A Cargill világszinten élelmiszeripari, mezőgazdasági, pénzügyi és
ipari termékeket, valamint szolgáltatásokat nyújt partnerei számára.
A tudás és a több mint 150 éves tapasztalatunk felhasználásával
a gazdákkal, ügyfelekkel, kormányzati szervekkel és helyi
közösségekkel együttműködve segítünk fejlődni az embereknek.
A világ 70 országában 150 000 elkötelezett munkatársunk érzi
kötelességének, hogy felelős módon nyújtson táplálékot a világnak,
csökkentse a környezeti hatásunkat és jobbá tegye azokat a
közösségeket, amelyekben élünk és dolgozunk.
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MEZŐGAZDASÁG
Gabonafélék, olajos magvak és egyéb termékek
felvásárlásával, feldolgozásával és forgalmazásával
foglalkozunk az élelmiszeripar és takarmánygyártás
számára. A növénytermesztőket és állattenyésztőket a
gazdálkodásban fontos szolgáltatásokkal és termékkel is
ellátjuk.

IPAR

ÉLELMISZERIPAR
A cég együttműködik az élelmiszergyárakkal, közélelmezési
társaságokkal és az élelmiszerkereskedelmi cégekkel, hogy
segítséget nyújtson a legjobb minőségű élelmiszer- és ital
alapanyagok, hús- és baromfikészítmények, valamint az
egészség megőrzésére szolgáló alapanyagok és alapanyag
rendszerek előállításában.

A Cargill az ipari felhasználók számára só-, keményítő
és acéltermékeket szállít, továbbá mezőgazdasági
nyersanyagokból előállított és környezeti szempontból
fenntartható termékeket fejleszt ki és forgalmaz.
PÉNZÜGY
A Cargill kockázatkezelési és pénzügyi megoldásokat kínál
a mezőgazdasági, élelmiszeripari, pénzügyi és energetikai
területen tevékenykedő ügyfelei számára.

KIEMELT PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK
A 2016-es pénzügyi évben a Cargill 107,4 milliárd USD értékesítési és
egyéb bevételt könyvelhetett el. A korrigált működési bevétel 1,64 milliárd
dollár volt*.
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A korrigált működési bevétel
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$ 1,926

(15)

Nettó eredmény

$ 2,377

$ 1,583
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Működési cash flow

$ 3,410

$ 3,819

(11)

Dollár millió
Értékesítés és egyéb bevételek

www.cargill.hu
www.cargill.com

*A Cargill az Egyesült Államok
általánosan elfogadott számviteli
elveivel (GAAP) összhangban készíti
el a pénzügyi eredményeiről szóló
jelentéseket. A 2016. pénzügyi évtől
kezdve a vállalat a korrigált működési
bevétel tételt is feltünteti a jelentéseiben,
egy olyan nem GAAP szerinti pénzügyi
mérőszámot, amely további tájékoztatást
ad a vállalat folyamatos műveleteinek
hátterében meghúzódó pénzügyi
teljesítményről.

