
 
 

קבוצת רב בריח מפרסמת לראשונה דוחות כספיים כחברה ציבורית ומציגה זינוק בהכנסות  

 :2021וברווחים במחצית הראשונה לשנת 

 

 

  258 -לסך של כ 40% -הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של השנה זינקו ביותר מ

  -לסך של כ 36% -מיליון �; הרווח הגולמי של הקבוצה במחצית הראשונה צמח בכ

  מיליון � 27.5 -לסך של כ 39.6%  -גדל ב EBITDA -מיליון � וה 51.2

 

מיליון ש"ח,   1.9  -החברה רשמה במחצית הראשונה של השנה רווח נקי בסך של כ

 .מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 0.4בהשוואה להפסד של  

 

 

ר החברה השלימה בהצלחה לפני כשבוע, הנפקת הון ראשונה לציבור והחלה להיסח

 .בבורסה לני"ע בת"א

 

 

זהו יום היסטורי עבור רב בריח שמדווחת לראשונה על תוצאותיה  " :יו"ר רב בריח, שמואל דונרשטיין ציין

של השנה. אנו מציגים השנה שיפור ניכר בכל הפרמטרים העסקיים של   העסקיות למחצית הראשונה

החברה על אף הזינוק החד במחירי ההובלה והמתכות. הקבוצה הציגה היקפי פעילות מרשימים ואת 

ההכרה בהכנסות כתוצאה מעליית המחירים אנחנו צפויים לראות במחצית השנייה של השנה. מבצע שומר 

היינו נתונים, גרמה אף היא, לשיבוש בפעילות המפעל באשקלון. בהסתכלות  החומות ומתקפת הטילים בה

קדימה, אנו מרגישים את הביקושים הגוברים והצמיחה בהיקפי הפעילויות עם גידול דו ספרתי בצבר  

ופיתוח מנועי צמיחה  ההזמנות. אנו צופים המשך מגמת צמיחה משמעותית בהיקפי הפעילות של החברה

שיבואו לידי ביטוי בדוחותיה הכספיים של החברה וברווחיות שתציג. כמו כן, במרוצת  נוספים ומהלכים 

   ".השנה יחלו העבודות על הקמת המפעל החדש שיגדיל באופן משמעותי את מחזור הפעילות של החברה

 

  קבוצת רב בריח מפרסמת היום, לראשונה, דוחות כספיים כחברה ציבורית ורושמת גידול בהכנסות וברווח

 .2021במחצית הראשונה לשנת 

 

 

 40%-מיליון &. גידול של למעלה מ 258 -צמחו לסך של כ  2021הקבוצה במחצית הראשונה לשנת  הכנסות

 .מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  183.8 -בהשוואה לכ

 

נסות על בסיס פרופורמה (כולל דוחות חברת נוריאלי היו נכללים במלואם בתקופה המקבילה), גדלו ההכ

 .2020מיליון ש"ח במחצית הראשונה לשנת  216 - בהשוואה לכ 19% -ביותר מ

  85.8 -בהשוואה לכ 52%  -זינוק של כ -מיליון & 130.5 -הכנסות הקבוצה ברבעון השני של השנה, זינקו לכ

 .מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד 

 

מיליון & בתקופה  100.7  -בהשוואה כ 29.5% -על בסיס פרופורמה הכנסות הקבוצה צמחו ברבעון השני בכ

 .המקבילה אשתקד 

 



 
 

  -מיליון &. גידול של כ 51.2 -של הקבוצה צמח במחצית הראשונה של השנה לסך של כ הרווח הגולמי

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ע"ב פרופורמה צמח הרווח הגולמי  37.7 -, בהשוואה לכ36%

 .מיליון & בתקופה המקבילה אשתקד  45.7 -בהשוואה לכ 12% -במחצית השנה בכ

 

לעומת הרבעון המקביל   35% -מיליון ש"ח, גידול של כ 24  -גדל לכ 2021הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 

, בהשוואה לרבעון השני של שנת 12% -ברבעון השני בכ  אשתקד. ע"ב פרופורמה צמח הרווח הגולמי

2020. 

 

 

מיליון &. צמיחה של  27.5 - הסתכם בסך של כ 2021נה של שנת של הקבוצה במחצית הראשו EBITDA -ה 

 -. ע"ב פרופורמה צמח ה2020מיליון ש"ח במחצית הראשונה בשנת  19.7 - בהשוואה לסך של כ 39.6%  -כ

EBITDA מיליון ש"ח 24.1 -בהשוואה לכ 14% - בכ. 

 

מיליון ש"ח  10 - בהשוואה לכ מיליון ש"ח  12.2 - והסתכם לסך של כ 22% -ברבעון השני גדל בכ EBITDA -ה

מיליון  11.9 - בהשוואה לכ 2.5% -ברבעון גדל בכ  EBITDA-בתקופה המקבילה אשתקד. ע"ב פרופורמה, ה

 .2020& ברבעון השני של שנת 

 

 

  125 - כאמור, רב בריח השלימה בשבוע שעבר, הנפקה ראשונה לציבור בבורסה לני"ע בת"א, בגיוס של כ

ת אמון המשקיעים בהמשך צמיחתה והתפתחותה של החברה. שווי החברה 'אחרי  מיליון ש"ח המשקפים א

  .מיליון ש"ח והיא החלה להיסחר בתחילת השבוע בתל אביב 625הכסף' הוא 

  

 
  

  

 אודות רב בריח 

 

חברת רב בריח תעשיות בע"מ, 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

סינרגטיות בין תחומי הפעילות השונים ומינוף לענף מוצרי התעשייה לבניה תוך יצירת  One Stop Shop רב בריח מהווה

נרכשה רב בריח על ידי משפחת דונרשטיין במסגרת הקפאת הליכים ומאז התרחבה   2008היתרון לגודל. בחודש יולי 
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 .הקבוצה באמצעות רכישה של מפעלים ופעילויות סינרגטיות שונות

דלתות פנים, פתרונות נעילה, מערכות סינון אב"כ, חלונות  מפעלים לייצור דלתות ומשקופי פלדה, ייצור   8לקבוצת רב בריח 

אלומיניום לחדרים ממוגנים ומפעל לייצור מוצרים לבניית שלד. בנוסף, מפעילה החברה שלושה מרכזים לוגיסטיים בפריסה  

 .ברחבי הארץאולמות תצוגה ומכירה המופעלים ע"י מפיצים  15- אולמות תצוגה ו 2ארצית בצריפין, באר שבע ובאזור חיפה, 

 


