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2015באוגוסט,  12  

2015לשנת  השנירבעון לתוצאותיה הכספיות  עלמדווחת  כיל

לעומת הרבעון  22%של  ירידהמיליארד דולר,  1.2בהיקף של  מכירות •
 ישראלבשני מפעלים בעיקר כתוצאה מהשביתה ב, המקביל אשתקד

לעומת  37%עלייה של מיליון דולר,  107-הרווח התפעולי הסתכם ב •
מיליון  251-הרווח התפעולי המתואם הסתכם ב; המקביל אשתקדרבעון ה

 דולר

לעומת הרבעון  10%, עלייה של מיליון דולר 75 של בסךנקי רווח  •
 המקביל אשתקד

 שיגיע כך יוגבר והוא השביתה רוםתו טלרמשב  בים המלח ייצור האשלג •
 נזקי השביתה  על ובכך יפצה מיליון טון  4-כ של שנתיקצב ייצור ל

שיפור ביעילות וביכולת הניהולית לאחר סיום השביתה •

התקדמות במימוש היעדים האסטרטגיים: שותפות במכרות פוספט  •
רכישה של זיכיון להפקת אשלג ; ויצירת תשתית לפעילות מוגברת בסין

 באתיופיה ויצירת תשתית לפעילות באפריקה 

נתונים כספיים מרכזיים:

4-6/2015 4-6/2014 

 מיליוני
דולרים

% 
ממכירות

 מיליוני
דולרים

% 
ממכירות

1,1961,535מכירות

33628.154235.3גולמי רווח

1078.9785.1תפעולי רווח

251243מתואם תפעולי רווח

998.3352.3מס לפני רווח

756.3684.4החברה של המניות לבעלי נקי רווח

177214החברה של המניות לבעלי מתואם נקי רווח

EBITDA 344343

325121שוטפת מפעילות תזרים
155209 קבוע ברכוש השקעות
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מיליארד  1.5לעומת  22%מיליארד דולר, ירידה של  1.2-בהסתכם  השניברבעון  היקף המכירות

ירידה זו נובעת בעיקר כתוצאה מהשביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות ברבעון המקביל אשתקד. דולר 
פעילויות שאינן בעסקי  ממכירת ;במהלך הרבעון ההסתיימאשר  ,חובב )מפעל תרכובות הברום(

ה בכמויות יכתוצאה מעליבעיקר . ירידה זו קוזזה בחלקה הליבה וכן מפיחות שער האירו לעומת הדולר
ומעליית  מוצרי תכלית על ידי כיל איחוד לראשונה של חברות שנרכשומ ;פוספטשל דשני המכירה 

 .מחירים
 

רבעון הלעומת מיליון דולר  29גידול של מיליון דולר,  107-הסתכם ב השניברבעון  הרווח התפעולי
 המקביל אשתקד. 

 
מיליון דולר ברבעון  243מיליון דולר לעומת  251-בהסתכם  ברבעון השני המתואםהרווח התפעולי 
מיליון  148השפעת שביתת העובדים בגובה  הינו בנטרולהרווח התפעולי המתואם  .המקביל אשתקד

והפרשה הקשורה לשריפה באחד ממתקני רותם מיליון דולר  6 הפרשה לפרישה מוקדמת של ;דולר
רווח ממימוש פעילויות שאינן הרווח התפעולי המתואם אינו כולל כמו כן, . מיליון דולר 10 של בהיקף

כתוצאה מיליון דולר  7-בסך של כרווח וכן  ת עסקה(ו)כולל עלוי מיליון דולר 14בעסקי הליבה בסך של 
 . בחברת אלאנה פוטאש האחזקותמרכישת מלוא 

 
מיליון דולר ברבעון  68מיליון דולר, לעומת רווח נקי בסך  74-הסתכם ב השניהרווח הנקי ברבעון 

 המקביל אשתקד. 
 

מיליון דולר ברבעון  214מיליון דולר, לעומת  177-בהסתכם  השניהרווח הנקי המתואם ברבעון 
 המקביל אשתקד.

 
מיליון דולר לעומת  204מיליון דולר, עלייה של  325-הסתכם בתזרים המזומנים ברבעון השני 

שביתה בכיל ים הגידול זה נובע בעיקר מירידה בהון החוזר כתוצאה מהרבעון המקביל אשתקד. 
תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה  ומהחזר מקדמות מס הכנסה. ,המלח ובכיל נאות חובב

 . בהשוואה לרבעון מקביל אשתקדמיליון דולר  50-כ, קיטון של מיליון דולר 155-הסתכמו ב
 

 צעדיביישום  השגנו אבני דרך משמעותיותבמהלך הרבעון השני " מנכ"ל כיל, סטפן בורגס:
יכולת התחרותיות בשווקים  שיסייעו לשניים ממפעלינו הגדולים בישראל לשפר את ,חיוניים התייעלות

גמישות  הברום בהם אנו פועלים. צעדים אלה יאפשרוהגלובאליים המאתגרים של האשלג ותרכובות 
אמות הצעדים בהם אנו נוקטים, ובכלל זאת צמצום כח האדם ושיפור  .ויכולת ניהולית גדולה יותר

כמו גם היכולת ליישם מצוינות תפעולית ולהקים את מרכז השירותים עבודה במפעלים, ב המידה
 לשיפור מיצובנוסטרטגית הגלובאלית שלנו, הינם מרכיב חשוב בתכנית הא ,המשותפים בישראל

. בעוד מכירות כיל ברבעון השני היו נמוכות משמעותית כתוצאה מהשביתה, אנו שבעי ברחבי העולם
שגים המשמעותיים לאחר סיומה ומכך שהשפעתה הכלכלית היתה נמוכה מכפי שהוערך ירצון מהה

 ".  בתחילה
 
ואה בסיפוק רב את ההתקדמות המשמעותית במספר דירקטוריון החברה ר""ר כיל, ניר גלעד: יו

אפיקי צמיחה אסטרטגיים, ובכלל זאת התקדמות במיזם האסטרטגי המשותף בסין בתחום 
הכולל שותפות במכרות פוספט ופעילות תעשייתית לאורך כל שרשרת הערך. השותפות  ,הפוספטים

החשוב, הגדול והצומח. בנוסף,  שלנו בסין תהווה תשתית לגידול פעילותנו בשוק הסיניהאסטרטגית 
אשלג חדש באתיופיה, שיהווה עבורנו גם תשתית לפעילות  מקורהשלמנו את רכישתו של הזיכיון ל

.  התקדמות מבורכת נוספת נרשמה במהלך הרבעון שוק חקלאי הצומח במהירותעתידית באפריקה, 
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 Prolactalחלבוני החלב  , בהטמעתה המוצלחת של יצרניתICL Food Specialtiesיחידה העסקית ב
ברחבי  חדשנייםהתאפשר לנו להגדיל באופן ניכר את היצע תוספי המזון ששנרכשה לא מכבר, 

  ". העולם
 

  יישום אסטרטגיית החברה:
פעילותה בישראל חיזוק  על ידיהמשיכה כיל ביישום אסטרטגיית החברה  ,השניבמהלך הרבעון 

 . אסטרטגיים מספר אפיקי צמיחהובקידום 
 

 מצוינות תפעולית:והתייעלות 
ארבעה חודשים, חתמה החברה על הסכם עם הסתדרות העובדים מעט בעקבות השביתה שארכה כ

ארגון בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב )מפעל תרכובות הברום( ליישום תכנית ועדי העובדים עם ו
על  והצדדים הסכימותקנים,  250-כבמפעלים. במסגרת ההסכם, מצבת כח האדם תצומצם במחדש 
 יםרותיהקמתו של מרכז ש ההסכם אתיאפשר . בנוסף, צעדי התייעלות בשני המפעלים יישום 

ההסכם עם העובדים . ויעניק גמישות ניהולית לביצוע שינויים מבניים וארגוניים בישראלמשותפים 
מפעליה בישראל ביחס למתחרותיה  את כושר התחרות שלויאפשר לחברה לחזק את יציבותה 

 . בעולם
 

 השפעות השביתה: 
 מיליון דולר 423ברבעון השני )במכירות החברה  מיליון דולר 253-הובילה לירידה של כהשביתה 

של הרבעון השני הינה בסך של  הנקיהשפעת השביתה על הרווח  במחצית הראשונה של השנה(.
עם זאת, השפעתה של השביתה (. במחצית הראשונה של השנהמיליון דולר  188)מיליון דולר  112

-מוערכת ב)לאחר קיזוז ההפסדים( נטו התועלת הכלכלית . תה נמוכה מהמצופהיעל ביצועי החברה ה
 מיליון דולר לכל הפחות.  170

 
לרמות הייצור טרום  והוא שב אשלגייצור ה להגביר את קצבעם סיום השביתה, החלה החברה 

ניצול חומר הגלם שהצטבר תשוב להיקף מכירות רגיל ברבעון השלישי. החברה מעריכה כי  .השביתה
ים להגדיל במהלך שלוש השנים צפוי כושר הייצור במפעלי העיבודוהגברת בבריכות במהלך השביתה 

יפצה על כך ש , קצב טרום השביתהל בהשוואה בים המלח האשלג ייצור  קצב את  10%-הבאות ב
ו בשל השביתה. ההתייעלות התפעולית תאפשר לכיל לשמור על רמות ייצור גבוהות ההפסדים שנגרמ

כיל צופה שיפור בשולי הרווח מאשלג במהלך מחציתה השנייה של השנה תקופה זו. גם לאחר 
 כתוצאה מתכנית ההתייעלות. 

 
רגיל עד סוף הרבעון השלישי של השנה. היקף הייצור של ייצור שוב להיקף ל הצפויכיל נאות חובב 
לרמת מרמות הייצור טרום השביתה, והחברה מעריכה כי ההיקף יגדל  נמוך כעתברום אלמנטרי 

 . עד תום הרבעון השלישי של השנההשוק,  התלויה בתנאי, היעד
 

 מנועי צמיחה גלובאליים:
 :מקור אשלג נוסף וכניסה לאפריקהרכישת 

מיתרת  83.78%השלימה החברה את רכישת אלאנה פוטאש )באמצעות רכישת במהלך הרבעון, 
 3- 2. במהלך ובמניותמיליון דולר במזומן  112-(, בתמורה לי כילל ידא הוחזקו עלש המניות 

בחינה ותכנון הנדסיים שלאחריהם תציג את תכניותיה והערכותיה תבצע הרבעונים הקרובים, כיל 
שיקנה לכיל מקור אשלג נוסף )בנוסף לישראל, ספרד ישה הינה צעד חשוב ואסטרטגי . הרכלפרויקט

ואנגליה( ותשתית פעילות מגוונת למגזר הדשנים באזור אסטרטגי  שהחקלאות בו צפויה לצמוח, 
 לגדול ולהתפתח באופן משמעותי. 
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 בשוק הפוספט והרחבת הפעילות בסין:  הגדלת הפעילותרכישת מקור פוספט חדש, 
היצרנית הגדולה בסין של סלע פוספט ודשנים, , Yunnan Yuntianhuaהאסטרטגית עם  השותפות

הסכם כוללת שותפות על בעלות מכרות פוספט ופעילות תעשייתית לאורך כל שרשרת הערך, כמו גם 
מונה צוות הנהלה בנוסף, . החומרים המורכביםובתחום המזון, החקלאות פרויקטים  מו"פ לביצוע 

אישור מטעם רשויות ההגבלים בסין , ובכללם חלק מהאישורים הנדרשים כבר התקבלו ;לשותפות
 Yunnanהשותפות עם . להיות קונסטרוקטיביותהליך קבלת האישורים ממשיך  ;ובברזיל

Yuntianhua  שתייצר ערך משמעותי ע"י , באסיה אינטגרטיביתפעילות פוספט תאפשר לכיל להקים
 . מוצרים מיוחדיםמגוון הגדלת פעילות ייצור ומכירה של 

 
 :מימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה

( PCGוהגבס ) , הקוסמטיקההשלימה החברה את מכירת עסקי הפארמה ,במהלך הרבעון השני
. מימוש הפעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברה מיליון דולר 14וכתוצאה מכך הכירה ברווח של 

הניב רווחים ותזרים מזומנים בהיקף משמעותי במחציתה הראשונה של השנה, ובכך תרם להפחתת 
על אף תזרים המזומנים התפעולי החלש שנוצר בשל השביתה ובשל  ,ההתחייבויות הפיננסיות נטו

 ררות. תשלומי התמלוגים למדינת ישראל בעקבות החלטות הבו
 

 
 סיכום פעילות במגזרים:

 
 כיל דשנים

 
 :מרכזיות התפתחויות

 

  :106 ,, ההסתדרות ונציגות העובדיםכילבין שנחתם חדש ההסכם על פי הסיום השביתה 
  .מכיל ים המלח יפוטרועובדים  19-עובדים יפרשו בפרישה מוקדמת ו

  :במהלך הרבעון עם תום השביתה והחזרה להיקף הייצור הרגיל ייצור אשלג בכיל ים המלח
  .ל בייצור האשלג במחצית השנייהומצפה לגידהשלישי, החברה 

 במהלך הרבעון השני נחתמו הסכמים חדשים לאספקת אשלג  :אשלג לאספקת הסכמים
כמויות אלפי טון, בהתאמה )כולל  835-מיליון טון ו 1.2-ללקוחות בסין ובהודו בהיקף של כ

 .קודמים בהסכמים המחירים לעומת לטון דולר 10 של מחיר בעליית, (אופציונאליות

  :לגלעון דשני במתקן שריפה פרצה, 2015 יוני חודש במהלךשריפה במתקן הדשניםSSP 
דולר ברבעון בגין  מיליון 10-כ החברה הכירה בהוצאה בסך של. ולהשבתת שגרמה רותם בכיל

רך מספר אבביטוח. להערכת החברה השבת המתקן לפעילות ת עצמית השתתפות הוצאות
ההשפעה על . תקופה זו אלפי טון במהלך 300 -200-היקף הייצור שנפגע מוערך בכ חודשים.

תשלומי  על ידי כמעט במלואהתפוצה  ועלות שיפוץ המתקן הרווח עקב אובדן המכירות
 הביטוח.

 :התנאים התחרותיים בשוקי דשני ה דשנים מיוחדים-MAP  וה- MKP הביאו וברוסיה בסין 
במחירים ובכמויות המכירה. בנוסף, המצב הכלכלי והפוליטי ברוסיה ואוקראינה הוביל  לירידה

  לירידה בביקוש באזורים אלו.
 

 
 
 

 תוצאות הפעילות:
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 תחום הפעילותשיעור מסך הכנסות * 
 

וכן  ובאנגליה )כיל אנגליה(כוללות מכירות אשלג בישראל, בספרד )כיל איבריה( המגזר הכנסות 
  .מכירות דשני פוספט ודשנים מיוחדים בעיקר מישראל ומאירופה

 
מפיחות , ובעת מהשפעת השביתה בכיל ים המלחברבעון השני נ האשלג במחזור מכירותהירידה 

כי החברה אור הגברת הייצור, מעריכה ביחס לדולר ומירידה בכמויות המכירה. לוהפאונד שער האירו 
 . בגין השביתה שנמנעואת מרבית המכירות בעתיד ניתן יהיה להשיב 

 
קוזזה , אשר מהשפעת השביתה בכיל ים המלחבעיקר ברבעון השני נובעת  הירידה ברווח התפעולי

 .עלייה במחירי המכירה של אשלג ל ידיעבחלקה 
 

 דשנים ופוספטים:
בכמויות ובמחירי המכירה, אשר קוזזה נובעת מגידול העלייה במחזור מכירות דשנים ופוספטים 

 .בחלקה כתוצאה מפיחות שער האירו ביחס לדולר
 

נובעת בעיקר מגידול בכמויות שנמכרו, מפיחות שער השקל והאירו ביחס העלייה ברווח התפעולי 
שריפה הלדולר, מעלייה במחירי המכירה. מנגד, עלייה זו קוזזה בחלקה מהפרשה חד פעמית בגין 

 .רותם, ומגידול במחירי חומרי הגלםבמתקן בכיל 

 
 ייצור, מכירות ומלאי סגירה –אשלג 

 

 4-6/2014 4-6/2015 טונות אלפי
 

 1,249 583 ייצור
 1,249 650 חיצוניים ללקוחות מכירות
 102 69 פנימיים ללקוחות מכירות

 מכירות)כולל  מכירות"כ סה
 1,351 719 (פנימיות

 827 471 סגירה מלאי

 

  4-6/2015 4-6/2014 

מיליוני   
 דולרים

מיליוני  %
 דולרים

% 

      הכנסות*
  445  238  אשלג

  404  430  דשנים ופוספטים
      רווח תפעולי

 29 131 5 11  אשלג
 5 21 10 41  דשנים ופוספטים

      רווח תפעולי מתואם
  139  104  אשלג

  30  51  דשנים ופוספטים
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י גידול ל ידאל עקב השביתה, אשר קוזז בחלקו עמקיטון בייצור בישרנובע  ייצור האשלגהקיטון ב
 אנגליה.כיל בייצור ב

 
 
 ייצור ומכירות –דשנים ופוספטים 
 

 4-6/2014 4-6/2015 אלפי טונות
 

   פוספט סלע
 768 1,003 סלע ייצור

 244 232 מכירות*
 413 634 סלע פוספט שנוצל לשימושיים פנימיים

   דשנים
 412 432  ייצור

 376 466 מכירות*

 ללקוחות חיצוניים* 
 

בהשוואה לרבעון המקביל ברבעון השני  דשני פוספטסלע פוספט ובייצור ובמכירות ייצור הגידול ב
 .2014רותם במהלך המחצית הראשונה של שנת כיל מהשפעת השביתה בנובע בעיקר אשתקד 

 
 מגמות בשוקי הדשנים:

 

  :ובכלל זאת  ,מספר אירועי מאקרו השפיעו לרעה על הסביבה העסקיתהסביבה העסקית
כן ו ,הסחורות החקלאיות מחיריהמשבר הכלכלי ביוון אשר גרם לפיחות בשער האירו, ירידת 

 המשבר הפיננסי שאירע בשבועות האחרונים בבורסות בסין. 

 יחס מלאי 2015 ,ביולי 10מיום על פי נתוני משרד החקלאות האמריקאי : סחורות חקלאיות ,
, הנמוך מיחס 2016/2015לשנה החקלאית  21.4%-הגרעינים לצריכה השנתית צפוי להיות כ

 . 2015/2014לשנה החקלאית  21.9% -של כ

  :מיליון טון, ירידה של  3.4 -עמד על כ 2015יבוא אשלג לסין במחצית הראשונה של שנת סין
 . קדלעומת התקופה המקבילה אשת 2% -כ

  :מיליון טון, ירידה  1.7-הסתכם בכ 2015יבוא האשלג להודו במחצית הראשונה של שנת הודו
 .בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 1% -של כ

  :מיליון טון  3.7-הסתכם בכ 2015ייבוא האשלג לברזיל במחצית הראשונה של שנת ברזיל
ידה נובעת בעיקר מירידה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. היר 19.5%אשלג, ירידה של 

במחירי הסחורות החקלאיות, מהשפעת הפיחות במטבע הברזילאי ומזמינות נמוכה של 
 .אשראי לחקלאים

 רד בהשוואה יי 2015להערכת החברה, סך משלוחי האשלג בשנת : 2015-הביקוש לאשלג ב
בעיקר בשל ירידה בביקוש בצפון אמריקה ובברזיל, אשר תקוזז בחלקה כתוצאה  2014לשנת 

 .מגידול בביקוש בסין ובהודו

  :הביקוש העולמי לדשני פוספט ירד במהלך הרבעון השני של שנת ביקוש לדשני פוספט
בברזיל ובארה"ב. המחירים ירדו עקב היחלשות הביקוש ועקב  מירידה בביקושכתוצאה  2015

התייצבו לאחרונה. החברה מעריכה כי במהלך הרבעון השלישי של הם עליה בייצוא מסין, אך 
 ה במחירים.יוביל לעליתביקוש, שב צפויה עלייה עונתית 2015שנת 
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 כיל מוצרים תעשייתיים:
 

 :התפתחויות מרכזיות
 

  :עובדים  104הסתדרות ונציגות העובדים, הלפי הסכם חדש שנחתם בין כיל, סיום השביתה
ממפעל תרכובות הברום בנאות  יפוטרו עובדים 19 -ו פרישה מוקדמתויקבלו חבילת  יפרשו
נמשכת, ותרומת השיפור ביעילות תבוא לידי ביטוי  השבת הייצור לרמתו טרום השביתה. חובב

 . 2016שנת בעיקר ב

  במהלך הרבעון השני חלה ירידה במחירי הברום בשוק הסיני  ותרכובות ברום:מחירי ברום
יחד עם זאת, החברה  .רה מבוססי ברוםימעכבי בעבעקבות צריכה נמוכה של ברום מצד יצרני 

בדומה למחירים  - מוכרת ברום אלמנטרי וחומצה הידרוברומידית במחירים גבוהים יותר
כן, כתוצאה מהירידה בייצור תרכובות ברום בסין נרשמת . כמו 2014עליהם הכריזה בנובמבר 

 עלייה במחירי מוצרים אלה באסיה.
 

  4-6/2015 4-6/2014 

מיליוני   
 דולרים

מיליוני  %
 דולרים

% 

 23.4 359 20.6 247  *הכנסות

  (113)  (15)  )הפסד( רווח תפעולי

  31  31  רווח תפעולי מתואם
 מגזרים* כולל הכנסות ממכירות בין 

 
ברבעון השני נובעת בעיקר מהשפעת  היקף המכירות של כיל מוצרים תעשייתייםהירידה ב

קיטון במכירות של מעכבי מ ;ובכיל ים המלח )מפעל תרכובות הברום(השביתה בכיל נאות חובב 
 מהשפעת שער החליפין.ו ;בעירה ושל ברום אלמנטרי

 
הפרשה לפרישה ומשביתה בכיל נאות חובב ובכיל ים המלח הברבעון השני הושפע מ התפעוליהרווח 

בגין תקופות  חד פעמית  הפרשה מוקדמת. הרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד הושפע מ
 על מוצרי המשך. תמלוגים הבוררות עבר בעקבות 

 
מהשפעת  ;ברבעון השני הושפע לחיוב בעיקר מירידה במחירי חומרי גלם הרווח התפעולי המתואם

 .בקיזוז ירידה בכמויות המכירהזאת , מירידה בהוצאות תפעוליות ;שער החליפין
 

 מגמות בשוק:
 

 במהלך הרבעון השני, חלה ירידה בביקוש למעכבי : למעכבי בעירה מבוססי ברום ביקוש
כתוצאה  . ירידה זו נובעת2014בהשוואה לרבעון השני של שנת בעירה מבוססי ברום, 

בביקוש  מגמת הירידה המתמשכתמביקוש נמוך בשוק המעגלים המודפסים בעיקר בעקבות 
כמו  .אירופהבבטווח הקצר לאור המצב הכלכלי בסין ולהימשך  , מגמה אשר צפויהלמחשבים

כן, חלה ירידה בביקוש למוצרים מבוססי ברום אחרים כתוצאה מהחלשות הביקושים בשווקי 
 .וליאסטרובתעשיית הפ Agro-ה

 חלה ירידה בביקושים לביוצידים מבוססי ברום במחצית הראשונה של השנה, : ביוצידים
בצפון  יםפעילות הקידוח על עקב השפעת ירידת מחירי הנפט המשמשים לקידוחי נפט וגז

מחייבת יצרנים ברישום אשר אמריקה. מאידך, כניסה לתוקף של רגולציה חדשה באירופה, 
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, ובכך מחזקת את מתחרים שלא פעלו לביצוע הרישום מהשוק ביוצידים דוחקתואישור מוצרי 
 מיצובה של כיל בשוק. 

  :במחצית הראשונה של באסיה הברום האלמנטרי עלייה במחירי  נרשמהברום אלמנטרי
 לעומת יציבות יחסית בארה"ב ובאירופה. ו, 2014לעומת  השנה

 

 
 כיל מוצרי תכלית:

 
 התפתחויות מרכזיות:

  על ידי חלקית  התחרות גוברת בארה"ב קוזזתוספים מתקדמים: ירידה במכירות על רקע
ועלייה במכירת חומצות  צרים לעיכוב שריפות יער בצפון אמריקהומשל  מכירותעלייה ב

  באירופה. 

  הטמעתה המוצלחת של פעילות חלבוני החלב שלProlactal ב-ICL Food Specialties  יותר
 מקיזזה את השפעת הביקוש הנמוך והיחלשות האירו. 

  מיליון דולר ורווח  380-כ שלתרמו סך מכירות העסקים שאינם בעסקי הליבה של החברה
 מיליון דולר. 169-מס של כאחר ל

 

  4-6/2015 4-6/2014 

מיליוני   
 דולרים

מיליוני  %
 דולרים

% 

 27 409 30 364  הכנסות*
 12 50 14 52  רווח תפעולי

 13.7 56 10 38  רווח תפעולי מתואם

 מגזרים בין ממכירות הכנסות כולל* 
 

מפיחות של שער  ,ברבעון השני נובעת ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבההירידה בהכנסות 
ה בכמויות המכירה ובכלל זה יהאירו לעומת הדולר ומקיטון במחירי המכירה. מנגד, חלה עלי

 של חברות שנרכשו. איחוד לראשונהמ
 

מימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה, נובעת מברבעון השני  המתואם רווח התפעוליב הירידה
בקיזוז תרומת  יה בהוצאות תפעוליותימעלויה במחירי חומרי הגלם ימעל ,מירידה במחירי המכירה

 .גידול בכמויות
 

 

 :בעסקי החברהבשוק ו מגמות
 

  :2015מכירות מוצרי המזון במגזר הושפעו באופן חיובי במהלך הרבעון השני של מוצרי המזון 
אשר קוזזה בחלקה כתוצאה מחולשה במכירות במזרח  Prolactal מיזוג הפעילות שלמכתוצאה 

 אירופה, המשבר הפיננסי ברוסיה וחולשה במכירות בצפון אמריקה.
  :שאר יציב ברבעון השני. התחרות הביקוש לתוספים מתקדמים של המגזר נתוספים מתקדמים

ממשיכה להתחזק כתוצאה מעליה בייבוא מסין ומהתגברות בארה"ב בשוק החומצה הזרחתית 
 התחרות מצד המתחרים שנוקטים אסטרטגיית מכירות המעדיפה נתח שוק על פני מחיר. 

 חומצות ו-P2S5 : מכירות החומצה הזרחתית הושפעו לחיוב מתרומתה שלFosbrasil , שנרכשה
השתפרה לעומת התקופה  P2S5-פעילות הלמרות ביקוש חלש מהצפוי,  .2014בסוף שנת 

המקבילה שהושפעה לרעה מהשבתת מתקן הייצור לזמן ארוך מהרגיל. לקראת סוף הרבעון 
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מירידה זמנית בהזמנות מלקוח צפון אמריקאי שנאלץ להתמודד עם בעיות  התאוששה הפעילות
  תפעול.

  בקנדה ובצפון  יער גדל כתוצאה משריפות למוצרים אלההביקוש  :יער שריפותמוצרים לכיבוי
 . 2015מערב ארה"ב בחודש יוני 

 היחלשות האירו מול הדולר השפיעה באופן שלילי על המכירות בתקופת  :השפעת מטבעות
 הדוח, השפעה זו קוזזה ברובה כתוצאה מירידה בעלויות במונחי דולר בחברות באירופה.

 
 

 המס בישראל:סביבת 
, וביקשה 2סיום הרבעון השני קיבלה ממשלת ישראל את המלצותיה של ועדת ששינסקי לאחר 

מוועדת השרים לענייני חקיקה להכין הצעת חוק שתובא בפני הכנסת. במהלך החודשים האחרונים, 
לגבי התנאים הנדרשים עבורה להמשך דיאלוג רציף עם הנוגעים בדבר בממשלה מקיימת כיל 

בישראל. החברה מבקשת סביבה עסקית שתאפשר לפעילות החברה בישראל להישאר  ותהשקע
שתאפשר תכנון והשקעה רגולטורית, וודאות ויציבות  ובכלל זה תחרותית בהשוואה לפעילות בעולם, 

דירקטוריון כיל שלה לשוב ולהשקיע בישראל לאחר  תאפשרדברות יכיל מקווה כי הה .לטווח ארוך
השקעות  , על הקפאת 2, בעקבות פרסום המלצות ועדת ששינסקי 2014החליט במרץ ובאוגוסט 

 . דולרמיליארד  על בחינה מחדש של השקעות נוספות בהיקף שלוכן  ,מיליון דולר 750בהיקף של 
 
 

 10 יחולק ביוםהדיבידנד מיליון דולר.  52.5 דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של
 .2015בספטמבר, 

 
בתקופה הנסקרת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, המותאמות להלן תמצית תוצאות הפעילות 

 במיליוני דולרים:
 

 התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח:
 

 4-6/2015 4-6/2014 

 PAAG  107  78רווח תפעולי מדווח בהתאם ל 
 15  148  השפעת שביתת עובדים

 − (14)  רווח הון ממכירת עסקי שאינם בעסקי הליבה
 − − ירידת ערך נכסים בארה"ב ואירופה

 − 6  הפרשה לפרישה מוקדמת 
 − (7)  רווח מכניסה לאיחוד 

 149  − הפרשה לבוררות בגין תקופות עבר
 − 10  שריפה באתר רותם

 1  1 אחרות

 243  251  סה"כ רווח תפעולי מתואם

 29  74  (1מימון, אקווטי ומס כולל השפעת המס על ההתאמות )הוצאות 

 214  177  סה"כ רווח נקי מתואם

 .2014כולל הוצאות מימון בגין הפרשה לבוררות לתקופות עבר שנרשמה בשנת * 

 
 
 
 ודות כיל:א
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האנושות  כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של
כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג  בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה זרחתית נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים 
ות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות לטיפול במים. פעיל

 .בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה ואספקה גלובלית

המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה; האשלג והפוספט 
. תוספי המזון ותוספי המזוןשכיל כורה ומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות 

מספקים ; המוצרים לטיפול במים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותרמאפשרים  שאנו מייצרים
יצירת אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ל וחומרים; למיליוני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם מים נקיים

מניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח ל יעילה יותר וידידותית לסביבה,אנרגיה 
 במגוון מוצרים וחומרים. 

ממספר יתרונות ייחודיים, כולל פעילויות ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים, כמו  כיל נהנית
גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; סל מוצרים מאוזן ומגוון לשווקים המתפתחים; נוכחות רחבה 

ת אסטרטגיית קיימות הכוללת כיל פועלת במסגר ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.
מחויבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות שמפעלינו פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו, ומחויבות 

  לכלל העובדים, ללקוחות, לספקים ולכלל מחזיקי העניין של החברה.
ממניות כיל  45%(. TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

וייתר המניות מוחזקות בידי  PCS)מניות מוחזקות בידי פוטאש ) 13.9%מוחזקות בידי החברה לישראל, 
 בישראל, רובם בנגב. 5,000 -מהם כ עובדים ברחבי העולם 11,000-למעלה מהחברה מעסיקה כיום  הציבור.

 . נבעו מיצור המתבצע בישראלמהן  48%-וכ מיליארד דולר 6.1 -הסתכמו בכ 2014ומכירותיה בשנת 
 group.com-www.iclלמידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת 

 
 

http://www.icl-group.com/

