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Distingits accionistes,

Un any més, amb motiu de la nostra Junta General, ens complau remetre’ls aquesta carta i l’informe anual de l’exercici 2008, el novè 
des de la nostra constitució.

L’any 2008 s’ha iniciat una important crisi econòmica que ha afectat, en major o menor mesura, tots els països i sectors. Al llarg de quinze 
anys de globalització i prosperitat, s’han creat importants mecanismes financers, alguns d’ells basats en el risc i l’especulació, que han 
generat enormes pèrdues —a tots els països però especialment als Estats Units— i han afectat moltes economies, en particular sectors 
molt sensibles, com ara l’immobiliari, el de l’automòbil i d’altres de què el consumidor pot prescindir durant un temps. Directament o 
indirectament, molts llocs de treball depenen d’aquestes activitats, cosa que es tradueix en un increment de la desocupació laboral, 
la consegüent reducció del consum i dificultats per atendre compromisos, com el pagament de les hipoteques d’habitatges, molts 
d’ells adquirits a preus elevats i a llarg termini. Els bancs i les caixes hauran d’afrontar aquests impagaments i d’altres conseqüents                          
d’operacions arriscades, i que en alguns casos ho seran en percentatges elevats als seus recursos, fet que fa témer per la seva 
solvència. Tot plegat ha contribuït que s’hagi instal·lat un clima de desconfiança general que, alhora, frena inversions i l’activitat.

Ningú no aporta arguments raonables que permetin endevinar la sortida d’aquesta crisi. Japó, per exemple, es troba immers en una 
situació semblant des de fa molts anys. En tot cas, la reducció dels preus del petroli, els cereals i de moltes altres matèries primeres, 
juntament amb les mesures polítiques adequades, haurien de dur a una moderada recuperació a mitjà termini. No hi ha dubte que la 
productivitat en tots els sectors laborals seria un remei eficaç.

L’alimentació és, segons diverses fonts, el sector menys afectat per aquesta crisi, cosa que no significa que no rebi també les seves 
conseqüències. Així, es percep una lleugera reducció del consum i una tendència a adquirir productes de preu inferior. En aquest sentit, 
es constata una important reacció de les cadenes d’alimentació per tal de millorar la seva oferta.

La producció animal ha vist com el preu dels pinsos s’ha reduït significativament en la segona meitat de l’any. El resultat dels seus 
comptes, tanmateix, ha estat dolent, especialment en boví i porcí, que arrossegaven una alimentació cara; d’altra banda, les seves 
cotitzacions al mercat no van ser suficients.

El volum total de vendes de Corporació Alimentària Guissona durant 2008 va ascendir a 1.156 milions d’euros, i el resultat net 
s’acosta als 38 milions d’euros, la qual cosa suposa creixements del 18% i el 7%, respectivament. Són xifres molt satisfactòries que 
ens agradaria mantenir, però no fàcilment previsibles en el futur immediat.

Paral·lelament, segueixen el seu curs les importants obres de la nostra empresa, en especial al centre carni i alimentari de “La 
Closa”. Tot i que ja s’ha posat en marxa alguna activitat, no serà fins l’exercici de 2010 quan podrem gaudir de més productes i menors 
costos, que sens dubte es traduiran en millors resultats i volums.

Enguany es compleixen 50 anys d’activitat d’Agropecuària de Guissona. La nostra cooperativa va ser l’origen del que avui és el Grup 
Alimentari Guissona. Volem celebrar aquesta efemèride, i la volem compartir amb tots, pel que ha aportat al nostre entorn i al mercat 
i perquè tots hem contribuït que sigui una realitat.

En nom del Consell d’Administració de Corporació Alimentària Guissona, vull expressar el meu reconeixement a totes les persones i 
empreses que fan possible la nostra producció, que, com sempre, abasteix el mercat amb el millor preu i la millor qualitat.

         Jaume Alsina Calvet
         President
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La quantitat de les inversions materials ha estat de 59.112.914 
euros, xifra rècord des de la constitució de la societat, el 
desglossament de la qual es detalla a l’informe de gestió. La 
creació de “bonÀrea Energia, SLU”, en particular, ha suposat 
una inversió de 3.010.000 euros.

Les existències, com a conseqüència del notable augment 
del volum de productes en assecatge, s’han incrementat en 
10.500.822 euros.

Els deutors han disminuït en 4.159.233 euros, principalment 
perquè una major proporció de les vendes s’ha canalitzat 
mitjançant les botigues “bonÀrea” i perquè el preu dels pinsos 
s’ha reduït el darrer trimestre de l’any.

S’ha repartit als accionistes el dividend de 2007, que va ascendir 
a 8.018.010 euros.

Tot plegat s’ha finançat amb el resultat, net d’impostos, de 
37.949.484 euros, la dotació al fons d’amortització (17.340.185 
euros), les subvencions obtingudes (2.469.734 euros), el 
préstec de 2.800.000 euros de “bonÀrea Energia”, l’increment 
de l’impost de societats per menys pagaments a compte de 
4.647.736 euros, i 12.471.235 euros, fruit de l’ús de les pòlisses 
de crèdit bancari.

Com a resultat dels fluxos esmentats, la tresoreria disponible 
en comptes bancaris s’ha mantingut estable, amb una lleugera 
disminució de 476.285 euros.

El resultat després d’impostos és de 37.949.484 euros, dels 
quals es proposa abonar a reserva voluntària 29.298.114 euros i 
destinar al pagament de dividends 8.651.370 euros. Considerant 
que el dividend a les accions en autocartera es distribueix entre 
les restants accions, l’esmentada xifra representa el cobrament 
de 120 euros bruts per cada acció en poder dels accionistes

D’acord amb les normes legals vigents i els estatuts de Corporació 
Alimentària Guissona, presentem a la Junta General d’Accionistes 
l’informe de gestió de l’exercici 2008, on s’expliquen els fets més 
rellevants de l’any 2008 i els de l’any 2009, fins a la redacció d’aquest 
informe.

Com ens ha explicat el president a la seva carta, al llarg de l’any 
2008 i el que portem de 2009, la crisi econòmica global s’ha afermat 
també al nostre país i, conseqüentment, ha influït en l’activitat de la 
nostra companyia. Els elevats preus de les matèries primeres per 
a pinsos i les expectatives de preus baixos del bestiar, que s’han 
traduït en una reducció del número de caps en algunes activitats 
(boví de carn i verres), han tingut com a conseqüència un increment 
en euros en les vendes de pinso, però també una disminució del seu 
volum. D’altra banda, l’augment mitjà dels preus del combustible ha 
fet incrementar la facturació als nostres punts de subministrament, 
i a la vegada també s’han augmentat notablement els litres venuts.

Els hàbits de compra dels consumidors de productes carnis i 
d’alimentació s’han vist modificats, principalment a partir del mes 
de juny, pels efectes de la crisi econòmica. Així, s’observa una 
tendència a comprar productes més econòmics, que ha motivat 
una lleugera desacceleració de l’increment de vendes als nostres 
establiments “bonÀrea”. Finalment la crisi ens ha portat una 
nova situació laboral en què a principis del 2009 hem doblat les 
sol·licituds de feina.

A l’exercici de 2008 s’han aconseguit rècords de vendes, resultats, 
inversions, número de treballadors, punts de venda i clients. 
En conjunt, ha estat un bon any per a la Corporació Alimentària 
Guissona, que, malgrat la situació econòmica global, no ha deixat 
de fer grans esforços d’inversió, de produir nous productes, de 
créixer i d’obrir nous punts de venda per tal d’arribar cada dia a 
més consumidors i d’oferir els avantatges de les nostres botigues i 
productes, sempre caracteritzats per una excel·lent relació qualitat-
preu.

A 31 de desembre, la plantilla de Corporació Alimentària Guissona 
era de 2.977 treballadors propis, als quals cal afegir 292 empleats 
d’empreses contractades i 125 repartidors autònoms. D’altra 
banda, durant l’exercici 2008 s’han realitzat més de 290 accions 
formatives, amb una assistència superior als 2.000 treballadors; 
destaquen entre elles els cursos d’idiomes, informàtica, producció 
i qualitat, manteniment, sanitat i medi ambient, riscos laborals i 
gestió i administració.

El mes de novembre, les nostres fàbriques de pinso van obtenir la 
ISO 14000 (Sistema de Gestió Mediambiental).

Xifres de negoci
La xifra de vendes ha estat de 1.156 milions d’euros, cosa 
que suposa un increment del 18%. Les vendes de pinso s’han 
incrementat també un 18%, degut a l’augment del 19% del preu dels 
pinsos com a resultat de l’encariment de les matèries primeres per a 
alimentació animal. El volum s’ha reduït un 1%, com a conseqüència 
de la important davallada de la cabanya, anteriorment esmentada, a 
partir del segon semestre i a l’abundància de pastura per les pluges 
del mes de maig, que s’ha traduït en una reducció del consum 
de pinsos fibrosos. Quant a les vendes de productes carnis, han 
augmentat un 15,3%, fins assolir la xifra de 684,7 milions d’euros, 
degut al major valor afegit dels productes elaborats i al creixement 
del 14,7% de les vendes a les nostres botigues “bonÀrea” —amb 
551,4 milions d’euros— i altres canals de distribució (vendes 
directes a industrials, exportació, sales de vendes cash i vendes de 
magatzems), que han estat de 133 milions d’euros.

Les vendes en Alimentació Animal van ser de 322,7 milions 
d’euros, amb una xifra d’1,15 milions de tones de pinso, un 1% 
inferior a l’any anterior. El preu mig fou de 27,2 cts./kg, la qual cosa 
suposa un augment del 19%. El volum de vendes d’aliments per a 
animals de companyia va créixer un 28%.

Les vendes en Sanitat Animal i Serveis Agropecuaris, de 22,8 
milions d’euros, han augmentat un 5%. En particular, cal destacar 
el creixement en fruits secs, que ha estat del 20%.

En Enginyeria i Energia, les vendes van ser de 109 milions 
d’euros, amb uns creixements, en material ramader, de l’1% i, en 
combustibles, del 38% en euros i del 25% en litres. S’ha obtingut la 
qualificació d’operador petrolífer, la qual cosa ens permetrà oferir 
millors preus i serveis.

El complex carni “La Closa” ha assolit una producció de 350.843 
tones, una xifra un 9,4% superior a l’any anterior. Destaquen els 
increments del 16% en porcí, del 6% en elaborats carnis, del 4% 
en avicultura i del 3% en boví, i la reducció del -13% en corders, 
com a conseqüència del seu elevat preu. D’altra banda, el volum 
de productes no elaborats a les nostres instal·lacions, però 
comercialitzats a les nostres botigues “bonÀrea” (congelats, líquids, 
fruita i verdura, etc.), ha augmentat un 36%, fins arribar a les 92.052 
tones.

Les vendes al conjunt dels establiments “bonÀrea” han estat de 
551 milions d’euros, amb un increment del 14,7%. En finalitzar 
l’any comptàvem amb 342 establiments “bonÀrea” oberts al 
públic, dels quals 62 tenien format de súper “bonÀrea”.

Compte de pèrdues i guanys
Cal assenyalar que, respecte a l’exercici de 2007, i posteriorment a 
la Junta General d’Accionistes, s’aplicaren unes variacions de càlcul 
que van fer augmentar l’impost de societats en 1.365.164 euros, de 
manera que el benefici net va quedar en 35.493.821 euros. Aquests 
menys resultats es van aplicar 136.516 euros a menys reserva legal 
i 1.228.648 euros a menys reserva voluntària.

Al compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2008, el cash flow net, 
després d’impostos, ha estat de 55,3 milions d’euros, i l’EBITDA 
(rendiment operatiu), de 70,7 milions d’euros, amb variacions del 
6,3% i del 5,5%, respectivament. El resultat net va augmentar un 
6,9%, fins arribar als 37,95 milions d’euros.

La Corporació Alimentària Guissona participa amb el 49% en 
quatre agrupacions d’interès econòmic, l’objectiu de les quals 
és l’arrendament d’actius i que s’han acollit als incentius fiscals 
regulats a la disposició addicional cinquena de la Llei de l’impost 
sobre societats. Aquesta inversió és una operació financera-fiscal 
que, si bé genera una pèrdua financera de 3,4 milions d’euros, 
simultàniament, i com a conseqüència dels beneficis fiscals 
assenyalats, dóna lloc a un estalvi en l’impost de societats de 3,7 
milions d’euros, cosa que implica una millora en els resultats nets 
de la companyia de 281.054 euros.

Inversions realitzades
A l’exercici de 2008 s’ha invertit per valor de 59,11 milions d’euros, 
xifra que suposa un increment del 76% respecte a l’any anterior, 
amb un pes destacat de les inversions vinculades a l’ampliació del 
complex carni “La Closa”. Entre les inversions més importants cal 
enumerar les següents:

- A “La Closa” s’ha instal·lat la maquinària per a la futura planta 
d’emmagatzematge, tractament i envasat de líquids, brous, 
congelats, fruits secs, lactis i derivats, i s’ha dut a terme l’ampliació 
amb noves línies de filetejats, cuinats i envasat d’elaborats 
carnis. D’altra banda, en aquest inici de l’any 2009, s’ha posat en 
funcionament, en mode de proves, el magatzem automàtic per a 
25.000 palets i s’ha iniciat el moviment de terres i cimentació de la 
futura nau 5, destinada principalment a assecadors i sales per a 
nous productes.

- Pel que fa a les botigues, s’han obert o reconvertit un total de 28 
establiments “bonÀrea” (dels quals 18 són súpers i 10 botigues) 
i s’han adquirit set locals comercials per a la seva instal·lació. 
Les obres del complex de Torrefarrera segueixen a bon ritme i, 
probablement, a principis de l’any 2010 es podrà començar l’activitat 
comercial.

- Quant al departament de pinsos, s’han acabat de realitzar les 
millores mediambientals amb filtratge i aspiracions centralitzades 
a totes les fàbriques. La nova fàbrica de Bujaraloz entrarà en 
funcionament durant el primer semestre del 2009.

- S’han posat en funcionament les unitats de subministrament de 
combustible de Flix i Binéfar. 

- Cal citar, també, les inversions realitzades en la compra d’una finca 
de 261 hectàrees a Épila (Zaragoza), la constitució de la societat 
unipersonal “bonÀrea Energia, SLU” com a operador petrolífer, així 
com la compra de diversos camions, turismes i carretons elevadors 
per poder subministrar els productes als nostres clients i les nostres 
botigues.

Autocartera: accions pròpies
Al llarg de l’any 2008, la societat ha realitzat compres i vendes 
d’accions pròpies amb l’autorització concedida per la Junta General 
d’Accionistes del 8 de maig de 2008. En aquest exercici s’han adquirit 
un total de 1.000 accions, amb un valor nominal d’1.000.000 d’euros, 
que representen l’1,14% del capital social, amb un cost d’adquisició 
de 3.100.000 euros; i s’han venut 200 accions, amb un valor nominal 
de 200.000 euros, que representen el 0,26% del capital social, per un 
valor de 740.000 euros.

Durant l’exercici de 2008 s’han pignorat 860 accions, amb un valor 
nominal de 860.000 euros, que representen l’1,14% del capital social, 
i que asseguren operacions per un valor de 2.712.734,58 euros.

En finalitzar l’exercici de 2008, la societat tenia en autocartera 2.901 
accions, amb un valor nominal de 2.901.000 euros, que representa 
el 3,86% del seu capital, i 4.062 accions pignorades, amb un valor 
nominal de 4.062.000 euros, que representen el 5,41% del capital 
social. S’han dotat les pertinents reserves obligatòries. 

Inversions, objectius i evolució prevista per a l’exercici 2009
Per a l’any 2009 hi ha previstes inversions per un import d’uns 40 
milions d’euros. La majoria es destinaran al complex “La Closa”, 
per tal de posar en funcionament tot el “peregrí” (sistema automàtic 
de magatzem, càrrega i picking de PLS) —que permetrà millorar els 
costos logístics—, els nous assecadors de pernils i les plantes de 
derivats lactis, brous i cuinats d’1 euro, i per continuar les obres de 
la nova nau 5. Una altra partida important es destinarà a l’obertura 
de botigues i súpers “bonÀrea”; en concret, es preveu obrir uns 20 
nous establiments. Pel que fa a les unitats de subministrament de 
carburants, tenim previst obrir tres nous emplaçaments: Golmés 
—inaugurat a començaments d’any—, Mequinenza i Monzón.

Quant a productes carnis, incorporem, entre d’altres, les següents 
novetats: botifarra amb pebre, pinxos de vedella, finíssims de 
donegal, carpaccio, snack de secallona i nous productes cuinats 
(peus de porc, tripa de vedella, botifarra amb mongetes, galtes amb 
patates, etc.). El nostre objectiu és millorar l’alimentació i l’economia 
dels clients de “bonÀrea”.

Pel que fa al volum de vendes, en alimentació animal preveiem un 
creixement molt moderat, atès que el sector ramader continua 
immers en una llarga i dura crisi dels mercats en viu. 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, preveiem 
que les vendes de carburants s’incrementin al voltant del 20%.

L’evolució de les dades de la Corporació fins a la redacció d’aquest 
informe mostra creixements en volum, del 6% en productes PLS a 
les tendes “bonÀrea” i del -4% en pinsos.


