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  תוצאות טובות מציגהכיל 
 המצב הכלכלי הקשה בעולם למרות

 
, מעמדה המוביל של כיל בשווקים ותיק מוצרים מגוון" סטפן בורגס, מנכ"ל כיל:

מיתנו את השפעתו השלילית של המצב הכלכלי התורמים לחוסנה של החברה, 
מוצרי . תוצאות טובות גם ברבעון החולף ואפשרו לה להציג ,על כיל בעולם

מגמות , עונים על והחומרים המיוחדים , המזון, המים החקלאותהחברה בשוקי 
צפויים אשר אינם , הגידול האוכלוסיייסוד וצרכים מרכזיים בהתפתחות העולם ו

לבסס, לה כלים ומוצרים שיאפשרו  מפתחתכיל  .להשתנות בעתיד הנראה לעין
 קים חשובים אלה".ובשולצרכנים  התרומתלחזק ולהגדיל את 

 
 מיליון דולר, ירידה של  8,1,, -מכירות כיל ברבעון השלישי הסתכמו בכ

מיליון דולר בלבד בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד )לפני חישוב  9 -כ
 מיליון דולר(.  17 -שגרמו  לירידה נוספת של כ  ,השפעת שערי החליפין

 
  ברבעון השלישי נותר דומה לרבעון משלוחי האשלג בכיל דשנים היקף

המקביל אשתקד, זאת בניגוד לירידה בהיקף הכולל של הסחר העולמי 
 באשלג.

 
 פחות מבעבר גם על  ההאווירה השלילית בשווקים הגלובאליים השפיע

 .'כיל מוצרי תכלית'ו' תייםתעשיי םכיל מוצרי'המגזרים 
 

  ירידה במלאי 2102מאוקטובר על פי דוח משרד החקלאות האמריקאי ,
והעלייה במחירי הסחורות  ,הגרעינים וביחס בין המלאים לצריכה

-ות בת הדישון הבאוצפויים לשפר את הביקוש לדשנים בעונ ,החקלאיות
71,2 . 

 
 החוזים הקיימים והעיכוב בחידוש חוזים בהודו וסין צפוי להקטין את  סיום

 . 2100משלוחי האשלג ברבעון הרביעי ביחס לרבעון הרביעי של 
 

 האסטרטגי יתרונה ניצול תוך בקצב רגיל אשלג בייצור ממשיכה כיל ,
 פתוח בסדום.  לאחסנם בשטח שבא לידי ביטוי ביכולת לצבור מלאים ו

 
 



 

 

 :כספיות תוצאות
 

 מיליארד 1..0 לעומת, דולר מיליארד 2..0 -בכ הסתכמו השלישי ברבעון כיל מכירות
השנה הסתכמו מכירות  שלהחודשים הראשונים  בתשעת. אשתקד המקביל ברבעון דולר

המקבילה אשתקד.  בתקופה דולר מיליארד 3.55מיליארד דולר, לעומת  3.55 -כיל בכ
מיליון דולר  22 -הקיטון נובע בעיקר משינויים בשערי החליפין שגרמו לירידה של כ

 מיליון דולר בתשעת חודשים הראשונים של השנה. 033 -ברבעון וכ
 

מיליון דולר  20.מיליון דולר, לעומת  2.5 -הסתכם בכ יהרווח הגולמי ברבעון השליש
 ברבעון המקביל אשתקד. 

 
מיליון דולר ברבעון  335לעומת  מיליון דולר ..8 -הסתכם בכ תפעולי ברבעוןהרווח ה
 אשתקד.  המקביל

 
 855מיליון דולר, לעומת  5.3 -הסתכם בכ 2102של שנת  הרווח הנקי ברבעון השלישי

 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 
 

מיליון  .0,50 -הסתכם בכ 2102של  תזרים המזומנים בתשעת החודשים הראשונים
מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. התזרים  23.לעומת  %82-גידול של כדולר, 

-2118אשתקד הושפע מתשלום חד פעמי למס הכנסה במסגרת הסכם שומות לשנים 
 -בכ תזרים המזומנים ברבעון השלישי הסתכםמיליון דולר.  053 -בסך של כ .211
 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  ..8עומת ל %55-גידול של כמיליון דולר,  5.1

 
 מליון דולר. 225בסך של  דירקטוריון כיל החליט על חלוקת דיבידנד

 
 

 :במגזרים פעילות סיכום
 

 כיל דשנים
 0.05מיליארד דולר לעומת  0.12 -הסתכמו בכ ילישהשמכירות כיל דשנים ברבעון 

 מירידהנובע בעיקר  רבעוןבבמחזור המכירות  הקיטוןמיליון ברבעון המקביל אשתקד. 
קוזזה  הירידה .חליפין ימוצרי המגזר, וכן מהשפעת שינוי בשער של המכירה במחירי
  .הפוספט וסלע הפוספט דשני של המכירה בכמויות גידול ידי על חלקית

 
לעומת  עלייהדולר,  מיליארד 5.01 -הסתכם בכתשעת החודשים בהיקף המכירות 

 בעיקר נובע המכירות בהיקף הגידולתקופה המקבילה אשתקד. במיליארד דולר  5.15
, וכן מאיחוד לראשונה של דוחותיהן של הממוצעים לתקופה המכירה מחיריב מעלייה

 המכירה בכמויות ירידה ידי על חלקית קוזז גידול. ה2100 שנתחברות שנרכשו במהלך 
 .חליפין שערב שינוי תוכן מהשפע פוספט וסלע פוספט דשנישל 

 



 

 

מיליון דולר, לעומת  552 -בכ ילישהרווח התפעולי במגזר הדשנים הסתכם ברבעון הש
נובעת בעיקר  ברבעוןה ברווח התפעולי ירידהמיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  805

וכן מעלייה במחירי  וסלע הפוספט, הפוספט דשני, אשלג של המכירה במחירי ירידהמ
 התשומות ועלויות תפעוליות אחרות.

 
היקף משלוחי האשלג בכיל דשנים ברבעון השלישי נותר דומה לרבעון המקביל  
אשתקד, זאת בניגוד לירידה בהיקף הכולל של הסחר העולמי באשלג ברבעון 

  השלישי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 
 2..5 -הסתכמו בכ עת החודשים הראשוניםבתשבכיל דשנים כמויות מכירת האשלג 

 מיליון טון.  .0.5מיליון טון. ברבעון השלישי הסתכמו כמויות מכירת האשלג ב 
קוזזה בעיקר על ידי בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד ברבעון לסין ם הירידה במשלוחי

הושלמו  2102גידול במשלוחים לברזיל ולהודו. במהלך הרבעון ובמהלך אוקטובר 
, 2100משלוחי האשלג להודו במסגרת חוזי האספקה שנחתמו במחצית השנייה של שנת 

 אשר התעכבו מעבר למועדי האספקה שנחתמו בהסכם. 

 
התאפיין בביקושים  2102 הסחר העולמי בשוק האשלג במהלך הרבעון השלישי של שנת

. ירידה זו נבעה בעיקר עקב אי חידוש חוזי אספקת האשלג נמוכים ביחס לרבעון המקביל
השוק בברזיל  .והבצורת בצפון אמריקה המשבר הכלכלי המתמשך באירופה ,בהודו ובסין

התאפיין ביקושים ערים לאשלג וסך היבוא הכולל בתשעת החודשים הראשונים של 
 ה לשיא שנרשם אשתקד.השנה היה דומ

 
סיום החוזים הקיימים והעיכוב בחידוש חוזים בהודו וסין צפוי להקטין את משלוחי האשלג 

 . 2100ברבעון הרביעי ביחס לרבעון הרביעי של 
 

 לעומת אלפי טון .83 -לכברבעון השלישי הגיעו  הפוספט דשני של המכירה כמויות
 .מקביל אשתקדה ברבעוןטון  אלפי 835

 
דשני הפוספט בהודו חלה ירידה בביקושים עקב התייקרות הדשן ללקוח הסופי  בשוק

בעקבות ירידה בסכום הסובסידיות לטון מוצר, הפיחות בשער הרופי מול הדולר ואיחור 
בירידת גשמי המונסון. בשבועות האחרונים ניכרת עלייה בביקושים והתייצבות של השוק 

 עם התחדשות הגשמים בהודו.
 

פרסם משרד החקלאות האמריקאי דוח על התפתחות הגידולים  2102 טובראוקבחודש 
בצורת קשה באזורי  ,ויבש. בעקבות מזג אויר חם 2102105החקלאיים לשנה החקלאית 

הגידול בארה"ב, ומזג אויר יבש מהרגיל ברוסיה אוקראינה וקזחסטן, הורדו ההערכות 
התירס, החיטה והסויה. ירידה  לכמות היבול הצפויה דבר שגרם להמשך העליות במחירי

במלאי הגרעינים וביחס בין המלאים לצריכה והעלייה במחירי הסחורות החקלאיות צפויים 
ירידה נוספת ביחס  צפויהדוח, על פי ה .הלשפר את הביקוש לדשנים בעונת הדישון הבא

 2105/2102בסוף השנה החקלאית  3%..0מלאי הגרעינים לצריכה השנתית לרמה של 



 

 

בסוף שנה חקלאית  21.2% -ו 210012102בסוף שנה חקלאית  21.8%לעומת 
210112100.  

 
 

 םכיל מוצרים תעשייתיי
 

 דולר מיליון 5.0 לעומתמיליון דולר,  582 -הסתכם בכ השלישי ברבעוןהיקף המכירות 
, וכן שנמכרו בכמויות מירידה בעיקר נובע במכירות הקיטוןהמקבילה אשתקד.  תקופהב

חליפין ובעיקר שער היורו מול הדולר. ההשלילית של השינויים בשערי  מההשפעה
 במחירי המכירה. עלייה"י ע בחלקה קוזזה הירידה

 
ליון דולר ימ 25 -מיליון דולר לעומת כ .3 -כב הסתכם, השלישי ברבעון התפעולי הרווח

בכמויות  ידהמירבעיקר כתוצאה  ירד ברבעוןבתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי 
במחירי חומרי גלם ואנרגיה. הירידה קוזזה חלקית כתוצאה  ומעלייה ויוצרושנמכרו 

חליפין של השקל מול השל השינויים בשערי  חיוביתמההשפעה הומעליית מחירי המכירה 
 הדולר

 
בתקופת  הדוח נרשמה עלייה בביקושים של תמיסות צלולות לקידוחי נפט וגז כתוצאה 

 הקידוחים במפרץ מקסיקו.מהגדלת מספר 
 

 של בביקושים לירידה הובילה דוחה תהכלכלית בעולם ובעיקר בסין בתקופ ההאטה
 כמווהבניה.  האלקטרוניקה מוצרי לשוק בעיקר המיועדים, ברום בסיס על הבעירה מעכבי

 . זה בשוק מכירה מחירי בירידת שמלווה בסין לברום בביקושים ירידה ישנהכן 
 

בשל הירידה בביקושים למעכבי הבעירה, נעצר הייצור באחד ממתקני המגזר. עצירה זו 
 צפויה להימשך ברבעון הרביעי. 

 
 

 תכלית מוצרי כיל
 מיליון 815לעומת  גידולמיליון דולר,  805-הסתכם בכ השלישי ברבעון המכירות היקף
בכמויות המכירה וכן מאיחוד  מעלייהנובעת  העלייההמקביל אשתקד.  ברבעון דולר

 העלייהובתקופת הדוח.  2100 שנת במהלך שנרכשולראשונה של דוחותיהן של חברות 
 של בעיקרהשפעה השלילית של השינויים בשערי חליפין, מה כתוצאה בחלקה קוזזה
 . הדולר מול היורו

 
 05% -של כ עלייהמיליון דולר,  51 -הסתכם בכ השלישי ברבעוןהרווח התפעולי במגזר 

 עלייהנובעת מ העלייההמקבילה אשתקד.  בתקופהמיליון דולר  35 -לכ בהשוואה
השינויים בשער החליפין של הדולר מ כתוצאה בחלקה קוזזה העלייהבכמויות המכירה. 

 בהוצאות תפעוליות אחרות. מעלייהביחס לאירו וכן 
 



 

 

וק הדשנים, המשיכה מגמת הירידה במחירים בש 2102ברבעון השלישי של שנת 
המהווים חומר גלם בשוק המוצרים מבוססי פוספט, אשר השפיעה בעיקר על רמת 
המחירים של מוצרים מבוססי פוספט בשווקים האירופאים, בעוד שרמות המחירים של 

 מוצרים אלו בארה"ב נשארו יציבים.
 

 הושפע השלישי הרבעון גם, לאחרונה הגלובליים השווקים את שאפיינה למגמה בהמשך
 במדינות פוליטית יציבות חוסרהיציבות הכלכלית הגלובלית,  לגבי הוודאות חוסר מאווירת
 היורובמדינות  ההאטה"ב. בארה השווקים של האיטית וההתאוששות התיכון המזרח

 הייצוא היקפי על לרעה להשפיע המשיכו, וסין הודו לרבות, המתפתחיםובשווקים 
  "ב וגרמניה.מארה

 
משווקי היעד של כיל מוצרי תכלית מאופיינים בעונתיות, בעיקר בתחום מוצרים  חלק

למניעה ועיכוב שריפות. בשל העונתיות וכן בשל ריבוי החגים בחודש דצמבר הרבעון 
 הרביעי מאופיין בשיעורי רווחיות נמוכים יותר. 

 
 

 :עיקריים כספיים נתונים

 

 1-9/2012 1-9/71,, 1-9/2012 1-9/2011 

מיליוני  $
 דולרים

% 
 ממכירות

מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

מיליוני 
 דולרים

% 
 ממכירות

  5....,0  02.3.,0  3,533.3  3,558.2 מכירות

 ..83 20.8. 85.2 2.5.1 88.8 2,5.1.2 82.2 2,231.0 רווח גולמי

 5..2 335.2 ..25 ..8.2 22.5 3..0,83 ..23 0,5.2.3 רווח תפעולי

רווח נקי 
 לבעלי

המניות של 
 החברה

0,1.0.1 21.3 0,082.2 20.5 5.8.. 20.2 855.5 25.1 

EBIDTA  0,3.3.3 2... 0,550.5 50.1 350.2 51.. 550.2 55.5 

תזרים 
מפעילות 

 שוטפת
0,502.2  .23.1  5.1.0  8....  


