
 

 

 

  0202מפרסמת את הדוחות הכספיים לשנת סונוביה 

 

מיליון דולר בשנת המכירות  5.9-ההכנסות ממכירות הסתכמו בכ
 גולמי, רווח  77%הראשונה של החברה, שיעור רווח גולמי של 

 מיליון דולר 7.3-מיליון דולר ותזרים נקי של כ 7.7-של כ

 מיליון דולר  7.3 –הרווח הנקי המתואם  הסתכם ב 

 

של  חשבונאיות ולא תזרימיות בסךת וחד פעמי ותהוצא 0202בשנת החברה רשמה 
 ולר דמיליון  7 –כ 

 

מתקדמים עם מותגים מובילים בעולמות התחבורה, האופנה  פיילוטים לחברה

 והטקסטיל, והיא צפויה לקיים ניסוי קליני בבית חולים מוביל בשנה הקרובה

 

 הרווח ההוצאה החד פעמית אלף דולר בניכוי  788-הרווח התפעולי הסתכם ב

 מיליון דולר 9.3-כהתפעולי הסתכם ב

  אלף דולר, הרווח הנקי המתואם בניכוי הוצאה חד  422 –הסתכם ב הרווח הנקי

 מיליון דולר  9.2 –הסתכם ב  פעמית חשבונאית

  אלף דולר לשנת  803מיליון דולר לעומת  78.8-כשל יתרת המזומנים לחברה

4073. 

: ״סונוביה, שתבצע מהפכה בעולם הטקסטיל שוקי הרשקוביץ, יו"ר ומנכ"ל סונוביה לדברי

גי ושתמכור את הפתרון הטכנול תטכנולוגי החברגם שלה, היא  הירוקה הטכנולוגיהבאמצעות 

עם חטיבת מכירות אשר יודעת למכור  ת מוצר,לענקיות תעשיית הטקסטיל בעולם והיא גם חבר

  ברווחיות גבוהה. תחבורה וטקסטיל מלונאות למגזרי האופנה, טכנולוגייםולשווק מוצרים 



 

 

והחלה למכור שפיתחה את הפוטנציאל הרב הגלום בטכנולוגיה  4040כבר בפברואר החברה, זיהתה 

 .החברה למכור בשנים הקרובותשאותם מתעתדת מוצר אחד מיני רבים  – מסיכות

פעילות נחושה של חטיבת המכירות הצליח להביא הישג מרשים והיתרון הטכנולוגי השילוב בין 

וון בו החברה ימהלך זה מצביע על הכ ,אולם .מעין כמוהולמרות שמדובר בשוק תחרותי וזאת לחברה 

בעצמה ובאמצעות עולם במגזרי התחבורה, האופנה והטקסטיל פיתוח מוצרים ומכירתם ל - צועדת

 .שותפים אסטרטגיים

נגדיל את  4040בנוסף לתזרים המזומנים החזק בו סיימנו את ו ,ו בהנפקהנהכסף שגייסבאמצעות 

 -בעלי פוטנציאל רב מוצרים חדשים נוספים הפונים לתחומים להציג על מנת ההשקעה במו''פ 

חסינות מים, חסינות אש, צביעה ועוד. להערכתנו, מגמת הביקוש לטקסטיל טכנולוגי ירוק אשר ראינו 

 " .בעתיד ותמצב את סונוביה כמובילה העולמית בתחום לצמוחתמשיך  ,בשנה האחרונה

 

המתמחה בפיתוח טכנולוגיית ייצור למוצרי  סונוביהחברת  , )ת״א:סונו(0203 למרץ 00רמת גן, 

דיווחה טקסטיל ברי קיימא, המתאפיינים בתכונות שעד כה הושגו על ידי שימוש בכימקלים מזהמים, 

החברה מדווחת בדוחותיה הכספיים על שני מגזרי . 4040היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 

של טיפולים אפליקטיביים לטקסטיל באמצעות שימוש  מחקר ופיתוח -פעילות: חטיבת הטכנולוגיה 

ייצור, שיווק ומכירה של מוצרי טקסטיל לשימוש רב פעמי בעלי  -בגלי אולטרסאונד; חטיבת המוצרים 

 תכונות אנטי בקטריאליות ואנטי ויראליות.

, (E-Commerce)הקימה את חטיבת המוצרים שלה, המבוססת מכירות אונליין החברה  4040מרץ ב

. החברה צפויה 4040מיליון דולר בשנת  3.9-אשר ייצרה לחברה הכנסות ראשונות בהיקף של כ

מיליון דולר,  8.9להשיק מוצרים נוספים בהמשך השנה. הרווחיות הגולמית של החברה עמדה על 

 מסך המכירות. 88%שיעור של 
 

אלף  928לעומת  4040מיליון דולר בשנת  9.7התזרים הנקי של החברה מפעילות שוטפת עמד על 

מהקמת חטיבת המכירות ומעבר החברה לרווחיות יחד עם הזינוק בתזרים נובע . 4073דולר בשנת 

 .בהוצאות התפעול של החברה עקב גידול בכח אדם והענקות לעובדים ונושאי משרה בחברה עליה

אלף דולר  803ת לעומ 4040מיליון דולר בשנת  78.8-יתרת המזומנים בקופת החברה זינקה ועמדה על כ

מיליון דולר שהתקבלו  77-מיליון דולר בהנפקה פרטית וכ 2-כוללת תקבולים מגיוסי הון )כ, ו4073לשנת 

מיליון דולר, בניכוי   3 -מהנפקת מניות ראשונית  לציבור(. בנוסף לכך תקבולים בגין מכירת מוצרים הסתכמו לכ

 תשלומים בגין פעילותה השוטפת של החברה. 



 

 

מיליון דולר ברוטו, גידול של  7.9-ועמדו על כ 4040המו"פ של החברה גדלו אף הן בשנת הוצאות 

אלפי דולר קוזז בגין ניצול חלק מהמענק מראש שהתקבל  779-. סך של כ4073לעומת  90%

אלף דולר,  337 -הוצאות המחקר והפיתוח ברוטו עמדו על כ 4073מהאיחוד האירופי )הוריזון(. בשנת 

הגידול  לק מהמענק מראש שהתקבל מהוריזון.אלף דולר קוזז בגין ניצול ח 422 -ככאשר סך של 

בהוצאות מחקר ופיתוח נובעים מגידול בכ"א, קבלני משנה בתקופה וחומרים בשל גידול בפעילות 

 .4073הפיתוח שהחלה כבר במחצית השנייה של 

 

 :מחוץ לתקופת הדוחהתפתחויות עסקיות 

  על סיום שלב מעבדה ראשוני במסגרת פיילוט עם ספק הודיעה החברה  4047בפברואר

Tier-1  אחת הספקיות המובילות בעולם של מושבים  -לתעשיית הרכב מצפון אמריקה

-מטרת הפיילוט הינה ביצוע בדיקה ראשונית של התאמת האפליקציה האנטילתחום התחבורה. 

סונוביה מעריכה את גודל ה ליישום בבדי הריפוד שנבחרו. ויראלית של  סונובי-בקטריאלית ואנטי

 247-ויראלית בתעשיית הרכב בכ-בקטריאלית ואנטי-השוק הפוטנציאלי לאפליקציה האנטי

 בשנה. מיליון דולר 

  כמו כן דווחו( שני פיילוטים יחודיים נוספים: האחד, עם יצרנית רכב אירופאיתOEM )

עם תאגיד אופנה עילית  -במעבדות החברה, והשני  מהגדולות בעולם אשר ממשיך להתקיים

מטרת שני הפיילוטים, המבוצעים ברמת מעבדה, הינה לבדוק  אירופאי מהגדולים בעולם.

ויראלית של החברה לסוגי הטקסטיל -בקטריאלית ואנטי-את התאמת האפליקציה האנטי

 השונים שסופקו על ידי החברות. 

  החברה דיווחה בדו''ח השנתי על תוצאות אינדיקטיביות ראשוניות חיוביות בשימוש

 בטכנולוגיה שלה ליצירת בדים חסיני מים.  

  



 

 

 אודות סונוביה

מוצרי טקסטיל ברי קיימא, המתאפיינים בתכונות שעד יצור לימתמחה בפיתוח טכנולוגיית סונוביה 
שואפת לבצע מהפכה בעולם הטקסטיל ולהפוך מזהמים. החברה  כה הושגו על ידי שימוש בכימקלים

  אותו לירוק יותר ובטוח יותר לשימוש.

של חלקיקים בעלי  תפיזיקלי ההטמעלעושה שימוש בגלי אולטרסאונד  החברה הטכנולוגיה שפיתחה
 .יםיכימ ים כדוגמת דבקיםמללא שימוש בחומרים מזה ,תכונות שונות לטקסטיל

של החברה הינה ציפוי אנטי בקטריאלי ואנטי ויראלי עמיד וידידותי לסביבה על גבי  ןהראשו היישום
  (.COVID19יעילות נגד  33%טקסטיל )

האטרקטיביות של  וכיחה אתשהמוצרים לחברה חטיבת מחקר ופיתוח מתקדמת וחטיבת מכירות 
מרכולתה  להרחיב את, סונוביה מתעדת ברחבי העולםצרכני הקצה  בקרבהטכנולוגיה ושל המותג 

 .ןוהגדלת ניצול פלטפורמת המכירות מוצרים נוספים לצורך ומפתחת

)בתי חולים  מתמקדת בשלושה סקטורים עיקריים: עולם הרכב, עולם האופנה והשוק המוסדי החברה
 כים( מהגדולות בעולם אשר ממשיOEMעם יצרנית רכב אירופאית ) יחודייםפיילוטים ולה  ובתי מולון (

מטרת  עם תאגיד אופנה עילית אירופאי מהגדולים בעולם.וכן להתקיים במעבדות החברה, 
עזרת הינה לבדוק את יכולתה של החברה לטפל ב ,במעבדות החברה ים, אשר מבוצעפיילוטיםה
טכנולוגיה הייחודית שלה בבדים שונים אשר מסופקים על ידי החברות עצמן ולהקנות להן תכונות ה

עת ות ואנטי ויראליות תוך כדי הפחתה משמעותית של שימוש בכימיקלים מזהמים באליריאנטי בקט
  תהליך הייצור והשימוש בבד. 

צפויה להוביל לביצוע פיילוטים ברמה תעשייתית  ,השגת תוצאות משביעות רצון ברמת מעבדה
ברה באמצעות מכונת הפיילוט התעשייתית של החברה, וכן לאפשר את הטמעת הטכנולוגיה של הח

בשרשרת הייצור של החברות, תחת התקשרות חוזית ארוכת טווח במודל של מכירת מכונה 
 ומתכלים.

מזהמים  בחומרים אשר עושה שימוש ,שוק חסינות המים הינו שוק בהיקף של מליארדי דולרים בשנה
פשר פיתוח בדים מא ,סונוביה שפיתחה הפתרון הרגולציה שואפת להגביל את השימוש בהם.ש

החברה אף פועלת בתחום זה  כיום. נטולי רכיבים מזהמים, כאלה שקיימים בבדיםחסיני מים 
לחסינות מים עם חברה אירופאית מובילה  יישומיםהתקשרה בהסכם פיתוח דיווחה כי  לאחרונהו

 .בתחום

מיליארד  79-, המוערך כיום בכבטקסטיל לטיפול האפליקטיבים הטיפולים שוק, החברה להערכת
עתידה  סונוביה לאמץ טכנולוגיות ירוקות. -מכוח רגולציה ומכוח דרישות השוק  - דולר בשנה, יחויב

להמשיך ולפתח אפליקציות נוספות כגון חסינות אש וצבע, והשאיפה היא לתפוס נתח שוק מהותי 
תחת מודל עסקי של מכירת מכונות ותרכובות כימיה   משוק הטיפולים האפליקטיביים לטקסטיל

 ליצרני הטקסטיל.

ע"י שוקי הרשקוביץ, יזם בתחום הביומד, למטרת מסחור שני פטנטים  4079-הוקמה בסונוביה 
 90 מעסיקה כיום החברה .בקטריאליים על טקסטיל-מאוניברסיטת בר אילן, בתחום הציפויים האנטי

 . מחקר ופיתוח, שיווק ומכירהבדגש על להמשיך ולצמוח וצפויה  עובדים
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