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 משקיעים/עיתונותלהודעה 

  שבשליטת עדי צים  חוץ בנקאיה אשראי הברת ח ,אקורד .אס.אר ממשיכה לצמוח:
 2019  של שייל השולרבעון תשעת החודשים להכספיות פרסמה את תוצאותיה  

 
גדל  הנקי  הרווחמיליון שקל;  80 -לכ %67.8 -גדלו בכבתשעת החודשים מימון ההכנסות 

 מיליון שקל   40.8-לכ  75% -בכ
 

 קל ש מיליון 652 -כגדלה ל מצבת הלקוחות 
 

 מיליון שקל   464 -לכמיליון שקל  250-בכגדלו מקורות האשראי של החברה 
 

מיליון שקל   24-מתחילת השנה לכ המצטבר  קלשיליון מ  8לרבעון של ל דיבידנד ע הוכרז
  50% בגובה של לפחות 2019לשנת   החברההדיבידנד של חלוקת מדיניות  ל וזאת בהתאם

  בחישוב ותשלום רבעונירווח הנקי מה
 

תוצאות תשעת החודשים הראשונים של השנה מראות את העוצמה של פעילותנו, אנו "עדי צים: 
ממשיכים לשתף את המשקיעים ממשיכים לרשום צמיחה מהירה בכל הפרמטרים התפעוליים. 

ברווחינו, באמצעות דיבידנדים, בהתאם למדיניות, ואנו סמוכים ובטוחים שנצליח להמשיך ולהגדיל את 
 שמירה על איכותו"המשך  מצבת הלקוחות שלנו תוך

 
כי "בהזדמנות זו, אני רוצה לברך את הדירקטורים החדשים שהצטרפו לחברה, גיל גזית, אבי הוסיף צים 

 בניהו ונעמי אנוך, ואני בטוח שהם יתרמו לנו רבות".

 
אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח אודי ניר,  .אס.אר חוץ בנקאיהחברת האשראי 

 .  2019 של רבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשוניםלהכספיות תוצאותיה את  פרסמה
 

 652 -כל מצבת לקוחות נטוגידול מרשים בעם  השנהשל  תשעת החודשים הראשוניםאת החברה סיימה 
. הגידול בוצע תוך המשך אשתקד תקופה המקבילהתום הבמיליון שקל  390.9-לעומת כ, מיליון שקל

 . לקוחותההאשראי ואיכות טיוב תיק הקפדה של הנהלת החברה על 
 
מיליון  214.4-מכמיליון שקל,   250-לחברה גדל בכאשראי אחרים  אשראי מתאגידים בנקאיים ונותניה
 . 2019בספטמבר  30-מיליון שקל ב 464.4 -לכ 2018בספטמבר  30 -ב קלש
 

הכנסות לעומת  ,מיליון שקל 80.6-כוהסתכמו ב %67.8-בכגדלו  2019של  תשעת החודשיםב הכנסות מימון
גידול בהיקף פעילות החברה, כפועל עקב ה נבעה ייהעל. בתקופה המקבילה אשתקדמיליון שקל  48 -של כ

  מסגרות אשראי מבנקים ומנותני אשראי אחרים.יוצא, בין היתר, מהגדלת ו/או קבלת 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 

 -מיליון שקל, גידול של כ 17.2-בכ 2019של תשעת החודשים בהסתכמו  מימון ועלות ההכנסותהוצאות 
גדלו בעיקר בשל ההוצאות  .אשתקד ההמקבילתקופה מיליון שקל ב 9.7 -לעומת הוצאות של כ 76.9%

חלקן של הוצאות המימון ועלות ההכנסות . אשראי אחרים בנקאיים ונותניהגידול באשראי מתאגידים 
 אשתקד. ההמקבילתקופה ב 20.3%-מהכנסות המימון, לעומת כ 21.3% -בכ מוהסתכ

 
לעומת  %66 -עליה של כמיליון שקל,  63.4 -בכ 2019של  בתשעת החודשיםהסתכמו  הכנסות המימון, נטו

  . הגידול כאמור הינו בהתאמה לגידול בהיקף הפעילות .המקבילה אשתקדתקופה ב מיליון שקל 38.3 -כ
 

שקל מיליון  1.2 -כמיליון שקל, לעומת  2.8 -הסתכמו בכ ואבודים הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים
 הגידול נבע בעיקרו מהגידול בתיק הלקוחות של החברה.  .אשתקד ההמקבילתקופה ב
 
בתקופה מיליון שקל  30.9 -לעומת רווח לפני מס של כ ,מיליון שקל 54 -לכ 74.8%-בכעלה  רווח לפני מסה

תקופה מיליון שקל ב 7.6-כלעומת מיליון שקל  13.1 -סתכמו בכה הוצאות המסים. המקבילה אשתקד
 אשתקד.  ההמקביל

 
  %75-של כצמיחה  מיליון שקל, 40.8 -כשל  ווח נקיר עם 2019של תשעת החודשים את סיימה החברה 
 . אשתקד תקופה המקבילהבמיליון שקל  23.3 -כשל נקי רווח לעומת 

 
 -של כ הלוואת בעלים ,מיליון שקל 464.4-כהסתכם באשראי אחרים  ונותני אשראי מתאגידים בנקאיים

  .מיליון שקל 120.3 -של כוהון עצמי  יליון שקלמ 52.3
 

וזאת בהתאם  מיליון שקל 24-מתחילת השנה לכ מיליון שקל המצטבר 8הוכרז על דיבידנד לרבעון של 
  אשתקד( מהרווח הנקי בחישוב ותשלום רבעוני. 40%) 50% לפחות הדיבידנד של החברהחלוקת למדיניות 

 
 : 2019של  השלישיעיקרי תוצאות הרבעון  

רבעון המקביל מיליון שקל ב 18.8-כהכנסות של לעומת מיליון שקל,  30.8-לכ %64.3-עלו בכ הכנסות מימון
 . 2018שנת ב
 

מיליון שקל  3.4-מיליון שקל, לעומת כ 6.6 -והסתכמו בכ %96.1-גדלו בכ מימון ועלות ההכנסותהוצאות 
 . 2018של  שיילברבעון הש

 
. 2018של  לישישרבעון הב יליון שקלמ 15.4-מיליון שקל, לעומת כ 24.2-כל% -בכעלו  הכנסות המימון, נטו

  מהגידול בהיקף הפעילות. נובעת בעיקרה העלייה 
 

מקביל מיליון שקל ברבעון ה 12.3-לעומת רווח לפני מס של כ ,מיליון שקל 20.7-עלה לכ הרווח לפני מס
 . אשתקד

 
מיליון שקל,  15.7-לכ %69.8-של כ רווח נקיב גידולעם של השנה  לישיהשהרבעון חברה סיימה את ה

 . 2018שנת ב לישישרבעון היליון שקל במ 9.2-כשל נקי רווח לעומת 
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