
 

  

 

 

 

 

61/60/11 

  למשקיעיםהודעה 
 

 מדווחת על תוצאותיההאשראי החוץ בנקאי ברת ח ,אר אקורד.אס
 :/601שנת של  הראשונהמחצית רבעון השני ולל

 

 מיליון שקל 1./1-לכ %11-רווח נקי גדל בכ; מיליון שקל 11 -לכ //%-המימון במחצית עלו בכ הכנסות

 

 מיליון שקל 1.. -רווח נקי של כ; קלמיליון ש 1..1 -לכ %16-בכעלו המימון ברבעון השני  הכנסות

 

, מיליון שקל 615.1 -של כ החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם תיק אשראי ללקוחות

 מיליון שקל   1.17 -מיליון שקל והון עצמי של כ /.10 -אשראי מתאגידים בנקאיים של כ

 

, על אף התקופה האחרונה שחווינו שהייתה מאתגרת בלשון המעטה" :ל החברה"מנכ, ח אודי ניר"רו

, מיליון שקל 10-יתרת אשראי מבנקים של כ, סיים את המחצית הראשונה של השנה בהצלחההצלחנו ל

עם פרסום הדוחות הודענו , בנוסף. מיליון שקל 615 -מיליון שקל ויתרת לקוחות של כ .7-הון עצמי של כ

 60%חלוקת , מיליון שקל בהתאם למדיניות שהכרזנו עליה בתחילת השנה 1על חלוקת דיבידנד של 

 " .לאורך כל הדרךהעידוד והאמונה בצדקתנו , אנו מודים לשוק ההון על התמיכה .מהרווח הנקי

 

מגוונות ונרחבות על מנת להשיב את עסקי , ו פעולות שונותנביצעבחודשים האחרונים "אודי ציין כי 

, לגרום לכך שחשבונות החברהנו במסגרת פעולות אלו הצלח. החברה אל מסלול הפעילות השגרתי

החברה גדלה באופן  .םלהסכמות על המשך הפעילות אל מול הבנקי נוכספים והמחאות שוחררו וכן הגע

אך טרם הגיעה לרמת  ,אודות החקירהפרסום המשמעותי בהיקף העסקאות לעומת התקופה של לאחר 

  ".אירועי החקירה קרותטרם , היקף הפעילות שהייתה בה לפני כן

 

האחרונים ולאחר ששוחררו חשבונות הבנק והמשך הפעילות של החברה אל  ותבשבוע"אודי הוסיף כי 

חלה ירידה ניכרת במספר השיקים החוזרים כך ששיעור השיקים החוזרים חזר לרמתו , מול הבנקים

ואף בימים מסוימים לרמה נמוכה משמעותית , המקורית בהתאמה לחודשים שלפני מועד הדוח המקורי

יליון מ 660 -אשראי והנזילות של החברה מסתכמים בכהמימון יום מקורות נכון לה, בנוסף. עוד יותר

  ."מעיד על חזרתנו למסלול ה שלדעתנומ, שקל

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

ובניהולו של ושבשליטת איש העסקים עדי צים  אשראי חוץ בנקאיהעוסקת בתחום ה אר אקורד.ברת אסח

 . 6102תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של ת היום אפרסמה , ח אודי ניר"רו

 

 ,קלמיליון ש 1..0 -לכ 26%-בכ 6102השני של ברבעון עלו  מתחום פעילותה של החברה המימון הכנסות

 0.8 -הסתכמו בכהשני ברבעון  נטו ,הוצאות המימון .ברבעון המקביל אשתקד קלמיליון ש 00.2 -לעומת כ

 נובעת בעיקרה מגידול האשראים היהעלי. ברבעון המקביל אשתקד קלמיליון ש 0.1 -לעומת כ ,קלמיליון ש

-עלו בכ 6102ברבעון השני של  נטו ,מימוןה הכנסות .לאור הגידול בפעילות החברהמתאגידים בנקאיים 

 .ברבעון המקביל אשתקד קלמיליון ש 01.2 -לעומת כ ,קלמיליון ש 02.1 -כל 62%

 

מיליון  0.2 -לעומת כ ,קלש מיליון 2.2 -כעלו ל 6102של השני  ברבעון מסופקים לחובות ההפרשה הוצאות

מספר  השיקים החוזרים במהלך בכמותגידול  בעקבותנובעת  העלייה .ברבעון המקביל אשתקד קלש

 הערכתה לאור ספציפית הפרשה חלקם בגין ביצעה החברה הנהלתאשר שבועות לאחר תחילת החקירה 

 . בגינםהגביה  לסיכויי
 

 קלמיליון ש 8.5 -לעומת כ ,קלמיליון ש 1.. -של כ רווח נקיעם  6102החברה סיימה את הרבעון השני של 

 .הירידה נובעת בשל הגידול בהוצאות ההפרשה לחובות מסופקים. 6105בשנת ברבעון המקביל 
 

 08.2 -לעומת כ ,קלמיליון ש 20.1 -במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ המימון של החברה הכנסות

מיליון  2.1 -הסתכמו בכ נטו ,הוצאות המימון .22% -גידול של כ –בתקופה המקבילה אשתקד  קלמיליון ש

במחצית הראשונה  נטו ,מימוןה הכנסות. 6105בשנת בתקופה המקבילה  קלמיליון ש 0.2 -לעומת כ קלש

 .6105בתקופה המקבילה בשנת  קלמיליון ש 02.0 -לעומת כ ,קלמיליון ש 62.0 -כל 51%-עלו בכ 6102של 
 

 -כ לעומת ,קלש יליוןמ 8.2 -בכ והסתכממחצית הראשונה של השנה ב מסופקים לחובות ההפרשה הוצאות

רווח החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם  .6105בשנת  תקופה המקבילהב קלמיליון ש ..2

 . בתקופה המקבילה אשתקד קלמיליון ש 06.2 -לעומת כ ,קלמיליון ש 02.0 -של כ נקי
 

 605.0 -כשל  (תיק הלקוחות)נטו , אשראי ללקוחותהחברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם 

מיליון  0..2 -של כ הלוואת בעלים, מיליון שקל 11.8 -של כ יתרת אשראי מתאגידים בנקאיים, מיליון שקל

 -וזאת לאחר חלוקת דיבידנד של כ, מסך המאזן 21% -המהווה כ מיליון שקל 22.1 -של כ והון עצמי קלש

  .הראשון של השנהמיליון שקל במהלך הרבעון  01.0

 

. מהרווח הנקי 61%לפחות , חצי שנתית מדיניות חלוקת דיבידנדאימצה כי החברה במרץ השנה הודיעה 

 . מיליון שקל 2 -בהיקף של כ 6102ביניים לשנת על חלוקת דיבידנד היום כחלק מהמדיניות הודיעה החברה 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 של חברות הקשורות לבעל השליטהנערכו חיפושים במשרדי החברה ובמשרדים  6102ביוני  61ביום 

במסגרת . בעניין הלבנת הון על ידי המשטרה ורשויות המס, במסגרת חקירה כלכלית לרבות בחברה

ר דירקטוריון "יו. חברה בחלק מחשבונות הבנק של החברההחקירה הוטלו מספר מגבלות על פעילות ה

מנת להחזיר את פעילות החברה וחשבונותיה ולהמשיך את פעילותה -ל החברה פעלו על"החברה ומנכ

 .העסקית של החברה

 

טרם הסתיימה חקירת המשטרה ורשויות המס , ולמיטב ידיעת החברה, הרבעוני הדוחפרסום נכון למועד 

ידי בעל -מלבד איסור דיספוזיציה במניות המוחזקות על, אולם מרבית ההגבלות אשר הוטלו על החברה

 .בוטלו, מ"בע חזקותא ציםחברת עדי באו /השליטה בחברה ו

 

  .איש העסקים עדי ציםובשליטת  אשראי חוץ בנקאיהאר אקורד עוסקת בתחום .ברת אסח

  .ניר( אודי)ח יהודה "ל החברה הינו רו"ר הדירקטוריון הינו מר יאיר פודים ומנכ''וי

 /accord.com-http://www.sr:  לינק לאתר החברה

 

 

 

 

 

  : לפרטים נוספים

 בליאור גוטלי

ir.co.il-lior@gotlive 

http://www.sr-accord.com/
mailto:lior@gotlive-ir.co.il

