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 עיתונות1משקיעיםלהודעה 

ממשיכה  שבשליטת עדי צים חוץ בנקאיהאשראי הברת ח ,אר אקורד.אס
 : להציג צמיחה בכל הפרמטרים

 
טיוב תיק ל עתוך המשך הקפדה  ,קלש מיליון 090 -לכ לקוחותהמצבת גידול ב

 לקוחותה
 

 לעומת ,מיליון שקל 1/5 -במקורות האשראי של החברה לכ %56-מיחה של כצ
 אשתקד מיליון שקל בתקופה המקבילה 271-כ

 
ווח לפני רה; מיליון שקל /1-לכ %01-עלו בכתשעת החודשים ב הכנסות מימון

  מיליון שקל 02-לכ %15-גדל בכ מס
 

לפני  הרווח; מיליון שקל 29-לכ /%1-עלו בכ השלישיברבעון הכנסות מימון 
-מיליון שקל מ 9.1 -לעלה הרווח נקי  ; מיליון שקל 21.0-לכ %71-מס עלה בכ

  מיליון שח בתקופה המקבילה אשתקד 5.6
 

 הוכרז –החברה ממשיכה לשתף את המשקיעים ברווחים , בהתאם למדיניות
 21 -כלמתחילת השנה המצטבר כבר  שח' מ 1לרבעון של על המשך דיבידנד 

 מיליון שקל   10 -מיליון שקל מתוך רווח נקי של כ
 

 
אר אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של .אס  חוץ בנקאיהחברת האשראי 

של  יםהראשונתשעת החודשים ול לישירבעון השלתוצאותיה את  פרסמה, ח אודי ניר"רו
 . 8102שנת 

 
מיליון  091 -כל מצבת לקוחות נטוגידול בעם של השנה תשעת החודשים את החברה סיימה 

הגידול בוצע תוך המשך הקפדה של הנהלת . 8107שנת סוף מיליון שקל ב 827-לעומת כ שקל
 . לקוחותהטיוב תיק החברה על 

 
מיליון שקל  82-כהסתכמו בו 08%-עלו בכ 8102של בתשעת החודשים  הכנסות מימון

עקב ה נבעה יהעל. 8107שנת בתקופה המקבילה מיליון שקל ב 03.3-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 9.7-בכשל השנה בתשעת החודשים הסתכמו  מימון ועלות ההכנסותהוצאות 

. 8107ה בשנת המקבילתקופה מיליון שקל ב 7.0-הוצאות של כלעומת  08%-גידול של כ
-אשראי אחרים מכ גדלו בעיקר בשל הגידול באשראי מתאגידים בנקאיים ונותניההוצאות 

 . 8102בספטמבר  01-מיליון שקל ב 808.8-לכ 8107ספטמבר ב 01-ב קלמיליון ש 017
 

 89.0 -לעומת כ, מיליון שקל 02.0-בכ בתשעת החודשיםהסתכמו  נטו, הכנסות המימון
  . מהגידול בהיקף הפעילותנובעת בעיקרה העלייה . אשתקד ההמקבילתקופה ב מיליון שקל

 

 8.2-כלעומת , מיליון שקל 0.8-הסתכמו בכ ואבודים הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים
החל  באופן רטרוספקטיבי, IFRS9החברה החלה לישם את תקן  .8107שקל בשנת מיליון 

 . 8102בינואר  0-מה
 

לעומת רווח  ,מיליון שקל 01.9-לכ 83%-של השנה עלה בכ בתשעת החודשים רווח לפני מסה
מחצית ב הוצאות המסים. 8107תקופה המקבילה בשנת מיליון שקל ב 80.8-לפני מס של כ

 משקפות הוצאות מס בשיעור מלאמיליון שקל ה 7.3-הסתכמו בכ 8102של שנת נה הראשו
מיליון שקל  0.9-מו בככהוצאות המס הסת 8107 שנתתקופה המקבילה בעוד שבב (88%)

 . כתוצאה ממגן מס שהיה לחברה
 

 80.0-של כ רווח נקיעם של השנה  תשעת החודשיםסיימה החברה את , בשורה התחתונה
 אשראי מתאגידים בנקאיים .8107מיליון שקל בשנת  09.0-כרווח של לעומת , מיליון שקל

והון  מיליון שקל 70.7-של כ הלוואת בעלים ,מיליון שקל 808.8 -של כונותני אשראי אחרים 
 . מיליון שקל 003.7 -של כעצמי 

 
 

 ;רבעונימהרווח בתשלום  %10 לפחות -של החברה דיבידנד המדיניות חלוקת בהתאם ל
 .מיליון שקל 1-סך של כדיבידנד ביחולק לישי שבגין הרבעון ה

 
 

 : /102של  השלישייקרי תוצאות הרבעון ע

מיליון שקל  08.7-כהכנסות של לעומת  ,מיליון שקל 02.2-כל 82%-עלו בכ הכנסות מימון
עקב הצלחת הנהלת החברה להגדיל את מסגרות ה נבעה ייהעל. 8107שנת רבעון המקביל בב

 .האשראי בבנקים ואצל נותני אשראי אחרים
 

מיליון  8.8-לעומת הוצאות של כ, מיליון שקל 0.8-של כ מימון ועלות ההכנסותהוצאות 
בעיקר בשל הגידול באשראי שנבעה  02%-גידול של כ, 8107שקל בתקופה המקבילה בשנת 

-לכ 8107בספטמבר  01-ב קליליון שמ 017-אשראי אחרים מכ מתאגידים בנקאיים ונותני
 . 8102בספטמבר  01-מיליון שקל ב 808.8

 
 



 

  

 
 
 

 
 

רבעון המקביל ב יליון שקלמ 01.8-לעומת כ, מיליון שקל 07.8 -כעלו ל נטו, הכנסות המימון
  . מהגידול בהיקף הפעילותנובעת בעיקרה העלייה . אשתקד

 
מיליון  7.8-מיליון שקל לעומת רווח לפני מס של כ 08.0-לכ 78%-עלה בכ רווח לפני מסה

 . 8107בשנת רבעון המקביל שקל ב
 

משקפות הוצאות מס מיליון שקל ה 0.0-הסתכמו בכ לישיברבעון הש הוצאות המסים
מיליון  1.7-הוצאות המס הסתכמו בכ 8107 שנתתקופה המקבילה בעוד שבב בשיעור מלא

 . לחברהשקל כתוצאה ממגן מס שהיה 
 

לעומת , מיליון שקל 9.8-של כ רווח נקיעם של השנה  השלישיהרבעון סיימה את חברה ה
 . 8107שנת רבעון המקביל בביליון שקל מ 3.7-כרווח של 
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