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 משקיעים/עיתונות להודעה 

 
 פרסמה את תוצאותיה הכספיות   בנקאי חברת האשראי החוץ 

 2021לשנת 
 

רווח  מיליון שקל ו  36 -הכנסות רבעוניות של מעל ל :החברה ממשיכה להציג תוצאות שיא
 קל;  מיליון ש 20  -נקי רבעוני של כ

 
  -עומד על כ הלקוחותלמועד פרסום הדוח תיק  ; חצה את המיליארד שקל לקוחותתיק ה

 מיליארד שקל   1.3
 

ל • מעל  של  ולהתיק  ב 50%  - זינוק  )לז"ק  ,  ₪מיליארד    1.1  למעל  "א( זלקוחות 
למועד פרסום הדוח סך תיק הלקוחות עומד על    . המקבילה אשתקד  שנה ל  בהשוואה

 .  ₪מיליארד  1.3 -כ

המקבילה    שנהלמ' ₪, בהשוואה    133.5  -כ ל  2021לשנת    הכנסותב  17%  - גידול של כ •
 .מ' ₪ 70.6 - כלנקי הרווח  ב 26.1%  -גידול של כאשתקד; 

רבעון  ל  בהשוואהמ' ₪,    36.1  - לכ  37.2%  - גדלו בכ  רביעי הברבעון  הכנסות המימון   •
 .מ' ₪  19.9  -כלהסתכם ו  46.1%  -עלה בכ; הרווח הנקי המקביל אשתקד

 . 14% -כ  ,2021התשואה על תיק הלקוחות בשנת  •

 .30%  -מעל ל  2021; התשואה על ההון בשנת מ' ₪ 279.3 -כ הסתכם ב ההון העצמי •

מ' ₪, הדיבידנד    4בסך של    2021הכריזה החברה על דיבידנד סופי לשנת  החברה   •
בסך   לדיבידנדים  ב  28האמור מצטרף  כה  עד  שחולקו  וזאת   2021שנת  גין  מ' ₪   ,  

של   החברה  של  הדיבידנד  חלוקת  למדיניות  מהרווח    40%לפחות  חלוקת  בהתאם 
 תשלום רבעוני.בהנקי בחישוב ו

מר  כנגד החברה וכנגד    2016שהחל בחודש יוני  סגר תיק החקירה  נ  2021בנובמבר   •
מלוא הנכסים התפוסים של בעל השליטה    וחררווש  ,העדי צים, בעל השליטה בחבר

 .וה שהופקד במסגרתופיקדון של החבר

 
אקורד באס.אר.  השליטה  בעל  צים,  מהותי  "  :עדי  גידול  להציג  ממשיכה  שיא  החברה  בכל  ותוצאות 

מיליארד    1.3  -תכם לכסונכון להיום מ  ₪הפרמטרים, כאשר תיק לקוחות החברה חצה את רף המיליארד  
המשיכה להרחיב פעילותה מול התאגידים הבנקאיים    החברה   ,2022בתחילת  וכמובן גם    2021בשנת    .₪

ושיפור   נוספים  עימםבלהעמדת אשראים  ומול שוק ההון באמצעות הרחבות  תנאי ההתקשרות  סדרת   , 
לראייתנו המשך הבעת אמון משמעותית בעסקי  מבטאים  אשר  ,  ₪מ'    240  -בהיקף מצטבר של כאג"ח,  ה

 בכוונתנו להמשיך בעשייה להשאת ערך עבור בעלי המניות של החברה". .החברה ובהנהלתה
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גיל  רו"ח  ובניהולו של  שבשליטת איש העסקים עדי צים    בע"מ  אקורד  .אס.אר חוץ בנקאיהחברת האשראי  
 . 2021לשנת  פרסמה את תוצאותיה הכספיותהוכבוים, 

 
,  ₪מיליארד    1.14  -, והסתכם בכ₪מיליארד    1  -הרף  האשראי של החברה חצה את    קתי  2021בתום שנת  
כ של  ל  51.0%  -עליה  שנת  בהשוואה  כ  .2020תום  על  עומד  הלקוחות  תיק  סך  הדוח  פרסום    1.3  -למועד 

 .₪מיליארד 
 

  -של כבהיקף    מאשראי מתאגידים בנקאייםמורכבות בעיקר    2021בדצמבר    31יום  ל  התחייבויות החברה
  - מ' ₪ לעומת כ  278  -מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, מאג"ח בהיקף של כ  312.3  -לעומת כ מ' ₪,    610.1
מורה ברוטו  תהשלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח סדרה א' ב   2022)בינואר    2020מ' ₪ בתום שנת    189.6
  -של כ ומהלוואות בעלים מ' ₪( 358.5 -מ' ₪, יתרת החוב נכון למועד פרסום הדוח מסתכמת לכ 80.1 -של כ

 . 2020מ' ₪ בתום שנת   23.6 - כ ₪ לעומת מ' 0.4
 

  244.3  -כלעומת    14.3%  -כיה של  עלמ' ₪,    279.3  -הסתכם בכ  2021בדצמבר    31ליום  חברה  עצמי של ה ההון ה
בניכוי  ,  מ' ₪  70.6  -של כבסך  נובע בעיקר מהרווח הנקי   2021בשנת   הגידול.  קופה מקבילה אשתקדתב  מ' ₪

 מ' ₪.  36.0 -של כבהיקף  מושולש יםדיבידנד 
 

זאת בעיקר  ,  2020ת  בשנמ' ₪    114.1  -לעומת כ,  מ' ₪  133.5  -לכ  %16.9  -גדלו בכ  2021לשנת    הכנסות המימון
גידול בהיקף פעילות החברה, כפועל יוצא, בין היתר, מהגדלת תיק הלקוחות של החברה, תוך הקפדה  הלאור  

 על טיוב תיק האשראי. 
 

  .2020שנת  מ' ₪ ב  25.4  -כ   לעומתמ' ₪    23.4  - לכ  %7.8  - בכ  קטנו  2021לשנת    ההכנסותהוצאות המימון ועלות  
תנאי    לירידה  בעיקר  מיוחס  הקיטון עדכון  בעקבות  בנקאיים,  מתאגידים  הלוואות  על  הריבית  בשיעורי 

, ירידה  פסקת העבודה עימםההתקשרות עימם, ירידה בהוצאות המימון מנותני אשראי אחרים כתוצאה מה
הריבית  סך  ב ובשיעור  ההלוואה  בהיקף  מירידה  כתוצאה  השליטה  מבעל  ההלוואה  על  ריבית  הוצאות 

חלה בהם  שעל הלוואות מתאגידים בנקאיים,  הממוצע  נגזר משיעור הריבית  שיעורו  אשר  )המשולם בגינה  
כ תנאי  (לעיל  אמורירידה  מעדכון  כתוצאה  השליטה  לבעל  ערבות  עמלת  בגין  בהוצאות  מירידה  וכן   ,

מיליון    10ידי בעל השליטה לסך של  -ת עליוקשרות מול תאגידים בנקאיים והגבלת היקף העמדת הערבו ההת
  האשראי  בהיקפי  גידולשפעת הגידול בהוצאות הריבית בשל הה בקיזוזהכל  ו,  מממן  לכל תאגיד בנקאי  שקל

הכנסות בשנת  חלקן של הוצאות המימון ועלות ה  חוב. הבגין אגרות    המימון  והוצאות  החברה  של  הבנקאי 
 . 2020 בשנת 22.2% -המימון, לעומת כ מהכנסות  17.5% -בכ הסתכמו   2021

 
לעומת  מ' ₪,    110.1  -כ  -  %82.5  -הסתכם לכ  2021לשנת    שיעור הכנסות המימון נטו מסך הכנסות המימון

₪    88.7  -כ   -  77.8%  -כ בעיקר,    בשיעור   הי העל.  2020בשנת  מ'  מיוחסת,  הפעילות  כאמור  בהיקף  לגידול 
 והירידה בעלויות המימון. 

 
  - בכ  קטנו  2021לשנת  אשראי  ההוצאה בגין הפסדי  ,  םהפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבי

  להפסדי  חריגות  מהפרשות  יוצא  כפועל  בעיקר  זאת,  2020שנת  במ' ₪    7.2  -כ  מ' ₪ לעומת   3.7  -לכ  48.8%
,  היתר בין , חובות של  הגביה  יכולת  לגבי   החברה הנהלת בהערכות שינויים בשל  2020שנת ב שהוכרו  אשראי

  עלה 2021שנת  במהלך, בנוסף .הקורונה נגיף  התפשטות  תחילת עם  האשראי סיכוני בהערכת עליה  בעקבות
הכירה    בגינם חובות ש  אשר הוכרו בעבר כחובות אבודים וכן   מסוימים  חובות   של   גביה  לבצע  החברה  בידי

ולפיכך  אשראי  הפסדיהחברה בשנים קודמות בהפרשה ל ביטולמ  הכנסה רשמה    2021שנת  ב,    הקטנת או 
 . נםבגי אשראי  להפסדי  ההפרשה

שנת  ב  6.3%  -מהכנסות המימון, לעומת כ   2.8%  -עומד על כ  2021שנת  שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי ב
2020  . 

שמחזיקה    בהקשר הבטוחות  מגובה  רבה  במידה  מושפעת  אשראי  הפסדי  בגין  ההוצאה  סך  כי  יצוין,  זה 
  באופן מתמשך האחרונות, החברה פועלת    שניםהתחייבויות של לקוחות, כאשר ב  ן פירעוהחברה להבטחת  

  להפסדי  חשיפתה  את  מקטינה   ובהתאם,  מהותיים  מלקוחות ,  האשראי  לגובה  ביחס,  בטוחותהיקף ה  להגדלת
 .אשראי
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שנת  מ' ₪ ב  12.9  -כ  לעומתמ' ₪    16.2  - בכהסתכמו  ו  %25.1  - גדלו בכ    2021לשנת    וכלליותהוצאות הנהלה  

ונותני שירותים, וזאת    עובדים  גיוס  עקבוייעוץ מקצועי    שכר  בהוצאות  לעליהבעיקר    מיוחסל  הגידו   .2020
 .  החברה בפעילות הגידול של יוצא  כפועל
וכלליות  הוצאות  של  חלקן    11.4%  - כהמימון, לעומת    מהכנסות   12.1%  -לכהסתכמו    2021בשנת    הנהלה 

 . 2020שנת ב
 

מ'    28  של  מצטרף לסךשמ' ₪,    4בסך של    2021סופי לשנת    הכריזה החברה על דיבידנד  עם פרסום הדוחות,
  וזאת(,  2020דיבידנד סופי בגין שנת  כ  2021שחולקו בשנת  מ' ₪    8א כולל  ל)   2021שנת  גין  ₪ שחולקו עד כה ב

 בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה. 
 

מר עדי  כנגד החברה וכנגד    ,2016, שהחל בחודש יוני  תיק החקירהדיווחה החברה על סגירת  , 2021בנובמבר 
וחברות בשליטתו ועל שחרור מלוא הנכסים התפוסים של בעל השליטה ופיקדון    צים, בעל השליטה בחברה

 .של החברה שהופקד במסגרת תיק החקירה
 

 : 2021של  ירביעהעיקרי תוצאות הרבעון 
רבעון  ₪ במ'    26.3  -מ' ₪, לעומת כ  36.1  -לכ  %37.2  - גדלו בכ  2021לשנת  י  רביעברבעון ההכנסות המימון  
 . המקביל אשתקד

 
מהכנסות המימון,    %17.7  - הסתכם בכ  2021י לשנת  רביעברבעון ההוצאות המימון ועלות ההכנסות    שיעור 

 . המקביל אשתקד  רבעוןב 24.9% -לעומת כ 
 

מ' ₪ ברבעון    19.7מ' ₪, לעומת    29.7  - לכ  %50.4  - גדלו בכ  2021שנת  י לרביע ברבעון ההכנסות המימון נטו  
 . המקביל אשתקד

 
לעומת    46.1%  - כ  של  גידול  -  מ' ₪  19.9  - של כ  רווח נקי  עם   2021לשנת    רביעי הרבעון ה החברה סיימה את  

 הרבעון המקביל אשתקד. 
 

 עדות לאמינות הגבוהה של החברה  -  בתחום האשראי בחברההבעת אמון 
, השלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח סדרה א' של החברה בדרך  2022  ינוארמועד הדוח, בחודש    לאחר

, המשקפת ריבית  מ' ₪  79.9  -כ   שלנטו    מ' ₪ ע.נ., ובתמורה לסכום  78.7  -של הרחבת סדרה בהיקף כולל של כ
 .2.1%  -כ של אפקטיבית שנתית
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