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خاک
چینی ایران

سیدحسین سیداصفهانی عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

 -3ماهیت کسب و کار

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) در زمینه تولید انواع کاشی و سرامیک فعالیت می نمایدد
که در بورس اوراق بهادار در صنعت کاشی و سرامیک طبقه بندی شده است  .به دلیل عدم حضور بسیاری از
شرکت های فعال این صنعت در بورس و اوراق بهادار  ،اطالعات شرکت های یداد شدده در دسدترس و قابدل
اتکاء نیست لیکن بر مبنای تحقیقات بازار انجام شده  ،این شرکت با وجود کارشناسدان خبدره  ،ندام تجداری
برتر  ،سبد نسبتا کامل محصوالت  ،توانایی تولید محصول با کیفیت برتر  ،سابقه صدادراتی و شدبکه فدروش
گسترده یکی از شرکت های 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

بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی وزارتخانه های 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 فرصت ها و ریسک های 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 قوانین و مقررات دولتی مرتبط با فعالیت شرکت مصوبات هیئت مدیره-1-3فرصت ها و ریسک های حاکم بر محیط کسب و کار و صنعتی که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند
اهم فرصت ها و ریسک های حاکم بر محیط کسب و کار شرکت به شرح زیر است :
-1-3-1فرصت ها :
 امکان تولید محصول متمایز (برند پذیر) و ورود به بازار سنگ طبیعی با محصوالت پرسالنی بازارهای صادراتی کشورهای همجوار امکان همکاری های فنی با شرکت های 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) -1-3-2تهدید ها :
 سهولت در مشابه سازی 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
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 افزایش تعرفه های گمرکی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی افزایش بهای حامل های انرژی تداوم رکود حاکم بر ساخت و ساز -1-4فعالیت شرکت  ،فرآیندهای تجاری و روش های توزیع شرکت
موضوع فعاليت شركت طبق مادة  2اساسنامه عبارت است از :

الف  :موضوعات اصلي  :تولید انواع کاشی ،ظروف چینی و سرامیکی ،انواع لعاب و فدرآورده هدای مشدابه و
وابسته .
ب  :موضوعات فرعي  :مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا خرید یدا تعهدد سدهام شدرکت هدای
جدید یا شرکت های موجود  ،انجام فعالیت های راه انددازی و تجهیدز آزمایشدگاه همکدار پدس از اخدذ
مجوز های الزم و ارایه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث با اخذ مجوز و کلید عملیدات و معدامالت
مالی و تجاری و صنعتی مرتبط با تمام یا قسدمتی از هریدک از موضدوعات مدذکور بطدور مسدتقیم یدا
غیرمستقیم.
 -1-5فرآیندهای تجاری و روش های توزیع شرکت
شرکت محصوالت تولیدی را از طریدق نماینددگان فدروش در سرتاسدر ایدران بده مصدرف کننددگان نهدایی
محصوالت عرضه می نماید  .ارائه خدمات بعد از فروش مناسب از جمله اولویت های شرکت است.
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-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 دانش محدور
به عنوان با ارزش ترین سرمایه  ،ضمن تالش برای تداوم بازده اقتصادی توام با رضایت مشتری ،ارتقای حسن
تعلق سازمانی و روحیه پیشتازی برند الوند  ،مسئولیت اجتماعی خود را در قالب اشتغال زایی و تولید پاکیزه
ایفا نماید .
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 -1-7وضعیت جاری فعالیت های اصلی و تغییرات آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل
تولید شرکت به مقدار  33531هزارمترمربع نسبت به دوره مشابه سال قبل به مقدار  33331هزارمترمربع بده
میزان  6درصد افزایش داشته است  ،همچنین مقدار و مبلغ فروش دوره مالی مورد گزارش نسبت بده دوره
مشابه سال قبل به ترتیب بیانگر  9درصد کاهش و  31درصد افزایش بوده است .
 -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 تخصصدی واقدع
در شهر صنعتی البرز قزوین صورت مدی پدذیرد  .بدا توجده بده نتدایج حاصدل از تحقیقدات مسدتمر بدازار و
به روزآوری و بررسی و تحلیل اطالعات بازارهای داخلی و صادراتی و در راستای سالیق بازار مصرف در امدور
مربوط به محصول  ،تولید طرح های جدید در اندازه های مورد نظر بازار و نصدب و راه انددازی ماشدین آالت
مورد نیاز برای حصول به محصوالت فوق و ورود به بازارهای جدید از جمله الویت های اصلی شرکت است .
-1-9عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی شرکت
رکود ساخت و ساز  ،چالش های موجود در ارتباط با صادرات  ،محدودیت تامین ارز مورد نیاز  ،تدامین مدواد
اولیه  ،افزایش شدید نرخ ارز  ،عدم انطباق بازار مصرف داخلی با ظرفیت تولیدی موجود در کشدور و رقابدت
تولیدکنندگان از طریق عدم افزایش نرخ فروش و بعضا" کاهش آن و افزایش دوره وصول مطالبات اثر مهمی
بر صنعت کاشی و سرامیک داشته است و به دلیل شرایط مذکور بسیاری از واحدهای صدنعتی ایدن صدنعت
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  .ایدن شدرکت نیدز تحدت
تاثیر موارد مطرح شده فوق بوده  ،لکن با مشارکت  ،توان و تجربده کارکندان پدر تدالش و همچندین اتخداذ
استراتژی های مناسب در رابطه با حوزه کسب و کار توانسته است تولید و کسب وکدار خدود را در وضدعیت
مناسب حفظ نماید .
 -1-11موضوعات مهم و موثر بر عملیات شرکت بدون تاثیر در گذشته
افزایش شدید و بی رویه نرخ ارز بدون توجه به سایر شاخص های اقتصادی  ،منجر به افدزایش قیمدت تمدام
شده محصوالت شرکت می گردد و نتیجه عملیات و روند فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد مضافا
اینکه مشکالت موجود در خصوص تامین ارز مورد نیاز و تامین مواد اولیه مستقیما بر نتیجه عملیات شرکت
اثرگذار خواهد بود  .تثبیت نرخ ارز و امکان تامین ارز برای خرید مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز خطوط
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تولیدی و همچنین تسویه بدهی های ارزی گذشته از این طریق  ،منجر به ثبات روند فعالیت های شرکت و
اجرای برنامه های مورد نظر خواهد شد  ،همچنین با عنایت به قیمت فروش در داخل کشدور و ندرخ برابدری
ارز ،الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت پایه صادراتی گمرکی موجود  ،موجدب اخدتالل در روندد
صادراتی صنعت کاشی و سرامیک کشور گردیده است .
 -1-11ابهام عمده در اندازه گیری رویدادها یا معامالت شرکت
با اتخاذ روش ها و چارچوب های مناسب  ،شرکت در خصوص اندازه گیری رویدادها یا معدامالت جداری بده
ابهام عمده ای برخورد نکرده است لکن در ارتباط با اندازه گیری رویدادهای آتی به دلیل اثرگذاری با اهمیت
بعضی از رویدادهای بیرونی شامل نرخ ارز  ،رفتار رقبا و به تبع آن رفتار بازار و اتخداذ سیاسدتهای اقتصدادی
اثرگذار غیرقابل پیش بینی و بدون برنامه ریزی قبلی  ،شرکت بعضا" با ابهام عمده مواجه است .
 -1-12اطالعات مدیران شرکت
اطالعات مربوط به نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح زیر است :
 -1احد ایروانی تبریزی پور رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) به نماینددگی از شدرکت معددنی امدالح ایدران
مالک تعداد  13644سهم  -کارشناس ارشد مدیریت صنایع
 -1مهدی فکری نایب رئیس هیئت مدیره (موظف) و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت سدرمایه گدذاری صددرتامین
مالک تعداد  34333463344سهم – دکترای مدیریت ارتباطات
 -3عطاء معروفخانی عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فرآورده های نسدوز ایدران مالدک
تعداد  13644سهم  -کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
 -4مرتضی انوشه عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صدنایع خداک چیندی ایدران مالدک
تعداد  443444سهم – دکترای مدیریت بازرگانی
 -5علی اکبر محمودی عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال مالک
تعداد  13444سهم  -دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار
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 -1-13سهامداران اصلی شرکت
سهامداران شرکت در  31شهریور  1398به شرح جدول زیر است :
تعداد سهام

درصد

نام سهامدار

ردیف
1

شرکت سرمایه گذاری صدرتامین

34333463344

85/83

1

سایر سهامداران

5636933696

14/11

444،444،444

جمع

144

 -2اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستيابي به آن اهداف
موضوع

تحلیل مدیریت

اهداف مالی مرتبط با کسب و کار

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در صنعت  ،اهداف و برنامه هدای شدرکت در دوره مدالی
مورد گزارش استفاده کامل از ظرفیت تولیدی و حفظ موقعیت خود در بازار بوده که با عنایت بده تغییدرات
برون شرکتی  ،مدیریت اجرایی شرکت با اعمال روش های مقتضی برای دستیابی به اهدداف تعریدف شدده
مذکور حرکت نموده است .

چگونگی مواجهه با روندها  ،تهدیدها و
فرصت ها

برنامه توسعه محصوالت جدید

دشوارتر شدن وضعیت رقابتی شرکت های فعال در صنعت  ،رکود در بازار مسکن و افزایش بدی رویده ندرخ
ارز تهدیدهای متفاوتی را متوجه شرکت می نماید  .در این راستا در دوره مالی مورد گزارش تمرکز شرکت
برای استفاده موثر و عملیاتی نمودن فرصتها در مواجهه با تهدیدهای صنعت بوده اسدت  .تقویدت و تعامدل
مناسب با شبکه فروش و تالش در ارتباط با تامین محصول مورد نظر ایشان  ،تمرکدز بدر افدزایش کیفیدت
تولیدات  ،نوآوری در تولیدات شامل تولیدد محصدول بد ا طدرح و سدایز مدورد نظدر بدازار  ،قیمدت گدذاری
محصوالت متناسب با کیفیت تولید ارائه شده از اهم اقدامات مورد نظر شرکت است .
استمرار در نصب و راه اندازی ماشین آالت مورد نیاز شامل نصب و راه اندازی ماشین های چاپ دیجیتدال
و ماشین های رکتیفا ی  ،امکان تولید طرح های متنوع کاشی مطابق سالئق بدازار را بدرای شدرکت فدراهم
نموده است  .در دوره مالی مورد گزارش تولیدات شرکت به طور مسدتمر در طرحهدای متندوع  ،سدایزهای
جدید و ایجاد افکت های مورد نظر شبکه فروش صورت پذیرفته است  .باتوجده بده نیداز بدازار بده منظدور
تولید هم زمان کاشی پرسالن در سایز  84*84و  144*144خرید ماشین آالت مورد نیاز شدامل دسدتگاه
چاپ دیجیتال  ،بل  ،آبشار لعاب  ،ماشین چمفر و رکتیفای  ... ،در دستور کار شرکت قراردارد .
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موضوع

راهبردهای شرکت برای مواجهه با
افزایش هزینه مواد اولیه

تطابق راهبرد با روندهای اصلی

برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و
راهبردها

پیش بینی چالش ها و ریسک های پیش رو

تغییرات با اهمیت در اهداف نسبت به
دوره گذشته

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری
شرکتی

اطالعاتی در خصوص مسئولیت های
اجتماعی

امتیاز شفافیت اطالعاتی

اهداف شرکت در سرمایه گذاری ها

تحلیل مدیریت

بخشی از مواد اولیه مصرفی شرکت از خارج کشور تامین می گردد  .با عنایت به افدزایش شددید ندرخ ارز ،
افزایش تعرفه گمرکی برخی از مواد اولیه مصرفی و محدودیت و مشکالت تامین ارز  ،سدعی در جدایگزینی
تامین مواد اولیه از طریق بازارهای داخلی و یا ساخت آن در واحدهای تولیدی داخل کشور در دستور کدار
شرکت قرار دارد  .تغییر فرموالسیون تولید کاشی (با حفدظ کیفیدت)  ،کنتدرل و کداهش ضدایعات فرآیندد
تولید  ،خرید به موقع از مجاری با قیمت پدایین و افدزایش انبدارش مدواد اولیده و قطعدات یددکی از دیگدر
اقدامات شرکت است که بطور مستمر کنترل و پایش می گردد .
حفظ روند تولید و افزایش مقدار فروش تا حصول به اهداف بودجه در دستور کار شرکت است .
در راستای حصول به اهداف تعریف شده  ،تمرکز شرکت بدر اسدتفاده کامدل از ظرفیدت تولیددی  ،کنتدرل
هزینه ها و به تبع آن کنترل قیمت تمام شده تولید  ،تولید محصوالت با ارزش افدزوده بیشدتر منطبدق بدا
خواسته بازار  ،حفظ بازار موجود و دستیابی به بازارهای جدید است .
چالش های پیش روی شرکت عمددتا افدزایش شددید ندرخ ارز و بده تبدع آن افدزایش قیمدت تمدام شدده
محصوالت  ،محدودیت در تامین ارز ،محدودیت صادرات و همچنین تداوم و افزایش رکدود سداخت و سداز
نسبت به وضعیت فعلی است که با برنامه ریزی بعمل آمده در ارتباط با حضدور گسدترده در بدازار و تولیدد
محصوالت با ارزش افزوده بیشتر  ،شرکت سعی در کنترل چالش های مذکور دارد .
با توجه به تداوم رکود ساخت و ساز و افزایش شدید هزینده هدا سیاسدت هدا و اهدداف شدرکت عمددتا در
راستای حفظ و تداوم فعالیت شرکت است به طوری که اهداف شرکت نسبت به سال قبل تغییر با اهمیتی
نداشته باشد .
سیاست های شرکت در راستای حصول به اهداف تعیین شده  ،با مشارکت فعال کلیه کارکندان در سدطوح
مختلف است.
اهم موارد قابل ذکر در این حوزه شامل کاهش مصرف و مدیریت حامل هدای اندرژی در راسدتای مصدوبات
کمیته انرژی شرکت  ،رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شدرکت بدر اسداس
استاندارد  ، ISO14441ارتقای سطح ایمن سازی  ،کاهش اثرات ناشی از تخریدب و فرسدایش  ،کداهش و
ایمن سازی ضایعات و بازیافت مجدد آن  ،تصفیه فاضالب های بهداشتی و صنعتی و معدنی  ... ،است.
امتیاز شرکت در بازار در رتبه بندی منتشره توسط سازمان بدورس اوراق بهدادار تهدران بدرای سدال مدالی
منتهی به  19اسفند 61 ، 1396است.با توجه به عدم انتشار رتبده بنددی سدال  1391در سدامانه بدورس ،
اطالعاتی در خصوص وضعیت شرکت در سال  1398موجود نمی باشد.
با توجه به موضوع فعالیت اصلی شرکت  ،سرمایه گذاری های شرکت صرفا در ارتباط بدا تدامین و نصدب و
راه اندازی ماشین آالت مورد نیاز در تولید است .
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موضوع

تحلیل مدیریت

تغییرات رویه های حسابداری و تاثیرات

کلیه ث بت های مالی و رویدادهای شرکت بر اساس استانداردهای حسدابداری و قدوانین ذیدربط حداکم بدر شدرکت
صورت می پذیرد  .در دوره مالی مورد گزارش  ،اقدامی در خصوص تغییر رویه یا برآورد که نتیجه عملیات شدرکت
را به نحو با اهمیتی تحت تاثیر قراردهد  ،نشده است .

آن بر نتایج گزارش شده

 -3مهمترین منابع  ،ریسک ها و روابط
موضوع

تحلیل مدیریت

اطالعاتی در خصوص منابع و ریسک ها

در رابطه با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیدزات  ،شدرکت بدا چدالش افدزایش بهدای تمدام شدده
محصوالت روبرو بوده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی می گردد چالش مذکور کنترل شود  .بخشی
از مواد اولیه شرکت  ،خرید از منابع خارجی است و با توجه به افزایش تعرفه گمرکی واردات مربدوط بده بخشدی از
مواد اولیه مصرفی در صنعت کاشی و سرامیک و افزایش نرخ ارز  ،شرکت سدعی در جدایگزینی اقدالم مدورد نیداز از
طریق بازار داخلی و یا ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی داخلی را در دستور کار تامین خدود قدرار داده اسدت .
همچنین با توجه به موضوع فوق  ،شرکت با کنترل فرآیندهای خود تالش نموده است تدا بتواندد وضدعیت مصدارف
خود را بهبود بخشد.

منابع مالی و غیرمالی مهم در دسترس
شرکت و چگونگی استفاده از این منابع
برای دستیابی به اهداف
تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه
شرکت

شرکت در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیرمالی همواره به نحوی اقدام نموده تا حداکثر استفاده
از مزیت مذکور را برای شرکت فراهم نماید  .مدیریت شرکت همواره استراتژی هایی به کار گرفته اسدت تدا بتواندد
ضمن کاهش هزینه های مالی مرتبط  ،تداوم فعالیت بلندمدت را با تامین کنندگان حفظ نماید .
با توجه به روند سودآوری شرکت در سنوات گذشته  ،با مساعدت سهامدار اصدلی بخدش عمدده ای از تمرکدز ایدن
شددرکت در حفددظ تددداوم فعالیددت اسددت کدده امیددد اسددت بددا توسددعه اقتصددادی در سددنوات آتددی  ،بسددتری بددرای
سرمایه گذاری سهامداران بالقوه و بالفعل 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 اخدذ تسدهیالت بدانکی
بددوده کدده تغییددرات صددورت گرفتدده نسددبت بدده سددال قبددل نیددز عمدددتا ناشددی از فعالیددت هددای عددادی شددرکت

نقدینگی و جریان های نقدی

است .شایان ذکر است با توجه به عدم ثبات وضعیت تامین مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیددی شدرکت  ،خریدد و
نگهداری مواد اولیه برای دوره زمانی باالی مصرف در دستور کار شرکت قرار دارد که به تبع آن بخشی از نقددینگی
مورد نیاز در این ارتباط از محل تسهیالت بانکی تامین خواهد شد .
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تحلیل مدیریت

موضوع

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 وضعیت مالی به
شرح ذیل است:
1398/46/31
رسمی قراردادی

1391/11/19
جمع

رسمی

قراردادی

جمع

سرمایه انسانی و فکری و مشارکت

تولید

1

194

191

1

194

196

کارکنان

خدمات تولید

1

141

149

1

131

144

فروش،اداری و عمومی

6

44

54

8

41

49

جمع

14

516

594

11

511

589

برنامه های مدیریت منابع مازاد
برنامه های مدیریت کمبودهای شناسایی
شده

ریسک ها و اقدامات مرتبط

شناسایی و استفاده مناسب از منابع مازاد در راستای حصول به اهداف مقرر  ،در دستورکار شرکت قرار دارد.
شرکت در تدوین برنامه های خود همواره به منابع مورد نیاز بدرای دسدتیابی بده اهدداف تعریدف شدده توجده
مددی نمایددد  .در ایددن راسددتا بدده طددور مسددتمر نیازهددا و کمبودهددا شناسددایی و نسددبت بدده رفددع آنهددا اقدددام
می گردد .
شرکت همواره با ریسک های مختلف داخلی و خارجی مواجه است در این راستا شرکت همواره بر آن است تا بتواند با
شناسایی ریسک های احتمالی اقدام به رفع محدودیت ها و اثرات ناشی از آن بنماید  .عالوه بر ریسکهای متفاوتی که به
شرح ذیل و در 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 ارگان ها
درصدد شناسایی ریسک ها برآمده و بتواند بر محدودیت های 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.
 مشابه سازی محصوالت شرکت توسط رقبا پایین بودن نسبی نرخ فروش محصوالت رقبا افزایش نرخ ارز محدودیت در تامین ارز کاهش تعرفه های گمرکی محصوالت مشابه وارداتی افزایش بهای حامل های انرژی رکود ساخت و ساز -افزایش تعرفه های گمرکی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی

-

برگشت ارز حاصل از صادرات
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موضوع

تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات
آن بر شرکت

بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت
آن از سوی شرکت

وضعیت سرمایه در گردش

منابع مورد انتظار برای پوشش
تعهدات و مخارج غیر قابل انتظار
روندهای شناخته شده و یا نوسانات

تحلیل مدیریت

در رابطه با افزایش نرخ ارز  ،شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصوالت قرار داشته کده بدا برنامده ریدزی هدای
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 بده بخشدی از مدواد
اولیه مصرفی در صنعت کاشی و سرامیک و افزایش شدید نرخ ارز  ،شرکت سعی در جایگزینی آن از طریق بازار داخلی
و یا ساخت آن از طریق واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قدرارداده اسدت  .از آنجدایی کده از موضدوعات اساسدی
شرکت های تولیدی نرخ تامین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری ها اسدت کداهش ندرخ سدود بدانکی و در
نتیجه کاهش هزینه تامین مالی قابل پرداخت به نهادهای تامین مالی تاثیر به سزایی در بهبود روندق در تولیدد خواهدد
داشت  .دراین راستا شرکت استفاده از مزیت مذکور را به نحوی که تامین مالی خود را از منابعی که منجدر بده کداهش
هزینه های مرتبط گردد در دستور کار خود دارد.

بخشی از بدهی های شرکت مربوط به سود سهام سدهامدار عمدده اسدت کده علیدرغم مسداعدت صدورت گرفتده ،
می بایستی نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام گردد  .از طرفی شرکت تامین مدالی از باندک هدا را بدرای سدرمایه در
گردش به نحوی برنامه ریزی نموده است تا از منابع ناشی از وصول مطالبات از مشدتریان ،تعهددات مربدوط را ایفدا
نماید  .در این ارتباط محدودیت تامین ارز  ،پرداخت بدهی های ارزی شرکت را با مشکل مواجه ساخته است.
با توجه به وضعیت بازار مرتبط با محصوالت شرکت  ،برنامه ریزی ها به نحوی صورت می گیردتا بتوان از تدامین مندابع
مالی مورد نیاز برای تولیدوعرضه محصوالت حصول اطمینان گردد .از طرفی شرکت با تعامالت مورد نیاز حدد اعتبداری
الزم را برای پوشش کمبودهای احتمالی سرمایه در گردش فراهم نموده است .
شرکت همواره بر آن است تا بتواند تعهدات و مخارج احتمالی را از طریق منابع حاصدل از فعالیدت هدای عملیداتی
پوشش دهد  .در این خصوص  ،در حال حاضر مخارج غیر قابل انتظار مربوط به افزایش شدید هزینه ها  ،پرداخدت
تعهدات ارزی شرکت به تبع افزایش نرخ ارز و کاهش دوره بازپرداخت تامین مواد اولیه است .
در حال حاضر روند خاص شناخته شده و یا نوسانات مورد انتظار در منابع سرمایه ای شرکت وجود ندارد .

مورد انتظار در منابع سرمایه ای
شرکت
تسهیالت مالی جذب نشده

شرکت در دستیابی به اهداف خود ودر تعامل با بانک ها  ،به سطح مناسبی از حد اعتباری ساالنه دست یافتده کده
این موضوع مزیت قابل اتکایی را برای نیازهای آتی برای شرکت فراهم می نماید .

الزامات نقدینگی برای مخارج

برنامه ریزی الزم در راستای الزامات نقدینگی برای مخارج اختیاری تعهد شدده کده عمددتا ناشدی از برنامده هدای
مرتبط با فعالیت های جاری شرکت بوده  ،در دست اجرا است .

اختیاری تعهد شده و برنامه ریزی شده
ساختار سرمایه

میثاقهایی که استفاده از تسهیالت
اعتباری را محدود می کنند
سیاست های تامین سرمایه و
اهداف آن

با بررسی صورت وضعیت مالی شرکت و نسبت حقوق مالکانه  ،نگهداری سود انباشته در راستای بهبود نسبت های
مالی و اصالح ساختار مالی مورد نظر شرکت است.
در تامین منابع مالی همواره تالش می گردد تا ضمن جلوگیری از انباشتگی منابع  ،منابع تامین مالی ارزان قیمدت
شناسایی و ضمن مدیریت سرمایه در گردش مورد نیاز به صورت مستمر  ،تامین مالی در راسدتای کداهش هزینده
مالی بهینه گردد .
با توجه به وضعیت شرکت  ،اصالح ساختار مالی برای تعیین تکلیف بدهی به سهامدار عمدده در از طریدق افدزایش
سرمایه دستور کار شرکت است .
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موضوع
محدودیت دسترسی به سرمایه و
تامین اعتبار

تحلیل مدیریت

نیازهای تامین مالی به صورت روزمره شناسدایی و از محدل مندابع عملیداتی و کسدری نقددینگی از محدل سدقف
اعتبارات بانکی مصوب تامین مالی می شوند  .با فدر تدداوم فعالیدت باندک هدا و تمدیدد مصدوبات اعتبداری در
سررسیدهای مقرر  ،محدودیت اساسی در تامین منابع مالی وجود ندارد.

تغییرات در زنجیره عرضه

در دوره مورد گزارش تغییرات عمده ای در زنجیره عرضه محصوالت شرکت وجود نداشدته و محصدوالت بده سده
صورت برند (نام تجاری نماینده)  ،مونوپل (محصول انحصاری نماینده با برند الوند ) و برند الوندد بدرای توزیدع در
سراسر کشور به نمایندگان فروش شرکت عرضه می گردد.

تغییرات صنعت

افزایش نرخ ارز  ،محدودیت تامین ارز  ،افزایش سطح هزینه ها  ،رکود حاکم بر بدازار مسدکن  ،تغییدرات ضدوابط
صادراتی و همچنین نحوه عمل رقبا  ،منجر به ایجاد چالش هایی در روند فعالیت فعاالن در صنعت شده است .

تامین مالی خارج از ترازنامه
تغییرات در کارکنان اصلی

در حال حاضر برنامه ای برای اجاره عملیاتی وجود ندارد.
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 می پذیرد  .معدامالت مدذکور عمددتاا شدامل
خرید لعاب از شرکت لعابیران  ،خرید خاک از شرکت صنایع خاک چینی ایران  ،فروش کاشی و گرانول کاشی به
شرکت صنایع سرام آرا و خرید کاشی دکوری از شرکت مذکور و همچنین استفاده از خددمات مسدافرتی شدرکت
بین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تامین است .

نتایج احتمالی دعاوی حقوقی

به غیر از دعاوی حقوقی ناشی از ایفای تعهدات از طرف مشتریان که در دست پیگیری است  ،دعوای حقدوقی بدا
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 وضعیت شدرکت بدا
وضعیت بازار و خواسته مشتریان اقدام می گردد.

وضعیت رقابت  ،ریسک رقابت

به دلیل اینکه عمده رقبا  ،شرکت های غیربورسی هستند عمال"دسترسی به اطالعات شفاف در خصوص وضعیت
شرکتهای مذکور امکانپذیر نیست لکن با اتکاء به نقاط قوت شرکت و استفاده از فرصت ها  ،بسدترهای الزم بدرای
حفظ توان رقابت و حضور پر رنگ در بازار صورت می پذیرد.

تغییرات در ظرفیت تولید

در حال حاضر برنامه ای در راستای تغییر ظرفیت تولید وجود ندارد.
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 -4نتایج عمليات و چشم انداز ها
موضوع

توضیحاتی در مورد عملکرد مالی و
غیرمالی شرکت

تا چه میزان عملکرد جاری نشان
دهنده عملکرد آتی است

پیشرفت شرکت در سال جاری و آینده

روابط بین نتایج عملکرد شرکت و
اهداف مدیریت

تحلیلی از چشم انداز شرکت

ریسک ها و مفروضات الزم برای
دستیابی به اهداف

مقایسه عملکرد داخلی شرکت با نتایج
برون سازمانی

تحلیل مدیریت

با توجه به اهداف تعیین شده در دوره مورد گزارش در خصوص حفظ توان تولید و فروش  ،با مقایسه گزارش دوره جداری
با دوره مشابه سال قبل  ،شرکت به اهداف خود در این ارتباط دسدت یافتده اسدت  .مالیدات عملکدرد شدرکت و مالیدات و
عوار بر ارزش افزوده تا پایان سال  1396رسیدگی و قطعی گردیده است  .شرکت در ارتباط با  644میلیون ریال نسبت
به برگ قطعی مالیات عملکرد سال  1391اعترا نموده و موضوع توسط شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی اسدت .
بدهی بیمه تا پایان سال  1394قطعی و تسویه شده است و در ارتباط با سال  ، 1395شرکت نسبت به رای هیئت بددوی
اعترا نموده و موضوع درهیئت تجدید نظر در حال بررسی است.
به روزآوری فن آوری تولید با بهره گیری از تجهیزات جدید برای دستیابی به تولیدات جدید منطبق با سلیقه بازار به طور
مستمر صورت می پذیرد  .با توجه به عدم وجود برنامه برای افزایش ظرفیت تولید  ،و تولید و فروش محصدوالت بدا ارزش
افزوده باالتر با لحاظ افزایش نرخ فروش به تناسب افزایش هزینه ها  ،برای عملکرد آتی  ،نتیجه متفاوتی متصور نیست.
علیرغم دشوارتر شدن شرایط اقتصادی حاکم بر شرکت ها  ،با لحاظ توان رقابتی باال  ،دستیابی بده نتیجده عملیدات سدال
 1391برای عملکرد جاری متصور است.
علیرغم رکود صنعت ساختمان و افزایش شدید نرخ ارز  ،دستیابی به مقدار تولیدد و فدروش پدیش بیندی شدده  ،افدزایش
میانگین نرخ فروش از طریق تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر  ،انجام هزینه سرمایه ای منطبق بدا اهدداف  ،تقویدت
شبکه فروش داخل کشور و حفظ و ارتقاء برند تجاری الوند از اهداف شرکت برای سال  1398است .
اهداف شرکت که در راستای حفظ توان تولید و فروش و تداوم فعالیت شرکت تعریف گردیده اند شامل موارد ذیل است :
 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 فعالیدت شدرکت و حفدظ سدودآوریمورد نظر .
 افزایش تعرفه گمرکی در ارتباط با مواد اولیه و قطعات خرید خارجی و کاهش توان تولیدی افزایش نرخ ارز محدودیت در تامین ارز افزایش تورم در هزینه ها موانع صادراتی رفتار رقبا در بازاربرای دستیابی به اهداف شرکت  ،اهم اقدامات مورد نظر  ،تداوم نوآوری  ،تولیدد محصدوالت بدا ارزش افدزوده بیشدتر و کنتدرل
هزینه ها است .
با توجه به عدم فعالیت اکثر شرکت های رقیب در صنعت کاشی و سرامیک در بازار بورس اوراق بهدادار تهدران  ،اطالعدات
قابل اتکایی برای مقایسه با نتایج عملکرد شرکت در دسترس نیست  .لکن عملکرد شرکت در مقایسه با رقبدای حاضدر در
بازار بورس وضعیت مناسبی دارد.
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موضوع
اقدامات یا طرح هایی برای رشد
شرکت

هرگونه ادغام  ،تحصیل و واگذاری
اثرات سایر عوامل موثر بر نتایج
عملیات جاری

اطالعات مرتبط با سهام

تغییر در ترکیب دارایی ها

تاثیر تورم ،تغییرات قیمت ها و نرخ ارز
بر شرکت

تحلیل مدیریت

تقویت واحدهای مهندسی فروش  ،پشتیبانی بازار و آزمایشگاه  ،خرید و نصدب ماشدین آالت مدورد نیداز در راسدتای
تددامین خواسددته هددای بددازار  ،افددزایش صددادرات  ،نددوآوری و تولیددد محصددوالت بددا ارزش افددزوده بیشددتر  ،شناسددایی
دارایی های راکد و بال استفاده و استفاده از منابع مذکور در سرمایه در گردش شرکت از طریدق فدروش یدا مصدرف و
کنترل هزینه ها .
در دوره مالی مورد گزارش و سال جاری  ،شرکت برنامه ای در خصوص ادغام  ،تحصیل و واگذاری نداشته است.
دردوره مالی مورد گزارش  ،سایر عوامل با اهمیت موثر بر نتایج عملیات جاری به صورت استثناء و غیر مترقبه وجدود
نداشته است.
سود سهام مصوب مطابق اصالحیه قانون تجارت  ،ظرف مهلت قانونی  8ماه از تاریخ تصویب و مطابق با جددول زمدان
بندی که به اطالع سهامداران رسیده تسویه و بازپرداخت خواهدد شدد  .بدرای سدال مدالی  ، 1391مبلدغ  484ریدال
بعنوان سود تقسیمی به ازای هر سهم تصویب شده است .
در دوره مالی مورد گزارش  ،تغییر با اهمیتی در ترکیب دارایی های مهم صورت وضعیت مالی روی نداده است.
بخشی از مواد اولیه  ،قطعات و لوازم یدکی مصرفی و همچنین ماشین آالت مورد نیاز شرکت از خدارج کشدور تدامین
می گردد  .افزایش بی رویه نرخ ارز منجر به افزایش بهای اقالم مذکور گردیده است  .همچنین بدا عنایدت بده بددهی
ارزی شرکت به تامین کنندگان  ،محدودیت در تامین ارز  ،انجام تعهدات تدامین مدواد اولیده را بدا مشدکالت زیدادی
مواجه ساخته است .درصورتی که شرایط به شکل موجود ادامه یابد پوشش افزایش بهای تمام شده تولید و دسدتیابی
به سود مورد انتظار  ،صرفا از طریق تولید و فروش محصوالت با ارزش افزوده بیشتر و با کیفیت باالتر و افدزایش ندرخ
فروش امکانپذیر است  .با توجه به مطالب فوق کنترل هزینه ها و ارتقاء محصوالت از نظر کیفی و نوآوری مسدتمر در
دستور کار شرکت است .

پروژه های شرکت

پروژه های شرکت در زمینه تجهیز خطوط تولید برای دستیابی به طرح ها  ،اندازه ها و کیفیت مورد نظر با توجده بده
اهداف شرکت است  .همانگونه که قبال بیان گردید خرید ،نصب و بهره برداری ماشین آالت به شدرح فدوق در برنامده
شرکت بوده و در حال حاضر سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولیدی در دستور کار شرکت نیست.

وجوه حاصل از منابع تامین مالی

در دوره مورد گزارش وجوه ناشی از منابع تامین مالی عمدتا در راستای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز برای
تولید شرکت بوده است .
وضعیت سود و سود تقسیم شده هر سهم در دو سال گذشته به شرح ذیل بوده است :
سال 1391

سود های تقسیمی

سال 1396

سود هرسهم

534

148

سود تقسیم شده هر سهم

484

114
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موضوع

اقداماتی برای دستیابی به شاخص های
عملکرد

سیاست های مهم حسابداری برآوردها

تحلیل مدیریت

در دوره مالی مورد گزارش  ،شرکت برای دستیابی به اهداف عملیاتی خود موارد ذیل را به عنوان اقدام تعریف نمود
که در سال  1398نیز استمرار خواهد داشت .
 کنترل بهای تمام شده و ساختار هزینه های شرکت با توجه به افزایش نرخ ارز کنترل مصارف مرتبط با تولیدات شناسایی تامین کنندگان داخلی برای پوشش افزایش ناشی از نرخ ارز کنترل و بازبینی فرآیندهای مرتبط با نمایندگان فروش دستیابی به بازارهای جدید صادراتی و افزایش صادراترویه های به کار گرفته شده در ثبت و گزارشگری مرتبط با موضوعات حسابداری منطبق با آخرین تغییرات و
استانداردهای حسابداری و قوانین صادره از طرف ارگان ها و نهادهای نظارتی است .

نسبت های مالی

نسبت های مالی

دوره شش ماهه دوره شش ماهه
منتهی به
منتهی به
1391/46/31 1398/46/31

نسبت فروش به ارزش موجودی مواد و کاال  -درصد

96

111

نسبت بدهی ها به جمع دارایی ها  -درصد

11

66

بازده دارایی های جاری – درصد

4

4

نسبت سود ناخالص – درصد

19

15

نسبت سود عملیاتی  -درصد

15

15

نسبت سود قبل از مالیات – درصد

11

11

بازده درآمدهای عملیاتی – درصد

9

9

بازده دارایی ها  -درصد

3

4

دوره گردش مطالبات جاری

4/88

4/81

گردش دارایی های ثابت مشهود

3/98

3/14

گردش کل دارایی ها

4/39

4/39

11

14

نسبت جاری

1/33

1/41

نسبت آنی

4/14

4/84

بدهی های بلندمدت به حقوق مالکانه  -درصد

16

14

نسبت بدهی ها به حقوق مالکانه – درصد

151

191

توان پرداخت هزینه های مالی – درصد

368

411

نسبت بازدهی حقوق مالکانه – درصد

.
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تحلیل مدیریت

موضوع

1393

1394

1395

1396

1391

مقدارتولید -هزارمترمربع

13141

63641

63184

13169

13441

مقدارفروش – هزارمترمربع

13899

53996

13441

13184

13313

134843938

9153141

131163988

131993945

136493834

سودناویژه – میلیون ریال

1463818

1813165

1153396

1653641

4493191

سودعملیاتی -میلیون ریال

1413936

1153498

1613448

1593931

1883459

سودخالص -میلیون ریال

1133941

433461

683646

833144

1133611

درآمدهای عملیاتی  -میلیون ریال

تصویری از
وضعیت شرکت

باتوجه به اینکه روند تولید و فروش به سمت تولیدات با سایز بزرگ و با ارزش افزوده باالتر است ،مقایسه مقددار تولیدد وفروش در  5سال گذشته اطالعات مناسبی را در اختیار استفاده کننده قرار نخواهد داد و در این ارتبداط مقایسده مقددار
تولید و فروش همگن شده برای تحلیل روند تولید و فروش شرکت جوابگو خواهد بود.
روند عملیات شرکت طی  5سال گذشته نشاندهنده نوساناتی طی سالهای مذکور است  .بخش عمده این نوسدانات ناشدیاز نوسانات بازار اقتصادی حاکم 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 به تداوم فعالیت اطمینان حاصل نماید .

 -5مهمترین معيارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابي عملکرد در مقایسه بااهداف اعالم شده
تحلیل مدیریت

موضوع

توليد  :تولید دوره مالی مورد گزارش به مقدار  33531هزار مترمربع نسبت به دوره مشابه سال قبل به مقدار  33331هزار مترمربع  ،به میزان
 6درصد افزایش داشته است (کاشی کف  5درصد  ،کاشی پرسالن  3درصد و کاشی دیوار  14درصد افزایش)  .با عنایت به تمهیدات و
برنامه ریزی موجود در شرایط عادی  ،خللی در تولید برنامه سال  1398ایجاد نخواهد شد .دومدین ماشدین رکتیفدای کاشدی کدف و
همچنین خط پولیش کامل  ،رکتیفای  ،نانو تولید سایز  84*84کاشی پرسالن با امکان تولیدد  144*144در فدروردین سدال 1391
نصب و راه اندازی شده و پیرو آن کلیه تولیدات کاشی کف به صورت رکتیفای شده و همچنین کاشی پرسالن سایز  84*84بدراق بده
بازار عرضه می گردد .همچنین به منظور تولید هم زمان کاشی پرسالن در سایز  84*84و  144*144خرید ماشین آالت مدورد نیداز
شامل دستگاه چاپ دیجیتال  ،بل  ،آبشار لعاب  ،ماشین چمفر و رکتیفای  ... ،در دستور کار شرکت قراردارد .
توليد و فروش

فروش :مقدار فروش دوره مالی مورد گزارش نسبت به دوره سال قبل به مقدار  314هزار مترمربع کاهش داشته است  .تفکیک مقدار فروش
دوره مالی مورد گزارش به تفکیک داخل کشور و صادرات در مقایسه با دوره قبل به شرح جدول زیر است:
س(هزار مترمربع)
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
درصد
دوره منتهی به
دوره منتهی به
افزایش (کاهش)
1391/6/31
1398/6/31
داخلی
صادرات

13814
155

33491
191

()9
()13

33469

33383

()9

کاهش صادرات دوره مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاا به دلیل توقف صادرات ناشی از الزام برگشت ارز حاصل از صادرات از
مرداد سال  1391است.
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شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره میانی شش ماهه منتهی به  13شهریورماه 3131

تحلیل مدیریت

موضوع

1398/6/31

صورت
وضعیت
مالی

1391/11/19
درصد
به کل
44
41
5

میلیون ریال

افزایش(کاهش)

درصد
به کل
41
33
9

3
31
()34

131533541

89

11

11
-

1
()8
-

میلیون ریال
9163849
6553313
1113319

درصد

دریافتنی های تجاری
موجودی مواد و کاال
سایر دارایی های جاری

9513881
8983136
1153181

جمع دارایی های جاری

139653199

94

دارایی های ثابت مشهود
سایر دارایی های غیر جاری

1153818
83511

14
-

1143418
93145

جمع دارایی های غیر جاری

1143334

14

1133313

11

جمع دارایی ها

131943119

144

139163864

144

11

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

5913614
3693538
4913984
113919

38
13
31
1

4193588
3463861
311،411
48،486

38
18
15
4

13
1
58
()35

جمع بدهی های جاری
بدهی های غیر جاری

134113111
993191

94
6

131863356
583114

95
5

15
11

جمع بدهی ها

135163311

144

131443484

144

11

حقوق مالکانه

6133811

1313384

()16

 حدود  85درصد از دارایی های شرکت مربوط به دریافتنی های تجاری (به میزان  44درصد با  3درصد افزایش نسبت به پایان سال قبدل) و موجدودیمواد و کاال (عمدتاا شامل موجودی های کاالی ساخته شده ،مواد اولیه  ،قطعات یدکی و مصرفی به میزان 41درصد با  31درصد افزایش نسبت به پایان
سال قبل) است  .سیاست فروش اعتباری شرکت منطبق با شرایط بازار و همسو با عملکرد رقبا است .در ایدن ارتبداط مطالبدات تجداری شدرکت بطدور
مستمر تحت کنترل بوده و عمدتاا متکی به وث ائق مطمئن است .کاهش موجودی کاالی سداخته شدده  ،اسدتفاده بهینده از سدایر اقدالم موجدود انبدار،
شناسایی اقالم کم گردش و افزایش دوره نگهداری مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی با توجه به تهدیدات موجود در ارتباط با تامین اقدالم مدذکور  ،در
دستور کار شرکت است.
 حدود  94در صد از سود سهام پرداختنی مربوط به سود سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین می باشد  .تعیین تکلیف بدهی بده سدهامدار عمدده واصالح ساختار مالی در این ارتباط در دستور کار شرکت است.

 افزایش سود سهام پرداختنی به میزان  58درصد و کاهش حقوق مالکانه به میزان  16درصد به دلیل تقسیم سود در مجمع عمومی عدادیصاحبان سهام به ازاء هر سهم  484ریال است .
 بدهی های غیر جاری به میزان  993191میلیون ریال شامل ذخیره بازخریدد خددمت کارکندان بده مبلدغ  833116میلیدون ریدال و اسدنادبلندمدت پرداختنی به شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به مبلغ  153465میلیون ریال بابت تسویه مطالبات شرکت مذکور در ارتبداط بدا
تسویه تسهیالت دریافتی از طریق اوراق تسویه خزانه از محل مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است .
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شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره میانی شش ماهه منتهی به  13شهریورماه 3131

تحلیل مدیریت

موضوع

دوره شش ماهه منتهی به
1398/6/31

میلیون ریال

سود وزیان

8593141

درصد

دوره شش ماهه منتهی به
1391/6/31

افزایش(کاهش)

درصد
به فروش
144
()81

6513935
()4883439

درصد به
فروش
144
()15

1633496
()543696
()143643

15
()8
()1

1
()5

15
()4
-

31
48
()31
16
34
14

میلیون ریال

درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

()6943316

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

1643816
()483314
133161

19
()6
1

سود عملیاتی
هزینه های مالی
سایر درآمدها(هزینه ها)ی غیر عملیاتی

1193664
()353493
184

15
()4
-

983191
()133914
13131

سود قبل از مالیات
هزینه مالیات بردرآمد

943951
()113518

11
()1

153519
()163141

11
()1

سود خالص

133433

9

593411

9

31
41

 سود ناخالص به درآمدهای عملیاتی دوره مالی مورد گزارش و دوره مشابه سال قبل به ترتیب  19و  15درصد است  .افزایش سود عملیداتی بده میدزان 31درصد عمدتا به دلیل تغییرات ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی است .
 -کاهش هزینه های فروش  ،اداری و عمومی به میزان  5درصد عمدتاا ناشی از هزینه تابلو های تبلیغاتی در سطح کشور در سال قبل بوده است .

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت
جریان های
نقدی

دوره شش ماهه
منتهی به
1398/6/31

دوره شش ماهه
منتهی به
1391/6/31

درصد
افزایش (کاهش)

نقد حاصل از عملیات
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

413111
()353436

983896
()133911

()61
154

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

63341
()143845
()133153

843919
()43319
()653831

()91
143
()11

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

()313151

143158
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شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره میانی شش ماهه منتهی به  13شهریورماه 3131

تحلیل مدیریت

موضوع

گواهی پایان کار جدید ساختمان دفتر مرکزی شرکت در تاریخ  1398/4/4صادر گردیدده اسدت  .در گدواهی سداختمان جدیدد بدا حفدظ تعدداد
پارکینگ و انباری نسبت به گواهی سال  ، 1313مساحت فضای اداری  114/84مترمربع می باشد که نسبت بده گدواهی قبلدی بده مقددار 663
مترمربع  61/84 ،مترمربع افزایش دارد .
اقدامات به شرح زیر در دوره شش ماهه منتهی به  1398/11/19در دستور کار شرکت قرار دارد :
 خرید ماشین آالت مورد نیاز شامل دستگاه چاپ دیجیتال  ،بل  ،آبشار لعاب  ،ماشین چمفرو رکتیفای  ،به منظور تولید هم زمان کاشی پرسالناطالعات

فول پولیش در سایز  84*84و .144*144

آینده نگر

 تغییر کاربری زمین روبروی کارخانه الوند  1به مساحت  343945مترمربع از کشاورزی به صنعتی . پیش بینی عملیات شرکت دردوره شش ماهه منتهی به  1398/11/19به شرح ذیل است :تولید (هزار مترمربع )

مقدار فروش(هزارمترمربع)
مبلغ فروش (میلیون ریال )
سودخالص پس از کسر مالیات (میلیون ریال)

33563
43155
131113938
1413149
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