אופל בלאנס השקעות מדווחת על תוצאות שיא לרבעון הרביעי ולשנת :9102

הכנסות  9102הסתכמו ב 66.3-מיליון ש"ח; ההכנסות הרבעוניות
הסתכמו בשיא של כ 01.6-מיליון ש"ח;
צמצום משמעותי בחומ"ס אשר הסתכם בכ 1.30%-מסך עסקאות
הניכיון לעומת  1..1%אשתקד;
הרווח הנקי לרבעון הסתכם בשיא של כ 1-מיליון ש"ח
"דני מזרחי מנכ"ל אופל בלאנס השקעות" :אנו יודעים לעמוד איתנים גם בעיתות
משבר .במשברים קודמים ידענו לצמוח ואנו חושבים כי גם תקופה זו מהווה הזדמנות
עבורנו להמשך צמיחה"
אופל בלאנס השקעות ,חברה מובילה במתן שירותים פיננסיים לעסקים קטנים ובינוניים ,מדווחת היום על תוצאות
שיא לרבעון הרביעי ולשנת  .9102תוצאות השיא הושגו עקב גידול שנתי של כ 17%-בתיק הלקוחות ל 320-מיליון
ש"ח בסוף שנת  .9102אופל והחברות הבנות מבצעות בעצמן את הליך החיתום תוך התבססות על ידע וניסיון של 92
שנות פעילות בתחום.
דני מזרחי ,מנכ"ל אופל בלאנס השקעות" :אופל ממשיכה לצמוח בצורה מבוקרת ואחראית תוך ניהול סיכונים
משמעותי הבא לידי ביטוי בפיזור אדיר בתיק הלקוחות .את שנת  9102סיימנו עם הכנסות ורווח שיא הודות לניסיון
ולידע הרב אשר נצבר בקבוצה מזה  92שנים .הרווח הנקי אשר הסתכם בשיא של כ 7-מיליון ש"ח הינו תוצר ישיר של
מדיניות החיתום הקפדנית בה אנו דבקים .לראייה ,במהלך השנה צמצמנו משמעותי את החו"מס אשר הסתכם בכ-
 1.10%מסך עסקאות הניכיון שהם כ 5.5-מיליון ש"ח.
"אנו מברכים על הרגולציה בתחום ועל תנאי הסף הקשיחים ואמות המידה המחמירות לקבלת רישיון מורחב למתן
אשראי .כמו כן אנו שמחים על כך שהרגולטור זיהה את הצורך בהקמת גופים פיננסיים כמערכת מקבילה למערכת
הבנקאית לטובת יצירת שוק משוכלל ותחרותי.
במהלך השנה התחלנו את פעילות הסניף בחיפה המשרת לקוחות חדשים וכן לקוחות קיימים של הקבוצה מסניפים
אחרים ברחבי הארץ .אנו מעריכים כי הסניף בחיפה יהיה רווחי כבר בסוף שנת  9191ויתרום להמשך הצמיחה של
הקבוצה כולה .הודות למח"מ הקצר בתיק הלקוחות והכרת פעילותם אנו יודעים לעמוד איתנים גם בעיתות משבר.
במשברים קודמים ידענו לצמוח ואנו חושבים כי גם תקופה זו מהווה הזדמנות עבורנו להמשך צמיחה".
ההכנסות משירותים פיננסיים בשנת  9102עלו לשיא של  66.1מיליון ש"ח ,גידול של כ 01%-בהשוואה להכנסות
של כ 61.1-מיליון ש"ח בשנת  .9102ברבעון הרביעי של שנת  9102הסתכמו ההכנסות לשיא של כ 07.6-מיליון
ש"ח ,גידול של כ 2%-בהשוואה להכנסות של כ 06.1-מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של שנת  .9102הגידול בהכנסות
נבע מגידול בתיק הלקוחות ובפעילות הקבוצה ,ובכלל זה גיוון השירותים הפיננסיים שמספקת אופל בלאנס לרבות
מתן אשראי לזמן ארוך כנגד קבלת בטחונות.

אופל בלאנס ממשיכה להציג גידול עקבי בהכנסות וצמיחה ברווח הנקי
במיליוני ש"ח
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ההכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות חומ"ס ואבודים בשנת  9102הגיעו לשיא והסתכמו בכ59.2-
מיליון ש"ח ,גידול של  06%בהשוואה לכ 25.6-מיליון ש"ח בשנת  .9102ברבעון הרביעי של שנת  9102הסתכמו
ההכנסות משירותים פיננסיים נטו בניכוי הוצאות חומ"ס ואבודים לשיא של כ 02.0-מיליון ש"ח ( 21%מההכנסות),
צמיחה של כ 00.2%-בהשוואה לכ 09.6-מיליון ש"ח ( 77%מההכנסות) ברבעון הרביעי של שנת .9102
הרווח הנקי בשנת  9102הגיע לשיא והסתכם בכ 96.6-מיליון ש"ח ,גידול של כ 07%-בהשוואה לרווח נקי של כ-
 99.7מיליון ש"ח בשנת  .9102ברבעון הרביעי של שנת  9102הסתכם הרווח הנקי לשיא של כ 7-מיליון ש"ח ,צמיחה
של כ 00%-בהשוואה לרווח נקי של כ 6.1-מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של שנת  .9102הגידול ברווח הנקי מקורו
בגידול בהכנסות החברה ,ובקיטון המשמעותי בחומ"ס.
סך עסקאות הניכיון בשנת  9102הסתכם בכ 0.2-מיליארד ש"ח ,גידול של כ 00%-לעומת כ 0.6-מיליארד ש"ח
בשנת .9102
החברה מודיעה על חלוקה נוספת של דיבידנד ,כמדי רבעון ובפעם החמש-עשרה בסה"כ ,בסכום של  1.9מיליון ש"ח.

אודות אופל בלאנס השקעות:
קבוצת אופל בלאנס (בורסת ת"א :אופל) עוסקת משנת  0226במגוון 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 של החברה ,נכון ל 10.09.9102-נאמד בכ 320-מיליון ש"ח.
לקבוצת אופל חמישה סניפים בפריסה ארצית :אשדוד ,ראשון לציון ,חולון ,באר שבע וחיפה.

