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 משקיעים/לעיתונותהודעה 

   : חוץ בנקאיהאשראי הברת ח אס.אר אקורד 
 

בסך   2017ומשלים חלוקת דבידנד שנתית בגין  –עדי צים ממשיך לעמוד בהתחייביותיו  
 מיליון שקל  9מצטבר כולל של  
 

   מהון החברה המצטבר   %20 -מיליון שקל המהווה כ 26  -חילקה החברה כ 2016משנת 
ומכריזה על המשך מדיניות הדבידנד של החברה בשנה נוספת עם התחייבות של חלוקה  

 מרווחי החברה.  25%של לפחות 
 

אס.אר אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח אודי ניר,     חוץ בנקאיה חברת האשראי  
מיליון    287  -להציג גידול בפעילות, מצבת לקוחות נטו של כ   וממשיכה  2017שנת  תוצאותיה לאת    פרסמה

חות  בפעילות , תוך המשך של טיוב תיק הלקו  27%עליה של    –  2016מיליון שקל בשנת    226  -שקל, לעומת כ
 של החברה.  

 

סיימה את   כ  2017החברה  של  מימון  כ  49.5-עם הכנסות  בשנת    55.8-לעומת  . הכנסות  2016מיליון שקל 
בכ  הסתכמו  נטו  כ   39.5  -המימון,  לעומת  שקל,  בשנת    47.9  -מיליון  שקל  נובעת  2016מיליון  הירידה   ,

 טיוב תיק האשראי ואיכות הלקוחות.  מקורות האשראי , בעיקרה מ 
 

מסופקים  לחובות  ההפרשה  בכ  ואבודים  הוצאות  כ  6.2-הסתכמו  לעומת  שקל,  שקל    8.8-מיליון  מיליון 
מיליון שקל, לעומת    24.8-עם רווח נקי של כ   2017. בשורה התחתונה, סיימה החברה את שנת  2016בשנת  

הלוואת בעלים של    ,מיליון שקל   120.6  -קאיים של כאשראי מתאגידים בנ.  2016מיליון שקל בשנת    32.7-כ
 .  מיליון שקל 106 -מיליון שקל והון עצמי של כ 64.5-כ
 

בגין שנת   לבעלי המניות של החברה  דיבידנד סופי  כ  2017דירקטוריון החברה אישר חלוקת    5  -בסך של 
 מיליון שקל.  9של  2017מיליון שקל ובסך מצטבר כולל לשנת 

 
 (.  מיליון שקל 106-מהון החברה המצטבר )כ 25% -מיליון שקל המהווה כ  26 -חילקה החברה כ 2016משנת 

 

 לתמוך בחברה די צים ממשיך  ע

החברה   לטובת  להעמיד  התחייב  בשליטתו(  חברות  באמצעות  )לרבות  צים  עדי  כי  פורסם  כחודש  לפני 

עד   לגופי מימון חוץ בנקאיים בהיקף של  נוספות  בנוסף לערבויות הבלתי    30ערבויות  וזאת  מיליון ש"ח, 

ה החברה  החברה דיווח  כמו כן,    מוגבלות שהעמיד לטובת החברה בגין האשראי שהיא נוטלת מהבנקים.  

מ יפחת  שלא  בסכום  בעלים  הלוואת  לחברה  להעמיד  התחייבותו  את  חידש  צים  מר  ש"ח    50  -כי  מיליון 

שנת   לתום  עד  בהסכם  2018וזאת  בנקאי  חוץ  מימון  תאגיד  עם  התקשרה  כי  החברה  הודיעה  בנוסף,   .

מיליון ש"ח,    20מסגרת לקבלת מימון )מר צים )לרבות חברות בשליטתו( ערב להתחייבויות החברה( של עד  

 בתמורה לניכיון המחאות שהחברה מקבלת מלקוחותיה במסגרת פעילותה. 
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