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קבוצת רב בריח נועלת את שנת  2021עם שיא הכנסות :חוצה
את רף חצי מיליארד הכנסות לראשונה מאז הקמתה,
ומסכמת את הרבעון הרביעי עם שינוי מגמה חיובי ברווחיות
התאמות מחירים ומהלכי התייעלות שנקטה החברה במהלך 2021
ובמיוחד ברבעון הרביעי נשאו פירות ברבעון זה והגדילו את שיעור ה-
 EBIDTAהמתואם של החברה בכ 162%-ביחס לרבעון הקודם.
ה EBITDA -המתואם הסתכם לסך של כ 21.1 -מיליון

.

הכנסות החברה ברבעון הרביעי גדלו בכ 31% -ביחס לרבעון הקודם וב-
 48%ביחס לרבעון מקביל בשנת  2020והסתכמו לסך של כ 165 -מיליון
.
על אף נסיקת מחירי הפלדה ,חומרי הגלם והשילוח הימי הרווח הנקי של
הרבעון הרביעי הסתכם לסך של  1.5מיליון
***
הכנסות שיא שנתיות בסך של כ 549-מיליון  -זינוק של כ38%-
בהשוואה לשנת .2020
ה EBITDA -המתואם השנתי ,בשנת  2021גדל בכ 5% -לכ 56.7-מיליון
.
הרווח הנקי )בנטרול הוצאות חד פעמיות נטו( הסתכם בכ 0.7-מיליון
ש"ח
****
בנוסף ,מדווחת החברה על הזמנות עתידיות במגזר הקבלנים ,מגורים
ומוסדי שמסתכמות לסך של  381מיליון  -צמיחה של  21%בהשוואה
לשנת .2020

רב-בריח נהנתה ב  2021מהגאות בענף הבנייה כספק מוביל לענף וצמחה אורגנית ב  17%תוך
מימוש סל המוצרים הרחב ופלטפורמת השירות וההתקנות.
בנוסף ,במהלך השנה האחרונה ,ביצעה רב בריח רכישות משמעותיות להמשך צמיחתה ויישום
אסטרטגיית ה :One stop shop -חברת נוריאלי תעשיות בנייה המתמחה בייצור ,מכירה והשכרה
של ציוד בנייה ממתכת ופלסטיק ,חברת לוקר אמבין ,חלוצת הלוקרים בישראל עם פריסה של
עשרות אלפי לוקרים במוסדות חינוך ברחבי הארץ ובתחילת החודש חתמה על מזכר הבנות לא
מחייב לרכישת חברת גלפר תעשיות המתמחה בייצור ,מכירה והתקנה של שוטי אשפה במבני
מגורים ,מוסדות ותעשייה.
כמו כן ,רב בריח נכנסה השנה לתחום האנרגיה המתחדשת עם הקמת חברת רב בריח אנרגיה
שתתמקד בייזום ,פיתוח והקמה של מערכות סולאריות בשוק הפרטי והמסחרי וייסדה את חברת
הסחר בריח-גולן המספקת ציוד לשוק הסולארי.

לאחרונה ,השיקה החברה את קו מוצרי ה  .SMARTדלתות כניסה חכמות בהן מנגנון הנעילה
האלקטרומכני מוטמע בתוך הדלת ,עם שליטה באמצעות אפליקציה ,זיהוי ביומטרי ,זיהוי פנים וקודן
 בפיתוח המוצר הושקעו למעלה ממיליון במשך כשנתיים של פיתוח.במקביל רב בריח פועלת להכפלת קיבולות הייצור ושיפור הפריון ונמצאת בעיצומה של הקמת
'קריית רב בריח' באשקלון שתשתרע על שטח של כ 55-דונם וכוללת הקמת מפעל חדש אשר
יעמוד בחזית החדשנות הטכנולוגית העולמית יחד עם הקמה של מפעל חדש באריאל לטובת
פעילות המסגרות הכבדה שיתפרס על שטח של  9,000מ"ר.
הכנסות

שנתי
הכנסות הקבוצה זינקו ב 38% -בשנת  2021לסך של כ 549 -מיליון  ,בהשוואה לכ 398.6 -מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,במונחי פרופורמה ההכנסות צמחו בכ.16.7% -
רבעון 4
הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי של השנה ,צמחו לכ 165 -מיליון  .גידול של כ 48% -בהשוואה לכ111.5 -
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד  25%.צמיחה במונחי פרופורמה .הגידול נובע מביקושים חזקים למוצרי
החברה בארבעת מגזרי הפעילות ומרכישת 'נוריאלי'.

רווח גולמי
שנתי

הרווח הגולמי של הקבוצה צמח בשנת  2021לסך של כ 106.2 -מיליון
 90.5מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 .גידול של כ 17% -בהשוואה לכ-

רבעון 4
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי לשנת  2021צמח בכ 28% -והסתכם לכ 36.1 -מיליון ש"ח בהשוואה ל28.1 -
מיליון בתקופה המקבילה אשתקד .במהלך שנת  2021חלה עלייה בעלויות המכר הנובעים בעיקרו מעלייה
הריאלית המתמשכת בעלויות חומרי הגלם והשילוח.

EBITDA
שנתי

ה–  EBITDAהמתואם של הקבוצה בשנת  2021הסתכם בסך של כ 56.7 -מיליון  ,עלייה של כ ,5% -לעומת
כ 54.1 -מיליון אשתקד.
רבעון 4
ברבעון הרביעי לשנת  2021הסתכם ה  EBITDA-המתואם לסך של כ 21.1 -מיליון  ,לעומת  19מיליון
אשתקד השמירה על הרווחיות ברבעון הרביעי נובעת מתחילת ההבשלה של מהלכי התייעלות נרחבים
בקבוצה ומהתאמת מחירים שנעשו במהלך 2021

רווח נקי

שנתי
החברה רשמה רווח נקי מנוטרל הוצאות חד פעמיות בשנת  2021שהסתכם בכ 0.7-מיליון ש"ח
רבעון 4
ברבעון הרביעי רשמה רווח נקי של  1.5מיליון .

+37.7%
600,000

2020

2021

548,765

500,000
400,000

398,644
+17%

300,000
200,000

+5%
106,167

100,000

90,527

54,146 56,714

הכנסות

רווח גולמי

adj EBITDA

שמואל דונרשטיין ,יו"ר קבוצת רב בריח ציין" :אנחנו מסכמים את שנת  2021עם הכנסות שיא של
החברה מאז הקמתה שחצו את רף החצי מיליארד ש"ח .בשנת  2008שרכשתי את החברה מכרנו
שווי סל לקבלן בכ 1,300-לדירה ,היום אנו מוכרים אלפי מוצרים עם שווי סל ממוצע של כ28-
אלף לדירה לקבלן .ההתרחבות שביצענו השנה לתחומים נוספים עם רכישת נוריאלי ,לוקר אמבין
ומזכר ההבנות לרכישת גלפר תעשיות ,תאפשר לנו להמשיך במגמת הצמיחה בשנים הקרובות
וביישום אסטרטגיית ה One stop shop-בדרך להפיכת רב בריח לספקית מוצרי תעשיית הבנייה
הגדולה בישראל.
רב בריח בנתה יציבות רבה באספקת הסחורות שהיא מייצרת ב 7-מפעלים בישראל .יכולת הייצור
הגדולה והנרחבת של הקבוצה מאפשרת ביטחון ויציבות ללקוחותיה ,על אף קשיי אספקה ועלייה
במחירי חומרי הגלם.
רב בריח תמשיך לפעול ליצירת מנועי צמיחה נוספים באמצעות כניסה לסגמנטים חדשים וביסוסה
כספק המוביל לתעשיות מוצרי הבנייה בישראל ושחקן מוביל בעולם לדלתות ביטחון ומוצרי נעילה".
עידן זוארץ ,מנכ"ל קבוצת רב בריח ציין" :רב-בריח מסיימת את שנת  2021עם תוצאות שיא וצמיחה
של כ 38% -בהשוואה לשנת  ,2020מתוכם צמיחה אורגנית של  . 17%רבעון  4של שנת  2021מהווה
רבעון שיא של החברה עם  48%צמיחה וזאת למרות שחוזי הפלדה ,מחירי חומרי הגלם ומחירי
השילוח הימי נמצאים בשיא ,השגנו  EBITDAמתואם בסך של  21.1מיליון  .רבעון  4שיפר דרמטית
את שיעור ה EBIDTA -ב  162%ביחס לרבעון  3וזאת אודות למימוש תוכנית הפעולה המשולבת
של החברה שכללה :התאמות מחירים במגזרי הבנייה והנעילה ,מימוש חוזי קבלנים במחירים
גבוהים יותר וסדרת פעולות של התייעלות תפעולית ,בנוסף החלה העברת פעילות מפעל המסגרות
הכבדה מאשקלון לאריאל כדי להגדיל תפוקות ולהוריד עלויות עבודה
במהלך  2021החברה הגדילה משמעותית את ההזמנות העתידיות במגזר הקבלנים ,מגורים ומוסדי
ב  21%ביחס לשנה קודמת בעיקר ע"י הרחבת נתח השוק ומימוש אסטרטגיית סל המוצרים לקבלן.
שוק הבנייה בישראל נמצא בתנופת פעילות עם התחלות בנייה בהיקף שנתי של  63,300בשנת
) 2021עפ"י נתוני למ"ס( ,ותוכנית ממשלתית לקידום  280,000התחלות בנייה בשנים .2025 -2022
רב-בריח ערוכה להמשך הצמיחה עם סל מוצרים מורחב ,מקיף וטכנולוגי ,עם קיבולות ייצור
וטכנולוגיות ייצור מתקדמות ובעיקר עם פלטפורמה ניהולית וארגונית שתאפשר את המשך צמיחתה
החזקה של החברה בשנים הקרובות".
אודות רב בריח

קבוצת רב בריח עוסקת בפיתוח ,תכנון ,ייצור ,שיווק ,מכירה וייצוא של מגוון מוצרים ייחודיים לענף הבניה
והשיפוצים המותאמים לשוק הבניה הרוויה למגורים ,לשוק המוסדי ולשוק הפרטי ושוק הנעילה.
רב בריח מהווה  One Stop Shopלענף מוצרי התעשייה לבניה תוך יצירת סינרגטיות בין תחומי הפעילות
השונים ומינוף היתרון לגודל .בחודש יולי  2008נרכשה רב בריח על ידי משפחת דונרשטיין במסגרת הקפאת
הליכים ומאז התרחבה הקבוצה באמצעות רכישה של מפעלים ופעילויות סינרגטיות שונות.
לקבוצת רב בריח  7מפעלים שמיצרים מאות משפחות מוצרים שונים .מפעל לייצור דלתות ומשקופי פלדה,
מפעל לייצור דלתות פנים ,מפעל ליצור ופיתוח פתרונות נעילה ,מפעל ליצור ושרות תריסי גלילה  ,משווי גובה
ומוצרים לתחום האחסנה .מפעל למערכות סינון אב"כ ,מפעל לייצור מוצרי מיגון הכולל חלונות אלומיניום
לחדרים ממוגנים ומפעל לייצור עשרות מוצרים המיועדים לבניית שלד הבניין  .בנוסף ,מפעילה החברה ארבעה
מרכזים לוגיסטיים בפריסה ארצית בצריפין ,באר שבע ,אריאל ובאזור חיפה 2 ,אולמות תצוגה ו 15-אולמות
תצוגה ומכירה המופעלים ע"י מפיצים ברחבי הארץ.

