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 עיתונותמשקיעים/להודעה 

פרסמה את  שבשליטת עדי צים חוץ בנקאיהאשראי הברת ח ,אקורד .אס.אר
 :  2019רבעון הראשון של להכספיות תוצאותיה 

 
 %83 -גדל בכהנקי  הרווחמיליון שקל;  24.3 -לכ 73% -גדלו בכהכנסות מימון 

 מיליון שקל  12.5-לכ
 

 קלש מיליון 478 -לכבמצבת הלקוחות  %43 -של כגידול 
 

מיליון  164 -מיליון שקל, לעומת כ 316 -לכגדלו מקורות האשראי של החברה 
  רבעון המקביל אשתקד שקל ב

 
 : החברה ממשיכה לשתף את המשקיעים ברווחים

מדיניות ל וזאת בהתאםהמצטבר  קלשיליון מ 8לרבעון של ל דיבידנד ע הוכרז
 40%) 50% בגובה של לפחות 2019לשנת  החברהשל בידנד יהדחלוקת 

 בחישוב ותשלום רבעונירווח הנקי אשתקד( מה
 

 
אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של  .אס.אר חוץ בנקאיהחברת האשראי 
 . 2019 רבעון הראשון של להכספיות תוצאותיה את  פרסמהרו"ח אודי ניר, 

 
מיליון  476.5 -כ לש מצבת לקוחות נטועם  השנההרבעון הראשון של את החברה סיימה 

. המקביל אשתקדרבעון תום הבמיליון שקל  332.9 -לעומת כ 43% -, גידול של כשקל
 . לקוחותהטיוב תיק הגידול בוצע תוך המשך הקפדה של הנהלת החברה על 

 
מיליון שקל  24.3 -כוהסתכמו ב %73 -בכגדלו  2019רבעון הראשון של ב הכנסות מימון

עקב ה נבעה ייהעל. בתקופה המקבילה אשתקדמיליון שקל  14.1 -הכנסות של כלעומת 
החברה, כפועל יוצא, בין היתר, מהגדלת ו/או קבלת מסגרות אשראי גידול בהיקף פעילות 

  מבנקים ומנותני אשראי אחרים.
 

מיליון שקל, גידול  5 -בכ 2019רבעון הראשון של בהסתכמו  מימון ועלות ההכנסותהוצאות 
גדלו ההוצאות  .המקביל אשתקדרבעון מיליון שקל ב 2.8 -לעומת הוצאות של כ 82% -של כ

מיליון   164.2 -אשראי אחרים מכ בעיקר בשל הגידול באשראי מתאגידים בנקאיים ונותני
חלקן של הוצאות . 2019מרס ב 31 -מיליון שקל ב  315.8 -לכ 2018במרס  31 -ב קלש

מהכנסות  20.8% -הסתכם בכ 2019המימון ועלות ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 
 המקביל אשתקד. רבעוןב 20.3% -המימון, לעומת כ

 



 

  

 
 
 

 
 

 -עליה של כמיליון שקל,  19.3 -בכ 2019ברבעון הראשון של הסתכמו  הכנסות המימון, נטו
הגידול כאמור הינו בהתאמה  .תקופה המקבילה אשתקדב מיליון שקל 11.3 -לעומת כ 70%

  . לגידול בהיקף הפעילות
 

 0.6 -כמיליון שקל, לעומת  0.5 -הסתכמו בכ ואבודים הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים
באופן , IFRS9החברה החלה לישם את תקן  .רבעון המקביל אשתקדשקל במיליון 

 . 2018בינואר  1 -החל מה רטרוספקטיבי
 
מיליון  9 -לעומת רווח לפני מס של כ ,מיליון שקל  16.6 -לכ %85 -בכ זינק רווח לפני מסה

 2019ברבעון הראשון של השוטפות  הוצאות המסים. אשתקדבתקופה המקבילה שקל 
 המקביל אשתקד. רבעון מיליון שקל ב 2.2 -כלעומת מיליון שקל   4.1 -הסתכמו בכ

 
 12.5 -לכ נקיהרווח ב %83 -גידול של כ עם 2019הרבעון הראשון של את סיימה החברה 

 . המקביל אשתקדרבעון במיליון שקל  6.8 -כשל נקי רווח מיליון שקל, לעומת 
 

הלוואת  ,מיליון שקל 315.8 -של כונותני אשראי אחרים  אשראי מתאגידים בנקאיים
  .מיליון שקל 106.7 -של כוהון עצמי  מיליון שקל  50.2 -של כ בעלים

 
חלוקת מיליון שקל המצטבר וזאת בהתאם למדיניות  8הוכרז על דיבידנד לרבעון של 

 . אשתקד( מהרווח הנקי בחישוב ותשלום רבעוני 40%) 50% לפחות הדיבידנד של החברה
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