
کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به 

1397/10/10

سال منتهی به 

1396/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

:عملیات در حال تداوم

22,877,15010,148,673125درآمدهای عملیاتی

54(7,248,636)(11,180,028)بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

11,697,1222,900,037303ناخالص (زيان)سود 

76(1,942,418)(3,415,218)هاى فروش، ادارى و عمومى  هزينه

216(616,507)(1,948,604)ساير اقالم عملیاتی

6,333,300341,1121,757عملیاتی (زيان)سود 

(23)(98,589)(75,465)هاى مالى  هزينه

(1,489)94,070(1,307,056)ساير درآمدها و هزينه های غیرعملیاتی

4,950,779336,5931,371عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (زيان)سود 

:هزينه مالیات بر درآمد

0100(9,702)سال های قبل

4,941,077336,5931,368خالص (زيان)سود 

803,835486,84465سود انباشته ابتدای سال

86(19,600)(36,400)سود سهام مصوب

5,708,512803,837610سود انباشته پايان سال

پايه هر سهم (زيان)سود 

2,2621221,757(ريال)عملیاتی 

30,494(2)(494)(ريال)غیرعملیاتی 

1,7651201,368ريال –خالص هر سهم (زيان)سود 

2,800,0002,800,0000سرمايه

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1397/10/10سال مالی منتهی به - صورت سود و زيان 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به 

1397/10/10

سال منتهی به 

1396/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارايی ها

دارايی های غیرجاری

(10)۳،۲۱۱،۱۵۷۳،۵۸۳،۱۲۳دارايی های ثابت مشهود

۲۶۲،۶۸۶۲۶۲،۶۸۶0دارايی های نامشهود

۹۷۰،۴۵۵۹۷۰،۴۵۵0سرمايه گذاری های بلندمدت

۱۳۸۶۴۳۱۳۳۹۵۲4دريافتنی های بلندمدت

۲۷۶،۰۰۴۱۸۶،۱۰۶48ساير دارايی ها

(5)۴,۸۵۸,۹۴۵۵,۱۳۶,۳۲۲جمع دارايی های غیرجاری

دارايی های جاری

۲۶۶،۳۹۵۱۱۱،۰۰۹140سفارشات و پیش پرداخت ها

۳،۱۷۹،۱۳۸۲،۹۷۸،۸۱۶7موجودی مواد و کاال

۹،۲۷۰،۵۶۱۲،۹۰۰،۴۸۵220دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

(34)۵۰۴،۶۳۴۷۶۴،۶۳۴سرمايه گذاری های کوتاه مدت

۱،۷۰۲،۲۹۶۵۰۳،۵۹۸238موجودی نقد

۱۴,۹۲۳,۰۲۴۷,۲۵۸,۵۴۲106جمع دارايی های جاری

۱۹,۷۸۱,۹۶۹۱۲,۳۹۴,۸۶۴60جمع دارايی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

۲،۸۰۰،۰۰۰۲،۸۰۰،۰۰۰0سرمايه

۲۸۰،۰۰۰۲۸۰،۰۰۰0اندوخته قانونی

۵،۷۰۸،۵۱۲۸۰۳،۸۳۷610انباشته (زيان)سود 

۸,۷۸۸,۵۱۲۳,۸۸۳,۸۳۷126جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری

۱،۸۱۸،۸۴۲۱،۷۴۴،۲۵۵4ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

۱,۸۱۸,۸۴۲۱,۷۴۴,۲۵۵4جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

۷،۸۸۹،۷۸۶۳،۸۷۶،۳۴۷104پرداختنی های تجاری و ساير پرداختنی ها

(48)۶۶،۷۲۸۱۲۷،۴۷۲مالیات پرداختنی

(98)۲۱،۶۵۱۹۳۲،۳۳۶سود سهام پرداختنی

(40)۹۴۰،۷۷۱۱،۵۷۱،۴۴۹تسهیالت مالی

۱۰۰،۲۲۲۸۵،۳۶۰17پیش دريافت ها

(11)۱۵۵،۴۵۷۱۷۳،۸۰۸حصه جاری ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

۹,۱۷۴,۶۱۵۶,۷۶۶,۷۷۲36جمع بدهی های جاری

۱۰,۹۹۳,۴۵۷۸,۵۱۱,۰۲۷29جمع بدهی ها

۱۹,۷۸۱,۹۶۹۱۲,۳۹۴,۸۶۴60جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

1397/10/10سال مالی منتهی به - صورت وضعیت مالی 

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به 

1397/10/10

سال منتهی به 

1396/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

:های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتیجريان

۳،۲۳۱،۸۲۵۱،۳۴۳،۷۴۳141نقد حاصل از عملیات

(72)(239,985)(66,883)پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

۳,۱۶۴,۹۴۲۱,۱۰۳,۷۵۸187 نقد حاصل از فعالیت های  عملیاتی (خروج)جريان  خالص  ورود  

:های نقدی حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری جريان

۳،۱۲۰۲،۱۲۸47دريافت های نقدی حاصل از فروش دارايی های ثابت مشهود

(79)(189,994)(40,755)پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

(100)۰۶۴۳۷دريافت های نقدی حاصل از فروش ساير دارايی ها

0100(93,566)پرداخت های نقدی برای تحصیل ساير دارايی ها

۲۶۰،۰۰۰۰100دريافت های نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری های کوتاه مدت

(100)(535,000)0پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری های کوتاه مدت

(100)۰۴۲۷۳۹۲دريافت های نقدی حاصل از سود  سهام

۲۲۶،۴۷۵۱۹۷،۴۸۰15دريافت های نقدی حاصل از سود ساير سرمايه گذاری ها

(488)۹۱,۵۵۷-۳۵۵,۲۷۴نقد حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری (خروج)جريان خالص ورود 

۳,۵۲۰,۲۱۶۱,۰۱۲,۲۰۱248نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جريان خالص ورود 

:های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالیجريان

۱،۴۰۰،۰۰۰۰100دريافت های نقدی حاصل از تسهیالت

276(711,843)(2,676,178)پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

(49)(325,892)(165,992)پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

5,736(16,229)(947,085)پرداخت های نقدی بابت سود سهام

127(1,053,964)(2,389,255)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جريان خالص ورود 

(2,808)(41,763)1,130,961در موجودی نقد (کاهش)خالص افزايش 

(3)۵۰۳،۵۹۸۵۱۷،۵۶۱مانده موجودی نقد در ابتدای سال

۶۷،۷۳۷۲۷،۸۰۰144تاثیر تغییرات نرخ ارز

۱,۷۰۲,۲۹۶۵۰۳,۵۹۸238مانده موجودی نقد در پايان سال

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1397/10/10سال مالی منتهی به - صورت جريان های نقدی 

درصد تغییرشرح



شرح
سال منتهی به 

1397/10/10

سال منتهی به 

1396/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

22,877,15010,148,673125مبلغ فروش

54(7,248,636)(11,180,028)مبلغ بهای تمام شده

شرح
سال منتهی به 

1397/10/10

سال منتهی به 

1396/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

1,506,6171,334,30613مقدار فروش

1,795,2891,718,3144مقدار تولید

درصد تغییر

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

خالصه اطالعات گزارش تفسیری 

 (میلیون ريال )روند فروش و بهای تمام شده 

درصد تغییر

(تن -مقدار )روند فروش و تولید 


