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אס.אר .אקורד ,חברת האשראי החוץ בנקאי שבשליטת עדי צים פרסמה
תוצאות לשנת :2002
שנת שיא  -תיק הלקוחות זינק לכ 686-מיליון שקל
הכנסות מימון בשנת  2002עלו בכ 62%-לכ 000.2-מיליון שקל; הרווח הנקי
גדל בכ 006%-לכ ...8-מיליון שקל
בשנת  2002החברה חילקה לבעלי המניות דיווידנד בסך של  30מיליון שקל;
במאי  2020החברה תחלק דיווידנד בסך של  6מיליון שקל
עדי צים ,בעל השליטה בחברה ,ממשיך לתמוך בחברה ביתר שאת באמצעות
הגדלת הלוואת הבעלים ומתחילת השנה הגדיל אותה בכ 33 -מיליון שקל )לכ-
 008מיליון שקל) וממשיך להעמיד ערבויות אישיות לטובת התאגידים
המממנים להבטחת התחייבויות החברה
עדי צים ,בעל השליטה באס.אר .אקורד" :בימים מאתגרים אלו החברה ממשיכה לפרסם
ולגייס לקוחות חדשים ,אני ממשיך לתמוך בחברה ולהעמיד לרשותה הלוואת הבעלים של
כ 008-מיליון שקל .שנת  2002הייתה שנת שיא בפעילות החברה ,תוצאות השיא הינן
המשך ישיר לגידול המתמשך בהכנסות וברווח הנקי בשלוש השנים האחרונות ,ובפרט
בשנה האחרונה ,כאשר אנו מאמינים כי על אף המשבר הנוכחי ,אנו נמשיך מגמה זו ,תוך
שמירה הדוקה ומתמשכת על טיוב תיק האשראי ואיכות הלקוחות ,וכמובן עם הקפדה על
קבלת בטחונות מספקים.
לאור משבר הקורונה שמתרגש עלינו בתקופה האחרונה ,אנחנו גאים לעמוד לצד
לקוחותינו ולתמוך בהם בשעה קשה זו .אנו תקוה שנצלח את המשבר בהצלחה ולשם כך
אנו עושים את כל המאמצים ונערכים לכל התפתחות .האיתנות הפיננסית של אקורד
נמצאת בנקודת שיא מתחילת פעילותה .אני בטוח שנמשיך יחדיו להצעיד את אקורד
להישגים נוספים בעתיד".
חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר .אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של
רו"ח אודי ניר ,פרסמה היום את דוחותיה לשנת .9102
הכנסות מימון בשנת  9102גדלו בכ 29% -והסתכמו בכ 000.2 -מיליון שקל לעומת הכנסות
של כ 22.1 -מיליון שקל בשנת  .9102העליה נבעה עקב הצלחת הנהלת החברה להגדיל את
מסגרות האשראי בבנקים ואצל נותני אשראי אחרים תוך הקפדה על טיוב תיק האשראי

הוצאות
ואיכות הלקוחות.
מימון ועלות ההכנסות הסתכמו
בשנת  9102בכ 9..2 -מיליון שקל
לעומת כ 01 -מיליון שקל ב ,9102-גידול של כ.21% -

הכנסות המימון ,נטו הסתכמו בשנת  9102בכ 22.9 -מיליון שקל לעומת כ 55 -מיליון שקל
בשנת  ,9102עליה של כ .21% -העליה נובעת בעיקרה מהגידול בהיקף הפעילות.
הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים ואבודים הסתכמו בכ 2.2 -מיליון שקל לעומת כ..2 -
מיליון שקל בשנת  .9102החברה החלה ליישם את תקן  ,IFRS9החל מה 0 -בינואר .9102
הרווח לפני מס עלה בכ 2.% -לכ 2..1 -מיליון שקל ,לעומת רווח לפני מס של כ15.0 -
מיליון שקל בשנת  .9102הוצאות המסים בשנת  9102הסתכמו בכ 02.5 -מיליון שקל בשנת
 9102לעומת כ 02.. -מיליון שקל בשנת .9102
בשורה התחתונה ,סיימה החברה את שנת  9102בגידול חד של כ 002% -ברווח נקי לסכום
של כ 55.2 -מיליון שקל לעומת כ 95.2 -מיליון שקל בשנת .9102
נכון ל .0 -בדצמבר  - 9102האשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים של כ121 -
מיליון שקל ,הלוואת בעלים של כ 20.9 -מיליון שקל והון עצמי של כ 092.0 -מיליון שקל.
השפעות נגיף הקורונה
להערכת הנהלת החברה ,בטווח הקרוב התמשכות האירוע צפויה להגדיל את הדרישה של
עסקים בישראל לאשראי חוץ בנקאי מצד לקוחות קיימים ולקוחות חדשים מחד ולגידול
בסיכוני האשראי כתוצאה מהרעה אפשרית בפעילות הלקוחות מאידך ,אשר כפועל יוצא
מכך המרווחים בענף יגדלו.
יודגש כי חשיפת החברה למשקי בית וכן לענפי המלונאות ,ביגוד והנעלה ,תעופה ,תיירות,
מסעדות וקניונים  -ענפים אשר נפגעו עד כה קשות מהשלכות התפשטות נגיף הקורונה,
הינה זניחה .הנהלת החברה ערנית למצב השורר בשווקים ,מינתה צוות מקצועי אשר מבצע
ברמה יומית הערכת סיכונים וחשיפות ופועלת במתכונת שמרנית על מנת להבטיח את
פירעון התחייבויות לקוחותיה כלפיה .בהתאם ,החברה דואגת לעיבוי הביטחונות
המתקבלים מלקוחותיה ,מבצעת הליכי חיתום מחמירים מהרגיל וממשיכה ,כפי שנהגה עד
היום ,בטיוב תיק האשראי כמו גם הגדלת המרווח הפיננסי .
הנהלת החברה סבורה כי היא ערוכה להתמודד עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה
ותוצאותיהם וזאת בשל מצבה הפיננסי האיתן ,הנתמך בין היתר באיכות תיק האשראי
שהיא מנהלת והבטחונות שהתקבלו בגינו וזאת בשילוב עם יחסיה העסקיים עם המערכת
הבנקאית ,תמיכת בעל השליטה בחברה והמוניטין שצברה.
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