Cargill dintr-o
privire

150.000
de angajaţi

Cargill oferă lumii produse şi servicii din domeniile
alimentar, agricultură, financiar şi industrial.
Împreună cu fermierii, clienţii, guvernele şi
comunităţile, ajutăm popoarele să prospere
aplicând cunoştinţele şi experienţa noastră
peste 150 de ani. Avem 150.000 de angajaţi
în 70 de ţări care şi-au luat angajamentul de a
oferi hrană populaţiei într-un mod responsabil,
reducând impactul asupra mediului şi îmbunătăţind
comunităţile în care trăim şi muncim.

Activitate în

70
de ţări

150

de ani de
experienţă

AGRICULTURÃ

INDUSTRIE

Achiziţionãm, prelucrãm şi distribuim cereale, seminţe
oleaginoase şi alte bunuri pentru producãtorii de produse
alimentare şi furajere. De asemenea, compania furnizeazã
produse şi servicii agricole producãtorilor agricoli şi
crescãtorilor de animale.

Aprovizionãm consumatorii industriali de energie, sare,
amidon şi produse din oţel. De asemenea, prelucrãm şi
comercializãm produse fabricate din materii prime agricole.

PRODUSE ALIMENTARE

SERVICII FINANCIARE

Colaborãm cu producãtori de hranã şi bãuturi, companii de
servicii alimentare şi comercianţi de produse alimentare
cãrora le oferim ingrediente de calitate ridicatã, produse din
carne, precum şi sisteme de ingrediente care promoveazã
sãnãtatea.

Cargill oferã soluţii financiare şi de management al riscului
clienţilor sãi cu activitãţi în domeniul financiar, în domeniul
produselor alimentare, agricole şi al energiei din întreaga
lume.

DATE FINANCIARE
În anul fiscal 2016, Cargill a avut vânzări şi alte venituri în valoare de 107,4
miliarde de dolari. Câştigurile operaţionale ajustate au fost în valoare de 1,64
miliarde de dolari*.
Dolari în milioane
Venituri din vanzari si alte venituri

2016

Diferenţa de
2015
procentaj

$ 107,164

$ 120,393

(11)

Profit operational ajustat

$ 1,642

$ 1,926

(15)

Profit net

$ 2,377

$ 1,583

50

Flux de numerar aferent operatiunilor

$ 3,410

$ 3,819

(11)

www.cargill.ro
www.cargill.com

*Cargill raportează rezultatele
financiare în conformitate cu
principiile contabile general
acceptate în S.U.A. (GAAP).
Cu valabilitate pentru anul fiscal
2016, compania mai raportează şi
câştigurile operaţionale ajustate,
o măsură financiară care nu
ţine de GAAP şi care oferă
informaţii detaliate suplimentare
despre performanţa financiară
de fond a operaţiunilor în curs de
desfăşurare ale companiei.

