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2015, בנובמבר 12  

 
 

 2015לשנת  השלישירבעון לתוצאותיה הכספיות  עלמדווחת  כיל
 

מיליארד דולר  1.56לעומת  ,מיליארד דולר 1.38בהיקף של  מכירות •
ממימוש פעילויות שאינן בעסקי כתוצאה , המקביל אשתקדרבעון ב

 חליפין ומירידה בכמויות המכירה יבשער יםשינוימהליבה של החברה, 
 

מיליון  262לעומת מיליון דולר,  242-הסתכם בהמתואם הרווח התפעולי 
 המקביל אשתקדרבעון דולר ב

 
הקטנת קוזזה בחלקה על ידי ובכמויות המכירה הירידה במחירי האשלג  •

 האשלג ותרומת פעילות הפוספט והמוצרים המיוחדיםעלויות ייצור 
 

ופעילותה לחיזוק נוכחותה התקדמות במימוש היעדים האסטרטגיים  •
 הגלובאלית של החברה

 
 

 
פעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברה, מירידה הירידה בהיקף המכירות נובעת בעיקר ממימוש 

שער האירו לעומת הדולר, מירידה במכירות כתוצאה בפיחות הבכמויות המכירה, מהשפעת 
ומירידה בכמויות המכירה של ברום, תרכובות ברום  בכיל רותם,  SSPדשני שריפה במתקן ייצורמה

ת העובדים, שהסתיימה בתום הרבעון מתהליך החזרה לייצור לאחר שביתומוצרי מגנזיום כתוצאה 
 . השני

 
הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מירידה בכמויות המכירה של מוצרי אשלג, פוספט וברום, וכן 
מירידה במחירי האשלג. ירידה זו קוזזה בחלקה על ידי תרומת שינויים בשער החליפין, ירידה בעלויות 

 גיה וכח האדם.ום, וירידה בעלויות ההובלה, האנרהתפעול, עלייה במחירי מוצרי הפוספט והבר

 7-9/2015 7-9/2014 

 מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

 מיליוני
 דולרים

% 
 ממכירות

  1,560  1,379 מכירות

 17 262 14 197 תפעולי רווח

 - 262 - 242 *מתואם תפעולי רווח

 11 179 9 121 החברה של המניות לבעלי נקי רווח

 - 179 - 154 *החברה של המניות לבעלי מתואם נקי רווח

EBITDA *354 - 339 מתואם - 

  295  124 שוטפת מפעילות תזרים

  0.14$  0.12$ רווח מדולל מתואם למניה 
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השלישי מיקדנו את מאמצינו באיזון הירידה במחירי הרבעון במהלך " מנכ"ל כיל, סטפן בורגס:
השביתה חזרה לעבודה לאחר אמצעות הפחתת העלויות התפעוליות, בין היתר הודות להאשלג, ב

ה וגיוון רשמנו התקדמות משמעותית במימוש היעדים האסטרטגיים להרחב  .בשני מפעלים בישראל
בקנה מקורות חומרי הגלם והנוכחות הגלובאלית שלנו, תוך השלמת הקמתו של מיזם משותף בסין 

, אשר ממקם אותנו בעמדה אסטרטגית השונים משךהומוצרי ה הפוספטדשני בתחום מידה עולמי 
 . "הצמיחה של אסיה-בשווקים מהירי

 
, בשל במכרה החברה באנגליה החלטנו להאיץ את המעבר מאשלג לפוליסולפטהוסיף, " בורגס

אשלג ירידה בעתודות הל שלו, בנוסףשל הפוליסולפט ועלויות הייצור הנמוכות  הרבהפוטנציאל 
ההתמקדות שלנו במתן מענה לצרכים המתפתחים בעולם משקפת את  זה. פעולה זוהכלכלי במכרה 

לקראת מימוש התכנית אנו מלאי ציפייה וכן לניצול הזדמנויות עסקיות בשווקים הגלובליים. 
המסייעים לנו  ,שלנופורצי הדרך האסטרטגית ברבעונים הבאים, ובכלל זאת הרכישות ומאמצי המו"פ 

על  המבוססיםמזון הכגון מגוון תוספי פתח מוצרים המשך חדשים ולשווקם בשווקים הגלובאליים, ל
 ". אגירת אנרגיהשפורצת דרך בתחום ברום -של החברה וסוללה מבוססת חלבוני חלב

 
  יישום אסטרטגיית החברה:

 
קידום לביישום אסטרטגיית החברה מספר אבני דרך כיל רשמה  ,השלישי ומיד לאחריובמהלך הרבעון 

 . אסטרטגיים מספר אפיקי צמיחה
 

 מצוינות תפעולית:והתייעלות 
המשיכה החברה ליישם את תכנית ההתייעלות ולחזור לקצב הייצור לאחר השביתה במהלך הרבעון, 

שהתרחשה בישראל בתחילת השנה. היקף ייצור הברום הגיע ליעדו, ויכולת ייצור האשלג בכיל ים 
מיליון טון, עד סוף השנה. תכנית התייעלות  3.9המלח צפויה לעמוד ביעד השנתי שהוצב, בגובה של 

 את בשלבים מתקדמים, רשמה כבר תוצאות חיוביות. חברה, הנמצ-חוצת
 

 השלמת הקמתו של מיזם משותף בתחום הפוספט: –סין 
 Yunnan Phosphateלאחר תום הרבעון, השלימה כיל את הקמתו של מיזם משותף עם קבוצת 

Chemicals .יצרנית הפוספט המובילה בסין ,( המיזם המשותףYPH JV), כולל מכרה סלע פוספט ה
פעילות ענפה בתחום הפוספט, צפוי בעל מיליון טון פוספט בשנה ו 2.5-מידה עולמי המפיק כ בקנה

 והיא פלטפורמת הייצור המשותפת הינה בקנה מידה עולמילהיות שחקן מוביל בשוק הפוספט בסין. 
כוללת פעילות לאורך כל שרשרת הערך, מכריית פוספט, דרך דשנים בתפזורת ועד מוצרי המשך, וכן 

 פט ליישומים מיוחדים בשוקי המזון והחומרים המורכבים.פוס
 

בטיח את עתודות י, 50%-המיזם המשותף יאפשר להגדיל את פלטפורמת הפוספט של כיל ביותר מ
רחיב את המודל העסקי של הפעילות הנפרש לאורך כל שרשרת הערך, תוך יהפוספט לטווח הארוך ו

 11ות מחקר ופיתוח ענפה בסין, והוא מנהל . המיזם המשותף כולל גם פעילהתמקדות באסיה
 .בתחומי המזון, החומרים המורכבים, החקלאות ושיפור תהליכיםלפיתוח טכנולוגיות פרויקטים 

 תוך שיפור למובילה בעולם בתחום הפוספט המיועד ליישומים מיוחדים כיל הפוך ת כתוצאה מכך
 .החברההתחרותיות של פעילות הפוספט של 
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יכולות ייצור הפוספט המוגברות של כיל בעקבות הקמת המיזם המשותף, בשילוב היכולות הקיימות 
 אשר נכללו במיזם: 

 

 

 ייצור של המיזם המשותףמכושר  100%* כולל 
 

הדרגתי במהלך הרבעון, החליט דירקטוריון כיל על מעבר לייצור פוליסולפט: מייצור אשלג  –אנגליה 
מיליון  200-בכהחברה מעריכה את המקורות של פוליסולפט . לייצור פוליסולפטמהפקה וייצור אשלג 

הערכה טון. המעבר נובע מהערכה כי ישנה ירידה בעתודות הכלכליות של אשלג במכרה באנגליה, ומ
 . הפוליסולפטשל שיווק התפעולי כתוצאה מהתמקדות ההפקה והלגידול ברווח 

 
, ידידותי לסביבה הכולל ארבעה אבות מזון)פוליהלייט( מינרל הינו שם המותג של כיל להפוליסולפט 

בצורתו הטבעית ובעל אישור ליישומי חקלאות אורגנית ולגידולים הרגישים לכלור, ומשמש כמו כן 
ייחודי, פתרון הינו כיל,  על ידידשן זה, המשווק בלעדית בעולם  חדים.כחומר גלם לייצור דשנים מיו

מחירו התחרותי של  .חסכוני עבור אדמות דלות גפרית הודות לעלויות הייצור הנמוכות יחסיתיעיל ו
יצור אינו דורש כל התערבות הישתהליך  מכיווןנובע בין היתר  , לצד שעורי רווח אטרקטיביים,הדשן

האשלג של כיל באנגליה, זאת ללא צורך במכרה וזמין העובדה שמינרל זה נגיש כימית, ובשל 
 בהשקעה משמעותית נוספת.

 
-כ . בכוונת החברה להשקיע2018סתיים במהלך שנת תפעילות ייצור האשלג באנגליה צופה כי  כיל
השקעה נוספת בנוסף, נבחנת המכרה והתאמתו למכרה פוליסופט. תשתית בשדרוג  ליש"טמיליון  40

. כיל, אשר החלה את פעילותה בשוק מיוחד לפוליסולפט עוןללהקמת מתקן גי ליש"טמיליון  40של 
עד כמיליון טון עד שנת שלה  שפר את יכולות ההפקה והמכירהל מתכננת, 2012הפוליסולפט בשנת 

כתוצאה מכך, מעריכה החברה כי תכפיל את  מיליון טון. 3-כטווח ארוך של , עם פוטנציאל ל2020
ועל היקף עלויות , בהתבסס על רמת המחירים הנוכחית 2020הרווח התפעולי בכיל אנגליה עד שנת 

 . הייצור ומבנה העלויות הצפויים
 

 נתונים כספיים מרכזיים:
 1.56לעומת  11.6%ירידה של מיליארד דולר,  1.38-בהסתכם  השלישיהיקף המכירות ברבעון 

ירידה זו נובעת בעיקר ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה רבעון המקביל אשתקד. מיליארד דולר ב
מיליון דולר, מהשפעת השינוי בשער החליפין  84-אשר הביא לקיטון במכירות בסך של כ של החברה
כירה בסך מירידה בכמויות המ מיליון דולר בעיקר מפיחות שער האירו לעומת הדולר, 74-בסך של כ

מיליון  33-בסך של כבכיל רותם מיליון דולר, מירידה במכירות כתוצאה מהשפעת השריפה  42-של כ
מתהליך החזרה ומירידה בכמויות המכירה של ברום, תרכובות ברום ומוצרי מגנזיום כתוצאה  ,דולר

ירידה זו קוזזה  מיליון דולר. 30השביתה בכיל ים המלח ובכיל נאות חובב בסך של סיום לייצור לאחר 
 65בחלקה כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברות שנרכשו אשר הביאה לגידול במכירות בסך של 

 שינוי % סה"כ כיל* YPH JV יכולת ייצור
)לעומת הנתונים 

טרום הקמת 
 השותפות(

 63% מיליון טון 6.5 מיליון טון 2.5 סלע פוספט
 45% מיליון טון 2.7 אלף טון 850 דשנים

 15% אלף טון 895 אלף טון 115 דשנים מיוחדים
 117% מיליון טון 1.3 אלף טון 700 חומצה זרחתית

 26% אלף טון 290 אלף טון 60 חומצה זרחתית מנוקה 
 64% אלף טון 410 אלף טון 160 כולל תכניות הרחבה   
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מיליון דולר בעיקר של דשני פוספט, מעכבי  17-יה במחירי המכירה בסך של כימיליון דולר ומעל
 .אלמנטריבעירה על בסיס ברום וברום 

 
מיליון  262לעומת  24.8%מיליון דולר, ירידה של  197-בהסתכם  השלישיהרווח התפעולי ברבעון 

 רבעון המקביל אשתקד. בדולר 
 

 262לעומת  7.6%מיליון דולר, ירידה של  242-בהסתכם  ברבעון השלישי הרווח התפעולי המתואם
מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי המתואם הינו בנטרול השפעת שביתת העובדים 

 בגין תקופות עבר עלויות חשמללתשלום , הפרשה מיליון דולר 9על פעילות הברום והמגנזיום בגובה 
מיליון  8הוצאות שנגרמו לקבלנים חיצוניים כתוצאה מהשביתה בסך של מיליון דולר,  16בסך של 

 5הפרשה לתביעה משפטית בסך של מיליון דולר,  5בסך  בגין שנים קודמות לבוררות, הפרשה דולר
 מיליון דולר.  2בסך של בגינה ביטוח  יתקבולהשפעת השריפה ברותם בנטרול ומיליון דולר 

 
מיליון דולר  179לעומת  32.4%מיליון דולר, ירידה של  121-בהסתכם  השלישיהרווח הנקי ברבעון 

 ברבעון המקביל אשתקד. 
 

 179לעומת  14%מיליון דולר, ירידה של  154-בהסתכם  השלישיהרווח הנקי המתואם ברבעון 
מירידה ברווח התפעולי וכן מעלייה של מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ירידה זו נבעה בעיקר 

עדכון שיווי שינויים בשווי הוגן של נגזרים פיננסיים ובהוצאות הפיננסיות, בעיקר בשל מיליון דולר  29
 .טווח-קצרותנטו של התחייבויות פיננסיות 

 
 171-מיליון דולר, ירידה של כ 124-בהסתכם  ברבעון השלישי מפעילות שוטפת תזרים המזומנים

מעלייה בהון הירידה נובעת בעיקר מירידה ברווח הנקי, מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 
תזרימי המזומנים ומתשלומים בגין פרישת עובדים.  בגין שנים קודמות, מתשלום תמלוגים החוזר

הסתכמו ובצירופי עסקים  בפקדונות לזמן קצר, במפעל ובציוד, בהשקעות, ששימשו להשקעה ברכוש
 ון דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מילי 80-מיליון דולר, בירידה של כ 161-ב
 

 סיכום פעילות במגזרים:
 כיל דשנים

 
 :מרכזיות התפתחויות

 

 בעלויות התעבורה, האנרגיה וכח האדם, לצד הגברת קצב  הפחתה: הייצור שיפור בעלויות
, יותר וכן פיחות האירו, השקל והפאונד לעומת הדולרהייצור בכיל ים המלח וכיל אנגליה 

עלייה ברווח התפעולי המתואם הירידה בכמויות המכירה ובמחירים והובילו ל מקיזזו את
עלויות מופחתות בכיל רותם סייעו לקזז באופן חלקי את השפעתה של . האשלגמפעילות 

קצב במהלך הרבעון נרשמו . רותם השריפה שהתרחשה לאחרונה באחד מהמתקנים באתר
, אשר תרמו אף הם סלע פוספט תבהפק קרוב לשיא וקצבשיא בהפקת חומצה זרחתית 

 לטון של סלע פוספט, חומצה זרחתית ודשני פוספט. הייצור להפחתת עלויות 

 :לאחר תום הרבעון, השלימה כיל את הקמתו של מיזם משותף עם  המיזם המשותף בסין
YPH.יצרנית הפוספט המובילה בסין ,  

 :התבצעה בחינה מחודשת של הרבעון, במהלך  מעבר לייצור פוליסולפט בכיל אנגליה
של עופרת האשלג אנגליה, לפיה נרשמה ירידה עתודות האשלג הכלכלי במכרה החברה ב

. שינוי 2015בספטמבר,  30-מיליון טון נכון ל 7.5-ל 2014מיליון טון בדצמבר  16.9-מכרה, מב
 ולאחר שתהליכיזה הינו תוצאה מפעילות כרייה מתמשכת, שינויים בתחזית הגיאולוגית 

. לאור ההערכה המחודשת ובהתבסס על אקספלורציה לא הניבו המרת מקורות לרזרבות.
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וללא יכולת המרה של  )בשונה מעופרת אשלג( אלף טון אשלג 600-יכולת ייצור שנתית של כ
כתוצאה מצעד זה, . 2018מקורות לרזרבות, ייצור האשלג בכיל אנגליה צפוי להסתיים בשנת 

ולהקדימה בשלוש שנים  המתקנים המשמשים לייצור האשלג את הפחתתלהאיץ תוכל כיל 
לשנה עד  מיליון דולר 12, ובהתאם יגדלו הוצאות הפחת בסך של המקוריהמתוכנן מהמועד 
 30ארגון המיידית, אשר תכלול צמצום בכח אדם, צפויה לתרום -. תכנית הרה2018סוף שנת 

 . 2016מיליון דולר בשנה, החל מהחציון השני של שנת 
)ר'  ייצור חסכוני יותר של פוליסולפט, במקום ייצור עתיר עלויות של אשלגבכיל אנגליה תחל 

 פרק "יישום אסטרטגיית החברה"(.
 

  :ייצור  יכולת ,השביתהעם תום קצב הייצור השבת  בעקבותייצור אשלג בכיל ים המלח
עד סוף בשנה, מיליון טון  3.9לעמוד ביעד שהוצב, בגובה של  הבכיל ים המלח צפויהאשלג 
 השנה. 

 
 תוצאות הפעילות:

 

 
 אנגליה )כיל אנגליה(.מספרד )כיל איבריה( ומאשלג מישראל, מכירות זה כוללות במגזר  ההכנסות

 
 אשלג:

ברבעון, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, נובעת בעיקר מירידה במחזור מכירות האשלג הירידה 
 (בעיקר פיחות שער האירו והפאונד ביחס לדולר)בכמויות המכירה, מהשפעת השינוי בשערי חליפין 

 .המכירה אשר הביאה לקיטון במכירותומירידה במחירי 
 

מהוצאות שנגרמו לקבלנים מירידה בכמויות המכירה, נובעת בעיקר רווח התפעולי ברבעון הירידה ב
חיצוניים כתוצאה מהשביתה בכיל ים המלח, מירידה במחירי המכירה, מהפרשה בגין עלויות חשמל 
מערכתיות בישראל בגין תקופות עבר, מעדכון ההפרשה לבוררות תמלוגים מוצרי המשך בגין שנים 

ת פחת המתקנים בכיל ה בהוצאות בקשר עם עדכון ויישום אסטרטגיית החברה ומהאציקודמות, מעלי
בין שנבעה מהפרשה לתביעה משפטית. ירידה זו קוזזה בחלקה מירידה בעלות המכר, , ואנגליה

מהשפעת ומירידה בעלויות האנרגיה  ,היתר, מקיטון בכמויות המכירה, מירידה בהוצאות ההובלה
 .השינוי בשערי חליפין

 
 
 

 

  7-9/2015 7-9/2014 

מיליוני   
 דולרים

מיליוני  %
 דולרים

% 

  450    הכנסות*
  424  387  אשלג

    380  דשנים ופוספטים
      רווח תפעולי

 29 131 29 114  אשלג
 9 37 8 31  דשנים ופוספטים

      רווח תפעולי מתואם
 29 131 35 135  אשלג

 - 37 - 39  דשנים ופוספטים
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 ייצור, מכירות ומלאי סגירה –אשלג 
 

 7-9/2014 7-9/2015 טונות אלפי
 

 1,305 1,318 ייצור
 1,234 1,126 חיצוניים ללקוחות מכירות
 84 76 פנימיים ללקוחות מכירות

 מכירות)כולל  מכירות"כ סה
 1,318 1,202 (פנימיות

 814 587 סגירה מלאי

 
כמות האשלג שנמכרה ללקוחות חיצוניים ברבעון השלישי נמוכה בהשוואה לתקופה המקבילה 

בעיקר עקב ירידה בכמויות המכירה לארה"ב ולהודו. ייצור האשלג ברבעון גבוה בהשוואה אשתקד, 
 לרבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מגידול בייצור באנגליה.

 
 מחירי מכירה ממוצעים –אשלג 

 

 7-9/2015 7-9/2014 
 

1-9/2015 1-9/2014 2014 

מחיר מכירה 
 FOB –ממוצע 

283 302 287 291 293 

      

 
 דשנים ופוספטים:

הירידה במחזור המכירות במגזר ברבעון נובעת מירידה בכמויות המכירה, בעיקר כתוצאה מהשפעת 
ובקיזוז איחוד לראשונה של דוחותיהן של חברות  בכיל רותם  SSPדשני במתקן ייצורהשריפה 

לדולר. מנגד, שנרכשו וכתוצאה משינוי בשערי החליפין, בעיקר כתוצאה מפיחות שער האירו ביחס 
 ירידה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מעלייה במחירי המכירה של דשני פוספט.

 
כתוצאה  , בעיקרהירידה ברווח התפעולי במגזר ברבעון נובעת בעיקר מקיטון בכמויות שנמכרו

, ובקיזוז איחוד לראשונה של דוחותיהן של חברות שנרכשו, מהפרשה בגין בכיל רותםמהשריפה 
רכתיות בישראל, מעלייה במחירי חומרי הגלם )בעיקר בכיל דשנים מיוחדים(, עלויות חשמל מע

על ידי ומגידול בהוצאות בקשר עם עדכון ויישום אסטרטגיית החברה. מנגד, ירידה זו קוזזה בחלקה 
 .בכיל רותםעלייה במחירי המכירה ותקבול הביטוח בגין שריפה 
 
 ייצור ומכירות –דשנים ופוספטים 
 

 7-9/2014 7-9/2015 אלפי טונות

   פוספט סלע
 975 964 ייצור סלע
 194 301 מכירות*

 744 813 סלע פוספט שנוצל לשימושיים פנימיים
   דשנים
 447 352 ייצור 

 440 372 מכירות*

 ללקוחות חיצוניים* 
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כמות הדשנים שנמכרה ברבעון השלישי נמוכה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר עקב 
הירידה בכמויות המכירה לברזיל. ייצור דשני פוספט וייצור סלע פוספט ברבעון נמוך בהשוואה 

 .2015לתקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מהשריפה בכיל רותם במהלך הרבעון השני של שנת 
 

 מגמות בשוקי הדשנים:
 

 :ילו במהלך הרבעון, שוק הדשנים הושפע ממספר ארועי מאקרו, אשר הוב הסביבה העסקית
ספקי אשלג גדולים כקטנים להודיע על צמצומים, ובכללם: קיטון בצמיחה הכלכלית והמשבר 

, סחורות חקלאיות, היחלשות מחירי הנפטהכלכלי האחרון בבורסת סין, ירידה במחירי 
-בשווקים מתעוררים לעומת הדולר )ברזיל, הודו, סין ומדינות בדרום המטבעהיחלשות שערי 

מזרח אסיה, וכן -מזרח אסיה(, האטה בצמיחה בשווקים מתפתחים כגון רוסיה, ברזיל ודרום
חוב ממשלתי גבוה בייחוד במדינות אירופה. מאידך, התאוששות כלכלית נרשמה במהלך 

 הרבעון בשווקים החשובים של ארה"ב וגרמניה.  

 :יחס 2015 ,בנובמבר 10על פי נתוני משרד החקלאות האמריקאי מיום  סחורות חקלאיות ,
בדומה , 2016/2015לשנה החקלאית  22.9%-מלאי הגרעינים לצריכה השנתית צפוי להיות כ

 . 2015/2014לשנה החקלאית  22.8%-יחס של כל

  :מיליון טון,  6.1-עמד על כ 2015של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםיבוא אשלג לסין סין
 . לעומת התקופה המקבילה אשתקד 9%-כשל עלייה 

  :מיליון  3.3-הסתכם בכ 2015של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםיבוא האשלג להודו הודו
 .בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 7.7%-כשל עלייה טון, 

  :6.5-הסתכם בכ 2015של שנת  הראשוניםבתשעת החודשים ייבוא האשלג לברזיל ברזיל 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת בעיקר  8%-כמיליון טון אשלג, ירידה של 

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

 צפוי לרדת 2015לג בשנת להערכת החברה, סך משלוחי האש: 2015-הביקוש לאשלג ב 
בנוסף, האטה  .בעיקר בשל ירידה בביקוש בצפון אמריקה ובברזיל 2014בהשוואה לשנת 
סין לקראת סוף הרבעון השלישי, צפויה להימשך גם במהלך הרבעון לו הודולבמשלוחי אשלג 

, אשר 13%מע"מ בשיעור של הוספת . בסין, הסיבה העיקרית לירידה הינה הרביעי של השנה
הובילה לעלייה במחירי האשלג ולאי ודאות בשוק. בהודו, הירידה מיוחסת לפיחות המטבע 
המקומי ולירידה בהיקף הצריכה בשל גירעון בתקופת גשמי המונסון. ההאטה העולמית 

יצאו בביקוש לאשלג הובילה למגמת ירידה במחירי האשלג, ולכך שמספר יצרניות מובילות 
 חרונה בהכרזה על צמצום בהיקפי הייצור.לא

  :הביקוש העולמי לדשני פוספט ירד במהלך הרבעון השלישי של שנת ביקוש לדשני פוספט
בעיקר כתוצאה מביקוש נמוך בהודו, יבואנית הפוספט הגדולה בעולם כתוצאה מפיחות  2015

וצע. ביקוש נמוך בשער הרופי לעומת הדולר, רמת מלאים גבוהה וגשמי מונסון נמוכים מהממ
לפוספטים נרשם גם בברזיל. יבוא פוספטים לברזיל בתשעת החודשים הראשונים של השנה 

(. מחירי הפוספט ירדו בשיעור מתון עקב P2O5מיליון טון )במונחי  2.2 -ל 8%ירד ב 
ייצוא מסין. לאחרונה נרשמה עלייה בביקוש היקף ה עלייה עקבהיחלשות הביקוש ועקב 

פגעה  13%מע"מ בשיעור של  הוספת. יוהתקרבותה של עונת דישון הסתעם בארה"ב, 
עונת בביקוש המקומי לדשני פוספט בסין אולם לאחרונה נרשמה עלייה בהתעניינות לקראת 

 הסתיו.דישון 

 :תוצאות הפעילות במגזר הדשנים המיוחדים הושפעו לרעה בשל הימשכותה  דשנים מיוחדים
 נאי מאקרו. ובשל תהגוברת תחרות מגמת השל 
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 כיל מוצרים תעשייתיים:

 
 :התפתחויות מרכזיות

 

 רמת הייצור הגיעה בסוף הרבעון ליעד שנקבע על ידי החברה.: ותרכובות ברום ברום 
 

  :בהגדלת הרווח באמצעות למקד את מאמציה החברה ממשיכה מחירי הברום ונגזרותיו
באסיה עלו בהשוואה למחירים מחירי הברום ונגזרותיו  הפחתת עלויות והעלאת מחירים.

במדיניות העלאת המחירים שעליה דיווחה החברה. עליית  בשנה שעברה וכיל ממשיכה
כמו כן מירידה בייבוא וברגולציה מחמירה של רשויות סין לגבי חומרים המחירים נובעת 

עלו כתוצאה מעליית  בסיןמחירי תרכובות הברום . מסוכנים, בעקבות הפיצוץ בנמל טיאנג'ין.
 מחירי הברום.

 

 ברבעון הרביעי השנה ובשנת  כיל צופה כי העלייה במחירים תביא לשיפור נוסף במרווחים
 ., בהתאם לכניסה לתוקף של המחירים החדשים ובהתאם לתקופות הנקובות בחוזים2016

 

 יית אגירת אנרגיה מבוססתטכנולוגהטמיעה כיל  ברום לאגירת אנרגיה:-סוללה מבוססת-
כיל בשילוב טכנולוגיית אלקטרוליטים של  פאוור חברת פרימוסשר פותחה על ידי אברום, 

. זהו צעד בקליפורניה כיל מוצרי תכלית של המוצרים לטיפול באשבמפעל  ים תעשייתיים,רמוצ
בי חדש נוסף הממחיש את נחישותה של כיל לפתח טכנולוגיות אגירת אנרגיה כיישום אטרקטי

של יעילים מבחינת אגירה ואחסון הברום הינה הפתרון האידיאלי -מבוססתהטכנולוגיה . לברום
כיל מעריכה כי צעד זה יביא . שליטה בזמני הצריכה, ומאפשרת אנרגיה עם זמן פריקה ארוך

בניהול הצריכה בשעות  בשנה מעלויות צריכת האנרגיה העצמאית במפעל 16%לחסכון של 
פיתוח זה מצטרף לשורה של יישומים  בלא צורך בכל שינוי בתהליכי הייצור., וזאת העומס

 על מנת ליצור פוטנציאל צמיחה משמעותי בביקוש לברום.  ,אשר החברה מפתחת
 

 :נרשמת עלייה בביקוש למעכב הבערה הפולימרי החדש לחומרי בידוד  מעכב בערה פולימרי
רב יצרני חומרי הבידוד באירופה בעקבות השינוי שנעשה בק, FR122P הבנייהבתחום 

ואלברמל לסיים את ההתקשרות להקמת כיל . במהלך הרבעון החליטו HBCD-את השהחליפו 
. יחד עם זאת, בכוונת הצדדים לדון בדבר הסכם לייצור מעכב הבעירה החדש מיזם משותף

 .את המוצראספקה ארוך טווח, לפיו, כיל תספק לאלברמל 
 

 7-9/2015 7-9/2014 

מיליוני  
 דולרים

מיליוני  %
 דולרים

% 

 **21 328 **20 282 *הכנסות

 ***11 36 - 28 רווח תפעולי 

 ***11 36 - 36 רווח תפעולי מתואם
 * כולל הכנסות ממכירות בין מגזרים

 ** באחוזים מסך מכירות החברה
 *** באחוזים מסך מכירות המגזר

 
השביתה מתהליך החזרה לקצב הייצור לאחר סיום ברבעון נובעת כתוצאה במגזר מכירות ב הירידה

 ,קיטון בכמויות שנמכרו בעיקר של מעכבי בעירה על בסיס ברוםמ ,בכיל נאות חובב ובכיל ים המלח
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ירידה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מעליה במחירי המכירה של הברום  .ומהשפעת שער החליפין
 .מעכבי הבעירה על בסיס ברוםו אלמנטריה
 

בכיל נאות חובב  שביתהמתהליך החזרה לקצב הייצור לאחר סיום ההושפע הרווח התפעולי ברבעון 
הרווח התפעולי המתואם ברבעון הושפע לחיוב בעיקר  .ובכיל ים המלח ומהפרשה לתביעה משפטית

מבוססי ברום, מירידה במחירי האנרגיה וחומרי מעכבי בעירה יה במחירי המכירה בעיקר של ימעל
 .מנגד, תמהיל המוצרים שנמכרו והקיטון בכמויות שיוצרו ונמכרו קיזז במלואו השפעות אלו הגלם.

 

 מגמות בשוק:

 במהלך הרבעון, הורגשה מגמת ירידה בביקוש למעכבי בעירה ברום: -מעכבי בעירה מבוססי
, זאת לאור המצב הכלכלי בסין 2014מבוססי ברום לשוק המעגלים המודפסים בהשוואה לשנת 

נשאר יחסית  TBBA-( בזמן שמחיר הBisphenol A)  BPAודחיית רכש בעקבות ירידת מחירי
 וכן מהפחתות מלאיםנחלש בעקבות תנאי הכלכלה העולמית  ביקוש בשוק הטלוויזיותהגבוה. 

כתוצאה  . כמו כן, חלה ירידה בביקוש למוצרים מבוססי ברום אחריםלאורך שרשרת הייצור
ותחרות חזקה בתעשיית סיבי הפוליאסטר. לעומת ים האגרו כימיים מהחלשות הביקושים בשווק

 רה בשוקי הקונקטורים לחשמל ולכלי רכב.יביקוש יציב למעכבי בעזאת, נרשם ברבעון 

 כתוצאה מהיחלשות האירו לעומת  המכירותבמהלך הרבעון, נפגעו זרחן: -מעכבי בעירה מבוססי
 ים.הדולר וכתוצאה מעלייה בתחרות מצד יצרנים סינ

  :במהלך הרבעון נרשם ביקוש גבוה יחסית לתמיסות צלולות תמיסות צלולות לקידוחי נפט
לקידוחי נפט, לאור ביקושים באפריקה, בדרום אמריקה ובמפרץ מקסיקו מול האטה באזור הים 

 מחירי הנפט. לתמיסות צלולות לאור הירידה בביקוש כיל צופה ירידה בהצפוני. 

  :במהלך הרבעון נרשמה צמיחה במכירת תרכובות ברום לנטרול פליטות נטרול פליטות כספית
 בפליטות הכספית שלהן.  כאשר תחנות כוח נוספות נערכות לטיפול , Merquel)כספית )

 
 כיל מוצרי תכלית:

 
 התפתחויות מרכזיות:

  בנטרול פעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברה ואשר נמכרו במלואן במהלך חציה הראשון של
השנה, המכירות והרווח התפעולי ברבעון היו במגמת צמיחה, והושפעו באופן חיובי מהאינטגרציה 

 עיכובל במכירת מוצריםועלייה   Prolactalהמוצלחת של פעילות המוצרים עתירי החלבון של
 יער. שריפות

 .ירידה במכירות בשל תחרות גוברת בארה"ב קוזזה בחלקה באמצעות עלייה: תוספים מתקדמים 
 במכירת מעכבי בעירה למניעת שריפות בצפון אמריקה ועלייה במכירת חומצות באירופה.

 הביקוש גדל באופן משמעותי כתוצאה מכמות  גבוהה  יער:שריפות  למניעת מוצרים לעיכוב
מאוד של שריפות בקנדה ובצפון מערב ארה"ב במהלך הרבעון ומהגדלה משמעותית בקיבולת 

 .הבריתמכלי הלקוחות בארצות 
 

 7-9/2015 7-9/2014 

מיליוני  
 דולרים

מיליוני  %
 דולרים

% 

 **29 451 **30 419 *הכנסות

 ***15 66 ***14 59 רווח תפעולי 
 * כולל הכנסות ממכירות בין מגזרים

 ** באחוזים מסך מכירות החברה
 *** באחוזים מסך מכירות המגזר
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ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה, מהשפעת היקף המכירות ברבעון נובעת בעיקר הירידה ב
ומקיטון  ,השינויים בשערי החליפין בעיקר מפיחות של שער האירו והריאל הברזילאי לעומת הדולר

איחוד לראשונה של בעקבות זה  בין השארהמכירה יה בכמויות יבמחירי המכירה. מנגד, חלה על
 חברות שנרכשו.

 
עת בעיקר ממימוש פעילויות שאינן בעסקי הליבה, מירידה במחירי רווח התפעולי ברבעון נובהירידה ב

יה בהוצאות תפעוליות בקשר עם עדכון ויישום אסטרטגיית יה בהוצאות ההובלה ומעליהמכירה, מעלי
 יה בכמויות שנמכרו וירידה במחירי חומרי הגלם והאנרגיה.יהחברה. מנגד, חלה על

 

 :בעסקי החברהבשוק ו מגמות
 

  :מיזוג פעילותמ לחיובושפעו ברבעון ה המכירותתוספי מזון מיוחדים המזון Prolactal,  אשר
חולשה במכירות במזרח אירופה, המשבר הפיננסי ברוסיה וחולשה במכירות  ע"יקוזזה בחלקה 
, לאור היחלשות המכירות של חברות מזון גדולות בשל שינויים רבים בהעדפות בצפון אמריקה
ק. פעילות תוספי המזון המיוחדים מוסיפה להביא לידי ביטוי את התכנית הצרכנים ובשו

האסטרטגית למתן מענה לביקוש בקרב הצרכנים למזון בריא יותר עם רמת חלבונים גבוהה, תוך 
 שמירה על המרקם ועל היציבות של המוצר. 

  :הביקוש לתוספים מתקדמים של המגזר נשאר יציב ברבעון. התחרות בשוק תוספים מתקדמים
האיסור הצפוי יה בייבוא מסין. יממשיכה להתחזק כתוצאה מעלבארה"ב החומצה הזרחתית 
, המשמש לתכשירים למדיחי כלים גרם לירידת הביקושים. מכירות  STPP-באירופה לשימוש ב

 . 2014, שנרכשה בסוף שנת Fosbrasilהחומצה הזרחתית הושפעו לחיוב מתרומתה של 
 

 עסקי ה-P2S5 ייצור  נינחלשו לעומת התקופה המקבילה אשתקד בעיקר כתוצאה מהשבתת מתק
באירופה, אשר צפויה להשפיע על השוק בצפון אמריקה ברבעון הרביעי של השנה, וכן חלה 

 היחלשות בביקוש למוצרים אלו. 
 
 

 15 מיליון דולר. הדיבידנד יחולק ביום 84 בהיקף של דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד
 .2015, בדצמבר
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בתקופה הנסקרת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, המותאמות להלן תמצית תוצאות הפעילות 
 במיליוני דולרים:

 
 התאמות לרווח התפעולי והנקי המדווח:

 

 7-9/2015 7-9/2014 1-9/2015 1-9/2014 2014 

 PAAG 197 262 619 583 758-מדווח בהתאם לרווח תפעולי 
 17 24 265 - 17 השפעת שביתת עובדים

רווח הון ממכירת עסקי שאינם בעסקי 
 הליבה

- - (223) - - 

 71 - 34 - - ירידת ערך נכסים בארה"ב ואירופה
 - - 42 - - הפרשה לפרישה מוקדמת 

 (36) - (7) - - רווח מכניסה לאיחוד 
 149 149 5 - 5 בגין תקופות עברהפרשה לבוררות 

 - - 12 - 2 שריפה באתר רותם
בגין  עלויות חשמלהפרשה לתשלום 

 תקופות עבר
16 - 12 - - 

 - - 8 - 5 הפרשה לתביעה משפטית
 1 1 - - - אחרות

 960 757 767 262 242 סה"כ רווח תפעולי מתואם

הוצאות מימון, אקווטי ומס כולל השפעת 
 המס על ההתאמות

88 83 244 176 265 

 695 581 523 179 154 סה"כ רווח נקי מתואם

 
 
 ודות כיל:א

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

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

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

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

רים לטיפול במים מספקים שאנו מייצרים מאפשרים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותר; המוצ
מים נקיים למיליוני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם; וחומרים אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ליצירת 
אנרגיה יעילה יותר וידידותית לסביבה, למניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח 

 במגוון מוצרים וחומרים. 
ונות ייחודיים, כולל פעילויות ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים, כמו כיל נהנית ממספר יתר

גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; סל מוצרים מאוזן ומגוון לשווקים המתפתחים; נוכחות רחבה 
ת קיימות הכוללת כיל פועלת במסגרת אסטרטגיי 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. 

כיל  ממניות 46%(. 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 14,000-כהציבור. החברה מעסיקה כיום 

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

 

 לפרטים נוספים:
 7716666-050נייד:  pr.com-yaara@fleisherיערה גרויסמן |   עמירם פליישר יועצים לתקשורת ויחסי ציבור

http://www.icl-group.com/
mailto:yaara@fleisher-pr.com

