
کلیه مبالغ به میلیون ريال است

1397/10/10سال منتهی به 1398/10/10سال منتهی به 

حسابرسی شدهحسابرسی شده

:عملیات در حال تداوم

(12)20,205,90622,877,150درآمدهای عملیاتی

6(11,180,028)(11,877,044)بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

(29)8,328,86211,697,122ناخالص (زيان)سود 

24(3,415,218)(4,226,858)هاى فروش، ادارى و عمومى  هزينه

(19)(1,948,604)(1,573,789)ساير اقالم عملیاتی

(60)2,528,2156,333,300عملیاتی (زيان)سود 

143(75,465)(183,704)هاى مالى  هزينه

(62)(1,307,056)(491,700)ساير درآمدها و هزينه های غیرعملیاتی

(63)1,852,8114,950,779عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (زيان)سود 

:هزينه مالیات بر درآمد

(100)(9,702)0سال های قبل

(63)1,852,8114,941,077خالص (زيان)سود 

5,708,512803,835610سود انباشته ابتدای سال

7,092(36,400)(2,618,000)سود سهام مصوب

(13)4,943,3235,708,512سود انباشته پايان سال

پايه هر سهم (زيان)سود 

(60)9032,262(ريال)عملیاتی 

(51)(494)(241)(ريال)غیرعملیاتی 

(63)6621,765ريال –خالص هر سهم (زيان)سود 

2,800,0002,800,0000سرمايه

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1398/10/10سال مالی منتهی به - صورت سود و زيان 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

1397/10/10سال منتهی به 1398/10/10سال منتهی به 

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارايی ها

دارايی های غیرجاری

۳،۵۳۶،۱۰۲۳،۲۱۱،۱۵۷10دارايی های ثابت مشهود

۲۶۷،۹۵۵۲۶۲،۶۸۶2دارايی های نامشهود

۹۷۰،۴۵۵۹۷۰،۴۵۵0سرمايه گذاری های بلندمدت

۱۶۷۷۸۸۱۳۸۶۴۳21دريافتنی های بلندمدت

۵۷۰،۳۶۱۲۷۶،۰۰۴107ساير دارايی ها

۵,۵۱۲,۶۶۱۴,۸۵۸,۹۴۵13جمع دارايی های غیرجاری

دارايی های جاری

۷۴۰،۷۲۹۲۶۶،۳۹۵178سفارشات و پیش پرداخت ها

۴،۸۷۵،۵۴۶۳،۱۷۹،۱۳۸53موجودی مواد و کاال

۱۱،۱۱۵،۸۸۸۹،۲۷۰،۵۶۱20دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

۷۰۴،۶۳۴۵۰۴،۶۳۴40سرمايه گذاری های کوتاه مدت

(57)۷۳۶،۳۲۷۱،۷۰۲،۲۹۶موجودی نقد

۱۸,۱۷۳,۱۲۴۱۴,۹۲۳,۰۲۴22جمع دارايی های جاری

۲۳,۶۸۵,۷۸۵۱۹,۷۸۱,۹۶۹20جمع دارايی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

۲،۸۰۰،۰۰۰۲،۸۰۰،۰۰۰0سرمايه

۲۸۰،۰۰۰۲۸۰،۰۰۰0اندوخته قانونی

(13)۴،۹۴۳،۳۲۳۵،۷۰۸،۵۱۲انباشته (زيان)سود 

(9)۸,۰۲۳,۳۲۳۸,۷۸۸,۵۱۲جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری

۲،۱۲۴،۱۱۵۱،۸۱۸،۸۴۲17ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

۲,۱۲۴,۱۱۵۱,۸۱۸,۸۴۲17جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

۱۰،۱۳۷،۳۸۶۷،۸۸۹،۷۸۶28پرداختنی های تجاری و ساير پرداختنی ها

(100)۰۶۶،۷۲۸مالیات پرداختنی

۱،۰۷۰،۵۰۳۲۱،۶۵۱4,844سود سهام پرداختنی

۲،۰۳۷،۳۶۳۹۴۰،۷۷۱117تسهیالت مالی

۱۰۳،۳۰۷۱۰۰،۲۲۲3پیش دريافت ها

۱۸۹،۷۸۸۱۵۵،۴۵۷22حصه جاری ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

۱۳,۵۳۸,۳۴۷۹,۱۷۴,۶۱۵48جمع بدهی های جاری

۱۵,۶۶۲,۴۶۲۱۰,۹۹۳,۴۵۷42جمع بدهی ها

۲۳,۶۸۵,۷۸۵۱۹,۷۸۱,۹۶۹20جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1398/10/10سال مالی منتهی به - صورت وضعیت مالی 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

1397/10/10سال منتهی به 1398/10/10سال منتهی به 

حسابرسی شدهحسابرسی شده

:های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتیجريان

(85)۴۷۹،۳۹۰۳،۲۳۱،۸۲۵نقد حاصل از عملیات

15(66,883)(76,833)پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

(87)۴۰۲,۵۵۷۳,۱۶۴,۹۴۲ نقد حاصل از فعالیت های  عملیاتی (خروج)جريان  خالص  ورود  

:های نقدی حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری جريان

(67)۱۰۲۹۳،۱۲۰دريافت های نقدی حاصل از فروش دارايی های ثابت مشهود

1,766(40,755)(760,546)پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

(92)(93,566)(7,903)پرداخت های نقدی برای تحصیل ساير دارايی ها

(100)۰۲۶۰،۰۰۰دريافت های نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری های کوتاه مدت

0100(200,000)پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری های کوتاه مدت

۴۶۰۳۰100دريافت های نقدی حاصل از سود تسهیالت اعطايی به ديگران

۲۲۶،۷۸۳۲۲۶،۴۷۵0دريافت های نقدی حاصل از سود ساير سرمايه گذاری ها

(307)۳۵۵,۲۷۴(736,034)نقد حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری (خروج)جريان خالص ورود 

(109)۳,۵۲۰,۲۱۶(333,477)نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جريان خالص ورود 

:های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالیجريان

۲۹۱۷۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰108دريافت های نقدی حاصل از تسهیالت

(40)(2,676,178)(1,612,494)پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

136(165,992)(391,618)پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

66(947,085)(1,569,148)پرداخت های نقدی بابت سود سهام

(73)(2,389,255)(656,260)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جريان خالص ورود 

(188)1,130,961(989,737)در موجودی نقد (کاهش)خالص افزايش 

۱،۷۰۲،۲۹۶۵۰۳،۵۹۸238مانده موجودی نقد در ابتدای سال

(65)۲۳،۷۶۸۶۷،۷۳۷تاثیر تغییرات نرخ ارز

(57)۷۳۶,۳۲۷۱,۷۰۲,۲۹۶مانده موجودی نقد در پايان سال

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

درصد تغییرشرح

1398/10/10سال مالی منتهی به - صورت جريان های نقدی 



1397/10/10سال منتهی به 1398/10/10سال منتهی به شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(12)20,205,90622,877,150مبلغ فروش

6(11,180,028)(11,877,044)مبلغ بهای تمام شده

1397/10/10سال منتهی به 1398/10/10سال منتهی به شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(22)1,182,2481,506,617مقدار فروش

(11)1,605,3641,795,289مقدار تولید

درصد تغییر

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

خالصه اطالعات گزارش تفسیری 

 (میلیون ريال )روند فروش و بهای تمام شده 

(تن -مقدار )روند فروش و تولید 

درصد تغییر


