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 עיתונות3משקיעיםלהודעה 

פרסמה את  שבשליטת עדי צים חוץ בנקאיהאשראי הברת ח ,אר אקורד.אס
 : 1032 שנתהכספיות לתוצאותיה 

 

 מיליון שקל  3..1-לכ %21 -לפני מס גדל בכ הרווח
 

 קלש מיליון 122 -לכבמצבת הלקוחות  %26 -של כגידול 
 

 310.6 -לעומת כ, מיליון שקל 131.6 -לכגדלו מקורות האשראי של החברה 
  1032סוף שנת מיליון שקל ב

 
 : החברה ממשיכה לשתף את המשקיעים ברווחים

מתחילת השנה המצטבר  קלשיליון מ 6לרבעון של ל המשך דיבידנד ע הוכרז
בשנה החברה של בידנד ימדיניות הדבד בבד עם הארכת , שקל מיליון  32 -כל

 בחישוב ותשלום רבעונירווח הנקי מה( אשתקד %10)  0.%-ל העלתהנוספת ו
 

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

 . 8102שנת להכספיות תוצאותיה את  פרסמה, ח אודי ניר"רו
 

-לעומת כ מיליון שקל 872 -כל מצבת לקוחות נטוגידול בעם  8102ת שנאת החברה סיימה 
הגידול בוצע תוך המשך הקפדה של הנהלת החברה על . 8107שנת סוף מיליון שקל ב 827

 . לקוחותהטיוב תיק 
 

הכנסות של לעומת מיליון שקל  93 -כהסתכמו בו 93% -בכגדלו  8102 נתשב הכנסות מימון
עקב הצלחת הנהלת החברה להגדיל את ה נבעה יהעל. 8107מיליון שקל בשנת  83.4 -כ

מסגרות האשראי בבנקים ואצל נותני אשראי אחרים תוך הקפדה על טיוב תיק האשראי 
 .  ואיכות הלקוחות

 
סך כל . מיליון שקל 011 -הגדילה את האשראי מבנקים בכחברה ה 8102במהלך שנת 

ח לעומת "מיליון ש 881 -עומד על כ, נכון למועד הדוח, האשראי הבנקאי שהועמד לחברה
 . 8107בדצמבר  90ח ליום "שמיליון  080 -סך של כ

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

אשר  ,התקשרה החברה בהסכמים עם שלושה תאגידים חוץ בנקאיים השנהבמהלך , בנוסף
מסגרת למתן שירותי ניכיון  מידרך קבע במימון אשראי מסחרי לטווח קצר בהסכ יםעוסק

השירותים לחברה שירותי ניכיון המחאות בגין המחאות  נינות ויעמיד םהמחאות במסגרת
  . מיליון שקל 34 -והגדילה בכך את ניצול האשראי ממקורות נוספים בעוד כ מאושרות

 
 81% -גידול של כ, מיליון שקל 08 -בכ 8102ת שנבהסתכמו  מימון ועלות ההכנסותהוצאות 

גדלו בעיקר בשל הגידול ההוצאות . 8107שנת מיליון שקל ב 01 -לעומת הוצאות של כ
 בדצמבר 90 -ב קלמיליון ש 081.9 -אשראי אחרים מכ באשראי מתאגידים בנקאיים ונותני

 . 8102 דצמברב 90 -מיליון שקל ב 908.9 -לכ 8107
 

 -לעומת כ 93% -עליה של כ, מיליון שקל 44 -בכ 8102שנת בהסתכמו  נטו, המימון הכנסות
  . מהגידול בהיקף הפעילותנובעת בעיקרה העלייה  .8107שנת ב מיליון שקל 93.4

 

 9.8 -כלעומת , מיליון שקל 9.9- הסתכמו בכ ואבודים הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים
החל  באופן רטרוספקטיבי, IFRS9לישם את תקן החברה החלה  .8107שקל בשנת מיליון 

 . 8102בינואר  0 -מה
 

 80.8 -לעומת רווח לפני מס של כ ,מיליון שקל 84.0 -לכ 78% -בכ זינק רווח לפני מסה
מיליון  01.2 -הסתכמו בכ 8102שנת בהשוטפות  הוצאות המסים. 8107שנת מיליון שקל ב

מיליון שקל כתוצאה ממגן מס  0.8 -מו בככהוצאות המס הסת 8107שנת עוד שבבשקל 
הגיעה הנהלת החברה להחלטה על הכרה , 8102ברבעון האחרון של שנת . שהיה לחברה

בגין שקל מיליון  2.4בסך של  ,מעבר להוצאות המסים השוטפות, למסים נוספת בהפרשה
 . שנים קודמות

 
 2.4 -ולאחר ההפרשה להוצאות מסים בגין שנים קודמות בסך של כ, בשורה התחתונה

לעומת , מיליון שקל 84.2 -של כ רווח נקיעם  8102ת שנסיימה החברה את , מיליון שקל
ונותני אשראי  אשראי מתאגידים בנקאיים .8107מיליון שקל בשנת  88.2 -כרווח של 

 -של כוהון עצמי  מיליון שקל 44.9 -של כ הלוואת בעלים ,מיליון שקל 908.9 -של כאחרים 
  .מיליון שקל 004.9

 
מדיניות הדיבידנד של החברה הוארכה , החברה ממשיכה לשתף את המשקיעים ברווחים

 .הרווח הנקי בחישוב ותשלום רבעונימ( אשתקד 81%) 41% -בשנה נוספת והועלתה ל
  

 02 -המצטבר כבר מתחילת השנה לכ קלש יליוןמ 9על המשך דיבידנד לרבעון של  הוכרז
 . מיליון שקל 84.2 -מיליון שקל מתוך רווח נקי של כ
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