
 

 

  4202לאוגוסט  42
 

בכל תחומי בצמיחה כיל מציגה גידול משמעותי 
 :0202של  הפעילות ברבעון השני

 

 הרווח הנקי של כיל ברבעון השני 
 מיליון דולר 042 -ל 49% -זינק ב

 

מיליון דולר,  635 -של השנה הסתכם  בכהרווח הנקי למחצית הראשונה  ◄
 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. %24גידול של 

 
מגידול במכירות לשוקי היעד העיקריים  השיפור בתוצאות הכספיות נובע ◄

 ובראשם שוקי הדשנים ומעכבי הבעירה.
 

 מיליארד דולר 0.6 -ל %33 -ב דלוג 4202ברבעון השני של כיל מכירות  ◄
 -ל %26 -גדלו בבמחצית הראשונה רבעון המקביל אשתקד. המכירות לעומת ה

 תקופה המקבילה אשתקד.לעומת המיליארד דולר  4.2
 

לעומת הרבעון המקביל  הוכפל 4202ברבעון השני של  הרווח התפעולי ◄
ברבעון השני השנה  ; הרווח הגולמימיליון דולר 332 -אשתקד והסתכם בכ

 לעומת אשתקד. %23 -גידול של כמיליון דולר,  554 -הסתכם בכ
 

תזרים  :שיא בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת למחצית ראשונה ◄
 .מיליון דולר 220 -המזומנים, הסתכם בכ

 
הסתכם  4202במחצית השנה הראשונה של  היקף המכירות בכיל דשנים◄
 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  %22 -גידול של כדולר,  ארדמילי 0.5 -בכ
 

השניה , הינה הכמות 4202כמות האשלג שנמכרה ברבעון השני של  ◄
 הארבעפי  גדלהשנמכרה הכמות יה של כיל. הגבוהה ביותר לרבעון בהיסטור
 . לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 
 4202במחצית הראשונה של  כיל מוצרים תעשייתייםשל  היקף המכירות ◄

לעומת התקופה המקבילה  %24 -גידול של כמיליון דולר,  560 -הסתכם בכ
 אשתקד.

 



 

 

 שניט הרבעון ההטוב ביותר למע שניהינו הרבעון ה 0202של שנת  שניהרבעון ה
 :0222לשנת 

 
עליה מיליון דולר,  425 -הסתכם בכ 4202של כיל ברבעון השני של שנת  הרווח הנקי

מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן חל גידול  064לעומת  %22 -של כ
 מיליון דולר.  420 -לעומת הרווח הנקי ברבעון הקודם שהסתכם בכ

גידול מיליון דולר,  635 -הרווח הנקי של כיל לכהגיע  4202במחצית הראשונה של 
 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 300לעומת  %24של 

 
 -גידול של כמיליון דולר,  0,226 -הסתכמו בכ 4202ברבעון השני של  מכירות כיל

מיליון  0,334מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וגידול לעומת  0,233לעומת  %33
 הקודם.דולר ברבעון 

גידול מיליון דולר,  4,322 -הסתכמו מכירות החברה בכ 4202במחצית הראשונה של 
מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול משקף  0,230לעומת  %26 -של כ

קוזזה חלקית עלייה חדה  בכמויות המכירה בכל מגזרי הפעילות של החברה אשר 
 .ברהשל חלק ממוצרי הח ע"י ירידה במכירי המכירה

 
 %23 -גידול של כמיליון דולר,  554 -ברבעון השני השנה הסתכם בכ הרווח הגולמי

מיליון דולר  662מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וגידול לעומת  334לעומת 
 ברבעון הקודם. 

מיליון דולר,  0,440 -הסתכם הרווח הגולמי בכ 4202במחצית השנה הראשונה של 
מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח  026 לעומת %53 -גידול של כ

הגולמי נובע בעיקר מעליה בכמויות המכירה של רוב מוצרי החברה שקוזז חלקית ע"י 
 ועליה במחירי האנרגיה.ירידה במחירי המכירה של חלק ממוצרי החברה 

 
ל מעל גידול שמיליון דולר,  332 -הסתכם בכ 4202ברבעון השני של  הרווח התפעולי

מיליון  323מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וגידול לעומת  020לעומת  %022
 דולר ברבעון הקודם. 

מיליון דולר,  533 -הסתכם הרווח התפעולי בכ 4202במחצית השנה הראשונה של 
 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 325לעומת  %22 -עליה של כ

 
תזרים המזומנים,  -טפת למחצית ראשונהמפעילות שו תזרים המזומניםשיא ב

 532לעומת תזרים מזומנים של  05% -מיליון דולר, גידול של כ 220 -הסתכם בכ
מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון 

 222לעומת תזרים של  32%מיליון דולר, גידול של מעל  640 -השני הסתכם בכ
 רבעון המקביל אשתקד.מיליון דולר ב

 
למכירת חובות הלקוחות, השלימה כיל עסקת איגוח  4202ליולי  4 -בתאריך ה

, בחלקים Credit-Agricole -ו Rabobankשאורגנה על ידי שני הבנקים האירופאיים 
שנים  6 -מיליון דולר. מסגרת תכנית האיגוח הינה ל 362בהיקף של   ,שווים בינהם

ת מגובה על ידי קו גיבוי בנקאי המתחדש אף הוא מידי ומתחדשת כל שנה. התכני
 שנה כמקובל בעסקאות מסוג זה.  

 



 

 

 '+ilAA'דירוג  Standard & Poorsמעלות לחודש אוגוסט אישרה  6 -בתאריך ה
עם העלאת דירוג לתחזית יציבה לכיל. מעלות נימקה את העלאת הדירוג: "תחזית 

בוה של החברה ואת ציפיותינו שכיל הדירוג היציבה משקפת את מיצובה העסקי הג
 תשכיל לשמור על רמת מינוף, יחסי כיסוי ונזילות התואמים את הדירוג הנוכחי".

ההסבה של המתקנים בסדום החלה בהדרגה  4202המחצית הראשונה של במהלך 
מהמתקנים  36% -. נכון למועד הדוח הושלמה ההסבה של כלשימוש בגז טבעי

ביא להפחתה ניכרת במזהמים צפוי להעבר לגז טבעי בסדום שהסבתם תוכננה. המ
באזור המפעלים, ישפר את איכות התוצרת, יפחית את הוצאות האחזקה ויתרום 

 לחסכון כספי ניכר כתוצאה מהחלפת השימוש בדלקים. 
 

מיליון  022בסך  חלוקת דיבידנדבאוגוסט החליט דירקטוריון החברה על  43ביום 
 .4202פטמבר לס 42דולר אשר יחולק ביום 

 
 

 :0202של  ראשונהה מחציתלהלן סיכום הפעילות במגזרים ב
 

 0,633 -הסתכם בכ 4202במחצית השנה הראשונה של  היקף המכירות כיל דשנים:
מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  335לעומת  %22 -גידול של כמיליון דולר, 

העליה במחזור המכירות נובעת בעיקר מעליה חדה בכמויות המכירה של אשלג 
  אשר קוזזו חלקית ע"י ירידה במחירי המכירה של אשלג וסלע פוספט.ודשני פוספט 

כמות השניה הגבוהה ביותר הינה ה ,4202כמות האשלג שנמכרה ברבעון השני של 
אלפי  0,642. ברבעון השני של השנה מכרה כיל דשנים עון בהיסטוריה של כיללרב

אלפי טון אשלג בתקופה המקבילה  352לעומת  הגידול של פי ארבעטון אשלג, 
 אלפי טון אשלג ברבעון הקודם. 0,342אשתקד, וגידול לעומת 

 
לעומת התקופה  הוכפלה מכירת דשני הפוספט 4202במחצית הראשונה של 

העליה בכמויות המכירה של דשני . אלף טון 200 -לה אשתקד והסתכמה בהמקבי
אשתקד, מקורה בגידול בביקושים לדשני  ההמקביל תקופההפוספט, בהשוואה ל

והתגבר החל מהמחצית השנייה של שנת  4222פוספט שהחל ברבעון השני של 
 בעיקר בברזיל ואירופה. 4222

 
מיליון  623 -הסתכם בכ 4202ונה של בכיל דשנים במחצית הראש הרווח התפעולי

מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  462לעומת  פי שתייםגידול של דולר, 
הגידול ברווח התפעולי נובע בעיקר מהעליה בכמויות המכירה של אשלג ודשני 

 פוספט. 

יבוא האשלג לברזיל במחצית הראשונה של השנה גדל משמעותית לעומת העונה 
. לקראת הרבעון השלישי ניכרת פעילות רבה ברכש האשלג אשתקדהמקבילה 

 בברזיל לקראת עונת הדישון הקרובה.

הביקוש במערב אירופה לדשנים בכלל ולאשלג בפרט, חוזר בהדרגה לרמות הצריכה 
בעיקר בשל התאוששות הביקושים בשווקים החקלאיים בצרפת ובגרמניה הרגילות. 

 .השהם השווקים החקלאים הגדולים באירופ



 

 

בעקבות עונת הדישון באביב האחרון בארה"ב אופיינה בביקושים ערים לדשנים. 
 .הקציר המוקדם יחסית בקיץ, הצפי הינו לעונת דישון סתיו ארוכה

בעקבות מזג אויר קיצוני במדינות חבר העמים ובאירופה, צפויה פגיעה משמעותית 
ר יצוא גרעינים עד ביבול הגרעינים בארצות אלו. ממשלת רוסיה הכריזה על איסו

, פעולה שגרמה לעליה חדה נקודתית במחירים העתידיים של כל 4202דצמבר 
 הגרעינים ובעיקר של החיטה.

 
של כיל מוצרים תעשייתיים במחצית  היקף המכירות כיל מוצרים תעשייתיים:

 263לעומת  %24 -גידול של כמיליון דולר,  560 -הסתכם בכ 4202הראשונה של 
בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול במכירות נובע מעליה בכמויות  מיליון דולר

 שנמכרו, בעיקר בשל גידול במכירות של מעכבי בעירה. 
 

גידול מיליון דולר,  32 -הסתכם בכ 4202במחצית הראשונה של שנת  הרווח התפעולי
מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי  03לעומת  %632 -כשל 

ר כתוצאה מהשפעת הגידול החד בכמויות שנמכרו ומהשפעת הירידה עלה בעיק
 במחירי חומרי גלם ואנרגיה.

 
כתוצאה  4222ירדו בהדרגה במהלך שנת אשר מחירי המכירה של מוצרי המגזר 
עליה זו  .עם התעוררות הביקושים , החלו לעלותמהשפעת המשבר הכלכלי העולמי

גבוהים יותר של מעכבי הבעירה  ממוצעיםמקבלת את ביטויה בעיקר במחירים 
 .לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 
לרדת, עקב דילול מקורות הברום, חורף קשה ועלויות ייצור הברום בסין המשיך  ייצור

גבוהות. גורמים אלו הביאו גם לעלייה במחירי הברום ומעכבי בעירה על בסיס ברום 
 י בעירה בסין.בשוק הסיני ולירידה מהותית בכמויות הייצור של מעכב

 
של כיל מוצרי תכלית הסתכם במחצית הראשונה  היקף המכירות כיל מוצרי תכלית:

לעומת התקופה המקבילה  %2גידול של מיליון דולר,  550 -בכ 4202של שנת 
אשתקד. הגידול נובע מעליה כמותית במרבית מוצרי המגזר שקוזזה חלקית ע"י 

 מחירי מכירה נמוכים.
 

 023מיליון דולר, קיטון לעומת  22 -חצית הראשונה הסתכם בכבמ הרווח התפעולי
מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מהשפעת הירידה 

מיליון  66 -בכ הסתכם הרווח התפעולי 4202במחירי המכירה. ברבעון השני של 
 לעומת הרבעון המקביל אשתקד. %3 -גידול של כדולר, 

התמתן במהלך  4222ים בצפון אמריקה שהחל בשלהי שנת הלחץ להורדת המחיר
כאשר במהלך הרבעון השני ניכרת עלייה מסוימת  4202הרבעון הראשון של שנת 

 במחירי המכירה של חלק ממוצרי המגזר.
 
 
 
 



 

 

 נתונים כספיים עיקריים -כיל
  

בהשוואה לתקופה  0202שנת ל שנילהלן עיקרי נתונים כספיים לרבעון ה
 תקד:המקבילה אש

 
נתונים כספיים לרבעון  

 0202לשנת  השני

 במיליוני דולרים

נתונים כספיים לרבעון 

0224לשנת  השני  

 במיליוני דולרים

אחוז השינוי מרבעון 

 מקביל אשתקד

 33% 0,234.5 0,222.2 מכירות

 23% 334.0 550.3 רווח גולמי

 024% 022.2 332.2 רווח תפעולי

רווח נקי לבעלי המניות 

 ברהשל הח
426.2 064.3 

22% 

 
 
 

בהשוואה לתקופה  0202שנת למחצית הראשונה ללהלן עיקרי נתונים כספיים 
 המקבילה אשתקד:

 
נתונים כספיים למחצית  

במיליוני  0202שנת 

 דולרים

נתונים כספיים למחצית 

0224שנת   

 במיליוני דולרים

 תקופהאחוז השינוי מ

 מקביל אשתקד

 26% 0230.0 4,322.4 מכירות

 53% 260.4 0,442.2 רווח גולמי

 22% 325.3 532.2 רווח תפעולי

רווח נקי לבעלי המניות 

 של החברה
635.2 300.0 

24% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


