
کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به

 1400/10/10

سال منتهی به

 1399/10/11

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

:عملیات در حال تداوم

56,549,10344,973,87226درآمدهای عملیاتی

80(22,188,994)(39,923,184)بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

(27)16,625,91922,784,878ناخالص (زيان)سود 

(74)(7,982,225)(2,067,325)هاى فروش، ادارى و عمومى  هزينه

(425)2,675,138(8,704,554)ساير اقالم عملیاتی

(67)5,854,04017,477,791عملیاتی (زيان)سود 

(5)(465,035)(440,743)هاى مالى  هزينه

7(638,689)(683,500)ساير درآمدها و هزينه های غیرعملیاتی

(71)4,729,79716,374,067عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (زيان)سود 

:هزينه مالیات بر درآمد

0(114,465)-سال جاری

0(1,485)(928)سال های قبل

(71)4,728,86916,258,117خالص (زيان)سود 

19,829,4414,943,324301سود انباشته ابتدای سال

492(1,372,000)(8,128,400)سود سهام مصوب

(17)16,429,91019,829,441سود انباشته پايان سال

پايه هر سهم (زيان)سود 

(67)2,0916,242(ريال)عملیاتی 

2(394)(402)(ريال)غیرعملیاتی 

(71)1,6895,806ريال –خالص هر سهم (زيان)سود 

2,800,0002,800,0000سرمايه

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1400/10/10سال مالی منتهی به - صورت سود و زيان 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به

 1400/10/10

سال منتهی به

 1399/10/11

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

دارايی ها

دارايی های غیرجاری

۵،۴۰۱،۷۱۴۳،۸۲۱،۹۲۴41دارايی های ثابت مشهود

(1)۲۶۲،۶۸۶۲۶۵،۳۲۰دارايی های نامشهود

۹۷۰،۴۵۵۹۷۰،۴۵۵0سرمايه گذاری های بلندمدت

۱۹۴۴۱۵۱۶۱۸۶۰20دريافتنی های بلندمدت

۱،۱۲۰،۷۸۷۵۷۴،۱۱۲95ساير دارايی ها

۷,۹۵۰,۰۵۷۵,۷۹۳,۶۷۱37جمع دارايی های غیرجاری

دارايی های جاری

۲،۷۱۵،۹۸۰۱،۸۵۷،۷۷۱46سفارشات و پیش پرداخت ها

۱۱،۳۰۳،۲۸۱۴،۳۵۲،۷۷۰160موجودی مواد و کاال

۲۵،۱۱۷،۶۲۴۲۳،۹۳۲،۶۶۷5دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

۳،۶۱۳،۰۰۰۵۸۰،۰۰۰523سرمايه گذاری های کوتاه مدت

۳،۰۷۶،۴۵۰۱،۳۰۶،۳۳۲136موجودی نقد

۴۵,۸۲۶,۳۳۵۳۲,۰۲۹,۵۴۰43جمع دارايی های جاری

۵۳,۷۷۶,۳۹۲۳۷,۸۲۳,۲۱۱42جمع دارايی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

۲،۸۰۰،۰۰۰۲،۸۰۰،۰۰۰0سرمايه

۲۸۰،۰۰۰۲۸۰،۰۰۰0اندوخته قانونی

(17)۱۶،۴۲۹،۹۱۰۱۹،۸۲۹،۴۴۱انباشته (زيان)سود 

(15)۱۹,۵۰۹,۹۱۰۲۲,۹۰۹,۴۴۱جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری

۵،۹۹۶،۵۷۴۲،۸۲۷،۰۵۰112ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

۵,۹۹۶,۵۷۴۲,۸۲۷,۰۵۰112جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

۱۹،۸۵۸،۵۹۷۷،۸۴۶،۸۹۱153پرداختنی های تجاری و ساير پرداختنی ها

۱۱۴،۴۶۵۱۱۴،۴۶۵100مالیات پرداختنی

۲،۱۲۲،۴۶۶۴۴۱،۴۱۷381سود سهام پرداختنی

۳،۰۶۰،۹۳۰۳،۰۴۳،۴۶۹1تسهیالت مالی

۲،۸۲۳،۵۵۲۳۶۸،۵۰۰666پیش دريافت ها

۲۸۹،۸۹۸۲۷۱،۹۷۷7حصه جاری ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

۲۸,۲۶۹,۹۰۸۱۲,۰۸۶,۷۲۰134جمع بدهی های جاری

۳۴,۲۶۶,۴۸۲۱۴,۹۱۳,۷۷۰130جمع بدهی ها

۵۳,۷۷۶,۳۹۲۳۷,۸۲۳,۲۱۱42جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

درصد تغییرشرح

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1400/10/10سال مالی منتهی به - صورت وضعیت مالی 



شرح
سال منتهی به

 1400/10/10

سال منتهی به

 1399/10/11

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

56,549,10344,973,87226مبلغ فروش

80(22,188,994)(39,923,184)مبلغ بهای تمام شده

شرح
سال منتهی به

 1400/10/10

سال منتهی به

 1399/10/11

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

(23)1,069,1171,385,552مقدار فروش

(8)1,483,4731,618,314مقدار 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 



درآمد های عملیاتی

مبلغ میلیون ريال(تن)مقدار مبلغ میلیون ريال(تن)مقدار :فروش خالص 
:داخلی 

66,5627,505,44051,7903,752,731دي آمونیم فسفات
219,6059,067,060204,5384,422,520اوره

183,8762,562,336125,447937,661اسید سولفوريك 
11,223659,90012,449236,383آمونیاك

481,26619,794,736394,2249,349,295
:صادراتی  

262,10916,535,040495,03423,663,187آمونیاك
134,8244,251,404220,9541,754,702گـــوگـــرد

171,07715,349,084274,84010,179,130اوره
19,841618,83900اسید سولفوريك 

0050027,558دي آمونیم فسفات
587,85136,754,367991,32835,624,577

1,069,11756,549,1031,385,55244,973,872جمــع كـل فروش

(سهامی خاص)شركت پتروشیمی رازی 

1400/10/10سال مالی منتهی به - مقادیر و مبالغ فروش 

1400/10/101399/10/11



:جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصوالت اصلی به شرح زیر است  

1399/10/11

(زيان)در صد سود(زيان)در صد سود

ناخالص بهناخالص به

درآمدهاي عملیاتیدرآمدهاي عملیاتیناخالص

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

(41)(13)(538,318)4,251,4044,789,722گــوگرد

17,194,9409,625,6417,569,2994449آمونیاك

(8)(20)(632,712)3,181,1753,813,887اسید سولفوريك

(5)9,067,0608,423,186643,8747اوره داخلی

15,349,0846,561,8428,787,2425718اوره صادراتی

7,505,4406,708,906796,5341113دي آمونیم فسفات  

56,549,10339,923,18416,625,919جمع

(سهامی خاص )شركت پتروشیمی رازی 

1400/10/10سال مالی منتهی به - مقایسه فروش و بهای تمام شده 

1400/10/10

درآمدهاي

عملیاتی

بهاي تمام شده

درآمدهاي عملیاتی

سود



.جدول مقایسه ای نرخهای فروش محصوالت شركت به شرح زیر است 

آخرین نرخمیانگین نرخآخرین نرخآخرین نرخمیانگین نرخآخرین نرخ

1400/10/10طی سال مالی جاری1400/10/101399/10/11طی سال مالی جاری1399/10/11

ریال/ كیلوگرم ریال/ كیلوگرم ریال/ كیلوگرم ریال/ كیلوگرم ریال/ كیلوگرم ریال/ كیلوگرم 

--99,000112,759156,00054,990دی آمونیوم فسفات

25,29341,28854,78048,79689,720185,646اوره

31,19135,149-10,00013,93519,035اسید سولفوریك

14,78631,53338,161---گوگرد

30,18258,798116,88167,02463,085122,720آمونیاك

(سهامی خاص  )شركت پتروشیمی رازی 

1400/10/10سال مالی منتهی به - نرخ فروش 

فروش صادراتیفروش داخلی



بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

1400/10/101399/10/11

میلیون ريالمیلیون ريال

25,926,6999,541,333مواد مستقیم مصرفی

1,593,4991,149,903دستمزد مستقیم

:سربارساخت 

2,612,5972,002,746               دستمزد غیر مستقیم

1,451,340983,177               مواد غیر مستقیم

440,986431,287               استهالك

9,625,3113,491,441               آب ، برق و گاز

3,762,5072,807,933               خدمات پیمانکاری

2,030,1101,267,764               سایر

47,443,04921,675,584

(1,176,545)(2,405,743)هزینه های جذب نشده در تولید

45,037,30620,499,039بهای تمام شده ساخت

1,710,353(5,102,841)كاهش موجودی كاالی ساخته شده (افزایش)

(20,398)(11,281)(گوگرد و اوره  ) ضایعات محصوالت 

39,923,18422,188,994بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

(سهامی خاص  )شركت پتروشیمی رازی 

1400/10/10سال مالی منتهی به - تفکیك بهای تمام شده 



:گردش مواد اولیه مصرف شده در واحدهای تولیدی طی سال مالی به شرح زیر می باشد 

مقدار
مبلغ

میلیون ریال
مقدار

مبلغ

میلیون ریال
مقدار

مبلغ

میلیون ریال
مقدار

مبلغ

میلیون ریال
مقدار

مبلغ

میلیون ریال

683113,349--13318,52832,1375,338,78331,5875,243,962تن- اسید فسفریك 

--650,07020,359,267649,63220,347,03743812,230--(هزار متر مکعب )گاز طبیعی 

----57,561335,70057,561335,700--تن- هیدروژن 

18,52826,033,75025,926,69912,230113,349جمــــع

:تامین كنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیك مبلغ خرید هر یك به شرح زیر است  

نــوع مــواد  اولیه

میلیون ریالنرخ میانگین میلیون ریالمقدارمیلیون ریالنرخ میانگین مقدار

32,137166.125,338,78313,106145.371,905,222ایرانتن- اسید فسفریك 
650,07031.3220,359,267741,5319.597,114,482ایران(هزار متر مکعب )گاز طبیعی 

57,5615.83335,70095,6024.65444,437ایرانتن- هیدروژن 
26,033,7509,464,141

.می باشد ( ریال 31,318نرخ میانگین هر متر مکعب تا پایان سال جاری به مبلغ ) میلیون ریال 20,359,267بهای ریالی گاز طبیعی خریداری شده ، طبق صورتحسابهای ماهانه شركت ملی نفت ایران تا پایان سال جاری به مبلغ 

:مقایسه مصرف مواد اولیه سال جاری با سال مالی قبل بشرح زیر است 

میلیون ریالمقدارمیلیون ریالمقدارواحدشرح
31,5875,243,96214,2041,986,877تناسید فسفریك

649,63220,347,037741,0927,110,019هزار متر مکعب(ترش  )گاز طبیعی 

57,561335,70095,602444,436تنهیدروژن

25,926,6999,541,332جمـــع

(سهامی خاص  )شركت پتروشیمی رازی 

1400/10/10سال مالی منتهی به - گردش مواد اولیه 

شــــــرح

مانده پایان سال مالیفروش طی سال مالیمصرف طی سال مالیخرید طی سال مالیمانده اول سال مالی

1400/10/101399/10/11 كشور و شركت فروشنده

شركت آریا فسفریك
شركت ملی نفت ایران

1400/10/101399/10/11

پتروشیمی های فن آوران و امیركبیر و بندر امام



:نتايج زيررا نشان می دهد  (عملی) با ظرفیت اسمی وظرفیت معمول1400 / 10/ 10مقايسه مقدارتولید شركت در سال مالی منتهی به 6-4-

ظرفیت 

(عملی) معمول

1400/10/101400/10/101399/10/11ساالنه

508,000396,675208,390237,953تنگــوگــرد

1,336,500997,684595,496757,527تنآمونیاك

627,000261,580208,771138,571تناسید سولفوریك

866,250452,502405,688456,412تناوره

450,00081,29865,12827,851تندی آمونیم فسفات

3,787,7502,189,7391,483,4731,618,314جــــمـــع

:مقايسه مقدار و بهاي تمام شده محصوالت تولیدي در سال جاري با سال مالی قبل به شرح جدول زير می باشد6-5-

كاهش (افزايش)محصول

ریال/تن1400/10/101399/10/111400/10/101399/10/11

(27,176,966)208,390237,95343,922,52116,745,555گوگرد

(27,749,537)353,855397,50551,773,54324,024,006آمونیاك

3241,641360,02217,374,52528,168,59210,794,067آمونیاك 

(23,338,087)405,688456,41241,738,14018,400,053اوره

(19,525,857)65,12827,851104,967,22385,441,366دی آمونیوم فسفات

(11,706,437)208,771138,57121,869,22310,162,786اسید سولفوریك

1,483,4731,618,314جمـــــع 

تن/ ريال  - (ساير هزينه ها)بهاي تمام شدهتن/ مقدار - تولید    

(سهامی خاص )شركت پتروشیمی رازی 

1400/10/10سال مالی منتهی به - مقادیر تولید 

واحد اندازه گیرينوع محصول
تولید واقعیتولید واقعیظرفیت اسمی


