدیریت

علیرغم رکود صنعت ساختمان و کاهش شدید ارزش ریال ،دستیابی به مقدار تولید و فروش پیش بینی شده ،افزایش
میانگین نرخ فروش از طریق تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر ،انجام هزینه سرمایهای منطبق با اهداف ،تقویت
شبکه فروش داخل کشور و حفظ و ارتقاء برند تجاری الوند از اهداف شرکت برای سال  1011است.
اهداف شرکت که در راستای حفظ توان تولید و فروش و تداوم فعالیت شرکت تعریف گردیده اند شامل موارد ذیل است

تحلیلی از چشم انداز شرکت

-

استفاده کامل از ظرفیت در دسترس تولید ،شناسایی منابع و استفاده بهینه از آن

-

نوآوری و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر

-

افزایش سهم بازار داخل کشور

-

افزایش صادرات

-

دستیابی به بازارهای جدید صادراتی

 -متناسب نمودن نرخ فروش با افزایش قیمت تمام شده برای تداوم مناسب روند فعالیت شرکت و حفظ سودآوری مورد نظر.
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موعوع

تحلیل مدیریت

مقایسه عملکرد داخلی شرکت با نتایج
برون سازمانی

با توجه به عدم فعالیت اکثر شرکت های رقیب در بازار بورس اوراق بهادار تهران ،اطالعات قابل اتکایی برای مقایسه با نتایج عملکرد شرکت در
دسترس نیست .لکن عملکرد شرکت در مقایسه با رقبای حاعر در بازار بورس از وععیت مناسبی برخوردار میباشد.

اقدامات یا طرح هایی برای رشد
شرکت

تقویت واحدهای مهندسی فروش ،پشتیبانی بازار و آزمایشگاه ،خرید و نصب ماشین آالت مورد نیاز در راستای تامین خواستههای بازار ،افزایش
صادرات ،نوآوری و تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر ،شناسایی داراییهای راکد و بال استفاده و استفاده از منابع مذکور در سرمایه در
گردش شرکت از طریق فروش یا مصرف و کنترل هزینهها.

هرگونه ادغام  ،تحصیل و واگذاری

در سال مالی مورد گزارش و سال قبل ،شرکت برنامهای در خصوص ادغام ،تحصیل و واگذاری نداشته است.

اثرات سایر عوامل موثر بر نتایج
عملیات جاری

در سال مالی مورد گزارش ،یک مورد با اهمیت موثر بر نتایج عملیات جاری به صورت استثناء (حل و فصل دعاوی حقوقی علیه شرکت) به
مبلغ  111،131میلیون ریال وجود داشته است.

اطالعات مرتبط با سهام

سود سهام مصوب مطابق اصالحیه قانون تجارت ،ظرف مهلت قانونی  6ماه از تاریخ تصویب و مطابق با جدول زمان بندی که به اطالع
سهامداران رسیده تسویه و بازپرداخت خواهد شد .برای سال مالی  ،1396مبلغ  111ریال و سال مالی  1399به مبلغ  611،1ریال بعنوان سود
تقسیمی به ازای هر سهم تصویب شده است که بخش عمدهی آن پرداخت شده است .شایان توجه است باقیمانده سود سهام پرداختنی عمدتا
ناشی از عدم وجود مشخصات فردی از صاحب سهم بوده که در نتیجه امکان پرداخت میسر نگردیده است.

تغییر در ترکیب دارایی ها

در سال مالی مورد گزارش  ،تغییر با اهمیتی در ترکیب دارایی های مهم صورت وععیت مالی روی نداده است.

تاثیر تورم ،تغییرات قیمتها و نرخ
ارز بر شرکت

بخشی از مواد اولیه ،قطعات و لوازم یدکی مصرفی و همتنین ماشین آالت مورد نیاز شرکت از خارج کشور تامین میگردد .کاهش ارزش ریال
منجر به افزایش بهای اقالم مذکور گردیده است .همتنین با عنایت به بدهی ارزی شرکت به تامین کنندگان ،محدودیت در تامین ارز ،انجام
تعهدات تامین مواد اولیه را با مشکالت زیادی مواجه ساخته است .درصورتی که شرایط به شکل موجود ادامه یابد پوشش افزایش بهای تمام
شده تولی د و دستیابی به سود مورد انتظار ،صرفا از طریق تولید و فروش محصوالت با ارزش افزوده بیشتر و با کیفیت باالتر و افزایش نرخ
فروش امکانپذیر است .با توجه به مطالب فوق کنترل هزینهها و ارتقاء محصوالت از نظر کیفی و نوآوری مستمر در دستور کار شرکت است.

پروژه های شرکت

پروژه های شرکت در زمینه تجهیز خطوط تولید برای دستیابی به طرحها ،اندازه ها و کیفیت مورد نظر با توجه به اهداف شرکت است .همانگونه
که قبال بیان گردید خرید ،نصب و بهرهبرداری ماشین آالت به شرح فوق در برنامه شرکت بوده و در حال حاعر سرمایهگذاری برای افزایش
ظرفیت تولیدی در دستور کار شرکت نیست.

وجوه حاصل از منابع تامین مالی

در سال مالی مورد گزارش وجوه ناشی از منابع تامین مالی عمدتا در راستای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید شرکت بوده
است.
وععیت سود و سود تقسیم شده هر سهم در دو سال گذشته به شرح ذیل بوده است :
سال 1399

سودهای تقسیمی

سال 1396

سود هرسهم

1.916

111

سود تقسیم شده هر سهم

1.611

111

07

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 0011

موعوع

ریسکها و مفروعات الزم برای
دستیابی به اهداف

تحلیل مدیریت
-

بیماری فراگیر و جهانی کوید (19کرونا)

-

افزایش تعرفه گمرکی در ارتباط با مواد اولیه و قطعات خرید خارجی و کاهش توان تولیدی

-

کاهش ارزش ریال

-

محدودیت در تامین ارز

-

افزایش تورم در هزینهها

-

موانع صادراتی

-

رفتار رقبا در بازار

برای دستیابی به اهداف شرکت ،اهم اقدامات مورد نظر ،تداوم نوآوری ،تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر و کنترل هزینهها است.

در سال مالی مورد گزارش ،شرکت برای دستیابی به اهداف عملیاتی خود موارد ذیل را به عنوان اقدام تعریف نمود که در سال
 1011نیز استمرار خواهد داشت.
اقداماتی برای دستیابی به
شاخصهای عملکرد

مدیریت ریسک اعتباری

سیاست های مهم حسابداری
برآوردها

-

کنترل بهای تمام شده و ساختار هزینههای شرکت با توجه به کاهش ارزش ریال

-

کنترل مصارف مرتبط با تولیدات

-

شناسایی تامین کنندگان داخلی برای پوشش کاهش ارزش ریال

-

دستیابی به بازارهای جدید صادراتی و افزایش صادرات

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای
شرکت شود .شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرفهای قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی ،در موارد مقتضی ،را اتخاذ کرده
است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد .شرکت تنها با شرکتهایی معامله
می کند که رتبه اعتباری باالیی داشته باشند .شرکت با استفاده از اطالعات مالی عمومی و سوابق معامالتی خود ،مشتریان عمده
خود را رتبهبندی اعتباری میکند .آسیبپذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن ،به طور مستمر نظارت شده و
ارزش کل معامالت با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش مییابد .آسیبپذیری اعتباری از طریق محدودیتهای طرف قرارداد
که بطور ساالنه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود ،کنترل می شود .اعتبارمشتریان در طی دوره بعضاً کنترل
گردیده است .همتنین شرکت وثیقه یا سایر روشهای افزایش ا عتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای
مالی خود نگهداری میکند.
رویه های به کار گرفته شده در ثبت و گزارشگری مرتبط با موعوعات حسابداری منطبق با آخرین تغییرات و استانداردهای

حسابداری و قوانین صادره از طرف ارگان ها و نهادهای نظارتی است.
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تصویری از وضعیت شرکت
شرح

1391

1391

1391

1396

1399

1011

مقدارتولید -هزارمترمربع

1.161

1.119

1.101

1.100

1،139

1.119

مقدارفروش – هزارمترمربع

1.111

1.160

1.313

1.911

1،110

1.031

درآمدهای عملیاتی  -میلیون ریال

1.111.966

1.199.901

1.119.630

1.111.911

3،161،101

1.666.111

سودناخالص – میلیون ریال

111.391

111.101

019.191

011.011

911.990

1.111.916

سودعملیاتی -میلیون ریال

111.106

119.931

166.119

311.119

916،911

1.011.161

سودخالص -میلیون ریال

16.101

63.101

113.111

111.101

191.191

1.110.113

باتوجه به اینکه روند تولید و فروش به سمت تولیدات با سایز بزر و با ارزش افزوده باالتر است ،مقایسه مقدار تولید و فروش در  1سال گذشته اطالعات مناسبی را در اختییار اسیتفاده
کننده قرار نخواهد داد .روند عملیات شرکت طی  1سال گذشته نشان دهنده نوساناتی طی سالهای مذکور است  .بخش عمیده ایین نوسیانات ناشیی از نوسیانات بیازار اقتصیادی حیاکم
برصنعت بوده است .با عنایت به رکود بازار ساخت و ساز و بازار حاکم برصنعت کاشی و سرامیک ،شرکت برنامه خود را به نحوی تدوین نموده تا از دستیابی بیه تیداوم فعالییت اطمینیان
حاصل نماید.

نسبت های مالی

نسبت

سال مالی 1011

سال مالی 1399

نسبت فروش به ارزش موجودی مواد و کاال  -درصد

306

311

نسبت بدهی ها به جمع دارایی ها  -درصد

11

11

بازده دارایی های جاری – درصد

19

31

نسبت سود ناخالص – درصد

11

11

نسبت سود عملیاتی – درصد

11

11

نسبت سود قبل از مالیات – درصد

11

10

بازده درآمدهای عملیاتی – درصد

19

11

بازده دارایی ها – درصد

11

16

دوره وصول مطالبات  -روز

91

113

گردش دارایی های ثابت مشهود

11/11

11/16

گردش کل دارایی ها

1/00

1/11

نسبت بازدهی حقوق مالکانه – درصد

11

11

نسبت جاری

1/16

1/61

نسبت آنی

1/91

1/11
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شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 0011

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم -شرکت کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
نرخ ارز (دالر) موثر بهای تمام شده و در آمد عملیاتی

111،111

111،111

131،111

111،111

111،111

111،111

161،111

فروش صادراتی

1،631،196

1،901،191

1،113،161

1،111،661

1،119،911

1،316،119

1،061،113

فروش داخلی

1،110،106

1،110،106

1،110،106

1،110،106

1،110،106

1،110،106

1،110،106

جمع درآمدهای عملیاتی

6،011،101

6،111،301

6،116،030

6،111،119

6،660،113

6،991،111

9،111،611

بهای تمام شده

)(1،339،161

)(1،011،111

)(1،111،311

)(1،161،391

)(1،113،011

)(1،100،131

)(1،611،116

هزینههای اداری فروش

)(336،191

)(301،010

)(301،131

)(311،111

)(311،361

)(319،119

)(310،131

هزینههای مالی

)(11،111

)(11،111

)(11،111

)(11،111

)(11،111

)(11،111

)(11،111

111،111

111،111

111،111

111،111

111،111

111،111

111،111

سود خالص قبل از کسر مالیات

1،199،911

1،611،111

1،601،311

1،616،111

1،691،111

1،913،011

1،931،111

مالیات

)(113،311

)(111،110

)(111،190

)(111،133

)(111،111

)(119،111

)(116،111

سود خالص پس از کسر مالیات

1،161،111

1،111،111

1،133،116

1،111،136

1،161،099

1،113،911

1،111،011

3،911

0،111

0،160

0،103

0،111

0،111

0،319

نرخ دالر

سایر درآمدهای عملیاتی و غیر
عملیاتی

سود خالص هر سهم

مفروعات تحلیل حساسیت برای سال مالی منتهی به  19اسفند :1011
 :1تحلیل حساسیت با توجه به تغییر نرخ ارز در بازه  -11درصد الی  +11درصد محاسبه گردیده است.
: 1بهای تمام شده شرکت با توجه به اینکه مواد اولیه خارجی مورد نیاز قبال خریداری گردیده است شامل تحلیل حساسیت نمیگردد.
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شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 0011

 -5مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه بااهداف اعالم شده
موعوع

تولید

تحلیل مدیریت
تولید در سال مالی مورد گزارش به مقدار 1.119هزار مترمربع محقق شده است .همتنین علیرغم وععیت
اقتصادی کشور که ناشی از وجود تحریمها و شیوع بیماری کوید  19میباشد با تمهیدات و برنامهریزی انجام
شده ،خللی در برنامه تولید سال  1011ایجاد نخواهد شد .همتنین استمرار در نصب و راهاندازی ماشینآالت
مورد نیاز شامل نصب و راهاندازی ماشینهای چاپ دیجیتال امکان تولید طرحهای متنوع کاشی مطابق سالئق
بازار را برای شرکت فراهم نموده است  .در سال مالی مورد گزارش تولیدات شرکت به طور مستمر در طرحهای
متنوع ،سایزهای جدید و ایجاد افکتهای مورد نظر شبکه فروش صورت پذیرفته است .باتوجه به نیاز بازار تولید
سایز  111*111برای اولین بار و در تیراژ انبوه و در طرحها و نقشههای جدید و متنوع انجام پذیرفته است و با
اقبال بسیار خوبی در بازار مواجه شده است همتنین در راستای تولید محصوالت الکتری و با ارزش افزوده باال،
تولید پرسالن سایز  111*11مات ،براق و فول پولیش و نیز کاشی کف سایز  111*01در حال انجام است و ارائه
این مسیر و تکمیل آن ،عامن سود و بقاء شرکت میباشد .خرید دستگاه چاپ دیجیتال در کارخانه الوند  3جهت
تولید پرسالن  111*111و  61*61بطور همزمان و همتنین تملک در معدن و تولید جوهر چاپ دیجیتال با

همکاری شرکت های همگروه (کاشی سعدی و لعابیران) در دستور کار شرکت قرار دارد.
مبلغ فروش در سال مالی مورد گزارش نسبت به سیال میالی قبیل  10درصید افیزایش داشیته اسیت و از مبلیغ
 3.161.101میلیون ریال به مبلغ  1.666.111میلیون ریال افزایش داشته اسیت کیه مبلیغ فیروش دوره میالی
مورد گزارش به تفکیک داخل کشور و صادرات در مقایسه با سال قبل به شرح جدول زیر است:
درصد

سال مالی منتهی به
1011/11/19

سال مالی منتهی به
1399/11/31

افزایش

داخلی

1.111.311

3.011.113

11

صادرات

111.690

111.011

113

1.666.111

3.161.101

10

فروش
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شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 0011

تحلیل مدیریت

موعوع

1011/11/19

صورت وععیت مالی

1011/11/31

میلیون ریال

درصدبه کل

میلیون ریال

دریافتنی های تجاری
موجودی مواد و کاال
سایر دارایی های جاری

1،161،111
1،191،111
319،111

00
01
6

1،161،901
911،311
011،913

درصد به
کل
01
31
11

جمع دارایی های جاری

3،163،019

93

1،113،111

91

دارایی های ثابت مشهود
سایر دارایی های غیر جاری

113،131
19،011

1
1

111،101
9،111

1
1

جمع دارایی های غیر جاری

191،066

1

111،111

6

جمع دارایی ها

0،111،911

111

1،619،066

111

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
تسهیالت مالی
سود سهام پرداختنی
سایر بدهی های جاری

1،111،119
016،111
110،011
110،111

11
11
11
1

111،191
301،131
301،013
100،311

11
11
11
1

جمع بدهی های جاری

1،111،630

11

1،031،113

11

بدهی های غیر جاری

110،901

1

131،111

1

جمع بدهی ها

1،011،110

11

1،110،016

11

حقوق مالکانه

1،116،163

01

1،111،111

01

جمع بدهی ها و حقوق مالکانه

0،111،911

111

1،619،066

111

 استفاده بهینه از اقالم موجود در انبار ،شناسایی اقالم کم گردش و افزایش دوره نگهداری مواد اولیه و قطعات و لیوازم ییدکی بیاتوجه به تهدیدات موجود در ارتباط با تامین اقالم مذکور  ،در دستور کار شرکت می باشد.

 -بدهی های غیر جاری به میزان  110.901میلیون ریال مربوط به ذخیره بازخرید خدمت کارکنان می باشد.
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شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 0011

تحلیل مدیریت

موعوع

1411/12/29

صورت سود و زیان

1399/12/31
درصد
افزایش
(کاهش)
10
11

میلیون ریال

درصد
به فروش

میلیون ریال

درصد به
فروش

درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

1،666،111
)(0،311،191

111
13

3،161،101
)(1،111،101

111
10

سود ناخالص
هزینه های فروش ،اداری و عمومی
سایر اقالم عملیاتی

1،111،916
)(103،111
01،013

11
1
1

911،990
)(91،116
91،131

11
3
3

11
06
)(11

سود عملیاتی
هزینه های مالی
سایر درآمدهای غیر عملیاتی
حل و فصل دعاوی حقوقی

1،011،161
)(06،161
31،319
)(131،111

11
1
1
1

916،911
)(10،111
10،113
1

11
1
1
1

11
)(10
)(31

سود قبل از مالیات
هزینه مالیات بردرآمد:دوره جاری

1،311،616
)(113،111

11
0

616،199
)(11،113

10
1

11
111

سود خالص

1،110،113

19

191،191

11

01

علیرغم افزایش شدید در برخی از اقالم بهای تمام شده (مانند کارتن  ،پالت و  )...در سال  1011نسبت به سال  1399و افزایش شدید
نرخ مواد اولیه  ،حقوق و دستمزد و موارد تاثیر گذار دیگر در سال  ، 1011با کنترل همه جانبه بهای تمام شده ،هزینیه هیای فیروش ،
اداری و عمومی و تولید محصوالت الکتری با ارزش افزوده و بهای فروش باالتر  ،سود خالص به میزان  01درصد افزایش یافته است.
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شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 0011

تحلیل مدیریت

موعوع
بهای تمام شده و سود آوری :

با توجه به افزایش عوامل بهای تمام شده که ناشی از افزایش سط دستمزدها بوده است و همتنین بدلیل افزایش قیمت نهادهای تولید
(مواد اولیه)  ،در سال مالی  1011باعث گردید تا عریب رشد سود آوری مورد تاثیر واقع گردد  .علیرغم تمامی مشکالت شرکت توانست با
مدیریت بر هزینه رشد سود 91درصدی نسبت به سال مالی  1399را بدست بیاورد  .جهت بیان افزایش بهای تمام شده جدول عوامل
مربوطه بشرح زیر ارائه می گردد.
بهای تمام شده

مبلغ 1411

درصد نسبت

مبلغ 1399

درصد نسبت

(میلیون ریال)

به کل 1411

(میلیون ریال)

به کل 1399

مواد (مستقیم و غیر مستقیم)

1.111.101

11

1.110.110

11

دستمزد مستقیم وغیر مستقیم

1.136.111

13

111.101

11

سربار

131.661

11

331.116

13

جمع بهای تولید

0.131.131

111

1.131.619

111

شرح

صورت جریان های نقدی

درصد

سال مالی
منتهی به
1011/11/19

سال مالی
منتهی به
1399/11/31

افزایش
(کاهش)

نقد حاصل از عملیات
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

11.131
()111،101

119،191
()31،111

()61
190

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

()10.011
()111،101
09،130

113،931
()19،119
0،193

()110
010
1160

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

()111،111

119،119

()111
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شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 0011

تحلیل مدیریت

موعوع

اقدامات به شرح زیر در سال مالی منتهی به  1011/11/19در دستور کار شرکت قرار دارد :
 خرید دستگاه چاپ دیجیتال در کارخانه الوند  3جهت تولید پرسالن  111*111و  61*61بطور همزمان و همتنین تملک درمعدن و تولید جوهر چاپ دیجیتال با همکاری شرکت های همگروه (کاشی سعدی و لعابیران) در دستور کار شرکت قراردارد.
 تغییر کاربری زمین روبروی کارخانه الوند  1به مساحت  31.911مترمربع از کشاورزی به صنعتی .اطالعات آینده نگر

 پیش بینی عملیات شرکت جهت فعالیت در سیییال مالی 1011به شرح ذیل می باشد :6.131

تولید (هزار مترمربع )
مقدار فروش(هزارمترمربع)

6.131

مبلغ فروش (میلیون ریال )

6.111.119

سودخالص پس از کسر مالیات (میلیون ریال)

1.110.101
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