Cargill w pigułce

150 000
pracowników

Firma Cargill oferuje klientom na całym świecie usługi
i produkty spożywcze, rolne, finansowe i przemysłowe.
W oparciu o ponad 150-letnim doświadczeniem,
wspólnie z rolnikami, klientami, przedstawicielami władz i
społeczności lokalnych pomagamy ludziom lepiej żyć. 150
tys. pracowników w 70 krajach z pasją, zaangażowaniem
oraz poczuciem odpowiedzialności dba o zaopatrzenie
w żywność mieszkańców naszej planety, zmniejszając
jednocześnie zagrożenie dla środowiska naturalnego
oraz dbając o rozwój społeczności, w których żyjemy i
pracujemy.
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ROLNICTWO

PRZEMYSŁ

Cargill pozyskuje, przetwarza i dostarcza producentom
żywności oraz pasz zwierzęcych zboża, rośliny oleiste oraz
wiele innych towarów. Zaopatruje też hodowców w produkty
i fachowe doradztwo na fermach.

Cargill zaopatruje firmy, które wykorzystują sól, skrobię i stal
na skalę przemysłową. Rozwija, a także dostarcza na rynek
produkty trwałe, wykonane z surowców pochodzenia
roślinnego.

ŻYWIENIE

USŁUGI FINANSOWE

Cargill współpracuje z producentami żywności, dostawcami
usług dla branży spożywczej oraz firmami handlującymi
artykułami spożywczymi, dostarczając im komponenty do
produkcji żywności i napojów oraz produktów mięsnych i
drobiowych, a także komponenty i systemy mające
korzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Cargill dostarcza klientom z branży rolno-spożywczej,
finansowej i energetycznej rozwiązania finansowe oraz
narzędzia do zarządzania ryzykiem na rynkach światowych.

DANE FINANSOWE
W roku finansowym 2016 sprzedaż i inne przychody firmy Cargill wynosiły 107,4 mld USD.
Skorygowany zysk z działalności operacyjnej wynosił 1,64 mld USD*.
2016

2015

Procent
Zmiana

$107,164

$120,393

(11)

Skorygowany zysk z działalności
operacyjnej

$ 1,642

$ 1,926

(15)

Zyski netto

$ 2,377

$ 1,583

50

Przepływ środków pieniężnych z
działalności operacyjnej

$ 3,410

$ 3,819

(11)

USD w milionach
Sprzedaż i inne przychody

www.cargill.com.pl
www.cargill.com

* Cargill składa sprawozdania
finansowe zgodnie z obowiązującymi
w USA ogólnie uznawanymi zasadami
rachunkowości GAAP (Generally
Accepted Accounting Principles). Od
roku finansowego 2016 firma ujmuje
w sprawozdaniach także skorygowany
zysk z działalności operacyjnej,
wskaźnik finansowy nieprzewidziany
w GAAP, zapewniający dodatkowe
informacje na temat bazowych wyników
finansowych z bieżącej działalności
operacyjnej firmy.

