شركت :توكا تجارت نریمان

نماد:

گپارس2

شماره اطلعیه 590169 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1398/06/31حسابرسی شده)

كد صنعت:
سال مالی منتهی به1398/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 1,500,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلعات مالی میاندوره ای
به هیئت مدیره

توكا تجارت نریمان

گزارش نسبت به صورت های مالی
بند مقدمه
 .1صورت وضعيت مالي شرکت توکا تجارت نريمان (سهامي خاص) در تاريخ  31شهريور ماه  1398و صورتهاي سود و زيان ،تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي  6ماهه منتهي به تاريخ مزبور ،همراه با
يادداشتهاي توضيحي  1تا  22پيوست ،مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است .مسئوليت صورتهاي مالي مياندورهاي با هيئتمديره شرکت است .مسئوليت اين مؤسسه ،بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي
اجمالي انجام شده ،است .1.صورت وضعيت مالي شرکت توکا تجارت نريمان (سهامي خاص) در تاريخ  31شهريور ماه  1398و صورتهاي سود و زيان ،تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي  6ماهه منتهي به تاريخ
مزبور ،همراه با يادداشتهاي توضيحي  1تا  22پيوست ،مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است .مسئوليت صورتهاي مالي مياندورهاي با هيئتمديره شرکت است .مسئوليت اين مؤسسه ،بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده
براساس بررسي اجمالي انجام شده ،است.
بند دامنه بررسی اجمالی
 .2بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي  ،2410انجام شده است .بررسي اجمالي اطلعات مالي مياندورهاي شامل پرس و جو ،عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي
بررسي اجمالي است .دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ،اين مؤسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمول در حسابرسي قابل شناسايي است ،آگاه ميشود و از اين رو،
اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند .2.بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي  ،2410انجام شده است .بررسي اجمالي اطلعات مالي مياندورهاي شامل پرس و جو ،عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري
روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است .دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ،اين مؤسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمول در حسابرسي قابل شناسايي
است ،آگاه ميشود و از اين رو ،اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
نتیجه گیری
 .3براساس بررسي اجمالي انجام شده ،اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بال از تمام جنبههاي بااهميت ،طبق استانداردهاي حسابداري باشد ،برخورد نکرده است.

تاكید بر مطالب خاص
 .4به شرح صورتهاي مالي پيوست ،شرکت طي دوره مالي مورد گزارش و سال مالي قبل هيچگونه فعاليت عملياتي نداشته و درآمدهاي آن تماما از محل فعاليت هاي غيرعملياتي و خريد و فروش سهام تحصيل شده است .در اين خصوص به هيئت
مديره محترم متذکر مي گردد تجديد ساختار مالي ،دسترسي به منابع مالي جديد و اتخاذ تدابير مناسب جهت برون رفت از شرايط موجود و شروع فعاليت هاي عملياتي ،ضروري و اجتناب ناپذير است .نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل
نشده است.
بندهای توضیحی
 1از 10

شركت :توكا تجارت نریمان

نماد:

گپارس2

شماره اطلعیه 590169 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1398/06/31حسابرسی شده)

سرمایه ثبت شده 1,500,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت:
سال مالی منتهی به1398/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .5صورتهاي مالي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه  1397شرکت توسط موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ  15ارديبهشت  1398نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظـر ”
مقبول“ اظهار شـده است.
تاریخ تهیه گزارش

09آذر1398
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

امضا كننده

سمت
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر

علی اكبر پارسا منش

مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر

احمد خالقی بایگی

 2از 10

شماره عضویت

زمان
13:06:44 1398/09/16

881605

14:12:52 1398/09/16

شركت :توكا تجارت نریمان

نماد:

شماره اطلعیه 590169 :

گپارس2

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1398/06/31حسابرسی شده)
ترازنامه

در تاریخ 1398/06/31

سال مالی منتهی به1398/12/29 :

در تاریخ  1397/12/29درصد تغییر

دارایی های جاری
داراییهای جاری
موجودی نقد

كد صنعت:

--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 1,500,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

در تاریخ  1398/06/31در تاریخ  1397/12/29درصد تغییر

شرح

بدهی ها

بدهیهای جاری

324,934,808

20,535,722

1,482

2,273,711,312

2,381,943,500

()5

پرداختنیهای غیرتجاری

0

0

--

مالیات پرداختنی

0

949,617,606

658,046,955

44

سود سهام پرداختنی

0

0

موجودی مواد و كال

0

0

--

تسهیلت مالی

0

0

--

پیش پرداختها و سفارشات

0

0

--

ذخایر

0

0

--

داراییهای نگهداری شده برای فروش

0

0

--

پیشدریافتهای جاری

0

0

--

3,548,263,726

3,060,526,177

--

0

0

--

227,047,899

42,925,255

429

سرمایهگذاریهای كوتاه مدت
دریافتنیهای تجاری
دریافتنیهای غیرتجاری

جمع داراییهای جاری
داراییهای غیرجاری
دریافتنیهای بلندمدت
سرمایهگذاریهای بلندمدت

--

پرداختنیهای تجاری

--

بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری
شده برای فروش
جمع بدهیهای جاری

0

0

--

بدهیهای غیرجاری

0

0

--

227,047,899

42,925,255

429

0

---

--

10,000,000

10,000,000

0

پرداختنیهای بلندمدت

0

0

--

0

0

--

پیشدریافتهای غیرجاری

0

0

--

داراییهای نامشهود

2,500,000

5,000,000

()50

تسهیلت مالی بلندمدت

0

0

--

داراییهای ثابت مشهود

18,310,708

9,257,858

98

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

0

0

--

0

0

--

جمع بدهیهای غیرجاری

0

0

--

30,810,708

24,257,858

27

جمع بدهیها

227,047,899

42,925,255

429

سرمایهگذاری در املک

سایر داراییها
جمع داراییهای غیرجاری

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

1,500,000,000

1,500,000,000

0

افزایش (كاهش) سرمایه در جریان

0

0

--

صرف (كسر) سهام

0

0

--

سهام خزانه

0

0

--

72,923,796

72,923,796

0

اندوخته قانونی
 3از 10

--

شركت :توكا تجارت نریمان

نماد:

گپارس2

شماره اطلعیه 590169 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1398/06/31حسابرسی شده)

كد صنعت:
سال مالی منتهی به1398/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 1,500,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
0

0

--

سایر اندوختهها

0

0

--

0

0

--

تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد
پول گزارشگری
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای
شركتهای دولتی
سود (زیان) انباشته

0

0

--

0

0

--

1,779,102,739

1,468,934,984

21

جمع حقوق صاحبان سهام

3,352,026,535

3,041,858,780

--

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

3,579,074,434

3,084,784,035

--

مازاد تجدید ارزیابی داراییهای
نگهداری شده برای فروش
مازاد تجدید ارزیابی داراییها

جمع داراییها

3,579,074,434

3,084,784,035

--

 4از 10

شركت :توكا تجارت نریمان

نماد:

گپارس2

شماره اطلعیه 590169 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1398/06/31حسابرسی شده)
صورت سود وزیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 1,500,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت:
سال مالی منتهی به1398/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

واقعی دوره  6ماهه

حسابرسی شده منتهی به 1398/06/31

حسابرسی شده منتهی به 1397/06/31

درصد تغییر

واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به 1397/12/29

--

سود (زیان) خالص
درآمدهای عملیاتی

0

0

--

0

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

0

0

--

0

سود (زیان) ناخالص

0

0

--

0

()258,963,570

()36,808,700

604

()225,791,596

سایر درآمدهای عملیاتی

0

0

--

0

سایر هزینههای عملیاتی

0

0

--

0

()258,963,570

()36,808,700

604

()225,791,596

0

0

--

0

582,335,305

123,955,271

370

989,655,492

0

0

--

0

سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

323,371,735

87,146,571

271

763,863,896

مالیات بر درآمد

()13,203,980

0

--

0

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

310,167,755

87,146,571

256

763,863,896

0

0

--

0

310,167,755

87,146,571

256

763,863,896

هزینههای فروش ،اداری و عمومی

سود (زیان) عملیاتی
هزینههای مالی
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی -درآمد سرمایهگذاریها
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی -اقلم متفرقه

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
سود (زیان) خالص

--

سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -عملیاتی

()258,963

()36,809

604

()225,791

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -غیرعملیاتی

582,335

123,955

370

989,655

0

0

--

0

323,372

87,146

271

763,864

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) پایه هر سهم

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -عملیاتی

()258,963

()36,809

604

()225,791

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -غیرعملیاتی

582,335

123,955

370

989,655

0

0

--

0

323,372

87,146

271

763,864

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

--

گردش حساب سود (زیان) انباشته
 5از 10

شركت :توكا تجارت نریمان

نماد:

گپارس2

شماره اطلعیه 590169 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1398/06/31حسابرسی شده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 1,500,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت:
سال مالی منتهی به1398/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

310,167,755

87,146,571

256

763,863,896

1,468,934,984

798,996,453

84

798,996,453

0

()55,222,569

--

()53,901,569

1,468,934,984

743,773,884

97

745,094,884

سود سهام مصوب

0

0

--

0

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

0

--

0

1,468,934,984

743,773,884

97

745,094,884

0

0

--

0

1,779,102,739

830,920,455

114

1,508,958,780

انتقال به اندوخته قانونی

0

0

--

()40,023,796

انتقال به سایر اندوختهها

0

0

--

0

1,779,102,739

830,920,455

114

1,468,934,984

310,168

87,147

256

763,864

1,500,000,000

1,500,000,000

0

1,500,000,000

سود (زیان) خالص
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
تعدیلت سنواتی
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام
سود قابل تخصیص

سود (زیان) انباشته پایان دوره
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال
سرمایه

 6از 10

شركت :توكا تجارت نریمان

نماد:

گپارس2

شماره اطلعیه 590169 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1398/06/31حسابرسی شده)

كد صنعت:
سال مالی منتهی به1398/12/29 :

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به  31/06/1398نسبت به اطلعات قبلی (حسابرسی شده)

به دليل تغيير طبقه بندي در سرفصل دارايي ها و تهييه صورتهاي مالي بر اساس آخرين صورت مالي نمونه سازمان حسابرسي
دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به  31/06/1397نسبت به اطلعات قبلی (حسابرسی شده)

به دليل تغيير طبقه بندي در سرفصل دارايي ها و تهييه صورتهاي مالي بر اساس آخرين صورت مالي نمونه سازمان حسابرسي
دلیل تغییر اطلعات واقعی سال منتهی به  29/12/1397نسبت به اطلعات قبلی (حسابرسی شده)

به دليل تغيير طبقه بندي در سرفصل دارايي ها و تهييه صورتهاي مالي بر اساس آخرين صورت مالي نمونه سازمان حسابرسي

 7از 10

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 1,500,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

شركت :توكا تجارت نریمان

نماد:

شماره اطلعیه 590169 :

گپارس2

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1398/06/31حسابرسی شده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 1,500,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت:
سال مالی منتهی به1398/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد
شرح

واقعی دوره  6ماهه حسابرسی شده
منتهی به 31/06/1398

واقعی دوره  6ماهه حسابرسی شده
منتهی به 31/06/1397

فعالیتهای عملیاتی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی -عادی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی -استثنایی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

درصد تغییر

واقعی دوره  12ماهه حسابرسی
شده منتهی به 29/12/1397

-)(264,766,033

)(948,061,518

)(72

)(89,351,507

0

0

--

0

)(264,766,033

)(948,061,518

)(72

)(89,351,507

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

--

سود سهام دریافتی

0

0

--

0

سود پرداختی بابت استقراض

0

0

--

0

717,444

3,168,071

)(77

4,725,015

0

0

--

0

717,444

3,168,071

)(77

4,725,015

سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
سود سهام پرداختی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود
پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی

-)(25,000,000

)(13,203,980

فعالیتهای سرمایه گذاری

)(47

)(25,000,000

--

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

0

0

--

0

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

)(9,800,000

0

--

0

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود

0

0

--

0

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود

0

0

--

0

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت

0

0

--

0

تسهیلت اعطایی به اشخاص

0

0

--

0

استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

0

0

--

0

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت

0

)(607,600,000

--

0

 8از 10

شركت :توكا تجارت نریمان

نماد:

شماره اطلعیه 590169 :

گپارس2

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1398/06/31حسابرسی شده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 1,500,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت:
سال مالی منتهی به1398/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای كوتاهمدت

591,451,655

120,787,200

390

984,930,477

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای كوتاهمدت

0

)(930,212

--

)(2,381,943,500

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املک

0

0

--

0

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املک

0

0

--

0

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری

581,651,655

)(487,743,012

--

)(1,397,013,023

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

304,399,086

)(1,457,636,459

--

)(1,506,639,515

فعالیتهای تأمین مالی

--

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0

0

--

0

وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

0

0

--

0

وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

0

0

--

0

وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0

1,500,000,000

--

1,500,000,000

بازپرداخت اصل استقراض

0

0

--

0

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

0

1,500,000,000

--

1,500,000,000

خالص افزایش (كاهش) در موجودی نقد

304,399,086

42,363,541

619

)(6,639,515

موجودی نقد در ابتدای دوره

20,535,722

27,175,237

)(24

27,175,237

0

0

--

0

324,934,808

69,538,778

367

20,535,722

0

0

--

0

تآثیر تغییرات نرخ ارز
موجودی نقد در پایان دوره
مبادلت غیرنقدی

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره  6ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1398

به علت تغيير طبقه بندي در سرفصل دارايي ها و تهيه صورتهاي مالي بر اساس آخرين صورتهاي مالي نمونه مصوب سازمان حسابرسي

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره  6ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1397
به علت تغيير طبقه بندي در سرفصل دارايي ها و تهيه صورتهاي مالي بر اساس آخرين صورتهاي مالي نمونه مصوب سازمان حسابرسي

 9از 10

شركت :توكا تجارت نریمان

نماد:

گپارس2

شماره اطلعیه 590169 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1398/06/31حسابرسی شده)

كد صنعت:
سال مالی منتهی به1398/12/29 :

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره  12ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1397
به علت تغيير طبقه بندي در سرفصل دارايي ها و تهيه صورتهاي مالي بر اساس آخرين صورتهاي مالي نمونه مصوب سازمان حسابرسي

 10از 10

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 1,500,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

