
کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به

 1399/10/11

سال منتهی به 

1398/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

:عملیات در حال تداوم

44,973,87220,205,906123درآمدهای عملیاتی

87(11,877,044)(22,188,994)بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

22,784,8788,328,862174ناخالص (زيان)سود 

89(4,226,858)(7,982,225)هاى فروش، ادارى و عمومى  هزينه

(270)(1,573,789)2,675,138ساير اقالم عملیاتی

17,477,7912,528,215591عملیاتی (زيان)سود 

153(183,704)(465,035)هاى مالى  هزينه

30(491,700)(638,689)ساير درآمدها و هزينه های غیرعملیاتی

16,374,0671,852,811784عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (زيان)سود 

:هزينه مالیات بر درآمد

00(114,465)سال جاری

00(1,485)سال های قبل

16,258,1171,852,811777خالص (زيان)سود 

(13)4,943,3245,708,513سود انباشته ابتدای سال

(48)(2,618,000)(1,372,000)سود سهام مصوب

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

پايه هر سهم (زيان)سود 

6,242903591(ريال)عملیاتی 

63(241)(394)(ريال)غیرعملیاتی 

5,806662777ريال –خالص هر سهم (زيان)سود 

2,800,0002,800,0000سرمايه

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1399/10/11سال مالی منتهی به - صورت سود و زيان 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به

 1399/10/11

سال منتهی به 

1398/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارايی ها

دارايی های غیرجاری

۳،۸۲۱،۹۲۲۳،۵۳۶،۱۰۲8دارايی های ثابت مشهود

(1)۲۶۵،۳۲۰۲۶۷،۹۵۵دارايی های نامشهود

۹۷۰،۴۵۵۹۷۰،۴۵۵0سرمايه گذاری های بلندمدت

(4)۱۶۱۸۶۰۱۶۷۷۸۸دريافتنی های بلندمدت

۵۷۴،۱۱۴۵۷۰،۳۶۱1ساير دارايی ها

۵,۷۹۳,۶۷۱۵,۵۱۲,۶۶۱5جمع دارايی های غیرجاری

دارايی های جاری

۱،۸۵۷،۷۷۱۷۴۰،۷۲۹151سفارشات و پیش پرداخت ها

(11)۴،۳۵۲،۷۷۰۴،۸۷۵،۵۴۶موجودی مواد و کاال

۲۳،۹۳۲،۶۶۷۱۱،۱۱۵،۸۸۸115دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

(18)۵۸۰،۰۰۰۷۰۴،۶۳۴سرمايه گذاری های کوتاه مدت

۱،۳۰۶،۳۳۲۷۳۶،۳۲۷77موجودی نقد

۳۲,۰۲۹,۵۴۰۱۸,۱۷۳,۱۲۴76جمع دارايی های جاری

۳۷,۸۲۳,۲۱۱۲۳,۶۸۵,۷۸۵60جمع دارايی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

۲،۸۰۰،۰۰۰۲،۸۰۰،۰۰۰0سرمايه

۲۸۰،۰۰۰۲۸۰،۰۰۰0اندوخته قانونی

۱۹،۸۲۹،۴۴۱۴،۹۴۳،۳۲۳301انباشته (زيان)سود 

۲۲,۹۰۹,۴۴۱۸,۰۲۳,۳۲۳186جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری

۲،۸۲۷،۰۵۱۲،۱۲۴،۱۱۵33ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

۲,۸۲۷,۰۵۱۲,۱۲۴,۱۱۵33جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

(23)۷،۸۴۶،۸۹۱۱۰،۱۳۷،۳۸۶پرداختنی های تجاری و ساير پرداختنی ها

۱۱۴،۴۶۵۰100مالیات پرداختنی

(59)۴۴۱،۴۱۷۱،۰۷۰،۵۰۳سود سهام پرداختنی

۳،۰۴۳،۴۶۹۲،۰۳۷،۳۶۳49تسهیالت مالی

۲۷۱،۹۷۷۱۰۳،۳۰۷163پیش دريافت ها

۳۶۸،۵۰۰۱۸۹،۷۸۸94حصه جاری ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

(11)۱۲,۰۸۶,۷۱۹۱۳,۵۳۸,۳۴۷جمع بدهی های جاری

(5)۱۴,۹۱۳,۷۷۰۱۵,۶۶۲,۴۶۲جمع بدهی ها

۳۷,۸۲۳,۲۱۱۲۳,۶۸۵,۷۸۵60جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

1399/10/11سال مالی منتهی به - صورت وضعیت مالی 

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

درصد تغییرشرح



کلیه مبالغ به میلیون ريال است

سال منتهی به

 1399/10/11
1398/10/10سال منتهی به 

حسابرسی شدهحسابرسی شده

:های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتیجريان

۲،۰۹۷،۱۱۰۴۸۳،۹۹۳333نقد حاصل از عملیات

(98)(76,833)(1,485)پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

۲,۰۹۵,۶۲۵۴۰۷,۱۶۰415 نقد حاصل از فعالیت های  عملیاتی (خروج)جريان  خالص  ورود  

:های نقدی حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری جريان

(35)۶۷۱۱،۰۲۹دريافت های نقدی حاصل از فروش دارايی های ثابت مشهود

(35)(760,546)(493,208)پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

(100)(7,903)۰دريافت های نقدی حاصل از فروش دارايی های نامشهود

۰100(14,832)پرداخت های نقدی برای خريد ساير دارايی ها

124,634۰100دريافت های نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری های کوتاه مدت

(100)(200,000)۰پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری های کوتاه دمدت

(4)۲۱۸،۱۵۴۲۲۶،۷۸۳دريافت های نقدی حاصل از سود ساير سرمايه گذاری ها

(78)(740,637)(164,581)نقد حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری (خروج)جريان خالص ورود 

(679)(333,477)1,931,044نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جريان خالص ورود 

:های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالیجريان

۵،۱۰۰،۰۰۰۲،۹۱۷،۰۰۰75دريافت های نقدی حاصل از تسهیالت

156(1,612,494)(4,123,406)پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

11(391,618)(435,523)پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

28(1,569,148)(2,001,086)پرداخت های نقدی بابت سود سهام

122(656,260)(1,460,015)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جريان خالص ورود 

(148)(989,737)471,029در موجودی نقد (کاهش)خالص افزايش 

(57)۷۳۶،۳۲۷۱،۷۰۲،۲۹۶مانده موجودی نقد در ابتدای سال

۹۸،۹۷۶۲۳،۷۶۸316تاثیر تغییرات نرخ ارز

۱,۳۰۶,۳۳۲۷۳۶,۳۲۷77مانده موجودی نقد در پايان سال

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی رازی 

1399/10/11سال مالی منتهی به - صورت جريان های نقدی 

درصد تغییرشرح



شرح
سال منتهی به

 1399/10/11

سال منتهی به 

1398/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

44,973,87220,205,906123مبلغ فروش

87(11,877,044)(22,188,994)مبلغ بهای تمام شده

شرح
سال منتهی به

 1399/10/11

سال منتهی به 

1398/10/10

حسابرسی شدهحسابرسی شده

1,385,5521,182,24817مقدار فروش

1,618,3141,605,3641مقدار 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 


