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INFORME DE GESTIÓ
En el present informe procedim a exposar les dades i fets més significatius
i rellevants esdevinguts en la companyia durant l'exercici tancat a 31
de desembre de 2005 i el succeït durant l'any 2006 fins al moment de
redactar aquest Informe de Gestió.

Corporación Alimentaria Guissona va assolir en l'exercici 2005 unes
vendes totals de 761.096.697 € i un resultat net de 27.185.253 €,
que representen uns increments del 6% i del 7,5% respecte a l'exercici
anterior. El Cash Flow després d'impostos ha estat de 39.413.182 €,
el que suposa un increment del 6,2%. Aquests increments han estat
possibles pels majors volums de venda, noves línies de productes,
obertura de noves tendes i súpers “bonÀrea” i preus més alts en
productes carnis. Per altra banda, l'exercici s'ha caracteritzat per una
davallada en el preu mitjà dels pinsos, l’augment de preus del bestiar
viu, la reducció del consum de carn a les llars i una major competència
en la distribució de productes carnis, per això cal qualificar de satisfactoris
els increments de volums i resultats nets aconseguits per la nostra
empresa.

L'anàlisi del compte de Pèrdues i Guanys ens mostra que l'entitat
continua amb una evolució i creixement similars al d'exercicis anteriors.
Els recursos generats en l'explotació (EBITDA) han estat de 52,3 milions
d'euros, amb un increment del 3,6% respecte a l'any 2004. El marge
brut segueix sent un 27% de les vendes netes i el BAIT se situa en el
5% de les mateixes. Igualment cal assenyalar que s'ha produït un
increment en la partida de despeses financeres al mateix temps que
una reducció de l'impost de societats. Ambdós fets es troben íntimament
relacionats, ja que l'empresa és soci, amb una participació del 49%,
de dues agrupacions d'interès econòmic, l'objecte de les quals és
l'arrendament d'actius, i que s'han acollit als incentius fiscals regulats
en la Disposició Addicional Cinquena de la Llei de l'Impost sobre
Societats, havent sol·licitat i obtingut del Ministeri d'Economia i Hisenda
aquest benefici. Aquesta inversió és considerada com una operació
financera i fiscal que, d'una banda produeix una pèrdua financera de
2,4 milions d'euros, i per una altra, gràcies als beneficis fiscals abans
esmentats, s'obté un estalvi o menys despesa fiscal en l'Impost de
Societats de 2,9 milions d'euros, produint una millora en la rendibilitat
dels fons totals de la companyia.

La plantilla a 31 de desembre era de 2.539 treballadors propis, amb
un increment de 46 respecte a l'any anterior. En empreses subcontractades
i com autònoms desenvolupen la seva activitat altres 294 treballadors.

El creixement del 6% de la facturació total en euros, es deu a l'augment
d'un 9,3% en comercial de carns; un 41,5% en material ramader i
energia, i lleugeres disminucions en alimentació animal i sanitat animal
del 5,7% i 5,3% respectivament. El volum de vendes de 761,10 milions
d'euros ha correspost als Departaments següents: (en milions d'euros).

La producció anual de pinsos ha estat d’1.118.942 tones, un 3,36%
més que l'any anterior, destacant els increments en les espècies de
porcí, oví i ponedores, no obstant això les vendes en euros han disminuït
un 5,96% per la baixada del 9% del preu mitjà dels pinsos. Cal ressenyar
l'evolució de la venda de Petfood en tendes “bonÀrea” i dipòsits de
pinsos, augmentant la seva producció un 59%.

Les vendes en sanitat animal i serveis agropecuaris han disminuït
un 5,3% per la menor venda en fitosanitaris i adobs deguda a la
sequera.

En fruits secs hi ha hagut un increment de venda del 23,6%, havent-
se ampliat la gamma amb blat de moro crispetes i còctel de fruits secs.

En material ramader i carburants les vendes han estat de 51,9
milions d'euros amb un increment anual del 46%. S'han engegat les
noves unitats de subministrament de carburant en règim de franquícia

en les localitats de Lleida, Cervera i Balaguer, i efectuat ampliacions a
Agramunt i Verdú.

Els productes carnis processats en les nostres instal·lacions arriben a
les 264.270 tones, amb el següent desglossament per línies: (en tones)

Les vendes en les botigues i súpers “bonÀrea” han estat de 384,19
milions d'euros, amb un increment del 8,4%. Els nous productes
incorporats són el gall dindi baix en sal, frankfurt de gall dindi, llomet
ibèric curat, pebrots del “piquillo”, canelons amb beixamel, canelons
d'espinacs, botifarra amb rovellons, peix congelat, iogurt, llet, brou,
oli, flam d'ou, coca de bescuit, entre altres. D'altra banda, el menor
consum de carns en la llar, els majors preus del bestiar i la major
competència de productes carnis filetejats i empaquetats ens van dur
a reduir els marges dels productes menys elaborats.

S'han obert 25 nous establiments “bonÀrea”, dels quals 17 són
botigues “bonÀrea” i 8 súpers “bonÀrea”. Hem arribat a la xifra de
292 establiments de venda, essent 277 tendes i 15 súpers, situats en
165 poblacions.

La inversió realitzada en l'exercici ha pujat a 26,9 milions d'euros, un
44% superior respecte al 2004. La principal destinació de les inversions
ha estat l'obra civil de l'ampliació del Complex Carni “La Closa”, la
compra de maquinària per a producció, filetejat i envasat de carns, la
compra de locals per a tendes i supermercats “bonÀrea” i les seves
instal·lacions, nova fàbrica de pinsos a Bujaraloz, dos motors a gas per
a cogeneració elèctrica, gasolineres, obres en les oficines centrals, i
inici d'obres del magatzem dinàmic en el Complex Carni, així com nous
vehicles i equips informàtics.

Respecte a la situació de l’autocartera, no s'han produït adquisicions
ni vendes d'accions per a la mateixa durant l'exercici, per tant a 31 de
desembre quedaven en autocartera 1.213 accions, d’1.213.000 € de
valor nominal, que representen l’1,62% del capital social. Així mateix,
durant l'any 2005 s'han pignorat a favor de Corporación 797 accions
pròpies, de 797.000 € de valor nominal, que representen l’1,06% del
capital social i que garanteixen una xifra d'operacions amb la societat
de 2.250.287 €. El motiu d'aquestes pignoracions ha estat garantir la
bona finalitat d'operacions comercials amb la pròpia empresa. A 31
de desembre estaven pignorades en garantia 1.964 accions pròpies,
d’1.964.000 € de valor nominal, que representen el 2,62% del capital
social. L'import pagat per les accions que queden en autocartera, més
el de les operacions comercials garantides per les accions que estan
pignorades suma, a 31 de desembre, 12.254.189 € i està dotat
mitjançant una reserva en el passiu del balanç.

L'evolució dels dos primers mesos de l'any 2006 és d'un increment
del 10% en vendes i del 7% en resultats.

La previsió per al 2006 és un increment de vendes del 9% en les
nostres tendes “bonÀrea” i del 3% en pinsos. No obstant, s'haurà de
tenir en compte la situació produïda per l'alarma social que els mitjans
de comunicació estan creant sobre la grip aviària i la influència negativa
que això pugui tenir sobre el consum.

Les inversions previstes per a l'any 2006 pugen a 40 milions d'euros.
El principal projecte de la societat és la finalització de l'obra civil en
l'ampliació de “La Closa” per a la comercialització de nous productes,
ampliació d’assecadors i sales de picking. Preveiem també la realització
de l'estructura de la nova fàbrica de pinsos a Bujaraloz, l'obertura de
40 noves tendes “bonÀrea” i la posada en servei de 5 noves unitats
de subministrament de carburants (sobre un total de 10 en projecte
actualment).
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Comercial de Carns
Alimentació Animal
Enginyeria i Energia
Sanitat Animal i Serveis Agropecuaris
Electricitat
Subministrament de Bestiar, Aus i Fruits Secs

Distingit accionista:

Amb motiu de la pròxima celebració de la Junta General de la societat, em complau dirigir-me a vostè en nom del Consell d'Administració de
Corporación Alimentaria Guissona, S.A.

L'exercici 2005 que acabem de finalitzar es pot qualificar de satisfactori, amb un resultat que ha superat, després d'impostos, els 27 milions
d'euros, un 7’5% superior a l'exercici anterior i que es reflecteix també en un increment de vendes de 43 milions d'euros, que en total han pujat
a 761 milions, el que representa un percentatge del 6% sobre l'any anterior.

Els esmentats increments en resultats i vendes es deuen, sens dubte, als nostres importants mitjans de producció i especialment a la capacitat
per vendre directament al consumidor, superant les vendes mitjançant les tendes “bonÀrea” al 80% del valor de la nostra producció càrnia, i
tot això malgrat els menors volums que han causat les notícies negatives que han afectat el sector avícola. Ens referim a la grip aviària i a la
contaminació dels pollastres Sada.

El nostre sector és molt sensible a qualsevol situació anòmala i sofreix especialment per les alarmes alimentàries i les consegüents reaccions del
consumidor a les notícies sensacionalistes, orquestrades pels mitjans de comunicació i que ocasionen grans distorsions al mercat i als seus preus.
Podem recordar les vaques boges, les dioxines, la glosopeda, pesta porcina i altres.

És important ressenyar que fins ara i en el nostre país, l'alarma generada mai no s'ha correspost amb la realitat i que encara que en poc temps
es recupera la confiança del consumidor, ja han estat causes suficients per provocar enormes perjudicis al productor i també als consumidors.
Aquestes situacions negatives, ocasionen grans pèrdues i afecten sensiblement l’Índex de Preus al Consum, per la qual cosa haurien de ser
especialment controlades per les autoritats.

Som pioners en la producció i comercialització des del camp a la botiga. L'experiència assolida en aquest procés productiu i comercial és la millor
garantia de qualitat i eficàcia que oferim als nostres clients. En aquest sentit seguim potenciant l'estratègia de vendre als clients de “bonÀrea”
una àmplia gamma de productes, més elaborats i propers a la seva taula, així com noves línies, destacant aquest any la incorporació de productes
líquids tals com el brou d'au, olis i llet.

Entre les inversions dutes a terme durant el 2005, destaquem el començament de les obres d'una nova fàbrica de pinsos a Bujaraloz i l'ampliació
del Complex Carni a Guissona. Són obres encaminades a assegurar el nostre futur creixement en volums i especialment en nous i millors productes.

El Consell d'Administració, conforme als bons resultats de l'exercici, va procedir al gener a abonar un dividend a compte de 70 euros per acció,
i proposarem a la Junta General un complement d'altres 20 euros, pel que en total es pagarà un dividend de 90 euros, un 12,5% superior a
l'any anterior.

El mecanisme estatutari de prèvia autorització del Consell per a les transmissions d'accions, ens ha permès observar una important fluïdesa quant
al volum i ritme d'operacions de compra-venda i també que es realitzen a preus similars al passat exercici, sense intervenció de la nostra autocartera
ni en la compra ni en la venda.

L'Informe Anual d'aquest sisè exercici de Corporación Alimentaria Guissona confirma, un any més, l'encert en la decisió de la creació d'aquesta
societat en el marc de la reestructuració del Grup Alimentari Guissona, mantenint com agricultors i ramaders els millors mitjans i preus per a les
nostres produccions i gaudint com accionistes d'una interessant rendibilitat i valor patrimonial.

Cal fer esment de la nostra aportació en recursos i gestió en les Fundacions Agropecuària i “bonÀrea”. Tenir cura de les persones grans i
necessitades i els serveis mèdics són, així mateix, una aportació social important i també ho serà “bonÀrea” amb la promoció d'activitats esportives
que han d'aportar al·licient al nostre àmbit rural i que potser retindrà una part de la joventut que ens abandona per la ciutat.

En nom del Consell que presideixo, i en el meu propi, li reitero un any més la nostra millor voluntat de servei i expressem el nostre reconeixement
als senyors accionistes, socis, empleats i altres persones i empreses del nostre entorn amb qui compartim els esforços per continuar aquesta etapa
de desenvolupament i prosperitat.

   Jaume Alsina Calvet
                  President
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61.740
8.030
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34.257
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Porcs canal
Especejament de porcs
Boví canal
Especejament boví
Oví especejament
Pollastre canal
Especejament pollastre
Galls dindi canal

3.016
970

2.586
752
337

20.439
29.597

Especejament gall dindi
Guatlles canal
Conill canal
Gallina canal
Especejament gallina
Ous, en pes
Elaborats carnis



Les inversions en elements materials van pujar a 26.893.518
euros, un 44% més que l’any anterior. S’han destinat a l’ampliació
del Complex Carni, en la primera fase d’obra civil, a maquinària
per a escorxadors, elaborats carnis i tractament de subproductes,
a equipament i compra de locals de les tendes i súpers “bonÀrea”,
a nous motors per a cogeneració elèctrica, a l’inici d’obres per a
una nova fàbrica de pinsos a Bujaraloz i perfeccionament de les
restants, a nous vehicles, a diverses estacions de servei de carburants
i a l’ampliació de les oficines centrals, entre altres.

Les existències, principalment per l’augment dels productes en
fase de curació, s’han incrementat 11.356.664 euros, i els deutors
han crescut 8.625.953 euros, per la major activitat i l’IVA pendent
de devolució derivat de les majors inversions.

S’ha repartit el dividend del 2004 per 5,9 milions d’euros.

Tot això s’ha finançat mitjançant el resultat net de 27.185.253
euros, la dotació al fons d’amortització, amb 12.137.674 euros,
les subvencions de capital d’1.827.878 euros i l’increment dels
creditors no financers per 11.058.155 euros, que inclouen els
deutes a empreses del grup que han disminuït 2.140.014 euros.

Els deutes amb les entitats de crèdit han disminuït 3.981.563
euros, essent el principal motiu de la reducció de la tresoreria en
5.089.617 euros.

El resultat després d’impostos és de 27.185.253 euros, i s’ha de
destinar a Reserva legal un 10%, 2.718.525. Del saldo restant,
es proposa abonar a Reserva voluntària 17.826.618 i destinar al
pagament de dividends un import de 6.640.110 euros. Si es
considera que el dividend de les accions en autocartera, 1.213
actualment, es reparteix entre les altres accions, aquesta xifra
representarà el cobrament de 90 euros de dividend per a cada acció
en poder dels accionistes.

IMMOBILITZAT

DESPESES D’ESTABLIMENT

IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS
Aplicacions informàtiques
Amortitzacions

IMMOBILITZACIONS MATERIALS
Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i maquinària
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari
Altre immobilitzat
Amortitzacions

IMMOBILITZACIONS FINANCERES
Cartera de valors a llarg termini
Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini

ACCIONS PRÒPIES

ACTIU CIRCULANT

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

DEUTORS
Clients per vendes i prestacions de serveis
Empreses del grup, deutors
Deutors varis
Personal
Administracions públiques
Provisions

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
Dipòsits i fiances constituïts a curt termini

TRESORERIA

TOTAL ACTIU

146.512

0

3
16

-13

140.138
79.988
98.626

911
16.094

-55.481

256
247

9

6.115

111.590

64.412
16.407
12.846
31.259
3.293

607

35.021
31.684
1.237

854
3

1.492
-249

13
13

12.144

258.102

131.574

0

0
13

-13

125.383
67.355
86.075

762
14.534

-43.343

76
70
6

6.115

96.696

53.054
15.798
12.680
21.667
2.909

0

26.395
24.449

683
1.366

4
186

-293

13
13

17.234

 228.270

ACTIU 2005 2004

Balanç de situació a 31 de desembre de 2005

B) INGRESSOS

B1A
B1B
B1C
B2
B3
B4A
B4B

A) DESPESES

A2A
A2B
A2C
A3A
A3B
A4
A5B
A6A
A6B

I.

B5A
B7C
B8
A7C
A7D
A9

II.
II.

III.

A11
A13
B9
B10
B11
B12

IV.

V.

A15

VI.

Vendes
Prestacions de serveis
Devolucions i ràppels s/vendes
Augment de les existències de productes acabats i en curs de fabricació
Treballs efectuats per l’empresa per a l’immobilitzat
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions

Consum de mercaderies
Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles
Altres despeses externes
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat
Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables
Serveis exteriors
Tributs

 Beneficis d’explotació

Participació capital en empreses grup
Altres interessos
Diferències positives de canvi
Interessos per deutes amb tercers i despeses assimilades
Pèrdues d’inversions financeres
Diferències negatives de canvi

Resultats financers negatius
Resultats financers positius

Resultats de les activitats ordinàries (I - II)

Pèrdues procedents d’immobilitzat immaterial, material i cartera
Despeses extraordinàries
Beneficis en alienacions d’immobilitzat immaterial, material i cartera
Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies
Subvencions de Capital transferides al resultat de l’exercici
Ingressos extraordinaris

Resultats extraordinaris positius

Beneficis abans d’impostos (III + IV)

Impost sobre societats

Resultat de l’exercici (Beneficis)

2005

756.493.921
5.600.904
-998.128

9.976.283
114.330

2.145.121
157.689

177.435.088
391.497.508
40.327.527
49.625.615
17.467.106
12.227.929

-41.375
43.147.587
1.824.458

39.978.677

1.538
694.073

528
117.368

2.487.065
5.462

1.913.756
0

38.064.921

0
77.870

163.653
0

397.934
42.305

526.022

38.590.943

11.405.690

27.185.253

2004

713.931.318
4.856.019
-923.718

6.699.430
100.300

2.270.304
723.771

143.559.893
393.108.687
36.341.116
46.808.160
16.700.177
11.863.728

130.091
39.047.742
2.037.979

38.059.851

1.476
847.172

1.648
225.772

0
6.412

0
618.112

38.677.963

3.703
61.937

101.638
117.271
149.056

0

302.325

38.980.288

13.704.756

25.275.532

CONCEPTE IMPORT

FONS PROPIS

CAPITAL SUBSCRIT

RESERVES
Reserva legal
Reserves per accions pròpies
Altres reserves

PÈRDUES I GUANYS

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS
Subvencions de capital

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES
Provisions per a impostos

CREDITORS A LLARG TERMINI
ALTRES CREDITORS
Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

CREDITORS A CURT TERMINI

DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT
Préstecs i altres deutes
Deutes per interessos

DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES
Deutes amb empreses del grup

CREDITORS COMERCIALS
Deutes per compres o prestacions de serveis

ALTRES DEUTES NO COMERCIALS
Administracions públiques
Altres deutes
Remuneracions pendents de pagament
Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

TOTAL PASSIU

156.309

74.992

54.132
7.279

12.254
34.599

27.185

3.316
3.316

295
295

1.008
1.008
1.008

97.174

1.132
1.121

11

21.669
21.669

61.610
61.610

12.763
8.268

39
3.961

495

258.102

135.026

74.992

34.758
4.750

10.140
19.868

25.276

1.488
1.488

295
295

1.043
1.043
1.043

90.418

5.113
5.093

20

23.809
23.809

48.412
48.412

13.084
9.202

33
3.353

496

 228.270

PASSIU 2005 2004

Expressat en milers d’euros

BALANÇ DE SITUACIÓ COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

COMENTARIS AL BALANÇ

EVOLUCIÓ VENDES
(2000/2005)
Expressat en milions d’euros

2000

438
503

553
631

2001 2002 2003

718

2004

761

2005

EVOLUCIÓ RESULTATS NETS
(2000/2005)
Expressat en milions d’euros

2000

4,56
7,82

14,74

20,36

2001 2002 2003

25,28

2004

27,19

2005

Producció productes carnis: 264.270 Tm.
PRODUCCIÓ CÀRNIA 2005

Elaborats carnis 11%

Pollastre canal 13%

Especejament porc 23%

Porcs canal 28%Resta producció 4%

Gall dindi canal 3%

Especejament boví 3%

Boví canal 3%

Especejament pollastre 4%

Ous (en pes) 8%

Volum de vendes: 761,10 milions d’euros.
VOLUM DE VENDES 2005

6,18 (1%)Altres vendes

Alimentació Animal 208,34 (28%)

Comercial de Carns 473,17 (62%)

Enginyeria i Energia 54,84 (7%)

S. Animal i S. Agropecuaris 18,57 (2%)
JAUME  CIRERA  I  ASSOCIATS  AUDITORS,  S.L.


