
     
 

  

 
 

 
25.3.21 

 

 : 2020-רסמה את תוצאות הרבעון הרביעי ופתעשיות אינטר 

 
  332 -כ לעומת  2020-במיליון שקל  336-הסתכמו בכסות החברה הכנ

 2019-מיליון שקל ב
 

 מיליון שקל 635.5-הנוכחי של החברה עומד על כבר ההזמנות צ
 

-ב ליליון שקמ  19.1-כב ומנים מפעילות שוטפת הסתכםתזרים המז
 2019-מיליון שקל ב  11.5לעומת  2020

 
מיליון  60-חברה הודיעה על זכייה בפרויקט מערכות בהיקף של כה

החברה הנכדה צפויה לחתום לאחר החג על הסכם לביצוע   ;שקל
 העבודות 

 
.  נהשנת מפ  –חברה  עבור ה   שינוי משמעותישל    ה שנ  תהיי ה  2020"  ג'רי שנירר, מנכ"ל החברה, אמר כי

עה לחברה, הפניקס הצטרפו כמשקיע ין השליטה בחברה והזרימה השקה לגרעהצטרפ  OSEGת  בוצק
אומדנים.   והתאימהה סרקה את כל ביצועיה בקפדנות,  רוזק. החבה ההון חנומב   2021לת שנת  מיד בתחי

  יה השני של יחצמשמעותית את התזרים השוטף שלה והקטינה את ההון החוזר.    במקביל גבתה ושיפרה
צאות ות בימים אלה ותבוא לידי ביטוי בתית תכנית עבודה חדשה. התכנית מיושמהוקדש לבני  2020שנת  
ב2021 היתר.  התכב  ,ין  קטנות  EPC  זרוע  ,E-אינטר  והוקמ  ניתמסגרת  כוח    PVאינטר    ;לתחנות 

עשרות   סולארייםשל    MWהמקימה  בימים  כ  מתקנים  פיתוח    D-אינטר  ;ואלבר  ומקדמת  היוזמת 
  " חליפות אנרגיה"  כיוםכבר    מספקת ו  ליןרבת בבששיו  החדשנית   G-טרואינ  ;ור אנרגיהלייצ  מקרקעין

ה העתידית,  תשתית לצמיח  וניקטים בריא המספק לורצבר פ  החברה פיתחה   .אירופהבן  "נכסי נדלעבור  
 תהיה שנה של צמיחה עבור החברה". 2021שנת  ,החברהנו בטוחים כי לאחר שייצבנו את וא
 

ממע ן  במת   תמחהמה,  ספלו  ת תעשיואינטר   האנל נה  צרכי  לכל  ומקצועי  החרגיהא  והאלקטרו  ,  שמל 
פמכאניקה שנירר,  ג'רי  של  בניהולו  א,  תוצארסמה  הרביו ת  הרבעון  ושנת  ת  פרסמה    .2020עי  במקביל, 

כ של  בהיקף  מערכות  בפרויקט  זכייה  על  זו    60-החברה  זכייה  שקל.  קודמת  מיליון  לזכייה  מתווספת 
ם לאחר החג על  צפויה לחתו  החברה הנכדהקל.   מיליון ש  80-ל כש   לללקוח, לסך כו  אותו  אתר ומולבאותו

 . העבודות הסכם לביצוע
 

מיליון שקל בשנת   332.3-ת הכנסות של כמיליון שקל לעומ  336.1-הסתכמו בכ  2020ת  ה בשנהחבר  הכנסות
 .1.1%-, עלייה של כ 2019

 
מיליון שקל    81.6  -לעומת כשקל  מיליון    97.2  -כך של  הסתכמו בס  2020של שנת    ביעין הררבעוההכנסות  

 .  19% -כ  שלגידול ון המקביל, ברבע

 
 
 
 



     
 

  

 
 

 
הירידה החדשה ברווח    .2019מיליון שקל בשנת    38.9-יליון שקל לעומת כ מ  14.3-הסתכם בכ  מיהגול  הרווח

 . התוצאות החברסריקה קפדנית של עדכון אומדנים ומ ירידה חד פעמית הנובעת הגולמי היא 
 

המזומנים  זת שוטפתרים  בכ   מפעילות  ב  מיליון  19.1-הסתכם  כ  2020-שקל  ב  11.5-לעומת  -מיליון שקל 

 הגידול בתזרים נובע בעיקר מירידה בהון החוזר בקיזוז ההפסד בתקופה..  2019

 
מזומניםמזומני ושווי  קצר  ם  לטווח  בכ  והשקעות  שק  45.2-הסתכמו  למיליון  קל  ש  מיליון  10.5עומת  ל 
נובע.  2019בסוף   בגין    בעיקר  הגידול  שהתקבלה  מתמורה  וכן  בתקופה  שוטפת  מפעילות  שנבעו  מכספים 

 ניץ לירד.שטיי  וכן מקבלת תמורה בגין מכירת פעילותניות, מימוש אופציה הנפקת מ 
 

  -ת רווח בסך של כומלע   שקל  מיליון  7.8-הסתכם לסך של כ  2020של שנת    עיביברבעון הר  ההפסד הגולמי

 יל. ן המקבמיליון שקל ברבעו 2.7

 
התפ בכ  עוליההפסד  כ  29.6-הסתכם  לעומת  שקל  בשנת    3.2-מיליון  שקל  בהפסד    .2019מיליון  הגידול 

 התפעולי נבע בעיקרו מהירידה ברווח הגולמי.
 
 

ן שקל ברבעון  מיליו  10.2הפסד של  לעומת  מיליון שקל    16.2-הסתכם בכ  רבעון הרביעיד התפעולי בפסהה

 ה ברווח הגולמי. השינוי נובע בעיקר מהיריד   המקביל.

 
ההפסד נובע מעדכון    .2019מיליון שקל בשנת    7.5מיליון שקל לעומת    34.5-סתכם בכה  2020ת  בשנ  ההפסד

 דנים והשפעות הקורונה. אומ
 

 עון המקביל. ל ברבמיליון שק  9.2מיליון שקל לעומת הפסד של  16.7-הסתכם בכ ההפסד ברבעון הרביעי
 

 . יליון שקלמ 635.5-על כ של החברה עומד הנוכחי  מנותצבר ההז

 

 . 2020בסוף   ן שקלמיליו  68-ם בכהסתכ העצמיההון 

 וס פל תעשיותטר אודות אינ

רגיה,  א ומקצועי לכל צרכי האנלתמחה במתן מענה מבניהולו של ג'רי שנירר מ  פלוס בע"מ  תאינטר תעשיו
מכאניקה   והאלקטרו  לחבר יבהחשמל  ניסיון  שראל.  מה  למעלה  וה  שנ  40-של  פרויקטים  יבייזום  ישום 

האנ בתחום  אלהחשמ  רגיה,גדולים  מערכות  ואינקטרומכ ל,  אויר  מיזוג  לחשמל,  ניות,  תשתיות  סטלציה, 
 ה.  ושיווק ציוד חשמל ותאור ייצור לוחות חשמל מתח נמוך ומתח גבוה, יבואהנדסה אזרחית,  

 
 Turn Key, EPC  תשנה, קבלנוהם קבלנות ראשית, קבלנות מעסקיים וב  םיאינטר מתקשרת במגוון מודל

ן היתר מקימה החברה שדות  רו מכאניקה בישראל. בי והאלקטרגיה, החשמל  י האנל צרכ למתן פתרונות לכ
PVן פתרונות בעולמות  מתח עליון( ומספקת מגוו)קטנות ובינוניות מונעות בגז, תחנות השנאה    , תחנות כח

 .  םיהתוכן האמור 
 

טעינה החברה   עמדות  ומתחזקת  רכב    מקימה  לאגירת  ולכלי  מגוונים  בפתרונות  לכאנרגימתמחה  ל  ה. 
מהפרויקטים   החברה  אותם  מספקתקימה  מב  היא  שנים,  רבי  ואחזקה  תפעול  שירותי  מערך  גם  וססי 

תומך   זמין,  ש  24/7ומקצועי,  טכנאים  מרכז  באמצעות  ותמ המופעל  פתרונות  מספקת  החברה    היכירות. 
 פה. ווחות באיר גם ללק 2020משנת ו ,ון צרכיהםגו עבור מ ות לקוחות בישראלבמקביל למא
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