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החברה באנגלית  -שפורסמה על  תרגום נוחות להודעה  -  -ידי 

ולתשעת החודשים  לישישהלרבעון   יהוצאותת  את  מפרסמת"מ  בע  אדמה

 2022שנת הראשונים של  

 גידולומחירים    עלייתברבעון ובתקופת תשעת החודשים הודות להמשך    מכירותב  צמיחה

 ברזילבהובלת   בהיקף המכירות

 :2022  שנת של שלישיהלרבעון    תוצאותה  יקריע

כתוצאה מעליית    ,מקומי(במונחי מטבע    24%-כעליה של  )דולר    מיליון  1,359-והסתכמו בכ  18%-כב  צמחוהמכירות   ▪
  6%-של כצמיחה כמותית  ו 18%-כשל    םמחירי

 אשתקד    ברבעון המקביל 22.2%-כ  לעומת  20.1%-כ  שעמד על  ,מסך ההכנסותהוצאות התפעוליות  בשיעור השיפור   ▪

-רווח התפעולי משיעור המשקף שיפור ב  .מיליון דולר  100-והסתכם בכ  70%-הרווח התפעולי המתואם עלה בכ ▪
 2022השלישי של שנת   ברבעון 7.4%-ל  2021השלישי של שנת ברבעון    5.1%

בשיעור  שיפור   משקף  .לעומת הרבעון המקביל  דולרמיליון    171-כבהסתכם  ו  40%-כב עלההמתואם   EBITDA-ה ▪
 2022י של שנת לישברבעון הש  12.5%-לכ  2021של שנת    שלישיברבעון ה  10.6%-מסך ההכנסות מכ  EBITDA-ה

 מיליון דולר    5-בכהסתכם הרווח הנקי המדווח    מיליון דולר;  8-הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ ▪

 :2022של שנת    הראשוניםלתשעת החודשים    יקרי התוצאותע

- כעליה של  )מיליון דולר    4,258-כוהסתכמו ב  ,הראשונים  חודשיםה  תשעתבתקופת  לשיא   22%-כב  צמחוהמכירות   ▪
 7%-כצמיחה כמותית של  ו  19%-כשל    מחירים  כתוצאה מעליית  במונחי מטבע מקומי( 26%

על ▪ בתשעת החודשים    20.6%-לעומת כ  19.3%-כ  שיפור בשיעור ההוצאות התפעוליות מסך ההכנסות, שעמד 
   2021של שנת   הראשונים

-התפעולי מ  רווחהשיעור משקף שיפור בומיליון דולר,   403-והסתכם בכ  43%-הרווח התפעולי המתואם עלה בכ ▪
 2022של שנת   תשעת החודשים הראשוניםב  9.5%-ל 2021של שנת תשעת החודשים הראשונים  ב   8.1%

,  לעומת תשעת החודשים הראשונים אשתקד  דולרמיליון   611-כוהסתכם ב  32%-כב  עלההמתואם   EBITDA-ה ▪
- לכ  2021של שנת   בתשעת החודשים הראשונים  13.4%-מסך ההכנסות מכ EBITDA-ומשקף שיפור בשיעור ה

 2022של שנת   בתשעת החודשים הראשונים  14.4%

 מיליון דולר  119-עלה לסך של כהרווח הנקי המדווח מיליון דולר;    159-כלסך של הרווח הנקי המתואם עלה   ▪
 

פרסמה היום את  ,  (SZSE 000553)"החברה"( ) אדמה בע"מ – 2220  קטוברובא 26  אביב, ישראל,-בייג'ינג, סין ותל

 .2022  ספטמברב  30-ב  מו שהסתיי  ת החודשיםעשתולתקופת    לישישההכספיות לרבעון  תוצאותיה  

 

ים  ביקוש   המשקפות,  רבעון נוסף של מכירות חזקות בהובלת ברזיל  מציגהאדמה  ": ל אדמה"ומנכ  נשיא, דומינגז  איגנסיו
  לשמור על רמתם הגבוההלמוצרים להגנת הצומח ורווחיות טובה לחקלאים. מחירי הסחורות החקלאיות צפויים  איתנים  

 .חזקיםלהיות    כוימשי  למוצרים להגנת הצומח  יםביקושהו,  כלכליות  מקרו  מהשפעותכתוצאה  

האתגרים הרבים לסייע ל"אנו מחויבים  לחץ  תחת נמצא  הגלובלי  שוק. הביטחון התזונתי  בחקלאים באשר הם, על אף 
של חוסר    בתקופותדווקא  .  חקלאיות  בסחורות   הגלובלי  במסחר  שיבושיםו  קיצונייםמזג אוויר   תנאי  ברקעכש  ,הולך וגובר

כלי  ודאות ותומכת  לצידם  נמצאת  , ואדמה  הייבוליםלמקסם את  לחקלאים    רב  ערך  בעל, מוצרים להגנת הצומח הם 
 במאמציהם להאכיל את העולם".
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 סיכום ביצועים פיננסיים: 1טבלה  

 

 $ מיליוני

 מתואם  התאמות  מדווח 

 
 3רבעון 
2022 

 3רבעון 
2021 

% 
 שינוי

 
 3רבעון 
2022 

 3רבעון 
2021 

 
 3רבעון 
2022 

 3רבעון 
2021 

 % 
  שינוי

 18%+ 1,147 1,359  - -  18%+ 1,147 1,359  הכנסות

 19%+ 313 373  27 50  12%+ 287 322  רווח גולמי

   27.3% 27.4%         25.0% 23.7%  שיעור רווח גולמי 

 96 26 +269%  4 33   100 59 +70%  (EBIT) תפעולי רווח

   2.3% 7.1%  שיעור רווח תפעולי 
 

     7.4% 5.1%   

  ¤ 33 4   (27) 10  לפני מס רווח
 

14 6 +142% 

   0.5% 1.0%         (2.4%) 0.7%   רווח השיעור 

  (30) 8  ¤ 27 3   (57) 5  רווח נקי

   (2.6%) 0.6%       (5.0%) 0.4%   נקישיעור רווח 

            רווח למניה

- USD  0.0023 (0.0246)      0.0036 (0.0130)  

- RMB   0.0155 (0.1592)       0.0245 (0.0839)   

EBITDA  177 103 +72%  (7) 19  171 122 +40% 

   EBITDA  13.0% 9.0%       12.5% 10.6%שיעור 

 
 

 $ מיליוני

 מתואם  התאמות  מדווח 

 
חודשים  9

2022 
 חודשים 9

2021 
% 

 שינוי
 

חודשים  9
2022 

 חודשים  9
2021 

 
חודשים  9

2022 
 חודשים 9

2021 
% 

 שינוי

 22%+ 3,476 4,258  - -  22%+ 3,476 4,258  הכנסות

 22%+ 1,000 1,224  68 156  15%+ 932 1,068  רווח גולמי

   28.8% 28.7%        26.8% 25.1%  שיעור רווח גולמי 

 363 182 +100%  40 101   403 282 +43%  (EBIT) תפעולי רווח

   5.2% 8.5%  שיעור רווח תפעולי 
 

    9.5% 8.1%   

  ¤ 101 44  267%+ 38 139  לפני מס רווח
 

182 139 +32% 

   4.0% 4.3%        1.1% 3.3%   רווח השיעור 

 87%+ 85 159  ¤ 86 41   (1) 119  רווח נקי

   0.0% 2.8%   נקישיעור רווח 
 

    3.7% 2.5%   

            רווח למניה

- USD  0.0510 (0.0003)      0.0684 0.0366  

- RMB   0.3297 (0.0017)   
 

    0.4442 0.2367   

EBITDA  605 405 +49%  7 59  611 464 +32% 

   EBITDA  14.2% 11.6%       14.4% 13.4%שיעור 
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  הערות:

 Accounting Standards for Business Enterprises –המונח "מדווח" מתייחס לדוחות הכספיים של החברה בהתאם ל"תקנים החשבונאיים לחברות עסקיות" 

יצויין שבדוחות  .(ASBE”" נקראים  )יחדיוהאוצר הסיני  ד על ידי משראו עודכנו בהמשך פורסמו אשר  רלוונטיות נוספותוכן ההנחיות ליישום, הפרשנויות והוראות 

פריטים מסוימים )עלויות הובלה מסוימות  2021רבעון הרביעי של שנת החל מהASBE [37 IAS ,]-הכספיים המדווחים, עקב שינויים שנערכו לאחרונה בהנחיות ה

 טים נוספים, ראו בנספח להודעה זו.פרל. לעלות המכר ועלויות השבתה מסוימות( סווגו מחדש מהוצאות תפעוליות 

 

אינם /במזומן כאלה שאינםאו חולף בעלי אופי  פריטים מנטרלוהפסד אשר מופיעים בהודעה זו מוצגים גם על בסיס "מתואם", אשר ם רלוונטיים שבדוח רווח פריטי

העסקיים השוטפים, ובאופן המשקף את הדרך שבה הנהלת החברה והדירקטוריון רואים את ביצועי החברה. לדעת אינם משפיעים על הביצועים  אשרו יםתפעולי

בין הביצועים הכספיים של  ת ובת השוואהאפקטיבי לערוך הערכה מאפשר להנהלה ולמשקיעים  התפעוליות תוצאות ההחברה, נטרול השפעתם של פריטים אלה מ

 סיכום מפורט של ההתאמות האמורות מופיע בנספח שלהלן. בענף. מקבילותגלובליות חברות מתקופה לתקופה, וכן ביחס ל כפי שהם במהותם, החברה

השלישי והן ברבעון  2021בשנת  הראשונים לישי ובתשעת החודשים רבעון השבהן מספר המניות אשר שימש לחישוב הרווח למניה, הן בסיסי והן בדילול מלא, 

 .מניות מיליון 2,329.8 הוא ,2022בשנת  ובתשעת החודשים הראשונים 

 ייתכנו הפרשים בסכימה בטבלה זו ובכל הטבלאות במסמך זה כתוצאה מעיגול הנתונים.

 

 1הגלובלי שוק הגנת הצומח

. מחירי הסחורות החקלאיות הגבוהים  14.5%2-צפוי לגדול בכ  המוצרים להגנת הצומח  שוק 2022בשנת    תחזיות,העל פי  
לעליה כמותית במכירות של מוצרים להגנת   וכתוצאה מכך,,  בשטחי הזריעה הגלובלייםהביאו לשנה נוספת של גידול  

 מחירים.  תולצד עליהצומח  

הסחורות החקלאיות ו  מחירי  ההיסטורי נותרוממשיכים להיות גבוהים  הממוצע  ירידה   ,מעל  שני סוימת במעל אף 
היסטורירמות  הגיעו למחירים  הולאחר ש  הרבעונים האחרונים המחירים צפויים  2022ראשון של  ברבעון ה ות שיא   .

מ  2023במהלך  גם  להישאר גבוהים   מזג אוויר  ומלאים נמוכים מאכתוצאה  אמריקה  ודרום צפון  במאתגרים ד, תנאי 
  עם. ומשבר האנרגיה באירופה האוקראינב  מהמלחמהשהוחרפו כתוצאה  ,אספקה שיבושימשך וה ובחלקים מאירופה,

 נוספת.    לירידת מחירים  ולהביא  צרכני  לצד מדיניות הידוק מוניטרי עשויות להשפיע על ביקוש  כלכליתזאת, היחלשות  

  יםהמושפע   יםהגבוהעלויות ייצור גבוהות, בעיקר כתוצאה ממחירי הדשנים  מ  מושפעתממשיכה להיות    רווחיות החקלאים
העליה החדה בעלויות האנרגיה והטלת סנקציות כלכליות בינלאומיות על רוסיה ובלרוס )שתיהן יצואניות גדולות של מ

ממשיכה  ית  הפעילות החקלאבאוקראינה. עם זאת,   מהמלחמההנובעים    לצד שיבושי אספקה וזמינות מוגבלת ,דשנים(
    רווחית ביותר ברוב האזורים.  להיות

המשיכו לרדת מרמות השיא אליהם הגיעו ברבעון הראשון של השנה,   מחירי הנפט,  2022ברבעון השלישי של שנת  
. אולם המחירים צפויים לשמור על רמות גבוהות גם ברבעון הרביעי של מפני מיתון גלובליות  בעיקר כתוצאה מהחשש

 מעבר לכך כתוצאה ממלאים גלובליים נמוכים, חוסר וודאות באשר לייצוא נפט מרוסיה, וכן החלטת אופ"קהשנה ואף  
 ייצור נפט גולמי.  להטיל הגבלות נוספות על  פלוס

לגז נוזלי טבעי באסיה, הגיעו לשיא של כל הזמנים ברבעון השלישי    הספוט  חוזימחירי  באירופה, ובעקיפין,   מחירי הגז
היצע קשיח בשוק האנרגיה. בתוך כך, מחירי  המשך לירידה החדה בהזרמות הגז הרוסי לאירופה וב  2022של שנת  

 .2008עונת הקיץ מאז שנת בהגבוהות ביותר    םהאנרגיה בארה"ב הגיעו לרמותיה

עקב המשך היחלשות    2022ירדו באופן משמעותי ברבעון השלישי של שנת    למכולותהגלובליים  תעריפי השילוח  
להקלה בעומס על הנמלים. כמות    מה שהביאהביקושים לאור האינפלציה הגבוהה וצמיחה כלכלית איטית מהמצופה, 

ורדת  צפויה להקל עוד על העומס בנמלים ולהביא לה ,2022שמתוכננת להיות זמינה החל מסוף שנת    כולותמגדולה של 
 תעריפי ההובלה.

 מאז  אולם  , 2021הגיעו לרמות שיא לקראת סוף שנת  לויות הרכש של חומרי גלם, חומרי ביניים וחומרים פעיליםע
עליה במחיריהם של מוצרים אלו באזורים אחרים. ככלל, המחירים צפויים להישאר  מנגד  ו  ,חלה ירידת מחירים כללית בסין

חוסרים באספקה כתוצאה ממשבר   ,הביקוש הגלובלי הגבוה למוצרים להגנת הצומחגבוהים ביחס לשנים קודמות לאור  
צמצום  , גידול בקיבולת הייצור ובסין  באוקראינה, לצד מדיניות "אפס קורונה" בסין.  לחימההאנרגיה באירופה והימשכות ה

חומרי גלם, חומרי ביניים וחומרים פעילים מרכזיים רבים המיוצרים במדינה.    לירידה במחירי   ושיבושים הלוגיסטיים הביאה
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  עלויות הרכש, מחירי האנרגיה, חוסרים באספקה ואתגרים לוגיסטיים דוחפים את  ה במחיריםאינפלציי  ,םבאזורים אחרי
 .  ם של חומרי גלם וחומרי בינייםכלפי מעלה ומשפיעים על זמינות

 פיתוח סל המוצרים

להשיק מוצרים חדשים רבים בשווקים הגלובליים, תוך  ו  לרשות, אדמה המשיכה  2022י של שנת  לישבמהלך הרבעון הש
( מוצרים בעלי  1): ןביניה שהיא מרחיבה את סל המוצרים המבודלים שלה. המוצרים המבודלים כוללים מגוון תכונות,

שתקופת הפטנט   ( רכיבים פעילים3אחד; ) פעולהממנגנון    יותר( מוצרים בעלי 2; )פטנטומוגנות    פורמולציות ייחודיות 
 . בין אלה:( מוצרים ביולוגיים4וכן ) ;(Core Leap" AIs"בעלי פוטנציאל מסחרי גבוה )כפקעה לאחרונה, וסווגו  שלהם 

  
בברזיל של   ▪ עשביםAPRESA®השקה  קוטל  נביטה  ט  ,  טכנולוגיית  רום  על  מבוסס  כפול,  פעולה  מנגנון  בעל 

 .חקלאיים  במגוון גידולים  לטיפול,  אדמה  של  הייחודית   .T.O.V  הפורמולציה
מוגן  פעיל    חומר, Fluensulfoneתפוחי אדמה המכיל  ב  לטיפול  , קוטל נמטודותNimitz®השקה בדרום אפריקה של  ▪

 .אדמה שלפטנט 
 

  נתונים כספיים עיקריים

כתוצאה  מיליון דולר,    1,359-כוהסתכמו ב(  מטבע מקומיבמונחי    24%)  18%-כצמחו ב  יליששברבעון ההמכירות    ות:מכיר
התווספה  מחירים הגבוהים  ל  .2021של שנת  , מגמה שהחלה ברבעון השלישי18%-כ של  ת מחירים משמעותיתעליימ

  וההשפעה השלילית של שערי החליפין   מהשווקיםחלק  הושגה על אף אתגרי אספקה בש,  (6%-המשך צמיחה כמותית )כ
 החברה רשמה צמיחה במכירות במונחי מטבע מקומי במרבית אזורי הפעילות.  .באזורים רבים

ן דולר,  ומילי 4,258-כלשיא של השנה  של    בתשעת החודשים הראשונים הצמיחה המואצת ברבעון העלתה את המכירות  
 . 7%-כ  של  וגידול כמותי  19%-עליית מחירים של כבעקבות  ,  (מקומיע  במטבמונחי    26%) 22%-כעליה של 

 

 מכירות לפי אזורים: 2טבלה  

 

 

 

   אירופה:

במלאי לעונת    מפיציםהצטיידות הל רובהבמכירות ברבעון השלישי במונחי מטבע מקומי מיוחסת בהצמיחה באירופה, 
הסתיו באנגליה, צ'כיה, צרפת, רומניה, בנלוקס והמדינות הבלטיות. הצמיחה במונחי מטבע מקומי הושגה על אף תנאי  

אשר השפיעו על הביקושים, לצד קשיי אספקה, רמות  ומדינות ביבשת כגון ספרד, צרפת, איטליה וגרמניה  שפקדו  בצורת  
 בין רוסיה ואוקראינה.המלחמה ן אובדן מכירות בעקבות  מלאי גבוהות בערוצים בחלק מהמדינות, וכ

 

 

 מיליוני $
 

 3רבעון 
2022 

 3רבעון 
2021 

 % שינוי
בדולר 
 ארה"ב

 % שינוי
במטבעות 
 מקומיים

 
 חודשים 9

2022 
 חודשים 9

2021 

 % שינוי
בדולר 
 ארה"ב

 % שינוי
במטבעות 

 מקומיים

 11.2% 4.3% 825 861  8.2% (4.0%) 220 211  אירופה

 17.2% 17.2% 628 736  (4.2%) (4.7%) 183 174  אמריקה צפון

 39.7% 41.7% 820 1,161  47.1% 47.3% 372 548  אמריקה הלטינית

 45.5% 41.4% 677 958  27.9% 22.4% 194 238  אסיה פסיפיק

 61.0% 59.1% 380 605  34.4% 28.9% 121 156  מתוכו סין  

 16.4% 3.1% 525 542  18.1% 5.3% 178 187  הודו, המזרח התיכון ואפריקה

 26.5% 22.5% 3,476 4,258  23.7% 18.4% 1,147 1,359  סה"כ
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   :צפון אמריקה

נפגעה משיא נמוך ביבולי הכותנה עם נטישת שדות    שהחברהכ  ,ברבעון השלישיקטנו    בארה"ב   החקלאיבשוק    המכירות
השקייה( )ללא  בצורת קיצוניים בטקסס ובאזורים נוספים בדרום  פלחה  תנאי  ידי החקלאים בשל  מערב ארה"ב.  -על 

מצוי עתה בעונת הקטיף, ועל כן הביקושים  השוק בצפון אמריקה    בקליפורניה, הבצורת המשיכה להשפיע על הביקושים.
 .2023למוצרים להגנת הצומח צפויים להתחדש לקראת עונת הזריעה ברבעון הראשון של שנת  

   לפני הקציר.  לשימוש  דגניםוטל עשבים בייצור עצמי לקמכירות של  בזכות    מאדחזקה צמיחה    הנרשמ  קנדהב

הורדת  בפעילות המסחרית,  רשם האטה במכירות ברבעון.    חקלאיים  שאינם  לשימושים הצומח גנתמוצרים להה  תחום
הפרטי    מגזרלירידות בעלויות המוצרים הביאו להאטה בשוק. בוצפי    בערוציםשוק, רמות מלאי גבוהות  בת  יראשונמחירים  

   בשוק.  ביקוש הכלליהומשקי הבית, לחצים אינפלציוניים גורמים לירידה ברמת  

  :אמריקה הלטינית

של   לקראת עונת היבול הצפויה ברבעון הרביעי  עליית מחירים וגידול כמותיכתוצאה מ ברזילב  במכירות חזקה צמיחה
 נכללו גם ברבעון הרביעי.  2021מכירות אשר בשנת    -  , תירס, קנה סוכר וכותנהסויה

והושגה על אף , האזור  ברחבימשקפת את הביקושים העזים   במדינות נוספות באמריקה הלטינית  צמיחה במכירותה
 ומלאי בערוצים.  שליליות  מזג אויר  השפעות  

   אסיה פסיפיק:

  )פרימיום(  וחומרים פעיליםשל חומרי גלם, חומרי ביניים  מכירות  המ  נבעהבאזור אסיה פסיפיק  של אדמה    חזקההצמיחה ה
לאור הביקושים הגלובליים העזים למוצרים להגנת הצומח, והושגה על  ולחומרים אלו,  החזקהמשך הביקוש    עקב בסין

על אף התחרות  ,  בסין של סל המוצרים הממותגים של אדמה צמחו אף הן  המכירות   .החומרים הפעיליםירידה במחירי   אף 
 .בשוק הקשה

וביניהן    במדינות אסיההודות למכירות חזקות   הרחב  פסיפיקאסיה  באזור    ברבעוןמכירות  צמיחה ברשמה  אף    החברה
עונתייםבזכות תאילנד, קוריאה ואינדונזיה  באזור  פרונטליות לאחר הקורונה.  מיטיבים ועם החזרה למכירות  תנאים 

לתנאים עונתיים נוחים, כשצמיחה זו הושגה על אף רמות מלאי  , מכירות קוטלי פטריות צמחו באופן ניכר הודות  הפסיפיק
 גבוהות בערוצים בחלקים מאסיה.

 :  ואפריקההודו, המזרח התיכון  

עם  עונת המכירות במדינה בשל עונת המונסונים.  שיא ות את  מייצגהן ו,  באזור  מכירותהודו הובילה בברבעון השלישי, 
זאת, גשמים כבדים השפיעו לרעה על מכירות קוטלי חרקים וקוטלי פטריות בגידולים מסוימים, ובאופן כללי, המכירות  

   כתוצאה מקשיים מסוימים באספקה.אף הושפעו  

  (מהמכירות   23.7%-כמיליון דולר ) 322-כהסתכם בו 12%-כב  עלה  יליששה  ברבעון  המדווח  הרווח הגולמירווח גולמי:  
 2022  שנת  של  בתשעת החודשים הראשוניםאשתקד.    ברבעון המקביל(  המכירותמ  25.0%-כמיליון דולר )  287-כ  לעומת

  26.8%-מיליון דולר )כ  932-( לעומת כמהמכירות  25.1%-מיליון דולר )כ  1,068-כוהסתכם ב  15%-עלה בכהרווח הגולמי  
  .20213( בתקופה המקבילה בשנת  מהמכירות

ואינו כולל עלויות   ,: הרווח הגולמי המתואם כולל את כל עלויות ההשבתההמדווחות לתוצאות  התאמות 
 .(תפעוליות   הוצאות  תחת)המסווגות  המכר  חברות  להובלה לצדדים שלישיים ו

שינויים שנערכו לאחרונה בהנחיות    ותעקבב,  2021המדווחות, החל מהרבעון הרביעי של שנת    בתוצאות 
)ללא    סווגו מחדש מהוצאות תפעוליות לעלות המכר תוהאמור שבתההה  ועלויות הובלהה  עלויות, בסין

ת  תשע וב  לישי שברבעון ה  נכללו בעלות המכרהשפעה על התוצאות התפעוליות(, בעוד שהוצאות אלה לא  
 ., אלא במסגרת ההוצאות התפעוליות 2021של שנת   יםהראשונהחודשים  

מסוימים,   הוצאות,  בנוסף   בייצור מוצרים  להשהייה זמנית  נכללו  חריגות מסוימות, הקשורות בעיקרן 
הראשון של שנת    רבעוןמאז ה. 2021של שנת    ובתשעת החודשים הראשוניםי  לישהשברבעון    בהתאמות

הוצאות אלה  2022 שבסין  והשדרוג של אתר הייצור בג'ינזו   ההעתקה תהליך, שכן  עותיתממש פחתו, 
 .בקיבולת גבוההוכיום האתר פועל    ,הושלם

 373-כ ועמד על 19%-כעלה ב יליששהברבעון   מתואםהגולמי  הרווח ההאמורות,  החריגות  בנטרול השפעת העלויות  
,  שנה הקודמת ב  ברבעון המקביל(  מהמכירות  27.3%-כ)מיליון דולר    313-כ  לעומת  (מהמכירות  27.4%-כמיליון דולר )

 
שבתה ההובלה ועלויות ההעלויות  בסין,שינויים שנערכו לאחרונה בהנחיות  , בעקבות2021החל מהרבעון הרביעי של שנת  בתוצאות הכספיות המדווחות,    3

 .סווגו מחדש מהוצאות תפעוליות לעלות המכר  האמורות
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  , לעומתשל השנה  בתשעת החודשים הראשונים(  מהמכירות 28.7%-)כמיליון דולר    1,224-והסתכם בכ  22%-ועלה בכ
 .אשתקדבתקופה המקבילה  (  מהמכירות  %28.8-מיליון דולר )כ 1,000-כ

ה  עלי בזכות    הושגהרווח הגולמי הגבוה יותר ,  2022ובתקופת תשעת החודשים הראשונים של שנת  י לישברבעון הש
וכן  ,  המשך צמיחה כמותית, אשר קיזזו את עלויות הלוגיסטיקה, הרכש והייצור הגבוהות יותר   לצד  מחירי המכירה ב  ניכרת

 .של שערי החליפין  השפעות השליליותאת 

 גורמים עונתיים, הרבעון השלישי בחברת אדמה מאופיין על ידי רווחיות נמוכה יותר. בשלככלל,  

  מהמכירות(  16.7%-כמיליון דולר )  226-כהסתכמו ב  לישישברבעון ה  המדווחותהתפעוליות  ההוצאות    :הוצאות תפעוליות
  22.7%-כמיליון דולר )  261-כ  לעומת  מהמכירות(,  16.6%-מיליון דולר )כ  705-בכ  תשעת החודשים הראשונים ובתקופת  

 .4, בהתאמהבשנה הקודמת  ותהמקביל ות בתקופמהמכירות(    .%621-מיליון דולר )כ  750-וכמהמכירות(  

ראו ההסבר לעניין ההתאמות לרווח הגולמי בגין עלויות הובלה ועלויות  :  התאמות לתוצאות המדווחות
 השבתה מסוימות.

מסוימות שאינן תפעוליות בסך    הוצאות  , החברה רשמההמדווחות  ההוצאות התפעוליותבמסגרת  ,  בנוסף  
  שנת  של לישישברבעון המיליון דולר   6-לעומת כ  2022של שנת    לישישהמיליון דולר ברבעון   3-של כ
כ2021 ובסך של  לעומת כ  בתשעת החודשים הראשוניםמיליון דולר   31-,  השנה  מיליון דולר    32-של 

במזומן בגין נכסים    לאפחתה שהוצאות ה  (1כוללות בעיקר: )הוצאות אלו   .אשתקדבתקופה המקבילה 
הוצאות המתייחסות   (2)  ;2017שנת ב  'נטה על ידי כמצ'יינהגשנתקבלו מסינג'נטה בקשר עם רכישת סינ

( קשורים לרכישות,  PPAעלות )להפחתה שאינה במזומן של נכסים בלתי מוחשיים, שנוצרו כחלק מעודפי  
מבוסס   תשלום  –תוכניות תמריצים  (  3)וכן  ; ללא השפעה על ביצועיהן השוטפים של החברות שנרכשו

שהתפרסמה    זו  להודעה  בנספח  ראו, תפעוליות  שאינן,  אלה  הוצאות  לעניין  נוספים  לפרטיםמניות.  
 .באנגלית

ובתקופת תשעת    ברבעון  מתואמותה  תפעוליותה  הוצאותה, תפעוליות  שאינן,  האמורות  ההוצאותהשפעת    בנטרול
עמדו הראשונים  של    על  החודשים  )כ  273-כסך  )  821-מהמכירות( וכ  20.1%-מיליון דולר   19.3%-כמיליון דולר 

בתקופות  ( מהמכירות  20.6%-כ)מיליון דולר   718-מהמכירות( וכ  22.2%-)כמיליון דולר   254-כ לעומת, מהמכירות(
 , בהתאמה.בשנה הקודמת  ותהמקביל

החזקה בפעילות    משקפות  תשעת החודשים הראשוניםהגבוהות יותר ברבעון ובתפעוליות ה  ההוצאות הצמיחה  את 
עליה בהוצאות    ,ההובלה ובנפחים המשונעים בתעריפי גבוהות יותר כתוצאה מעליה  בלה ולוגיסטיקה  הועלויות  החברה,  

לעובדי החברה   לאחרונהכן  והמיוחסות לתגמול מבוסס הצלחה  פעילות שנרכשה  תשעת    הכללת  תקופת  )במהלך 
 ה חיובית של שערי החליפין.קוזזו על ידי השפעו,  החודשים(

 לחובות מסופקים בגין לקוחות באוקראינה.החברה רשמה הפרשה ,  2022שנת בנוסף, ברבעון הראשון של  

- כ  לעומת  מהמכירות(  7.1%-כמיליון דולר ) 96-כוהסתכם ב  269%-כעלה ב יליששברבעון ההמדווח   התפעוליהרווח  
  363-כוהסתכם ב 100%-בכעלה    ובתשעת החודשים הראשונים,  מהמכירות( ברבעון המקביל  2.3%-כמיליון דולר )  26

 .אשתקד  מהמכירות( בתקופה המקבילה  5.2%-)כמיליון דולר    182-כמהמכירות( לעומת    8.5%-כמיליון דולר )

 100-כ  עמד על  לישישהברבעון    הרווח התפעולי המתואם  ,תפעוליות   ןשאינ,  מפורטות לעיל הההוצאות  בנטרול השפעת  
הקודמת   מהמכירות( ברבעון המקביל  5.1%-כמיליון דולר )  59-כלעומת   מהמכירות(  7.4%-כמיליון דולר ) ,  בשנה 

מיליון דולר    282-מהמכירות( לעומת כ  9.5%-מיליון דולר )כ 403-ועמד על כ  43%-עלה בכ  ובתשעת החודשים הראשונים
 .אשתקדבתקופה המקבילה  מהמכירות(   8.1%)

  103-כ  לעומת   מהמכירות(  13.0%-כמיליון דולר )  177-כבסתכם  הו  72%-כעלה ב  יליששהברבעון  המדווח    EBITDA-ה
  49%-עלה בכ  הראשונים  ובתקופת תשעת החודשים ,  בשנה הקודמת  מהמכירות( ברבעון המקביל  9.0%-כמיליון דולר )
 מהמכירות( בשנה הקודמת.  11.6%-מיליון דולר )כ  405-מהמכירות( לעומת כ  14.2%-מיליון דולר )כ  605-והסתכם בכ

  עמדו  40%-כעלה ב  יליששהברבעון    המתואם  EBITDA-ה  תפעוליות,ן  שאינורטות לעיל,  המפההוצאות  בנטרול השפעת  
ובתשעת  ,  מהמכירות( ברבעון המקביל  10.6%-כמיליון דולר )  122-כ  לעומת   מהמכירות(  12.5%-כמיליון דולר )  171-כ  על

 
סווגו  האמורות שבתה ההובלה ועלויות ההעלויות  בסין,שינויים שנערכו לאחרונה בהנחיות  , בעקבות2021החל מהרבעון הרביעי של שנת  בתוצאות המדווחות,   4

 .מחדש מהוצאות תפעוליות לעלות המכר
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- מיליון דולר )כ  464-מהמכירות( לעומת כ  14.4%-מיליון דולר )כ  611-ועמד על כ  32%-עלה בכ החודשים הראשונים
   מהמכירות( בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.  13.4%

  220-כ  על  ובתשעת החודשים הראשונים  מיליון דולר  86-כ  עמדו על  יליששה  ברבעון  הוצאות מימון והכנסות מהשקעות
הוצאות המימון   בהתאמה.,  2021שנת  ב  ותהמקביל  ותבתקופמיליון דולר   144-וכ  מיליון דולר 53-לעומת כ  ,מיליון דולר

על האג"ח צמודות המדד הנקובות  בישראל הגבוה מההשפעה נטו של מדד המחירים לצרכן    ברובן נבעוהגבוהות יותר  
של שיערוך  , הוצאות אלה אף כללו 2022. בתקופת תשעת החודשים בשנת  גידור מטבע גבוהות יותר  עלויותומ  בש"ח

 .2021מאוחדת במלואה החל מהרבעון השלישי של שנת בחברה בת    המיוחסות לזכויות מיעוט  (put)אופציות מכר  

-כסך של  על ובתשעת החודשים הראשונים של השנה  ,מיליון דולר 6-כ  שלסך  עמדו על   יליששברבעון ה  מסההוצאות  
   ., בהתאמהבשנה הקודמת  ותהמקביל  ותבתקופמיליון דולר    52-וכמיליון דולר    36-כ  לעומת  ,מיליון דולר 23

מכירות בין קבוצתיות, אשר הביא לירידה במסים על  , המיוחס ל, החברה הכירה בנכס מס נדחה גבוה יותר2022בשנת 
 כנסה.הה

קי הקצה, ובשוצמיחה גבוהה במכירות   שיקפו  2021ברבעון השלישי של שנת    תהוצאות המס הגבוהות יותר משמעותי
 עליהן חלים שיעורי מס גבוהים יותר, וכן את השפעת ההיחלשות הניכרת של הריאל הברזילאי על נכסי מס שאינם כספיים. 

  מהמכירות(  0.4%-כמיליון דולר )  5-כבהסתכם    יליששברבעון ה המיוחס לבעלי המניות של החברהמדווח   נקי  רווח
מיליון דולר    57-כהפסד נקי של  , לעומת  מהמכירות(  2.8%-מיליון דולר )כ  119-בכ  ובתקופת תשעת החודשים הראשונים

 בהתאמה., 2021בשנת    מיליון דולר בתקופות המקבילות  1-כ  והפסד של

  עמד על יליששהברבעון    המתואםהרווח הנקי   שאינן תפעוליות,  לעיל,המפורטות  ההוצאות החריגות  השפעת   בנטרול
לעומת  ,  מהמכירות(  3.7%-מיליון דולר )כ  159-על כ  ובתשעת החודשים הראשונים  מהמכירות(  0.6%-כדולר )  מיליון  8-כ

 מיליון דולר בתקופות המקבילות בשנה הקודמת, בהתאמה.  85-כורווח של  מיליון דולר   30-כהפסד של 

מיליון דולר    2,489-לעומת כ  ,מיליון דולר  2,832-כעמד על   2022  ספטמברב 30-ה  ליום  החוזר ההון :תפעולי הון חוזר
  על מנת לתמוךחברה  המחזיקה   בובערך וברמות המלאי    מעליה  נבעהבהון החוזר  העליה  .  הקודמתבאותו מועד בשנה 

  ת המלאי. העליה ברמות המלאיו בעלוילאור הצפי לחוסרים בהיצע, לאתגרים לוגיסטיים ולעליות  צפויות  מכירות עתידיות  ב
 גבייה יציבה בכלל החברה.  פתמשקיותר. יתרת הלקוחות    הקוזזה על ידי יתרת ספקים גבוה

 54%-כלעומת   2022ספטמבר  ב 30-נכון ל  51%-כהחודשים האחרונים, אשר עמד על    12-ביחס ההון החוזר למכירות  
 החוזר בחברה.  , משקף את התייעלות ניהול ההון2021  ספטמברב 30-ב

והתזרים   מיליון דולר  31-כ  על עמד ברבעון שימש את החברהש שוטפת  פעילותמהמזומנים   תזרים  תזרים מזומנים:
מיליון דולר    107-, לעומת תזרים של כמיליון דולר  246-הסתכם בכ בתשעת החודשים הראשוניםששימש את החברה 

הקודמת, בהתאמה. התזרים    338-ושל כ ששימש את החברה ברבעון  מיליון דולר שנוצרו בתקופות המקבילות בשנה 
  עליהב  תמיכהלשנרכשו ברבעונים קודמים    סחורותנבע בעיקרו מעליה בתשלומים תמורת  ובתקופת תשעת החודשים  

 .המלאי  רמותב

בתקופת תשעת  מיליון דולר    299-ובכ  מיליון דולר ברבעון  102-כששימש לפעילות השקעה הסתכם ב  תזרים המזומנים נטו
מזומנים ששימשו  ה  , בהתאמה.2021שנת  ב  ותהמקביל  ותבתקופמיליון דולר    388-וכ  מיליון דולר  96-כ  לעומת,  החודשים

במסגרת    פעילים  חומרים  לשיכולות ייצור  מתייחסים בעיקר להשקעות ב  2022של שנת    יליששברבעון ה  לפעילות השקעה
, וכן להשקעות  ם הקשורים לרישויים הגלובליים של החברהיבנכסים בלתי מוחשילהשקעות  ,  בישראל  Core Leap  פרויקט

בוצעו גם השקעות    2022בתקופת תשעת החודשים הראשונים בשנת  . שבסין  במתקני הייצור החדשים באדמה אנפון
 ביכולות ייצור בברזיל.

באתרי ייצור בישראל ובסין. בתקופת תשעת החודשים הראשונים של , בוצעו השקעות 2021ברבעון השלישי של שנת 
בתחום    Huifengנעשה אף שימוש במזומנים להשלמת התשלומים הקשורים לרכישת פעילותה המסחרית של   2021שנת  

וכן אלה הקשורים להעתקה ושדרוג אתר הייצור  ,  שלה המוצרים להגנת הצומח בשוק המקומי בסין ולרכישת מפעל הייצור 
 .2021לקראת סוף הרבעון השני של שנת הושלמו    . שני התהליכיםSanonda Jingzhouשל 

ה  חופשיהתזרים המזומנים   ברבעון  החברה  את  החודשים    ,מיליון דולר  154-כהסתכם ב  יליששששימש  ובתשעת 
מיליון דולר    1-כתזרים של  לעומת  ,  מיליון דולר  623-החברה עמד על כתזרים המזומנים החופשי ששימש את    הראשונים
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ומשקף את הדינמיקה  בהתאמה,  ,  בשנה הקודמת  ותהמקביל  ותששימש את החברה בתקופמיליון דולר   115-שנוצר ושל כ
 האמורה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים ששימש לפעילות השקעה.

 תחומי פעילותמכירות לפי  : 3בלה  ט
 

 יםלפי סגמנטמכירות  ת הפלגוהת

 

  מיליוני $
  3רבעון  

 % 
   3רבעון  

 % 
 חודשים 9 

 % 
 חודשים 9

 % 
2022 2021 2022 2021 

 90.7%  3,152 89.8%  3,825 90.7%  1,041 90.4%  1,228 חמוצרים להגנת הצומ

 9.3%  324 10.2%  432 9.3%  106 9.6%  131 ותוספיםחומרי ביניים 

 100.0%  3,476 100.0% 4,258 100.0%  1,147 100.0% 1,359 סה"כ

 

 ת מוצריםוהתפלגות המכירות לפי קטגורי

 

  מיליוני $
 3רבעון  

 % 
 3רבעון  

 % 
 חודשים 9 

 % 
 חודשים 9

 % 
2022 2021 2022 2021 

 40.0%  1,390 45.4% 1,933 38.4% 441 42.0%  571 קוטלי עשבים

 30.7%  1,066 26.4% 1,124 31.4% 360 28.0%  381 קוטלי חרקים

 20.0%  696 18.1%  769 21.0%  241 20.3%  276 קוטלי פטריות

 9.3%  324 10.2%  432 9.3%  106 9.6%  131 ותוספיםחומרי ביניים 

 100.0%  3,476 100.0% 4,258 100.0%  1,147 100% 1,359 סה"כ

 
את האופן שבו היא מקבלת את או  ת מוצרים מובאת לצורכי נוחות בלבד ואינה מייצגת את האופן שבו החברה מנוהלתולפי קטגורי התפלגות המכירותהערה: 

  .החלטותיה התפעוליות
 

 ע נוסףמיד

באתר האינטרנט של החברה בכתובת    זמיניםתקופה,  ל  כספיות, ביחד עם מצגת עיקרי התוצאות החברהה  כל דיווחי
www.adama.com. 

 

## 

  אודות אדמה

להתמודדות  , המספקת פתרונות לחקלאים בכל העולם  המובילות בעולם בתחום הגנת הצומח אדמה הינה מהחברות
וכן מרכזי מחקר  לאדמה אחד מסלי המוצרים המקיפים והמגוונים בעולם של חומרים פעילים  מזיקים ונגעים.   עם עשבים,

רחבי העולם להאזין  ם בווקישמעודדת את אנשינו באשר  תרבות ארגונית  לצד    מתקדמים,  ירמול ופייצור  מתקני  ופיתוח,  
ייחודי להציע מגוון עצום של כל אלה ממצבים את אדמה באופן  בהתאם לצרכים בשטח.  פתרונות לחקלאים וליישם 

המספקים פתרונות אשר נותנים מענה לצרכי החקלאים  מבודלים ואיכותיים,    תערובות ופורמולציות ייחודיות ומוצרים
  comwww.adama.למידע נוסף, בקרו אותנו בכתובת   .מדינות ברחבי העולם  100 -ביותר מ והלקוחות המקומיים

 .ADAMAAgri@-אחרינו בטוויטר ב ועקבו

 

 

 

 

http://www.adama.com/
http://www.adama.com/
https://twitter.com/AdamaAgri
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Abridged Adjusted Consolidated Financial Statements  

The following abridged consolidated financial statements and notes have been prepared as described in Note 1 in this 
appendix. While prepared based on the principles of Chinese Accounting Standards (ASBE), they do not contain all of the 
information which either ASBE or IFRS would require for a complete set of financial statements, and should be read in 
conjunction with the consolidated financial statements of both ADAMA Ltd. and Adama Agricultural Solutions Ltd. as filed 
with the Shenzhen and Tel Aviv Stock Exchanges, respectively. 
Relevant income statement items contained in this release are also presented on an “Adjusted” basis, which exclude items 
that are of a one-time or non-cash/non-operational nature that do not impact the ongoing performance of the business, and 
reflect the way the Company’s management and the Board of Directors view the performance of the Co mpany internally. 
The Company believes that excluding the effects of these items from its operating results allows management and investors 
to effectively compare the true underlying financial performance of its business from period to period and against i ts global 
peers. 

Abridged Consolidated Income Statement for the Third Quarter  

Adjusted5 
Q3 2022 
USD (m) 

Q3 2021 
USD (m) 

Q3 2022 
RMB (m) 

Q3 2021 
RMB (m) 

Revenues 1,359 1,147 9,282 7,425 

Cost of Sales 966 829 6,594 5,366 

Other costs 21  5 143 32 

Gross profit 373 313 2,545 2,027 

% of revenue 27.4% 27.3% 27.4% 27.3% 

Selling & Distribution expenses 199 181 1,361 1,174 

General & Administrative expenses 52 54 356 352 

Research & Development expenses 21 18 142 114 

Other operating expenses 0 1 2 5 

Total operating expenses 273 254 1,862 1,645 

% of revenue 20.1% 22.2% 20.1% 22.2% 

Operating income (EBIT) 100 59 683 382 

% of revenue 7.4% 5.1% 7.4% 5.1% 

Financial expenses and investment income 86 53 587 344 

Income before taxes 14 6 96 38 

Taxes on Income 6 36 38 233 

Net Income 8 (30) 57 (195) 

Attributable to:     

Non-controlling interest 0              - 0 0 

Shareholders of the Company  8 (30) 57          (195) 

% of revenue 0.6% (2.6%) 0.6% (2.6%) 

Adjustments 3 27 21 175 

Reported Net income attributable to the 
shareholders of the Company 

5 (57) 36 (371) 

% of revenue 0.4% (5.0%) 0.4% (5.0%) 

Adjusted EBITDA 171 122 1,165 788 

% of revenue 12.5% 10.6% 12.5% 10.6% 

Adjusted EPS6 – Basic 0.0036 )0.0130) 0.0245 (0.0839) 

 – Diluted 0.0036 (0.0130) 0.0245 (0.0839) 

Reported EPS2 – Basic 0.0023 (0.0246) 0.0155 (0.1592) 

 – Diluted 0.0023 (0.0246) 0.0155 (0.1592) 

 
5 For an analysis of the differences between the adjusted income statement items and the income statement items as reported in the financial 

statements, see below “Analysis of Gaps between Adjusted Income Statement and Income Statement in Financial Statements”. 
6 The number of shares used to calculate both basic and diluted earnings per share in both Q3 and 9M 2021 and 2022 is 2,329.8 million 

shares. 
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Abridged Consolidated Income Statement for the First Nine Months  

Adjusted7 
9M 2022 
USD (m) 

9M 2021 
USD (m) 

9M 2022 
RMB (m) 

9M 2021 
RMB (m) 

Revenues 4,258 3,476 28,078 22,488 

Cost of Sales 2,967 2,459 19,569 15,909 

Other costs 67 17 442 110 

Gross profit 1,224 1,000 8,067 6,469 

% of revenue 28.7% 28.8% 28.7% 28.8% 

Selling & Distribution expenses 607 545 4,007 3,528 

General & Administrative expenses 146 125 962 811 

Research & Development expenses 63 53 416 341 

Other operating expenses 5 (6) 32 (37) 

Total operating expenses 821 718 5,417 4,643 

% of revenue 19.3% 20.6% 19.3% 20.6% 

Operating income (EBIT) 403 282 2,650 1,827 

% of revenue 9.5% 8.1% 9.4% 8.1% 

Financial expenses and investment income 220 144 1,462 930 

Income before taxes 182 139 1,188 897 

Taxes on Income 23 52 153 338 

Net Income 159 86 1,035 559 

Attributable to:     

Non-controlling interest 0 1 0 7 

Shareholders of the Company  159 85 1,035             552  

% of revenue 3.7% 2.5% 3.7% 2.5% 

Adjustments 41 86 267 555 

Reported Net income attributable to the 
shareholders of the Company 

119 (1) 768 (4) 

% of revenue 2.8% 0.0% 2.7% 0.0% 

Adjusted EBITDA 611 464 4,027 3,004 

% of revenue 14.4% 13.4% 14.3% 13.4% 

Adjusted EPS8 – Basic 0.0684 0.0366 0.4442 0.2367 

 – Diluted 0.0684 0.0366 0.4442 0.2367 

Reported EPS2 – Basic 0.0510 (0.0003) 0.3297 (0.0017) 

 – Diluted 0.0510 (0.0003) 0.3297 (0.0017) 

 

  

 
7 For an analysis of the differences between the adjusted income statement items and the income statement items as reported in the financial 

statements, see below “Analysis of Gaps between Adjusted Income Statement and Income Statement in Financial Statemen ts”. 
8 The number of shares used to calculate both basic and diluted earnings per share in both Q3 and 9M 2021 and 2022 is 2,329.8 million 

shares. 
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Abridged Consolidated Balance Sheet  

 

  
September 30 

2022  
USD (m) 

September 30 
2021  

USD (m) 

September 30 
2022  

RMB (m) 

September 30 
2021  

RMB (m) 

Assets     

Current assets:     

Cash at bank and on hand 524 764 3,720 4,956 

Bills and accounts receivable 1,547 1,553 10,985 10,071 

Inventories  2,448 1,749 17,381 11,345 

Other current assets, receivables and 
prepaid expenses 

318 266 2,256 1,723 

Total current assets 4,836 4,332 34,343 28,095 

Non-current assets:     

Fixed assets, net 1,666 1,504 11,829 9,755 

Rights of use assets 82 73 582 472 

Intangible assets, net 1,462 1,498 10,393 9,713 

Deferred tax assets 185 129 1,314 839 

Other non-current assets 105 99 746 640 

Total non-current assets 3,501 3,303 24,864 21,419 

Total assets 8,337 7,635 59,206 49,514 
     

Liabilities     

Current liabilities:     

Loans and credit from banks and other 
lenders 

704 446 4,997 2,893 

Bills and accounts payable 1,172 822 8,322 5,331 

Other current liabilities 892 809 6,330 5,247 

Total current liabilities 2,768 2,077 19,650 13,471 

Long-term liabilities:     

Loans and credit from banks and other 
lenders 

591 556 4,193 3,609 

Debentures 1,120 1,259 7,952 8,167 

Deferred tax liabilities 53 52 379 335 

Employee benefits 117 116 827 751 

Other long-term liabilities 371 312 2,636 2,026 

Total long-term liabilities 2,252 2,296 15,986 14,889 

Total liabilities 5,019 4,373 35,636 28,359 
     

Equity     

Total equity 3,318 3,262 23,570 21,154 

     

Total liabilities and equity 8,337 7,635 59,206 49,514 
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Abridged Consolidated Cash Flow Statement for the Third Quarter  

  
Q3 2022 
USD (m) 

Q3 2021 
USD (m) 

Q3 2022 
RMB (m) 

Q3 2021 
RMB (m) 

Cash flow from operating activities:     

Cash flow from operating activities (31) 107 (213) 691 

Cash flow from operating activities (31) 107 (213) 691 

     

Investing activities:     

Acquisitions of fixed and intangible assets (99) (96)        (677)   (624)  

Proceeds from disposal of fixed and intangible assets 0 0 
              

2  
              

0  

Acquisition of subsidiaries 0 0              -                 -    

Other investing activities (3) 1          (22)               5  

Cash flow used for investing activities (102) (96)         (697)         (619)  

     

Financing activities:     

Receipt of loans from banks and other lenders           216  
            

92  
      1,474  

          
593  

Repayment of loans from banks and other lenders          (24)       (50)         (161)         (326)  

Interest payment and other         (20)          (10)         (140)          (65)  

Dividends to shareholders              -               (6)               -           (37)  

Other financing activities 
              

4  
            

11  
            

28  
            

73  

Cash flow from (used for) financing activities           176              37        1,201            237  

Effects of exchange rate movement on cash and cash 
equivalents 

(5) 0 161 17 

Net change in cash and cash equivalents             38             47           452           325  

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 475 714       3,191        4,615  

Cash and cash equivalents at the end of the period 513 762       3,643        4,940  

          

Free Cash Flow (154) 1 (1,050) 6 
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Abridged Consolidated Cash Flow Statement for the First Nine Months  

  
9M 2022 
USD (m) 

9M 2021 
USD (m) 

9M 2022 
RMB (m) 

9M 2021 
RMB (m) 

Cash flow from operating activities:     

Cash flow from operating activities (246) 338 (1,559) 2,182 

Cash flow from operating activities (246) 338     (1,559)        2,182  

     

Investing activities:     

Acquisitions of fixed and intangible assets (298) (279)     (1,969)      (1,803)  

Proceeds from disposal of fixed and intangible assets 11 3 
            

72  
            

20  

Acquisition of subsidiaries 0 (101)              -    
        

(655)  

Other investing activities (12) (11) (80) (73) 

Cash flow used for investing activities (299) (388)      (1,976)      (2,511)  

     

Financing activities:     

Receipt of loans from banks and other lenders           590           675        3,909        4,370  

Repayment of loans from banks and other lenders        (201)         (411)      (1,324)      (2,655)  

Interest payment and other          (83)           (70)         (553)         (453)  

Dividends to shareholders            (3)             (6)           (19)           (37)  

Other financing activities        (140)            35         (906)           222  

Cash flow from (used for) financing activities           164            223        1,107        1,446  

Effects of exchange rate movement on cash and cash 
equivalents 

(9) 1 311 (11) 

Net change in cash and cash equivalents         (390)           174      (2,117)        1,105  

Cash and cash equivalents at the beginning of the period          903           588        5,759        3,835  

Cash and cash equivalents at the end of the period          513           762        3,643        4,940  

          

Free Cash Flow (623) (115) (4,049) (745) 
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Notes to Abridged Consolidated Financial Statements  

Note 1: Basis of preparation 

Basis of presentation and accounting policies: The abridged consolidated f inancial statements for the 
quarters ended September 30, 2022 and 2021 incorporate the f inancial statements of  ADAMA Ltd. and of  all of  

its subsidiaries (the “Company”), including Adama Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”) and its subsidiaries. 

The Company has adopted the Accounting Standards for Business Enterprises (ASBE) issued by the Ministry 
of  Finance (the "MoF") and the implementation guidance, interpretations and other relevant provisions issued 

or revised subsequently by the MoF (collectively referred to as “ASBE”). Note that in the reported f inancial 
statements, as a result of  recent changes in the ASBE guidelines (IAS 37), certain items as of  Q4 2021 
(specif ically certain transportation costs and certain idleness charges) have been reclassif ied f rom Operating 

Expenses to COGS. See the notes to the f inancial statements for more details in this regard.  

The abridged consolidated f inancial statements contained in this release are presented in both Chinese 
Renminbi (RMB), as the Company’s shares are traded on the Shenzhen Stock Exchange, as well as in United 

States dollars ($) as this is the major currency in which the Company’s business is conducted. For the purposes 
of  this release, a customary convenience translation has been used for the translation f rom RMB to US dollars, 
with Income Statement and Cash Flow items being translated using the quarterly average exchange rate, and 

Balance Sheet items being translated using the exchange rate at the end of  the period. 

The preparation of  f inancial statements requires management to make estimates and assumptions that af fect 
the reported amounts of  assets and liabilities and disclosure of  contingent assets and liabilities at the date of  the 

f inancial statements, and the reported amounts of  revenues and expenses during the reporting period. Actual 

results could dif fer f rom those estimated. 

Note 2: Abridged Financial Statements  

For ease of  use, the f inancial statements shown in this release have been abridged as follows:  
 
Abridged Consolidated Income Statement: 

• “Gross prof it” in this release is revenue less costs of  goods sold, taxes and surcharges, inventory 
impairment and other idleness charges (in addition to those already included in costs of  goods sold); 
part of  the idleness charges is removed in the Adjusted f inancial statements  

• “Other operating expenses” includes impairment losses (not including inventory impairment); gain (loss) 
f rom disposal of assets and non-operating income and expenses 

• “Operating expenses” in this release dif fer f rom those in the formally reported f inancial statements in 
that in the reported f inancial statements, as a result of  recent changes in the ASBE guidelines (IAS 37), 

certain items as of  Q4 2021 (specif ically certain transportation costs and certain idleness charges) have 
been reclassif ied f rom Operating Expenses to COGS. 

• “Financial expenses and investment income” includes net f inancing expenses; gains f rom changes in 

fair value; and investment income (including share of  income of  equity accounted investees) 
 
Abridged Consolidated Balance Sheet: 

• “Other current assets, receivables and prepaid expenses” includes f inancial assets held for trading; 
f inancial assets in respect of  derivatives; prepayments; other receivables; and other current assets 

• “Fixed assets, net” includes f ixed assets and construction in progress  

• “Intangible assets, net” includes intangible assets and goodwill  

• “Other non-current assets” includes other equity investments; long -term equity investments; long-term 
receivables; investment property; and other non-current assets 

• “Loans and credit f rom banks and other lenders” includes short -term loans and non-current liabilities 
due within one year 

• “Other current liabilities” includes f inancial liabilities in respect of  d erivatives; payables for employee 
benef its, taxes, interest, dividends and others; advances f rom customers and other current liabilities  

• “Other long-term liabilities” includes long-term payables, provisions, deferred income and other non-

current liabilities 
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Income Statement Adjustments  

 Q3 2022 
USD (m) 

Q3 2021 
USD (m) 

Q3 2022 
RMB (m) 

Q3 2021 
RMB (m) 

Net Income (Reported) 5.3 (57.3) 36.0 (371.0) 

Adjustments to COGS & Operating Expenses:     

1. Amortization of Legacy PPA of 2011 acquisition of Solutions (non-cash) 0.3 0.3 1.7 1.6 

2. Amortization of Transfer assets received and written-up due to 2017 ChemChina-
Syngenta transaction (non-cash) 

5.8 4.3 
39.5 

27.8 

3. Upgrade & Relocation related costs 1.6 26.7 10.7 172.5 

4. Incentive plans  (8.4) (2.0) (57.7) (13.1) 

5. Amortization of acquisition-related PPA (non-cash), other acquisition-related costs 4.9 3.8 33.6 24.6 

6. Transportation classification COGS impact  (49.2) - (335.9) - 

7. Transportation classification OPEX impact  49.2 - 335.9 - 

Total Adjustments to Operating Income (EBIT) 4.1 33.0 27.8 213.3 

Total Adjustments to EBITDA (6.8) 18.7 (46.6) 120.8 

Adjustments to Financing Expenses     

Revaluation of non-cash adjustment related to non-controlling interest - - - - 

Adjustments to Taxes     

1. Tax shield on Legacy PPA of 2011 acquisition of Solutions 0.0 0.0 0.3 0.3 

3. Taxes related to Upgrade & Relocation related costs 0.1 5.2 0.5 33.7 

5. Deferred tax on amortization of acquisition-related PPA, other acquisition-related costs 0.9 0.6 6.0 3.9 

Total adjustments to Net Income 3.1 27.1 21.1 175.5 

Net Income (Adjusted) 8.4 (30.2) 57.1 (195.5) 

Total adjustments to Net Income attributable to the shareholders of the Company  3.1 27.1 21.1 175.5 

 

 9M 2022 
USD (m) 

9M 2021 
USD (m) 

9M 2022 
RMB (m) 

9M 2021 
RMB (m) 

Net Income (Reported) 118.7 (0.3) 768.1 -1.7 

Adjustments to COGS & Operating Expenses:     

1. Amortization of Legacy PPA of 2011 acquisition of Solutions (non-cash) 0.8 0.8 4.9 4.9 

2. Amortization of Transfer assets received and written-up due to 2017 ChemChina-
Syngenta transaction (non-cash) 

17.1 18.8 112.6 121.7 

3. Upgrade & Relocation related costs 5.5 66.9 35.9 432.5 

4. Incentive plans  1.7 1.5 10.4 9.8 

5. Amortization of acquisition-related PPA (non-cash), other acquisition-related costs 15.0 11.3 99.2 73.3 

6. Transportation classification COGS impact  (146.7) - 967.3 - 

7. Transportation classification OPEX impact  146.7 - (967.3) - 

8. Provisions in respect of prior years’ legal- and tax-related costs  - 1.6 - 10.3 

Total Adjustments to Operating Income (EBIT) 40.0 100.8 263.1 652.5 

Total Adjustments to EBITDA 6.7 59.4 43.4 384.7 

Adjustments to Financing Expenses     

Revaluation of non-cash adjustment related to non-controlling interest 3.6 - 23.8 - 

Adjustments to Taxes     

1. Tax shield on Legacy PPA of 2011 acquisition of Solutions 0.1 0.1 0.8 0.8 

3. Taxes related to Upgrade & Relocation related costs 0.2 11.9 1.3 77.0 

5. Deferred tax on amortization of acquisition-related PPA, other acquisition-related costs 2. 7 1.8 17.9 11.6 

8.   Provisions in tax expenses in respect of prior years’ legal- and tax-related costs - 0.4 - 2.5 

Total adjustments to Net Income 40.6 86.6 266.8 560.6 

Net Income (Adjusted) 159.3 86.4 1,034.9 558.9 

Total adjustments to Net Income attributable to the shareholders of the Company  40.6 85.9 266.8 555.5 
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Notes: 
1. Amortization of Legacy PPA of 2011 acquisition of Solutions (non-cash): Under ASBE, since the first combined reporting for Q3 2017, the 

Company has inherited the historical “legacy” amortization charge that ChemChina previously was incurring in respect of its a cquisition of 
Solutions in 2011. This amortization is done in a linear manner on a quarterly basis, most of which will have been completed by the end of 2020. 

2. Amortization of Transfer assets received and written-up due to 2017 ChemChina-Syngenta transaction (non-cash): The proceeds from 
the Divestment of crop protection products in connection with the approval by the EU Commission of the acquisition of Syngenta by ChemChina, 
net of taxes and transaction expenses, were paid to Syngenta in return for the transfer of a port folio of products in Europe of similar nature and 
economic value. Since the products acquired from Syngenta are of the same nature and with the same net economic value as thos e divested, 
and since in 2018 the Company adjusted for the one-time gain that it made on the divested products, the additional amortization charge incurred 
due to the written-up value of the acquired assets is also adjusted to present a consistent view of Divestment and Transfer transactions, which 
had no net impact on the underlying economic performance of the Company. These additional amortization charges will continue until 2032 but 
at a reducing rate, yet will still be at a meaningful level until 2028. 

3. Upgrade & manufacturing facilities relocation-related costs: These charges all relate to the multi-year Upgrade & Relocation program in 
China. As part of this program, production assets located in the old production sites in Jingzhou and Huai’An were relocated to new sites in 2020, 
2021 and in the coming years. Since some of the older production assets may not be able to be relocated, some of these assets which are no 
longer operational are being written off (or impaired), while for others, their economic life has been shortened and therefore will be depreciated 
over a shorter period. Since these are older assets that were built many years ago and will be replaced by newer production faci lities at the new 
sites, and since the ongoing operations of the business will not be impacted thereby, the Company adjusts for the  impact of all charges related 
to the China Upgrade & Relocated program, which include mainly: (i) excess procurement costs incurred as the Company continued to fulfill 
demand for its products, in order to protect its market position, through replacement sourcing at significantly higher costs from third-party suppliers 
(ii) elevated idleness charges largely related to suspensions at the facilities being relocated These charges have significantly declined since the 
first quarter of 2022, as the relocation and upgrade of the manufacturing Jingzhou site in China has been completed and is now at a high level 
of operation. 

4. Incentive plans: ADAMA granted certain of its employees, a long-term incentive (LTI) in the form of 'phantom' awards linked to the Company’s 
share price. As such, the Company records an expense, or recognizes income, depending on the fluctuation in the Company’s sha re price, 
regardless of award exercises. To neutralize the impact of such share price movements on the measurement of the Company’s per formance 
and expected employee compensation and to reflect the existing phantom awards, in the Company’s adjusted financial perf ormance, the LTI is 
presented on an equity-settled basis in accordance with the value of the existing plan at the grant date.  

5. Amortization of acquisition-related PPA (non-cash) and other acquisition-related costs: Related mainly to the non-cash amortization of 
intangible assets created as part of the Purchase Price Allocation (PPA) on acquisitions, with no impact on the ongoing perfo rmance of the 
companies acquired, as well as other M&A-related costs. 

6. Transportation classification COGS impact – as a result of recent changes in the ASBE guidelines [IAS 37], certain items as of Q4 2021 
(specifically certain transportation costs and certain idleness charges) have been reclassified from Operating Expenses to CO GS. 

7. Transportation classification OPEX impact – as a result of recent changes in the ASBE guidelines [IAS 37], certain items as of Q42021 
(specifically certain transportation costs and certain idleness charges) have been reclassified from Operating Expenses to CO GS. 

8. Provisions in tax expenses related to prior years’ activities: Provisions in respect of tax expenses related to activities of prior years.  
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Exchange Rate Data for the Company's Principal Functional Currencies  

 
September 30  Q3 Average  9M Average 

2022 2021 Change  2022 2021 Change  2022 2021 Change 

EUR/USD 0.984 1.157 (14.97%)  1.008 1.179  (14.50%)  1.064 1.198 (11.24%) 

USD/BRL 5.407 5.439 0.60%  5.249 5.229 (0.38%)  5.134 5.323 3.54% 

USD/PLN 4.953 3.993 (24.07%)  4.706 3.873 (21.53%)  4.395 3.793 (15.89%) 

USD/ZAR 17.953 15.060 (19.21%)  17.030 14.63  (16.42%)  15.950 14.460 (10.30%) 

USD/AUD 0.652 0.719 (9.39%)  0.684 0.735 (6.93%)  0.707 0.761 (7.09%) 

GBP/USD 1.118 1.344 (16.79%)  1.179 1.379 (14.50%)  1.256 1.388 (9.51%) 

USD/RMB 7.100 6.485 9.47%  6.830 6.470 5.55%  6.597 6.470 1.97% 

USD/ILS 3.543 3.229 (9.72%)  3.400 3.234 (5.13%)  3.313 3.259 (1.67%) 

USD LIBOR 3M 3.75% 0.13% 362 bp  2.99% 0.13% 287 bp  1.69% 0.16% 153 bp  

 

 
September 30  Q3 Average  9M Average 

2022 2021 Change  2022 2021 Change  2022 2021 Change 

USD/RMB 7.100 6.485 9.47%  6.830 6.470 5.55%  6.597 6.470 1.97% 

EUR/RMB 6.985 7.504 (6.91%)  6.886 7.630 (9.75%)  7.017 7.740 (9.35%) 

RMB/BRL 0.762 0.839 9.20%  0.769 0.808 4.90%  0.778 0.824 5.57% 

RMB/PLN 0.658 0.616 (6.96%)  0.649 0.599 (8.39%)  0.649 0.588 (10.39%) 

RMB/ZAR 2.529 2.322 (8.89%)  2.494 2.261 (10.30%)  2.418 2.252 (7.34%) 

AUD/RMB 4.627 4.664 (0.81%)  4.671 4.755 (1.76%)  4.666 4.909 (4.95%) 

GBP/RMB 7.939 8.716 (8.91%)  8.051 8.921 (9.75%)  8.286 8.961 (7.53%) 

RMB/ILS 0.499 0.498 (0.23%)  0.498 0.500 0.40%  0.502 0.503 0.22% 

RMB LIBOR 3M 1.67% 2.43% (76) bp   1.73% 2.39% (65) bp  2.09% 2.54% (45) bp 

 

 

 


