گزارش مجمع عمومی شرکت بانک انصار

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بانک انصار
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک انصار در تاریخ  31/4/13با حضور  93درصد سهامداران برگزار گردید .این بانک با سرمایه  90...میلیارد ریالی ،در پایان سال
مالی  ،39توانست  9،9,9،393میلیون ریال سود بسازد که به ازای هر سهم (بر اساس سرمایه جدید که معادل  90...میلیارد ریال است) معادل  449ریال می
باشد و همچنین دارای  4,9ریال سود انباشته به ازای هر سهم می باشد که در مجمع میزان سود نقدی تقسیمی را  13.ریال تصویب کردند.

اهم نکات مطرح شده در مجمع
 از این پس بر طبق قانون سپرده های یک ساله و روزشمار جایگزین سپرده های پنج ساله خواهد شد.
 مطالبات غیر جاری بانک در طی سال جاری از  90,درصد به  301درصد رسیده است.
 تعداد مشتریان بانک انصار در حدود  3میلیون نفر است که نسبت به سال  33در حدود  309درصد افزایش داشته است.
 بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ  3139/.9/9.سرمایه بانک طی دو مرحله از مبلغ  40...میلیارد ریال به مبلغ
 00...میلیارد ریال افزایش می یابد.
 شرکت فناوران حفیظ سامانه توسط بانک انصار و به منظور انجام فرآیندهای فن آوری اطالعات بانک تاسیس گردیده است.
 میزان سرمایه گذاری مستقیم بانک حدود  4.درصد است که مغایرتی با ضوابط بانک مرکزی ندارد.
 علت تقسیم سود  % 1.اطلس ایرانیان (چرا تمام سودش را تقسیم نمی کند) این است که بانکها دیگر نمی توانند به زیر مجموعه هایشان
تسهیالت بدهند و شرکتهای زیر مجموعه دیگر نمی توانند افزایش سرمایه بدهند و لذا برای انجام پروژه های خود باید قسمتی از سود
خود را نگه دارند.
 در این بانک سعی شده است که در سود خود یک رشد با ثبات داشته باشد و حتی در صورت رکود بخش مسکن در تقسیم سود مشکلی
نخواهند داشت و این روند افزایش سود حداقل برای سه تا چهار سال آینده ادامه خواهد داشت.
 در خصوص اینکه خالص دارائیهای ثابت به عالوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته وسود قطعی نشده نباید حداکثر از
 1.درصد تجاوز نماید ،بیان شد که این درصد زمانیکه از موسسه به بانک تبدیل شده است برابر با  %941بوده است که تا کنون به  %334رسیده
است و تا پایان سال  31به  %01و پایان سال  34به  %19خواهد رسید .بر طبق اظهارات مجمع بر اساس مجوز گرفته شده از بانک مرکزی پنج سال
مهلت داده شده است تا بانک هر سال این درصد را به میزان  %9.کاهش دهد.
 درخصوص سرمایه گذاری موسسات اعتباری درسرمایه گذاری به منظور کسب سود  ،حداکثر تا 9.درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی
مزبور ،در خصوص سرمایه گذاری در شرکت ایرانیان اطلس و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس و بند  1-9دستورالعمل مذکور در رابطه با سرمایه
گذاری موسسات اعتباری به منظور گسترش وتنوع خدمات بانکی  ،ارائه خدمات مالی به مشتریان و حفظ اسرار حرفه ای ،حداکثر تا  43درصد
سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی مزبور درمورد شرکت فناوران حفیظ سامانه ،رعایت نشده است ،بیان شد که این بانک در مورد شرکتهای
ماموریتی مجوز گرفته است و در مورد شرکت حفیظ رایانه نیز اقدام به اخذ مجوز کرده است .همچنین در مورد شرکتهای ایرانیان اطلس و شرکت
سرمایه گذاری دانایان پارس به ویژه شرکت اطلس ایرانیان به علت حجم زیاد پروژه ها قرار بر کاهش حجم پروژه ها و فروش پروژه های آماده شده
است و پس از آن این شرکت وارد فرابورس خواهد شد .در مورد شرکت دانایان نیز در حال حاضر وارد فرابورس شده است تا قسمتی از آن واگذار
گردد .در ای ن رابطه در حال حاضر نسبتهای بانک مرکزی رعایت شده است و تنها موردی که وجود دارد این است که بانک نمی تواند  3..درصد
شرکت ها را داشته باشد که قرار بر اخذ مجوز از بانک مرکزی مبنی بر کاهش این درصد طی دو سال شده است.
 در رابطه با اینکه حداکثر خالص مجموع تسهیالت وتعهدات به اشخاص مرتبط نباید از  9,درصد مجموع سرمایه پرداخت شده واندوخته موسسه
اعتباری تجاوز نماید و حداکثر خالص تسهیالت وتعهدات به هرشخص مرتبط نباید از  3/41درصد مجموع سرمایه پرداخت شده واندوخته موسسه
اعتباری تجاوز نماید که در رابطه با یکی از شرکتهای فرعی ،رعایت نشده است  ،بیان شد که این بانک مجبور شده است که در مقاطعی به شرکت
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اطلس ایرانیان تسهیالت دهد که این بند به این موضوع مرتبط می باشد .همچنین گفته شد که از امسال این تسهیالت را قطع کرده ایم که این امر
باعث به مشکل خوردن دو پروژه این شرکت شد .در مجموع میزان تسهیالت پرداختی از  00,..میلیارد ریال به  ,0,..میلیارد ریال رسیده است که
در حال تالش برای کاهش این مقدار هستند و تنها راه کاهش این تسهیالت فروش سریعتر پروژه ها می باشد.
 در رابطه با مسئولیت های اجتماعی این بانک در سال گذشته یک دستگاه آمبوالنس به مبلغ  30...میلیون ریال خریداری و به یکی از بیمارستانها
اهدا کرده است و در سال  31نیز مبلغی معادل  1.میلیارد ریال بابت این منظور تخصیص داده شد.
 نرخ سپرده قانونی این بانک از  3101درصد به  310,درصد کاهش پیدا کرده است که البته بانک ها در رابطه با این نرخ اعتراضی را به بانک مرکزی
داده اند تا این نرخ کاهش پیدا کند .میزان کاهش این درصد توسط بانک مرکزی تا  %3.مجاز می باشد.
 نرخ سود عقود مبادله ای در این بانک برابر با  3,درصد بوده است که با تصویب قانون جدید مبنی بر کاهش نرخ سود عقود مبادله (حداکثر میزان
سود برابر با  %99می باشد) تاثیری بر این بانک نخواهد داشت.
 با توجه به برنامه افزایش سرمایه  %11این بانک ،اعالم شد که به ازای هر سهم مبلغ  9,.ریال دریافت خواهد شد.
 در رابطه با قانون جدید سود سپرده گذاری نیز بیان شد که در  9ماهه دوم سال  31اجرا می شود و میزان آن حداکثر برابر با  30درصد می باشد.
 واحد امور بین الملل بانک علی رغم وجود تحریمها و فقدان مجوز های نوع سه ارزی ،صرافی و بازار بین بانکی ،ضمن استقرار نماینده بانک در مرکز
مبادالت و با بکارگیری کارگزاران داخلی و خارجی و همچنین توان علمی و اجرایی کارکنان خود ،ضمن راه اندازی سیستم سپام و سامانه های بانک
مرکزی و حضور در بازارهای بین المللی ،نسبت به سپرده گذاری و سپرده گیری اقدام نموده است و میزان خرید و فروش ارز در سال  39نسبت به
سال  33به ترتیب  %309و  %391رشد داشته است.
 در انتهای جلسه مقرر گردید که به میزان  3.درصد سود خالص سال  39که معادل  99,0931میلیارد ریال می باشد به عنوان اندوخته احتیاطی در
حسابها منظور شود.
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