
کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به 

1395/10/11

سال منتهی به 

1394/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

:عملیات در حال تداوم

(17)10,314,31212,385,500درآمدهای عملیاتی

8(6,706,462)(7,217,637)بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

(45)3,096,6755,679,038ناخالص (زيان)سود 

9(1,698,404)(1,844,730)هاى فروش، ادارى و عمومى  هزينه

7(425,981)(457,337)ساير اقالم عملیاتی

(78)794,6083,554,653عملیاتی (زيان)سود 

1(136,864)(138,790)هاى مالى  هزينه

(256)301,353(470,710)ساير درآمدها و هزينه های غیرعملیاتی

(95)185,1083,719,142عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (زيان)سود 

:هزينه مالیات بر درآمد

000سال جاری

(100)(80,407)0سال های قبل

(95)185,1083,638,735خالص (زيان)سود 

7,581,7364,444,20171سود انباشته ابتدای سال

1,353(501,200)(7,280,000)سود سهام مصوب

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

پايه هر سهم (زيان)سود 

(78)2841,270(ريال)عملیاتی 

(471)59(218)(ريال)غیرعملیاتی 

(95)661,300ريال –خالص هر سهم (زيان)سود 

2,800,0002,800,0000سرمايه

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1395/10/11سال مالی منتهی به - صورت سود و زيان 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به 

1395/10/11

سال منتهی به 

1394/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارايی ها

دارايی های غیرجاری

(10)۳،۸۰۴،۶۴۱۴،۲۱۵،۷۷۱دارايی های ثابت مشهود

۲۶۲،۶۸۶۲۶۲،۶۸۶0دارايی های نامشهود

۹۷۰،۴۵۵۹۷۰،۴۵۵0سرمايه گذاری های بلندمدت

۱۴۴۰۳۲۰100دريافتنی های بلندمدت

(35)۲۰۰،۷۱۶۳۱۰،۸۳۶ساير دارايی ها

(7)۵,۳۸۲,۵۳۰۵,۷۵۹,۷۴۸جمع دارايی های غیرجاری

دارايی های جاری

(10)۲۶۱،۱۴۹۲۹۰،۲۸۸سفارشات و پیش پرداخت ها

(4)۲،۵۰۶،۷۲۷۲،۶۰۰،۹۰۷موجودی مواد و کاال

(38)۳،۵۴۹،۸۰۶۵،۷۴۲،۶۵۲دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

(87)۲۲۹،۶۳۴۱،۷۳۴،۱۹۵سرمايه گذاری های کوتاه مدت

(67)۵۱۷،۵۶۱۱،۵۷۴،۹۴۳موجودی نقد

(41)۷,۰۶۴,۸۷۷۱۱,۹۴۲,۹۸۵جمع دارايی های جاری

(30)۱۲,۴۴۷,۴۰۷۱۷,۷۰۲,۷۳۳جمع دارايی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

۲،۸۰۰،۰۰۰۲،۸۰۰،۰۰۰0سرمايه

۲۸۰،۰۰۰۲۸۰،۰۰۰0اندوخته قانونی

(94)۴۸۶،۸۴۴۷،۵۸۱،۷۳۶انباشته (زيان)سود 

(67)۳,۵۶۶,۸۴۴۱۰,۶۶۱,۷۳۶جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری

۱،۶۰۱،۸۳۲۱،۴۸۸،۵۸۱8ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

۱,۶۰۱,۸۳۲۱,۴۸۸,۵۸۱8جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

۳،۱۹۴،۸۸۶۲،۷۱۴،۹۵۴18پرداختنی های تجاری و ساير پرداختنی ها

(23)۴۵۹،۲۸۰۵۹۲،۸۳۱مالیات پرداختنی

۹۳۰،۲۶۵۵۹،۸۳۹1,455سود سهام پرداختنی

۲،۴۴۷،۳۰۳۱،۸۰۲،۴۰۷36تسهیالت مالی

(56)۱۱۴،۴۵۱۲۶۰،۰۲۰پیش دريافت ها

۱۳۲،۵۴۶۱۲۲،۳۶۵8حصه جاری ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

۷,۲۷۸,۷۳۱۵,۵۵۲,۴۱۶31جمع بدهی های جاری

۸,۸۸۰,۵۶۳۷,۰۴۰,۹۹۷26جمع بدهی ها

(30)۱۲,۴۴۷,۴۰۷۱۷,۷۰۲,۷۳۳جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

1395/10/11سال مالی منتهی به - صورت وضعیت مالی 

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به 

1395/10/11

سال منتهی به 

1394/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

:های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتیجريان

(103)3,443,640(99,835)نقد حاصل از عملیات

(100)(447,836)0پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

(103)2,995,804(99,835) نقد حاصل از فعالیت های  عملیاتی (خروج)جريان  خالص  ورود  

:های نقدی حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری جريان

۳،۱۷۲۶۶۳378دريافت های نقدی حاصل از فروش دارايی های ثابت مشهود

(53)(413,624)(193,535)پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

(100)(381,000)۰پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری های بلندمدت

(100)۰929,090دريافت های نقدی حاصل از فروش ساير دارايی ها

0100(64,481)پرداخت های نقدی برای تحصیل ساير دارايی ها

(90)(1,467,909)(149,634)پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری های کوتاه مدت

(35)۲۸۷،۱۲۱۴۴۲،۴۰۴دريافت های نقدی حاصل از سود ساير سرمايه گذاری ها

(87)(890,376)(117,357)نقد حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری (خروج)جريان خالص ورود 

(110)2,105,428(217,192)نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جريان خالص ورود 

:های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالیجريان

(100)(519,199)0پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

(100)(242,593)0پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

(41)(1,428,865)(840,590)پرداخت های نقدی بابت سود سهام

(62)(2,190,657)(840,590)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جريان خالص ورود 

1,141(85,229)(1,057,782)در موجودی نقد (کاهش)خالص افزايش 

(5)۱،۵۷۴،۹۴۳۱،۶۵۹،۸۱۳مانده موجودی نقد در ابتدای سال

۴۰۰۳۵۹11تاثیر تغییرات نرخ ارز

(67)۵۱۷,۵۶۱۱,۵۷۴,۹۴۳مانده موجودی نقد در پايان سال

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1395/10/11سال مالی منتهی به - صورت جريان های نقدی 

درصد تغییرشرح



شرح
سال منتهی به 

1395/10/11

سال منتهی به 

1394/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(17)10,314,31212,385,500مبلغ فروش

7.6(6,706,462)(7,217,637)مبلغ بهای تمام شده

شرح
سال منتهی به 

1395/10/11

سال منتهی به 

1394/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

1,397,3591,323,9666مقدار فروش

(0.4)1,687,9351,694,665مقدار 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 


