
 

 

  0202למרץ  42
 

כימיקלים לישראל מציגה את תוצאותיה לרבעון הרביעי 
 :כולה 9002ולשנת 

 

 הרבעון הרביעי הטוב ביותר
 בתולדות כיל 

 

 לעומת רווח התפעולי של כיל ברבעון הרביעי הוכפלה ◄
מיליון דולר  952 -הסתכם בכהרבעון המקביל אשתקד ו

ברבעון גדל  הרווח הגולמי של כילו רבעון המקבילהלעומת 
 -לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ %55 -בכ

 מיליון דולר 555
 

ההתאוששות במכירות במרבית שוקי היעד ובראשם  ◄
שוק הדשנים, כמו גם ירידה בהוצאות החברה תרמו לגידול 

 590 -הסתכם בכברווח הנקי ברבעון הרביעי ש %55של 
 רבעון המקביל אשתקדהדולר, לעומת  מיליון

 
נמשכה מגמת הגידול בכמויות המכירה אשר תרמה ◄

גידול של , מיליון דולר ברבעון הרביעי 5,991למכירות בסך 
 לעומת הרבעון המקביל אשתקד %50

 

ברבעון  גידול של כמעט פי שתיים בכמויות האשלג שנמכרו
-הרביעי בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד וגידול של כ

רבעון מקביל במכירות דשני הפוספט לעומת  525%
 אשתקד

 
: לאחרונה נחתמו חוזים כמות שיא לכיל דשנים בהודו

 מיליון טון אשלג בהודו 5425שנתיים לאספקת 
 
 



 

 

  -, גידול של מעלמיליון דולר 054 -הרווח התפעולי של כיל ברבעון הרביעי הסתכם בכ
 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 001לעומת  022%

 
מיליון  733מיליון דולר לעומת  500 -הסתכם בכ רבעון הרביעיהרווח הגולמי של כיל ב

. העלייה ברווח הגולמי נובעת 75% -דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ
בעיקר מעליה בכמויות המכירה, אשר קוזזה ע"י הירידה במחירי המכירה כאמור 

בעלויות של  בייצור בחלק מתחומי הפעילות. כמו כן נהנתה החברה מירידה  ירידהומ
תוכניות ההתייעלות המקיפות בהן נקטה החברה בכל מגזרי  .חלק מתשומות הייצור

 פעילותה סייעו גם הן לשיפור ברווחיות.
 

 05% -מיליון דולר, גידול של כ 027 -הסתכם בכ הרווח הנקי של כיל ברבעון הרביעי
 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  031 -לעומת כ

 
נמשכה מגמת ההתאוששות בכיל ומכירות החברה  0222י של ברבעון הרביע

מיליון דולר ברבעון  0,001לעומת  02% -מיליון דולר, גידול של כ 0,003 -ב הסתכמו
המקביל אשתקד. הגידול ברבעון משקף עליה בכמויות המכירה בכל מגזרי הפעילות 

. עליה זו נסותוכן מההשפעה החיובית של שינויים בשערי חליפין על ההכ של החברה
קוזזה ע"י ירידה במחירי המכירה של מרבית מוצרי החברה, ובכלל זה ירידה במחירי 

 .האשלג ודשני הפוספט
 

  כיל מציגה את השנה השנייה הטובה אי פעם4
 

מיליון  0,775מיליון דולר, לעומת  271 -הסתכם בכ 0222הרווח התפעולי בשנת 
 . 0221דולר בשנת 

 
 7,455מיליון דולר, לעומת  0,173 -בכ הסתכם 0222ל בשנת הרווח הגולמי של כי

 52.2%לעומת  42.7% -. שיעור הרווח הגולמי עומד על כ0221מיליון דולר בשנת 
בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר מירידה 

גד, קיימת מירידה במחירי המכירה. מנ, ובכמויות המכירה, מירידה בכמויות הייצור
שער ירידה במחירי מרבית התשומות וירידה בהוצאות השקליות כתוצאה מהחלשות 

תוכניות ההתייעלות בהן נקטה השקל ביחס לדולר. החליפין הממוצע השנתי של 
 החברה כאמור לעייל סייעו אף הם למיתון הירידה ברווחיות.

 
 0224 -ר לעומת כמיליון דול 332 -הסתכם בכ 0222הרווח הנקי של החברה בשנת 

 .0221מיליון דולר בשנת 
 

מיליון דולר  1,224מיליון דולר לעומת  4,554 -כמו בכתהס 0222מכירות כיל בשנת 
, משקף ירידה 0221לעומת  0222. הקיטון במכירות החברה בשנת 0221בשנת 

בכמויות המכירה, בעיקר במחצית הראשונה של השנה, וירידה במחירי המכירה של 
 שני פוספט ומוצרים אחרים.אשלג, ד

 
 



 

 

והשלכותיו הדרמטיות על הביקושים  0221בעקבות המשבר הפיננסי הגלובאלי בסוף 
למוצרים בעולם כולו, חלה ירידה משמעותית בביקושים לכל מוצרי החברה, שאפיינה 

. ירידה זו השפיעה בעיקר על מכירות 0222בעיקר את המחצית הראשונה של שנת 
שלג, שהיו נמוכות ביחס לשנים קודמות. השווקים המרכזיים בהם הדשנים, ובפרט הא

בתחום האשלג והדשנים היו ברזיל והודו.  0222ניכרה רמת פעילות גבוהה בשנת 
, עם ההתאוששות בכלכלה העולמית, החלה התאוששות גם 0222לקראת סוף שנת 

 ביתר השווקים. 
 
 ם מספר לקוחות בסיןחוזים ע על דשנים חתמה כיל 0202מהלך חודש ינואר ב

  .0202בשנת  )כולל אופציה( אלף טון 102לאספקת אשלג בהיקף כולל של 
 

לקוחות בהודו על חוזים עם מספר כיל דשנים חתמה  0202במהלך חודש מרץ 
דולר  732במחיר של , )כולל אופציות( טון אשלג 0,472,222 למכירת כמות שיא של

כמות זו מהווה כמות שיא של כל  .0202לתקופה של שנה החל מחודש אפריל ולטון 
 הזמנים של כיל דשנים.

 
 מיליון דולר. 0,022 -מפעילות שוטפת לתקופת הדוח הסתכם ב תזרים המזומנים

 
במזומן בסכום של  חלוקת דיבידנדהחליט דירקטוריון כיל על  0202במרץ  07ביום 
חילקה כיל  0222במהלך שנת  .0202באפריל  03יום אשר יחולק ב מיליון דולר 055

 מיליון דולר. 572דיבידנדים בהיקף של 
 

ווחה לכיל יד בעלת  עניין בכיל, ,חברת פוטאש 0202במהלך החודשים ינואר ופברואר 
 -מחזיקה פוטאש באשר בעקבותיהן  מניות רגילות של כיל מחוץ לבורסהכי רכשה 

 .מהון מניות כיל %07.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :9002להלן סיכום הפעילות במגזרים ברבעון הרביעי של 
 

גידול של  ,מיליון דולר 177 -ברבעון הרביעי הסתכמו מכירות המגזר בכ כיל דשנים:
מוצרי של מכירות גידול ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהלעומת  %04  -כ

השוואה לרבעון מקביל בכמויות האשלג שנמכרו ב 24% -המגזר. חל גידול של כ
 השווקים בהם ניכרת רמת פעילות משמעותית הם ברזיל והודו. כאשר אשתקד,

לעומת הרבעון המקביל  047% -בתחום דשני הפוספט חל גידול כמותי של כ
 בביקושיםשינוי חיובי החל  0222לקראת תום הרבעון הראשון של שנת אשתקד. 

מגמה זו שווקים נוספים. בברזיל ו, החלו ביקושים בהודוכאשר  ,לדשני פוספט
התגברה במחצית השניה של השנה. למרות התעוררות הביקושים, הלחץ על מחיר 
דשני הפוספט נמשך ורק לקראת אמצע הרבעון השני התייצבה רמת המחירים. 
ברבעון הרביעי של השנה החלה מגמה של עליית מחירי דשני הפוספט אשר נמשכה 

 .0202ברבעון הראשון של שנת 
 -גידול של כ, מיליון דולר 002 -ברבעון הרביעי עמד הרווח התפעולי במגזר על כ

מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה  002 -לעומת כ %10
 ., אשר קוזזו בחלקן ע"י ירידה במחיריםוירידה במחירי חומרי גלם בכמויות המכירה

 
מיליון  033 -הסתכמו מכירות המגזר בכ ברבעון הרביעיכיל מוצרים תעשייתיים: 

מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול  010 -לעומת כ %1דולר, גידול של 
 במכירות נובע בעיקר מגידול כמותי במכירות ברוב מוצרי המגזר. 

 מיליון דולר 02מיליון דולר לעומת  01הרווח התפעולי במגזר על ברבעון הרביעי עמד 
ניכר שיפור במכירות  0222החל ברבעון השלישי של  .אשתקד ברבעון המקביל

 מעכבי הבעירה.  
בתחום קידוחי ניכרת התעוררות בביקושים  0202 בחודשיים הראשונים של שנת

בסין ישנה בימים אלו ירידה בכמות התמלחת הזמינה לייצור הברום בנוסף, הנפט. 
ת לירידה ביכולות ייצור ובנוסף ירידה בתחולת הברום בתמלחות הנ"ל אשר מביאו

 הברום בסין וכתוצאה מכך למחסור של ברום בסין.
 

מיליון  704 -הסתכמו ב 0222מכירות המגזר ברבעון הרביעי של  כיל מוצרי תכלית:
. הירידה במכירות נובעת מקיטון בכמויות 0221מיליון דולר בשנת  740דולר לעומת 

 ובמחירי המכירה של מוצרי המגזר.
 05 -עמד על כאשר תפעולי ברבעון הרביעי ההרווח ירות השפיעה על הירידה במכ

 הקוזזהירידה במכירות מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.   77מיליון דולר, לעומת 
 ירידה בעלויות אנרגיה וחומרי גלם. בזכותחלקית 

 
 
 
 
 
 
 
 

 כימיקלים לישראל



 

 

 נתונים כספיים עיקריים
  

בהשוואה לתקופה כולה  9002ולשנת  יהרביערבעון הלן עיקרי נתונים כספיים לל
 המקבילה אשתקד:

 
 

 
נתונים כספיים 

 9002שנת 
נתונים כספיים 

 9008שנת 
נתונים כספיים לרבעון 

 9002הרביעי לשנת 
נתונים כספיים לרבעון 

 9008הרביעי לשנת 

מיליוני  $

 דולרים

% 

 ממכירות

מיליוני 

 דולרים

% 

 ממכירות 

מיליוני 

 דולרים

 מיליוני  מכירותמ %

 דולרים

%  

 ממכירות

  0,001.0  0,001.3  1,224  4,554.7 מכירות

 
 77.3 733.0 40.1 502.1 52.2 7,455.7 42.7 0,171.5 רווח גולמי

רווח גולמי 

 מתואם
0,171.5 42.7 7,102.0 50.4 502.1 40.1 520.2 44.1 

 00.7 005.2 02.3 054.0 77.1 0,775.5 02.1 271.0 רווח תפעולי

רווח תפעולי 

 מתואם
0,201.3 00.5 0,511.3 73.5 011.4 00.2 023.0 01.1 

 05.3 035.1 01.5 020.3 02.2 0,224.0 01.2 332.4  רווח נקי

רווח נקי 
 מתואם

121.3 03.1 0,020.7 70.2 007.0 03.4 032.0 05.2 

EBITDA 0,007.2 01.0 0,343.5 72.1 705.4 03.2 702.7 03.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 לפרטים נוספים:
 עמירם פליישר יועצים לתקשורת ויחסי ציבור

 03-6241411פקס:  03-6241241טל: 
 7714444-050נייד:  pr.com-netas@fleisherנטע שונר 
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