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 משקיעים6לעיתונותהודעה 

שבשליטת עדי  חוץ בנקאיהאשראי הברת ח ,אר אקורד.אס
  : מדווחת על גידול בהיקף הפעילותצים 

 
 מיליון שקל  333 -מצבת לקוחות של כ –בפעילות  %00-עליה של כ

 
 ,מיליון שקל 10-של כרבעון הראשון של השנה ב מימוןהכנסות 

  %12-גידול של כ 
 

 מיליון שקל 9-לכ /%1-עלה בכלרבעון  רווח לפני מס
 

מהרווח  %00-והעלה אותו לדיבידנד ת מדיניות חלוקת האעדכן דירקטוריון החברה 
 מיליון שקל 0-בגין הרבעון הראשון יחולק דיבידנד של ככש ;בתשלום רבעוני

 
הלוואת בעלים , מיליון שקל  1/0-של כונותני אשראי אחרים אשראי מתאגידים בנקאיים 

 מיליון שקל  101-מיליון שקל והון עצמי של כ 1/-של כ
 

אר אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של .אס  חוץ בנקאיהחברת האשראי 
 . 8102שנת לרבעון הראשון לתוצאותיה את  פרסמה, ח אודי ניר"רו

 
מתחיל לתת את  , כפי שדיווחנו בתקופה האחרונה,  הגידול במקורות האשראי של החברה

. 8102מסוף שנת  %01-לעומת רבעון מקביל ועליה של כ בפעילות %01-עליה של כ, פירותיו
מיליון שקל  333 -של כ מצבת לקוחות נטוהחברה סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם 

 -מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד וכ 832-כלעומת , יהתיק לקוחותתוך המשך טיוב 
 . 8102שנת סוף מיליון שקל ב 822

 
 22-שבועיים  הודיעה החברה על העלאת סך האשראי של החברה מבנק מזרחי לככלפני 

הודיעה לפני כחודש וכן  קלש יליוןמ 21 -וכשהניצול בפועל בבנק לאומי עלה לכ ,מיליון שקל
וכל זאת בהמשך  .קלמיליון ש 31-לכתאגיד מימון חוץ בנקאי על הגדלת מסגרת מהחברה 

, קלש יליוןמ 21להתחייבות עדי בתחילת השנה להעמדת הלוואת בעלים שלא תפחת מסך 
 בעל השליטה , ציםל עדי "כמובן שבשני המקרים הנ ,קלש יליוןמ 18-כשבפועל היתרה כ

 . ת החברהערב להתחייבויו( לרבות חברות בשליטתו)
 

לעומת מיליון שקל  00-כהסתכמו בו 82%-עלו בכ 8102ברבעון הראשון של  הכנסות מימון
עקב הצלחת העילה נבעה . 8102שנת רבעון המקביל במיליון שקל ב 00.3-כהכנסות של 

הנהלת החברה להגדיל את מסגרות האשראי בבנקים ואצל נותני אשראי אחרים תוך 
 .  הקפדה על טיוב תיק האשראי ואיכות הלקוחות

 



 

  

 
 
 

 
 
 
 

-גידול של כ, מיליון שקל 8.2-הראשון בכברבעון הסתכמו  מימון ועלות ההכנסותהוצאות 
גדלו בעיקר ההוצאות . מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד 8.2-לעומת הוצאות של כ 01%

ברבעון  קלמיליון ש 22-אשראי אחרים מכ בשל הגידול באשראי מתאגידים בנקאיים ונותני
 . מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה 010.8-לכ 8102הראשון של 

 
 2.2 -לעומת כ, (מההכנסות 21%-כ) מיליון שקל 00.3 -הסתכמו בכ נטו, ות המימוןהכנס

מהגידול נובעת בעיקרה העלייה . רבעון המקביל אשתקדב (מההכנסות 22%-כ) מיליון שקל
  . בהיקף הפעילות

 
 1.0-כלעומת , מיליון שקל 1.1-הסתכמו בכ ואבודים הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים

החל  באופן רטרוספקטיבי, IFRS9החברה החלה לישם את תקן  .8102שקל בשנת מיליון 
 . 8102בינואר  0-מה

 
מיליון שקל לעומת  9-לכ 81%-הסתכם ברבעון הראשון של השנה עלה בכ רווח לפני מס

ברבעון  הוצאות המסים. מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד 2.0-רווח לפני מס של כ
 משקפות הוצאות מס בשיעור מלאמיליון שקל ה 8.8-הסתכמו בכ 8102הראשון של שנת 

מיליון שקל  1.1-מו בככהוצאות המס הסת 8102 עוד שברבעון הראשון של שנתב (80%)
 . כתוצאה ממגן מס שהיה לחברה

 
 1.2-של כ רווח נקיעם הרבעון הראשון של השנה סיימה החברה את , בשורה התחתונה

 אשראי מתאגידים בנקאיים. 8102מיליון שקל בשנת  1.0-כרווח של לעומת , מיליון שקל
מיליון  012 -של כוהון עצמי מיליון שקל  18-של כ הלוואת בעלים ,מיליון שקל 010.8 -של כ
 . שקל

 
 00%-ל 12%-מוהעלה אותו דיבידנד המדיניות חלוקת ת אעדכן דירקטוריון החברה 

סך של דיבידנד בבגין הרבעון הראשון יחולק . רבעוני במקום חצי שנתימהרווח בתשלום 
 .מיליון שקל 0-כ
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