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٢

گزیده اطالعات
1395سال 1396سال 1397سال 

):یالرمبالغ به میلیون (اطالعات عملکرد مالی طی دوره) الف
1,609,8341,199,9451،126،988خالصفروش

288,375159,937167،048سود عملیاتی

)74،699()54,473()31,318(ي غیر عملیاتی)هزینه ها ( خالص درآمدها و

213,67183,24068،646پس از کسر مالیات–سود خالص 

223,019148,921)5,742(وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی) خروج(ورود 

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

1,976,8641,538,5491،583،318جمع داراییها

1,244,480975,8361،023،845بدهی هاجمع

400،000400،000400،000سرمایه ثبت شده

732,384562,713559،473جمع حقوق صاحبان سهام

) :درصد(نرخ بازده ) ج
1254درصد- نرخ بازده داراییها

331512درصد-)ارزش ویژه(نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

:اطالعات مربوط به هر سهم  ) د
400،000،000400،000،000400،000،000تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع 

238173155ریال–اولین پیش بینی سود هر سهم 

534208172ریال–سود واقعی هر سهم 

5,0292,7852،242ریال- آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش 

1,8311,4071،399ریال–ارزش دفتري هر سهم 

4/94/130/13مرتبه–نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

:سایر اطالعات ) ه
589587595)میانگین ماهانه(نفر –تعداد کارکنان 
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٣

پیام هیئت مدیره 
با تکیه بر نیروي انسانی متخصـص ، متعهـد و دانـش محـور بـه      ) سهامی عام(الوندمیک شرکت صنایع کاشی و سرا

ایمنـی و  –هاي فرآینـدي  دعنوان با ارزش ترین سرمایه و بکارگیري فن آوري روز دنیا و با ایجاد و رعایت اسـتاندار 
بـراي تـداوم بـازده    زیست محیطی و بهره مندي از مزیت رقابتی ، نوآوري و تنوع در طـرح و سـایز ، ضـمن تـالش    

اقتصادي توام با رضایت مشتري ، ارتقاي حس تعلق سازمانی ، روحیه پیشتازي برند الوند ، مسئولیت اجتماعی خود 
. را در قالب اشتغال زایی و تولید پاکیزه ایفا می نماید 

کلیاتی در باره شرکت 
شرکتفعالیت تاریخچه و موضوع 

شماره به20/4/1363به صورت سهامی خاص با نام کاشی پارس نو در تاریخ شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند 
ورده هاي مشابه و وابسته، آبه منظور تولید انواع کاشی، ظروف چینی و سرامیکی، انواع لعاب و فر53063ثبت

و عملیاتهمشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا خرید یا تعهد سهام شرکتهاي جدید یا موجود و کلی
معامالت مالی و تجاري و صنعتی مرتبط در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و براساس 

شروع به بهره برداري 1/4/1371صادره توسط وزارت صنایع از تاریخ 44333- 60006پروانه بهره برداري شماره 
ام شرکت به صنایع کاشی و سرامیک الوند ، ن20/7/1367براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ . نمود

هامی عام شرکت به س21/12/1373به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ . تغییر یافت) سهامی خاص(
در حال حاضر .اوراق بهادار تهران قرار گرفته استو مورد پذیرش سازمان بورس 1373تبدیل شده و در پایان سال 
وابسته به شرکت سرمایه گذاري تامین تجاري فرعی شرکت سرمایه گذاري صدر تامین این شرکت جزء واحدهاي 

مرکز اصلی شرکت در تهران و . درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد89شرکت مذکور . می باشداجتماعی 
.کارخانجات آن در شهر صنعتی البرز قزوین واقع شده است

ظرفیت اسمی در دو فاز عملیاتی مورد نظر قرار گرفت که فاز اول آن اجراي طرح توسعه شرکت به منظور افزایش
میلیون 4تکمیل شده و پروانه بهره برداري با ظرفیت تولید 1376و فاز دوم آن اوایل سال 1372در پایان سال 

رسید عملیات طرح توسعه به منظور تولید کاشی کف به اتمام1378در سال . مترمربع کاشی در سال صادر گردید
2با ظرفیت تولید 9510و بهره برداري از خطوط تولید آن آغاز گردید، در این خصوص پروانه بهره برداري شماره 

میلیون مترمربع در سال از وزارت صنایع اخذ شده است، همچنین بهره برداري رسمی از طرح توسعه تولید کاشی 
16051/127طی پروانه بهره برداري شماره 1382ال مترمربع در سال از ابتداي س1,820,000دیوار با ظرفیت 

با 2، بهره برداري از کارخانه الوند3و الوند2پیرو احداث کارخانجات الوند. صادره توسط وزارت صنایع آغاز شد
میلیون متر مربع کاشی پرسالن 3اسمیبا ظرفیت3وکارخانه الوند میلیون مترمربع کاشی کف 4ظرفیت اسمی 

برداري به شماره هاي ه آغاز شد و پروانه هاي بهر1384و مرداد ماه 1383د ماه نبه ترتیب در اسف) گرانیتی(
.وزارت صنایع اخذ گردیداز9/6/1384مورخ 8736/127و 27/12/1383مورخ 21503/127
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۴

و ترکیب سهامدارانسرمایه
10,000سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 5,000شامل تعداد ( میلیون ریال 50در بدو تاسیس مبلغ سرمایه شرکت 

سـهم ،  400،000،000شامل تعداد ( میلیون ریال 400،000بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ) ریال 
. افزایش یافته است 29/12/1397در پایان سال مالی منتهی به ) ریال 1,000به ارزش اسمی هر سهم 

تغییرات سرمایه شرکت

درصد افزایش سرمایهافزایش سرمایهتاریخ 
سرمایه جدید

)میلیون ریال(
محل افزایش سرمایه

مطالبات حال شده31/05/13662،5001،300

آورده نقدي16/12/13668/532،000

آورده نقدي و مطالبات حال شده16/05/1368503،000

مطالبات حال شده20/09/13726/665،000

مطالبات حال شده24/11/137310010,000

آورده نقدي و مطالبات حال شده07/12/137510020،000

آورده نقدي و مطالبات حال شده18/05/137915050،000

آورده نقدي25/09/1383400250،000

آورده نقدي و مطالبات حال شده20/05/139360400،000
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۵

شرح ه ب29/12/1397سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به % 5/0بیش از همچنین سهامداران داراي مالکیت
: زیر است جدول 

درصدتعداد سهامنام سهامدارردیف

356,020,93189,01تأمینصدرشرکت سرمایه گذاري1
2,124,5970,53شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوري2
41,854,47210,46سایر سهامداران3

400,000,000100جمع

واحد تجاري نهایی در حال حاضر این شرکت جزء واحدهاي تجاري فرعی شرکت سرمایه گذاري صدرتامین است و
.تامین اجتماعی می باشد سازمان گروه ، شرکت

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام

و درج شـده  اوراق بهادار تهران در گروه کاشی و سرامیک با نماد  کلونـد سدر بور28/12/1373شرکت در تاریخ
. مورد معامله قرارگرفته است 26/06/1374سهام آن براي اولین بار در تاریخ 

:سال اخیر به شرح زیر بوده استپنجم شرکت طی اوضعیت سه

معامله تعداد سهامسال مالی منتهی به
ارزش سهام شده

عامله شدهم
تعداد روزهایی که نماد 

معامله شده است

پایان سال مالی

سرمایهقیمت سهمارزش بازار
میلیون ریالریالمیلیون ریالمیلیون ریال

29/12/139321,625,12149,071174753,2001،883400,000
29/12/139410,993,26218,932154626,4001,566400,000
30/12/139554،487،91694،267213722,4001،806400,000
29/12/1396209,315,106508,131236933,2002,333400,000
29/12/1397223,321,721828,9882371,583,6003,959400,000
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۶

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات

ر سهم و عملکرد واقعی اطالعات مقایسه اي پیش بینی درآمد ه
و عملکرد واقعی 29/12/1397اطالعات مربوط به پیش بینی هاي درآمد هر سهم شرکت براي سال مالی منتهی به 

:آن به شرح زیر بوده است 

ارقام به میلیون ریال

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

1397د واقعی عملکر30/11/1396

1,316,5301,609,834درآمد حاصل از فروش

)1,200,537()1,018,650(بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

297,880409,297سود ناخالص
)96,152()93,260(هزینه هاي فروش ، اداري و عمومی

)24,770()10,000(ي عملیاتی) هزینه ها(خالص درآمدها 
194,620288,375سود عملیاتی

)48,451()70,000(هزینه هاي مالی
6201,938درآمد حاصل از سرمایه گذاري

15,195)2,000(ي متفرقه) هزینه ها(خالص درآمدها 
123,240257,057سود قبل از مالیات

)42,400()27,875(سال جاري مالیات
)986(-سال قبلمالیات

95,365213,671سود خالص
238534ریال–سهم د پس از کسر مالیات هرسو

در مورد رتبه کیفیت افشاء اطالعات و نقد شوندگی سهام اطالعات
.این خصوص موجود نمی باشد در سامانه بورس ، اطالعاتی در1397سال انتشار رتبه بندي با توجه به عدم 
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٧

جایگاه شرکت در صنعت
برتـر کـل کشـور    شـمار ده شـرکت   وزه شـرکت در  حـ در ایـن  . و سرامیک مـی باشـد   فعالیت شرکت در زمینه تولید کاشی

شـمار اولـین   شـرکت در  ، همچنـین از نظـر صـادرات   . می باشد که به کیفیت باال و تنوع محصول شهرت قابل تـوجهی دارد  
: می باشد بشرح زیر فروشقام مقایسه ايار. است به اروپاکاشی و سرامیکصادر کنندگان

شرکت فن آوريوضعیت 
دانـش  در سـطح بـین المللـی ،    نه تولید کاشی و سرامیک با سخت افزارهاي قابل قیاس وجود سه کارخانه تخصصی در زمیبا 

سـرامیک  قادر است انواع محصوالت کاشی و ، این شرکت جهانی فن آوريترین مدرن ترین و به روزو استفاده از فنی ممتاز
بـا کیفیتـی   را ) کیفیت آن به سـنگ تشـابه دارد   که قابلیت( را با تنوع در رنگ ، اندازه و به صورت ساده ، لعابدار ، پرسالنی 

.تولید و به بازار عرضه نماید مناسب 

محیط حقوقی شرکت
:مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از

قانون تجارت 
قانون سازمان بورس و اوراق بهادار

مستقیمهايقانون مالیات
امور اجتماعی کار و قانون

ین اجتماعیتامقانون 
قانون مبارزه با پولشویی

صولمح
29/12/1396سال مالی منتهی به 29/12/1397سال مالی منتهی به 

جمعصادراتداخلی جمع صادرات داخلی 
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

557,76523,833581,598438,82224,193463,015کاشی دیوار 
370,08429,565399,649257,87524,399282,274کاشی کف 

572,80234,300607,102354,84069,142423,982کاشی پرسالن 
19,8651,62021,48524,8255,84930,674سایر 
1,520,51689,3181,609,8341,076,362123,5831,199,945جمع
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٨

عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاريبرمروري 

:عملکرد شرکت در دوسال اخیر به صورت مقایسه اي همراه تغییرات نسبت به سال قبل به شرح زیر است 
نسبت به درصد تغییرات1396سال 1397سال 

سال قبل

) :میلیون ریال(و زیان اقالم صورت سود) 1
1,609,8341,199,94534کل فروش

1,520,5161,076,36241فروش داخلی
)28(89,318123,583فروش صادراتی

1,200,537934,30428بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
96,15284,18814فروش ، اداري و عمومیهزینه هاي 

15)21,516()24,770(الم عملیاتی سایر اق
)15(48,45156,752هزینه هاي مالی

17,1332,279652و درآمدها)هزینه ها(خالص سایر 
257,057105,464144سود قبل از مالیات

213,67183,240157سود خالص
) :هزارمترمربع(مقدار تولید)2

)3(2,4942,561کاشی دیوار
2,3322,3011کاشی کف

)4(2,2152,307و گرانیتیکاشی پرسالن
)2(7,0417,169کل تولید

) :هزارمترمربع(مقدار فروش )3
)7(2,5072,707کاشی دیوار
2,4202,3095کاشی کف

2,3792,2396و گرانیتیکاشی پرسالن
)41(1729سایر

7,3237,2841کل مقدار فروش 

:)میلیون ریال(مبلغ فروش  ) 4
581,598463,01526کاشی دیوار 

399,649282,27442کاشی کف
607,102423,98243و گرانیتیکاشی پرسالن

)30(21,48530,674سایر
1,609,8341,199,94534کل مبلغ فروش



)سهامی عام(شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1397اسفند 29سال مالی منتهی به 

٩

درصد تغییرات1396سال 1397سال 
نسبت به سال قبل

)میلیون ریال(آمار خرید و مصرف مواد اولیه ) 5
752,057464,94962خرید مواد اولیه

655,552442,31648مصرف مواد اولیه

):میلیون ریال(تغییرات در سرمایه گذاري ها) 6
214,078210,1162مشهوددارایی هاي ثابت 

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

732,384562,71330حقوق صاحبان سهام) الف
58,12447,40723بدهی هاي بلند مدت) ب

)45(44,00080,000مصوبتقسیم سود) ج 

:)میلیون ریال( تغییرات در وضعیت نقدینگی ) 8

بر حسب ضـرورت  وبودهعمدتاً درآمد حاصل از فروش محصوالت 1397منابع اصلی نقدینگی شرکت در سال ) الف 
عمـدتاً از تسهیالت بانکی جهت تامین سرمایه در گردش استفاده گردیده است ، همچنـین مصـارف نقـدي شـرکت    

پرداخـت  ، ) بـرق و گـاز  ،آب (انرژي مصـرفی  پرداخت بهاي ، پرداخت حقوق و دستمزد ، قطعات و خرید مواد اولیه
.مالیات ، بازپرداخت تسهیالت مالی و پرداخت سود سهامداران بوده است

:)میلیون ریال(جریان وجوه نقد ) ب 
درصد تغییرات1396سال 1397سال 

نسبت به سال قبل
72,64366,02910مانده وجه نقد آغاز سال

)102(223,019)5,742(وجه نقد ناشی از فعالیتهاي عملیاتی)خروج(جریان خالص ورود
)49()112,981()57,357(وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی) خروج(جریان خالص 

9)27,110()29,519(مالیات بر درآمد پرداختی
)52()38,002()18,405(وجه نقد ناشی از فعالیتهاي سرمایه گذاري)خروج(جریان خالص 

421)39,148(125,831وجه نقد ناشی از فعالیتهاي تامین مالی)خروج(جریان خالص ورود
1,50683680تاثیر تغییرات نرخ ارز

88,95772,64322مانده وجه نقدپایان سال



)سهامی عام(شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1397اسفند 29سال مالی منتهی به 

١٠

از سیاستهاي مالی شرکت معطوف به بازپرداخت تسهیالت بانکی ، پرداخت سود سهامداران ، تقویـت سـرمایه درگـردش    )ج 
.استپرداخت بدهیها و همچنین اخذ تسهیالت بانکی مجدد باز کاهش دوره وصول مطالبات و افزایش دوره طریق

:نسبت هاي مالی ) 9
1396سال 1397سال فرمول محاسبهنسبت مالی

:نسبتهاي نقدینگی

جاري
جاريهايدارائی

48/142/1 جاريهايبدهی

آنی
)پیش پرداختها+موجودیها(-داراییهاي جاري

90/083/0
بدهی جاري

:نسبتهاي اهرم مالی

بدهی
جمع بدهیها

63/063/0 جمع دارائیها
:نسبتهاي فعالیت

دفعات گردش موجودي 
کاال

هاي تمام شده کاالي فروش رفتهب
49/513/4 متوسط موجودي کاال

گردش دارائی ثابت
درآمد فروش

52/771/5 ثابتدارائیهاي

گردش جمع دارائیها
فروش 

81/078/0 مجموع داراییها

متوسط مطالباتروز-دوره وصول مطالبات
×365182209 فروش

:نسبتهاي سود آوري

به فروشسود ناخالص
سود ناخالص

25/022/0 درآمد فروش

به فروشسود عملیاتی
سود عملیاتی

18/013/0 درآمد فروش

بازده حقوق صاحبان سهام
سود خالص

33/015/0 متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهاي دوره

نقد شوندگی سود
تیخالص نقد حاصل از فعالیتهاي عملیا

)03/0(68/2 سود خالص

جریان نقدي هر سهم
خالص نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتی

)14(558 تعداد سهام در پایان دوره



)سهامی عام(شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1397اسفند 29سال مالی منتهی به 

١١

خدمات پس از فروشفروش و فعالیت هاي مربوط به
و ارائـه خـدمات   کشـور به منظور بازاریابی و حفظ و توسعه بازار در داخل و خارج 1397طی سال شرکت اهم فعالیت هاي

: به شرح ذیل می باشد تر پس از فروش مناسب
.ق بازار یمحصول جدید منطبق با سال/ طرح 350تولید و عرضه حدود -
تقویت فروش مبتنی بر سفارش و انجام مقدمات ورود به حوزه بازار کاالي لوکس و ایجاد برندهاي تجـاري جدیـد کاشـی    -

.الوند 
.بررسی و تحلیل بازارهاي داخلی و صادراتی آوري وبه روز-
صادرات به کشورهاي آذربایجان ، عراق ، پاکستان ، افغانستان و قطر و ادامه صادرات به سایر کشورهاي اروپایی از جملـه -

.آلمان روسیه و 
ار ، ارتقـاء و  تعامل با نمایندگان فروش شـرکت شـامل برگـزاري همـــایش بـه منظـور هـم اندیشـی جهـت تنظـیم بـاز           -

).حدود رواداري کیفی تولیدات(فنی تثبیت بازار فروش و آموزش مسائل
استمرار استفاده از سالیق بازار مصرف در امور مربوط به انتخـاب محصـول و طـرح و اسـتمرار مسـتند سـازي و تهیـه        - 

.  کاتالوگ مرتبط شناسنامه جهت طرح هاي تولیدي و همچنین توزیع طرح هاي جدید به صورت پکیج به همراه 
.تشکیل مستمر کمیته تحقیق و توسعه بازار براي انتخاب طرح و برنامه ریزي جهت تولید طرح هاي جدید - 
.شناسایی نیاز انبوه سازان و پروژه هاي ساختمانی در سراسر کشور و ایجاد ارتباط با ایشان در جهت فروش محصوالت - 
فروشـگاه  5انل و ارائه خدمات به نمایندگان فـروش شـرکت شـامل تجهیـز     پشتیبانی بازار با توزیع کاشی و نصب در پ- 

2نمایندگی در سطح کشور از  طریق ایجاد دکـور زنـده جهـت معرفـی محصـوالت و نصـب سـردرب فروشـگاه هـاي          
.نمایندگی در راستاي ارتقاء برند الوند 

. حضور در نمایشگاه بین المللی تهران به صورت گالري دکور زنده - 
تـابلوي تبلیغـاتی   27، کاتالوگ و برپـایی  CDآگهی در نشریات تخصصی ، به روز رسانی سایت تبلیغاتی شرکت، درج - 

. در گذرگاه هاي مهم سطح کشور 
. گان کاشی و سرامیک کنندفی تولیدنتعامل با انجمن ص-

وابستهاطالعات مربوط به معامالت با اشخاص
، هایی که اعضاي هیئت مدیره و یا مدیرعامل شـرکت  موسسات و شرکتو همچنین اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 

باشند بدون اجازه هیئت مدیره در معامالتی کـه بـا شـرکت یـا بـه حسـاب       می شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها 
در صـورت اجـازه نیـز هیئـت     ونشده انـد  بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم ، می شود انجامشرکت

را به اولین مجمع عمـومی عـادي   و گزارش آننموده است مدیره بازرس شرکت را از معامله اي که اجازه آن داده شده مطلع 
بـاره چنـین معاملـه اي بـه     نظر خود را در، و بازرس نیز ضمن گزارش خاصی حاوي جزئیات معاملهخواهد داد صاحبان سهام 

عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در بدیهی است . نمودهد خواارائههمان مجمع
. مجمع عمومی عادي هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق راي نخواهد داشت 



معامالت با اشخاص وابسته
معامالت انجام شده با  اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

پرداخت و دریافتفروش کاالخرید کاال و خدماتنحوه تعین قیمتمشمول ماده 129نوع وابستگینام شخص وابستهشرح

شرکت همگروهلعابیران
-31,501382قیمت بازار√وعضومشترك هیئت 

--6,061قیمت بازار√عضو هیئت مدیره صنایع خاك چینی ایران

شرکت همگروهصنایع سرام آرا
14,26823,76125,000قیمت بازار√وعضومشترك هیئت 

--915قیمت بازار√شرکت همگروهبین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردي تامین

52,74524,14325,000

معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است . 
مانده حسابهاي نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

جمع

شرکتهاي تحت کنترل مشترك

(مبالغ  به میلیون ریال)

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند ( سهامی عام) 
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
اسفند  1397 سال مالی منتهی به 29

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شخص شرح
وابسته

موجودي مواد و کاالي
امانی نزد دیگران

دریافتنی هاي
تجاري و  غیر 

تجاري
کاالي امانی پیش پرداخت ها

دیگران نزد ما
پرداختنی هاي

تجاري و  غیر تجاري
سود 

سهام پرداختنی

13971396
مانده حسابهاي نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

بدهیطلببدهیطلب
279,490-366,891-62,349305,542--1,000-سرمایه گذاري صدرتامینواحد تجاري اصلی

33,048-1,725--4,771-2,897-149لعابیران
2,153-2,419-2,40712----صنایع خاك چینی ایران

-1,778-5,139--7-135,133صنایع سرام آرا
-25--------معدنی امالح ایران

296---------کاشی سعدي
---71----71-بین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردي تامین

1625,2042,89777,178125,2104,1441,80335,497جمع
1626,2042,897769,527305,5545,210371,0351,803314,987

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شخص شرح
وابسته

موجودي مواد و کاالي
امانی نزد دیگران

دریافتنی هاي
تجاري و  غیر 

تجاري
کاالي امانی پیش پرداخت ها

دیگران نزد ما
پرداختنی هاي

تجاري و  غیر تجاري
سود 

سهام پرداختنی

1397

12

1396
خالصخالص

شرکتهاي تحت کنترل مشترك

جمع کل

شناسایی نشده است. و 1396 هزینه یا ذخیره در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال هاي 1397



)سهامی عام(شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1397اسفند 29سال مالی منتهی به 

١٣

:مانده تضامین اشخاص وابسته به شرح زیر است -
)مبالغ به میلیون ریال(

نوع وابستگینام شخص وابستهشرح
13971396

تضمین 
دریافتی

تضمین
اعطائی

تضمین 
دریافتی

تضمین
اعطائی

شرکتهاي 
تحت کنترل 

مشترك

هشرکت همگرولعابیران
و عضو مشترك هیئت مدیره

66,000158,72066,000158,720

332,668-332,668-عضو هیئت مدیرهصنایع خاك چینی
شرکت همگروهصنایع سرام آرا

و عضو مشترك هیئت مدیره
86,16630,56586,16630,565

شرکت همگروهکاشی سعدي
و عضو مشترك هیئت مدیره

180,00064,800180,00064,800

332,166586,753332,166586,753جمع

طالعات تعهدات مالی آتی شرکتا
درتــاریخ ترازنامــه 1347اصــالحیه قــانون تجــارت مصــوب ســال 235هــاي احتمــالی موضــوع مــاده بــدهی

:شرح زیر استه ب
1396سال 1397سال 

میلیون ریالمیلیون ریال
895,277877,874اصاسناد تضمینی واگذاري به اشخ



نظام راهبري شرکت
اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره  (1

اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به شرح زیر است :

اعضاء هیئت مدیره
میزان مالکیت 

درسهام شرکت 
( سهم) 

نام و نام خانوادگی
تاریخ عضویت در تحصیالتسمتموظف/غیرموظف( نماینده شخصیت حقوقی) 

هیئت مدیره
عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر 

سال اخیر شرکت ها در 5

شرکت فرآوري و ابنیه ( سهامی خاص) 1393/06/15فوق لیسانسرئیس هیئت مدیرهغیر موظفاحد ایروانی تبریزي پور1,600شرکت معدنی امالح ایران ( سهامی عام) 

مدیرعامل و نایب موظفمحمود مومنی356,020,931شرکت سرمایه گذاري صدرتامین ( سهامی عام) 
سهامی عام ) 1397/3/22فوق لیسانسرئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سرام آرا ( 

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند(سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
اسفند 1397 سال مالی منتهی به 29

مدیرعامل و نایب موظفمحمود مومنی356,020,931شرکت سرمایه گذاري صدرتامین ( سهامی عام) 
سهامی عام ) 1397/3/22فوق لیسانسرئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سرام آرا ( 

شرکت ایران یاسا( سهامی عام) 1395/10/01فوق لیسانسعضو هیئت مدیرهغیر موظفعطاء معروفخانی1,600شرکت فرآورده هاي نسوز ایران ( سهامی عام) 

-1395/01/25دکتراعضو هیئت مدیرهغیر موظفسید حسین سید اصفهانی40,000شرکت صنایع خاك چینی ایران ( سهامی عام) 

شرکت آپادانا سرام ( سهامی عام) 1395/08/08دکتراعضو هیئت مدیرهغیر موظفداریوش محمودي1,000شرکت سرمایه گذاري هامون شمال ( سهامی عام) 

14



)سهامی عام(شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1397اسفند 29سال مالی منتهی به 

١۵

کمیته هاي تخصصی هیئت مدیره  ) 2
. می باشدحسابرسی داخلیکمیته تخصصیدارايت مدیره ئهی

تعداد جلسات هیئت مدیره) 3
.یل گردیداعضاء تشکحد نصاب مورد جلسه هیئت مدیره با حضور 23،طی سال مالی مورد گزارش

باره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره اطالعات در)  4
مدیرعامل و اعضاء هیئت مـدیره توسـط شـرکت    و پاداشخصوص تعیین حقوق و مزایافرآیند تصمیم گیري در

. ی پـذیرد  صورت مو مجمع عمومیتامین وابسته به شرکت سرمایه گذاري تامین اجتماعیسرمایه گذاري صدر
حق حضـور در جلسـات برگـزار    به غیر از ی هیچ گونه پاداش و تسهیالتغیر موظف همچنین اعضاء هیئت مدیره 

.دریافت نمی دارندشده هیئت مدیره 

:اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ) 5
می باشد که در مجمـع عـادي   سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت 
رس مستقل و بازرس قـانونی را  سالیانه انتخاب گردیده است ، همچنین مجمع اختیار پرداخت حق الزحمه حساب

. اساس قرارداد منعقده ، به هیئت مدیره شرکت تفویض نموده است بر



)سهامی عام(شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1397اسفند 29سال مالی منتهی به 

١۶

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت 
: و ضعف با توجه به ارزیابی محیطی به شرح زیر است دیدات ، فرصتها ، نقاط قوت هت

ارزیابی محیطی

:نقاط قوت
وجود کارشناسان خبره و با سابقه -1
سبد نسبتاً کامل محصوالتو نام تجاري برتر-2
توانایی نوآوري و تمایزگرایی در طرح و رنگ و اندازه و حضـور در بـازار   -3

سنگ 
و توانایی تولید محصول با کیفیت انش روزتجهیزات سخت افزاري و د-4

برتر
و فضاي مناسب براي افزایش تولیدموقعیت مناسب جغرافیایی-5
سابقه صادراتی و امکان استفاده از مزایاي صادرات -6
شبکه فروش گسترده و بالنسبه وفادار-7
)تولید مشترك(توان مشارکت با شرکت هاي خارجی-8
م با تامین کننده مواد اولیه و قطعاتتوانایی تعامل الز-9

اوراق بهادارحضور در بورس -10

:نقاط ضعف
طوالنی بودن فرآیند تولید طرح جدید-1
انحصاري بـه نماینـدگان   به صورتوابستگی مکانیزم فروش شرکت –2

فروش 
ضعف در تشخیص و تمرکز در بازارهـاي بـالقوه یـا داراي پتانسـیل     -3

راتیالزم داخلی و صاد
ناکارآمـــدي نســـبی در خـــدمات و تبلیغـــات بـــه تناســـب      –4

بخش بندي هاي مورد نیاز بازار
)که مختص این صنعت است (دوره وصول مطالباتطوالنی بودن -5

:فرصتها
و ورود به بازار سنگ)برند پذیر(امکان تولید محصول متمایز-1
ارجیامکان همکاري هاي فنی با شرکتهاي معتبر خ-2
تعدد تامین کنندگان معتبر مواد اولیه و تجهیزات -3
کشورهاي همجواربازارهاي صادراتی-4
)لعاب و رنگ(مشارکت تامین کنندگان در کیفیت کاال و خدمات -5
)دوام،کیفیت و به صرفه بودن(گران بودن برخی از محصول جایگزین-6

:تهدیدها
رکود ساخت و ساز-1
و پایین بـودن نسـبی نـرخ    سازي محصوالت الوند سهولت در مشابه-2

فروش محصوالت رقبا 
نقل و انتقال ارزتامین واقتصادي موثر در-محدودیتهاي سیاسی-3
افزایش نرخ ارز–4
ضوابط جدید صادراتی در ارتباط با برگشت ارز حاصل از صادرات-5
رفتار رقبا در بازار-6
در حجم باالنیاز به نقدینگی -7
باال بودن هزینه هاي حمل مواد اولیه در داخل کشور-8



)سهامی عام(شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1397اسفند 29سال مالی منتهی به 

١٧

.شرح زیر می توان خالصه نموده و راههاي برون رفت از آن را بریسکها و تهدیدات صنعت کاشی و سرامیک در حال حاضر 

:ریسکها و تهدیدات ) الف 
رکود حاکم بر بازار مسکن-1
و سرامیکفقدان هماهنگی تولید کنندگان کاشی -2
تحریم هاي اقتصادي و بانکی-3
تغییرات بازار ارز-4
وامل محدود کننده در رقابت پذیريریسک ع-5
سرامیک ایران در بازارهاي جهانیبرند کیفی کاشی و شناساییفقدان-6
بی توجهی به بخش معدن-7

:راههاي برون رفت ) ب
و اقدام در جهت رفع آنها بررسی نقاط بحران و تنگناها به روش علمی–1
همکاري موثر واحدهاي تولیدي در تشکل هاي صنفی و رعایت و اعمال تصمیمات جمعی –2
استفاده بهینه از مزیتهاي نسبی موجود در جهت کاهش بهاي تمام شده تولید –3
تعیین عادالنه قیمت هاي داخلی با رعایت حقوق مصرف کننده –4
در مواردي که امکان تولید داخلی میسـر نمـی   (ود مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز صنعت کاهش تعرفه هاي ور-5

و استفاده از تسهیالت ورود موقت ) باشد
. تدوین استراتژي مناسب و اعمال سیاستهاي حمایتی در خصوص صادرات–6
رکیکنترل بیشتر واردات کاشی و سرامیک از طریق اعمال تعرفه هاي مناسب گم–7

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

نگهـداري سـوابق   و )داخلی و خـارجی (احراز هویت ارباب رجوع در انجام معامالت از طریق فرم اعتبار سنجی - 1
...شامل مشخصات شناسنامه اي ، کد ملی ، آدرس ، تلفن تماس ، شرکت معامالتطرف مربوط به 

پرسنل مطابق با آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشوییآموزش -2

.و مالیبازرگانی،فروشهايارائه گزارشات فصلی به مدیریت و اطالع رسانی موارد خاص به کارکنان واحد- 3

کنترل اقدامات انجام شده توسط مسئول مبارزه با پولشویی-4

اخذ چک هاي دریافتی صرفاً از حساب بانکی متعهد- 5

به صورت واریز به حساب بانکی ذینفع با درج شماره حساب در متن چکپرداخت بدهی- 6



)سهامی عام(شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1397اسفند 29سال مالی منتهی به 

١٨

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

:گزارش وضعیت مصرف انرژي در شرکت 
:به شرح جدول ذیل است 1397مصرف برق ، گاز و آب کارخانجات شرکت در  

)میلیون ریال(مبلغ مقدار مصرفشرح منبع انرژي
26,81430,307)هزار متر مکعب(گاز 
38,73233,109)مگا وات ساعت(برق 
1875,426)هزار متر مکعب(آب 

از مهمترین فعالیت هاي صورت گرفته در کارخانجات در راستاي مصوبات کمیته انرژي شرکت جهت کاهش مصرف و 
:به شرح موارد زیر می باشد 1397مدیریت حامل هاي انرژي طی سال 

 برق:
ات اوج مصرف، تهیه لعاب و اسپري درایر در ساعاز بالمیل هاي تهیه بدنه عدم استفاده - 1
رفع نشتی هاي کمپرسورهاي هواي فشرده جهت کاهش مصرف برق-2
پایش ماهیانه مصارف برق کارخانجات جهت کنترل و بهینه سازي مصارف - 3
1396ت به سال نسب2در کارخانه الوند مصرف برق به ازاي تولید هر واحد محصول درصدي2کاهش -4

 گاز:
جهت کاهش مصرف گازکارخانجاتتنظیم مشعل هاي کوره هاي - 1
ترمیم عایق داخلی اسپري درایرهاي کارخانجات جهت کاهش اتالف انرژي حرارتی-2
ترمیم نسوزها و عایق هاي داخلی کوره ها جهت کاهش اتالف انرژي حرارتی - 3
ینه سازي مصارف پایش ماهیانه مصرف گاز کارخانجات جهت کنترل و به-4
نسبت به 3و2و 1درصد مصرف به ازاي تولید هر واحد محصول در مجموع کارخانجات الوند 3کاهش - 5

1396سال 

 آب:
3و 1کارخانجات الوند در بالمیل هاي ) پساب(استفاده مجدد از آب مصرفی تولید - 1
پایش ماهیانه مصارف آب کارخانجات جهت کنترل و بهینه سازي مصارف-2
در نقاط مورد نظر جهت شناسایی دقیق و پایش مصارفب کنتور آب نص- 3
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3و 2و 1مصرف آب به ازاي تولید هر واحد محصول در مجموع کارخانجات الوند درصدي12کاهش-4
1396نسبت به سال 

:گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت 

یسـت محیطـی فعالیـت شـرکت کـه      رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زاقدامات انجام شده در خصوص 
ادامه داشته است به شرح ذیل 1397در سال ISO14001:2015مدیریت زیست محیطیبر اساس استاندارد

:است 

در پایش با اندازه گیري و تحلیل آالینده هاي محیط زیست يانجام خود اظهار–1
اصالحی شناسایی و ارزیابی جنبه هاي محیط زیست و انجام اقدامات –2
استفاده مجدد از پودر فاین در تولید –3
جابجایی محل تفکیک ضایعات –4
استفاده مجدد از پساب هاي تولید در بالمیل هاي تهیه بدنه –5
زاي آزبست خطرناك و سرطانمادهامحاء نخ هاي گرافیتی حاوي–6
محصور کردن غبارگیرها –7
بخار آب اسپري درایر در تولید بررسی اولیه پروژه استفاده از 8

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

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

ارکنانکحفظ سالمتیبه منظور اختصاص بودجه ورزشی - 1
ي مختلفناسبت هابه کارکنان در م...) برنج ،گوشت،مرغ ،(سبد کاالي اساسی رائها-2
درمان به منظور پوشش هزینه هاي درمانوامبه پرسنل طبق آیین نامهدرمان تخصیص وام- 3
و لباس کار کارکنان ) در وعده هاي صبحانه، نهار و شام(تامین سرویس ایاب و ذهاب ، غذا -4
محیط کـار و تـامین   ارائه خدمات پزشکی و درمانی توسط پزشک در کارخانجات به منظور پیشبرد امور بهداشت- 5

سالمت و بهداشت جسمی کارکنان
ــوادث و       - 6 ــگیري از ح ــار و پیش ــیط ک ــتی در مح ــی و بهداش ــت فن ــررات حفاظ ــراي مق ــن اج ــر حس ــارت ب نظ

بیماري ها با برگزاري کمیته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهیانه
با توجه به مخاطرات شغلی ، شناسـایی زود  انجام معاینات دوره اي به منظور بررسی روند سالمت شغلی کارکنان-7

هنگام بیماري هاي شغلی و جلوگیري از عوارض ناشی از کار و ارزیابی روش هاي کنترلی
خدمات مشاوره اي توسط روانشناس بالینی به منظور تامین سالمت روح و روان کارکنانارائه-8
نانکارکتخصیص وام هاي مختلف جهت پوشش بخشی از هزینه هاي جاري-9
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:فعالیت هاي توسعه منابع انسانی 

:برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی جهت کارکنان ) الف

:به شرح زیر است 1397خالصه اقدامات شرکت در زمینه آموزش در سال 
:براي سطوح مختلف HSEدوره هاي آموزشی .1

ISO 45001:2018سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی -

ISO 14001:2015یست محیطی سیستم مدیریت ز-

حفاظت شنوایی و تنفسی-
جوشکاري و اصول ایمنی آن-
ایمنی کار در ارتفاع-
دوره هاي آموزشی اطفاء حریق ، ایمنی در برابر زلزله ، جست و جو و نجات ، مدیریت بحران و برگزاري -

ضطراريجهت تیم واکنش در شرایط امانورهاي دوره اي اطفاء حریق و نجات مصدوم

:دوره هاي مدیریت .2
رویکرد فرآیندي-
برنامه ریزي استراتژیک-
کارگروهی-
مبارزه با پولشویی-

دوره آموزشی کوره هاي رولري.3
SPCدوره آموزشی هزینه هاي کیفیت .4

ISO 14001:2015دوره آموزشی مدیریت ریسک مبتنی بر استاندارد .5

....و یدوره آموزشی معامالت تجاري به زبان انگلیس.6
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اطالعات مربوط به ترکیب نیروي انسانی شرکت ) ب
کارکنـان و بـه تفکیـک    دسرانه تولید و متوسط هزینه هـاي کارکنـان شـرکت در مـاه براسـاس متوسـط تعـدا       

:به شرح زیر است 1397در سالکارخانجات 

.نفر بوده است 587تعداد کارکنان در سال قبل متوسط 

کارخانجات 
متوسط هزینه سرانه سرانه تولید متوسط تعداد کارکنان

کارکنانماهیانه 

میلیون ریالمترمربعجمعيپیمانکارقرارداديرسمی

2689,30551-17261الوند 
9325,08254-2192الوند 
17912,37450-31178الوند 

54013,04051-9531جمع

83-49-841دفتر مرکزي 
58911,95554-17572جمع کل
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٢٢

1396مالیمرتبط با گزارش حسابرس و بازرس قانونی عملکرد سالاقدامات انجام شده در خصوص تکالیف 
شماره بند 
گزارش 

حسابرس و 
بازرس قانونی

شماره بند 
اقدامات انجام شدهتصمیمات متخذهصورتجلسه

51

:مطلب خاص تاکید بر 
صورت هـاي مـالی   5-3همانگونه که در یاداشت توضیحی 

میلیارد ریال از موجودي هاي مواد اولیـه ،  46درج شده ، 
مواد کمکی و بسته بندي و قطعات و لوازم یدکی به دلیـل  

غیرقابــل مصــرف ) پروســه تولیــد(تغییــرات ماشــین آالت 
ش در میلیارد ریال زیان کاهش ارز30گریده،که بابت آنها 

در این خصوص قیمت کارشناسی . حسابها ثبت شده است 
.اقالم یادشده به این سازمان ارائه نشده است 

ــد شــامل ماشــین آالت و امــالك و   دارایــی هــاي غیــر مول
همچنین عمده قطعات یدکی و بخشی از مواد اولیه راکـد و  

ــایر دادگســتريســنواتی باانجــام کارشناســی رســمی  و س
در ارتبــاط بــا . فــروش رســیده اســتتشــریفات قــانونی بــه

باقیمانده مواد اولیه و قطعـات یـدکی راکـد امکـان سـنجی      
مصرف آن در جریان اسـت کـه بـه تبـع نتیجـه ، در سـال       

اقـدام  آن نسبت به فروش اقـالم غیـر قابـل مصـرف     1398
.خواهد شد

72

:گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی 
22و 21ل مفاد مـاده  شواهد کافی در خصوص رعایت کام

ثبـت  "قانون ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد مبنی بر 
کلیه نرم افزارهاي مالی و اداري مورد اسـتفاده شـرکت در   
شــوراي عــالی انفورماتیــک و نیــز حصــول از اصــالت نــرم  

در اختیار ،افزارهاي فوق بر اساس نظر شوراي عالی مذکور
.این سازمان قرارنگرفته است 

رم افزارهـاي مـورد اسـتفاده شـرکت، نـرم افـزار یکپارچـه        ن
اطالعات مدیریت همکاران سیستم است که آخرین گـواهی  
تاییــد اصــالت و ثبــت نــرم افــزار مــذکور در شــوراي عــالی 

با اعتبار یک سال در تـاریخ  893457انفورماتیک به شماره 
شایان ذکر است بـا عنایـت   . اخذ گردیده است21/9/1395

سیستم ها شرکت همکاران سیستم نسبت به تغییربه اینکه 
به راهکاران اقدام نموده نسـبت بـه تمدیـد اعتبـار تاییدیـه      

.مذکور اقدامی به عمل نیاورده است

1 -83

ــاده  ــاد م ــوص  240مف ــارت در خص ــانون تج ــالحیه ق اص
پرداخت سود سهام به سهامداران عمده ظرف مـدت شـش   

سـهام بطـور   ماه پس از تصمیم مجمـع عمـومی صـاحبان    
.کامل رعایت نشده است 

در خصوص پرداخت بدهی با توجه به نقدینگی شرکت طـی  
. هماهنگی با هلدینگ اقدام خواهد شد

2-84

پیگیري هاي شرکت در ارتباط با تکالیف مقـرر در مجمـع   
صاحبان سهام ، در مـوارد  1396خرداد 20عمومی عادي 

ارش به نتیجه این گز14و13و8،10-1مندرج در بندهاي 
. نهایی منجر نگردیده است 

در 14و 8،10-1اقدامات انجام شده در ارتباط با بنـدهاي  
گـزارش  13موضـوع بنـد   . گزارش تقدیمی منعکس اسـت  

مربوط به عدم رعایت حد نصاب میزان سهام شناور شـرکت  
)دستور العمل پذیرش در بورس و اوراق بهادار(می باشد 

95
دریافتی از وکیل حقوقی شـرکت ، بـا جعـل    طبق تاییدیه

میلیون ریال از حساب شرکت نزد 2,600یک فقره چک ، 
بانک اقتصـاد نـوین برداشـت شـده کـه اقـدامات حقـوقی        

.تاکنون به نتیجه نرسیده است 

پیرو دادخواسـت حقـوقی جهـت محکومیـت بانـک ، حکـم       
بدوي به نفع شرکت صادر شده و پس از اعتـراض بانـک بـه    

صادره ، پرونده به دادگاه تجدیـد نظـر ارجـاع گردیـده     راي 
.است که تاکنون نتیجه آن مشخص نمی باشد 
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1396مالیمرتبط با گزارش حسابرس و بازرس قانونی عملکرد سالاقدامات انجام شده در خصوص تکالیف 
شماره بند 
گزارش 

حسابرس و 
بازرس قانونی

شماره بند 
ت انجام شدهاقداماتصمیمات متخذهصورتجلسه
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صـورتهاي  4-1همانگونه که در یادداشت توضیحی 
میلیـارد ریـال از مانـده    675مالی منعکس اسـت،  

دریافتنی هاي تجاري عمدتاً مطالبات از نمایندگان 
فروش بوده که در سال مالی مورد گـزارش نسـبت   

62سال مالی قبـل  (درصد 56آن به فروش حدود 
ی سـال مـالی مـورد    عالوه بر ایـن طـ  . است) درصد

میلیـارد ریـال تسـهیالت    886گزارش جمعاً مبلـغ  
عمـدتاً بـراي خریـد    (مالی از سیستم بانکی کشـور  

دریافت و بابت هزینه سود و کارمزد آن ) مواد اولیه
میلیارد ریال پرداخت و در صورت سـود و  57مبلغ 

با عنایت به مراتب مذکور، . زیان انعکاس یافته است
تی در خصــوص وصــول بموقــع الزم اســت تمهیــدا

. مطالبات اتخاذ گردد

وصول مطالبات معوق بطور مستمر توسط واحـدهاي  
. حقوقی ، مالی و فروش شرکت پیگیري مـی گـردد   

ضـمن حفـظ رونـد    "کاهش دوره وصـول مطالبـات   
و همچنین کاهش موجودي کـاالي سـاخته   "فروش

موجـودي کـاالي   . در دستور کار شـرکت مـی باشـد   
بـه ترتیـب   1397ابتدا و پایان سال ساخته شده در 

ــدار   ــه مق ــع و  1،445ب ــزار مترمرب ــزار 1،173ه ه
هزار مترمربـع کـاهش   272مترمربع بوده که مقدار 

همچنین دوره وصول مطالبـات شـرکت   .داشته است
روز بـوده کـه در سـال    209، مـدت  1396در سال 

.روز کاهش یافته است182به 1397
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ایر مسـئولیتهاي قـانونی و   گزارش در مورد س
:مقرراتی حسابرس 

ــانون 33در اجــراي مــاده  دســتورالعمل اجرایــی ق
مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایـت مفـاد   
قانون مزبور، آئین نامه ها و دستورالعملهاي اجرایی 
مرتبط، در چارچوب چک لیستهاي ابالغـی مرجـع   
ــن   ــربط و اســتانداردهاي حسابرســی، توســط ای ذی

علیرغم انجام . زمان مورد ارزیابی قرار گرفته استسا
برخی اقدامات در این خصوص، مفاد قـانون مزبـور،   
آئین نامه ها و دستورالعملهاي قابل اجرا در شرکت، 

.بطور کامل رعایت نشده است

رعایت کامل قوانین و مقررات قانون مبارزه با 
پولشویی و دستورالعمل هاي اجرایی آن در 

شایان ذکر است . ر شرکت می باشددستور کا
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی جهت مدیران ، 
روسا ، سرپرستان و کارکنان واحدهاي ذیربط 
کارخانجات برگزار شده و در ارتباط با کارکنان 

در . دفتر مرکزي در دستور کار شرکت قرار دارد
حال حاضر کلیه اطالعات طرف معامالت شرکت 

امه اي، کد ملی ، آدرس شامل مشخصات شناسن
چکهاي دریافتی . اخذ می گردد ... ، تلفن تماس 

از خریداران الزاماً از حساب بانکی متعهد بوده و 
پرداختهاي شرکت ، واریز به حساب بانکی ذینفع 

.با درج شماره حساب در متن چک می باشد



)سهامی عام(شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1397اسفند 29سال مالی منتهی به 

٢۴

پیشنهاد هیئت مدیره براي تقسیم سود
در ریال می باشد کـه  میلیون 213,671ی منعکس می باشد، سود خالص سال بالغ بر همانگونه که در صورتهاي مال

ام پیشـنهاد  ــــبه شرح زیر جهت تقسیم به مجمع عمومی محترم صاحبان سهراستاي اصالح ساختار مالی شرکت 
:می گردد

میلیون ریال
213,671سود خالص

113,713سود انباشته ابتداي سال
327,384

)44,000(1396سود سهام سال : ی شود کسر م
283,384سود قابل تخصیص

)21,367(سود سهام پیشنهادي
262,017سود انباشته پایان سال

جدول زمانبندي پرداخت سود سهام 

1398آذر  ماه   سهم                         100,000تا 
1398دي ماه سهم    1,000,000تا  100,001از 
1398بهمن ماه  سهم به بعد1,000,001از 



)سهامی عام(شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1397اسفند 29سال مالی منتهی به 

٢۵

برنامه هاي آینده شرکت

:اطالعات مربوط به برنامه هاي سال آتی شرکت ) الف 

پیش بینی مـی گـردد ،   1398ی که متناسب با اهداف و استراتژي هاي شرکت در سال یرئوس اهم فعالیتها
:به شرح ذیل است 

، ایجـاد تنـوع و نـوآوري در    هاي جدیـد صـورت گرفتـه   با توجه به سرمایه گذاريتولید محصوالت ویژه-1
محصوالت و بهبود درجه بندي محصوالت 

خرید ماشین آالت مورد نیاز شامل دستگاه چاپ دیجیتال ، بل ، آبشار لعاب ، ماشین چمفر و رکتیفـاي ،  -2
. 100*100و 80*80پولیش در سایز به منظور تولید هم زمان کاشی فول...

محصوالت اختصاصی فروشافزایش مبلغ فروش از طریق توسعه شبکه فروش در بخش برندها و-3
بررسی مستمر طرحها در بازارهاي جانبی بمنظور الگوبرداري-4
بیشتر بازار سهمجهت دستیابی بهها توسعه بازارهاي داخلی از نظر تعداد نمایندگی-5
راتیتوسعه بازارهاي صاد-6
و بهره گیري از روش هاي نوین بازاریابی جهـت  توسعه بخش بازاریابی و تبلیغات و خدمات پس از فروش-7

افزایش فروش
مشارکت با برندهاي معتبر خارجی-8
.مترمربع از کشاورزي به صنعتی 30,905به مساحت1تغییر کاربري زمین روبروي کارخانه الوند –9
ذ پایان کار جدید ساختمان دفتر مرکزي با وضعیت فعلـی و اضـافه شـدن مسـتحدثات     به روز آوري و اخ-10

.جدید 
مدیریت اثر بخشی نقدینگی و تنظیم موجودي انبار محصول و کاهش دوره وصول مطالبات-11
هاي کاربردي مستمر و جذب نیروهاي انسانی متخصصتقویت سرمایه هاي انسانی با آموزش-12



)سهامی عام(شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

1397اسفند 29سال مالی منتهی به 

٢۶

اطالعات تماس با شرکت 

23پالك –خیابان شهید سعیدي –روبروي پارك ملت –خیابان ولیعصر –تهران :آدرس پستی 
22057811: تلفن 

4306داخلی 22057416:دورنگار 
1967864913:کد پستی 

.irinfo@alvandtile.-cominfo@alvandtileco:پست الکترونیک 
www.alvandtileco.com:سایت اینترنت 

. آدرس فوق امورمالی مستقر در دفتر مرکزي به:واحد امورسهامداران 
غالمحسین میرابی:مسئول امور سهام 

: ه هاي مربوط به بودجه مالی شرکت گزیده داد) ب 
1398برآورد سال 

جمع سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول 
تولید و فروش ) 1

1,6151,9501,8251,7107,100هزار متر مربع –تولید 
1,3062,3572,0571,5047,224هزار مترمربع –مقدار فروش 
353,950690,055597,385435,6902,077,080میلیون ریال -مبلغ فروش 

)میلیون ریال(صورت سود وزیان ) 2
353,950690,055597,385435,6902,077,080درآمدهاي عملیاتی

)1,637,410()362,700()476,185()526,440()272,085(درآمدهاي عملیاتیبهاي تمام شده : کسر میشود 
81,865163,615121,20072,990439,670ناخالصسود 

)117,000()28,950()24,240()32,885()30,925(هزینه هاي فروش ، اداري و عمومی 
2,5002,5002,5002,50010,000سایر اقالم عملیاتی

53,440133,23099,46046,540332,670تی سود عملیا
)60,000()15,000()15,000()15,000()15,000(هزینه هاي مالی 

230200200200830سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی 
38,670118,43084,66031,740273,500سود قبل از مالیات 

)58,918()6,838()18,238()25,512()8,330(مالیات بردرآمد  
30,34092,91866,42224,902214,582سود خالص


