
کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به 

1396/10/10

سال منتهی به 

1395/10/11

حسابرسی شدهحسابرسی شده

:عملیات در حال تداوم

(2)10,148,67310,314,312درآمدهای عملیاتی

0(7,217,637)(7,248,636)بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

(6)2,900,0373,096,675ناخالص (زيان)سود 

5(1,844,730)(1,942,418)هاى فروش، ادارى و عمومى  هزينه

35(457,337)(616,507)ساير اقالم عملیاتی

(57)341,112794,608عملیاتی (زيان)سود 

(29)(138,790)(98,589)هاى مالى  هزينه

(120)(470,710)94,070ساير درآمدها و هزينه های غیرعملیاتی

336,593185,10882عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (زيان)سود 

:هزينه مالیات بر درآمد

000سال های قبل

336,593185,10882خالص (زيان)سود 

(94)486,8447,581,736سود انباشته ابتدای سال

(100)(7,280,000)(19,600)سود سهام مصوب

803,837486,84465سود انباشته پايان سال

پايه هر سهم (زيان)سود 

(57)122284(ريال)عملیاتی 

(99)(218)(2)(ريال)غیرعملیاتی 

1206682ريال –خالص هر سهم (زيان)سود 

2,800,0002,800,0000سرمايه

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1396/10/10سال مالی منتهی به - صورت سود و زيان 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به 

1396/10/10

سال منتهی به 

1395/10/11

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارايی ها

دارايی های غیرجاری

(6)۳،۵۸۳،۱۲۳۳،۸۰۴،۶۴۱دارايی های ثابت مشهود

۲۶۲،۶۸۶۲۶۲،۶۸۶0دارايی های نامشهود

۹۷۰،۴۵۵۹۷۰،۴۵۵0سرمايه گذاری های بلندمدت

(7)۱۳۳۹۵۲۱۴۴۰۳۲دريافتنی های بلندمدت

(7)۱۸۶،۱۰۶۲۰۰،۷۱۶ساير دارايی ها

(5)۵,۱۳۶,۳۲۲۵,۳۸۲,۵۳۰جمع دارايی های غیرجاری

دارايی های جاری

(57)۱۱۱،۰۰۹۲۶۱،۱۴۹سفارشات و پیش پرداخت ها

۲،۹۷۸،۸۱۶۲،۵۰۶،۷۲۷19موجودی مواد و کاال

(18)۲،۹۰۰،۴۸۵۳،۵۴۹،۸۰۶دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

۷۶۴،۶۳۴۲۲۹،۶۳۴233سرمايه گذاری های کوتاه مدت

(3)۵۰۳،۵۹۸۵۱۷،۵۶۱موجودی نقد

۷,۲۵۸,۵۴۲۷,۰۶۴,۸۷۷3جمع دارايی های جاری

(0.4)۱۲,۳۹۴,۸۶۴۱۲,۴۴۷,۴۰۷جمع دارايی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

۲،۸۰۰،۰۰۰۲،۸۰۰،۰۰۰0سرمايه

۲۸۰،۰۰۰۲۸۰،۰۰۰0اندوخته قانونی

۸۰۳،۸۳۷۴۸۶،۸۴۴65انباشته (زيان)سود 

۳,۸۸۳,۸۳۷۳,۵۶۶,۸۴۴9جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری

۱،۷۴۴،۲۵۵۱،۶۰۱،۸۳۲9ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

۱,۷۴۴,۲۵۵۱,۶۰۱,۸۳۲9جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

۳،۸۷۶،۳۴۷۳،۱۹۴،۸۸۶21پرداختنی های تجاری و ساير پرداختنی ها

(72)۱۲۷،۴۷۲۴۵۹،۲۸۰مالیات پرداختنی

۹۳۲،۳۳۶۹۳۰،۲۶۵0سود سهام پرداختنی

(36)۱،۵۷۱،۴۴۹۲،۴۴۷،۳۰۳تسهیالت مالی

(25)۸۵،۳۶۰۱۱۴،۴۵۱پیش دريافت ها

۱۷۳،۸۰۸۱۳۲،۵۴۶31حصه جاری ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

(7)۶,۷۶۶,۷۷۲۷,۲۷۸,۷۳۱جمع بدهی های جاری

(4)۸,۵۱۱,۰۲۷۸,۸۸۰,۵۶۳جمع بدهی ها

(0)۱۲,۳۹۴,۸۶۴۱۲,۴۴۷,۴۰۷جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

1396/10/10سال مالی منتهی به - صورت وضعیت مالی 

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به 

1396/10/10

سال منتهی به 

1395/10/11

حسابرسی شدهحسابرسی شده

:های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتیجريان

(1,446)(99,835)۱،۳۴۳،۷۴۳نقد حاصل از عملیات

0100(239,985)پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

(1,206)(99,835)۱,۱۰۳,۷۵۸ نقد حاصل از فعالیت های  عملیاتی (خروج)جريان  خالص  ورود  

:های نقدی حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری جريان

(33)۲،۱۲۸۳،۱۷۲دريافت های نقدی حاصل از فروش دارايی های ثابت مشهود

(2)(193,535)(189,994)پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

۶۴۳۷۰100دريافت های نقدی حاصل از فروش ساير دارايی ها

(100)(64,481)0پرداخت های نقدی برای تحصیل ساير دارايی ها

258(149,634)(535,000)پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری های کوتاه مدت

۴۲۷۳۹۲۰100دريافت های نقدی حاصل از سود  سهام

(31)۱۹۷،۴۸۰۲۸۷،۱۲۱دريافت های نقدی حاصل از سود ساير سرمايه گذاری ها

(22)(117,357)(91,557)نقد حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری (خروج)جريان خالص ورود 

(566)(217,192)1,012,201نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جريان خالص ورود 

:های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالیجريان

0100(711,843)پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

0100(325,892)پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

(98)(840,590)(16,229)پرداخت های نقدی بابت سود سهام

25(840,590)(1,053,964)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جريان خالص ورود 

(96)(1,057,782)(41,763)در موجودی نقد (کاهش)خالص افزايش 

(67)۵۱۷،۵۶۱۱،۵۷۴،۹۴۳مانده موجودی نقد در ابتدای سال

۲۷،۸۰۰۴۰۰6,850تاثیر تغییرات نرخ ارز

(3)۵۰۳,۵۹۸۵۱۷,۵۶۱مانده موجودی نقد در پايان سال

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1396/10/10سال مالی منتهی به - صورت جريان های نقدی 

درصد تغییرشرح



شرح
سال منتهی به 

1396/10/10

سال منتهی به 

1395/10/11

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(2)10,148,67310,314,312مبلغ فروش

0.4(7,217,637)(7,248,636)مبلغ بهای تمام شده

شرح
سال منتهی به 

1396/10/10

سال منتهی به 

1395/10/11

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(5)1,334,3061,397,359مقدار فروش

1,718,3141,687,9352مقدار 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 


