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 משקיעים/לעיתונותהודעה 

 מדווחת על תוצאותיה  האשראי החוץ בנקאיברת ח ,אס.אר אקורד
 :2017של שנת  השנילרבעון 

 
 מיליון שקל  6.3 -מיליון שקל; רווח נקי של כ 12.6-הכנסות של כ

 
 12%-מיליון שקל, גידול של כ 254 -( של כתיק הלקוחותאשראי ללקוחות, נטו )תיק 

   2016לעומת סוף שנת 
 

 מיליון שקל  66-מיליון שקל, הלוואת בעלים של כ 95 -אשראי מתאגידים בנקאיים של כ
 

מיליון שקל במהלך  4 -מיליון שקל לאחר חלוקת דיבידנד של כ  97 -הון עצמי של כ
 .  2016הרבעון הראשון של השנה בגין שנת 

 
 קלמיליון ש 4של  2017לשנת  בינייםדיבידנד  אישר דירקטוריון החברה

 
 לגדולעל אף האירועים שהחברה חוותה בשנה האחרונה, המשכנו "רו"ח אודי ניר, מנכ"ל החברה: 

המשך תוך לטווח ארוך ,  ובמיוחד בלקוחות הפעילות תוך טיוב לקוחותינו, גידול בתיק הלקוחותהיקפי ב

שקיעים ומחלקת שוב מהחברה ממשיכה לעמוד בהתחייבותה ל .לחובות המסופקיםשמרנות בהפרשות 

 "פני חצי שנהלדיבידנד שחולק לבזהה  שקל יליוןמ 4בידנד של יד

 

ובניהולו של רו"ח אודי ניר, שבשליטת איש העסקים עדי צים  אקורדאס.אר   חוץ בנקאיהאשראי הברת ח

 . 2017תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של ת היום אפרסמה 

 

מיליון שקל, לעומת  12.6 -בכ 2017ברבעון השני של  הסתכמושל החברה מתחום פעילותה  המימון הכנסות

הירידה נובעת בעיקרה מהקטנת מסגרות האשראי בבנקים ברבעון המקביל אשתקד. קל מיליון ש 14.9 -כ

מיליון  2.3 -בכברבעון השני הסתכמו  הוצאות המימון, נטווכן עקב טיוב תיק האשראי ואיכות הלקוחות. 

הגידול נובע בעיקר מעליה בשיעורי הריבית בגין  ברבעון המקביל אשתקד.קל מיליון ש 1.8 -כשקל לעומת 

 10.3 -הסתכמו בכ 2017ברבעון השני של  המימון, נטו כנסותהלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים. ה

 ברבעון המקביל אשתקד.קל מיליון ש 13 -כמיליון שקל לעומת 

 

 7.7 -כמיליון שקל לעומת  1.3 -הסתכמו בכ 2017השני של  ברבעון מסופקים לחובות ההפרשה הוצאות

 השיקים בכמותגידול הוצאה ברבעון המקביל נובעת בעיקרה מהברבעון המקביל אשתקד.  קל,ש מיליון

 הפרשה חלקם בגין ביצעה החברה הנהלתאשר מספר שבועות לאחר תחילת החקירה  החוזרים במהלך

 . בגינםהגביה  לסיכויי הערכתה לאור ספציפית



 

  

 

 

 
 

 

ברבעון קל מיליון ש 4 -כמיליון שקל לעומת  6.3-כשל  רווח נקיעם  2017החברה סיימה את הרבעון השני של 

ברבעון  נובעת בשל הגידול בהוצאות ההפרשה לחובות מסופקיםעלייה ברווח . ה2016המקביל בשנת 

 .המקביל, אשתקד

 

לעומת  12.2%-גידול של כמיליון שקל,  253.8 -של כאשראי ללקוחות, נטו לחברה תיק  30.6.2017-נכון ל

 66.4-של כ הלוואת בעליםמיליון שקל,  94.7 -של כ רת אשראי מתאגידים בנקאיים. ית2016סוף שנת 

מיליון שקל במהלך הרבעון  4 -לאחר חלוקת דיבידנד של כ)מיליון שקל  97.1 -של כ והון עצמימיליון שקל 

 .  2016הראשון של השנה בגין שנת 

 

מיליון שקל,  31-כלעומת  23.9 -כמימון של  הכנסות את המחצית הראשונה של השנה סיימה החברה עם

מיליון שקל בתקופה  3.9 -כמיליון שקל לעומת  4.8 -כשל  מימון, נטוהוצאות  בתקופה המקבילה אשתקד.

בתקופה קל מיליון ש 27.1 -כלעומת  19.1 -הסתכמו בכ המימון, נטו הכנסות. 2016המקבילה בשנת 

 .2016המקבילה בשנת 
 

בתקופה  קלש יליוןמ 8.2-כלעומת  ,מיליון שקל 1.4-בכ והסתכמ מסופקים לחובות ההפרשה הוצאות

מיליון שקל,  12.8-של כ רווח נקי. החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם 2016המקבילה בשנת 

 16.1 -מיליון שקל לעומת כ 14.0-של כ מס לפני ורווח מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד 16.1-לעומת כ

 . מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד
 

לבעלי  2017לשנת  בינייםחלוקת דיבידנד  על דירקטוריון החברה אישר בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד

 ש"ח למניה(.  0.34 -מיליון ש"ח )כ 4המניות של החברה, בסך כולל של 

 

-בשווי של כביהמ"ש המחוזי אישר את שחרור מניות החברה של עדי צים לפני כחודש הודיעה החברה כי 

מיליון שקל נשאר משועבד  5-בנוסף, פיקדון החברה בסך של כ יחד עם שחרור מרבית נכסיו.מיליון שקל  200

 לשחרורו.  ממשיכה לפעולהחברה ו

 

מחלקת רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים במשרד האוצר  1.6.17-לתוקפו ב שנכנסבהתאם לחוק החדש 

 לה רישיון מורחב לעסוק במתן אשראי. והעניקהאת בקשת החברה  אישרה
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