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  למשקיעיםהודעה 
 

רבעון מדווחת על תוצאותיה ל האשראי החוץ בנקאיברת ח ,אר אקורד.אס
  ://20תשעת החודשים הראשונים של השלישי ול

 
 2/% -רווח נקי עלה בכ; מיליון שקל /.65 -לכ %53-עלו בכבתשעת החודשים מימון ה הכנסות

 מיליון שקל /.23 -לכ

 

מיליון  3./7 -אשראי מתאגידים בנקאיים של כ, מיליון שקל /2.72 -של כ נטו ,  תיק אשראי ללקוחות

 מסך המאזן %53 -כ ,מיליון שקל 00 -שקל והון עצמי של כ

 

, ח אודי ניר"ובניהולו של רואר אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים .אס חוץ בנקאיהאשראי הברת ח

 . 6102של  לישילרבעון השולתשעת החודשים תוצאותיה הכספיות ת היום אפרסמה 

 

 65.2 -המימון לכ כנסותהב 53% -עם גידול של כתשעת החודשים הראשונים של השנה החברה סיימה את 

נטו של החברה עלו , הוצאות המימון. מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד 56.5 -לעומת כ, מיליון שקל

יה נובעת בעיקרה יהעל, 6103מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת  6.2 -לעומת כ, מיליון שקל 3.2 -לכ

 3..6 -לעומת כ, מיליון שקל 52 -נטו הסתכמו בכ ,מימוןההכנסות . מתאגידים בנקאיים יהאשראמגידול 

 . %.6 -עלייה של כ, בתקופה המקבילה אשתקד מיליון שקל
 

מיליון שקל  6.6 -לעומת כ ,קלש יליוןמ 2.6 -כל בתשעת החודשיםעלו  מסופקים לחובות ההפרשה הוצאות

 -עם רווח נקי של כתשעת החודשים החברה את סיימה , בשורה התחתונה. 6103בתקופה המקבילה בשנת 

 .  06% -כשל ה יעל, מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד 66.3 -כרווח נקי של לעומת , מיליון שקל 63.0

 

מיליון שקל ברבעון  05.2 -לעומת כ, מיליון שקל 06.2 -כהסתכמו ברבעון השלישי במימון ה כנסותה

מיליון שקל ברבעון  06.6 -לעומת כ, מיליון שקל ..01 -נטו הסתכמו בכ ,מימוןההכנסות . המקביל אשתקד

 0.2 -נטו שהסתכמו בכ ,בהוצאות המימון 52% -מעלייה של כבעיקרה הירידה נובעת . המקביל אשתקד

 .מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד 0.5 -לעומת כ, מיליון שקל

 

 01.6 -לעומת כ, מיליון שקל 1.. -כעם רווח נקי של השלישי סיימה החברה את הרבעון , בשורה התחתונה

 מסופקים לחובות הפרשהל ההוצאותהשלישי במהלך הרבעון . 6103יליון שקל ברבעון המקביל בשנת מ

 . אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד 261 -לעומת כ, אלף שקל 061 -הסתכמו לסכום של כ

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

, מיליון שקל 601.6 -של כ (נטו, אשראי ללקוחות)תיק לקוחות החברה סיימה את תשעת החודשים עם 

מיליון שקל והון  23.5 -הלוואת בעלים של כ, מיליון שקל 12.3-יתרת אשראי מתאגידים בנקאיים של כ

במרץ כי , נציין .מיליון שקל מתחילת השנה 05 -מיליון שקל לאחר חלוקת דיבידנד של כ 21-עצמי של כ

 .מהרווח הנקי 61%לפחות של אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד חצי שנתית כי החברה השנה הודיעה 

 

 של חברות הקשורות לבעל השליטהנערכו חיפושים במשרדי החברה ובמשרדים  6102ביוני  61ביום 

במסגרת . בעניין הלבנת הון על ידי המשטרה ורשויות המס, במסגרת חקירה כלכלית לרבות בחברה

. של החברה מספר מגבלות על פעילות החברה בחלק מחשבונות הבנקלמשך מספר ימים החקירה הוטלו 

מנת להחזיר את פעילות החברה וחשבונותיה -פעלו על הנהלת החברה ויתר עובדיה, דירקטוריון החברה

 .ולהמשיך את פעילותה העסקית של החברה

 

טרם הסתיימה חקירת המשטרה ורשויות המס אולם מרבית , ולמיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח

 .בוטלו, בה ועל בעל השליטה ההגבלות אשר הוטלו על החברה

 

 

ר ''וי .ובשליטת איש העסקים עדי צים אשראי חוץ בנקאיהאר אקורד עוסקת בתחום .ברת אסח

  .ניר( אודי)ח יהודה "ל החברה הינו רו"הדירקטוריון הינו מר יאיר פודים ומנכ
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  : לפרטים נוספים
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