
 

 
 

 

     

  

 

5.31.15 
 
 

 5102רבעון הראשון לשנת לתוצאותיה הכספיות  עלמדווחת  כיל
 

רבעון הרביעי של שנת לבדומה מיליארד דולר,  0.1בהיקף של  מכירות •
 בעיקר, 5101הראשון של שנת לעומת הרבעון  01%של  וקיטון, 5101

 ישראלבשני מפעלים כתוצאה מהשביתה ב
 

מיליון דולר  511מיליון דולר, לעומת  102-הרווח התפעולי הסתכם ב •
-הרווח התפעולי המתואם הסתכם בכ; 5101ברבעון הראשון של שנת 

 רבעון המקביל אשתקדמיליון דולר ב 520לעומת מיליון דולר,  572
 

 ממימוש פעילויות שאינן מיליון דולר 021 של בסךלאחר מס נקי רווח  •
 77 בהיקף שלעל הרווח הנקי  על השפעת השביתהפיצה  ,בעסקי הליבה

 מיליון דולר 
 

 המצוינות התפעולית הצמיחה ותכניות ליישם את החברה ממשיכה  •
 

 
 

 
 0-115101 0-115102 $ במיליוני

 .5065 .,504 מכירות

 1%. 3%. גולמי רווח

 .34 51.  תפעולי רווח

 315 371 מתואם תפעולי רווח

 5.5 357  נקי רווח

 589 .59 מתואם נקי רווח

EBITDA 9.. .1. מתואם 

 
 
 



 

 
 

 

     

  

 

 
 ודעה(:המלאה בסוף ה הטבל 'רנתונים כספיים מרכזיים )

 
מיליארד  536לעומת  %.5קיטון של מיליארד דולר0  534 -הסתכם ב ברבעון הראשון היקף המכירות

כתוצאה מהשביתה מירידה בכמויות המכירה בעיקר ירידה זו נובעת דולר ברבעון המקביל אשתקד3 
בסך  גרמה לפגיעה במכירות החברהאשר  (ברוםבכיל נאות חובב )מפעל תרכובות הבכיל ים המלח ו

ממימוש חברות שאינן בעסקי הליבה של החברה אשר גרם לקיטון במכירות  0מיליון דולר 564של 
כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית אשר  מויות המכירה שלירידה בכמיליון דולר0  64בסך של 

פיחות שער 0 ובייחוד החליפין יבשערושינויים מיליון דולר  33גרמה לפגיעה במכירות החברה בסך של 
ירידות אלו קוזזו בחלקן על ידי עלייה 3 מיליון דולר ,55בסך של לקיטון שגרמו  0האירו לעומת הדולר

לעלייה תרם 0 אשר איחוד לראשונה של חברות שנרכשובכמויות המכירה בכיל רותם ובכיל אנגליה0 
 דשנים3 של כיל במחירי המכירה עלייה  ל ידיוע מיליון דולר במכירות0 ,7של 

 
 .34לעומת מיליון דולר  73גידול של מיליון דולר0  51. -הסתכם ב ברבעון הראשון הרווח התפעולי

ברבעון  051% לעומת 33% -הסתכם בהרווח התפעולי שיעור מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד3 
 המקביל אשתקד3 

 
מיליון דולר ברבעון המקביל  315מיליון דולר לעומת  371 -הסתכם ב מתואםהתפעולי ההרווח 
רווח לאחר מס מיליון דולר  3,9מיליון דולר כתוצאה משביתת העובדים0  99לאחר ניכוי 0 אשתקד

ירידת ערך נכסים דולר כתוצאה ממיליון  4.מימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברה0 מ
 3בכיל מוצרים תעשייתיים מיליון דולר מהפרשה לפרישה מוקדמת 6. -באירופה0 ו בחברות בנות

 
את מרבית מכירות האשלג  בעתידלהערכת החברה0 לאחר סיום השביתה תוכל החברה להשיב 

בשל העובדה שקיים עודף כושר ייצור במפעלי האשלג בעוד פעולת האידוי בבריכות נמשכת  0שנפגעו
 גם בתקופות של שביתה במפעלים3 

 
רווח נקי מיליון דולר0 לעומת  357-בהסתכם  ברבעון הראשון לבעלי המניותהמדווח הרווח הנקי 

 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד3  5.5בסך 
 

 589לעומת מיליון דולר0  .59 -הסתכם ב ברבעון הראשון הרווח הנקי המתואם לבעלי המניות
 514 מיליון דולר כתוצאה משביתת העובדים0 76לאחר ניכוי 0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

ירידת ערך ממיליון דולר  38ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברה0  מילון דולר כתוצאה
 הפרשה לפרישה מוקדמת3מיליון דולר מ 36 -0 ובחברות בנות בארה"ב ובאירופהנכסים 

 
והיא מהווה תה צפויה יבמהלך הרבעון הראשון הישביתת העובדים " מנכ"ל כיל, סטפן בורגס:

הרווח ממימוש עם זאת0 ההתייעלות החיונית3 של תהליך מו"מ ארוך0 במסגרת יישום תכנית  המשך
השפעת השביתה על רווחי החברה0 ואנו צופים כי על  פיצהאשר מ יותרהליבה פעילויות שאינן בעסקי 

שהשביתה ארוכה על אף  3בעתיד נוכל לפצות על רוב כמויות המכירה והייצור שנדחו בשל השביתה
 3 "מהצפוי0 אנו מצפים לתרומה נטו משמעותית מצעדי ההתייעלות שייושמו באתרים אלה

 



 

 
 

 

     

  

 

ממשיכים להפעיל ברחבי העולם את תכניות המצוינות  אנוכי  לדווחשמח  אני0 "הוסיף בורגס
ומעבר למתוכנן0 וכי מרבית אפיקי הצמיחה האסטרטגיים של החברה  יתרההתפעולית בהצלחה 

לצמיחה אורגנית באמצעות את מאמצינו אפיקי הצמיחה שלנו כוללים מקדימים את לוחות הזמנים3 
לצמיחה חיצונית  מאמצינו אתבבריטניה ובספרד0 וכן  האשלג בתחוםהייצור והמכירות0 בייחוד  הגברת

 היחידהבאמצעות  0Prolactal כדוגמת הרכישה שביצענו לאחרונה של באמצעות רכישות סינרגטיות
טבע בעולם0 כגון  משאביויוזמות נוספות אשר יאפשרו לנו נגישות ל ICL Food Specialtiesהעסקית 

הכפיל את ל כמעטהסינית0 אשר תאפשר לנו  Yunnan Yuntianhua עם האסטרטגיתהשותפות 
את  מכשירות האלו הפעילויות כלבאסיה3  לפעילותנוכפלטפורמה  ותשמשפעילות הפוספט שלנו 

 הקרקע להגברת הצמיחה והרווחיות בעתיד"3 
 

דירקטוריון החברה רואה חשיבות גדולה בתוכנית ההתייעלות והמצוינות ""ר כיל, ניר גלעד: יו
 ,. -וכ 3,54 -מיליון דולר ב ,,5 -התפעולית שמובילה ההנהלה0 שכבר הניבה תרומה נכבדה של כ

3 הסביבה העסקית בשווקים הגלובליים בהם החברה 3,51מיליון דולר נוספים ברבעון הראשון של 
לצורך חיוני0  ותממשלת ישראל0 מוביל ידי עלפעילה0 לצד הסביבה העסקית בישראל המוכתבת 

ירקטוריון ובמקרים מסוימים אף לצורך קיומי0 ביישום תכנית התייעלות גם במפעלי החברה בישראל3 ד
מחויבותה להביא לידי מימוש את תכניות  אתהחברה רואה בחיוב ובסיפוק את נחישות ההנהלה ו

ההתייעלות והמצוינות התפעולית שאושרו בדירקטוריון0 למרות הקשיים הרבים הכרוכים בכך3 אנו 
לית תוכניות אלה יהפכו את המפעלים בישראל לתחרותיים יותר ויספקו הצדקה כלכ כימשוכנעים 

  להמשך קיומם עוד שנים רבות"3 
 
 

 סיכום פעילות במגזרים:
 

 כיל דשנים
 

 :מרכזיות התפתחויות

 0 חתמה כיל דשנים במסגרת הסכם תלת שנתי בין כיל ללקוחותיה בסין סין:חוזי אשלג ב
עם  3,51מיליון טון אשלג אשר יסופקו במהלך  535ת אספקלבמחצית חודש אפריל על חוזים 

אלף טון נוספים0 בתנאים דומים להסכמים שנחתמו על ידי יצרניות אשלג  ,,5 -אופציה ל
במחירים וכמויות האשלג שיסופקו לפי חוזים אלו זהות לכמויות בחוזי שנה שעברה0 3 אחרות

רובה של הכמות החוזית שלא תוכל להיות מסופקת ללקוחות בסין במהלך גבוהים יותר3 
ים המלח0 תסופק במהלך בכיל ות השביתה המחצית הראשונה של השנה בשל התמשכ

מבטאים את הקשרים ההדוקים שכיל פיתחה עם החדשים ההסכמים  המחצית השנייה3
הצומח האשלג בשוק כאחת מהספקיות המובילות מחזקים את מעמדה של כיל ולקוחותיה 

 בסין3

  :ירידה חומצה זרחתית וכן ייצור מוגבר של  0סלע פוספטשיא של מכירות דשני פוספט
 3פריתוהג0 סייעו במיתון עליית מחירי בעלויות הודות לתכנית ההתייעלות החדשה

 הוביל לגידול בייצור וברווח התפעולי מאז  השיפור המתמשךאנגליה: בכיל  המשך שיפור
 3 .3,5הרבעון הראשון של שנת 

 



 

 
 

 

     

  

 

 
 

 אשלג:
 ההכנסות בכיל דשנים כוללות מכירות אשלג בישראל0 בספרד )כיל איבריה( ובאנגליה )כיל אנגליה(3 

 
 
  0-115102 5-.13,54 

מיליוני   
 דולרים

מיליוני  %
 דולרים

% 

 **,. 495 **57 177  הכנסות*

 ***,. 546 ***51 25  רווח תפעולי

  546  077  רווח תפעולי מתואם

 בין מגזרים מכירותהכנסות מ* כולל 
 החברה הכנסות מסך שיעור** 

 תחום הפעילות הכנסות מסך שיעור*** 
 
 

 ייצור, מכירות ומלאי סגירה –אשלג 
 

 13,54.-5 0-115102 טונות אלפי
 

 ,5037  411  ייצור
 504,5  0,177  חיצוניים ללקוחות מכירות
 66  71  פנימיים ללקוחות מכירות

 מכירות)כולל  מכירות"כ סה
 50467  0,010  (פנימיות

 939  717  סגירה מלאי

 
נובע מהשפעת השביתה בכיל ים המלח אשר הביאה לקיטון  הראשוןברבעון  בהכנסות הקיטון

מיליון  ,. -כ של בשיעורמהשפעת השינוי בשערי חליפין0  כןמיליון דולר ו 5.6 -כבמכירות בסך של 
 גידולאשר הביאה לאנגליה  האשלג שנמכרו ע"י כיל בכמויות עלייה ידי על קוזזו אלה השפעותדולר3 

   3עלייה במחירי המכירה ל ידיעליון דולר וימ .4 -במכירות בסך של כ
 

מהשפעת השביתה בכיל ים המלח אשר הביאה נובעת  אשוןרווח התפעולי ברבעון הרהירידה ב
בכמויות המכירה  ע"י גידולמיליון דולר3 ירידה זו קוזזה בחלקה  81 -לקיטון ברווח התפעולי בסך של כ

עלייה  במחירי ההובלה0ירידה ע"י וכן  מיליון דולר0 .5 -כתרם 0 אשר באנגליה במפעל האשלגבעיקר 
  ירידה בעלויות אנרגיה3ו במחירי המכירה של אשלג



 

 
 

 

     

  

 

גידול  ל ידיע הבחלק הקוזז0 והמלח השביתה בכיל יםנובעת מנמכרה יוצרה וכמות האשלג שהקיטון ב
 אנגליה3כיל בובמכירות בייצור 

 
 דשנים ופוספטים:

 
  0-115102 5-.13,54 

מיליוני   
 דולרים

מיליוני  %
 דולרים

% 

 **39 461 **15 125  הכנסות*

 ***6 ,. ***2 11  רווח תפעולי

  7.  11  רווח תפעולי מתואם

 בין מגזרים מכירותהכנסות מ* כולל 
 ** שיעור מסך הכנסות החברה

 תחום הפעילות*** שיעור מסך הכנסות 
 
 

 
 

 ייצור ומכירות –דשנים ופוספטים 
 

 13,54.-5 0-115102 אלפי טונות
 

   פוספט סלע
 .74  211  סלע ייצור

 338  111  מכירות*
 136  711  סלע פוספט שנוצל לשימושיים פנימיים

   דשנים
 1..  121   ייצור

 131  151  מכירות*

 
 ללקוחות חיצוניים* 
 
 מיליון דולר 46בסך של  0נובעת מהשפעת השינוי בשער החליפיןבמכירות במהלך הרבעון ירידה ה

מחירים גבוהים יותר של עלייה  ל ידיע הבחלק השקוזז )בעיקר מפיחות שער האירו לעומת הדולר(0
ועלייה בכמויות שיוצרו מיליון דולר0  35סך של  השתרמ0 לעומת הרבעון המקביל אשתקד דשני פוספט

 השתרמ0 3,54ונמכרו0 ובכלל זאת איחוד לראשונה של דוחותיהן של חברות שנרכשו במהלך שנת 
רותם רשמה שיא במכירות סלע פוספט וחומצה זרחתית0 וכן כיל מיליון דולר3 חברת  53 -כ למכירות

 לאחרונה3  ושהוטמעההתייעלות מצוינות תפעולית ות ובעלויות הודות לתכניירידה 



 

 
 

 

     

  

 

 
מיליון  35-ברווח התפעולי ברבעון הראשון נובעת בעיקר מעלייה במחירי המכירה בסך של כהעלייה 

דולר0 מגידול בכמויות שנמכרו ובכלל זה איחוד לראשונה של דוחותיהן של חברות שנרכשו במהלך 
מיליון דולר0 ומקיטון בעלויות אנרגיה  53בסך של חר עלייה בעלות המכר0 נטו לא0 3,54שנת 

0 הוצאות תפעוליות נוספות גידול במחירי חומרי הגלם על ידיעלייה זו קוזזה בחלקה ובהוצאות הובלה3 
הרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד הושפע מהשביתה בכיל שערי החליפין3 השפעת  ל ידיעו

 .רותם
 

אלפי טון0  587 -טון ובכ אלפי 11 -ייצור דשני פוספט וסלע פוספט בתקופת הדוח היה גבוה בכ
בהתאמה0 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד0 כתוצאה מהשביתה בכיל רותם במהלך הרבעון 

 3,543הראשון של שנת 
 
 

 מגמות בשוקי הדשנים:
 

  :ביותר מאז הנמוכות לרמות הגרעינים מחירי ירדו0 השנה אפריל בחודשמחירי הגרעינים 
 צפויה 3,51 אפריל בחודש האמריקאי החקלאות משרד שפרסם הדוח פי על3 ,3,5 שנת
 החקלאית השנה בסוף 353,1% של לרמה השנתית לצריכה הגרעינים מלאי ביחס עליה

 התאוששות לאחר3 3,5.13,54 החקלאית השנה בסוף 3,368% לעומת 3,5413,51
נרשמה  3,51מתחילת 0 3,54 שנת של האחרון ברבעון החקלאיים הגידולים במחירי מסוימת

 היהשני מחירי הגידולים החקלאיים בהמשך למגמה שחלה לאורך רוב המחציתמגמת ירידה ב
 שיא ליבולי(USDA 0-ה) האמריקאי החקלאות משרד של מצפי נובעת הירידה3 3,54 של שנת

 באזורי נוחים אויר מזג ותנאי הזריעה בשטחי מגידול כתוצאה0 3,5413,51 החקלאית בשנה
  3עיקריים גידול

 

 :של שנת  הראשון הרבעון במהלךבוא0 המשיכה גם השנה3 ימגמת הגידול בביקוש הכולל י סין
לעומת התקופה  33%מיליון טון0 עליה של  05399 הגיע סך יבוא האשלג לסין לרמה של 3,51

חתמו חלק מיצרניות האשלג הגדולות על חוזי מכירת אשלג במרץ השנה0  .המקבילה אשתקד
דולר לטון אשר מהווה את עליית המחיר הראשונה אחרי  ,5לסין3 החוזים נחתמו בעלייה של 
 שנתיים של ירידת מחירים בסין3 

 

  :מספר שנים שבהן הביקוש לאשלג בהודו היה נמוך0 בין היתר בשל מדיניות  לאחרהודו
דו והעדפתה לדשני חנקן0 נרשם גידול משמעותי בהיקף הייבוא של הסבסוד של ממשלת הו

0 כאשר יבוא 3,51השיפור בביקוש ממשיכה גם בשנת  3 מגמת3,54אשלג להודו במהלך 
אלף טון0  ,93 -כלרמה של 0 45% -עלה בכ 3,51האשלג להודו ברבעון הראשון של שנת 

אלף טון3 להערכת החברה0  .61לעומת התקופה המקבילה אשתקד0 אז היקף הייבוא היה 
לאור הסתגלות החקלאים  3,51מגמת השיפור בביקוש לאשלג בהודו צפויה להימשך בשנת 

  לרמת מחירים גבוהה יותר3
 



 

 
 

 

     

  

 

חתימת  על Canpotex-ו אוראלקלייצרנית האשלג הרוסית  והודיע 3,51 מאי חודש בתחילת
 5.-לתקופה המסתיימת ב0 )יבואן האשלג ההודי הגדול ביותר( IPLחוזה למכירת אשלג עם 

 דולר 3..במחיר של ו 0מיליון טון0 בהתאמה .53 -ואלף טון  ,,8 -בהיקף של כ 3,560במרץ 
דולר לטון(3 בעקבות כך0 צפויים גם יצרני האשלג האחרים לחתום  ,5לטון )עליית מחיר של 

 בתקופה הקרובה על הסכמים למכירת אשלג בהודו3 
 

  :עם זאת0 3 3,54הגיע לרמות שיא בשנת  0ובפרט לאשלג 0הביקוש לדשנים בברזילברזיל
ש נובעת מירידה במחירי הירידה בביקוכאשר  0מגמה זו נבלמה לקראת סוף השנה שעברה

הסחורות החקלאיות ופיחות בערך המטבע הברזילאי אשר מייקר את יבוא הדשנים לחקלאים 
מיליון טון  5339בוא לברזיל לרמה של יהגיע הי 3,51של שנת  ברבעון הראשון המקומיים3

 אשתקד3הרבעון המקביל לעומת  531%וים ירידה של והמה אשלג0
 

 במהלך הרבעון הרביעי של שנת  שנרשמההמשיכו את מגמת הירידה  מחירי דשני הפוספט
ביקוש3 בצד הביקוש0 עונת הדישון ו3 ירידות מחירים אלו נבעו משילוב של גורמי היצע 3,54

החקלאים אינם ממהרים לרכוש דשנים בהנחה שמחיריהם ימשיכו 0 בברזיל טרם החלה ומשכך
י החליפין3 בארצות הברית0 עונת הדישון לרדת כמו גם החשש מפני תנודות נוספות בשער

מתאחרת בגלל מזג אויר סוער וגשמים באזורי הגידול המקשים על גישה לשדות3 בצד ההיצע0 
חל גידול ניכר בייצוא של דשני פוספט מסין0 אשר גדל בשנה שעברה באופן משמעותי והגיע 

במדיניות מכסי היצוא בסין אף לשווקים חדשים כגון ארה"ב3 מגמה זו נובעת בין היתר משינוי 
( Ma'adenיצוא ממדינה זו לגדול גם השנה3 בנוסף לכך0 היצרן הסעודי החדש )יולכן צפוי ה

הגביר את היצוא0 וחומר סעודי מגיע לראשונה גם לברזיל3 בניגוד למגמות אלו0 הביקוש בהודו 
המחירים וירידות לדשני פוספט גדל אך בעקבות הביקוש הגלובלי הנמוך0 נוצר גם שם לחץ על 

 מחירים נרשמו גם בהודו3
 
 

 כיל מוצרים תעשייתיים:
 

 :התפתחויות מרכזיות
 

 3המלאי הקיים בחברה סייע למתן את השפעת השביתה על הפעילות במהלך הרבעון  

  מחסור בשוק הוביל לעלייה גבוהה מהמשוער במחירי הברום ונגזרותיו0 אשר תוביל
 .5102להתאוששות במחצית השנייה של 

  התהליך-SAFR™ (Systematic Assessment of Flame Retardant)  כיל0 על ידי שפותח
רה ישיתקיים בחודש מאי ככלי שישמש את תעשיית מעכבי הבע CHINAPLASיושק בכנס 

  .בות הברום לשדרוג בטיחות המוצרים ולהגברת החדשנותוותרכ
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מיליוני   
 דולרים

מיליוני  %
 דולרים

% 

 **35 7.. **51 541  *הכנסות

 ***,5 4. - (07)  )הפסד( רווח תפעולי

 - 4. - 15  רווח תפעולי מתואם

 * כולל הכנסות ממכירות בין מגזרים
 ** שיעור מסך הכנסות החברה
 *** שיעור מסך הכנסות המגזר

 
 

 7..לעומת מיליון דולר  14ירידה של מיליון דולר0  .38 -הסתכם בכ אשוןהיקף המכירות ברבעון הר
נובעת מהשפעת השביתה בכיל נאות חובב )מפעל זו  ירידה3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

ירידה בכמויות המכירה0 בעיקר  0מיליון דולר 38הברום( וכיל ים המלח0 שהובילה לירידה של  תרכובות
מיליון דולר וכן מהשפעת שערי  56של מעכבי בערה וברום אלמנטרי0 עם השפעה שלילית של 

עלייה במחירי המכירה של ברום  על ידימיליון דולר3 הירידה קוזזה בחלקה  53החליפין בהיקף של 
 אלמנטרי3 

 
 

מיליון דולר  4.לר לעומת רווח תפעולי של ון דומילי 56 -הסתכם ב אשוןהתפעולי ברבעון הר ההפסד
נובעת בעיקר מהפרשה לפרישה מוקדמת בסך של התפעולי הירידה ברווח  3ברבעון המקביל אשתקד

 53 -מיליון דולר0 מהשפעת השביתה בכיל נאות חובב )מפעל תרכובות הברום( בסך של כ 6. -כ
מקיטון בכמויות ומיליון  4 -מגידול בהוצאות התמלוגים בעקבות פסק הבוררות בסך של כ מיליון דולר0

   3מיליון דולר 3 -שיוצרו ונמכרו בסך של כ
 
 

 מגמות בשוק:
 

 :לאחר שיפור בביקושים למעכבי בעירה על בסיס ברום במהלך שנת  ביקושים למעכבי בעירה
בה המגמה בחלק מהשימושים בתחום התייצ 03,51 במהלך הרבעון הראשון של שנת 3,54

 האלקטרוניקה3 מחירי מרבית מעכבי הבעירה על בסיס ברום נותרו נתונים ללחץ קל3
 

 :מחירי הברום האלמנטרי התאפיינו  3,51במהלך הרבעון הראשון של שנת  ברום אלמנטרי
 ביציבות יחסית בארה"ב ובאירופה0 ומאידך נרשמה מגמת עליית מחירים בשוק הסיני3

 

 :3,54למרות הירידה במחירי הנפט ברבעון הרביעי של שנת  מגמות בשוק האנרגיה 
0 בשוק התמיסות הצלולות לקידוחי נפט וגז המשיכו הביקושים להיות 3,51ובתחילת שנת 



 

 
 

 

     

  

 

חזקים בתחילת השנה בשל מספר גבוה יחסית של קידוחים בארה"ב0 אם כי בתחום זה קיימת 
רידה במחיר הנפט3 הפקה מוגברת של גז מפצלים אי ודאות גבוהה בשוק כתוצאה מהי

(Shale Gas בארה"ב צפויה להגדיל את הביקוש לביוצידים לטיפול במים על בסיס ברום )
שמייצרת החברה3 עם זאת0 המגמה האחרונה של ירידת מחירי האנרגיה ממתנת הזדמנויות 

 עסקיות אלו3
 

 כיל מוצרי תכלית:
 

 מרכזיות: התפתחויות
 

  שלילית בעקבות ביקושים חלשים0 תחרותיות גוברת0 תנודתיות בשערי החליפין וקיטון השפעה
 במכירות בתחום מניעת ועיכוב השריפות3

 3תהליך מימוש הפעילויות שאינן בעסקי הליבה נמצא לקראת סיום 

  גידול מעבר לצפוי בתחום תוספי המזון המיוחדים הודות להטמעה מוצלחת שלProlactal3 
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 **34 95. **57 171  *הכנסות

 ***. ,4 ***27 512  רווח תפעולי 

 - ,4 - 11  רווח תפעולי מתואם

 מגזרים בין ממכירות הכנסות כולל* 
 החברה הכנסות מסך שיעור** 

 המגזר הכנסות מסך שיעור*** 
 
 

קיטון מסך ההכנסות0  36%המהווים מיליון דולר0  64. -הסתכם בכ אשוןהרהיקף המכירות ברבעון 
 מהשפעתהירידה נובעת מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד3  95.לעומת מיליון דולר  37-כ של

0 מפיחות של שער האירו לעומת הדולרבעיקר  0מיליון דולר .3 -השינויים בשערי החליפין בסך של כ
 3 ממימוש חברות שאינן בעסקי הליבהו 0מיליון דולר 6 -המכירה בסך של כמקיטון בכמויות 

 
 0ובתקופת הדיווח 3,54כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברות שנרכשו במהלך שנת ירידה זו קוזזה 

 מיליון דולר ומעליה במחירי המכירה3 64 -בסכום של כ
 

דולר מיליון  561 -בעלייה של כמיליון דולר0  3,1 -הסתכם בכ אשוןהרווח התפעולי ברבעון הר
הרווח התפעולי בנטרול השפעות חד פעמיות בתקופת הדוח  רבעון המקביל אשתקד3לעומת ה

מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד3  ,4 -מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של כ ,. -הסתכם בכ



 

 
 

 

     

  

 

-ווח תפעולי של כלעומת שיעור ר %.83 -שיעור הרווח התפעולי המתואם מהמכירות הסתכם בכ
 בתקופה המקבילה אשתקד3 %.5,3

 
מאיחוד לראשונה של חברות שנרכשו במהלך מיליון דולר  209זו נובעת בעיקר מרווח בסך של  עלייה
במחירי חומרי הגלם3 עלייה זו  יה במחירי המכירה ומירידהימעל0 וכן ובתקופת הדיווח 3,54שנת 

מיליון דולר0  4. -בסך של כבגרמניה קוזזה בחלקה כתוצאה מירידת ערך נכסים בחברה מאוחדת 
מעלייה בהוצאות מקיטון בכמויות המכירה0 בעיקר כתוצאה ממימוש חברות שאינן בעסקי הליבה0 

 ומהשפעת השינויים בשערי חליפין3  תפעוליות נוספות 
 

 :בעסקי החברהבשוק ו מגמות
 

 במהלך  גידול בכמויות המכירהכיל מוצרי תכלית רשמה של החברה:  ריםשדרוג תיק המוצ
הברזילאית ובמידה פחותה  FosbrasilהגרמניתProlactal  0חברות הבעיקר מרכישת הרבעון0 
שהינן חלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה 0 רכישות אלו בספרדAuxquimia 3רכישת 

גידול פנימי  על ידילהמשיך ולהרחיב את תחום המוצרים המיוחדים והמוצרים בעלי ערך מוסף הן 
מימוש חברות שאינן בעסקי הליבה של קיטון במכירות לאור ההשפעת  פיצו על 0רכישות ל ידיוהן ע

  החברה3
 

  :המשך  ימעורבת בביקוש למוצר חלה מגמהבתקופת הדיווח מוצרי המשך מבוססי פוספט
פה המקבילה אשתקד0 עומת התקוהאמריקאי לאירופאי ווספט של החברה בשוק המבוססי פ

המיוחדים לתעשייה0 בעוד  התוספיםת בתחום מוצרי המזון ובתחום מהתאוששו בעיקר כתוצאה
שמנגד0 חלה ירידה בתחום החומצה הזרחתית בארה"ב0 שנותר נתון ללחצים בעיקר כתוצאה 

 מתחרות מול יצואני חומצה זרחתית לארה"ב3 
 

 וההחומצות  פעילות-P2S5 : טגיית מכירות רטגוברת מצד המתחרים שנקטו אס בשוקהתחרות
הושפעו מירידה זמנית בהזמנות מצד לקוח  P2S5-עסקי ה3 המעדיפה נתח שוק על פני מחיר

 בצפון אמריקה שנאלץ להתמודד עם קשיים תפעוליים3
 

  :שריפות בצפון אמריקה קוזזה ה מניעתהשפעת הביקוש הנמוך בתחום מוצרים למניעת שריפות
 3 3,54שנרכשה ברבעון השני של שנת  Auxquimiaעל ידי גידול בהיקף הפעילות של חברת 

 

 מיתן את הזדמנויות  0היחלשות הרובל0 אשר גרם להמשבר הפיננסי ברוסיהפין: שערי חלי
הפחתות מחירים קודמות לא הספיקו על מנת לעצור  3הצמיחה של החברה בתחום מוצרי המזון

אך היחלשות האירו השפיעה אף היא על הירידה בהכנסות בתקופת הדיווח0  3את הירידה בביקוש
 כתוצאה מירידה בעלויות במונחי דולר בחברות באירופה3השפעה זו מקוזזת ברובה 

 
  יישום אסטרטגיית החברה, "הצעד הבא קדימה":

במהלך הרבעון הראשון המשיכה כיל ביישום אסטרטגיית החברה באמצעות מספר אפיקי צמיחה0 
 ברמה גלובלית3 וחיזוק יכולותיה ויעילותה של החברה  חברות שאינן בעסקי הליבה של החברהמימוש 

 



 

 
 

 

     

  

 

 :Prolactalרכישת 
חברת  השלימה את רכישת ממגזר כיל מוצרי תכלית ICL Food Specialtiesהיחידה העסקית 

Prolactal 30 חברה אירופאית מובילה לייצור חלבוני חלב לתעשיית המזון והמשקאותProlactal 0
מייצרת מגוון של חלבוני חלב  3,540בשנת  אירומיליון  ,,5 -חברה פרטית שמכירותיה עמדו על כ

לתעשיית המשקאות0 מוצרי החלב ותעשיית הבשר לשיפור היציבות והערכים התזונתיים3 שילוב 
יכולות האינטגרציה האנכית של כיל בתחום הפוספטים המיוחדים0 יכולותיה הקיימות של החברה 

יותר של תוספי מזון הנרכשת והידע המתקדם המצוי בשתי החברות יאפשר לכיל לספק מגוון רחב 
חדשניים0 בעלי ערך מוסף לשיפור המרקם והיציבות העולים ביכולותיהם על פתרונות הקיימים כיום 

רכישת כיל צופה כי  ולענות על הביקוש הגדל למזון ומשקאות בריאים בעלי רמת חלבון גבוהה3
Prolactal תרום לרווח ותולם תאפשר מימוש סינרגיות בתחום השיווק והמכירה במספר אזורים בע

ברבעון  םהציגה ביצועים חזקי Prolactalהנקי )על בסיס מזומן( של כיל החל מהשנה הראשונה3
 3להערכות בעת הרכישהעם תוצאות מעבר  3,51הראשון של 

 
 ":רכישת מניות "אלאנה פוטאש

שאינן  מניות אלאנה פוטאשמ 8.364% תיתרעל הסכם לרכישת  במהלך הרבעון0 חתמה החברה
3 הרכישה0 הכפופה כילדולר קנדי0 תמורת מזומן ומניות  מיליון 5.7 -של כ במחירבבעלות כיל0 

 3 תמיכת דירקטוריון אלאנה לאישורים רגולטורים0 קיבלה את
 

 שכלל לאלאנהבין כיל  אסטרטגי שותפות מהסכם הרכישה הראשונית של מניות אלאנה הייתה חלק
 אשלגלסחור0 לרכוש ולשווק מיליון טון  הזכות את כיל קיבלה במסגרתו( offtake) בלעדי מכירההסכם 
3 רכישת עם התחלתו של תהליך הייצור0 אתיופיה מזרחשבאזור אפאר בצפון  דאנקילבמכרה  שנכרו

 הנדסיתכנון  עבודות להאיץ0 נקילדאלשלוט בפיתוח פרויקט  לכילתאפשר  אלאנהעל חברת הבעלות  
תחזק את שליטת  רכישת אלאנה3 בו הכרוכים סיכונים ולהפחית הפרויקט של מימון להבטיח0 ימקדמ

 3כיל בפרויקט ובכך תשפר את הסיכויים לפיתוחו המוצלח
 

 : Yunnan Yuntianhuaהשותפות האסטרטגית עם 
במהלך הרבעון0 עם היצרנית הגדולה בסין של סלע פוספט ודשנים0  פות האסטרטגיתכחלק מהשות

כפי שדווח0 השותפות חתמו הצדדים על הסכם הבנות לפיתוח משותף של מרכז מו"פ במחוז יונאן3 
במשך מספר עשורים ותאפשר לחברה להקים פעילות  תחרותיים סלע פוספט תספק לכיל מקורות

 3 תוספי מזון וחומרים מורכביםדשנים מיוחדים0 לדשנים0 פוספט משולבת באסיה 
 

 כרה אשלג בספרד:השקעה בפיתוח והגדלת מ
יצור ושיווק ילAkzoNobel 0במהלך הרבעון0 החברה הבת כיל איבריה חתמה על הסכם עם חברת 

 531נובל בהיקפים של -מלח ואקום באיכות גבוהה3 הייצור יתבצע על ידי כיל והשיווק על ידי אקצו
כיל3 מלח ואקום ברמת  על ידיייוצרו וישווקו בשנה אלפי טון אשלג לבן  ,1מיליון טון לשנה3 בנוסף0 

ניקיון גבוהה0 משמש במגוון יישומים בתעשיית הכימיקלים0 בתעשיית המזון וההזנה וביישומים לטיפול 
ותקים שני מתקני ייצור באתר הכרייה שלה בסוריה שבקטלוניה0 כיל תממן  0בהתאם להסכם במים3
חלק הסכם זה הינו מלח ואקום3 אלפי טון  ,71של  שנתי כל מתקן יהיה בעל כושר ייצור 0 כאשרספרד

מההשקעה הכוללת עליה הודיעה כיל במסגרת הרחבת פעילות כיל איבריה )פרויקט "הפניקס"( 
 0 תוך הפחתת עלויות ייצור3לפיתוח והגדלת כושר הייצור בספרד

 



 

 
 

 

     

  

 

 :הקמת מתקן לייצור חנקת אשלגן
המתקן החדש יאפשר כיל דשנים הודיעה על החלטתה לבחון הקמה של מתקן לייצור חנקת אשלגן3 

 מזון3 ייצור מוגבר של הדשנים המסיסים המיוחדים של החברה ושל חומצה זרחתית באיכות
 

 :באירופה חדש מטההקמת 
שירותים שונים 0 אשר יעניק שלה באמסטרדםחדש האירופאי המטה במהלך הרבעון0 חנכה כיל את ה

של החברה )לצד מרכז  אזורייםהי השירות מרכזמ הוא אחדהמטה החדש 3 לחברות כיל באירופה
הרכש העולמי של השירות הפעיל בארה"ב ומרכז השירות המתוכנן להקמה בישראל(0 וכמרכז 

יסייע לקידום האסטרטגיה עובדים3 המטה האזורי החדש  ,,. -המטה יעסיק לאורך הזמן כ3 החברה
יחזק את הפעילות העסקית באירופה וכן את מאוחדת0 יעילה ותחרותית0 ו0 חברה One ICL של

 שיתוף הפעולה ארוך השנים של החברה עם לקוחות וספקים באירופה3 
 

 :סביבתית ומצוינות אחריות
0 הודות למצוינות IFA ארגון יצרני הדשנים הבינלאומימטעם  Green Leaf-זכתה בפרס ה כילחברת 

החברה בתחום הבטיחות0 הבריאות והסביבה3 החברה נבחרה במקום השני על ידי צוות שופטים 
חברות דשנים מובילות בעולם0 כהכרה בפעילויות המקיפות והחדשניות של  31בלתי תלוי מקרב 

 החברה לקיימות0 בייחוד בתחום שיקום מכרות כריית פוספט3 
 

 הדיבידנד יחולק ביוםמיליון דולר.  020 חלוקת דיבידנד בהיקף שלדירקטוריון החברה אישר 
51.7.5102. 

 
 להלן תמצית תוצאות הפעילות בתקופה הנסקרת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, במיליוני דולרים:

 

 0-3/2012 1-3/2014 

 מיליוני $
 דולרים

% 
 ממכירות

 מיליוני
 דולרים

% 
 ממכירות

  .5065  0,111 מכירות

 1. .16 15 117 גולמי רווח

 51 .34 55 102 תפעולי רווח

 - 315 - 572 מתואם תפעולי רווח

 54 337 50 524 מס לפני רווח

 8 5.5 02 507 החברה של המניות לבעלי נקי רווח

 - 589 - 020 *החברה של המניות לבעלי מתואם נקי רווח

EBITDA* 121 - ..9 - 

  567  77 שוטפת מפעילות תזרים
  359  010 קבוע ברכוש השקעות



 

 
 

 

     

  

 

 
 התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח:

 

 0-115102 5-.13,54 3,54 
 

 GAAP 102 34. 718-רווח תפעולי מדווח בהתאם ל
 57 8 22 השפעת שביתת עובדים

 − − (512) רווח הון ממכירת עסקי שאינם בעסקי הליבה
 75 − 11 ירידת ערך נכסים בארה"ב ואירופה

 − − 17 הפרשה לפרישה מוקדמת 
 (6.) − − רווח מכניסה לאיחוד 

 549 − − הפרשה לבוררות בגין תקופות עבר
 5 − − אחרות

 ,96  315  572  סה"כ רווח תפעולי מתואם

 *361  63  45  הוצאות מימון, אקווטי ומס כולל השפעת המס על ההתאמות
 691  589  021  סה"כ רווח נקי מתואם

 
 4102כולל הוצאות מימון בגין הפרשה לבוררות לתקופות עבר שנרשמה בשנת * 
 
 
 ודות כיל:א

כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות 
יצרנית האשלג כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם0 היא  בעיקר בשוקי המזון0 החקלאות0 והחומרים המורכבים3

השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה זרחתית נקייה3 כיל היא יצרנית מובילה של דשנים 
מיוחדים ופוספטים מיוחדים0 מעכבי בעירה ופתרונות לטיפול במים3 פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת 

 3ליתבישראל0 אירופה0 אמריקה וסין0 נתמכת על ידי הפצה ואספקה גלוב

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

מספקים ; המוצרים לטיפול במים רלאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותמאפשרים  שאנו מייצרים
יצירת אחרים0 מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ל וחומרים; למיליוני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם מים נקיים

מניעת התפשטות של שריפות יער0 ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח ליעילה יותר וידידותית לסביבה0 אנרגיה 
 במגוון מוצרים וחומרים3 

ממספר יתרונות ייחודיים0 כולל פעילויות ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים0 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 מתפתחים3
מחויבות לשמירה על הסביבה0 תמיכה בקהילות שמפעלינו פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו0 ומחויבות 

  לכלל העובדים0 ללקוחות0 לספקים ולכלל מחזיקי העניין של החברה3
ממניות כיל  41%(TASE and NYSE:ICL 3אביב ובניו יורק )-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

וייתר המניות מוחזקות בידי  PCS)מניות מוחזקות בידי פוטאש ) 5.39%מוחזקות בידי החברה לישראל0 
 בישראל0 רובם בנגב3 ,,,10 -מהם כ עובדים ברחבי העולם ,,5301 -הציבור3החברה מעסיקה כיום כ

 3 יצור המתבצע בישראלמהן נבעו מ 48%-וכ מיליארד דולר 635 -הסתכמו בכ 3,54ומכירותיה בשנת 
 group.com-www.iclלמידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת 

 
 

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

