אופל בלאנס השקעות מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת :0202

ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב 16.8-מיליון ש"ח;
החומ"ס הסתכם בכ 5.80%-מסך עסקאות הניכיון הרווח הנקי בכ-
 8.8מיליון שקל;
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון –  11.1מיליון שקל;
מחלקת דיבידנד בהיקף של  055אלף ש"ח
דני מזרחי מנכ"ל אופל בלאנס השקעות" :ידענו לצלוח משברים בעבר ואני גאה לומר כי אנו צולחים
גם את המשבר הנוכחי .במהלך תקופה זו אופל המשיכה לפעול כרגיל באספקת שירותים ללקוחותיה
מתוך הבנה כי גוף פיננסי מקצועי צריך להיות זמין לקהל לקוחותיו בייחוד בזמנים קשים .אופל ידעה
לספק שירות לעסקים הקטנים והבינוניים בזמן שהנגישות לבנקים הייתה מוגבלת ,ובזמן שגופים
פיננסיים אחרים סגרו את שעריהם ,וכתוצאה מכך אף רכשה לקוחות חדשים".
אופל בלאנס השקעות ,חברה מובילה במתן שירותים פיננסיים לעסקים קטנים ובינוניים ,מדווחת היום על תוצאות
הרבעון הראשון של שנת  .0202אופל המשיכה לספק שירותים באופן מלא בתקופת משבר הקורונה מתוך מחויבות
לקהל לקוחותיה והבנה כי גוף פיננסי צריך להיות זמין בעבור לקוחותיו גם בתקופות משבר יותר מתמיד.
לקראת סוף הרבעון הראשון הקטינה אופל בלאנס את תיק הלקוחות נטו אשר הסתכם בכ 072..-מיליון ש"ח ,לעומת
 213..מיליון ש"ח בסוף הרבעון הרביעי של שנת  ,0213וכן ביצעה הפרשה בהיקף כולל של כ 2.7.-מיליון ש"ח מתוך
שמרנות יתרה בתקופת המשבר המשמעותי ביותר שפקד את המשק הישראלי.
דני מזרחי ,מנכ"ל אופל בלאנס השקעות" :למרות שזוהי תקופה מאתגרת הצלחנו להציג גידול בהכנסות לצד שמירה
על חוסנה ואיתנותה של קבוצת אופל בלאנס .בתקופות משבר ניתן להבין את המשמעות האדירה ביישום המדיניות
האסטרטגית הייחודית של אופל בלאנס ביחס למתחרותיה ,בפעילות שמרנית ,המאופיינת בפיזור גבוה ומביאה לחומ"ס
נמוך יחסית ביחס לבנקים וגופים פיננסיים אחרים.
" ידענו לצלוח משברים בעבר ואני גאה לומר כי אנו צולחים גם את המשבר הנוכחי .במהלך תקופה זו אופל המשיכה
לפעול כרגיל באספקת שירותים ללקוחותיה מתוך הבנה כי גוף פיננסי מקצועי צריך להיות זמין לקהל לקוחותיו בייחוד
בזמנים קשים .אופל ידעה לספק שירות לעסקים הקטנים והבינוניים בזמן שהנגישות לבנקים הייתה מוגבלת ,ובזמן
שגופים פיננסיים אחרים סגרו את שעריהם ,וכתוצאה מכך אף רכשה לקוחות חדשים .על רקע המחויבות ללקוחותינו
שמרנו על מצבת עובדים מלאה ולא הוצאנו עובדים לחל"ת ,גם מתוך ראייה ארוכת טווח ,אשר תאפשר לנו להמשיך
ולצמוח ביום שלאחר המשבר .אופל והחברות הבנות מבצעות בעצמן את הליך החיתום תוך התבססות על ידע וניסיון
של  02שנות פעילות בתחום .גם בתקופה זו המשכנו בביצוע דירוג וחיתום סיזיפי ובמקרים אותם זיהינו כרגישים יותר
פעלנו לשיפור ניהול הסיכונים תוך שיפור הבטוחות.
"בנוסף על כך ,בתקופה שמאופיינת בחוסר ודאות ומצוקת נזילות הגדלנו את מסגרת האשראי לקבוצה מצד שני בנקים
בסה"כ כ 22-מיליון ש"ח  -מדובר בהבעת אמון משמעותית מצד המערכת הבנקאית באיתנותה הפיננסית של אופל.

לאור מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה ונוכח העובדה כי לחברה יחס הון למאזן גבוה של  .2%אנו חולקים את
הרווחים עם בעלי המניות שלנו גם ברבעון זה".

ההכנסות משירותים פיננסיים ברבעון הראשון של שנת  0202הסתכמו בכ 11.8-מיליון ש"ח ,גידול של כ7%-
בהשוואה להכנסות של כ 1..8-מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת  .0213הגידול בהכנסות נבע מגידול בתיק הלקוחות
ובפעילות הקבוצה עד חודש מרץ  0202בו פרץ משבר הקורונה בישראל .אופל המשיכה לספק שירותים בתקופת
המשבר אך עם זאת מאותו המועד החברה בחרה להקטין את פעילותה.
ההכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות חומ"ס ואבודים ברבעון הראשון של שנת  0202הסתכמו בכ11.1-
מיליון ש"ח ( 11%מההכנסות) ,קיטון של כ 12.1%-בהשוואה לכ 10.8-מיליון ש"ח ( 81%מההכנסות) ברבעון הראשון
של שנת  .0213בתקופת הדו"ח גדלו ההפסדים בעקבות הוצאות חומ"ס ואבודים אשר היוו כ 2.8.%-מסך עסקאות
הניכיון של החברה ,בהשוואה לממוצע חומ"ס שנתי של  2.2%בשנת  .0213הגידול בחומ"ס נבע מגידול בסך השיקים
החוזרים וכן גידול בהפרשות מצד החברה בעקבות צפי להמשך השפעת מגפת הקורונה בהמשך השנה.
הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת  0202הסתכם בכ 2.8-מיליון ש"ח ,קיטון בהשוואה לרווח נקי של כ 1..-מיליון
ש"ח ברבעון הראשון של שנת  .0213הקיטון ברווח הנקי מקורו נובע בעיקרון מגידול בחומ"ס.
סך עסקאות הניכיון ברבעון הראשון של שנת  0202הסתכם בכ 220-מיליון ש"ח ,גידול של כ 11%-לעומת כ233-
מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת .0213
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון זה בכ 12.1-מיליון שקל ,וזאת על רקע 'קריאה לכסף' שבוצעה
עם הכניסה למשבר ,וקיטון בהיקף תיק הלקוחות.
החברה מודיעה על חלוקה נוספת של דיבידנד ,כמדי רבעון ובפעם השש-עשרה בסה"כ ,בסכום של  722אלף ש"ח.

אודות אופל בלאנס השקעות:
קבוצת אופל בלאנס (בורסת ת"א :אופל) עוסקת משנת  1331במגוון פתרונות פיננסיים לעסקים קטנים ובינוניים בתחום
האשראי החוץ בנקאי .אופל בלאנס מתמחה במימון כנגד ממסרים דחויים לעסקים ושכירים והשלמת הון עצמי כנגד
בטוחות ושיעבוד המחאות זכות .לחברה רישיון מורחב למתן שרותי אשראי ומתן שירותים בנכס פיננסי מרשות שוק
ההון .תיק הלקוחות נטו של החברה ,נכון ל 21.22.0202-נאמד בכ 072..-מיליון ש"ח.
לקבוצת אופל חמישה סניפים בפריסה ארצית :אשדוד ,ראשון לציון ,חולון ,באר שבע וחיפה.

