Cargill in één
oogopslag

150.000
werknemers

Cargill levert voedings-, landbouw-, financiële en
industriële producten en diensten aan heel de wereld.
Samen met boeren, klanten, overheden en onze
omgeving helpen we mensen om te groeien en zich
te ontwikkelen, steunend op onze expertise en meer
dan 150 jaar ervaring. Onze 150.000 werknemers in 70
landen zetten zich dagelijks in om de wereld op een
verantwoorde manier van voedsel te voorzien, onze
impact op het milieu te beperken en de samenleving
waarin we wonen en werken te verbeteren.

Actief in

70
landen

Meer dan

150
jaar aan
ervaring

LANDBOUW

INDUSTRIE

Wij kopen, verwerken en verdelen granen, oliezaden en
andere producten aan de voedingsindustrie en de
veevoederindustrie. Daarnaast bieden wij veehouders en
landbouwers gerelateerde diensten en producten aan.

Cargill levert aan industriële gebruikers van energie-, zout-,
zetmeel- en staalproducten. Wij ontwikkelen en verkopen
duurzame producten die gemaakt zijn van agrarische
hernieuwbare grondstoffen.

VOEDING

FINANCIËN

Wij leveren kwaliteitsingrediënten, inclusief
gezondheidsbevorderende ingrediënten en combinaties van
ingrediënten, vlees- en kipproducten aan
voedingsmiddelen- en drankbedrijven, aan dienstverleners
in de voedingsindustrie en aan de distributiesector.

Wij bieden overal ter wereld onze landbouw-,
voedings-, financiële en energieklanten, financiële en
risicomanagementoplossingen aan.

FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN
In het fiscaal jaar 2016 realiseerde Cargill een omzet van 107.4 miljard US
dollar door verkoop en andere inkomsten. De winst uit huidige
bedrijfsactiviteiten bedraagt 1.64 miljard dollar*.

2016

2015

Procent
wijziging

$ 107,164

$ 120,393

(11)

Winst uit huidige bedrijfsactiviteiten

$ 1,642

$ 1,926

(15)

Nettowinst

$ 2,377

$ 1,583

50

Operationele cashflow

$ 3,410

$ 3,819

(11)

Dollars in millions
Verkoop en andere inkomsten

www.cargill.be
www.cargill.com

* Cargill rapporteert financiële resultaten
in overeenstemming met de Amerikaanse
Generally Accepted Accounting Principles
(Algemeen geaccepteerde boekhoudkundige
uitgangspunten, GAAP). Vanaf boekjaar
2016 rapporteert het bedrijf ook zijn
gecorrigeerde bedrijfswinst: een financiële
maatregel die niet tot de GAAP behoort,
maar aanvullend inzicht biedt in de
onderliggende financiële prestaties van
de voortdurende werkzaamheden van het
bedrijf.

