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 משקיעיםלהודעה 

שבשליטת עדי  חוץ בנקאיהאשראי הברת ח ,אר אקורד.אס
  : ולחלק דיבידנד להרוויח, ממשיכה לצמוחצים 

 
ווח לפני רה; מיליון שקל 19-לכ %12-עלו בכמחצית הראשונה ב הכנסות מימון

  מיליון שקל 29-לכ %22-גדל בכ מס
 

לפני מס  הרווח; מיליון שקל 21-לכ %12-ברבעון השני עלו בכהכנסות מימון 
 מיליון שקל  /2-לכ /%0-עלה בכ

 
מיליון   282-לכונותני אשראי אחרים אשראי מתאגידים בנקאיים גידול ב

מיליון  77-כ: הדוחנכון למועד )מיליון שקל  11-הלוואת בעלים של כ, שקל
 מיליון שקל  222-והון עצמי של כ( שקל

 
 שלדיבידנד חלוקת  -החברה מדיניות ל מיליון שקל בהתאם 0דיבידנד של 

  מהרווח בתשלום רבעוני /%0 לפחות
 

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

 
החברה של  מצבת לקוחות נטוגידול בעם של השנה את המחצית הראשונה סיימה החברה 

 826.2-כואשתקד מחצית המקבילה מיליון שקל ב 2..83-כלעומת  מיליון שקל 2.3.. -כל
הגידול כאמור בוצע תוך המשך הקפדה של הנהלת החברה על  .8102שנת סוף מיליון שקל ב

 . לקוחותהטיוב תיק 
 

מיליון שקל  ..82-כהסתכמו בו 88.6%-עלו בכ 8102של מחצית הראשונה ב הכנסות מימון
עקב ה נבעה יהעל. 8102שנת בתקופה המקבילה מיליון שקל ב 2..8-כהכנסות של לעומת 

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

 
, מיליון שקל ..6-בכשל השנה מחצית הראשונה בהסתכמו  מימון ועלות ההכנסותהוצאות 

. 8102ה בשנת המקבילתקופה מיליון שקל ב 8.2-לעומת הוצאות של כ 0.2%.-גידול של כ
-אשראי אחרים מכ גדלו בעיקר בשל הגידול באשראי מתאגידים בנקאיים ונותניההוצאות 

של סיום החציון הראשון מיליון שקל ב .02-לכ 8102של  נההראשומחצית ב קלמיליון ש 23
 . השנה

 
 



 

  

 
 
 

 
 

 02.0 -לעומת כ, מיליון שקל 88.2 -בכבמחצית הראשונה הסתכמו  נטו, הכנסות המימון
  . מהגידול בהיקף הפעילותנובעת בעיקרה העלייה . אשתקד ההמקבילתקופה ב מיליון שקל

 
 0.8-כלעומת , מיליון שקל 1.6-הסתכמו בכ ואבודים הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים

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

 
לעומת  ,מיליון שקל 02.6-לכ %..-של השנה עלה בכמחצית הראשונה ב רווח לפני מסה

 הוצאות המסים. 8102תקופה המקבילה בשנת מיליון שקל ב 08-רווח לפני מס של כ
משקפות הוצאות מס מיליון שקל ה 8.3-הסתכמו בכ 8102של שנת נה הראשומחצית ב

 0.8-מו בככהוצאות המס הסת 8102 שנתתקופה המקבילה בעוד שבב (88%) בשיעור מלא
 . מיליון שקל כתוצאה ממגן מס שהיה לחברה

 
 08.0-של כ רווח נקיעם של השנה מחצית הראשונה הסיימה החברה את , בשורה התחתונה

 אשראי מתאגידים בנקאיים .8102מיליון שקל בשנת  08.2-כרווח של לעומת , מיליון שקל
נכון ) מיליון שקל 33-של כ הלוואת בעלים ,מיליון שקל .02 -של כונותני אשראי אחרים 

 . מיליון שקל 000 -של כוהון עצמי  ( מיליון שקל 22-כ: למועד הדוח
 
 

 ;רבעונימהרווח בתשלום  /%0 לפחות -של החברה דיבידנד המדיניות חלוקת בהתאם ל
 .מיליון שקל 0-כסך של דיבידנד ביחולק שני בגין הרבעון ה

 
 

 : 1/28יקרי תוצאות הרבעון השני של ע

מיליון שקל  08.3-כהכנסות של לעומת  ,מיליון שקל 03.0-לכ 81.2%-עלו בכ הכנסות מימון
עקב הצלחת הנהלת החברה להגדיל את מסגרות ה נבעה יהעל. 8102שנת רבעון המקביל בב

 .האשראי בבנקים ואצל נותני אשראי אחרים
 

מיליון  ..8-לעומת הוצאות של כ, מיליון שקל 3..-של כ מימון ועלות ההכנסותהוצאות 
בעיקר בשל הגידול באשראי שנבעה  38%-גידול של כ, 8102שקל בתקופה המקבילה בשנת 

במחצית הראשונה של  קלמיליון ש 28.2-אשראי אחרים מכ מתאגידים בנקאיים ונותני
 . אשון של השנהמיליון שקל בסיום החציון הר .02-לכ 8102

 
רבעון המקביל ב מיליון שקל 01.8-לעומת כ, מיליון שקל 00.6 -כעלו ל נטו, הכנסות המימון

  . מהגידול בהיקף הפעילותנובעת בעיקרה העלייה . אשתקד
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 

מיליון  6.2-מיליון שקל לעומת רווח לפני מס של כ 2.6-לכ 80%-עלה בכ רווח לפני מסה
מיליון  ..8-הסתכמו בכברבעון השני  הוצאות המסים. 8102בשנת רבעון המקביל שקל ב
 8102 שנתתקופה המקבילה בעוד שבב (%.8) משקפות הוצאות מס בשיעור מלאשקל ה

 . מיליון שקל כתוצאה ממגן מס שהיה לחברה חצי-הוצאות המס הסתכמו בכ
 

רווח לעומת , מיליון שקל 2.8-של כ רווח נקיעם הרבעון השני של השנה סיימה את חברה ה
 . 8102שנת רבעון המקביל במיליון שקל ב ..6-כשל 
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