شرکت اعتباری کوثر مرکزی ( سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ  29اسفند ماه 1394
دارایی های ثابت مشهود
زمیه

ساختمان

تاسیسات

يسایل وقلیٍ

تجُیسات رایاوٍ ای

اثاثٍ ي مىصًبات

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

189,588,200,000

100,671,545,343

24,710,798,887

487,000,000

495,810,884,771

307,852,680,143

112,435,334,831

9,864,495,615

108,081,490

58,254,668,053

111,855,419,032

بُسازی ي وًسازی امالک
استیجاری
ریال

دارایی َای در دست تکمیل
ریال

سفارضات ي پیص پرداخت َای

جمع

سرمایٍ ای
ریال

ریال

3,054,041,231

1,122,175,150,375

بهای تمام شده
مانده در 1393/01/01
افسایش طی سال

292,517,999,021

افسایش (کاهش) ناشی از تجدید ارزیابی

0

فروش رفته

)(595,081,490

)(595,081,490

نقل و انتقاالت و سایر تغییرات
مانده در 1393/12/29

2,071,658,416
189,588,200,000

افسایش طی سال

213,106,880,174

34,575,294,502

0

554,065,552,824

421,779,757,591

2,805,144,120,050

2,829,930,862

500,000,000

87,130,163,296

63,317,993,691

)(2,071,658,416
0

0

982,382,815

1,414,098,067,906

121,325,277,634

3,080,247,485,533

افسایش (کاهش) ناشی از تجدید ارزیابی

0

فروش رفته

)(459,358,304

نقل و انتقاالت و سایر تغییرات
مانده در 1394/12/29

0

78,231,184,586
189,588,200,000

3,096,482,184,810

)(78,018,436
37,327,206,928

0

28,548,891,451

500,000,000

669,744,607,571

)(459,358,304

)(28,924,355,226
455,714,037,752

)(80,000,000,000
0

0

42,307,660,449

)(2,222,297,625
4,491,663,897,510

استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته
مانده در 1393/01/01

14,126,321,628

4,170,937,227

194,800,008

46,764,502,177

33,064,580,702

98,321,141,742

استهالک سال و کاهش ارزش فروش رفته

7,570,520,091

3,857,508,393

104,605,436

91,293,576,442

312,269,959,534

415,096,169,896

نقل و انتقاالت و سایر تغییرات
مانده در 1393/12/29

)(299,405,444
0

)(299,405,444

21,696,841,719

8,028,445,620

0

138,058,078,619

345,334,540,236

14,029,051,386

3,848,394,930

0

52,934,314,188

108,852,516,790

0

0

34,169,679,120

11,876,840,550

0

190,975,530,413

مانده در 1393/01/01

189,588,200,000

86,545,223,715

20,539,861,660

292,199,992

استهالک سال و کاهش ارزش فروش رفته
نقل و انتقاالت و سایر تغییرات

)(1,556,213,985

179,664,277,294

956,286,498

0

0

0

455,143,343,524

0

0

0

692,165,393,607

449,046,382,594

274,788,099,441

0

0

3,054,041,231

1,023,854,008,633

مانده در 1393/12/29

189,588,200,000

191,410,038,455

26,546,848,882

0

416,007,474,205

76,445,217,355

0

0

982,382,815

900,980,161,712

مانده در 1394/12/29

189,588,200,000

3,062,312,505,690

25,450,366,378

500,000,000

478,769,077,158

570,694,228

0

0

42,307,660,449

3,799,498,503,903

مانده در 1394/12/29

)(16,862,394

0

0

0

513,117,906,194

0

)(616,789,881

ارزش دفتری

داراییُای ثابت مطًُد ضرکت تا ارزش  23000میلیًن ریال در قبال خطرات احتمالی واضی از حریق  ،سیل ي زلسلٍ از پًضص بیمٍ ای برخًردار است .
مبلغ  2796میلیارد ریال از افسایص بُای ساختمان از بابت تملیک  28باب ضعبٍ از ضرکت ارزش آفریىان کًثر کیص (سُامی خاظ ) در فبال تسًیٍ بخطی از تسُیالت اعطایی برمبىای ارزیابی کارضىاس رسمی بًدٌ است

