
 

 

13.3.13  

רבעון רביעי ללא מכירות אשלג משמעותיות לסין ולהודו פגע 
 2102 -בתוצאות כיל ל

 

לאספקת חידוש חוזים : 2102שינוי מגמה ברבעון הראשון של 
 כמויות משמעותיותב והודואשלג לסין 

 

 83781 לעומת3 מיליון דולר 1,,83 -הסתכמו בכ מכירות כיל ברבעון הרביעי 
 . מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

  מיליון  73061 לעומת3 מיליון דולר 63671 -הסתכמו בכ 2102מכירות כיל בשנת
 .במכירות ברבעון הרביעירוב הירידה נובעת מהקיטון  .1088דולר בשנת 

 

  מיליארד דולר והרווח הנקי  ,.8 -הסתכם בכ 2102הרווח הנקי של כיל בשנת
 .מיליון דולר 180 -ברבעון הסתכם בכ

 

  מיליון  ,,835 -הסתכם בכ 2102תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת
 .מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ,8316לעומת  16% -גידול של כ3 דולר

  חתמה על הסכמיםכיל דשנים  ,108 ברבעון הראשון של -' כיל דשנים'מגזר 

תספק לסין במחצית : לאספקת כמויות משמעותיות של אשלג להודו וסין
האשלג כמות מ 10% -למעלה מ -טון אשלג 6603000 -כ ,108הראשונה של 

 במחצית האשלג לספקיות הסינים ביןוהתפרסמו  שנחתמובחוזים הכלולה 
אשלג ( טון אופציה 503000 בכלל זה)טון  1103000 להודוכיל תספק ; הראשונה

לייבוא שנחתמו והתפרסמו בחוזים ה מכמות האשלג הכלול %,1 - ,108במהלך 
מ לאספקת כמויות אשלג ללקוחות "מוממשיכה לנהל יל דשנים כ .להודו אשלג

לאשלג גם ער ביקוש מתווספת לחתימת החוזים בהודו ובסין . נוספים בהודו
 . בברזיל ובדרום מזרח אסיה

 

  השני בטיבו מאז ומעולם -רווח תפעולי שנתי  -'יתייםתעשי םכיל מוצרי'מגזר .
ם נוספים ידוחי עומק ימיים וצמיחה במוצרילק צלולות תמיסותבמכירות  שיא

 מעכבי במכירות הירידה עלפיצו חלקית 3 1081בשנת והמים  לשוקי האנרגיה
  . האלקטרוניקה נףבע המהחולש הכתוצא בעירה

 

 התאוששות באירופה הובילה לשיפור במכירות  -'תכלית מוצריכיל ' מגזר
מגמה זו נמשכת גם . ברבעון הרביעי לעומת הרבעון המקביל אשתקדמגזר ה

 .   ,108ברבעון הראשון של 



 

 

 
 7.07לעומת  מיליארד דולר 6.67 של מכירות עם 2102 שנת את סיימה כיל

הקיטון נובע בעיקר מירידה בכמויות המכירה אשר קוזז . 1088בשנת מיליארד דולר 
 -ו 1088רכשו במהלך נדוחות של חברות שאיחוד י "עוי עליה במחירי המכירה "חלקית ע

 8.78לעומת  מיליארד דולר 4,.8 -הסתכמו בכ הרביעימכירות כיל ברבעון  .1081
 . מירידה במחירי המכירה ובכמויות המכירהבעיקר הקיטון נובע . ברבעון המקביל אשתקד

 
מיליארד  86.,לעומת  מיליארד דולר 1.76 -הסתכם בכ 2102הרווח הגולמי בשנת 

הקיטון נובע בעיקר מירידה בכמויות המכירה ומעליה במחירי חומרי . דולר בשנה שעברה
 775לעומת  מיליון דולר 507 -הסתכם בכ הרווח הגולמי ברבעון הרביעי. גלם ואנרגיה

הקיטון נובע בעיקר מירידה במחירי המכירה של רוב מוצרי . מיליון דולר ברבעון המקביל
 .החברה ומירידה בכמויות המכירה

 
בשנה  ,,.8לעומת  מיליארד דולר 8.51 -בכ הסתכם הרווח התפעולי 2102בשנת 
עמד הרווח  (בגין תוכנית פרישה מוקדמתבעיקר ) בנטרול הוצאות חד פעמיות .שעברה

 8,4 -הסתכם בכ התפעולי ברבעון הרביעי חהרוו .דולרמיליארד  8.61התפעולי על 
הירידה נובעת מקיטון ברווח הגולמי ומהוצאות חד . מיליון 466לעומת  מיליון דולר

בנטרול הוצאות חד פעמיות עמד הרווח . בגין תוכנית פרישה מוקדמתבעיקר פעמיות 
 . דולרמיליון  1,1על התפעולי 

 
מיליארד דולר  8.5לעומת  מיליארד דולר ,.8 -בכהסתכם הרווח הנקי  2102בשנת 
 70,לעומת  מיליון דולר 180 -הסתכם בכהרווח הנקי ברבעון הרביעי  .1088בשנת 

 . ברבעון המקביל אשתקדמיליון דולר 
 

 16% -גידול של כ3 מיליון דולר ,,835 -הסתכם בכ 2102בשנת תזרים המזומנים 
מפעילות תזרים המזומנים . בתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר  ,8316לעומת 
 .מיליון דולר 175 -הסתכם בכ ברבעון הרביעישוטפת 

 
 .מליון דולר 847בסך של  דירקטוריון כיל החליט על חלוקת דיבידנד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 :סיכום פעילות במגזרים
 

 כיל דשנים
 

נובע בעיקר  קיטוןה .דולר ארדליימ 1., -הסתכם בכ 1081בשנת  היקף המכירות
הקיטון . החליפין בשער השינוימהשפעת וכן 3 אשלג שלבעיקר 3 כמויות המכירהבמירידה 

היקף . 1088שנרכשו במהלך שנת חברות  של תוצאות מהכללתכתוצאה בעיקר  קוזז
ביחס לרבעון  רבעוןב הקיטון .ליון דולרימ 780 -הסתכם בכברבעון הרביעי המכירות 

בעיקר 3 בכמויות המכירה ומירידה במחירי המכירה מירידהנובע בעיקר המקביל אשתקד 
 .של אשלג

 
ברווח  ירידהה. דולר ארדמילי 8.1 -בכ 1081בשנת במגזר הסתכם הרווח התפעולי 
חומרי הגלם עלייה במחירי 3 בכמויות המכירה ירידהמבעיקר כתוצאה התפעולי נובעת 

ברבעון הרביעי . והוצאות חד פעמיות בגין תוכנית פרישה מוקדמת של עובדיםוהאנרגיה 
בעיקר  ברווח התפעולי נובע קיטוןה. מיליון דולר 840 -הרווח התפעולי בכהסתכם 
וכן מהוצאות חד פעמיות  אשלג של בעיקר המכירה מחיריוהמכירה כמויות ב מהירידה

ברבעון פעמיות הסתכם הרווח התפעולי בנטרול הוצאות חד . בגין תכנית פרישה מוקדמת
 .מיליון דולר  ,87 -בהרביעי 

 
 4.16 לעומת3 מיליון טון אשלג 4.94 -ל 2102אשלג בשנת בייצור  01%של  גידול

הגידול נובע בעיקר כתוצאה משביתה במתקני החברה בסדום . 1088מיליון טון בשנת 
הגידול  .השנה האשלג בספרדבמכרות וכן מגידול בייצור  1088ברבעון הראשון של 

 יתרונה ניצול תוך הוביל לגידול במלאי האשלגש 10813בשנת  בסדום בייצור אשלג
3 פתוח בסדוםלאחסנם בשטח לצבור מלאים ו הביכולת מתבטאהשל החברה  האסטרטגי

  .,108יישרת את הגידול הצפוי במכירות האשלג בשנת 
 

על הסכמי מסגרת  עם מספר לקוחות בסין דשנים כיל חתמה ,108בתחילת שנת 
ייקבעו במשא  אלהמחירי המכירה בהסכמים  .מיליון טון אשלג ,.,לשלוש שנים למכירת 

 חוזיםעל  ,108חתמה כיל דשנים בינואר  האלבמסגרת הסכמים . ומתן בין הצדדים
 אלף טון 660בהיקף כולל של  ,108שנת לאספקת אשלג במהלך המחצית הראשונה של 

  .CFRדולר לטון  400מחיר של בו
 

בהיקף כולל של   ,108כיל דשנים סיכמה עם לקוחותיה בהודו על אספקת אשלג בשנת 
מ לאספקת אשלג "והיא ממשיכה לנהל מו; (טון אופציהאלף  50בכלל זה )טון אלפי  110

מחיר המכירה שסוכם דומה למחיר שנקבע בעסקאות עם יצרנים . לקוחות נוספים בהודול
 . אחרים המספקים אשלג לשוק בהודו

 

לפי דיווח של איגוד מפיצי הדשנים בברזיל מכירות האשלג לחקלאים המקומיים בשנת 
ביחס לצריכה במדינה  %,המהווים עליה של 3 מליון טון אשלג 1.8 -הגיעו ל 1081
לפי נתונים אלו צפוי כי מלאי האשלג במדינה זו בסוף . ופה המקבילה אשתקדבתק



 

 

ולכן ההערכה היא כי צפוי ביקוש ער , 2100השנה יהיה נמוך יותר מאשר בסוף 
 .לקראת עונת הדישון הבאה

יחס מלאי צפוי 3 ,108בחודש פברואר  האמריקאימשרד החקלאות  על פי דוח שפרסם
בסוף השנה החקלאית  81.6%עמוד על רמה של הגרעינים לצריכה השנתית ל

בשנה חקלאית  10.66% -בשנה חקלאית קודמת ו %,10.8לעומת 3 1081/,108
בירידה זו יש כדי לתמוך ברמות גבוהות יחסית של מחירי הגרעינים גם . 108011088

 .בעתיד

מהווים מחירים גבוהים של סחורות חקלאיות והירידה במלאים העולמיים של גרעינים 
תוצרת גבוה על מנת לקבל  ם להגדיל את כמויות הדישוןתמריץ חיובי לחקלאי3 בדרך כלל

 . רווחים גבוהים יותר 3בהתאמהויבולים יותר מה
 

הפוספט  דשניביקוש לה .התאפיינו ביציבות יחסית 2102 שנתשוקי הפוספט בעולם ב
בברזיל התאפיין בביקושים בעוד שהשוק 3 סין והודו3 גדולים בעולםהירד בשני השווקים 

  .בביקושים ביתר המדינות כמעט לא חלו שינויים. ערים במשך כל השנה
 

עקב בעיקר  1088רשמו עלייה קלה לעומת של כיל דשנים פוספטים הדשנים והמכירות 
הכללת תוצאות חברות שנרכשו ובקיזוז ירידה בכמויות ובמחירי המכירה והשפעת שערי 

  . חליפין
 

מצויה בהליכי אישור תכנוניים ( זוהר דרום) יה של פוספטים בשדה ברירתכנית הכר
משמעותית  עשוי לפגועכרייה בשדה בריר  שיוןיראי מתן  .וטרם הוחלט על הפקדתה

 .בעתודות הכרייה העתידיות של החברה בטווח הבינוני והארוך

 
 כיל מוצרים תעשייתיים

 
הירידה נובעת . דולר מיליארד 8.4 -כהסתכם בסך של  1081בשנת היקף המכירות 

והיא קוזזה בחלקה כתוצאה  ובפרט במעכבי בעירה בעיקר מירידה בכמויות שנמכרו
. מיליון דולר 16, -כהרביעי הסתכם ב ברבעוןהיקף המכירות . מעלייה במחירי המכירה

  .ירידת מחירים והשפעת שערי חליפין3 הקיטון נובע בעיקר מירידה בכמויות שנמכרו
 
והוא השני בטיבו מאז  מיליון דולר 1,8 -הסתכם בכ 1081בשנת התפעולי  הרווח

ובעיקר  מירידה בכמויות שנמכרו כתוצאה נבעה בעיקררווח התפעולי הירידה ב. ומעולם
עלייה במחירי חומרי הגלם והאנרגיה והיא קוזזה חלקית בשל עליה 3 במעכבי בעירה

 הירידה נובעת. מיליון דולר 17 -הסתכם בכ ברבעוןהרווח התפעולי  .המכירהבמחירי 
. מהכרה בהוצאות חד פעמיות בגין תוכנית פרישה מוקדמת של עובדים בעיקר כתוצאה

 .מיליון דולר ,4ב  בנטרול הוצאות חד פעמיות הסתכם הרווח התפעולי ברבעון הרביעי
 



 

 

במפרץ הודיע הממשל האמריקאי על מתן היתרי קידוח במים עמוקים  1088בחודש מרס 
מהלך זה הביא לעליה במכירת תמיסות צלולות לקידוחי נפט במפרץ מקסיקו . מקסיקו
3 בנוסף. של אסדת קידוח במפרץ מקסיקו תה טרום הפיצוץילרמה שהי3 1081בשנת 

התורמים לעלייה  בפרט ימייםניכרת עלייה בכמות הקידוחים העולמית ובקידוחים 
 .במכירות המגזר בתחום זה

 
עם ענקית  1081בהמשך להסכם עליו חתמה כיל מוצרים תעשייתיים בחודש ינואר 

FR122P  3לשימוש בפטנט שלה לייצור DOW GLOBAL TECHNOLOGIESהכימיה 
כיל מוצרים תעשייתיים החלה בהקמת מפעלי 3 מעכב בעירה פולימרי חדש על בסיס ברום

; מוקדם מהצפויאת המוצר  ייצור למעכב הבעירה החדש והיא צפויה לספק ללקוחותיה
 .,108ה של יהחל מהמחצית השני

 
במספר ( מקו המוצרים החדש לנטרול כספית) ™Merquelגדלו מכירות  2102בשנת 

עם , צפוי המשך גידול במכירות בקצב דומה 2102בשנת ; דו של ספרתי של אחוזים
 . ™Merquel -ב לשימוש ב"כניסתן של תחנות כוח נוספות בארה

 
 

 :מוצרי תכליתכיל 
 

מקיטון נובעת  הירידה. מיליון דולר 83477 -הסתכם בכ 1081בשנת היקף המכירות 
הירידה קוזזה בחלקה כתוצאה . בכמויות המכירה ומהשפעת השינויים בשער החליפין

שנת במעלייה במחירי מכירה ומאיחוד לראשונה של חברות שנרכשו במהלך השנה ו
מעליה נובעת  העלייה. מיליון דולר ,,, -כם בכהסתברבעון היקף המכירות  .1088

 . בכמויות המכירה
 

נובעת בעיקר  הירידה. מיליון דולר 810 -הסתכם בכ 1081בשנת הרווח התפעולי 
. עלייה במחירי חומרי הגלם והאנרגיה והיא קוזזה חלקית על ידי עליה במחירי המכירהמ

יה נובעת בעיקר יהעל. רדול מיליון 1, -הסתכם בכהרביעי  ברבעוןהרווח התפעולי 
  .מעליה בכמויות המכירה

 
הייצור של כי תרכוש את הנכסים ופעילות  'כיל מוצרי תכלית'בחודש פברואר הודיעה 

3 חברה הבינלאומית תרמפוסהשייך ל3 גרמניה (KNAPSACK)3 נפסאקקבמפעל 

של תוספים מתוחכם מרכיב חיוני בייצור שהינו  P2S5שמש לשיווק וייצור של הפוספט ומ
רכישת . חומרים מיוחדים לצורך כרייה ומוצרים נוספים3 חומרי הדברה3 לחומרי סיכה

 P2S5כאחת היצרניות הגדולות והמובילות של ' כיל מוצרי תכלית'תמצב את  זופעילות 
 .ב"בנוסף להיותה היצרנית המובילה בארה3 באירופה

 
 
 
 



 

 

 
 

 :הרביעיולרבעון  2102נתונים כספיים עיקריים לשנת 
 

 
נתונים כספיים 

 2102שנת ל
נתונים כספיים 

 2100שנת ל
נתונים כספיים לרבעון 

 2102הרביעי לשנת 
נתונים כספיים לרבעון 

 2100הרביעי לשנת 

מיליוני  $

 דולרים

% 

 ממכירות

מיליוני 

 דולרים

% 

 ממכירות 

מיליוני 

 דולרים

 מיליוני  ממכירות %

 דולרים

%  

 ממכירות

  83781.4  1.8,,83  73067.1  63671.1 מכירות

 
 ,.45 775.4 ,.7, 507.8 44.6 3855.7, ,.48 13757.1 רווח גולמי

 17.1 466.5 84.5 8,4.0 17.1 83,16.0 6.,1 83576.5 רווח תפעולי

רווח נקי לבעלי 
המניות של 

 החברה
83,00.5 8,.5 83588.1 18.4 10,.5 85.7 ,6,.6 18.6 

EBITDA 83,88.1 11.6 138,0.1 ,8.0 ,85.7 1,.6 511.6 ,0., 

 
 
 


