
کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به 

1394/10/10

سال منتهی به 

1393/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

:عملیات در حال تداوم

(4)12,385,50012,898,192درآمدهای عملیاتی

9(6,154,070)(6,706,462)بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

(16)5,679,0386,744,122ناخالص (زيان)سود 

(1)(1,713,222)(1,698,404)هاى فروش، ادارى و عمومى  هزينه

(203)414,739(425,981)ساير اقالم عملیاتی

(35)3,554,6535,445,639عملیاتی (زيان)سود 

(26)(184,730)(136,864)هاى مالى  هزينه

301,353162,97385ساير درآمدها و هزينه های غیرعملیاتی

(31)3,719,1425,423,882عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (زيان)سود 

:هزينه مالیات بر درآمد

(78)(362,573)(80,407)سال های قبل

(28)3,638,7355,061,309خالص (زيان)سود 

4,444,2014,324,8923سود انباشته ابتدای سال

(90)(4,942,000)(501,200)سود سهام مصوب

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

پايه هر سهم (زيان)سود 

(35)1,2701,945(ريال)عملیاتی 

(856)(8)59(ريال)غیرعملیاتی 

(28)1,3001,808ريال –خالص هر سهم (زيان)سود 

2,800,0002,800,0000سرمايه

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1394/10/10سال مالی منتهی به - صورت سود و زيان 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به 

1394/10/10

سال منتهی به 

1393/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارايی ها

دارايی های غیرجاری

۴،۲۱۵،۷۷۱۴،۰۹۵،۹۴۷3دارايی های ثابت مشهود

۲۶۲،۶۸۶۲۶۲،۶۳۵0دارايی های نامشهود

۹۷۰،۴۵۵۵۸۹،۴۵۵65سرمايه گذاری های بلندمدت

(75)۳۱۰،۸۳۶۱،۲۳۹،۹۱۸ساير دارايی ها

(7)۵,۷۵۹,۷۴۸۶,۱۸۷,۹۵۵جمع دارايی های غیرجاری

دارايی های جاری

(14)۲۹۰،۲۸۸۳۳۷،۰۵۰سفارشات و پیش پرداخت ها

۲،۶۰۰،۹۰۷۱،۶۷۵،۱۷۴55موجودی مواد و کاال

(12)۵،۷۴۲،۶۵۲۶،۵۰۲،۲۱۶دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

۱،۷۳۴،۱۹۵۹۰،۰۰۰1,827سرمايه گذاری های کوتاه مدت

(5)۱،۵۷۴،۹۴۳۱،۶۵۹،۸۱۳موجودی نقد

۱۱,۹۴۲,۹۸۵۱۰,۲۶۴,۲۵۳16جمع دارايی های جاری

۱۷,۷۰۲,۷۳۳۱۶,۴۵۲,۲۰۸8جمع دارايی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

۲،۸۰۰،۰۰۰۲،۸۰۰،۰۰۰0سرمايه

۲۸۰،۰۰۰۲۸۰،۰۰۰0اندوخته قانونی

۷،۵۸۱،۷۳۶۴،۴۴۴،۲۰۱71انباشته (زيان)سود 

۱۰,۶۶۱,۷۳۶۷,۵۲۴,۲۰۱42جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری

۱،۴۸۸،۵۸۱۱،۳۴۰،۵۴۹11ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

۱,۴۸۸,۵۸۱۱,۳۴۰,۵۴۹11جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

(7)۲،۷۱۴،۹۵۴۲،۹۲۹،۳۱۵پرداختنی های تجاری و ساير پرداختنی ها

(39)۵۹۲،۸۳۱۹۶۷،۶۶۱مالیات پرداختنی

(94)۵۹،۸۳۹۹۸۷،۵۰۵سود سهام پرداختنی

(26)۱،۸۰۲،۴۰۷۲،۴۳۷،۳۰۷تسهیالت مالی

۲۶۰،۰۲۰۱۵۸،۶۳۶64پیش دريافت ها

۱۲۲،۳۶۵۱۰۷،۰۳۴14حصه جاری ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

(27)۵,۵۵۲,۴۱۶۷,۵۸۷,۴۵۸جمع بدهی های جاری

(21)۷,۰۴۰,۹۹۷۸,۹۲۸,۰۰۷جمع بدهی ها

۱۷,۷۰۲,۷۳۳۱۶,۴۵۲,۲۰۸8جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

1394/10/10سال مالی منتهی به - صورت وضعیت مالی 

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به 

1394/10/10

سال منتهی به 

1393/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

:های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتیجريان

(9)3,443,6403,792,088نقد حاصل از عملیات

0100(447,836)پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

(21)2,995,8043,792,088 نقد حاصل از فعالیت های  عملیاتی (خروج)جريان  خالص  ورود  

:های نقدی حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری جريان

۶۶۳۳۶۸80دريافت های نقدی حاصل از فروش دارايی های ثابت مشهود

(24)(543,513)(413,624)پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

0100(381,000)پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری های بلندمدت

929,0900100دريافت های نقدی حاصل از فروش ساير دارايی ها

(100)(987,502)0پرداخت های نقدی برای تحصیل ساير دارايی ها

24,203(6,040)(1,467,909)پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری های کوتاه مدت

۴۴۲،۴۰۴۲۴۸،۷۲۵78دريافت های نقدی حاصل از سود ساير سرمايه گذاری ها

(31)(1,287,962)(890,376)نقد حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری (خروج)جريان خالص ورود 

(16)2,105,4282,504,126نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جريان خالص ورود 

:های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالیجريان

269(140,712)(519,199)پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

872(24,969)(242,593)پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

14(1,253,151)(1,428,865)پرداخت های نقدی بابت سود سهام

54(1,418,832)(2,190,657)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جريان خالص ورود 

(108)1,085,294(85,229)در موجودی نقد (کاهش)خالص افزايش 

۱،۶۵۹،۸۱۳۵۷۴،۵۵۹189مانده موجودی نقد در ابتدای سال

(998)۴۰-۳۵۹تاثیر تغییرات نرخ ارز

(5)۱,۵۷۴,۹۴۳۱,۶۵۹,۸۱۳مانده موجودی نقد در پايان سال

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1394/10/10سال مالی منتهی به - صورت جريان های نقدی 

درصد تغییرشرح



شرح
سال منتهی به 

1394/10/10

سال منتهی به 

1393/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(4)12,385,50012,898,192مبلغ فروش

9.0(6,154,070)(6,706,462)مبلغ بهای تمام شده

شرح
سال منتهی به 

1394/10/10

سال منتهی به 

1393/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(6)1,323,9661,415,320مقدار فروش

1,694,6651,667,1761.6مقدار 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 


