כיל דוח אחריות תאגידית

מידע כספי
כיל פועלת למקסם את רווחיה לתועלת בעלי מניותיה תוך
התחשבות מירבית במחזיקי עניין נוספים ,דוגמת עובדי החברה,
ספקיה ,לקוחותיה ,נושיה והקהילה בה היא פועלת.
כחברה ציבורית פועלת כיל בהתאם למכלול החוקים ,התקנות
וההנחיות הרלוונטיים ,תוך שקיפות בהיבטים הכלכליים ,החברתיים
והסביבתיים.
כיל פועלת לשיפור מתמיד של פעילותה ,תוך עמידה בהוראות הדין
ואף מעבר לכך ( )beyond complianceובמקרה של העדר חקיקה,
חותרת כיל לאימוץ התקנים המקובלים והמובילים בתעשייה בעולם.
כיל מיישמת מדיניות של שימוש יעיל ואפקטיבי של משאבים
תוך מזעור ,ככל הניתן ,של השפעתה על הסביבה .כיל מאמינה
כי פעילות זו עולה בקנה אחד עם מטרותיה הכלכליות ומפעילה
מערך הדרכות ונהלים ליישום מדיניות זו .בנוסף ,פועלת כיל
לשימוש בטכנולוגיות הטובות ביותר והישימות מבחינה כלכלית-

 -Best Available Economical Technologyעל מנת לעמוד
בדרישות רגולטוריות.
להלן תיאור התפלגות הכנסות כיל בשנת  2010לפי מגזרים:

סך מכירות בשנת  5.7– 2010מיליארד דולר

אחר 4%
כיל מוצרי תכלית 23%
כיל דשנים 51%
כיל מוצרים תעשייתיים 22%

מידע כספי לכלל התאגיד:
אלפי דולרים
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2009

2010

הכנסות

5,691,537 4,554,316

עלות המכירות

3,259,461 2,717,786

רווח תפעולי

938,173

1,346,127

תשלומים לממשלה (מיסים ברוטו)

111,893

240,449

החזרי השקעה (כולל תשלומי ריבית על הלוואות)

32,922

47,832

תשלומי דיבידנדים

549,037

1,167,954
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השקעות והוצאות באיכות הסביבה בכיל
כיל אימצה מדיניות של אחריות חברתית תאגידית והתאימה את
האסטרטגיה שלה למדיניות זו .כיל מאמינה כי יישום מדיניות זו
יוביל לפעילות ופיתוח בר-קיימא.
הקו המנחה שעומד מאחורי תוכנית ההשקעות של חברת כיל
הוא יצירת יתרונות סביבתיים וחברתיים ,לרבות בדרך של שימוש
אחראי במשאבים טבעיים ,באימוץ תהליכי ייצור המחייבים שימוש
מופחת באנרגיה ,או בהשבת חומרי גלם מתוך פסולות של תהליך
הייצור ואף השקעה בפרויקט של שינוע בטוח.
כיל נוקטת באמצעים לצמצם ,לבקר ולנהל את הסיכונים הסביבתיים
הכרוכים בפעילותה .פעילות זו מבוצעת בשיתוף פעולה עם
הרשויות ,העובדים ,הספקים והלקוחות ,וכוללת זיהוי ההשפעות
הסביבתיות של פרויקטים שונים ,השקעות בטכנולוגיות חדשות
ואת החקיקה הרלוונטית בכל מקרה ומקרה .על בסיס זה ,כיל
קובעת את הקריטריונים להערכת ההשפעות הללו ואת האמצעים
הדרושים כדי לאמוד את הדרישות והיעדים שנקבעו.
בשנת  2008הוציאה כיל ,בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה
ולשמירה על הסביבה ,סכום של כ 100-מיליון דולר .מתוך סכום
זה השקיעה כיל כ 53-מיליון דולר ברכוש קבוע למניעת מפגעים
סביבתיים וכ 47-מיליון דולר כהוצאה שוטפת בתחום.

בשנת  2011צפויה כיל להוציא בתחומים אלה סכום של כ120-
מיליון דולר ,מתוכו כ 54-מיליון דולר להשקעה ברכוש קבוע וכ66-
מיליון דולר כהוצאה שוטפת לאותן מטרות .כיל צופה כי בשנים
שלאחר  2011לא תהיה ירידה בהיקף ההוצאות האמורות.
החברה כללה בדוחות הכספיים הפרשה בסך של כ 2-מיליון דולר
בגין הליכים משפטיים או מנהליים הקשורים באיכות הסביבה.

בשלוש השנים האחרונות,
כיל השקיעה למעלה מ-

מיליארד

ש"ח

באיכות הסביבה
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בשנת  2009הוציאה כיל בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה
ולשמירה על הסביבה ,סכום של כ 90-מיליון דולר.
בשנת  2010הוציאה כיל בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה
ולשמירה על הסביבה סכום של כ 99-מליון דולר ,מתוך סכום
זה השקיעה כיל כ 38 -מיליון דולר ברכוש קבוע למניעת
מפגעים סביבתיים וכ 61-מיליון דולר כהוצאה שוטפת בתחום.
בשלוש השנים האחרונות ,כיל השקיעה למעלה ממיליארד
ש"ח באיכות הסביבה.
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