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4102תוצאות הפעילות לרבעון הרביעי ולשנת  -כיל 

 תוצאות פיננסיות עיקריות

 המקביל אשתקד לעומת הרבעון 0% -של כ ירידה, דולר דיארמיל 0.2 -הסתכמו בכ הרביעירבעון ה הכנסות. 

  לעומת הרבעון  8% -של כ ירידה ,מיליון דולר 411 -הסתכם בכהרביעי  ברבעוןהמתואם הרווח התפעולי

 .המקביל אשתקד

 הרבעון המקביל לעומת 24%-של כ ירידה ,מיליון דולר 018 -הסתכם בכ הרביעיברבעון המתואם רווח הנקי ה 

בעיקר עקב עלייה בהוצאות המימון כתוצאה משינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים ושיעור מס  אשתקד

גבוה יותר כתוצאה מהיחלשות השקל לעומת הדולר. פיחות השקל לעומת הדולר צפוי להשפיע באופן חיובי 

 .ברבעונים הבאים

  מיליון דולר, ו 011דולר,  דמיליאר 1.0 -הסתכמו ל 4102הכנסות, רווח תפעולי מתואם ורווח נקי מתואם לשנת- 

 מיליון דולר, בהתאמה. 104

ציוני דרך אסטרטגיים חשובים הושגו ברבעון הרביעי כאשר כיל ממשיכה ליישם את אסטרטגיית 

"הצעד הבא קדימה" במטרה להרחיב את עסקי הליבה, להשיג מצוינות תפעולית ולאחד את פעילותה 

 הגלובלית

  4101 מיליון דולר בשנה לרווח התפעולי החל מסוף שנת 041תכנית ההתייעלות, המתוכננת לתרום ,

, ובכך יותר מפיצתה על השפעת השביתות והעיצומים 4102מיליון דולר לרווח התפעולי ב  011תרמה כ 

 בישראל במהלך השנה.

  שותפות אסטרטגית עםYunnan Yuntianhua יצרנית פוספטים מובילה בסין, תספק לכיל פלטפורמה ,

פוטנציאל להרחבה משמעותית של נוספת של פעילות בתחום הפוספטים עם אינטגרציה אנכית מלאה ו

 תחום הפוספטים המיוחדים בשווקים הצומחים של סין ואסיה. 

  נכון למועד הדיווח הושלמה מכירתם של מספר עסקים שאינם בעסקי הליבה אשר צפויה להניב

  .מיליון דולר 041-411בדרך להשגת תזרים נטו כולל לאחר מס של מיליון דולר,  011למעלה מ 

 מ  011%ת השלמת רכישFosbrasil היצרנית העיקרית בדרום אמריקה של חומצה זרחתית נקייה לשוקי ,

 המזון, התוספים המתקדמים והדשנים המיוחדים.

 :לאחר תום הרבעון 

, חברה אירופאית מובילה לייצור רכיבים מבוססי חלבון Prolactalכיל חתמה על הסכם לרכישת  -

 ילותה של כיל בתחום רכיבי המזון המיוחדים.חלב, בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחבת פע

כיל חנכה את המטה האירופאי של החברה באמסטרדם שיאגד בתוכו את מרכז השירותים  -

 המשותפים וארגון הרכש הגלובלי של כיל. 

 מינרליםיצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי  ,(NYSE & TASE:ICL) כיל – 4104 בפברואר 00תל אביב, ישראל, 

 והחומרים המורכבים המזון ,שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות בעיקר בשוקי החקלאותייחודיים 

 .4102בדצמבר  00 -בשהסתיים  רביעיפרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון ה
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  0,201   0,210   1,4,4   1,000  מכירות

 4.,0  ,44  01.1  400  08.2  4,201  04.0  4,001  רווח גולמי

 ,.8  040  04.2  0,2  1.,0  0,010  04.2  48,  רווח תפעולי

 04.2  408  02.0  411  00.0  0,001  ,.04  011  רווח תפעולי מתואם *

 8.8  044  8.1  040  4.,0  0,011  01.0  104  רווח לפני מס

רווח נקי לבעלי המניות 
 8.2  000  1.0  84  00.0  800  1.,  212  החברה של

רווח נקי מתואם לבעלי 
 00.8  004  ,.,  018  01.0  0,104  00.2  104  המניות של החברה *

 EBITDA 44.2  ,00  ,.40  014  42.0  0,440  44.1  0,022  ** מתואם 

  001   000   ,0,04   804  תזרים מפעילות שוטפת

  ,40   014   ,84   44,  השקעות ברכוש קבוע 

 

בעיקר הפרשה  4100חד פעמיות. בשנת ת ובנטרול השפעהרווח התפעולי המתואם הינו הרווח התפעולי  )*(

. 4100לפרישה מוקדמת בכיל רותם, הפרשה לפינוי פסולת בברום וירידת ערך נכסים שהוכרו ברבעון הרביעי 

בגין הפרשה עבור תקופות  מיליון דולר( 004 -)נטו ממס ומימון כ מיליון דולר 020 -סך של כבעיקר  4102בשנת 

מיליון דולר(  44 -מיליון דולר )נטו ממס כ 0, -מהחלטת הבוררות בעניין התמלוגים, סך של כ עבר כתוצאה

מיליון דולר )אין  01 -ירידת ערך נכסים בחברות מאוחדות בארה"ב ואירופה, רווח מכניסה לאיחוד בסך של כ

בשל מיליון דולר  ,0 –השפעת מס( בגין השלמת רכישת מלוא המניות של חברת פוסברזיל, הפסד בסך של כ 

  .מיליון דולר 0 -מיליון דולר( והוצאות אחרות בסך של כ 02 )נטו ממס רותםכיל שביתה בה

 

הרווח הנקי המתואם הינו הרווח הנקי בנטרול השפעות חד פעמיות )ההשפעות המפורטות לעיל ברווח התפעולי 

בגין שחרור רווחים  4100המתואם והוצאות המימון, נטו ממס(. וכן השפעות חד פעמיות בסעיף המס, בשנת 

עקבות הסכמי שומות עיקר במיליון דולר בגין הוצאת מס חד פעמית ב 14 -סך של כ 4102נת ובש כלואים

 (.0. )ראה הערה בעמוד בחברות מאוחדות באירופה

 

 .0עמוד פירוט בראה  (**)

 

 

תופעות יסוד גלובליות המתרחשות בשנים האחרונות, כגון גידול אוכלוסיית מסר " יו"ר כיל, מר ניר גלעד

העולם, עיור, עלייה ברמת החיים, חשיבות השמירה על הסביבה, התפתחות טכנולוגית ועוד, משפיעים באופן 

ניכר על הצרכים של האנושות. המודל העסקי הייחודי של כיל ותחומי הפעילות שלה הופכים אותה לחברה 

חה באספקת הצרכים החיוניים של האנושות בשוקי החקלאות, המזון והחומרים המורכבים, והם עומדים המתמ

בבסיס ההצלחה והצמיחה העסקית של כיל בעשור האחרון. אספקת הצרכים החיוניים של האנושות הוא בסיס 

 'עד הבא קדימההצ'עסקי מצוין וכיל שואפת לקיים אותו גם בעשור הבא. לשם כך פיתחנו את אסטרטגיית 

שתפקידה להפוך את כיל לחברה מובילה באספקת הצרכים החיוניים של אוכלוסיית העולם הגדלה בשווקי 

בנוסף לכך, השינויים הגלובליים הליבה שלנו, ובכך בעצם להבטיח את המשך הצלחת החברה גם בעשור הבא. 

שלת ישראל, מחדדים את הצורך בסביבה העסקית בה אנו פועלים, במקביל להכבדת נטל המס על ידי ממ

בהאצת מימוש התוכנית האסטרטגית הן בצד השקעה ורכישה של מנועי צמיחה מחוץ לישראל והן בצורך 

את  אופטימיותדירקטוריון החברה רואה בסיפוק, הערכה ו בהתייעלות והצטיינות תפעולית במפעלי החברה.

 ".ההישגים את ההנהלה על יו מודים ומברכואנ התהליך המרשים של מימוש האסטרטגיה על מרכיביה השונים
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עשתה כיל התקדמות משמעותית ביישום אלמנטים מרכזיים באסטרטגיית 'הצעד הבא קדימה'."  4102"במהלך 

השותפות אנו מחזקים את מיצוב נכסי המינרלים שלנו ע"י . "מנכ"ל ונשיא החברה, מר סטפן בורגסמסר 

, שתעניק לכיל פלטפורמה נוספת של פעילות פוספט אינטגרטיבית Yunnan Yuntianhuaהאסטרטגית בסין עם 

הרחבות כושר הייצור של אשלג ומלח ואקום בכיל איבריה ושל פוליסולפט בכיל , ע"י בקנה מידה עולמית

את פעילות מוצרי חיזקה כיל  4102במהלך שותפותנו עם אלנה פוטאש לכריית אשלג באתיופיה. ע"י אנגליה ו

מעכבי בערה פולימריים מתקדמים קית מובילה של דשנים מיוחדים, חומצה זרחתית מנוקה, כספההמשך 

שאינם עסקי מנגד, הצלחנו למכור לבעלים מתאימים יותר מספר נכסים בעלי ערך לתעשיית המזון.  תוספיםו

מבחינה רכבים. מיצובינו בשוקי החקלאות, המזון והחומרים המו , ואנו נשתמש בתזרים ממכירות אלה לחיזוקליבה

הייתה שנת מעבר לכיל ותוצאותינו הושפעו לא רק משיבושי העבודה בישראל והתפתחויות  4102פיננסית, 

אקטיביים שכללו פתרון נושא -מאקרו כלכליות בחלק מהשווקים בהם אנו פועלים, אלא גם ממאמצים פרו

ון של צעדים להשגת הפחתת עלויות, מגויישום תמלוגי העבר, הפחתת ערך נכסים שאינם בעסקי הליבה שלנו ו

 ." 4104כל אלה יהוו בסיס איתן לתוצאות משופרות ב 

 

 הסביבה העסקית והתפתחויות מרכזיות במגזרי הפעילות:

 כיל דשנים:

 שנה חזקה בתחום כמויות האשלג הושפעה לשלילה משיבושי עבודה בכיל ים המלח ברבעון הרביעי 

  הפוספט בתמיכת כמויות, עליות מחירים ועליית מדרגה מבחינה שביעות רצון רבה מביצועי תחום

 תפעולית

  בדשנים מיוחדים, חולשה בסביבה העסקית במזרח אירופה, יותר מקוזזה ע"י שיפורי התייעלות

 משמעותיים

  המשך ביקוש איתן לפוספט ושיפורים תפעוליים צפויים להוות משקל נגד לחוסר וודאות בטווח הקצר

 שנים המיוחדיםבשוק האשלג והד

 כיל מוצרים תעשייתיים:

 התמיסות הצלולות ביקוש יציב למעכבי בערה ולביוצידים על בסיס ברום צפוי להימשך בעוד שתחום  

 .4104החל מהמחצית השנייה של  מירידת מחירי הנפט לשלילה צפוי להיות מושפע

  במפעל  וההתייעלות תמכו ברווח התפעולי, בקיזוז השפעת שיבושי עבודה  המוצרים שנמכרותמהיל

 בישראל.התרכובות הבלתי יעיל 

  התקדמות בשיפור שולי הרווח באמצעות הפחתת עלויות ייצור והעלאת מחירי מוצרים, צפויה לספק

 .4104תוצאות בשנת 

 בות הברום, הצפויה לכלול את בתגובה לתוכניות ההתייעלות של כיל במפעל תרכו ,לאחר תום הרבעון

 4 עובדים, מועצת העובדים הודיעה על השבתת המפעל החל מתאריך 021הפסקת עבודתם של 

, ההתייעלות תונוקטת בכל האמצעים למזעור נזקי השביתה ולהשלמת תכניכיל  הנהלת. 4104בפברואר 

 .העובדים מועצת עם ומתן משא של בדרך לרבות

 כיל מוצרי תכלית:

  הרבעון הרביעי הושפעו מביקושים נמוכים באירופה, תחרות גוברת בארה"ב והפיחות ביורו.תוצאות

  רכיבי המזון המיוחדים יחידת פתרונות חדשים מרובי רכיבים בחמשת החודשים האחרונים ע"י  01השקת

.של כיל, מצביעה על הגידול בעסקי הליבה

 רכישת Fosbrasil ו- Prolactal .ייתרמו לסל המוצרים ולהתרחבות הגאוגרפית 

 

 

 במהלך הרבעון ציינה כיל אבני דרך משמעותיות ביישום תכניתה האסטרטגית:

 

 תכנית ההתייעלות:

בהתאם לאסטרטגיית "הצעד הבא קדימה" שאחת ממטרותיה השגת מצוינות תפעולית ושיפור היעילות, השיגה 

לקזז את השפעות  ו, שסייע4102במהלך ברווח התפעולי יליון דולר מ 011 -ככיל שיפורי התייעלות בהיקף של 

במגזר כיל דשנים. החברה ממשיכה ליישם צעדי  שיפור הושגמה 0%,כ עיצומי העובדים על הפעילות בישראל. 

וזאת, על אף סכסוכי העבודה  התייעלות במתקניה בישראל, בים המלח ובמפעל תרכובות הברום בנאות חובב

תשיק כיל את מרכז השירותים המשותפים בישראל )באר שבע(  4104. במהלך ה הנובעים מכךבמפעלי החבר

וליישם צעדי ובארה"ב )סט. לואיס( על מנת להשיג התייעלות נוספת  בנוסף על המרכזים באירופה )אמסטרדם(

הגלובלי של יורחבו גם סמכויות ארגון הרכש  4104ת נוספים במתקני החברה בעולם. במהלך מצוינות תפעולי
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ולאפשר חיסכון  4104צפויה אף היא להיות מושלמת במהלך  כיל ים המלחכיל. הקמת תחנת הכוח החדשה ב

 נוסף בעלויות האנרגיה.

 

 :Yunnan Yuntianhuaשותפות אסטרטגית עם 

, יצרנית הכימיקלים השנייה בגודלה בסין Yunnan Yuntianhuaכיל חתמה על הסכם לשותפות אסטרטגית עם 

( 41/41מיליארד דולר( ויצרנית הפוספטים השלישית בגודלה בעולם, להפעלת מיזם משותף ) 0 כ כנסות של)ה

פעילות פוספט בעלת אינטגרציה אנכית מלאה הכוללת מכרה פוספט בקנה מידה עולמי וייצור בשליטת כיל של 

 -בין כיל ל האסטרטגית השותפות את לחזק מיליון דולר. במטרה 244 כמוערך ב העסקהמוצרי המשך. היקף 

Yunnan Yuntianhua  ישמשו לרכישת  כיל מהשקעתמיליון דולר  410 -כ, שלהם המניות לבעלי מוסף ערך וליצור

 בבורסה הנסחרתהיצרנית המובילה בסין של סלע פוספט ודשנים, , Yunnan Yuntianhua -ב אסטרטגית אחזקה

 Yuntianhua מההון של  04% ייצגוהחדשות שיונפקו  מניותה.  (Shanghai :600096) שנגחאיערך של  לניירות

Yunnan מיליון דולר, היא במיזם המשותף לייצור  080 -יתרת שווי העסקה, בסך של כ .לכיל ההנפקה לאחר

המיזם המשותף ימנף את מומחיות הייצור, היכולות הטכניות מיליון דולר(.  011פוספט )בנוסף לחוב נטו של 

תי החברות ויכלול פלטפורמת מחקר ופיתוח משותפת לפיתוח תהליכים ומוצרים חדשים. והשיווקיות של ש

 .בכפוף לאישורי גופים ממשלתיים ורגולטוריים שונים 4101ברבעון הראשון של השלמת העסקה צפויה 

 פעילות שלהעסקי וירחיב את המודל  41%המיזם המשותף יגדיל את פלטפורמת הפוספט של כיל ביותר מ 

. בשילוב עם פעילות נוספים אטרקטיבייםגיאוגרפיים  לאזורים הערך שרשרת כל לאורך המתפרס פטהפוס

מיליארד דולר, באירופה, צפון אמריקה וברזיל, המיזם יעניק  4הפוספטים המיוחדים הקיימת של כיל שהיקפה כ 

 לכיל יכולות חשובות:

  לשוקי סין  הרחבת פלטפורמת הפוספטיותר ע"י העסקה תהפוך את כיל לשחקנית גדולה ותחרותית

 ואסיה הצומחים

 מרכזיוהיא הופכת לשחקן  הפוספט בתחום כיל של הגלובלי השוק נתח את ומכפילה כמעט הרכישה 

 ואסיה לדשנים, תוספי מזון וחומרים מורכבים. סין של הצומחים במהירות קיםובשו חדש

 דרום, סין :הגדולים משוקיה בשלושה עולמי מידה בקנה ותחרותית מגוונת המיזם יעניק לכיל פעילות 

 .והודו אסיה מזרח

 אינטגרציה  בעלת מובילה תגלובלי חיזוק מיצובה של יחידת הפוספטים המיוחדים של כיל כשחקנית

 .ביותר הגדולמיוחדים ה םמוצריה וסלאנכית 

 משולבים, אחד בישראל והשני בסין, על מנת  אתרים של כיל משנישרשרת האספקה הגלובלית  איזון

אספקה השרשרת ב סינרגיותתוך ניצול באירופה, אמריקה ואסיה,  יהטוב יותר ללקוחות שירות העניקל

 .ובהשקעות

  הזרחתית החומצהפוטנציאל להתרחבות משמעותית וניצול סינרגיות: שדרוג והרחבת מתקני ייצור של 

 שימוש"י ע 41/41ל  01/01ושינוי יחס קומודיטי/מוצרים מיוחדים מ  המשך מוצרי פעילות הרחבת, הנקייה

 צווארי פתיחת י"ע תייצור דשנים בתפזור , הרחבתגבוה מוסף ערך בעלי מוצרים הצעת, כיל של בידע

 ותהליכים. הייצור כושר ניצולת ושיפור, בקבוק

 להבטיח במטרה הנוכחיים הנמוכיםהפוספט  מחירי את לנצל לכיל יאפשרבמועד הנוכחי  העסקה ביצוע 

 .צומחיםעתודות לטווח ארוך ונתח שוק בשוקים 

תוך הרחבת שולי ה  ,לפעילות הראשונההחל מהשנה על בסיס מזומן למניה העסקה צפויה לתרום לרווח 

EBITDA  המיזם צפוי מיליון דולר בשנה תוך חמש שנים. להערכת כיל  01והשגת סינרגיות בהיקף של לפחות

 שנים מיום השלמת העסקה. חמשעל פני  מיליון דולר שיתפרסו 021 -( כCAPEXקיע )להש

 

 :Prolactalרכישת 

של כיל, שהנה חלק ממגזר כיל מוצרי תכלית, הודיעה על רכישת  Food Specialtiesלאחר תום הרבעון יחידת ה 

Prolactalקאות. השלמת העסקה צפויה , חברה אירופאית מובילה לייצור חלבוני חלב לתעשיית המזון והמש

מיליון  011, חברה פרטית שמכירותיה עמדו על כ Prolactal, בכפוף לאישורים רגולטוריים. 4104ברבעון השני של 

מייצרת מגוון של חלבוני חלב לתעשיית המשקאות, מוצרי החלב ותעשיית הבשר לשיפור  4102יורו בשנה ב 

נם רכיבים חיוניים, קלים לספיגה בעלי שימוש נרחב במזון היציבות והערכים התזונתיים. חלבוני חלב ה

לספורטאים, תינוקות ופעוטות ובמזון בריאות. שילוב יכולות האינטגרציה האנכית של כיל בתחום הפוספטים 

המיוחדים, יכולותיה הקיימות של החברה הנרכשת והידע המתקדם המצוי בשתי החברות יאפשר לכיל לספק 

תוספי מזון חדשניים, בעלי ערך מוסף לשיפור המרקם והיציבות העולים ביכולותיהם על מגוון רחב יותר של 

 פתרונות הקיימים כיום ולענות על הביקוש הגדל למזון ומשקאות בריאים בעלי רמת חלבון גבוהה.

כיל מצפה כי הרכישה תתרום לסינרגיות שיווק ומכירה משמעותיות במספר אזורים בעולם וכי הרכישה תתרום 

לרווח הנקי החל מהשנה הראשונה. הרכישה מהווה צעד אסטרטגי חשוב לחיזוק ולהרחבת פעילות הליבה של 
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ל כיל לפורמולטור אינטגרטיבי כיל בתחום רכיבי מזון מיוחדים ותסייע להפיכת יחידת רכיבי המזון המיוחדים ש

 גלובלי המספק פתרונות ייחודיים לשיפור המרקם והיציבות. 

 

 :Fosbrasilהשלמת רכישת 

, (011%-ל 22.44%)עלייה משיעור החזקה של Fosbrasil מ  011%במהלך הרבעון הרביעי השלימה כיל רכישת 

ויצרנית של ק המזון והדשנים המיוחדים לשובאמריקה הלטינית של חומצה זרחתית מנוקה  היצרנית המובילה

מיליון דולר. כיל היא יצרנית  011 כ מוצרי המשך מבוססי פוספט ודשנים מיוחדים בעלת הכנסות שנתיות של

גלובלית של חומצה זרחתית ומוצרי פוספט עם מתקני ייצור בישראל, ארה"ב, מקסיקו, גרמניה וסין. הרכישה 

בכושר הייצור של חומצה זרחתית  41%זיל ותתרום לעלייה של כמעט תרחיב את דריסת הרגל של כיל בבר

מנוקה, תוך שהיא הופכת את כיל למובילה בשוק הפוספטים המיוחדים לשוקי המזון, החומרים המורכבים 

להרחיב את תיק המוצרים, לשפר את התחרותיות ולנצל  והחקלאות בדרום אמריקה. איחוד החברות יאפשר לכיל

 אופטימיזציה של הפעילות והגברת השליטה על הייצור והשיווק. סינרגיות ע"י 

 

 מיליון דולר: //0-//1מימושי עסקים שאינם בתחומי הליבה במסלול להשגת תזרים לאחר מס של 

שאינם בתחומי הליבה של החברה. מכירת עסקי במהלך הרבעון חתמה כיל על הסכמים למימוש מספר עסקים 

מיליון דולר. מכירה זו, יחד עם  441 -( הצפויה להניב תזרים לאחר מס של כAlumina, Paper, Water)  APWה 

-Antiהמייצרת רכיבים לחיזוק נעלי עור וכן עסקי ה  Rhenoflexמימושים נוספים שנחתמו במהלך הרבעון כולל 

Germ  השתמש מיליון דולר. כיל מתכוונת ל 011וחברת מדנטק,  צפויים להניב תזרים לאחר מס של יותר מ

 בתקבולים אלה לחיזוק עסקי הליבה שלה.  

 

 :הקמת המטה האזורי באירופה

המטה באירופה.  פעילותהחדש ומרכז שירות שירכז את מטה באמסטרדם לאחר תום הרבעון הרביעי חנכה כיל 

החדש ישמש כאחד ממרכזי השירותים המשותפים הגלובליים של כיל )יחד עם המרכז שהוקם בארה"ב והמרכז 

העובדים שיאיישו את המרכז החדש  011תוכנן בישראל( וישמש גם כמרכז הרכש העולמי של החברה. בין המ

האירופאי.   M&Aיהיו גם המנהלים הבכירים של יחידות כיל באירופה וצוות ה 4104לאחר השלמתו באמצע 

ק את פעילות כיל המרכז ישמש כפלטפורמה ליצירת "כיל אחת" ויתרום להתייעלות ומצוינות תפעולית, יחז

באירופה ואת יחסיה ארוכי הטווח של החברה עם לקוחותיה וספקיה ביבשת. הסביבה העסקית והרגולטורית 

 התומכת בהולנד תספק גם סביבת עבודה מעצימה לחברה ולעובדיה.

 

 :Potash for Growth –אתיופיה 

את  4102דו, השיקה כיל בדצמבר בהו, Potash for Life חינוך החקלאים, בעקבות התוצאות החיוביות של פרויקט

באתיופיה. מטרת התכנית לממש את הפוטנציאל החקלאי במדינה ע"י קידום דישון   Potash for Growthהפרויקט

-מאוזן בקרב החקלאים תוך הגברת הפרודוקטיביות ושיפור התועלות הכלכליות כמו גם לתרום לייצור מזון בר

של קרקעות המדינה אשר תמליץ על  קות הדגמה, תמיכה בתכנית מיפוי ארציתקיימא. התכנית כוללת מאות חל

מוגבר על ידי סטודנטים לתארים מתקדמים בתחומים  ון האופטימאלי ברמה המקומית וכן תמיכה במחקרהדיש

לסייע בפיתוח מומחים כדי ו בנושא דישון מאוזןלהגדיל את הידע  במטרה ,של אשלג בקרקע ובצמחים באתיופיה

 צמח.הזונת בת

בהענקת ראיות מדעיות לחקלאים על היתרונות משמעותית התקדמות השיגה  4100בהודו ב התכנית שהושקה 

גידולים שונים שנבחנו  41 -הנובעת משימוש באשלג ביותר מ משופרתשבשימוש בדשני אשלג ועל הרווחיות ה

  בפועל.
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 :2/11ציוני דרך אסטרטגיים ופעילויות נוספות בשנת 

 

 : כיל איבריההרחבת פעילות ב

תוך  ,ספרד, כיל איבריהארוך בהייצור לטווח ה להרחבת תשתית ליצירת דולר מיליון 204 -כ כיל צפויה להשקיע

תחרותית ביותר כאשר העלות השולית צפויה להיות  לרמה אשלג לטון הייצור עלויות ה משמעותית שלהפחת

 תוביל, המפעל שלהרגל הסביבתית  טביעתבאופן משמעותי את  תצמצםש ,ההשקעה. המלח שבים לזו דומה

 מהאשלג 011%-לכ מגורען אשלג ייצור תגדילבשנה;  טון מיליון 0.2 -כל אשלגה ייצורכושר ב הדרגתי לגידול

 התשתית שדרוג תאפשר; בשנה טון מיליון 0.4 -כ של לכמות" וואקוםייצור "מלח  תכפיל; במקום המיוצר

בנמל ברצלונה באופן שיאפשר הפקה,  החברה וברציף במפעל)רמפת הכניסה למכרה(,  במכרה הלוגיסטית

, חדש אשלג מכרה פיתוח לשם מתקדם היתכנות מחקר תכלולו; אשלג טון מיליון 4.0-כשינוע וייצוא של 

 .בשנהנוספים  אשלג טון מיליון להפיק המתוכנן

 

  :נובל -אקצועם  הסכם

מלח ואקום  ןמיליון טו 0.4 ייצור ולשיווקללשיתוף פעולה ארוך טווח  מחייב לא הבנות מזכר על חתמה כיל

 .בספרד כיל איבריהאשלג לבן במפעל האשלג של  ןטו 41,111 -באיכות גבוהה ו
 

  שותפות אסטרטגית עם "אלאנה פוטאש":

 חלקכ הבאתיופי דאנקילפיתוח מכרה האשלג ל" פוטאש אלאנהחברת " עם אסטרטגי הסכם על חתמה כיל

ההסכם כולל החזקת מיעוט והסכם מכירה מחוץ לישראל.  אשלג מקורות לפיתוח האסטרטגיים ממאמציה

וכל , המכרה יאלאנהשבוצעו ע"י  היתכנות בדיקות סמך עלללקוחות כיל באסיה ובאפריקה.  שלוחמובלעדי 

 .בשנה אשלגכמיליון טון  מתחילת פיתוחו פיק בתוך פחות מחמש שניםלה

 

  :אנגליהכיל ב לפטופוליסייצור  הרחבת

מיליון ליש"ט להרחבת כושר הייצור והכרייה של פוליסולפט,  08כנית השקעה בהיקף אנגליה הודיעה על ת כיל

אלף טון בשנה. ממשלת  111 -אלף טון בשנה כיום לכ 001 -מ דשן סולפטי חדשני המורכב ממספר נוטריינטים,

 פרויקט.מיליון ליש"ט ל 2.0בריטניה אישרה מתן מענק בגובה של 

 

  :AmegA Sciences רכישת

חדשנית ומובילה תעשייתית מאנגליה של מוצרים  מפתחת, AmegA Sciencesאת  רכשהדשנים מיוחדים  כיל

פתרונות הקשורים לחיסכון במים, שימור מים  כוללהמיוחדת, גננות, דשא ומתקני נוחות,  החקלאותלשוקי 

 רחבתה באמצעותחקלאות מיוחדים  שוקיכיל דשנים מיוחדים ב מיצובה שלאת  זקתמח. הרכישה צמיחה שיפורו

 .המוצרים וסלהטכנולוגיה 

 

 אלבמרל:  עםמשותף לייצור מעכבי בעירה פולימריים  מיזםהקמת 

 של ייצור כושר לטון בשנה ומפעל בישראל בע 4,211מפעל בהולנד, בעל כושר ייצור של  יפעילהמשותף  המיזם

, מעכב הבערה HBCD -ל טיבהרנאלט יהווה שייוצר במיזם המשותף חדשה בעירהה מעכב. בשנה טון 01,111

, ובמדינות ביפןמשימוש בהדרגה במדינות האיחוד האירופי,  מוצאש XPS - ו EPS לשימושיהסטנדרטי הקיים כרגע 

, DOW Chemicalsן מחברת בסיס רישיו עללסביבה  ידידותייםאש  בטיחותנוספות. המיזם המשותף יציע פתרונות 

 שלהמשותף יהיה היצרן הגדול ביותר  המיזם .בשוק והעתידיים הקיימים הצרכים על ייענה הנוסף הייצור וכושר

 יתרונות לגודל.העלויות נמוכות יותר בשל ללסיכון נמוך יותר, כמו גם  זה, מה שיתרום פולימרי מעכב בעירה

 

  "ב:בארה למסחר רישום

מטרת . והן נסחרות כעת הן בת"א והן בניו יורקלמסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק,  הימניותרשימה את  כיל

הרישום היא להרחיב את בסיס המשקיעים הגלובלי של כיל, לשפר את נזילות מניותיה, לאפשר לכיל גישה 

 רחבה יותר לשוקי ההון הגלובליים ולשפר את גמישותה בניהול מבנה ההון שלה.

 

 השנייה:  ששינסקיוועדת  מסקנות

לאישור הקבינט החברתי כלכלי פה אחד את המלצות הועדה לבדיקת החלק היחסי אותו מקבלת  בהמשך

( ולאור הרעה בסביבה העסקית בישראל המתלווה 4משאבי טבע )ועדת שישינסקי בהמדינה כתוצאה משימוש 

 מיליון 41, -כ של בגובה בישראלהשקעות מתוכננות  ביטול עלדירקטוריון הרגולטורי, החליט הוודאות הלחוסר 

מפעל  סגירת; בחינה מחדש של דולר כמיליארד של בגובה בישראלמחדש של השקעות מתוכננות  בחינה; דולר

 התמקדותו ;הנובעות מפעילות המפעל( הסינרגיות בתרומת הממשלה להכרתכפוף ב) ,410המגנזיום בינואר 
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ליצירת ערך עסקי בישראל, תוך הוצאה לפועל של תכניות התייעלות במפעלי  בצמצום עלויות כמרכיב עיקרי

, כך שתהיה לכיל הקיימת כיום בישראל  לפעול לשינוי מהותי של הסביבה העסקית תמשיךהחברה בנגב. כיל 

 בעתיד.   מדינה גםהצדקה להשקיע ב

 

  :CDP -מארגון ה הכרה

האקלים. זו  יעל פעילותה להפחתת פליטות גזי חממה והתמודדות עם שינוי כמובילה עולמיתלהכרה זכתה כיל 

 08זוכה לציון  4102לשנת Carbon Disclosure Project  (CDP )-השנה השנייה ברציפות שהדוח של כיל לארגון ה

, טותלהפחתת פלי מאמציהעבור  A( במדד השקיפות של הארגון. כמו כן, כיל זכתה בציון המקסימלי 011)מתוך 

החברות המובילות בעולם, והשנייה בדירוגה מבין יצרניות הדשנים בעולם. כיל  041מה שממקם את כיל בין 

 כחלק מהאסטרטגיה שלה לקיימות, אחריות תאגידית ושקיפות.  CDPמגישה דוחות מפורטים ל 
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 4102תוצאות הפעילות 
 

 מכירות:

מיליון דולר בתקופה המקבילה  1,4,4 -כ מיליון דולר לעומת 1,000 -ככיל בתקופת הדוח הסתכמו במכירות 

מיליון  200 -בעיקר מירידה במחירי המכירה אשר הביאה לקיטון במכירות בסך של כ תנובע וז ירידהאשתקד. 

חברות שנרכשו  איחוד לראשונה של, ובכלל זה בכמויות המכירהדולר. ירידה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מגידול 

מיליון  08 -ומהשפעת השינוי בשער החליפין בסך של כ ליון דולרימ 444 -כ תרמהאשר  במהלך תקופת הדיווח,

 מיליון דולר. 11 -דולר. כתוצאה מהעיצומים בכיל ים המלח ברבעון הרביעי, נפגעו מכירות החברה בסך של כ

 

מיליון דולר בתקופה המקבילה  0,201 -כ מיליון דולר לעומת 0,210 -כהסתכמו ב ברבעון הרביעיכיל מכירות 

מיליון דולר ומירידה  24 -זו נובעת בעיקר כתוצאה מהשפעת השינוי בשער החליפין בסך של כ ירידהאשתקד. 

מיליון דולר. ירידה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מעליה במחירי המכירה אשר  41 -בכמויות המכירה בסך של כ

במהלך תקופת איחוד לראשונה של חברות שנרכשו מיליון דולר ומ 41 -ל כהביאה לגידול במכירות בסך ש

כתוצאה מהעיצומים בכיל ים המלח ברבעון  .ליון דולרימ 41 -במכירות בסך של כגידול אשר הביאה להדיווח, 

 מיליון דולר. 11 -הרביעי, נפגעו מכירות החברה בסך של כ

 

 גיאוגרפיים:להלן התפלגות המכירות על פי שווקים 

 

 1-12/2014 1-12/2013 10-12/2014 10-12/2013 

 מיליוני 
 דולר

%  
 מיליוני
 דולר

% 
 מיליוני
 דולר

% 
 מיליוני
 דולר

% 
 

 4.0  80  2.0  48  4.0  000  2.1  482  ישראל

 00.4  4,1  ,.44  008  00.4  ,0,41  44.4  0,0,2  צפון אמריקה

 8.1  040  00.0  ,01  00.0  28,  0.0  410  דרום אמריקה

 8.,0  404  01.4  418  0.,0  4,0,8  00.0  4,080  אירופה

 ,.44  012  40.0  400  40.0  0,212  40.0  0,400  אסיה

 4.4  ,0  0.8  40  4.1  041  0.4  001  שאר העולם

 /0//1  1,111  /0//1  1,1/1  /0//1  1,2,2  /0//1  1,111  סה"כ
 

 

כמותית כתוצאה מעלייה בעיקר בצפון אמריקה  במכירות גידול מצביעה על בתקופת הדוח התפלגות המכירות

ברום וכלור, מוצרי ברום אנאורגניים ומוצרי מגנזיה. כמו כן  ביוצידים לטיפול במים על בסיס ,אשלגבמכירות של 

וגידול  Hagesudבעיקר כתוצאה מרכישת  ,באירופה הנובע מגידול במכירות מגזר מוצרי תכליתגידול במכירות 

לעומת בעיקר כתוצאה מירידה במחירי המכירה של האשלג  ,חל קיטון במכירות באסיה מנגד, .P2S5במכירת 

נובעת בדרום אמריקה למעט סין. הירידה וכתוצאה מירידה בכמויות המכירה של האשלג באסיה, אשתקד 

הירידה  .ה המקבילה אשתקדבעיקר כתוצאה מירידה בכמויות ובמחירי הדשנים והאשלג שנמכרו לעומת התקופ

רותם ומירידה בכמויות האשלג כיל בדרום אמריקה נובעת בעיקר מהשפעת השביתה בשנמכרו בכמויות הדשנים 

 עקב אי זמינות אשלג מגולען.

 

בכמויות ובמחירי מעלייה מצביעה על גידול במכירות בצפון אמריקה בעיקר כתוצאה  ברבעון התפלגות המכירות

ברום אנאורגאניים ומוצרי מגנזיה. הגידול במכירות בדרום  מוצריכמותית במכירות של לייה מעהאשלג שנמכר ו

כתוצאה מירידה  במכירות באסיה בעיקרחל קיטון  מנגד, .אשלג שנמכרבכמויות ובמחירי מעלייה אמריקה נובע 

בכיל ים המלח. הירידה באירופה נובעת בעיקר מקיטון  כתוצאה מהעיצומיםירה של האשלג בסין בכמויות המכ

ועל המכירות של  והשפעת החלשות היורו לעומת הדולר על מחיר האשלג הדולרישל האשלג  בכמויות המכירה

 . P2S5 של תווגידול במכיר Hagesudרכישת מהתרומה של קוזזה בחלקה כתוצאה זו ירידה  .כיל מוצרי תכלית
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 עלות המכר:

מיליון דולר  0,814 -מיליון דולר לעומת עלות של כ 0,004 -מכר בתקופת הדוח הסתכמה לסך של כעלות ה

מיליון דולר. הגידול בעלות המכר נובע בעיקר מעליה בכמויות  40 -של כ עליהבתקופה המקבילה אשתקד, 

מיליון דולר,  001 -שנמכרו, ובכלל זה איחוד לראשונה של חברות שנרכשו במהלך תקופת הדיווח, בסך של כ

 41 -בסך של כרותם כיל מהשפעת השביתה במיליון דולר,  04 -מהשפעת השינוי בשער החליפין בסך של כ

ומגידול בהוצאות תמלוגים בתקופה מיליון דולר,  0 -יזוז תקבול מביטוח שביתה בסך של כמיליון דולר, בק

כתוצאה מירידה . עליה זו קוזזה בחלקה מיליון דולר 04 -בסך של כ בנושא זההשוטפת כתוצאה מפסק הבוררות 

מיליון דולר,  00 -כמירידה בהוצאות השכר בסך של מיליון דולר,  41 -במחירי חומרי הגלם והאנרגיה בסך של כ

, מיליון דולר 04 -אחרות בסך של כמירידה בהוצאות תפעוליות בעיקר מהשפעת פרישת העובדים בכיל רותם, ו

 . בין היתר כתוצאה מירידה בהוצאות אחזקה וקבלנים וקיטון בתמלוגים כתוצאה מהירידה במכירות

  

מיליון דולר בתקופה  880 -מיליון דולר לעומת עלות של כ 801 -עלות המכר ברבעון הרביעי הסתכמה לסך של כ

מיליון דולר,  ,4 -המקבילה אשתקד. עלות המכר הושפעה בעיקר מעליה במחירי חומרי הגלם בסך של כ

מגידול בהוצאות ו ן דולרמיליו 41 -מאיחוד לראשונה של חברות שנרכשו במהלך תקופת הדיווח, בסך של כ

השינוי . עליה זו קוזזה ברובה ע"י מיליון דולר 2 -תמלוגים בתקופה השוטפת כתוצאה מפסק הבוררות בסך של כ

 מיליון דולר.  0 -מיליון דולר ומתקבול מביטוח שביתה בכיל רותם בסך של כ 20 -החליפין בסך של כ יבשער

 

 תקופה המדווחתעלויות האנרגיה ב .בתקופת הדוח מסך עלויות התפעול של כיל %, -כ היוו עלויות האנרגיה

המביא לחיסכון כתוצאה טבעי גז שימוש מוגבר יותר באשתקד כתוצאה מ לתקופה המקבילהירדו ביחס 

בעלויות נמוכות ביחס למחיר  OPC ומההתקשרות לרכישת חשמל מחברת ,מהחלפת השימוש בדלקים יקרים

  ., אשר תרמה לירידה בעלויות האנרגיה בתקופה המדווחתהחשמל הנרכש מחברת החשמל

 

 

 הוצאות מכירה ושיווק:

מיליון דולר  841 -מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ 800 -כהסתכמו בבתקופת הדוח הוצאות מכירה ושיווק 

כוללות בעיקר עלויות בגין הובלה ימית, הובלה יבשתית, הוצאות מכירה ושיווק  בתקופה המקבילה אשתקד.

בעיקר מירידה בהוצאות ההובלה כתוצאה מירידת מחירי בהוצאות נובעת  ירידהה עמלות מכירה ושכר עובדים.

  והיבשתית ושינוי בתמהיל היעדים והמוצרים. ההובלה הימית

 

מיליון דולר  441 -מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ 002 -כהסתכמו בברבעון הרביעי הוצאות מכירה ושיווק 

ההובלה כתוצאה מירידת מחירי מירידה בהוצאות בהוצאות נובעת בעיקר  רידהיה בתקופה המקבילה אשתקד.

  מירידה בכמויות המכירה.והמוצרים וההובלה הימית והיבשתית, שינוי בתמהיל היעדים 

 

 010 -והסתכמו לסך של כ בתקופת הדוח מסך עלויות התפעול של כיל %, -כ היווהוצאות ההובלה הימית 

עלייה במחירי  4100מיליון דולר. לאחר מספר שנים של ירידה במחירי ההובלה הימית בצובר החלה באמצע שנת 

 BDI)מדד ההובלה הימית  4100נקודות באמצע דצמבר  ,4,00 לרמה שלשנים  0אף לשיא של  השהגיעההובלה, 

- Baltic Dry Index .) והמדד הממוצע ירדו המחירים לרמתם טרם העלייה  4102החל מהרבעון הראשון של שנת

פחות  21% עמד עלהמדד הממוצע לרבעון , 4100מהמדד הממוצע לשנת פחות  8%עמד על  4102לשנת 

ירידת  תהשפע ., חלקו מוסבר בירידת מחירי הדלקים בתקופה זו4100 של רביעימהמדד הממוצע לרבעון ה

 .כתוצאה מגידול בכמויות המכירה תהובלה הימימעליה בקוזזה בחלקה  לעיל, מחירי ההובלה הימית כאמור

 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות: 

ליון דולר ימ 480 -של כ בהשוואה לסךמיליון דולר  011 -כהסתכמו ב בתקופת הדוח הוצאות הנהלה וכלליות

של  בהשוואה לסךמיליון דולר,  81 -כהסתכמו בברבעון הוצאות הנהלה וכלליות  תקופה המקבילה אשתקד.ב

הוצאות ההנהלה וכלליות גדלו בין היתר כתוצאה מאיחוד  תקופה המקבילה אשתקד.בליון דולר ימ 2, -כ

לראשונה של חברות שנרכשו במהלך תקופת הדיווח ומהוצאות ייעוץ ואחרות בקשר עם עדכון ויישום אסטרטגיית 

 יורק ותהליכים נוספים. -החברה, הנפקת החברה בבורסה בניו
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 הוצאות מחקר ופיתוח: 

ליון דולר לעומת התקופה ימ 2 -כבסך של  עליהמיליון דולר,  ,8 -כהסתכמו ב בתקופת הדוח הוצאות המו"פ

ליון דולר לעומת ימ 4 -כבסך של  ירידהמיליון דולר,  41 -כהסתכמו בברבעון  המקבילה אשתקד. הוצאות המו"פ

 התקופה המקבילה אשתקד. 

 

 

 הוצאות אחרות:

מיליון דולר בתקופה  02 -מיליון דולר לעומת כ ,41 -הוצאות אחרות נטו בתקופה הדוח, הסתכמו לסך של כ

מיליון דולר )לפני  020 -המקבילה אשתקד. ההוצאות האחרות כוללות בעיקר הוצאה חד פעמית בסך של כ

הוצאות ריבית והשפעת המס( בגין תקופות העבר, כתוצאה מפסק הבוררות בעניין התמלוגים, ומירידת ערך 

מיליון דולר. עליה זו קוזזה בחלקה מרווח מכניסה  0, -ירופה בסך של כנכסים בחברות מאוחדות בארה"ב וא

מיליון דולר כתוצאה מרכישת מלוא ההחזקות בחברת פוסברזיל. ההוצאות האחרות  01 -לאיחוד בסך של כ

לטיפול מיליון דולר, הפרשה  11 -לפרישה מוקדמת בכיל רותם בסך של כהפרשה אשתקד כללו בעיקר 

  מיליון דולר. 01 -כבסך של מיליון דולר וירידת ערך נכסים  44 -בפסולת בסך של כ

 

ההוצאות כוללות בעיקר רווח מכניסה לאיחוד מיליון דולר.  24 -הוצאות אחרות נטו ברבעון הסתכמו לסך של כ

זוז ירידת ערך נכסים מיליון דולר כתוצאה מרכישת מלוא ההחזקות בחברת פוסברזיל בקי 01 -בסך של כ

הפרשה ההוצאות האחרות אשתקד כללו בעיקר  מיליון דולר. 0, -בחברות מאוחדות בארה"ב ואירופה בסך של כ

מיליון דולר  44 -סולת בסך של כלטיפול בפמיליון דולר, הפרשה  11 -לפרישה מוקדמת בכיל רותם בסך של כ

  מיליון דולר. 01 -כבסך של ירידת ערך נכסים ו

 

 

EBITDA  לתקופת הפעילותהמתואם *: 

 EBITDA -החישוב  בהתאמה. 0,022 -ו 014 -כ  עמדה על 4102המתואם לרבעון הרביעי ולשנת  EBITDA -ה

 נעשה במיליוני דולרים, כדלקמן:המתואם 

 

 1-1202/11 1-1202/11 1/-1202/11 1/-1202/11 
 

 000  84  800  212  רווח נקי לבעלי ההון של החברה

 04  04  008  041  פחת

 1  11  ,4  041  הוצאות מימון, נטו

 4  01  481  011  מיסים על הכנסה

 04  41  04  414  הוצאות חד פעמיות

 ,11  1/0  1,001  1,111  סה"כ

 

רווח נקי מתואם לבעלי ו רווח תפעולי מתואםמתואם,  EBITDA)*( בדוח זה אנו משתמשים במדדים הפיננסים 

 -. החברה משתמשת במדד זה לצורך השוואה של התוצאות התפעוליות בין התקופות. ההחברה המניות של

EBITDA  המתואם מוגדר כרווח הנקי לבעלי המניות של החברה בנטרול פחת והפחתות, הוצאות מימון נטו ומסים

לבעלי המניות  על ההכנסה וכן בנטרול הוצאות/הכנסות חד פעמיות אשר הותאמו לרווח התפעולי ולרווח הנקי

 של החברה.

המתואם הינו המדד המתאים לצורך השוואתיות של התוצאות התפעוליות  EBITDA-החברה מאמינה כי ה

באמצעות נטרול הפרשים אפשריים הנובעים מהבדלים בין החברות העשויים לנבוע מסיבות שאינן קשורות 

נטו(, מיסוי )משפיע על מסים על ההכנסה( גיל  לביצועים תפעוליים כגון מבנה ההון )משפיע על הוצאות מימון,

המתואם אינו אופן הדיווח   EBITDA-הנכסים והפחת החשבונאי של הנכסים )משפיעים על הפחת והפחתות(. ה

המתואם  EBITDA. הנהלת החברה מאמינה כי IFRS -ה  של התוצאות הכספיות של חברות כפי שנדרש על פי

אין  יסטים ולציבור לצורך הערכת התוצאות התפעוליות של החברה. מספק מידע שימושי למשקיעים, אנל

המתואם מדד יחיד לביצועי החברה ואין להשתמש בו כתחליף או בנפרד מהרווח התפעולי או  EBITDA -לראות ב

כמדד לרווחיות או נזילותה של  IFRS -נתונים אחרים בדוחות החברה או תזרימי המזומנים שנערכו בהתאם ל

והתחייבויות אחרות של החברה לרבות  חוב החזרי את בחשבון לוקח אינו המתואם EBITDA-דד ההחברה. מ

 -ייתכן כי מדד ה .יהיו זמינים לשימוש בעתיד אשרהוצאות הוניות ולכן אין להשתמש במדד זה כצפי לסכומים 
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EBITDA מדווחים על ידי חברות המתואם, כפי שמוצג על ידי החברה אינו בר השוואה למדדים בעלי מינוח דומה ה

 אחרות בשל ההבדלים באופן חישובם.

 

 

 הוצאות מימון:

מיליון  ,4 -של כמימון נטו  הוצאותמיליון דולר, בהשוואה ל 041 -הסתכמו בכבתקופת הדוח המימון נטו  הוצאות

ם בעיקר בקשר עמיליוני דולר  04 -סך של כב הפרשה המימון כוללות הוצאות. בתקופה המקבילה אשתקד דולר

, הסתכמו הוצאות המימון ההפרשה כאמור לעיל בניטרול .בנושא התמלוגים 4102במאי  00פסק הבוררות מיום 

העלייה נבעה בעיקר  המקבילה אשתקד.מיליוני דולר לעומת התקופה  97 -של כעליה  מיליוני דולר, 124 -בכ

מיליוני דולר, הוצאות בגין שינוי בשווי ההוגן של עסקאות גידור, אנרגיה  21 -בהוצאות הריבית בסך של כ מגידול

מיליון דולר בתקופה המקבילה  20-מיליון דולר לעומת הכנסות של כ 20-והובלה ימית בתקופה בסך של כ

השפעת הפרשי שער על הפרשות אשתקד וכתוצאה מהוצאות בגין שינוי בשווי ההוגן של עסקאות מטבע וריבית ו

מיליון דולר בתקופה המקבילה  21-מיליון דולר, לעומת הכנסות של כ 1-בתקופה בסך של כ להטבות עובדים

. כמו כן, מיליון דולר 0 -עובדים בסך של כחלה ירידה בהוצאות הריבית בגין הפרשות להטבות  ,מנגד אשתקד.

 .לר בתקופהמיליון דו 01הוונו עלויות אשראי בסכום של 

  

מיליון  1 -של כמימון נטו  הוצאותמיליון דולר, בהשוואה ל 11 -הסתכמו בכ הרביעיברבעון המימון נטו  הוצאות

רבעון, לעומת בבהוצאות המימון  עליהמיליוני דולר. ה 11 -של כ עליה, דולר בתקופה המקבילה אשתקד

מיליוני דולר, הוצאות בגין  6 -הריבית בסך של כהתקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר מגידול בהוצאות 

מיליון דולר לעומת הכנסות  40-והובלה ימית בתקופה בסך של כשינוי בשווי ההוגן של עסקאות גידור, אנרגיה 

מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד וכתוצאה מהוצאות בגין שינוי בשווי ההוגן של עסקאות מטבע  8-של כ

מיליון דולר, לעומת הכנסות  04-בתקופה בסך של כ השפעת הפרשי שער על הפרשות להטבות עובדיםוריבית ו

ת מנגד חלה ירידה בהוצאות הריבית בגין הפרשות להטבודולר בתקופה המקבילה אשתקד.  מיליון 4-של כ

 .ימיליון דולר ברבעון הרביע 00. כמו כן, הוונו עלויות אשראי בסכום של מיליון דולר 1 -עובדים בסך כ

 

 

 הוצאות מסים:

מיליון דולר  481 -בסך של כוצאות מס המיליון דולר בהשוואה ל 011 -כהסתכמו ב בתקופת הדוח וצאות המסה

שיעור אשתקד.  44.4% -בהשוואה לכ 41.0% -בתקופה המקבילה אשתקד. שעור המס מהרווח לפני מס הוא כ

ר קיבעמיליון דולר  14 -בסך של כת ות מס חד פעמיומהוצאבעיקר  עהושפבתקופת הדיווח הוצאות המס 

, מהשינוי בשער החליפין של הדולר ביחס לשקל אשר גרם בות הסכם שומות בחברות מאוחדות באירופהבעק

לגידול בשיעור המס של חברות הפועלות בישראל שמקורו בהפרשים בגין בסיס המדידה ומעליה בשיעור מס 

המס כללו הוצאת מס חד פעמית שהוכרה  . בתקופה המקבילה אשתקד הוצאות41.4% -החברות בישראל ל

 .מיליון דולר ,01 -בגין שחרור רווחים כלואים בסך של כ

 

מיליון דולר  4 -בסך של כוצאות מס המיליון דולר בהשוואה ל 01 -כהסתכמו בברבעון הרביעי  וצאות המסה

שיעור  .אשתקד 2.1% -בהשוואה לכ 40.4% -אשתקד. שעור המס מהרווח לפני מס הוא כ המקביל רבעוןב

ניכוי נוסף לצורכי מס בגין הקטנת מהוצאת מס חד פעמית בעקבות בעיקר  הוצאות המס ברבעון הושפע

מהשינוי בשער   מיליון דולר 11 -בסך של כבתקופות עבר  ע"י חברה מאוחדת באירופה ושבוצעהשקעות 

החליפין של הדולר ביחס לשקל אשר גרם לגידול בשיעור המס של חברות הפועלות בישראל שמקורו 

ומניכוי מס בגין דיבידנד בין  41.4% -שיעור מס החברות בישראל למעליה בגין בסיס המדידה, בהפרשים ב

רות מאוחדות בחו"ל. הוצאות המס הנמוכות אשתקד נבעו בעיקר מהשינוי בשער החליפין של הדולר ביחס חב

 לשקל אשר גרמה לקיטון בשיעור המס של החברות הפועלות בישראל שמקורה בהפרשים בבסיס המדידה.

 

סף מעבר התקבלה שומה מאת רשות המיסים על פיה נדרשת החברה לתשלום מס נו 4100בדצמבר  40ביום 

מליון דולר. החברה השיגה על שומת רשות  401 -בסך של כ 4110-4100לסכום אותו שילמה בגין השנים 

מיליון  411 -כ על הנוסף המס סכום את המעמיד המסים רשות מאת צו התקבל 4104בינואר  ,4המיסים. ביום 

 ורותם אמפרט נגב אינן המלח ים מפעלי ,כיל של הבנות החברות כי היא המסים רשות שלדולר. עיקר טענתה 

זה בשנת  לחוק 11 מס תיקון של לתוקף כניסתו ממועד החל וזאת, הון השקעות עידוד חוק מכוח להטבות זכאיות

לא  .הצו על ערעור להגיש נערכת המשפטיים יועציה ובסיוע המסים רשות עמדת על חולקת החברה. 4114

 נכללה הפרשה למס בדוחות הכספיים בעקבות השומה כאמור.
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 כיל דשנים – פעילותמגזרי 
 

 הסביבה העסקית

 

 במחירי תלולה ירידה חלה, 4102 שנת של הראשונה במחצית החקלאיים הגידולים של מחירים יציבות לאחר

 ליבולי(, USDA-ה) האמריקאי החקלאות משרד של צפי בעקבות השנה, של השלישי ברבעון החקלאיים הגידולים

 עלו, השנה דצמבר בחודש. עיקריים גידול באזורי נוחים אויר מזג ותנאי הזריעה בשטחי מגידול כתוצאה שיא,

המחירים  ,התהפכה המגמה 4104. בחודש ינואר שעברה לשנה מתון לרמות נמוכות ביחס באופן הגרעינים מחירי

 4104פברואר חודש עם זאת, בתחילת  .4101 שנת נמוכות ביותר מאזהרמות ל הגיעומחירי הגרעינים וירדו שוב 

 .החלו לרשום עליות קלות מחירי הגרעיניםשינוי במגמה ו חל

 

 לצריכה הגרעינים מלאי ביחס עליה צפויה 4104 ינואר האמריקאי בחודש החקלאות משרד שפרסם הדוח פי על

 החקלאית השנה בסוף 1%,.41 לעומת 4102/4104 החקלאית השנה בסוף 40.04% של לרמה השנתית

 נובעת 4102/4104 החקלאית הצפויה בשנה העלייה מרבית. 4104/4100 החקלאית בשנה 00.84% -ו 4100/4102

 . בעליה נמצא, הגרעינים מלאי במדד כלול שאינו, הסויה מלאי גם. והחיטה התירס במלאי מגידול

 

נוספת  עליה צפויה 4104 בשנת וגם, הקודמת מהשנה במקצת גבוה היה 4102 בשנת ב"בארה מתירס אתנול יצור

 מגמה זו צפויה על אף הירידה. מיבול התירס במדינה( 21%-04%האתנול בארה"ב צפויה לצרוך כ  )תעשיית

, 4101 שנת עד בייצור האתנול שנמשכה התלולה העלייה עם זאת יש לציין כי .האחרונים בחודשים הדלק במחיר

 -ל 01% -מ( Blending Rate) בבנזין האתנול אחוז את להעלות לא ההחלטה, הדלק מחירי התמתנות עקב נבלמה

 . ב"בארה הבנזין בצריכת והירידה, 04%

 

 שוטפים מכירה במחירי בסין החברה ללקוחות האשלג משלוחי נמשכו 4102המחצית השנייה של שנת  במהלך

(spot prices) הגיע סך יבוא  4102 בשנת. בכיל ים המלח העובדים עיצומי עקב מהמתוכנן נמוך בקצב כי אם

 התקופה לעומת 40.0% -והוא גבוה בכ ,411מיליון טון הגבוהה ביותר מאז  8.10לרמה של האשלג לסין 

 מגידול כתוצאה 4104 בשנת להימשך לסין צפויה ביבוא הגידול מגמת החברה להערכת. אשתקד המקבילה

 . המקומיים היצרנים של לוגיסטיות בעיות גם כמו בצריכה

 

הממשלתית שנתנה  הסובסידיות ממדיניות שנבע, בין היתר, בהודו לאשלג נמוך ביקוש של שנים מספר אחרי

 ןמיליו ,0.1 -מ עלה האשלג יבוא. 4102 להודו בשנת אשלג ביבוא ניכר שיפור חל, חנקן דשני עדיפות לסבסוד

  ,הסובסידיות במדיניות שינוי חל עלייה זו נרשמה חרף העובדה שלא. 4102 -ב ןמיליו 2.40 -ל 4100 בשנת טון

 בהודו לאשלג בביקוש השיפור מגמת החברה להערכת. האחרונות השנתיים של ברמה נשאר לחקלאי חירוהמ

 שהביקו בצמיחת לתמוך ובכך יותר גבוהה מחירים לרמת החקלאים הסתגלות לאור 4104 בשנת להימשך צפויה

 .  הבאות בשנים גם

 

 ברזיל יבאה 4102 בשנת. שיא הגיע לרמותוייבוא הדשן לברזיל  4102בשנת  גבוה היה בברזיל לאשלג הביקוש

 . 00.1% של גידול, 4100 בשנת יבוא טון ןמיליו 1., אשלג לעומת טון ןמיליו 0.0

 

חלה ירידה במחירי דשני הפוספט. ירידות מחירים אלו נבעו משילוב  4102במהלך החודשים ינואר עד נובמבר 

העיקרית( היה נמוך בשלושת הרבעונים   DAP -של גורמי היצע וביקוש. בצד הביקוש, היבוא להודו )יבואנית ה

מסין, אשר גדל השנה באופן הראשונים של השנה. בצד ההיצע, חל גידול ניכר בייצוא של דשני פוספט 

( הגביר את היצוא Ma'adenמשמעותי והגיע אף לשווקים חדשים כגון ארה"ב. בנוסף לכך, היצרן הסעודי החדש )

השנה, וחומר סעודי הגיע לראשונה לברזיל. על אף האמור, ירידת המחירים נבלמה במהלך חודש דצמבר, 

ה נובע מהתאוששות הביקושים, לצד הגבלת ההיצע. בצד והחלה עליה מתונה במחירי דשני הפוספט. שיפור ז

הביקוש, החל מחודש אוקטובר הגבירה הודו את יבוא הדשן, ולקראת סוף השנה אף התברר כי היבוא בשנת 

בתקווה לירידת מחירים שעצרו ביקושים כמו כן, לקוחות נוספים קודמת. עלה משמעותית לעומת שנה  4102

בצד ההיצע, נקטו מספר יצרנים גדולים  .ה שלא צפויה ירידה נוספת במחיריםנוספת, חזרו לשוק מתוך הבנ

 OCP -(, יצרנית הדשנים האמריקאית, הכריזה על צמצום הייצור וMosaicבמדיניות של צמצום הייצור: מוזאיק )

ינו מכיל )דשן פוספט שא TSP)יצרן הפוספט המרוקאי(, הודיע כי בכוונתו להתמקד בייצור חומצה זרחתית ודשני 

, שנאלץ להכריז על פשיטת רגל MissPhosאמוניה(. בנוסף, המצב בשוק דשני הפוספט פגע ביצרן האמריקאי 

 והפסיק את יצור הדשנים בתחילת דצמבר.
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 תוצאות הפעילות

 

להלן שיעור החלוקה של המכירות והרווח התפעולי של המגזר בתקופת הדוח לפי תחומי פעילות )לפני קיזוז 

 מכירות בין תחומי הפעילות(:

 

 1-1202/11 1-1202/11 1/-1202/11 1/-1202/11 
 

     מכירות

 %,4 40% 42% 44% אשלג

 20% %,2 21% 28% פוספט

     

     רווח תפעולי

 048% 2%, 01% 81% אשלג

 *(48)% 41% 01% 41% פוספט

 מיליון דולר בגין תכנית לפרישה מוקדמת בכיל רותם. 11 -נרשמה הפרשה בסך של כ 4100ברבעון הרביעי    *

 

 

 אשלג

 (.כיל אנגליה( ואנגליה )כיל איבריהההכנסות בתחום זה כוללות את מכירות האשלג מישראל, ספרד )

 

 הכנסות ורווח -אשלג 
 

 

 1202/11-/1 1202/11-/1 1-1202/11 1-1202/11  מיליוני דולרים
 

 214  200  ,4,14  0,801  הכנסות*

 021  048  21,  401  רווח תפעולי

 * כולל הכנסות ממכירות בין מגזרים

 

מירידה במחירי המכירה אשר נובעת אשתקד,  ההמקביל לתקופה, בהשוואה בתקופת הדוחבהכנסות  ירידהה

מגידול בכמויות  . מנגד, ירידה זו קוזזה בחלקה כתוצאהדולר מיליון 044 -לקיטון במכירות בסך של כהביאה 

 -מיליון דולר ומהשפעת השינוי בשערי חליפין בסך של כ 103 -בסך של כ הביאה לגידול בהכנסותאשר  המכירה

 מיליון דולר. 04

 

מירידה בכמויות המכירה אשר נובעת המקביל אשתקד,  לרבעון, בהשוואה ברבעון הרביעינסות בהכ ירידהה

מיליון דולר.  00 -ומהשפעת השינוי בשערי חליפין בסך של כ דולר מיליון 04 -הביאה לקיטון במכירות בסך של כ

 12 -בסך של כ בהכנסותהביאה לגידול אשר  מעליה במחירי המכירה מנגד, ירידה זו קוזזה בחלקה כתוצאה

מיליון  11 -מיליון דולר. כתוצאה מהעיצומים בכיל ים המלח ברבעון הרביעי, נפגעו מכירות החברה בסך של כ

 דולר.

 

ידה אשר הביאה ליר ,ברווח התפעולי בתקופת הדוח נובעת בעיקר מירידה במחירי המכירה של האשלג ירידהה

מיליון  19 -, מגידול בעלות המכר, כתוצאה מגידול בכמויות המכירה, בסך של כמיליון דולר 044 -בסך של כ

. מיליון דולר 8 -מהוצאה חד פעמית בקשר עם הפרשה לבוררות תמלוגים בגין תקופות עבר בסך של כו דולר

מיליון  010 -של האשלג בסך של כמנגד, ירידה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מהשפעת הגידול בכמויות המכירה 

 דולרמיליון  7 -בסך של כ בהוצאות ההובלהמקיטון לר, מיליון דו 04 -מירידה בעלויות אנרגיה בסך של כ ,דולר

 .מיליון דולר 0 -ומקיטון בהוצאות תפעוליות אחרות בסך של כ

 

דולר מיליון  04 -בסך של כ ,בכמויות המכירה של האשלג מהקיטוןנובעת בעיקר  ברבעוןברווח התפעולי  ירידהה

, בין היתר כתוצאה מהעיצומים בכיל ים המלח. מיליון דולר 1 -מגידול בעלויות תפעוליות אחרות בסך של כו

המכר מיליון דולר, מקיטון בעלות  12 -בסך של כ עקב עליה במחירי המכירה מנגד, ירידה זו קוזזה בחלקה

מיליון  4 -ן דולר, מירידה בעלויות אנרגיה בסך של כמיליו 00 -כתוצאה מהירידה בכמויות המכירה בסך של כ

 מיליון דולר. 4 -השפעת השינוי בשערי חליפין בעיקר השקל מול הדולר בסך של כדולר ומ



 

 

 

 04 4102תוצאות הפעילות לרבעון הרביעי ולשנת  כימיקלים לישראל בע"מ

 

 

 מכירות ומלאי סגירה ,ייצור –אשלג 

 
 

 1202/11-/1 1202/11-/1 1-1202/11 1-1202/11  אלפי טונות
 

 0,040  0,008  4,044  4,020  ייצור

 0,420  0,041  04,,2  4,102  מכירות ללקוחות חיצוניים

 84  18  040  040  מכירות ללקוחת פנימיים

 0,000  0,408  4,104  4,044  סה"כ מכירות )כולל מכירות פנימיות(

 0,041  002  0,041  002  מלאי סגירה

 

לתקופה המקבילה טון בהשוואה  אלפי 044 -בכ גבוההבתקופת הדוח  ללקוחות חיצונייםכמות האשלג שנמכרה 

אשר קוזזה בחלקה כתוצאה מירידה  ,, בעיקר עקב גידול בכמויות המכירה לסין, ארה"ב ואירופהאשתקד

 -חיצוניים ברבעון הרביעי נמוכה בכ כמות האשלג שנמכרה ללקוחותבכמויות המכירה להודו ולדרום אמריקה. 

)אשר נובעת  אלפי טון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר כתוצאה מקיטון בכמויות המכירה לסין 00

 .יעדים נוספיםלשר קוזזה בחלקה עקב גידל במכירות לארה"ב ובחלקה מעיצומי העובדים בכיל ים המלח( א

 ותבהשוואה לתקופאלפי טון בהתאמה  00-ואלפי טון  04 -בכ נמוך וברבעון הרביעי ייצור האשלג בתקופת הדוח

אשר קוזז בחלקו  , בין היתר עקב העיצומים בכיל ים המלח,אשתקד, כתוצאה מקיטון בייצור בישראל ותהמקביל

  ע"י גידול בייצור באנגליה ובספרד.

 

 

 דשנים ופוספטים

 

   הכנסות ורווח -דשנים ופוספטים 
     

 1202/11-/1 1202/11-/1 1-1202/11 1-1202/11  מיליוני דולרים
 

 041  084  42,,0  0,1,8  הכנסות*

 (40)  24  0,  000  רווח )הפסד( תפעולי

 0  ,0  000  020  רווח תפעולי מתואם
 

 * כולל הכנסות ממכירות בין מגזרים. 

 

 לקיטוןאשר הביאה מירידה במחירי המכירה של דשני פוספט נובעת בתקופת הדוח במחזור המכירות  ירידהה

 08 -. ירידה זו קוזזה בחלקה כתוצאה משינוי בשערי החליפין בסך של כדולר ליוןימ 02 -במכירות בסך של כ

 מיליון דולר. 

שנרכשו  מגידול בכמויות המכירה, ובכלל זה איחוד לראשונה של חברותנובע ברבעון במחזור המכירות הגידול 

 שלבמחירי המכירה  ומעלייה דולר ליוןימ 01 -במכירות בסך של כ לגידולאשר הביאה במהלך תקופת הדיווח, 

מיליון דולר. עליה זו קוזזה בחלקה כתוצאה משינוי בשערי  , -אשר הביאה לגידול במכירות של כ פוספטדשני 

 מיליון דולר.  8 -החליפין בסך של כ

 

 ,דולר מיליון 00 -קיטון במחירי חומרי הגלם בסך של כמברווח התפעולי בתקופת הדוח נובעת בעיקר  עליהה

משינוי בשערי  ,רותםכיל ים בכתוצאה מפרישת עובדבעיקר  ,מיליון דולר 01 -מקיטון בעלויות שכר בסך של כ

 4 -בהוצאות ההובלה, כתוצאה מהקיטון בכמויות שנמכרו, בסך של כמיליון דולר, מקיטון  0 -החליפין בסך של כ

אחזקה  קיטון בעלויותעקב  בין היתר ,מיליון דולר 44 -מיליון דולר ומירידה בעלויות תפעוליות אחרות בסך של כ

ת ומהשפעמיליון דולר  02 -זו קוזזה בחלקה כתוצאה מירידה במחירי המכירה בסך של כ עלייה, דמנגוקבלנים. 

הרווח  מיליון דולר. 8 -בקיזוז תקבול מביטוח שביתה בסך של כ מיליון דולר 16 -בסך של כהשביתה בכיל רותם 

 .מיליון דולר 11 -התפעולי אשתקד הושפע מהפרשה לפרישה מוקדמת בכיל רותם בסך של כ

 

שנמכרו, ובכלל זה עקב איחוד לראשונה של  כמויותבגידול בעיקר מברווח התפעולי ברבעון נובעת  עליהה

 , -מעלייה במחירי המכירה בסך של כ ,מיליון דולר 01 -כחברות שנרכשו במהלך תקופת הדיווח, בסך של 

ר, קיטון בעלויות תפעוליות אחרות בסך של מיליון דול 4 -מיליון דולר, מהשפעת השינוי בשער חליפין בסך של כ



 

 

 

4102תוצאות הפעילות לרבעון הרביעי ולשנת  כימיקלים לישראל בע"מ  15 

מיליון  8 -ותקבול מביטוח שביתה בסך של כ מיליון דולר 4 -מיליון דולר, קיטון בעלויות שכר בסך של כ 10 -כ

 -של כמגידול בעלות המכר כתוצאה מעליה בכמויות שנמכרו בסך זו קוזזה בחלקה כתוצאה  עלייה, דמנגדולר. 

הרווח התפעולי ברבעון המקביל אשתקד  .מיליון דולר 8 -מיליון דולר וגידול במחירי חומרי הגלם בסך של כ 40

 מיליון דולר. 11 -הושפע מהפרשה לפרישה מוקדמת בכיל רותם בסך של כ

 

 ייצור ומכירות -דשנים ופוספטים 

 

 1202/11-/1 1202/11-/1 1-1202/11 1-1202/11  אלפי טונות
 

     סלע פוספט

 010  8,0  0,4,8  ,0,04  ייצור סלע

 008  444  8,0  041  מכירות*

 140  04,  ,,4,4  4,008  סלע פוספט שנוצל לשימושיים פנימיים

     דשנים

 201  000  ,2,,0  0,401  ייצור

 001  042  0,104  0,104  מכירות*

 ללקוחות חיצוניים.* 

 

בהשוואה לתקופה בהתאמה, אלפי טון  440 -וכ ,04 -נמוך בכבתקופת הדוח  דשני פוספט וסלע פוספטייצור 

שנגרם מהשביתה שהייתה בכיל רותם במהלך המחצית הראשונה של השנה והנזק המקבילה אשתקד, כתוצאה 

 למתקן ייצור חומצה גופרתית בכיל רותם.

 



 

 06 4102תוצאות הפעילות לרבעון הרביעי ולשנת  כימיקלים לישראל בע"מ

 כיל מוצרים תעשייתיים – מגזרי פעילות
 

 הסביבה העסקית

 

חלק שיפור מסוים בביקושים למעכבי בעירה על בסיס ברום ל חל 4102וברבעון הרביעי של שנת  2014במהלך 

 . לחץ קל על המחירים קיים עבור מרבית מעכבי הבעירה על בסיס ברום.מהשימושים בתחום האלקטרוניקה

 באירופה,ומחירי הברום האלמנטארי התאפיינו ביציבות יחסית בארה"ב  4102מהלך הרבעון הרביעי של שנת ב

, בשוק התמיסות 4102למרות הירידה במחירי הנפט ברבעון הרביעי של שנת  .ומאידך עליית מחירים בשוק הסיני

שוק  הצלולות לקידוחי נפט וגז המשיכו הביקושים להיות חזקים בשל מספר גבוה יחסית של קידוחים בארה"ב.

, מרמת מחירים 4102וברבעון הרביעי של שנת  4102ביוצידים מבוססי כלור לבריכות שחייה הושפע, במהלך ה

החליט משרד המסחר  4100נמוכה כתוצאה מאסטרטגיית המתחרים להגדיל את נתח השוק. בתחילת 

. 01%-08%יעור של ( על יצרני ביוצידים על בסיס כלור מסין בשanti-dumping taxהאמריקאי להטיל מיסי היצף )

הודיעו השלטונות  4102ובתחילת אפריל נוספים  41% -הוגדלו מיסי ההיצף על הסינים בכ 4102בתחילת 

, אולם המיסוי על היצרנים 40%-010%האמריקאים על הטלת מיסי היצף על היצרנים היפניים בשיעור של 

הביוצידים לטיפול במים על בסיס  וםבתח .4102בוטל במהלך הרבעון הרביעי של שנת  4104היפניים לשנת 

התפתחות  .4102וברבעון הרביעי של שנת  4102ברום נמשכת מגמה של התחזקות בביקושים במהלך 

( ויישומה בארה"ב יוצרת הזדמנויות עסקיות נוספות Shale Gas) הטכנולוגיה המאפשרת הפקה של גז מפצלים

פול במים על בסיס ברום, עם זאת המגמה האחרונה של לחברה, בין השאר, בגידול בביקושים לביוצידים לטי

ירידת מחירי האנרגיה ממתנת הזדמנויות עסקיות אלו. שוק הברומידים האנאורגניים לנטרול כספית )מוצרי 

Merquel® )תחנות גובר של רצוןעקב  ,4102וברבעון הרביעי של שנת  4102במהלך ביקושים עלייה בב התאפיין 

הגידול נבע  (.כספית פליטות מפחיתות אשר לתחנות במס זיכוי המקנה סעיף) 24 סעיף את לממשכוח פחמיות 

ב, בקשר עם החקיקה המחייבת הפחתת ק מהערכות לכניסת הרגולציה בארה"מכניסת לקוחות חדשים כחלגם 

 .4104במהלך שנת  פליטת כספית,

 , וביקושים טובים בשוקטלוויזיותהו בתחום המחברים בעירה למעכבי ים טוביםביקושנרשמו , 4104 שנת תחילתב

 חזק ביקוש .הנפט במחיר מהירידה כתוצאה בשוק גבוהה ודאות אי קיימת אם כי בתחום זה ,צלולותה תמיסותה

התחזקות של הדולר ה כמו כן, .Fuzzicide למוצר בעיקר ,הביוצידים לטיפול במים על בסיס ברום בתחום משךנ

 .העלויות על חיובי באופן להשפיע צפויה לעומת השקל

 

 תוצאות הפעילות

 

 מכירות:

מיליון  21 -של כ עליהמיליון דולר,  ,0,00 -כהינו  בתקופת הדוחהיקף המכירות של כיל מוצרים תעשייתיים 

, בעיקר של מעכבי בעירה ות שנמכרועלייה זו נובעת מגידול בכמויאשתקד.  ההמקביל דולר, בהשוואה לתקופה

 בסך ברום וכלור, מוצרי ברום אנאורגניים, וכן של מוצרי מגנזיה ברום, ביוצידים לטיפול במים על בסיסעל בסיס 

מוצרי ברום כתוצאה מירידה במחירי המכירה, בעיקר של  חלקהעליה זו קוזזה ב .מיליון דולר 14 -של כ

מיליון דולר, ומהשפעת  44 -אשר הקטינה את המכירות בסך של כ ברום בעירה על בסיסמעכבי אנאורגניים ו

 מיליון דולר. 0 -שער החליפין בסך של כ

 

מיליון דולר,  8 -של כ עליהמיליון דולר,  000 -כהינו  הרביעיברבעון היקף המכירות של כיל מוצרים תעשייתיים 

 וצרי ברום אנאורגאניים ומוצרי מגנזיהמעליה זו נובעת מגידול בכמויות של אשתקד. בהשוואה לרבעון המקביל 

 8 -מהשפעת שער החליפין בסך של כקוזזה בחלקה כתוצאה  מיליון דולר. עליה זו ,0 -בסך של כשנמכרו 

ר ומירידה במחירי המכירה, בעיקר של מוצרי ברום אנאורגניים ומעכבי בעירה על בסיס ברום, אש מיליון דולר

  מיליון דולר.הקטינה את המכירות בכ

 

 רווחיות:

ליון דולר ימ 004 -תפעולי של כ רווחמיליון דולר לעומת  14 -בתקופת הדוח הסתכם בסך של כהתפעולי  הפסדה

בתקופת הדוח  , כמפורט להלן,הרווח התפעולי בנטרול השפעות חד פעמיות אשתקד. הלהמקבי בתקופה

אשתקד. שיעור הרווח מיליון דולר  041-לעומת רווח תפעולי מתואם של כ מיליון דולר 048 -של כהסתכם לסך 

 אשתקד. 00.4% -לעומת שיעור הרווח התפעולי המתואם של כ 0.1% -התפעולי המתואם מהמכירות הסתכם בכ

 

 ת בקשר עם הפרשה לבוררות תמלוגים בגין תקופותוחד פעמי ותנובעת בעיקר מהוצאהתפעולי וח ברו ירידהה

מיליון  20 -מיליון דולר, מירידת ערך נכסים בחברות מאוחדות בארה"ב ואירופה של כ 020 -עבר בסך של כ
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 מהשפעת השינויים מיליון דולר, 44 -במחירי המכירה אשר הביאו לירידה ברווחיות בסך של כ דולר, מירידה

מגידול בהוצאות תמלוגים בתקופה השוטפת כתוצאה מפסק  ,מיליון דולר 04 -בשער החליפין בסך של כ

, מגידול בהוצאות ההובלה בעיקר כתוצאה מגידול בכמויות המכירה בסך מיליון דולר 04 -הבוררות בסך של כ

ירידה זו קוזזה בחלקה . מיליון דולר 2 -בהוצאות תפעוליות אחרות בסך של כ ומעליה מיליון דולר 8 -של כ

ברווח  לגידולאשר הביא של מוצרים שונים שינוי בתמהיל כמויות המכירה גידול בכמויות המכירה ומכתוצאה 

. יון דולרילמ 04 -מירידה במחירי חומרי גלם ואנרגיה אשר תרמו לרווחיות סך של כו מיליון דולר 42 -בסך של כ

 -מיליון דולר וכ 44 -הרווח התפעולי אשתקד הושפע מהפרשה לטיפול בפסולת ומירידת ערך נכסים בסך של כ

 מיליון דולר בהתאמה. 01

 

ליון ימ 01 -תפעולי של כ הפסדלעומת מיליון דולר  00 -הסתכם בסך של כ הרביעיברבעון התפעולי  הפסדה

הרווח התפעולי בנטרול השפעות חד פעמיות ברבעון הרביעי הסתכם בסך של  המקביל אשתקד. ברבעוןדולר 

שיעור הרווח מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  44 -מיליון דולר לעומת רווח תפעולי מתואם של כ 01 -כ

 אשתקד. 8.4% -של כ מתואם תפעולישיעור רווח  לעומת 0.1% -הסתכם בכמהמכירות המתואם  התפעולי

 

מיליון  20 -נובעת בעיקר מירידת ערך נכסים בחברות מאוחדות בארה"ב ואירופה של כהתפעולי ברווח  ירידהה

, מירידה במחירי המכירה אשר הביאו לירידה ברווחיות בסך של כמיליון דולר, מגידול בהוצאות תמלוגים דולר

ל מהשפעת השינויים בשער החליפין בסך ש, מיליון דולר 2 -הרביעי כתוצאה מפסק הבוררות בסך של כברבעון 

ירידה זו קוזזה בחלקה כתוצאה  מיליון דולר. 4 -בהוצאות תפעוליות אחרות בסך של כ ומעליה מיליון דולר 0 -כ

 -בסך של כ ברווח לגידולר הביא אששל מוצרים שונים שינוי בתמהיל כמויות המכירה מגידול בכמויות המכירה ו

 44 -. הרווח התפעולי אשתקד הושפע מהפרשה לטיפול בפסולת ומירידת ערך נכסים בסך של כמיליון דולר 02

 מיליון דולר בהתאמה. 01 -מיליון דולר וכ
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 תכלית כיל מוצרי – מגזרי פעילות
 

 הסביבה העסקית

 

ברבעון הרביעי, הביקוש למוצרי המשך מבוססי פוספט של החברה בשוק האירופאי והאמריקאי ירד לעומת 

וירידה בביקוש למלחי פוספט  ארה"בזרחתית לחומצה כתוצאה מתחרות מול יצואני בעיקר התקופה המקבילה 

אסטרטגיית המתחרים שנקטו  התגברות התחרות מצדכמו כן,  האטה הכלכלית הנמשכת באירופה.עקב ה

 הפיננסי מכירות המעדיפה נתח שוק על פני מחיר, המשיכה להשפיע גם ברבעון הרביעי. בנוסף, המשבר

כתוצאה מהתגברות התחרות בשוק זה  הצמיחה של החברה בתחום מוצרי המזון הזדמנויות את מיתן ברוסיה

אף היא לירידה בהכנסות השפיעה היחלשות האירו והרצון לשמור על נתחי שוק ברמות מחירים סבירות. 

הגידול באירופה.  , השפעה זו מקוזזת ברובה כתוצאה מירידה בעלויות במונחי דולר בחברותהדיווחבתקופת 

 Auxquimiaהגרמנית ובמידה פחותה רכישת  Hagesuedהמכירה נובע בעיקר מרכישת חברות )רכישת בכמויות 

האטה הכלכלית הנמשכת אשר נגרמה עקב ה בספרד(, רכישות אלו מיתנו במקצת את השפעת ירידת הביקוש

 בצפון ללקוחות משלוחים על השפיעהש בתקופה מקיפה תחזוקה פעולת ו עקבהושפע P2S5-. עסקי הבאירופה

כן במהלך הרבעון הרביעי הכירה  כמו .חולשה חלק מעסקי הליבה הפגינו םאמריקה. תחומי הפעילות אשר אינ

. מנגד,  Anti-Germמיליון דולר עקב חתימה על הסכם למכירת פעילות  44-החברה בהפסד מירידת ערך של כ

 מיליון דולר כתוצאה מכניסה לאיחוד.  01-אשר הושלמה בדצמבר, הביאה להכרה ברווח של כ Fosbrasilרכישת 

כמו גם המשבר הפיננסי ברוסיה, לא צופה החברה שיפור בשווקים  האטה הכלכלית הנמשכת באירופהלאור ה

מפגין חוזקה על אף התחרות הן מהספקים  ימנגד, השוק האמריקא .4104אלו ברבעון הראשון של שנת 

 המקומיים והן מהיבוא הסיני.   

 

 הפעילותתוצאות 

 

 :מכירות

לתקופה מיליון דולר בהשוואה  00 -של כ עליהמיליון דולר,  0,102 -הסתכם בכבתקופת הדוח היקף המכירות 

 41 -תקופת הדיווח בסך של כשנרכשו במהלך מאיחוד לראשונה של חברות  נובעתזו  עליה אשתקד. ההמקביל

מיליון דולר. השפעות אלו קוזזו בחלקן כתוצאה מירידה  04 -מיליון דולר ומעליה במחירי המכירה בסך של כ

 מיליון דולר. , -ם בשערי החליפין בסך של כמיליון דולר ומהשפעת השינויי 40 -בכמויות המכירה בסך של כ

 

רבעון דולר בהשוואה ל מיליון 00 -של כ ירידהמיליון דולר,  010 -הסתכם בכברבעון הרביעי היקף המכירות 

מיליון דולר ומהשפעת  40 -נובעת כתוצאה מירידה בכמויות המכירה בסך של כזו  ירידה המקביל אשתקד.

מיליון דולר. השפעות אלו קוזזו בחלקן כתוצאה מאיחוד לראשונה של  ,0 -השינויים בשערי החליפין בסך של כ

 2 -מיליון דולר ומעליה במחירי המכירה בסך של כ 40 -תקופת הדיווח בסכום של כ שנרכשו במהלךחברות 

 מיליון דולר.

 

 :רווחיות

 מיליון דולר בהשוואה 4 -של כ עליהמיליון דולר,  ,00 -הסתכם בכ בתקופת הדוחהרווח התפעולי במגזר 

מיליון דולר כתוצאה  01 -זו נובעת בעיקר מרווח מכניסה לאיחוד בסך של כ עליה. אשתקד ההמקביל לתקופה

 -ל 22.44%"פוסברזיל"( )עליה משיעור החזקה של  -)להלן Fosbrasil S.Aחברת מרכישת מלוא ההחזקות של 

מיליון  04 -ומעליה במחירי המכירה בסך של כ פוסברזיל בדוחות החברה האוחד אשר כתוצאה ממנה (,011%

מיליון דולר,  44 -דולר. עליה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מירידת ערך נכסים בחברות מאוחדות באירופה בסך של כ

דולר )בקיזוז תקבול מביטוח שביתה בסך מיליון  01 -מגידול בעלויות כתוצאה מהשביתה בכיל רותם בסך של כ

תקופת שנרכשו במהלך מיליון דולר(, מקיטון בכמויות המכירה, בקיזוז איחוד לראשונה של חברות  1 -של כ

 מיליון דולר. 4 -בעלות חומרי הגלם בסך של כ מיליון דולר ומגידול 0 -הדיווח, בסכום של כ

 

לרבעון מיליון דולר בהשוואה  6 -של כ עליה, מיליון דולר 41 -בכהסתכם  הרביעיברבעון הרווח התפעולי במגזר 

מיליון דולר כתוצאה מרכישת  01 -של כזו נובעת בעיקר מרווח מכניסה לאיחוד בסך  עליה .אשתקדהמקביל 

מיליון דולר ומתקבול מביטוח  4 -פוסברזיל כאמור, מעליה במחירי המכירה בסך של כחברת מלוא ההחזקות של 

מיליון דולר. עליה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מירידת ערך נכסים בחברות מאוחדות  1 -שביתה בסך של כ

שנרכשו קיטון בכמויות המכירה, ובכלל זה איחוד לראשונה של חברות מיליון דולר ומ 44 -באירופה בסך של כ

 מיליון דולר. 00 -תקופת הדיווח, בסכום של כבמהלך 
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 המימון של כיל המצב הכספי ומקורות
 

מיליון דולר בהתחייבויות הפיננסיות נטו נושאות ריבית של כיל  915 -של כ עליהנרשמה  4102בדצמבר  00 ליום

 מיליון דולר.  2,659 -כ שלוהן עמדו על סך  2013לעומת יתרתן בסוף 

 

בינלאומיים ומגופים  הלוואות בנקאיות לטווח קצר ולטווח ארוך מבנקים, בעיקר ןהמימון של כיל הינ ותמקור

מוסדיים ישראלים, אגרות חוב שהונפקו למשקיעים מוסדיים בישראל ובארה"ב ופעילות של איגוח לקוחות, בה 

מוכרות חלק מחברות הקבוצה את חובות הלקוחות בתמורה להענקת קו אשראי. ההיקף הכולל של מסגרת 

 החברהניצלה  4102בדצמבר  00 ליום נכון. מיליון דולר 041גוח הלקוחות וקו האשראי הנגזר ממנו עומד על אי

 ליון דולר ממסגרת האיגוח. ימ 290 -סך של כ

 

מיליון יורו, מתוכן מסגרות בהיקף  ,,0 -מיליון דולר ו 0,244בנוסף לחברה מסגרות אשראי לזמן ארוך בהיקף של 

 מיליון דולר בלתי מנוצלות.  821 -של כ

 

-ל Regulation S-ו 144Aהשלימה החברה הנפקה פרטית של אגרות חוב, בהתאם לסעיף  4102בדצמבר  4ביום 

U.S. Securities Act of 1933 מיליון  811, למשקיעים מוסדיים בארה"ב, אירופה וישראל, בסכום קרן כולל של

שתשולם בתשלומים  2.4%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של . 4142בדצמבר  4דולר ארה"ב, לפירעון ביום 

ושאות והן נ 00.484%בדצמבר מדי שנה. מחיר ההנפקה של אגרות החוב הינו  4-ביוני ו 4חצי שנתיים בימים 

אגרות החוב  ב."ארה דולר מיליון 02, -כ . התמורה שקיבלה החברה בעד אגרות החוב הינה2.40%תשואה של 

 ..Fitch Rating Ltdידי -עם תחזית יציבה על BBB-ו  Standard & Poor'sידי -עם תחזית יציבה על BBBדורגו בדירוג 

 .רסה לניירות ערך בתל אביב בע"מידי הבו-למסחר במערכת הרצף מוסדי על רשומותאגרות החוב 

 

 

 תזרים מזומנים
 

מיליון דולר  ,0,04 -כמיליון דולר בהשוואה ל 804 -תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לתקופת הדוח הסתכם בכ

שוטפת נובעת מהירידה ברווח בקיזוז  עיקר הירידה בתזרים המזומנים מפעילות .בתקופה המקבילה אשתקד

שינויים בהון החוזר בסעיף הזכאים בעיקר כתוצאה מירידה בשווי ההוגן של נגזרים )בקיזוז השפעת השינוי 

תאום הוצאות והכנסות חשבונאיות נוספות שאינן במזומן בתקופת הדוח בגין ירידות ערך מבלקוחות והמלאי( ו

המקור את  ווהי ,ת, יחד עם הגידול בהתחייבויות הפיננסיוים מפעילות שוטפתהתזר. נכסים ורווח מכניסה לאיחוד

מיליון  44, -בסך של כהשקעות נטו ברכוש קבוע מיליון דולר, מימון  824 -תשלום הדיבידנדים בסך של כלמימון 

  .מיליון דולר 020 -דולר ורכישת פעילויות בסך של כ

 

מיליון דולר  001 -בהשוואה לכ מיליון דולר 313 -הסתכם בכתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי 

 ,01 -ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים ברבעון המקביל אשתקד הושפע מתשלום חד פעמי בסך של כ

 .4100ין שחרור רווחים כלואים שההפרשה בגינו נרשמה ברבעון השלישי מיליון דולר בג

 

  

 השקעות
 

בעיקר כתוצאה מסיום מרבית עבודות בניית החציץ בסוללות קטנו ההשקעות ברכוש קבוע בתקופת הדוח 

 תקופה. תזרים ההשקעות ברכוש קבוע קטן ביחס ל4100בים המלח במהלך שנת  4התוחמות את בריכה מס' 

כתוצאה מקיטון בהשקעות כאמור בקיזוז  מיליון דולר( ,84 -לעומת כ מיליון דולר 44, -כ) המקבילה אשתקד

תזרים המזומנים ששימש לפעילויות השקעה  השפעת התשלומים ששולמו לספקי רכוש קבוע בתקופת הדוח.

גדל בתקופת הדוח בעיקר כתוצאה מגידול בתשלומים עבור צירופי עסקים, השקעות בנכסים בלתי מוחשיים 

 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.ומהשקעות בחברות מוחזקות 
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 פני עתיד הצופ מידעבנוגע להצהרה 
 

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

 .וכד'"פוטנציאל",  ,"כה", "מערינת", "מתכוונת", "עשוי", "מצפה", "יתכן", "מתכננה"מאמי

, אמירות ביחס בין היתראמירות צופות פני עתיד מופיעות במספר מקומות בדוח זה וכוללות,  

אמירות צופות פני עתיד מתבססות על  הנוכחיות. ציפיותיהאו  ערכותיה, היה של החברהלכוונות

 .נכון למועד הדיווח ת החברההנהלהעומד בפני וההנחות של ההנהלה ועל מידע הזמין  ערכותה

מהותית מאלו ואף לו כרוכות בסיכונים ואי ודאויות, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות אמירות א

, אלה בין היתרמשתמעות באמירות צופות פני העתיד בשל גורמים שונים, לרבות, ההמבוטאות או 

( שהוגש לרשות ניירות F-1תשקיף הרישום למסחר של החברה )בפרק גורמי הסיכון המפורטים ב

הוודאויות כאמור כוללים -הסיכונים ואי )"תשקיף"(, 4102 ,בספטמבר 40( ביום SECבארה"ב )הערך 

; או זיכיונות כרייה םהיתרי ,של רישיונות עסקיים איבוד או פגיעה גורמים הנוגעים לאירועים הבאים:

קני תאונות או תקלות במת; בים המלח 5 מס' העלתו של מפלס המים בבריכת אידוי-אי; אסונות טבע

 ;הים או הגבלות רגולטוריות המשפיעות על יכולתנו לייצא את מוצרינו לחו"ל יבנמלהחברה  השילוח של

גלובאליים  שוק תנאי; ריביתהעלייה בשיעורי ; תנודות בשערי חליפין; ושביתות עיצומיםסכסוכי עבודה, 

פגיעה ; בריאות יה וביטוחהתחייבויות לפנסי; במדינות שבהן אנו פועליםוהתנאים המדיניים והכלכליים 

והשפעת בשווקים תנודתיות בהיצע והביקוש ; חומרי הגלם העיקריים שלנובעליות מחירים או מחסור מ

החלתם אופן (, בבתחומי איכות והגנת הסביבה, בטיחות ומסשינויים בחוקים או תקנות )לרבות ; התחרות

בפועל בין עתודות החברה  יםפער; ממשלתיותבדיקות או חקירות ; או פרשנותם של חוקים ותקנות כאמור

/או ושל עסקים מרכישות  הסינרגיותשילובן או מימושן של הצלחה באי ; לאומדן העתודות של החברה

שינויים ; החברה מחזוריות הפעילות של; תנודתיות או משברים בשווקים הפיננסיים; עסקאות משותפות

, מחסור באשראי זמין, תנאי מזג אוויר, החקלאיתתוצרת בעקבות ירידה במחירי ה דשניםבביקוש ל

ירידה בביקוש למוצרים מבוססי ברום ומוצרים ; בשליטתנו םמדיניות ממשלתית או גורמים אחרים שאינ

; ורגולציה בוררויותהשלמת עסקאות/רכישות,  ,ייםמשפט םהליכי; תעשייתייםאחרים ממגזר המוצרים ה

 (.F-1בפרק גורמי סיכון בתשקיף )ון אחרים המתוארים גורמי סיכ-ו ;או פעולות טרורו/מלחמה 

לעדכן אותן בעקבות  החברה אינה מתחייבת, ובהם נאמרואמירות צופות פני עתיד נכונות רק למועד  

כלשהו של האמירות הללו על מנת או עדכון מידע חדש או התפתחויות עתידיות או לפרסם תיקון 

או לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי צפויים. שהתרחשו לאחר מכןלשקף אירועים או נסיבות 
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