
 

 

 5202למאי  52
 

ובכל כיל מציגה גידול משמעותי בכל הפרמטרים 
 0202ברבעון הראשון לשנת  מגזרי הפעילות

 

 מתמשך בכל הפרמטרים שיפור 
 לעומת הרבעון המקביל אשתקד 

 לעומת הרבעון הקודםו
 
 

מיליון דולר,  540 -של כיל הסתכם ברבעון הראשון בכ הרווח הנקי ◄
  .המקביל אשתקד לעומת הרבעון %20גידול של 

 
נמשך הגידול בכמויות המכירה אשר תרם ברבעון הראשון  ◄

לעומת  %25גידול של מיליון דולר,  0,3,5בהיקף של  למכירות
 הרבעון המקביל אשתקד.

 
מיליון  677 -בו הסתכמו המכירות בכ במגזר הדשניםהתאוששות  ◄

 לעומת הרבעון המקביל אשתקד. %022גידול של מעל דולר, 
 

אלפי  0,351 -שנמכרה ברבעון הראשון הגיעה לכ כמות האשלג ◄
לעומת מכירות האשלג ברבעון המקביל  %022 מעל גידול שלטון, 

 אשתקד.
 

נרשם גידול במכירות מעכבי הבעירה  בכיל מוצרים תעשייתיים ◄
מיליון  515ומוצרי ברום אנאורגניים שהוביל להיקף מכירות בסך 

 ת אשתקד.לעומ %52 -עליה של כדולר, 
 

  .מיליון דולר ,77דיבידנד בסך דירקטוריון כיל החליט על חלוקת  ◄
 
 
 
 



 

 

הינו הרבעון הראשון הטוב ביותר למעט הרבעון  0202הרבעון הראשון של שנת 
 :0222הראשון לשנת 

 
 -גידול של כמיליון דולר,  0,3,5 -הסתכמו בכ 5202ברבעון הראשון של  כילמכירות 

ון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול משקף עליה חדה מילי ,1,לעומת  %24
בכמויות המכירה בכל מגזרי הפעילות של החברה והמשך מגמת ההתאוששות 

החברה ברבעון כמו כן חל גידול לעומת מכירות . 5221שהחלה במחצית השנייה של 
 מיליון דולר. 0,556 -הקודם שהסתכמו בכ

 
 -גידול של כמיליון דולר,  221 -הסתכם בכ ברבעון הראשון של השנה הרווח הגולמי

ברבעון המקביל אשתקד. השיפור נובע בעיקר מעליה בכמויות רוב  371לעומת  %52
שקוזזו חלקית ע"י ירידה במחירי  ומירידה במחירי חומרי גלם עיקרייםמוצרי החברה 

למי בו עמד הרווח הגולעומת הרבעון הקודם גידול ברווח הגולמי נרשם גם . המכירה
 מיליון דולר. 200 -על כ

 
 ,%4 -עליה של כמיליון דולר,  323 -הסתכם ברבעון הראשון בכ הרווח התפעולי

 מיליון דולר 524לעומת מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד וגידול  527 -לעומת כ
 בהשוואה לרבעון הקודם.

 
לעומת  %52 -כ גידול שלמיליון דולר,  540 -ברבעון הראשון עמד על כ הרווח הנקי

מיליון דולר ברבעון  523מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וגידול לעומת  021 -כ
 הקודם.

 
מיליון  552 -מפעילות שוטפת לרבעון הראשון של השנה הסתכם בכ תזרים המזומנים

 דולר.
 
 חוזים עם מספר לקוחות בסין חתמה כיל דשנים על 5202מהלך חודש ינואר ב

  .5202בשנת  )כולל אופציה( אלף טון 752של יקף כולל לאספקת אשלג בה
 

לקוחות בהודו על חוזים עם מספר כיל דשנים חתמה  5202במהלך חודש מרץ 
לתקופה של שנה החל , )כולל אופציות( טון אשלגאלף  0,432 למכירת כמות שיא של

  .5202מחודש אפריל 
 

ילותה, רווחיותה ותזרים בשל השיפור המתמשך במצבה הפיננסי של כיל, היקפי פע
המזומנים שלה ובשל הירידה במקביל בהיקף החוב של כיל, בחן הדירקטוריון 
בשיתוף עם יועצים חיצוניים, את ההשלכות האפשריות הנובעות מחלוקת דיבידנד 
לרבות ההשפעה האפשרית על מצבה הפיננסי של החברה, תזרים המזומנים הנוכחי 

שרות והצפויות ומצבת ההתחייבויות של החברה. והצפוי, תוכניות ההשקעה המאו
מיליון  222לאור בחינתו החליט דירקטוריון כיל, לחלק דיבידנד בסכום חד פעמי של 

 דולר זאת על מנת להביא ליחס חוב/ הון נכון יותר בהיבט התשואה לבעלי המניות. 
 



 

 

בשיעור של  כמו כן החליט הדירקטוריון לקבוע מחדש מדיניות חלוקת דיבידנד רבעוני
מהרווח הנקי. בנוסף, אישר דירקטוריון כיל חלוקת דיבידנד שוטף בגין רווחי  62%עד 

 מליון דולר.  ,07בסך  5202הרבעון הראשון לשנת 
 
 
 
 

 :0202להלן סיכום הפעילות במגזרים ברבעון הראשון של 
 

ן מיליו 677 -בתקופת הדוח לעומת הרבעון הסתכם בכ היקף המכירות כיל דשנים:
מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  360לעומת  %022עליה של מעל דולר, 

העלייה במחזור המכירות של המגזר נובעת בעיקר מעליה חדה בכמויות המכירה של 
מוצרי המגזר ומשקפת את המשך מגמת ההתאוששות שהחלה במחצית השנייה של 

5221. 
 

 %322גידול של מעל אלפי טון אשלג,  0,351ברבעון הראשון מכרה כיל דשנים 
 לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 
 %76 -גידול של כמיליון דולר,  535 -במגזר הדשנים הסתכם בכ הרווח התפעולי

מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נובעת  031 -לעומת כ
 מכירה. עליה זו קוזזה בחלקה ע"י הירידה במחירי המכירה.מהעלייה מכמויות ה

 
 
 
 

 המשך שיפור בכמויות המכירה של אשלג
 )מכירות באלפי טון(
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 515 -במגזר זה הסתכם ברבעון הרביעי בכ היקף המכירות כיל מוצרים תעשייתיים:

ן המקביל אשתקד. מיליון דולר ברבעו 502לעומת  %42 -גידול של כמיליון דולר, 
הגידול במכירות נובע מעליה בכמויות שנמכרו. ניכרת עליה חדה בכמויות המכירה של 

 מעכבי בעירה ושל מוצרי ברום אנאורגניים לעומת אשתקד.

, ,522לאחר תקופת שפל במכירות, בעיקר עקב המשבר הגלובלי שראשיתו בסוף 
ייצור הברום ת הביקושים. המכירה, עם התאוששו יהחל המגזר בתהליך העלאת מחיר

בסין המשיך לרדת, עקב דילול מקורות הברום, חורף קשה ועלויות ייצור גבוהות. 
גורמים אלו הביאו גם לעלייה במחירי הברום ומעכבי בעירה על בסיס ברום בשוק 

 הסיני ולירידה מהותית בכמויות הייצור של מעכבי בעירה בסין.
 

מיליון  2 -לעומת כ 272%ון דולר, גידול של מעל מילי 34 -הסתכם בכהרווח התפעולי 
 דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

 
מיליון  301 -במגזר הסתכם בתקופת הדוח בכ היקף המכירות כיל מוצרי תכלית:
מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עליה זו  320לעומת  7% -דולר, גידול של כ

 נובעת מעליה כמותית במרבית מוצרי המגזר. 
 
יליון דולר ברבעון המקביל מ 25מיליון דולר לעומת  44 -הסתכם בכ רווח התפעוליה

, שקיזזה את  ירידה זו נובעת בעיקר מהשפעת הירידה במחירי המכירה אשתקד.
  .חומרי גלם עיקריים עלויותב והקיטון כמויות המכירההגידול ב

 
 נתונים כספיים עיקריים -כיל

  
בהשוואה לתקופה  0202לשנת  אשוןבעון הרלהלן עיקרי נתונים כספיים לר

 המקבילה אשתקד:

 
נתונים כספיים לרבעון  

 0202הראשון לשנת 

 במיליוני דולרים

נתונים כספיים לרבעון 

0222הראשון לשנת   

 במיליוני דולרים

אחוז השינוי מרבעון 

 מקביל אשתקד

 24% 2.,1, 0,3,5.2 מכירות

 221.0 רווח גולמי

 

371.2 

 

25% 

 323.2 פעולירווח ת

 

522.7 

 

4,% 

רווח נקי לבעלי המניות 

 של החברה

542.2 

 

02,., 

 

25% 

 
 



 

 

 ודות כילא
לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים. -כיל הנה חברה רב

במציאות של צמיחה עולמית מתמדת לצד צמצום במשאבים, עיקר פעילותה של כיל 
המזון והמים בעולם, ולייעול תהליכי ייצור ושיפור מוכוונת לשיפור זמינות ואיכות 

 מוצרים.
 היא נמצאת במקום השישי בייצור כיל אחראית לכשליש מייצור הברום העולמי, ו

. לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג, הברום, החומצה הזרחתית בעולם האשלג
מיקלים למניעת הנקייה, הפוספטים המיוחדים, מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכי

 התפשטות שריפות.
 כיל פועלת בשלושה מגזרים: כיל דשנים, כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית. 

לכיל מפעלי ייצור, מערך משרדי שיווק, מסופים, מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי העולם: 
 בישראל, אירופה, ארה"ב, דרום אמריקה וסין.  

ים המצויים בים המלח המאפשרים הפקת מוצרים לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרל
ייחודיים בעלויות תחרותיות. כיל מפיקה מים המלח אשלג, ברום, מגנזיום, מוצרי 
מגנזיה ומלחים שונים. כמו כן כיל כורה פוספטים מהנגב וכן אשלג ומלח ממכרות 

 באנגליה ובספרד.
. החברה מעסיקה (TASE:ICLאביב )-כיל הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

 עובדים ברחבי העולם, כמחציתם בישראל. 02,222 -כיום למעלה מ
 

 


