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Distingit accionista,

L’exercici de 2010 ha estat l’onzè des que es va constituir la Corporació. En aquest exercici hem recuperat el creixement, que s’ha traduït en 
augments del 6,61% en vendes i del 19,34% en el resultat net, com detallem més endavant. Sens dubte, aquestes xifres es poden qualifi car de 
satisfactòries, sobretot si considerem l’entorn actual, marcat per les difi cultats per augmentar el consum, els resultats i la capacitat d’inversió.

En l’informe anual passat esperàvem en general una millora de la productivitat empresarial, amb vista a incrementar l’activitat i els llocs de treball. 
Però ha passat just el contrari, perquè el que s’ha incrementat han estat els principals costos de producció, matèries primeres, energia i laborals. 
Tot això, evidentment, només podia donar com a resultat l’augment de la desocupació i de les deslocalitzacions.

En aquest sentit, considerem que les mesures adoptades pel govern per corregir la crítica situació són adequades, ja que, entre altres coses, han 
permès refi nançar l’elevat deute espanyol, tant l’ofi cial com el privat; tanmateix, no aconseguim veure’n les repercussions positives en l’àmbit 
empresarial. Així, les empreses continuen suportant tota la càrrega del país, que no només no s’alleugereix, sinó que augmenta. D’altra banda, 
caldrà incrementar l’índex de preus al consum en un futur proper, cosa que encara afegirà més pressió a la nostra delicada economia i, a més, 
propiciarà la pujada dels interessos del voluminós deute.

Al nostre país, que és el nostre mercat, res no fa preveure que les empreses puguin millorar la seva productivitat i l’ocupació, de la qual cosa 
deduïm que ens trobem davant un llarg període de crisi. En aquest context, hem de perseverar en la nostra estratègia d’oferir productes de 
gran qualitat i a preus ajustats, per mantenir, amb l’ajuda de noves inversions, la nostra privilegiada posició i millorar en volum i resultats.

El complex alimentari La Closa continua acaparant la major part de les nostres inversions, que aquest any han ascendit a 44 milions d’euros. Els 
nous assecadors de pernils ja estan en ple funcionament; també la planta de llet i bona part dels elements logístics, o l’envasament de congelats. 
Així mateix, hem obert noves botigues “bonÀrea”. En pocs mesos, d’altra banda, s’acabaran les línies de líquids, brous i cremes, derivats lactis, 
postres, plats cuinats i pa.

La gestió de la nostra entitat es du a terme de manera adequada. Per a la posada en marxa de les noves activitats s’han incorporat noves 
persones o se n’han promogut d’altres de la mateixa plantilla. En aquest sentit, persones de la casa han substituït, satisfactòriament, diversos 
directors de departament que han deixat el càrrec per jubilació. En conjunt, la plantilla s’ha incrementat en 96 persones.

En l’entorn agropecuari, al qual pertanyen la majoria dels accionistes, hem de recordar que el 2010 hi va haver una bona collita de cereals i que 
les cotitzacions dels animals, tot i que ajustades, han superat els costos. Pel que fa a aquest exercici, la collita encara és una incògnita; i quant 
al preu de les carns, es preveu un any complicat, perquè a l’exagerat preu dels cereals i pinsos s’hi suma el fet que som excedentaris en totes les 
espècies animals. Proporcionarem, doncs, totes les ajudes possibles per aconseguir aclarir aquest fosc horitzó.

Proposem a la Junta General d’Accionistes un dividend de 130 euros per títol —dels quals 70 euros s’han lliurat a compte—, xifra que suposa 
un augment del 8,33% respecte de l’any anterior.

Pel que fa a les inversions, el nostre propòsit és continuar les actuals mitjançant ampliacions a La Closa, amb noves edifi cacions i línies 
complementàries, i més botigues “bonÀrea”. En conseqüència, la xifra d’inversions serà similar a la de l’exercici actual.

Per a l’exercici de 2011, d’altra banda, preveiem una certa difi cultat en l’augment de volum, atès que en aquests primers mesos es percep una 
reducció de la demanda. També resulta difícil predir els resultats, que en aquest moment es veuen summament afectats per una forta pressió a 
la venda.

Les nostres últimes paraules volen ser d’agraïment als accionistes, al personal i a tots els qui fan possible el desenvolupament de la nostra feina 
per al bé de la comunitat.

         
         Jaume Alsina Calvet
         President

Traspalau, 8 - 25210 Guissona (Lleida)
Tel. 973 550 100 Fax 973 550 788 - www.cag.es
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A les inversions materials, que es comenten a l’informe de gestió, 
s’han destinat 44.173.285 euros; la meitat d’aquestes inversions són 
sostingudes per unes amortitzacions de 22.161.776 euros. Ambdues 
partides superen les de l’any precedent, en especial les amortitzacions, 
a causa de la posada en marxa de diverses instal·lacions del complex 
alimentari.

Les inversions en empreses del grup, 2.750.000 euros, s’han destinat a 
fi nançar l’activitat de “bonÀrea Energia”, que ha adquirit partides de 
combustibles en el mercat internacional a preus d’oportunitat.

Les existències creixen notablement, 16.930.403 euros, per 
l’augment d’operativa derivada de l’increment de vendes, així com 
pels augments de cost de diverses matèries primeres emprades en els 
nostres processos productius.

Els deutors creixen lleugerament, 3.301.874 euros, com a resultat de 
l’augment de les vendes. Cal destacar l’increment de la partida d’altres 
crèdits amb administracions públiques, que, a causa de l’augment de 
les plantilles de personal i del volum d’inversió, permet diferir l’impost 

sobre societats en diversos anys i aportar un fi nançament sense cost 
de 14.539.878 euros.

S’ha distribuït entre els accionistes la resta del dividend de 2009: 
3.605.000 euros. La part restant, 5.047.000 euros, es va anticipar 
abans de fi nalitzar l’any 2009.

El resultat, net d’impostos, és de 41.859.502 euros.

Els deutes a llarg termini es mantenen estables: s’han reduït en 
106.777 euros. Els deutes a curt termini amb les entitats bancàries 
disminueixen 4.628.779 euros a causa de l’ús menor de les pòlisses 
bancàries.

Els creditors comercials augmenten 18.064.089 euros per l’augment 
d’activitat i l’increment del cost de les matèries primeres.

La tresoreria, disponible en comptes bancaris, incloent les inversions 
fi nanceres a curt termini per imposicions a termini, ha augmentat en 
20.036.480 euros.

El resultat després d’impostos és de 41.859.502 euros, dels quals es 
proposa abonar a reserva voluntària 32.464.902 euros i destinar 
al pagament de dividends un import de 9.394.600 euros. Tenint en 
compte que el dividend a les accions en autocartera es reparteix entre 
les accions restants, la xifra esmentada suposa el cobrament de 130 
euros bruts per acció en poder dels accionistes.

Seguint la normativa legal vigent i els estatuts de Corporació 
Alimentària Guissona, presentem a la Junta General d’Accionistes 
l’informe de gestió de l’exercici 2010, on expliquem els fets més 
rellevants que han tingut lloc al llarg del 2010 i els de l’any 2011 fi ns 
a la redacció d’aquest informe.

La situació econòmica general del nostre sector, en l’exercici 2010, ha 
estat marcada per la difi cultat per a aconseguir els objectius previstos 
en volums, a causa principalment de la crisi de l’economia espanyola i 
l’encariment de les matèries primeres que ha portat a més necessitats 
de circulant, fet que ha coincidit amb una disminució del crèdit per 
part del sector fi nancer. Tot això ha comportat importants difi cultats 
econòmiques a les famílies i problemes de circulant a les empreses.

Durant l’any 2010 s’han creat 152 nous llocs de treball, entre 
directes i subcontractats. A 31 de desembre treballaven a Corporació 
Alimentària Guissona un total de 3.179 treballadors propis, 381 
empleats d’empreses subcontractades i 162 repartidors autònoms; 
en conjunt, 3.722 persones. D’altra banda, durant l’exercici 2010 
s’han seguit realitzant accions formatives per als treballadors, amb 
142 cursos i amb una assistència superior als 1.500 treballadors. 

A Corporació, el volum de vendes en euros ha estat un 6,6% 
superior a l’any anterior, i s’ha arribat als 1.150 milions d’euros, 
que representen un increment net de 71 milions d’euros, causat 
principalment pels 32 milions de les botigues “bonÀrea”, els 21 
milions dels pinsos i els 18 milions dels combustibles. L’increment 
de vendes en botigues ha estat possible per un augment del volum 
en un 7,9%, malgrat que la mitjana de preus ha disminuït per una 
competència més gran i per l’oferta de millors preus al consumidor. 
Les vendes en pinso han crescut per l’increment del preu mitjà de 
venda del 7,52% i un augment de volum del 0,71%. L’increment de 
vendes en combustibles es deu a un augment en el volum de litres del 
3% i dels preus mitjans en un 17,2%.

Els resultats nets han estat de 41,86 milions d’euros, que han 
millorat en un 19,3% els de l’exercici anterior, i el cash fl ow net 
ha estat de 63,98 milions, un 19,6% superior. Aquests resultats i 
cash fl ow nets provenen del complex alimentari i les botigues en 34,5 
milions de resultats i 50 de cash fl ow, i la resta l’aporten les activitats 
de pinsos en 5 milions a resultats i 10 a cash fl ow, sanitat animal 
i serveis agropecuaris en 1,3 milions a resultats i 1,7 a cash fl ow, i 
enginyeria en 1 milió a resultats i 2,2 a cash fl ow. Aquests increments 
importants en resultats són fruit de la política de reducció de costos 
i despeses i les millores de la productivitat. En el cash fl ow s’hi ha 

d’afegir l’important increment en amortitzacions per la posada en 
funcionament de noves instal·lacions, principalment a La Closa.

Durant l’exercici, Corporació ha realitzat inversions per valor de 
44,17 milions d’euros. D’aquesta manera, ha continuat l’estratègia 
d’invertir per millorar productes i preus (i així ser més atractius per 
als nostres clients) i, alhora, poder augmentar volums, reduir costos i 
millorar resultats i cash fl ow. 

Xifres de les activitats
Les vendes en Alimentació Animal van ser de 273 milions d’euros, 
amb una xifra d’1,142 milions de tones de pinso, un 0,71% 
superior a l’any anterior. El preu mitjà fou de 23,57 ct./kg, que 
suposa un augment del 7,52%, degut a l’encariment de les matèries 
primeres, principalment en el segon semestre de l’any. El volum 
d’aliments per a animals de companyia va créixer un 8,08%. 

Les vendes en Sanitat Animal i Serveis Agropecuaris han estat 
de 24 milions d’euros, amb un creixement destacat en fruits secs 
del 12%.

En Enginyeria i Energia les vendes van ser de 126 milions d’euros, 
amb un creixement en combustibles del 20% en euros i el 3% en 
litres. 

El complex alimentari La Closa ha assolit una facturació de 713,22 
milions d’euros incloent-hi les botigues “bonÀrea” i altres canals 
de distribució, amb una producció de 363.332 tones, xifra un 
2,4% superior en volum a l’any anterior. Destaquem els volums de 
208.000 tones en porcí, 68.000 tones en avicultura, 37.000 tones en 
elaborats i 28.000 tones en ous de consum. D’altra banda, el volum 
de productes no carnis congelats, líquids, fruita i verdura, etc., però 
comercialitzats a les nostres botigues “bonÀrea”, ha augmentat un 
15,6%, fi ns a assolir les 113.516 tones. 

Les vendes en el conjunt d’establiments “bonÀrea” han estat de 
585,4 milions d’euros, amb un increment del 5,87%. En fi nalitzar 
l’any comptàvem amb 373 establiments “bonÀrea” oberts al 
públic, dels quals 86 són en el format súper “bonÀrea”.

Compte de pèrdues i guanys
En el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2010, el cash fl ow net, 
després d’impostos, ha estat de 63,98 milions d’euros i l’EBITDA 
(rendiment operatiu), de 80,4 milions d’euros, amb variacions del 
19,6% i del 18,9%, respectivament. El resultat net va augmentar 
un 19,3%, fi ns als 41,86 milions d’euros.

La Corporació Alimentària Guissona participa amb el 49% en una 
agrupació d’interès econòmic que té com a objectiu l’arrendament 
d’actius, que s’han acollit als incentius fi scals regulats en la disposició 
addicional cinquena de la Llei de l’impost sobre societats. Aquesta 

inversió és una operació fi nancerofi scal que, si bé genera una 
pèrdua fi nancera de 2,8 milions d’euros, simultàniament, i com a 
conseqüència dels benefi cis fi scals indicats, dóna lloc a un estalvi en la 
base imposable de l’impost de societats de 10,5 milions d’euros, cosa 
que implica en conjunt una millora en el resultat net de la companyia 
de 321.238 euros.

Inversions realitzades
En l’exercici de 2010 s’ha invertit per valor de 44,17 milions 
d’euros, xifra que suposa un lleuger increment de l’1,4% respecte 
de l’any anterior, amb un pes destacat de les inversions vinculades a 
l’ampliació del complex alimentari La Closa. Entre les inversions més 
importants destaquen les que es detalla tot seguit.

- A La Closa s’ha posat en funcionament la planta de tractament i 
envasat de llet i sucs. També s’ha entrat a la fase fi nal per poder fer 
la producció i l’envasat de cremes i brous, postres, gelats i derivats 
làctics, plats cuinats, oli, vins i aigua, a més de la planta panifi cadora, 
noves línies de llescats i l’envasat d’elaborats carnis, entre altres. 
Igualment s’ha continuat amb l’obra civil de la nau 5 del complex, 
destinada principalment a assecadors d’embotits. Cal esmentar, a 
més, el funcionament de tots els nous assecadors de pernils de la 
nau 3, el “pelegrí” (sistema automàtic d’emmagatzematge i picking) 
de congelats i, parcialment, el de frescos, que en conjunt esperem 
que ens reportin molta més agilitat, més seguretat en el sistema 
FIFO de subministrament de productes a les botigues “bonÀrea” i 
un important estalvi de costos. D’altra banda, als escorxadors d’aus 
i bestiar s’han fet i s’estan duent a terme importants inversions amb 
l’objectiu de millorar el benestar dels animals, el rendiment de les 
canals, la qualitat dels productes i la productivitat dels processos.

- En les botigues s’han obert o reconvertit 23 establiments “bonÀrea” 
(dels quals 16 són súpers i 7, botigues) i s’han comprat 10 locals 
comercials. Les inversions en botigues han estat de 7,24 milions 
d’euros. Al mes de maig es va inaugurar el centre comercial de 
Torrefarrera, amb súper “bonÀrea”, bufet i gasolinera.

- Pel que fa a pinsos, cal destacar les inversions a la fàbrica de Bujaraloz 
per a la posada en funcionament de la planta de GNL i la cogeneració. 
També s’han comprat vehicles per a l’entrada de matèries primeres i 
la distribució de pinsos.

- S’han posat en funcionament les unitats de subministrament de 
combustibles de Fraga, Montblanc i Torrefarrera, amb les quals s’ha 
arribat a les 33 benzineres “bonÀrea”.

Autocartera: accions pròpies
Al llarg de l’any 2010, la societat ha realitzat vendes d’accions pròpies 
amb l’autorització concedida per la Junta General d’Accionistes del 6 
de maig de 2010. En aquest exercici, la societat no ha adquirit accions 
pròpies. S’han venut 120 accions a personal de l’empresa amb el que 
s’ha cregut convenient buscar una major vinculació i incentivació, 
amb un valor nominal de 120.000 euros, que representen el 0,16% 
del capital social per un valor de 456.000 euros.

Durant l’exercici de 2010 s’han pignorat 214 accions, amb un valor 
nominal de 214.000 euros, que representen el 0,28% del capital 
social i que asseguren operacions per un valor de 848.891 euros.

Finalitzat l’exercici de 2010, la societat tenia en autocartera 2.722 
accions, amb un valor nominal de 2.772.000 euros, que representen 
el 3,69% del seu capital, i 4.696 accions pignorades, amb un valor 
nominal de 4.696.000 euros, que representen el 6,26% del capital 
social. S’han dotat les reserves obligatòries pertinents.

Inversions, objectius i evolució prevista per a l’exercici 2011 
Per a l’any 2011 hi ha previstes inversions per un import del voltant 
de 50 milions d’euros. La majoria es destinen al complex alimentari 
La Closa per posar en funcionament tot el “pelegrí” de frescos i 
producte sec; les sales de cremes, gaspatxo i brous; les envasadores 
de vi, oli i aigua; la de cuinats d’un euro; la panifi cadora; la sala 
de postres i gelats; la fi nalització de les quadres de bestiar; el nou 
sistema de sacrifi ci de l’escorxador, i l’acabament de les obres de la 
nova nau 5. Una altra partida important es destinarà a l’obertura de 
botigues i súpers “bonÀrea”; se’n preveuen obrir uns 20 de nous i 
reformar-ne 5. Hi ha previst obrir 4 noves unitats de subministrament 
de carburants, emplaçades a Monzón, Jorba, Gavà i Manresa. També 
es fi nalitzarà la urbanització i s’iniciaran les obres dels nous centres 
comercials de Jorba i Reus.

Pel que fa al volum de vendes, en alimentació animal preveiem un 
creixement molt moderat. En productes carnis, esperem mantenir 
creixements positius com a conseqüència dels nous establiments 
que es van inaugurant i de l’entrada en funcionament de les noves 
instal·lacions, que suposaran una millora en l’oferta de la nostra 
gamma de productes i preus. Finalment, esperem que les vendes de 
carburants s’incrementin al voltant del 10%.

L’evolució del volum de vendes de Corporació, fi ns a la redacció 
d’aquest informe, és del 4% a les nostres botigues “bonÀrea” i del 
-5% en pinsos. 

CONCEPTO

Compte de pèrdues i guanys
CONCEPTE 2010 2009

A OPERACIONS CONTINUADES 

1 IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS
1A Vendes
1B Prestacions de serveis 

2 VARIACIÓ DE LES EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ

3 TREBALLS REALITZATS PER L’EMPRESA PER AL SEU ACTIU 

4 APROVISIONAMENTS
4A Consum de mercaderies
4B Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles
4C Treballs realitzats per altres empreses

5 ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ
5A Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
5B Subvencions d’explotació 

6 DESPESES DE PERSONAL
6A Sous, salaris i assimilats
6B Càrregues socials 

7 ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ
7A Serveis exteriors
7B Tributs
7C Pèrdues, deterioraments i variació de provisions per operacions comercials 

8 AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT 

9 IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS DE L’IMMOBILITZAT NO FINANCER

10 EXCÉS DE PROVISIONS

11 DETERIORAMENT I RESULTATS PER ALIENACIONS DE L’IMMOBILITZAT
11A Deteriorament i pèrdues
11B Resultats per alienacions i altres 

12 ALTRES RESULTATS 

A.1 RESULTATS D’EXPLOTACIÓ 

13 INGRESSOS FINANCERS
13A Participacions amb empreses del grup i associades
13B De participació en tercers
13D De valors negociables i crèdits de l’actiu de tercers 

14 DESPESES FINANCERES
14A Per deutes amb empreses del grup i associades despeses assimilades
14B Per deutes amb tercers 

15 VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS
15B Imputació al resultat per actius fi nancers disponibles per a la venda

16 DIFERÈNCIES DE CANVI 

17 DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIÓ D’INSTRUMENTS FINANCERS
17B Resultats per alienacions 

A.2 RESULTAT FINANCER 

A.3 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 

18 IMPOST SOBRE BENEFICIS 

A.4 RESULTAT DE L’EXERCICI PROVINENT D’OPERACIONS CONTINUADES 

A.5 RESULTAT DE L’EXERCICI

1.078.998.230
1.067.930.143

11.068.087

1.203.341

115.620

-861.254.221
-305.122.964
-496.666.087
-59.465.170

3.191.975
2.802.933

389.042

-90.585.189
-67.278.444
-23.306.745

-65.071.123
-61.688.979
-3.125.119

-257.025

-18.478.941

765.311

0

178.793
-8.029

186.822

47.664

49.111.460

907.056
0

1.746
905.310

-575.195
-31.867

-543.328

0
0

-15.410

-3.333.661
-3.333.661

-3.017.210

46.094.250

-11.019.676

35.074.574

35.074.574

1.150.322.545
1.138.403.030

11.919.515

2.528.596

130.522

-915.649.203
-327.410.471
-525.742.655
-62.496.077

4.615.776
4.224.570

391.206

-95.314.701
-70.736.187
-24.578.514

-67.368.610
-64.850.923
-2.473.711

-43.976

-22.161.776

781.978

295.312

130.500
0

130.500

-74.521

58.236.418

1.295.214
114.805

3.699
1.176.710

-412.520
0

-412.520

0
0

-6.470

-2.827.343
-2.827.343

-1.951.119

56.285.299

-14.425.797

41.859.502

41.859.502

Balanç de situació Balanç de situació a 31 de desembre de 2010
(en milers d’euros arrodonits)

ACTIU NO CORRENT

IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Aplicacions informàtiques
Altre immobilitzat intangible

IMMOBILITZAT MATERIAL
Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

INVERSIONS EN EMPRESES DEL GRUP I 
ASSOCIADES
Instruments de patrimoni
Crèdits a empreses

INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI
Instruments de patrimoni
Crèdits a tercers
Altres actius fi nancers

ACTIU CORRENT

EXISTÈNCIES
Comercials
Matèries primeres i altres aprovisionaments
Productes en curs 
Productes acabats

DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES 
A COBRAR
Clients per vendes i prestacions de serveis
Clients empreses del grup i associades
Deutors  varis
Personal
Actius per impost corrent
Altres crèdits amb Administracions Públiques

INVERSIONS EN EMPRESES DEL GRUP I 
ASSOCIADES
Crèdits a empreses

INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI
Altres actius fi nancers

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS
EQUIVALENTS
Tresoreria

TOTAL ACTIU

260.949

559
  173
386

248.560
126.678
121.882

 

3.047
     3.047

0

8.783
8.755

0
28

148.440

99.866
29.925
16.329
50.252
3.360

37.559
35.112

0
2.499

13
8.891

-8.956

0
0

18
          18

10.997
   10.997

 409.389

286.433

991
175
816

270.987
135.699
135.288

5.797
3.047
2.750

8.658
5.928
2.702

28

174.449

116.797
35.482
25.175
52.775
3.365

26.503
40.838

1
72
15

8.891
-23.314

94
94

10.221
10.221

20.834
20.834

460.882

PATRIMONI NET

CAPITAL 
Capital escripturat

RESERVES
Legal i estatutària
Altres reserves

ACCIONS I PARTICIPACIONS 
EN PATRIMONI PROPI

RESULTATS DE L’EXERCICI

DIVIDENDS A COMPTE

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

PASSIU NO CORRENT

PROVISIONS A LLARG TERMINI
Altres provisions

DEUTES A LLARG TERMINI
Altres passius fi nancers 

PASSIU CORRENT

DEUTES A CURT TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit
Altres passius fi nancers

CREDITORS COMERCIALS
Proveïdors
Proveïdors empreses del grup i associades
Creditors varis
Personal remuneracions pendents de pagament
Passius per impostos corrents
Altres deutes amb administracions públiques

TOTAL PASSIU

290.772

74.992
74.992

181.233
16.626

164.607

-11.145

41.859

0

3.833

18.090

24
24

18.066
18.066

152.020

10.429
10.054

375

141.591
122.543

4.497
1.286
5.827

442
6.996

460.882

251.940

74.992
   74.992

154.597
16.626

137.971

-11.627

35.075

-5.047

3.950

18.196

311
        311

17.885      
17.885

139.253

15.909
14.683
1.226

123.344
107.485

1.294
2.467
4.497

239
7.362

 409.389

ACTIU PASSIU2010 20102009 2009

Comentaris al balanç


