
 

  

 

 

 

19/5/2020 

 משקיעים\עיתונותלהודעה 

ובניהולו של   שבשליטת עדי צים חברת האשראי החוץ בנקאי ,אקורד .אס.אר
פרסמה את תוצאותיה הכספיות  רו"ח אודי ניר עד למועד פרסום תוצאות אלו, 

 2020לרבעון הראשון של שנת 
 

 מיליון שקל  718-כ  -שנים    5בשיא של  תיק הלקוחות 
 

הסתכם  הנקי הרווח  מיליון שקל;    28.5 -לכ 17% -מימון גדלו בכההכנסות 
   מיליון שקל  11.1-בכ

 
בהתאם למדיניות   קלש יליון מ 6לרבעון של  ביניים דיבידנד ה חלוקת הוכרז

 חלוקת הדיבידנד של החברה 
 

בחברה ביתר שאת באמצעות  עדי צים, בעל השליטה בחברה, ממשיך לתמוך 
מיליון שקל,  וממשיך   101-הגדלת הלוואת הבעלים, העומדת כעת על כ

להעמיד ערבויות אישיות לטובת התאגידים המממנים להבטחת התחייבויות  
 החברה

 
 

ניר שסיים   לאודי  אני רוצה להודות  בעל השליטה באס.אר. אקורד: "ראשית,  צים,  עדי 
שנים   חמש  של  ביותר  מוצלחת  איתי  קדנציה  ביד  יד  אודי  החברה.  את  כמנכ"ל  הוביל 

בתחוםהחברה   המובילות  בנקאי  החוץ  האשראי  מחברות  לקוחות    לאחת  מצבת  נכון  עם 
השנה   של  הרבעון  מעל  לסוף  שקלמילי  700-לכ של  לכמובן  אודי    .ון  אותימשיך    נו לוות 

החברהול וביסוס  צמיחת  להמשך  החברה,  בדירקטוריון  הרב  מניסיונו  שוק    תרום  מול 
רוצה  ההון אני  זו,  בהזדמנות  הוכבוים,  לקדם  .  גיל  החדש,  החברה  מנכ"ל  את  בברכה 

לצמיחת   לסייע  ימשיך  שהוא  ובטוח  שנים,  כארבע  כספים  כסמנכ"ל  אותנו  שמלווה 
 ". קדימה  החברה

 
על  הקפדה  לגייס לקוחות חדשים תוך  אנו ממשיכים    על אף המשבר הנוכחי  "הוסיף  צים  

ואני   האשראי,  תיק  הדוקה  ש  ן מאמיאיכות  שמירה  תוך  הצמיחה  מגמת  את  נמשיך 
ומתמשכת על טיוב תיק האשראי ואיכות הלקוחות, וכמובן עם הקפדה על קבלת בטחונות  

של אקורד נמצאת בנקודת שיא ואני בטוח שנמשיך יחדיו    מספקים. האיתנות הפיננסית
 להצעיד את אקורד להישגים נוספים בעתיד".

 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 

ובניהולו של  אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים    .אס.אר חוץ בנקאיהחברת האשראי  
אלו,   תוצאות  פרסום  למועד  עד  ניר  אודי  רבעון  להכספיות  תוצאותיה  את    פרסמהרו"ח 

   .2020 ראשון של  ה
 

ב עם    הרבעון את  החברה סיימה   נטו גידול מרשים  לקוחות  ,  מיליון שקל  718.4  -כ ל  מצבת 
. הגידול בוצע תוך המשך הקפדה  4.8%-, עלייה של כ2019סוף במיליון שקל    685.7-לעומת כ

 .  לקוחותההאשראי ואיכות  טיוב תיק של הנהלת החברה על 
 

-מיליון שקל ב 450-כהסתכם בהאשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים לחברה 
 . 2019מיליון שקל בסוף  474לעומת   2020במרץ  13
 

מימון של   הכנסות  הראשון  ב  17%-בכגדלו    2020  ברבעון  שקל   28.5-כ והסתכמו    , מיליון 
בעיקר    ה נבעה יי העל.  בתקופה המקבילה אשתקדמיליון שקל    24.3  -הכנסות של כלעומת  

בגין   בחברה  שהתקבלה  מהתמורה  היתר,  יוצא,בין  כפועל  החברה,  פעילות  בהיקף  מגידול 
בנקאים  הקצאת ניירות הערך של החברה למשקיעים מסווגים, מהגדלת אשראי מתאגידים  

ומהגדלת הלוואת הבעלים מאת בעל השליטה בחברה וזאת בקיזוז הקטנת היקפי האשראי  
 מתאגידים חוץ בנקאיים, תוך הקפדה על טיוב תיק האשראי ואיכות הלקוחות. 

 
ההכנסות  ועלות  מימון  של  הסתכמו    הוצאות  הראשון  שקל,    6.5-בכ   2020ברבעון  מיליון 

כ של  כ  27.8%  -גידול  של  הוצאות  ב  5  -לעומת  שקל    . אשתקד  ההמקביל תקופה  מיליון 
אחרים  אשראי  ונותני  בנקאיים  מתאגידים  באשראי  הגידול  בשל  בעיקר  גדלו    ההוצאות 

בעלים.   הסתכומהלוואת  ההכנסות  ועלות  המימון  הוצאות  של    22.6%  -בכ  מוחלקן 
 אשתקד. ההמקביל תקופה ב 20.8%-מהכנסות המימון, לעומת כ

 
  -עליה של כ שקל,    מיליון    22  -בכ  2020של    ברבעון הראשוןהסתכמו    הכנסות המימון, נטו

כ%  14.5 ב  19.3  -לעומת  שקל  אשתקדמיליון  המקבילה  הינו    .תקופה  כאמור  הגידול 
 .   בהתאמה לגידול בהיקף הפעילות

 
מיליון שקל,    4.1  -הסתכמו בכ הפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים

זאת,בעיקר כפועל יוצא מהגידול   .אשתקד ההמקביל תקופה שקל במיליון  0.5  -כלעומת 
ביתרת הלקוחות וכן בשל הפרשות לחובות לקוחות, אשר בתקופת הדוח חלה הרעה בסיכון  

האשראי שלהם ו/או שחלו שינויים בהערכות הנהלת החברה לגבי יכולת הגביה של  
ר, בעקבות עליה בהערכת סיכוני האשראי בעקבות התפשטות  חובותיהם, וזאת, בין הית

 .  נגיף הקורונה
 
מיליון שקל    16.6  -לעומת רווח לפני מס של כ  , שקל  מיליון  14.6  -הסתכם בכ רווח לפני מסה

בכ ה  הוצאות המסים.  בתקופה המקבילה אשתקד שקל    3.5  -סתכמו    4.1-כלעומת  מיליון 
 אשתקד.   ההמקביל תקופה  מיליון שקל ב



 

  

 
 
 

 
 

לעומת    ,מיליון שקל  11.1  -כשל    ווח נקי ר  עם  2020של    הרבעון הראשוןאת  סיימה  החברה  
 .  אשתקד תקופה המקבילהבמיליון שקל    12.5  -של כנקי רווח 

 
  הדיבידנד של החברה חלוקת מיליון שקל בהתאם למדיניות    6ל  הוכרז על דיבידנד לרבעון ש

 מהרווח הנקי בחישוב ותשלום רבעוני.   50%  לפחותשל 
 

לאחת מחברות האשראי  שנים האחרונות  5-הוביל את החברה ב אשר רו"ח אודי ניר 
מאז שהייתה שלד בורסאי עם אפס תיק  המובילות בתחום. אודי ליווה את החברה כמנכ"ל 

 מיליון שקל.  718-תיק לקוחות מרשים של כלחברה בימים אלו ולקוחות  
 

פעיל  כהן כדירקטור תרום את ניסיונו הרבה להמשך גידול וביסוס החברה ויימשיך ל אודי 
סייע באיתור הזדמנויות  לשותף לגיבוש האסטרטגיה של החברה, וימשיך להיות חברה ב

יסייע בליווי ומעקב אחר וועדת האשראי    ,ובחינת עסקאות המובאות לפתחה של החברה
הפנימית של החברה ויעניק סיוע וליווי לחברה בגיוסי אשראי. גיל הוכבוים, סמנכ"ל  

 יכהן כמנכ"ל החברה החדש.שנים האחרונות    4-ב הכספים של החברה
 
 
 
 

 ir.co.il-lior@gotlive; 9200194-050 קשרי משקיעים;, ליאור גוטליבפרטים נוספים: ל
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