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  משקיעים קשרי   יתונותע קשרי

 לימור גרובר    וחנהגדי א
 ראש מחלקת קשרי משקיעים, כיל   תקשורתדבי 

972-3-5683000+  972-3-684-4471+ 

 

 

 2016כיל מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 

 

רווח ד; רבעון המקביל אשתקה מול 15%מיליארד דולר, עלייה של  1.38מכירות בהיקף של  - 

 0.10$ -רווח למניה מתואם $; 0.09 –למניה 

, שהציג צמיחה של יותר מ מיוחדיםאל תחום הפתרונות ה גיווןל ותמיוחס התוצאות האיתנות -

  בהובלת התרחבות אורגנית 15%

 שיפורע"י הבאופן חלקי קוזזה בתחום המינרלים החיוניים  חולשה בכמויות ובמחירים -

 מתמשך במבנה העלויותה

 הון מבוקרניהול חיובי הודות ל חופשי תזרים מזומנים -

 

דיווחה היום על תוצאותיה  (TASE: ICL-ו NYSEכיל ) - 2016באוגוסט  10תל אביב, ישראל  

 . 2016ביוני  30ביום סתיים שההכספיות לרבעון השני 

 17%חה של רשמה צמישהפתרונות הייחודיים, חטיבת ביצועי החברה במהלך הרבעון נתמכו על ידי 

מוצרים של יחידת ההודות לתוצאות מרשימות בעיקר , המתואם ברווח תפעולי 18%-במכירות ו

לרווח  דולר מיליון 33מתקדמים.  בנוסף, צעדי התייעלות תרמו התוספים יחידת התעשייתיים וה

 ממחיריםכתוצאה התפעולי ברבעון. תוצאות עסקי האשלג והפוספטים של החברה ממשיכות להיפגע 

 נמוכים ושוק תחרותי ביותר. 
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 2016נתונים פיננסיים ברבעון השני 

 2016 2015 

 מיליוני  
 דולרים

% 
 ממכירות

 מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

 

  1,196  1,377 מכירות

 9 107 11 149 רווח תפעולי

 244 12 163 רווח תפעולי מתואם*
 6 75 9 120 רווח נקי לבעלי המניות של החברה 

 171 10 132 רווח נקי מתואם לבעלי המניות של החברה*
 EBIDTA 337 20 278 מתואם  

  325  238 תזרים מפעילות שוטפת

  0.06  0.09 רווח נקי למניה בדילול מלא

  $0.13  $0.10 * $ - (מתואם) נקי למניה בדילול מלארווח 

מפורטים בנספח הכספי  אםרווח התפעולי המתול ההתאמות מתואם וניתוח EBITDA*חישוב 

 להודעה זו.   

 

: "התוצאות ברבעון השני משקפות התקדמות ביצירת איזון טוב יותר בין מנכ"ל כיל, סטפן בורגס

חטיבות המינרלים החיוניים והפתרונות הייחודיים שלנו, תוך שיפור האיתנות והגמישות בהתמודדות 

ועים הטובים במגזר המוצרים התעשייתיים עם שווקים דינאמיים ומאתגרים. אנו מרוצים מהביצ

 למיצובינו יוזמות ההתייעלות והתפעול שהביאו, וכן מהשיפור תקדמיםהמ התוספיםוביחידת 

 .התפעולי והפיננסי"

"ברצוני לנצל הזדמנות זו כדי להביע את תודתנו העמוקה למר ניר גלעד, יו"ר  כי מר בורגס הוסיף

עשור בתפקיד. תחת הנהגתו, כיל מעט ים בספטמבר, לאחר כיפרוש ממועצת המנהלש, דירקטוריוןה

 בחלק מהשווקים מאתגרותהתמודדות עם התפתחויות ה שיפור יכולתלהתאימה את המבנה שלה 

 תיקהרחיבו באופן משמעותי את הפעילות העסקית, איזנו את ש, תוך יישום אסטרטגיות שלנו

ייכנס שן לוקר חניל, ברצוני לברך את מר יוהמוצרים והפכו אותנו לארגון הרבה יותר איתן. במקב

של העשיר האסטרטגי, הארגוני והתפעולי  נולתפקיד היו"ר לאחר תקופת חפיפה. אנו צופים כי ניסיו

 .כיל"מה של לקידופעילותנו יועיל לנו ב מר לוקר
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 , התייחס לעשור האחרון בו כיהן בתפקיד:יו"ר דירקטוריון כיל היוצא, ניר גלעד

שנים  10מועצת המנהלים של כיל. בכך אשלים כמעט  קרובים אסיים את תפקידי כיו״רבימים ה"

להובלתה  -יחד עם רבים וטובים  -לי הזכות להיות שותף  בדירקטוריון החברה, תקופה בה הייתה

 של כיל, שהיא מספינות הדגל של התעשייה בישראל ומהמובילות בעולם בתחומה.

מתבטאים יותר מכל בפרמטרים העיסקיים. בעשור שחלף, הכפילה יכולותיה ומעמדה של כיל כיום 

מיליארד דולר. בתקופה זו הסתכמו רווחיה  6-כיל את היקף המכירות השנתי שלה לקרוב לכ

מה שאיפשר לחברה לשתף את בעלי המניות, שהציבור מהווה  –מיליארד דולר  9.5-המצטברים בכ

  6.5דולר, ולבצע השקעות בהיקף מצטבר של  מיליארד 7.5מהם, בדיבידנדים בהיקף של  75%

 ליארד דולר.מי

דופן בכלכלה הגלובלית -הקפיצה בתוצאות העסקיות של כיל התרחשה בתקופה של תמורות יוצאות

הצטרפו שינויים קיצוניים בסביבת הפעילות של כיל  העולמי, אשר אליהן, לצערי, ובשוק הדשנים

 ב״נמל הבית״ בישראל.

יחד עם הדירקטוריון ובעלי השליטה בחברה, סמי עופר ז״ל ועידן  -ו את הנהלת כיל תמורות אלו חייב

לקבל שורה של החלטות אסטרטגיות, חלקן קשות וכואבות. החלטות אלו נועדו  -עופר יבל״א 

בכל  –לספינת הענק של כיל להמשיך להוות מקור פרנסה וגאווה לעשרות אלפי משפחות  לאפשר

ל, בה מרוכזת רוב פעילותה של כיל. כל ההחלטות שקיבלנו נועדו לאפשר העולם אך בעיקר בישרא

לנו לצלוח את הסערות ולהבטיח את המשך צמיחת החברה ואת השמירה על מעמדה המוביל 

  בעולם.

מימוש התוכניות האסטרטגיות לאורך השנים סייע לכיל להגיב בזריזות כדי למצות את פוטנציאל 

רות, כמו גם להיערך לימי הסגריר שהגיעו לאחר מכן, ולעמוד בטלטלות הרווח מהזינוק במחירי הסחו

הקשות שהכתיבו השינויים בתנאי שוק הדשנים העולמי ובהרעה בסביבת הפעילות של כיל 

הדבר התאפשר בזכות יכולתה של כיל לנצל הזדמנויות מבוססות טכנולוגיה בשווקים   .בישראל

 . המיוחדים בהם היא פעילה

מיליארד  4 מעל  בהיקף של ון העבירה כיל לקופת המדינה תשלומי מסים ותמלוגיםבעשור האחר

מיליארד  2.5-בנוסף, בתקופה זו כיל השקיעה כ יותר מכל חברה אחרת הפועלת בישראל. -דולר 

סייעו לחולל בו  שהוא המרכז הפועם של פעילותה. השקעות העתק של כיל בנגב -דולר באזור הנגב 

אף חברה  אין בישראל ובעולם חברתית מבורכת. ומובילות כלית לצד מוביליותצמיחה ותנופה כל

    שתרומתה לנגב מתקרבת לזו של כיל. 
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ועם זאת, השינויים בתנאי הפעילות של כיל בישראל אילצו את החברה להחליט בשנים האחרונות  

משמעות הצעדים  על עצירת תנופת ההשקעות בישראל.  אני מקווה כי מקבלי ההחלטות יבינו את

שנכפו על כיל וימצאו את הדרך להחזיר את החברה אל מסלול השקעות וצמיחה מוטת יצוא 

  בישראל.

, אני מבקש להודות מאידך להורגע לפני שאני מפנה את מקומי בתחושת סיפוק עצום מחד והקלה גד

בראשות הדירקטוריון;  עידן עופר ואביו המנוח סמי עופר; יוסי רוזן, שקדם לי -לשותפיי לדרך בכיל 

חברי מועצת המנהלים לדורותיהם; המנכ״לים, עקיבא מוזס וסטפן בורגס; ומעל לכל: רבבות עובדי 

 כיל בישראל ובעולם.

אני מקדם בברכה את מחליפי, יוחנן לוקר, ומאחל לו מקרב לב הצלחה במשימה העצומה והחשובה 

 ."שהוא  נטל על עצמו

 

 הערה: מבנה ארגוני חדש

על פי המבנה הארגוני החדש שהוכרז מוקדם יותר  יהתוצאותאת ראשונה להחברה מציגה זה,  בדוח

הצעד  - 2020לשפר את התאמת מבנה החברה לאסטרטגיית " כדיהשנה. מבנה ארגוני זה נקבע 

יחידת , חטיבה הכוללת את מינרלים חיונייםליצירת הבחנה ברורה בין שתי חטיבות: והבא קדימה", 

 ,ביעילות, חדשנות תהליכית ומצוינות תפעולית המתמקדתוהפוספט יחידת נזיום ואת והמג האשלג

", חטיבה הכוללת את כיל מוצרים תעשייתיים, כיל דשנים מיוחדים, כיל תוספים מיוחדים פתרונותו"

בהשגת צמיחה באמצעות מיקוד ייעודי, חדשנות  המתמקדת ,מזון מיוחדים רכיבימתקדמים וכיל 

 ות מסחרית.  מוצר ומצוינה

 

 תוצאות כספיות

 1.2מיליארד דולר לעומת  1.4-הסתכם ב 2016: היקף המכירות ברבעון השני לשנת מכירות

השפעת השביתה השיפור על פני השנה הקודמת מיוחס ל .מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד

תרונות מחירי המכירה בחטיבת הפבו הריעלייה בכמויות המכל, 2015 שלהשני רבעון על ה

המיזם המשותף של החברה בסין,  תוצאות איחודלהמיוחדים )בעיקר במוצרים תעשייתיים ומזון( וכן 

 כמויות המכירה של דשני אשלג ופוספט. בו םבמחירי הירידבקיזוז 

-הסתכם ב 2016: הרווח התפעולי המדווח לרבעון השני לשנת רווח תפעולי ורווח תפעולי מתואם

הרווח התפעולי המתואם לרבעון . 2015מיליון ברבעון השני לשנת  107ת לעומדולר מיליון  149

. 2015ברבעון המקביל בשנת דולר  מיליון  244לעומת  33%, ירידה של דולר מיליון 163-הסתכם ב
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שהפך את , דבר דולר מיליון 149השפעת השביתה בסך של  ותאמהה 2015ברבעון השני לשנת 

 תרומה גבוהה יותר של המוצרים המיוחדים, . צעדי התייעלותזהההשוואה למאתגרת יותר ברבעון 

 נמוכים יותרהמכירה המחירי  השפעתואנרגיה קיזזו רק באופן חלקי את  גלם חומריעלויות ירידה בו

 . בתקופה זו

ברבעון .  , הרווח התפעולי המתואם אינו כולל הפרשות לתביעות משפטיות2016ברבעון השני לשנת 

של  (דולר מיליון 149את ההשפעה המשמעותית ) הרווח המתואם אינו כולל, 2015השני לשנת 

רווחי הון ממימוש  וכןתביעות משפטיות, לושביתת העובדים ואת ההפרשות לפרישה מוקדמת 

איחוד חברה כלולה. ראו טבלה, "התאמות לרווח מופעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברה 

 תפעולי ורווח נטו מדווח" בנספח.

מיליון דולר  14מיליון דולר לעומת   40הוצאות המימון נטו ברבעון עמדו על: הוצאות מימון, נטו

העלייה משקפת שינויים בשווי עסקאות הגידור של החברה במטבע חוץ, ברבעון המקביל אשתקד. 

. עלייה זו קוזזה ועלייה בהפרשות להטבות עובדים.אנרגיה והובלה ימית, עלייה בהוצאות ריבית 

 . שינויים הקשורים בהיוון עלויות אשראיבחלקה ע"י 

מיליון  24לעומת  דולר מיליון 5-ב מוהסתכ 2016ברבעון השני לשנת וצאות המס : ההוצאות מס

קוזזו באופן חלקי על ידי ש נדחיםבמסים  קיטוןמברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה בעיקר דולר 

על חברות בת  ומעלייה במיסוי בי טבע בישראלחוק מיסוי משא כתוצאה מיישוםהוצאות מס 

 דולר/שקל. הקשורות לשינויים בשערי החליפין ישראליות 

דולר מיליון  75לעומת  דולר מיליון 120-הסתכם ב 2016נקי ברבעון השני לשנת ה: הרווח רווח נקי

 132-הסתכם ב 2016. הרווח הנקי המתואם ברבעון השני לשנת 2015לתקופה המקבילה בשנת 

 ברבעון המקביל אשתקד.דולר מיליון  171לעומת דולר מיליון 

מזומנים נטו מפעילות שוטפת במהלך ה: תזרים תזרים מזומנים ושינויים בהתחייבויות פיננסיות

לעומת הרבעון  דולר מיליון 87, ירידה של דולר מיליון 238-הסתכם ב 2016הרבעון השני לשנת 

כאשר השפעת השביתה בכיל ים  הון החוזרבדרישות ה העליי משקפתהמקביל אשתקד. הירידה 

. הלקוחות של החברה בשנה הקודמתיתרת הביאה להקטנת  2015המלח וכיל נאות חובב בשנת 

בהתאם ליעד דולר  מיליון 154-שימש להשקעה ברכוש, מפעל וציוד הסתכם בשתזרים המזומנים 

 .2017-ו 2016בשנה במהלך ר דולמיליון  650 של כ הוצאות הון בסךהחברה לא לחרוג מ

, בדומה דולר מיליארד 3.4, היקף ההתחייבויות הפיננסיות נטו עומד על 2016 ביוני 30 -נכון ל

תשלום את ו את ההשקעות המכס, כאשר תזרימי המזומנים התפעולי 2016במרץ  31-לרמתן ב

 דיבידנדים.  
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 סיכום פעילות במגזרים

 חטיבת מינרלים חיוניים

 :סביבה עסקית

  שוק הסחורות העולמי המשיך להשפיע באופן שלילי על מכירות 2016 שלבמהלך הרבעון השני ,

הירידה מגמת ל חזרועלו בתחילת הרבעון, שהאשלג והפוספטים.  מחירי סחורות חקלאיות, 

( USDAלקראת סוף התקופה, בעיקר בשל פרסום דוח הזריעה של משרד החקלאות האמריקני )

-פורסמו בש USDAופולי סויה. על פי נתוני תירס של הזריעה  יבשטח תמשמעותיצפה עלייה ש

בסוף העונה  24.0%-, יחס המלאי לשימוש הגלובלי של דגנים צפוי לעמוד על כ2016ביולי  10

 .  2015/2016-ב 24.4%-, ירידה קלה בהשוואה ל2016/2017 של החקלאית

 בחידוש  העיכוב" בשל שהייההפעל שוק האשלג ב"מצב  2016: ברבעון השני לשנת אשלג

 33%-ירד ב 2016 שלחוזים עם יבואנים הודים וסינים. יבוא האשלג להודו במחצית הראשונה ה

גבוהים ועיכובים בחתימה על  םטון בשל מלאי 875,000לרמה של  הקודמתלשנה בהשוואה 

רק ( ולקוחות הודים נחתם BPC. חוזה בין חברת האשלג הבלרוסית )2016/17חוזה לשנת 

-/טון. יבוא האשלג לסין במחצית הראשונה של השנה ירד ב$227במחיר של  2016בסוף יוני 

ויבואנים סינים במחיר של  BPCנחתם חוזה בין  2016מיליון טון. באמצע יולי  3.4-ל 11%

על פי  ./טון. בברזיל המשיכה ההתאוששות בביקוש, בעיקר בשל עלייה במחירי פולי הסויה$219

בהשוואה  5.3%-עלה ב 2016במחצית הראשונה של לברזיל יבוא האשלג  ,ANDAנתוני 

 מיליון טון.  3.9, לרמה של 2015-לתקופה המקבילה ב

, צפויה צמיחה מתונה 2016( ביוני IFAעל פי דוח שפורסם על ידי ארגון הדשנים הבינלאומי )

מושים יגיע , כאשר הביקוש הגלובלי לאשלגן לכל השי2015-2020בביקוש לאשלג בשנים 

של  צמיחה שנתית ממוצעת, שיעור המייצג 2020בשנת  K20 במונחי מיליון טון 43לשיעור של 

עודף גידול בשל  להשתנות לכיווןביקוש צפוי כושר הייצור ל היחס בין. 2015-בהשוואה ל 2.1%

ש , בעוד הביקו17%-לצמוח ב כושר הייצור, צפוי 2015-2020בטווח הארוך. בין כושר הייצור 

 . 11%-צפוי לעלות ב

טון אשלג  700,000עם לקוחות סיניים לאספקת  כי חתמה על חוזיםביולי, כיל הכריזה  26-ב

ובמחיר התואם את מחירי החוזים  2016)עם אופציה לכמויות נוספות( למשלוח במהלך 

 לתקופה שבין, חתמה כיל על חוזה עם לקוח מהודו, 2016שנחתמו לאחרונה. עוד במהלך יולי 

החברה ממשיכה לנהל מו"מ לקראת חתימה על חוזים . 2017ביוני  30-עד הו 2016ביולי  1-ה

במחצית השנייה של השנה עסקי האשלג צפויים להתאפיין בעלליה עם לקוחות נוספים בהודו. 

 .בכמויות ובירידה במחיר הממוצע
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צור אשלג לייצור בהתחשב בתנאי השוק הנוכחיים, החליטה החברה לזרז את המעבר מכריית ויי

®Polysulphate  במכרה בבריטניה. הצעדים הללו צפויים להקטין את ייצור האשלג במכרה

. החברה בוחנת כעת את Polysulphate®הייצור לטובת ייצור  כושרובכך לשחרר את 

ההשלכות הכלכליות והתפעוליות של השינויים הללו, לרבות ההשפעה הפוטנציאלית על מספר 

 העובדים.

 המשיכה הירידה במחירים של דשני הפוספט. את 2016: במהלך הרבעון השני לשנת פטיםפוס ,

יצרנים עולמיים.  מספר של לעלייה בכושר הייצורוכן  חלש יותר עולמיביקוש להירידה ניתן לייחס 

ציפיה מלאים וב ירידהיחד עם זאת, התאוששות קלה בביקושים בהודו ובברזיל, ביחד עם 

מספקים סימנים חיוביים ביחס לעתיד בארה"ב מלאים בקיץ החידוש  עם  לביקושים גבוהים

 הקרוב. 

למשלוח ית זרחתחומצה כירה של על חוזי מעם שותפיה בהודו חתמה  OCPביולי דווח כי  12-ב

 .לטון $605מחיר מדווח של ב 2-4  ניםרבעומהלך ב

החברה במהלך  האווירה המאתגרת בתעשייה המשיכה להשפיע על מכירות הפוספטים של

הרבעון. ירידה בביקוש המקומי לפוספטים בסין והירידה במחירים השפיעו גם על מיזם הפוספט 

הנהלה הוצאות )לפני  דולר מיליון 15תפעולי בסך  הפסדדיווח על ש, YPH JVהמשותף 

כיל האיצה את תכנית ההתיעלות של המיזם, כולל ע"י הפחתת . 2016 שלוכלליות( ברבעון השני 

ח אדם והוצאות הנהלה וכלליות. המעבר ההדרגתי למוצרים מיוחדים יתמוך אף הוא ביכולתנו כו

 לשפר את התוצאות העסקיות לאור החולשה בשוק הקומודיטי בסין.

הפוספט צפויות להשתפר במהלך החצי השני של השנה הודות פעילות באופן כללי, תוצאות 

 בסין. YPHבמיזם המשותף  תרומת תוכנית ההתייעלות המיושמתלו לעונתיות

 הביקוש העולמי למגנזיום ממשיך להיות מושפע מההאטה בשיעור הצמיחה בסין, מגנזיום :

בשל האטה  נפגעהייצור בסין. בארה"ב, הביקוש הכולל  בכושרברזיל ואירופה, כמו גם מעודף 

ם שימוש במגנזיום. תעשיית האלומיניום ממשיכה לסבול ממחיריעושות הבמספר תעשיות 

 נאלצו להכריז על סגירה. לקוחות אמריקאיםנמוכים, דבר שגרם לכך שמספר 
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 תוצאות פעילות: 

  4-6/2016    4-6/2015  

 מיליוני דולרים מיליוני דולרים מכירות  

 

    254 299 אשלג ומגנזיום

 224 263 מכירות ללקוחות חיצוניים

 30 36 מכירות ללקוחות פנימיים

 249 319 פוספט

 200 262 מכירות ללקוחות חיצוניים
 49 57 מכירות ללקוחות פנימיים

 (23) (21) קיזוזים

 480 597 סה"כ מכירות

 

 4-6/2016 4-6/2015 

 רווח תפעולי* 
 מיליוני
 דולרים

% 
 **ממכירות

 מיליוני
 דולרים

% 
 **ממכירות

 

 14  65  13  77  רווח תפעולי

 37  176  15  90  רווח תפעולי מתואם***

 הנהלה וכלליותהוצאות *לא כולל 

 ** אחוז מתוך סך המכירות החטיבה

בגין דולר מיליון  13אינו כולל הפרשה בסך  2016***הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני לשנת 

 2015עון השני לשנת בשנים קודמות. הרווח התפעולי המתואם ברבשהוגשה תביעה משפטית 

והפרשה לתביעה משפטית  דולר יליוןמ 108אינו כולל את השפעת השביתה בכיל ים המלח בסך 

 . דולר מיליון 3בסך 

 

 מכירות:

, 2015העלייה במכירות אשלג ומגנזיום נובעת מהשפעת השביתה על תוצאות הרבעון השני לשנת 

מחירי בהשביתה על הרבעון המקביל( וירידה בכמויות שנמכרו )לאחר החרגת השפעת  בקיזוז

 מכירה. ה

מיזם  תוצאות איחודבעיקר בשל  2016מכירות פוספטים עלו באופן משמעותי ברבעון השני לשנת 

YPH  במחירי המכירה ובכמויות שנמכרו )לא כולל תרומת ירידה ע"י בסין והן התקזזו באופן חלקי

YPH.) 
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 אשלג: ייצור, מכירות ומלאי סגירה
 טוןאלפי 

4-6/2016 4-6/2015 

 
 583  1,363  ייצור

 648  1,010  מכירות ללקוחות חיצוניים
 71  114  מכירות ללקוחות פנימיים

 719  1,124  סה"כ מכירות )כולל מכירות פנימיות(

 471  1,222  מלאי סגירה

 

על  היעהשפשנובעת בעיקר מהשביתה בכיל ים המלח,  הונמכר הופקהשהעלייה בכמות האשלג 

בתקופה המקבילה אשתקד. ההצלחה בהרחבת מפעל העיבוד בכיל ים המלח והעלייה  הייצור רמות

 בכמויות הייצור בכיל בריטניה וכיל איבריה תרמו לעלייה בייצור. 

 פוספטים: ייצור ומכירות
 אלפי טון

4-6/2016 4-6/2015 

 1,003 1,553 סלע פוספטייצור 
 247 195 *סלע פוספטמכירות 

 634 1,116 לצרכים פנימייםפוספט המשמש  שימוש בסלע
 432 586 ייצור דשנים

 467 713 מכירות דשנים*

 *ללקוחות חיצוניים         

 YPHמאיחוד מיזם  הנבע 2016ברבעון השני לשנת  הונמכר ההדשנים שיוצרמרבית העלייה בכמות 

העלייה בייצור   אירופה.לם אמריקה ומכרו לדרונירידה בכמויות ש ע"יבסין והתקזזה באופן חלקי 

  .YPHפוספט מיוחסת אף היא לאיחוד מיזם סלע 

 

 רווח תפעולי

הרווח התפעולי המתואם של חטיבת המינרלים החיוניים ירד בעיקר בשל ירידה במחירי מכירה 

הפרשה הקשורה בהסכם בשל בסין,  YPHהפסד התפעולי של מיזם בשל הכמויות שנמכרו, הו

ך עתודות האשלג בכיל בריטניה. ירידה ערוהוצאות פחת הקשורות בשיבשל ים המלח ו העסקה בכיל

, החזר ביטוח בגין שריפה שאירעה שכרהוצאות ו הוצאות תפעוליותירידה ב ע"יבאופן חלקי  קוזזהזו 

 , אנרגיה וחומרי גלם.הובלהבכיל רותם וירידה במחירי 
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 :נתונים מרכזיים וניתוח -פעילויות אשלג בלבד 

 4-6/2015 4-6/2016 מיליוני דולרים

 

 221  292  $(FOBממוצע ) אשלגמחיר 

 202  242  מכירות ללקוחות חיצוניים

 36  43  מכירות ללקוחות פנימיים

 238 285 סה"כ מכירות

 41  52  רווח תפעולי*

 144  65  רווח תפעולי מתואם**

 הנהלה וכלליותהוצאות *לא כולל 

דולר מיליון  13אינו כולל הפרשה בסך  2016**הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני לשנת 

בשנים קודמות. הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני לשנת שהוגשה בגין תביעה משפטית 

והפרשה דולר  יליוןמ 108בכיל ים המלח בסך  אינו כולל את השפעת השביתה 2015

 . דולר מיליון 3לתביעה משפטית בסך 

 מכירות

, 2015 שלהשני רבעון על ההעלייה במכירות נובעת בעיקר מהשפעת השביתה בכיל ים המלח 

 ירידה במחירי מכירה וכמויות שנמכרו )לאחר החרגת השפעת השביתה(. שקוזזה ע"י

 רווח תפעולי

נובעת בעיקר מירידה במחירי המכירה  2016התפעולי המתואם ברבעון השני לשנת  הירידה ברווח

והכמויות שנמכרו, הפרשה הקשורה בהסכם העסקה בכיל ים המלח והוצאות פחת הקשורות 

שכר  הוצאותב ירידה ע"יבאופן חלקי  קוזזהבשיערוך עתודות האשלג בכיל בריטניה. ירידה זו 

 התייעלות. תכניותשום הוצאות תפעול אחרות בשל ייבו
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 חטיבת פתרונות מיוחדים

 תוצאות פעילות: 

 4-6/2016 4-6/2015 

 מיליוני דולרים מיליוני דולרים מכירות

 
 185 254 מוצרים תעשייתיים

 185 252 מכירות ללקוחות חיצוניים   
 - 2 מכירות ללקוחות פנימיים   

 188 188 דשנים מיוחדים
 184 184 ות חיצונייםמכירות ללקוח   
 4 4 מכירות ללקוחות פנימיים   

 225 247 תוספים מתקדמים
 202 234 מכירות ללקוחות חיצוניים   
 23 13 מכירות ללקוחות פנימיים   

 148 174 רכיבי מזון מיוחדים
 147 170 מכירות ללקוחות חיצוניים   
 1 4 מכירות ללקוחות פנימיים   

 (28) (21) קיזוזים

 718 842 סה"כ חטיבת פתרונות מיוחדים

 

 4-6/2016 4-6/2015 

 מיליוני רווח תפעולי
 דולרים

% 
 ממכירות

 מיליוני
 דולרים

% 
 ממכירות

 
 13 90 19 161 רווח תפעולי*

 19 137 19 162 רווח תפעולי מתואם**

 הנהלה וכלליותהוצאות *לא כולל 

דולר מיליון  1אינו כולל הפרשה בסך  2016**הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני לשנת 

ל את אינו כול 2015בגין תביעה משפטית. הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני לשנת 

והפרשה לפרישה דולר  מיליון 41וכיל נאות חובב בסך  השפעת השביתה בכיל ים המלח

 מיליון. 6מוקדמת בסך 

 מוצרים תעשייתיים

שהשפיעה על עיקר מהשביתה בכיל ים המלח וכיל נאות חובב מכירות: העלייה במכירות נובעת ב

ברום(  י, עלייה בכמויות שנמכרו )בעיקר ברום בסיסי ומעכבי בעירה מבוסס2015השני לשנת רבעון 

 ועלייה במחירי המכירה של מוצרים מבוססי ברום.
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 סביבה עסקית:

 עלייה בשל רבעון ב תוצאות חזקותמוצרים תעשייתיים דיווחה על  כיל: תוצאות טובות

מוצרים חדשים ויישום צעדי התייעלות  תרומת, עלויות חומרי גלם נמוכות יותר, בכמויות

 .להתרחב גם לשאר אתרי היחידה בעולםצפויים ש

  בסין ירדו ביוני כתוצאה מהעלייה העונתית בייצור הסיני, אך עלו  אלמנטאריהמחירי הברום

, 2014 של השלישיברבעון  מרמתם 30%-בכ גבוהההשוב במחצית השנייה של יולי לרמה 

מכירה המחירים. במהלך תקופה זו, שמרה כיל על מחירי  העלאתלראשונה על  הוכרזכאשר 

. עליות םהברום שלהתכולת ב בתלותברום עולים ברחבי העולם ה תרכובות. מחירי שלה

וואה בהש 2016 שלמחירים צפויות להמשיך ולתרום לתוצאות היחידה במחצית השנייה 

 .2015למחצית השנייה של 

  בשוקי המעגלים המודפסים וכלי הרכב שמר על יציבות בהשוואה למעכבי בערה הביקוש

(. הביקוש butyl rubber, כמו גם הביקוש לברום מתעשיית הגומי )2015 שללרבעון השני 

תקנות היישום ( עלה בתקופה זו בשל המשך Merquelלמוצרי נטרול פליטות כספית )

 בארה"ב.פליטות כספית תת להפח

  מכירותFR122Pבענף  , מעכב הבעירה הפולימרי החדש של החברה המיועד לחומרי בידוד

באירופה  HBCDמהוצאתו משימוש של כפועל יוצא  ברבעון השני , המשיכו לעלותהבנייה

צפון אמריקה ומחירי בפסיפיק ו-אסיה באזור FR122P-ויפן. בנוסף, גוברת ההתעניינות ב

ארוכי טווח עם מספר  אספקה מדה. עד כה, חתמה החברה על הסכמיר עולים בהתהמוצ

 אחרים מצויים בשלבי משא ומתן. כאשר הסכמים  לקוחות אסטרטגיים

  שלבמהלך הרבעון השני  ועל תמיסות צלולות מכירותגז, הנפט והלמרות הירידה במחירי 

 ם אמריקה. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בייחוד באסיה ובדרו 2016

  מעלייה בתחרות מיצרנים כתוצאה מכירות מעכבי בעירה מבוססי זרחן נפגעו ברבעון השני

 וללחץ מחירים. לירידה בכמויותסיניים, דבר אשר הוביל 

 

 מיוחדים םדשניכיל 

השוק מחירי את  ההורידאשר מכירות: היציבות במכירות הושגה על אף הירידה במחירי הסחורות, 

הסחורות סיפיק בשל ירידה במחירי אפ-באסיה ביקוש ירידה בולמרות , לנוש מוצרי הקצהל

 .בכמויות המכירה והתרחבות בסין הידי עלייעל  קוזזה במחיריםהירידה . החקלאיות
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 :סביבה עסקית

 על מוצרים הגנת הצומחמסימני בשלות והחמרת הרגולציה  ונפגע השווקים של החברה 

 שתרמהבארה"ב ואירופה  בניהההתאוששות בשוקי  ע"י המגמה קוזזה חלקית .באירופה

 בארה"ב.   בעלי יעילות גבוההבביקוש לדשנים  גננות נוי וע"י עלייהלביקוש למוצרי 

 

 מתקדמים םתוספיכיל 

, איחוד 2015 של השנירבעון ה: העלייה במכירות נובעת בעיקר מהשפעת השביתה על מכירות

 המינרלים המיוחדים, בטיחות האששל חטיבות  הריהמיזם המשותף בסין ועלייה בכמויות המכ

 ירידה במחירי המכירה.  בקיזוז חלקי של (P2S5)שמנים תוספי -ו )מוצרים לעיכוב שריפות יער(

 :סביבה עסקית

  עלייה בביקוש לממספר גורמים: הושפעו באופן חיובי  היחידהתוצאות-P2S5  בעקבות

למוצרי בטיחות אש בשל מספר גדול של מלאים בתקופות קודמות, עלייה בביקוש הפחתת 

המוצרים קווים העסקיים של לבסין  YPHשריפות בקנדה, תרומת המיזם המשותף 

באירופה, ביקוש גבוה  מפיציםביצועים של , שיפור בהתעשייתיים המיוחדים והחומצות

 ולקוחות חדשים למוצרים מבוססי המגנזיום. ,לתוספים לתעשיית הצבעים והציפויים

 באירופה בשל האיסור להשתמש במוצרים  התחרותיות ע"יקוזזה באופן חלקי  התרומה

שפיעו שהוססי פופסטים במדיחי כלים, חולשת הכלכלה הברזילאית ומחירי נפט נמוכים מב

 נפט.  ילרעה על המכירות לחברות קידוח

 יםמזון מיוחדכיל מוצרי 

הן ממחירי מכירה גבוהים יותר מכירה והכמויות עלייה ב: העלייה במכירות נבעה הן ממכירות

שיקפו עלייה משמעותית במכירה של מוצרי חלבון חלב, המשך התרחבות גיאוגרפית לשווקים ש

מתפתחים וביקוש גובר למוצרים הייחודיים של היחידה. הישג זה התאפשר על אף התנודתיות 

 באקלים הפוליטי והכלכלי בחלק משוקי המטרה ולמרות תנודות מטבע. 

 :סקיתסביבה ע

  לטובה מביקוש גובר למזון מועשר בחלבון, בלתי מעובד )" היחידה הושפעוביצועיclean 

label"( וללא אלרגנים )"free from בצפון אמריקה, דרום  מעלייה בכושר הייצור"( כמו גם

הסנקציות ההדדיות בין המערב ורוסיה עד  ע"יהתקזזו במקצת  תוצאות אלהאמריקה ואירופה. 

 ותבשל חולשת המטבע הבריטניללפולין ו ביצוא מגוש היורו, תחרות 2017סוף ינואר 

 בצפון אמריקה. יותר וסביבה תחרותית  יםהמקומי
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 רווח תפעולי:  - פתרונות מיוחדים

, ירידה הרית המכיומתואם בתקופת הדיווח נובעת בעיקר מעלייה בכמוהתפעולי ההצמיחה ברווח 

וחומצה ומרים המשמשים בייצור מוצרים מבוססי ברום וזרחן במחירי אנרגיה וחומרי גלם )בעיקר ח

של  תעשייתייםהמוצרים יחידת ה( וירידה בעלויות שכר בשל יישום תוכנית התייעלות בזרחתית לבנה

ירידה במחירי המכירה של התוספים המתקדמים והדשנים  ע"י. צמיחה זו קוזזה באופן חלקי החברה

פחת, הפרשה חד פעמית כתוצאה מהארכת תוקף הסכם העסקה של כיל, עלייה בהוצאות  המיוחדים

 ועלייה בהוצאות תפעוליות אחרות. ,בכיל ים המלח

 חלוקת דיבידנדים

 27-ישולם בשלמניה,  0.05$xכמיליון או  60$ על חלוקת דיבידנדים בסך דירקטוריון החברה הכריז

 . 2016ביחס לתוצאות הרבעון השני לשנת  2016לספטמבר, 

## 

 ת כיל אודו

כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינרלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של 

 האנושות בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.  

כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של 

ל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים, פוספטים מיוחדים ומעכבי חומצה זרחתית נקייה. כי

בעירה. פעילות הייצור והכרייה של כיל ממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, והיא נתמכת על ידי 

 הפצה ואספקה גלובלית.

המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה.  האשלג 

כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות ותוספי  יםפוספט שכיל כורה ומייצרת משמשוה

ן ואיכותי יותר. המוצרים של כיל המזון.  תוספי המזון מאפשרים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוו

ססי מבו שייה ברחבי העולם. חומרים אחריםלטיפול במים מספקים מים נקיים למיליוני אנשים ולתע

למניעת התפשטות תורמים  ,ברום ופוספטים מסייעים ליצירת אנרגיה יעילה יותר וידידותית לסביבה

 של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח במגוון מוצרים וחומרים.  

ת ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים ר יתרונות ייחודיים, כולל פעילוכיל נהנית ממספ

גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; סל מוצרים מאוזן ומגוון לשווקים מורכבים, כמו 

 המתפתחים; נוכחות רחבה ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.  
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כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות 

הן מגיעים עובדינו, ומחויבות לכלל העובדים, ללקוחות, לספקים ולכלל שמפעלינו פועלים בקרבן ומ

 בעלי העניין של החברה. 

 (.  * TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

 5.4 -הסתכמו בכ 2015 בשנתעובדים ברחבי העולם. מכירותיה  13,000-החברה מעסיקה כיום כ

 . group.com-www.iclדולר.  למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת   מיליארד

 

 הצהרה בנוגע למידע צופה פני עתיד

דוח זה כולל הערכות צופות פני עתיד. אמירות אלו עושות על פי רוב שימוש בביטויים כגון "צופה", 

"מצפה", "יתכן", "מתכננת", "מתכוונת", "מעריכה", "פוטנציאל", וכד'. אמירות  "מאמינה", "עשוי",

צופות פני עתיד מופיעות במספר מקומות בדוח זה וכוללות, בין היתר, אמירות ביחס לכוונותיה של 

החברה, הערכותיה או ציפיותיה הנוכחיות.  אמירות צופות פני עתיד מתבססות על הערכות וההנחות 

ה ועל מידע הזמין העומד בפני הנהלת החברה נכון למועד הדיווח.  אמירות מסוג זה של ההנהל

חשופות לסיכונים וחוסר ודאות והתוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה האמורות 

או המרומזות באמירות צופות פני העתיד בשל גורמים שונים לרבות, ללא הגבלה, תנודות שוק, 

הייצור של כיל ובשוקי המטרה; ההבדל בין המשאבים בפועל והערכות המשאבים  בעיקר באתרי

שלנו; שינויים בסביבת הביקוש והמחיר למוצרי כיל כמו גם עלות המשלוח והאנרגיה, בין אם כתוצאה 

מפעולות ממשלה, יצרנים או צרכנים; שינויים בשוקי ההון, לרבות תנודות בשערי חליפין, זמינות 

. נתונים 3רי ריבית; שינויים במבנה התחרות בשוק; והגורמים המוזכרים ב"סעיף אשראי, שיעו

הוגש לרשות ניירות הערך ש F-20ד. גורמי סיכון" בדוח השנתי של החברה בטופס  -מרכזיים 

נאמרו, והחברה  ן. אמירות צופות פני עתיד נכונות רק למועד בה2016במרץ  16-בארצות הברית ב

או לתקן אותן או מידע אחר הכלול בדוח זה בעקבות מידע חדשו, התפתחויות  אינה מתחייבת לעדכן

 עתידיות או דברים אחרים. 

 ## 

 )טבלאות פיננסיות להלן(

 

 

 

 

http://www.icl-group.com/
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Appendix:  
Adjustments to Reported Operating and Net Income: 
 

 4-6/2016 4-6/2015 

 $ millions $ millions 
 

Operating income   149  107 

Impact of employee st rike (1)  -  149 

Capital loss (gain) from divest itures of 
non-core businesses and transact ion 
expenses in connect ion w ith  acquisit ion 
and divest itures of businesses -  (14) 

Impairment of assets  - - 

Provision for early ret irement and 
dismissal of employees -  6 

Income from consolidat ion of previous 
equity method investee  -  (7) 

Provision in respect of prior periods 
result ing from an arbit rat ion decision  - - 

Retroact ive elect ricity charges - - 

Provision for legal claims  14  3 

Provision for h istorical w aste removal  - - 

Total adjustments  to operating income  14  137 

Total adjusted operating income  163  244 

Total tax impact on the above 
adjustments and deferred tax 
adjustments (2)  2  41 

Total net income at tributable to the 
shareholders of the Company  120  75 

Total adjusted net income attributable to 
the shareholders of the Company  132  171 

  
(1) Strike impact on Q2 2015 sales quantities were not recovered in the Q2 2016 period due to 

the weak market conditions. 
(2) Total tax impact on the adjustments was calculated according to the effective tax rate of the 

relevant subsidiary. 
 
Calculation of adjusted EBITDA: 
 

Calculat ion of adjusted EBITDA: 

 
 

4-6/2016 4-6/2015 

 $ millions $ millions 
 

Net income att ributable to the 
Company's shareholders 120 75 

Depreciat ion and amort izat ion  99 87 

Financing expenses, net  40 14 

Taxes on income 5 24 

Adjustments *  14 137 

Total adjusted EBITDA 278 337 

  

 


