
 

  

 

 

 

028/8022/ 

 למשקיעיםהודעה 

פרסמה את  שבשליטת עדי צים חוץ בנקאיהאשראי הברת ח ,אקורד .אר.אס
 : 9102 שלהשני ולרבעון מחצית הראשונה להכספיות תוצאותיה 

 
 %07 -גדל בכהנקי  הרווח; מיליון שקל 01 -לכ %01 -גדלו בכהכנסות מימון 

 מיליון שקל  90-לכ
 

 קלש מיליון 005 -לכבמצבת הלקוחות  %01 -של כגידול 
 

 מיליון שקל  912 -לכגדלו מקורות האשראי של החברה 
 

מדיניות ל וזאת בהתאםהמצטבר  קלשיליון מ 7לרבעון של ל דיבידנד ע הוכרז
רווח הנקי מה %01 בגובה של לפחות 9102לשנת  החברהשל בידנד יהדחלוקת 

 בחישוב ותשלום רבעוני
 

אנו  .תוצאות ופעילות של שנה שלמההראנו הראשונה של השנה בחצי שנה ": עדי צים
על והרבעון הודענו , לשתף את המשקיעים ברווחים, ממשיכים בהתאם למדיניות שלנו

רכת הבנקאית בנו נותנים את הבעת האמון של המע. רווח נטוהמ %01-כשל בידנד יד
תוך המשך הקפדה על להגדיל את מצבת הלקוחות בכל הכוח  כיםמשיאנחנו מ ,הפירות

 ". תיק הלקוחות
 

, ח אודי ניר"אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו .אר.אס חוץ בנקאיהחברת האשראי 
 . /022 שלמחצית הראשונה ולרבעון השני להכספיות תוצאותיה את  פרסמה

 
גידול , מיליון שקל  4.3.5 -כ לש מצבת לקוחות נטועם  השנהשל מחצית הראשונה האת החברה סיימה 

הגידול בוצע תוך המשך . אשתקד תקופה המקבילהתום הבמיליון שקל  4./33 -לעומת כ 2. % -של כ
 . לקוחותהטיוב תיק הקפדה של הנהלת החברה על 

 
הכנסות לעומת  ,מיליון שקל ../5-כוהסתכמו ב 2%.-בכגדלו  /022של מחצית הראשונה ב הכנסות מימון

, גידול בהיקף פעילות החברהעקב ה נבעה ייהעל. בתקופה המקבילה אשתקדמיליון שקל  3./0 -של כ
  .או קבלת מסגרות אשראי מבנקים ומנותני אשראי אחרים8מהגדלת ו, בין היתר, כפועל יוצא

 
 -גידול של כ, מיליון שקל 22.1 -בכ /022של מחצית הראשונה בהסתכמו  מימון ועלות ההכנסותהוצאות 

גדלו בעיקר בשל ההוצאות  .אשתקד ההמקבילתקופה מיליון שקל ב 1.3 -לעומת הוצאות של כ 11.1%
 -לכ /022 יוניב 32 -ב קלמיליון ש 2/3 -אשראי אחרים מכ הגידול באשראי מתאגידים בנקאיים ונותני

 02.3% -בכ מוחלקן של הוצאות המימון ועלות ההכנסות הסתכ. /022 יוניב 32-מיליון שקל ב 5./52
 .אשתקד ההמקבילתקופה ב %..02 -לעומת כ, מהכנסות המימון

 
 
 



 

  

 
 
 

 
 

 %../. -עליה של כ, מיליון שקל 0./3 -בכ /022של  במחצית הראשונההסתכמו  נטו, הכנסות המימון
הגידול כאמור הינו בהתאמה לגידול בהיקף  .תקופה המקבילה אשתקדב מיליון שקל /.00 -לעומת כ
  . הפעילות

 
שקל מיליון  2.1 -כלעומת , מיליון שקל 2.5 -הסתכמו בכ ואבודים הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים

 2 -החל מה באופן רטרוספקטיבי, IFRS9החברה החלה לישם את תקן  .אשתקד ההמקבילתקופה ב
 . /022בינואר 

 
בתקופה מיליון שקל  1./2 -לעומת רווח לפני מס של כ ,מיליון שקל 33.3 -לכ %/. -בכ זינק רווח לפני מסה

תקופה מיליון שקל ב 5.4 -כלעומת מיליון שקל  2./ -סתכמו בכה הוצאות המסים. המקבילה אשתקד
 . אשתקד ההמקביל

 
  5%./.-גידול של כ ,מיליון שקל 04.0 -כ לש ווח נקיר עם /022של מחצית הראשונה האת סיימה החברה 
 . אשתקד תקופה המקבילהבמיליון שקל  25.2 -כשל נקי רווח לעומת 

 
  3./5 -של כ הלוואת בעלים ,מיליון שקל 5./52 -של כאשראי אחרים  ונותני אשראי מתאגידים בנקאיים

 . מיליון שקל 220 -של כוהון עצמי  מיליון שקל
 

 הדיבידנד של החברהחלוקת מיליון שקל המצטבר וזאת בהתאם למדיניות  /הוכרז על דיבידנד לרבעון של 
 . מהרווח הנקי בחישוב ותשלום רבעוני( אשתקד 52%) 42% לפחות

 
 : 9102של  ניעיקרי תוצאות הרבעון הש 

רבעון המקביל מיליון שקל ב 24.0-כהכנסות של לעומת , מיליון שקל 04.5-לכ 5%..1-עלו בכ הכנסות מימון
 . /022שנת ב
 

מיליון שקל  3.1-לעומת כ, מיליון שקל 4.4 -והסתכמו בכ %..45-גדלו בכ מימון ועלות ההכנסותהוצאות 
 . /022ברבעון השני של 

 
שני של רבעון הב יליון שקלמ 22.1-לעומת כ, מיליון שקל /./2-כל 3%./.-בכעלו  נטו, הכנסות המימון

  . מהגידול בהיקף הפעילותנובעת בעיקרה העלייה . /022
 

מקביל מיליון שקל ברבעון ה 1./-מיליון שקל לעומת רווח לפני מס של כ /.21-עלה לכ הרווח לפני מס
 . אשתקד

 
לעומת , מיליון שקל ..20-לכ 5.3%.-של כ רווח נקיצמיחה בעם של השנה  השניהרבעון חברה סיימה את ה

 . /022שנת בשני רבעון היליון שקל במ 3..-כשל נקי רווח 
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