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 משקיעיםלהודעה 

 :לא עוצרת האשראי החוץ בנקאיברת ח ,אר אקורד.אס
 

 !!! רבעון רביעי רצוף של צמיחה וגידול בפעילות
 

לעומת סוף שנת  1.1/%-כצמיחה של , מיליון שקל 02/-תיק לקוחות של כ
 .מאשתקד %02-כו 02/2

 
 מיליון שקל  1/-כרווח נקי של ; מיליון שקל /7-כהסתכמו בהכנסות בתשעת החודשים 

 
 מיליון שקל   2.1 -רווח נקי של כ; מיליון שקל 7/-כהסתכמו בהשלישי ברבעון הכנסות 

 
 ( מיליון שקל במהלך השנה 8לאחר חלוקת דיבידנד של )מיליון שקל  22/-הון עצמי של כ

 
 פעילות החברה ביסוסעל מצביעות הכספיות התוצאות : "ל החברה"מנכ, ח אודי ניר"רו

באסטרטגיה לפעול אנחנו ממשיכים , וחזרה לעבודה שוטפת משמעותית רציפה וקבועה
 לצד גידול בפעילות ובמיוחד בלקוחות לטווח ארוך תיק לקוחותינו וביטחון טיובשל 

  .שמוכיחה את עצמה
 

מערכת בניצול האשראי של החברה פעול להגדלת המשכנו לבמהלך השנה , בנוסף
 /2/ -אשראי מתאגידים בנקאיים של כלחברה , נכון לסוף הרבעון השלישיו הבנקאית

לחברה בין היתר להרחיב אפשר משמה  מיליון שקל 22-הלוואת בעלים של כו מיליון שקל
 ".את פעילותה

 
ובניהולו של אר אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים .אס  חוץ בנקאיהאשראי הברת ח

 7102של  תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשיםאת  פרסמה, ח אודי ניר"רו
 . יהלקוחותתיק טיוב בפעילות לצד דול יגוהמשיכה להציג 

 

 727-של כ (תיק אשראי נטו)תיק לקוחות סיימה את תשעת החודשים של השנה עם החברה 
אשראי מתאגידים בנקאיים של . 7102לעומת סוף שנת  01.1%-צמיחה של כ, מיליון שקל

, מיליון שקל  011 -מיליון שקל והון עצמי של כ 21-הלוואת בעלים של כ ,מיליון שקל 012-כ
מיליון שקל דיבידנד באפריל  4)  מיליון שקל במהלך השנה 8 -לאחר חלוקת דיבידנד של כ

מיליון שקל דיבידנד בספטמבר הינו  4 -ו ,7102בגין שנת מיליון שקל  2-היה השלמה ל
 (.  7102לשנת  בינייםדיבידנד 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 //02רבעון שלישי  -תוצאות עיקריות 

 . ברבעון המקביל אשתקדקל מיליון ש 07.2 -לעומת כ, מיליון שקל 07.2 -בכ הסתכמו המימון הכנסות

. מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד 0.8 -מיליון שקל לעומת כ 7.4 -הסתכמו בכ נטו, הוצאות המימון

 . הגידול נובע בעיקר מעליה בשיעורי הריבית בגין הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

מיליון שקל  01.8 -מיליון שקל לעומת כ 01.7 -בכהסתכמו  7102של  לישיברבעון הש נטו, המימון כנסותה

 .ברבעון המקביל אשתקד

ברבעון  ,קלש מיליון 1.0 -כמיליון שקל לעומת  0.1 -הסתכמו בכ מסופקים לחובות ההפרשה הוצאות

 . המקביל אשתקד

 . מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד 8.8-מיליון שקל לעומת כ  2.7-של כ מס לפני רווח

 . 7102ברבעון המקביל בשנת קל מיליון ש 8 -כלעומת  ,מיליון שקל  2.1-כשל  רווח נקי

 

 

 //02חודשים  תתשע –תוצאות עיקריות 

  .בתקופה המקבילה אשתקד, מיליון שקל 45.2 -כלעומת  52.1 -כמימון של  הכנסות

. 7102מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת  1.2 -כלעומת  ,מיליון שקל 2.5 -כשל  נטו, מימוןהוצאות 

בתקופה המקבילה בשנת קל מיליון ש 58 -כלעומת  ,מיליון שקל 78.5 -הסתכמו בכ נטו, המימון הכנסות

  .טיוב תיק האשראי ואיכות הלקוחותמהירידה נובעת בעיקרה  ,7102

בתקופה  קלש יליוןמ 8.4-כלעומת  ,מיליון שקל  7.8-בכ והסתכמ מסופקים לחובות ההפרשה הוצאות

 . 7102המקבילה בשנת 

 . מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד 71.0 -לעומת כ, מיליון שקל 70.7-של כ מס לפני רווח

כשהחברה ,  מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד 71.0-לעומת כ, מיליון שקל 08.5-של כ רווח נקי

שלא בוצע אשתקד עקב ניצול ההפסדים שוטפים  –שח ' מ 0.8 -מבצעת השנה כבר הפרשה למס בסך של כ

  .להעברה
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