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 משקיעים\עיתונותלהודעה 

  ה לתשעפרסמה את תוצאותיה הכספיות , בנקאי  חברת האשראי החוץ  ,אקורד .אס.אר
 2020של  השלישירבעון לו חודשים

 

 הרבעוןהחברה סיימה את    - למרות משבר הקורונה  
 השלישי ברווח הרבעוני הגדול בתולדותיה 

 
 מיליון שקל   239 -הכפלת הון החברה לכ
 

 מיליון שקל   692-כללקוחות ה תיק ב  6%  -של כ גידול
 

  - כל בתשעת החודשים הראשונים של השנההכנסות מימון ב  %9  -גידול של כ
 מיליון שקל  42 -רווח נקי של כ; מיליון שקל 88

 
-רווח נקי של כ; מיליון שקל 30-כברבעון השלישי הסתכמו ב הכנסות מימון 

 10%-, גידול של כמיליון שקל 71
 

בהתאם למדיניות   קלש יליון מ  8 לרבעון שלביניים דיבידנד חלוקת על  הוכרז
 2020מיליון שקל מתחילת  22שמצטרף לחלוקה של   ,חלוקת הדיבידנד

 
  אחריות כלפי לקוחותיה וממשיכה להעניק הנהלת החברה ממשיכה לגלות 

שירותים ולסייע להם בימים אלה. פעילות החברה נמשכת כסדרה במסגרת  
 המגבלות הנקבעות מעת לעת על ידי גופים ממשלתיים שונים 

 
 25: השקיע ברבעון עדי צים, בעל השליטה בחברה, ממשיך לתמוך בחברה

  מיליון שקל   44 - כ בסכום של בעליםהלוואת    מיליון שקל בהון החברה, מעמיד
ממשיך להעמיד ערבויות אישיות לטובת התאגידים המממנים להבטחת  ו

   התחייבויות החברה
 

האשראי   בנקאיה חברת  צים    .אס.אר חוץ  עדי  העסקים  איש  שבשליטת  של  אקורד  גיל  רו"ח  ובניהולו 
  .2020של   לישיהש רבעון ול לתשעה חודשיםפרסמה את תוצאותיה הכספיות הוכבוים, 

  
מיליון שקל    652.2  -לעומת כ ,  מיליון שקל  691.6  -כשל    מצבת לקוחות נטועם    הרבעוןאת  החברה סיימה  

טיוב תיק  . הגידול בוצע תוך המשך הקפדה של הנהלת החברה על  6%  -, עלייה של כרבעון המקביל אשתקדב
 .  לקוחותההאשראי ואיכות 



 

  

 
 
 

 
 
 

מיליון שקל    432.5  -כהסתכם ב  2020בספטמבר    30ליום    ונותני אשראי אחרים  בנקאייםהאשראי מתאגידים  
  - עומת כמיליון שקל מנותני אשראי אחרים( ל  17.5  -יון שקל מתאגידים בנקאיים ול מי  415.0  -)שמורכב מ

שקל    464.4 ה מיליון  המקבילבתום  מה )ש  רבעון  שקל    273.9  - ורכב  ומיליון  בנקאיים    190.5  -מתאגידים 
  – מיליון שקל מתאגידים חוץ בנקאיים(, נתון המראה על הבעת האמון של התאגידים הבנקאיים בחברה  

   .הגדלת האשראי בצורה משמעותית בתקופה מאתגרת זו
 

הבעלים ב  הלוואת  הסתכמה  הרבעון  שקלים  44  -כבתום  כ  מיליון  שקלמיל  52.3-לעומת  בתקופה    יון 
 .מיליון שקל מהלוואת הבעלים להון במהלך הרבעון 25, וזאת לאחר המרת אשתקד המקבילה

 
מיליון שקל בתום הרבעון    120.3  - לעומת כ  הכפלה מיליון שקל,    238.6  -בתום הרבעון הסתכם בכ  החברה   הון

 המקביל. 
 

לעומת   ,מיליון שקל 87.8  -כוהסתכמו ב  9% -בכגדלו  2020 של  בתשעת החודשים הראשונים הכנסות מימון
בעיקר מגידול בהיקף פעילות    ה נבעהיי העל.  בתקופה המקבילה אשתקדמיליון שקל    80.6  -הכנסות של כ

החברה, תוך הקפדה על טיוב תיק האשראי ואיכות    הבא לידי ביטוי בגידול ביתרת תיק האשראי של  ,החברה
היתר, בין  יוצא,  כפועל  הקצאת    הלקוחות,  בגין  בחברה  שהתקבלה  למשקיעים    מניותמהתמורה  החברה 

האשראי  של    92%  -הקטנה של כתוך    52%  -בכ  םיקאינמהגדלת אשראי מתאגידים ב  ,2020בתחילת    מסווגים
 .  קאייםנמתאגידים חוץ ב

 
  %9 - יה של כיעל שקל,   מיליון 69 - בכ 2020של  בתשעת החודשים הראשוניםהסתכמו  הכנסות המימון, נטו 

כ ב  63.4  -לעומת  שקל  אשתקדמיליון  המקבילה  הפעילות    הינוהגידול    .תקופה  בהיקף  לגידול  בהתאמה 
   החברה.  ובמרווח האשראי אותו גובה 

 
  -הסתכמו בכ  2020של   בתשעת החודשים הראשונים  הפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים

יוצא מהגידול   .אשתקד  ההמקבילתקופה  שקל במיליון    2.8  -כמיליון שקל, לעומת    8 כפועל  בעיקר    זאת 
חל  אשר בתקופת הדוח  לקוחות,  לחובות  בשל הפרשות  וכן  הלקוחות  ה נשי  וביתרת  בהערכות  הלת  נויים 

  האשראי בעקבות י ונשל חובותיהם, וזאת, בין היתר, בעקבות עליה בהערכת סיכ החברה לגבי יכולת הגביה
 . הנ גיף הקורונהתפשטות  

 
מסה לפני  בכ   רווח  כ  ,שקל  מיליון  54.7  -הסתכם  של  מס  לפני  רווח  שקל    53.9  -לעומת  בתקופה  מיליון 

תקופה  מיליון שקל ב  13.1  -כלעומת  מיליון שקל    12.4  -סתכמו בכה  הוצאות המסים.  המקבילה אשתקד
 אשתקד.   ההמקביל 

 
  4%  -גידול של כ ,מיליון שקל  42.3  -כשל  ווח נקיר עם  2020 החודשים הראשוניםתשעת  את סיימה החברה 
 .  אשתקד תקופה המקבילהבמיליון שקל   40.8  -של כנקי רווח לעומת 

 
חלוקת דיבידנד בסך של  , אשר מצטרף למיליון שקל  8ל  ש ביניים נוסף  דיבידנד  חלוקת  על    הזיהכרהחברה  

  לפחותחלוקת  של    הדיבידנד של החברהחלוקת  בהתאם למדיניות    וזאת,  מיליון שקל מתחילת השנה  22  -כ
 תשלום רבעוני. במהרווח הנקי בחישוב ו  40%

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : 2020של  השלישיעיקרי תוצאות הרבעון 
 

  מיליון שקל ברבעון המקביל.  30.8  -כ  לעומת  השלישימיליון שקל ברבעון    .629  -הסתכמו בכ   הכנסות המימון
מיליון שקל    6.6  -מיליון שקל לעומת כ  6.5  -בכ  השלישיהסתכמו ברבעון    וצאות מימון ועלות ההכנסותה

מיליון שקל ברבעון    24.2  -כ   מיליון שקל לעומת  23.1  -בכ  הסתכמו  הכנסות המימון, נטו .  ברבעון המקביל
 . המקביל

 
  .%9  -מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של כ  20.6  -כ  מיליון שקל לעומת  22.4  -הסתכם בכ  הרווח לפני מס

  -לעומת רווח נקי של כ   ,מיליון שקל  17.2  -של כ  רווח נקיעם    2020של    השלישיהרבעון  החברה סיימה את  
 . 10%  -מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של כ 15.7

 
 

מונה   הקורונה,  נגיף  התפשטות  להשפעת  סיכונים  בנוגע  הערכת  יומית  ברמה  מבצע  אשר  מקצועי  צוות 
ו  כלפיה.  החברה  וחשיפות  לקוחותיה  התחייבויות  פירעון  את  להבטיח  מנת  על  שמרנית  במתכונת  פועלת 

בהתאם, החברה דואגת לעיבוי הביטחונות המתקבלים מלקוחותיה, מבצעת הליכי חיתום מחמירים הרגיל  
 יק האשראי כמו גם הגדלת המרווח הפיננסי. וממשיכה, כפי שנהגה עד היום, בטיוב ת 

 
הנהלת החברה ממשיכה לגלות אחריות כלפי לקוחותיה וממשיכה, במגבלות האמורות לעיל, להעניק להם  
שירותים ולסייע להם בימים אלה. פעילות החברה נמשכת כסדרה במסגרת המגבלות הנקבעות מעת לעת  

 על ידי גופים ממשלתיים שונים.
 

הלוואת בעלים, העמדת  בעל השליטה בחברה, ממשיך לתמוך בחברה ביתר שאת באמצעות  מר עדי צים,  
חיזוק ההון של החברה והמשך העמדת ערבויות אישיות לטובת התאגידים המממנים להבטחת התחייבויות  

 החברה.  
 

הנהלת החברה סבורה כי היא ערוכה להתמודד עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה ותוצאותיהם וזאת  
הבטוחות שהתקבלו בגינו, החשיפה    ,בשל מצבה הפיננסי האיתן, הנתמך בין היתר באיכות תיק האשראי

המצומצמת לענפים אשר נפגעו משמעותית ממשבר הקורונה וזאת בשילוב עם יחסיה העסקיים עם המערכת  
 הבנקאית, תמיכת בעל השליטה בחברה והמוניטין שצברה.  
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