
 

 

15.1.1. 

 :חזקות תוצאות ממשיכה להציג כיל
 

 הגבוה הוא, דולר מיליון 545 -בכ שהסתכם השני ברבעון התפעולי הרווח 

לעומת  %55 -כ של גידול ומהווה, 1(001. שנת של זה)מלבד  שני לרבעון ביותר

 הרבעון הראשון של השנה.

 הכנסות שיא -דולר מיליארד 69.1 -בכ הסתכמו השני ברבעון כיל הכנסות 

  .(001. שנת של זה)מלבד  שני לרבעון

 קרובה רמה, טון מיליון 1.5 -לכברבעון השני  אשלגהמכירה של  כמויותב גידול 

דשני  של המכירה בכמויות גםעליה חדה . הזמנים כל של המכירה כמויות לשיא

 אלפי טון. 511 -לכ הפוספט

 מאז שני לרבעון בטיבו השני הוא תעשייתיים מוצרים כיל של התפעולי הרווח 

 .ומעולם

 1.% -כ של גידול, דולר מיליון 353-בכ הסתכם השניהמזומנים ברבעון  תזרים 

 התזריםהסתכם  .01.של  הראשונה במחצית .אשתקד לעומת הרבעון המקביל

 .אשתקד לעומת התקופה המקבילה %50-כ של גידולמיליון דולר,  531 -בכ

 צפויים בברזיל חזקים ביקושים והמשך והודו סין עם החוזים יתרת משלוחי 

 ..01. של השלישי הרבעון על גם לחיוב להשפיע

 ישנהבאזורי הגידול בארה"ב, רוסיה ואוקראינה, מזג אויר חם ויבש  בעקבות 

עליה ברוב מחירי הסחורות. ל שמובילה, כולו ובעולם"ב בארה ביבולים חדה ירידה

 .הבאה הדישון בעונת לדשנים הביקוש את לשפר צפויה זו עליה

                                            
1
 היתה שנת השיא של כיל והיא הושפעה באופן ניכר משיאים במחירי הדשנים. 001.שנת  
 



 

 

 12.לעומת  %70 -גידול של כמיליון דולר,  704 -הסתכם בכ הרווח הנקי ברבעון השני
מיליון דולר ברבעון  7.5, ולעומת רווח נקי של .01.מיליון דולר ברבעון הראשון של 

 המקביל אשתקד. 
 

עליה של דולר,  ארדמילי 1.25 -הסתכמו בכ .01.של שנת  מכירות כיל ברבעון השני
 1.23לעומת גבוה במעט דולר ברבעון הראשון של השנה ו ליארדמי 55.1לעומת  4.%

לעומת הרבעון הראשון של במכירות  גידולהברבעון המקביל אשתקד.  מיליארד דולר
השנה נובע מעלייה בהכנסות בכל מגזרי הפעילות. בולטת העלייה במגזר הדשנים, אשר 

במחצית . .01.אספקת האשלג לסין למחצית הראשונה של שנת מהושפעה בעיקר 
 3.75מיליארד דולר, גידול לעומת  .3.5 -בככיל הסתכמו מכירות הראשונה של השנה 

 .מיליארד דולר במחצית המקבילה אשתקד
 

לעומת  %32 -גידול של כמיליון דולר,  153 -הסתכם בכ הגולמי ברבעון השני הרווח
מיליון דולר ברבעון המקביל  141מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה ולעומת  511

 אשתקד. 
 

 372לעומת  %55 -גידול של כמיליון דולר.  575 -הסתכם בכ הרווח התפעולי ברבעון
מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  573לעומת ומיליון דולר ברבעון הראשון של השנה 

לות בכיל הציגו שיפור ברווחיות ברבעון השני של השנה ביחס לרבעון כל מגזרי הפעי
 הראשון.

 
 מליון דולר. 15. בסך של דירקטוריון כיל החליט על חלוקת דיבידנד

 
 של גידולמיליון דולר,  531-הסתכם בכ .01.של  תזרים המזומנים במחצית הראשונה

מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. התזרים אשתקד הושפע  7.5לעומת  %50-כ
 -כבסך של  001.-007.מתשלום חד פעמי למס הכנסה במסגרת הסכם שומות לשנים 

 מיליון דולר.  155
 

לעומת  1.%-כ של גידולמיליון דולר,  353 -בכ הסתכם השני ברבעון המזומנים תזרים
 אשתקד.  מיליון דולר ברבעון המקביל 17.

 
 המתבצע מייצור נובעבמחצית הראשונה של השנה  כיל של המכירות ממחזור כמחצית

 .לישראל מחוץ
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :במגזרים פעילות סיכום
 

 כיל דשנים
 %71 -כ של גידולמיליארד דולר,  1.12 -בכ הסתכמו השניברבעון כיל דשנים מכירות 
 1.1לעומת  1% -מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה, וגידול של כ 175לעומת 

מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בכמויות המכירה 
 במחירי המכירה. מתונה ומעלייה 

 
 -של כ עליהמיליון דולר,  710 -בכהשני  רבעוןבמגזר הדשנים הסתכם בהרווח התפעולי 

מיליון דולר ברבעון  342לעומת מיליון דולר ברבעון הראשון וגידול  .7.לעומת  %52
 המקביל אשתקד. 

 
 %55 -כ של גידולטון,  מיליון 1.5 -הסתכמו בכ האשלג ברבעון השני כמויות מכירת

טון  מיליון 1.7לעומת  %.1 -גידול של כאלף טון ברבעון הראשון של השנה ו 212לעומת 
זהו הרבעון השלישי בגובהו בתולדות החברה מבחינת כמויות . ברבעון המקביל אשתקד

גידול ביחס לרבעון הראשון נובע בעיקר מקצב המשלוחים המוגבר לסין ה המכירה.
 מדינה זו.מחצית הראשונה של השנה לבעקבות סגירת הסכם אספקת האשלג ל

 
 3.2לעומת  יותר %55 -אלפי טון  151 -הגיעו לכ הפוספט דשני של המכירה כמויות

 .אשתקד המקביל ברבעון טון אלפי 735יותר לעומת  14% -הראשון ו ברבעוןטון  אלפי

בחודש אוגוסט פרסם משרד החקלאות האמריקאי דוח על התפתחות הגידולים 
. בעקבות מזג אויר חם ויבש באזורי הגידול 01.113.החקלאיים לשנה החקלאית 

ואוקראינה, הורדו ההערכות לכמות היבול הצפויה דבר שגרם לעליה בארה"ב, רוסיה 
חדה בעיקר במחירי התירס והסויה וכן במחיר החיטה. היובש כאמור לעיל והעלייה 

. על הבמחירי הסחורות החקלאיות צפויים לשפר את הביקוש לדשנים בעונת הדישון הבא
 11.15%כה השנתית לרמה של פי הדוח, צפויה ירידה נוספת ביחס מלאי הגרעינים לצרי

 -ו .0111.01.בסוף שנה חקלאית  0.71%.לעומת  .01./013.בסוף השנה החקלאית 
 . 0101.011.בסוף שנה חקלאית  0.4%.

 להשפיע צפויים בברזיל חזקים ביקושים והמשך והודו סין עם החוזים יתרת שלוחימ
 ..01. של השלישי הרבעון על גם לחיוב

 
, התקשרה מפעלי ים .01.ביוני  1.תאריך ב: חדשה כוח תחנת הקמת על החלטה

אשר  המלח בהסכמים לצורך ביצוע פרויקט הקמה של תחנת קוגנרציה חדשה בסדום
גם במקרה הצורך,  להפעלה נתנית הטורבינה .טבעי באמצעות גז לפעולמתוכננת 

 -טון קיטור לשעה וכושר ייצור חשמל של כ 330בעלת כושר ייצור של התחנה  .סולרב
.50 MW שיספקו את מלוא צורכי החשמל והקיטור של מתקני הייצור באתר סדום ,

ולהסתיים במחצית  .01.בשנים הקרובות. הפרויקט צפוי להתחיל ברבעון השלישי של 
תוזיל את  נת הכוח החדשהתח מיליוני דולר. 3.0 -ועלותו מוערכת בכ 015.השנייה של 



 

 

כל , השנים הבאות 0. -אמינות וזמינות המערך האנרגטי ב עלות החשמל וכן תבטיח את
 תוך שמירה על הסביבה ועל איכות האוויר.זאת 

 
 

 םכיל מוצרים תעשייתיי
לעומת  11% -כ של גידול, דולר מיליון 701-בכ הסתכם השני ברבעון המכירות היקף
דולר ברבעון המקביל אשתקד.  מיליון 7.7 ולעומתמיליון דולר ברבעון הראשון  353

הוודאות שאפיינה את המחצית  אי. שנמכרו בכמויות מירידה בעיקר נובע במכירות הקיטון
 ברום בסיס על הבעירה מעכבי של בביקושים לירידה הובילה .01.הראשונה של שנת 

 .האלקטרוניקה מוצרי לשוק בעיקר
 

, הינו השני בטיבו לרבעון מיליון דולר .1 -הסתכם בכש ,הרווח התפעולי ברבעון השני
מיליון דולר ברבעון  53לעומת  %13 -כ של גידולהרווח התפעולי ברבעון מהווה  שני.

 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 14הראשון של השנה ולעומת 
 
 

 כיל מוצרי תכלית
 753לעומת  %2 -כ של גידול מיליון דולר, 344-הסתכם בכ ברבעון השניהיקף המכירות 

זו  ירידההמקביל אשתקד.  ברבעוןדולר  מיליון 701 ולעומת הראשון ברבעון דולר מיליון
 במידה יםרוב מוצרי כיל מוצרי תכלית מושפע .המכירה בכמויות מירידה בעיקרנובעת 

 האשראי משבר המשיכו הדוח בתקופת .העולמי הכלכלי מהמצבהיתר  בין רבה
 השווקים של האיטית וההתאוששות התיכון המזרחיציבות במדינות  חוסר, באירופה

 להאטה בביקושים.  לגרוםאוירה של חוסר וודאות ו ליצור"ב בארה
 

 70לעומת  0.% -כ של עליה, מיליון דולר 71 -הסתכם בכהרווח התפעולי ברבעון השני 
 אשתקד. רבעון המקבילמיליון דולר ב 55לעומת ו מיליון דולר ברבעון הראשון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 :עיקריים כספיים נתונים

 1-6/2012 1-6/1166 4-6/2012 4-6/2011 1-3/2012 

מיליוני  $
 דולרים

% 
 ממכירות

מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

  1,2.1.1  1,257.5  3,754.1  3,515.4 מכירות
 

1,55..1 
 

 

 75.1 140.1 73.7 4..15 73.5 1,501.2 71.5 1,757.1 רווח גולמי
 

511.7 
 

 
32.7 
 

 1.1. 1..57 4.4. 575.1 5.1. 203.3 5.7. 127.5 רווח תפעולי
 

372.7 
 

...5 

רווח נקי 
לבעלי 

המניות של 
 החברה

525.. 12.1 405.2 .0.7 704.3 .0.4 7.5.. ...1 

 
.11.2 

11.. 

EBIDTA  1,033.1 .2.7 1,0.2.2 .2.1 510.5 31.1 511.0 31.4 
7.3.. .4.3 

תזרים 
מפעילות 

 שוטפת
534.5  7.5..  353..  .17.3  

.47.7  


