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Distingit accionista,

L’any 2009 ha estat el desè exercici de Corporació Alimentària Guissona.

La profunda crisi econòmica iniciada el 2008 continua instal·lada al nostre país i a tot el món occidental, amb diferents matisos segons els sistemes 
econòmics i amb previsions futures molt dissemblants.

La nostra opinió particular no pot ser optimista, a causa, principalment, del gran endeutament del nostre país, tant privat com públic, i de la 
dificultat per crear nous llocs de treball que absorbeixin l’alt percentatge d’atur laboral, el més elevat de la Unió Europea.

Per ara no coneixem mesures clares per canviar el rumb de l’economia espanyola, que, segons totes les opinions, hauria de millorar la productivitat 
per ser més competitiva en el mercat global, generar més activitat i, d’aquesta manera, millorar els resultats i crear més llocs de treball.

Són conegudes les accions d’endeutament de les administracions públiques per generar ocupació, que a la vegada originen més deute i, fins i 
tot, pujades d’impostos. Els bons propòsits de reducció de la despesa per part del Govern, si s’assoleixen, s’aconseguiran a mitjà o llarg termini. 
En conseqüència, deduïm que no generaran més riquesa en un futur proper.

En el passat, les devaluacions de la pesseta van permetre adaptar el valor dels productes a la nostra productivitat en relació amb els mercats, 
la qual cosa contribuïa a recuperar l’activitat que es perdia. L’euro, en canvi, fa impossible la devaluació; d’altra banda, cap dels factors que 
intervenen en la producció no sembla que admeti una reducció, ni de preu ni de drets. Ateses aquestes circumstàncies, no és previsible augmentar 
la producció i amb això reduir l’atur i facilitar el pagament del voluminós deute d’Espanya.

El Govern estatal és optimista, i esperem que ho encerti per mantenir la solvència i el compliment dels compromisos nacionals, tant interiors com 
exteriors. No és possible imaginar un horitzó diferent; en tot cas, la solució no serà a curt termini ni de manera gratuïta.

Corporació Alimentària Guissona projecta el seu futur tenint molt present aquest entorn difícil, invertint com sempre amb els recursos propis per 
obtenir més productivitat i qualitat, i ampliant la gamma de productes tradicionals amb altres de més elaborats, sempre en sorprenents 
bones condicions per als compradors.

La crisi també ha afectat els nostres clients i els preus dels productes. El volum de vendes de la Corporació s’ha reduït un 6,67% (ha arribat als 
1.079 milions d’euros) i els resultats, un 7,58% (han ascendit a 35,07 milions d’euros). El cash flow, d’altra banda, ha estat de 53,51 milions, un 
3,22% inferior a l’any passat.

Tanmateix, aquestes reduccions no ens obliguen a canviar les nostres previsions i estratègies, ja que ens permeten mantenir el ritme d’inversions 
previst i també proposar el mateix dividend als accionistes.

En l’exercici del 2010, es podrà disposar de noves instal·lacions, en pinsos i, particularment, en el centre carni, la qual cosa ens permetrà millorar 
la producció i el servei, que sens dubte contribuiran al nostre propòsit de recuperar els creixements en volum i resultats.

Les produccions agrícoles i ramaderes, en general, s’han vist afectades també per la reducció del consum i, per tant, per excedents i baixos 
preus. El Grup Alimentari Guissona, i en particular la Corporació, han contribuït a alleujar aquesta situació i han proporcionat pinsos i productes 
a preus clarament inferiors als de la competència, i també mitjançant l’ordenada comercialització de les produccions a través dels escorxadors i 
botigues “bonÀrea”.

Desitgem per als nostres accionistes i socis de Guissona un més bon exercici 2010, sense deixar de reconèixer i agrair, com sempre, l’important 
esforç realitzat per tots els nostres col·laboradors l’any 2009.

         Jaume Alsina Calvet
         President
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Comentaris al balanç

Proposta de distribució de resultats

Informe de gestió Compte de pèrdues i guanys

CONCEPTE 2009 2008

Balanç de situació Balanç de situació a 31 de desembre de 2009
(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

INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI
Instruments de patrimoni
Altres actius financers

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 FINANCERES A CURT TERMINI
Altres actius financers

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS 
EQUIVALENTS
Tresoreria

TOTAL ACTIU

227.926

911
208
703

223.308
116.919
106.389

3.011
3.011

696
631
65

155.134

100.015
28.061
19.545
48.849
3.560

41.589
34.590

877
2.339

8
4

3.771

17
17

13.513
13.513

383.060

260.949

559
  173
386

248.560
126.678
121.882

 

3.047
     3.047

8.783
8.755

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

18
          18

10.997
   10.997

 409.389

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 financers

PASSIU CORRENT

DEUTES A CURT TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit
Altres passius financers

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

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

232.956

74.992
74.992

125.402
16.626

108.776

-11.748

37.950

0

6.360

3.038

304
304

2.734
2.734

147.066

27.902
24.349
3.553

119.164
73.209
28.103
1.251
4.000
6.321
6.280

383.060

ACTIU PASSIU2009 20092008 2008

L’import de les inversions materials, que es detallen en l’informe de 
gestió, ha estat de 43.555.645 euros, quantitat que ha estat finançada 
en part per unes amortitzacions de 18.204.191 euros. A partir d’aquest 
exercici, la llei obliga a presentar la inversió històrica, reduïda per les 
amortitzacions acumulades.

Les inversions financeres han augmentat 8.086.491 euros, ja 
que s’ha anotat com a inversió la part no amortitzada de la nostra 
participació en una A.I.E. dedicada a la construcció d’un vaixell, que és 
molt avantatjosa per motius fiscals.

Les existències pràcticament no varien, ja que els augments de volum 
dels productes en curació es compensen amb un menor valor unitari 
per la deflació que ha caracteritzat aquest any.

Els deutors han disminuït 2.501.699 euros, principalment pel valor 
més baix dels productes venuts i el deute inferior de les administracions 
públiques.

S’ha repartit entre els accionistes el dividend del 2008, que va ser 
de 8.651.370 euros. El Consell va acordar el pagament de 5.047.000 
euros a compte de dividends de l’exercici del 2009.

El resultat, net d’impostos, és de 35.074.574 euros.

Els deutes a llarg termini s’incrementen 15.150.034 euros, com 
a conseqüència, fonamentalment, d’anotar en aquesta partida 
12.972.875 euros pel pagament que hem d’efectuar a finals del 2011 
per la nostra participació en l’esmentada A.I.E. En canvi, els deutes a 
curt termini disminueixen 11.993.343 euros, a causa de la reducció 
de l’ús de les pòlisses bancàries.

Els creditors comercials augmenten lleugerament, 4.180.225 euros.

Finalment, la tresoreria disponible en comptes bancaris s’ha reduït 
2.516.096 euros. El resultat després d’impostos és de 35.074.574 euros, dels quals es 

proposa abonar a reserva voluntària 26.422.574 euros i destinar al 
pagament de dividends un total de 8.652.000 euros. Considerant que 
el dividend de les accions en autocartera es reparteix entre les accions 
restants, aquesta xifra representa el cobrament de 120 euros bruts per 
cada acció en poder dels accionistes.

Seguint 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 2009, on expliquem els fets més rellevants que 
han tingut lloc al llarg del 2009 i els de l’any 2010, fins a la redacció 
d’aquest informe.

Des de la fundació de la Corporació l’any 1999, l’exercici de 2009 ha 
estat el més difícil per aconseguir els objectius en vendes i resultats.

L’evolució de les vendes en el conjunt de la societat ha disminuït 
un 6,7% respecte a l’any anterior. La principal raó la trobem en la 
disminució mitjana dels preus del pinso del 18,5% (5,07 cts./kg), 
a causa, bàsicament, de la baixada dels preus dels cereals i d’altres 
matèries primeres, així com també de la caiguda de l’1,17% en el volum 
de pinsos. Igualment, ha influït la reducció dels preus dels productes en 
un 0,5% de mitjana, tot i augmentar el volum de vendes de La Closa 
un 5,66%. D’altra banda, i fent referència als volums de venda, volem 
destacar els importants increments en carburants del 24% i en fruits 
secs del 20,3%; ara bé, en euros han estat del 0,22% i del 13,5%, 
respectivament.

Els recursos generats per la Corporació, és a dir, el nostre cash flow net, 
ha passat de 55,29 milions d’euros a 53,51 milions i els resultats nets, 
de 37,95 a 35,07 milions d’euros, que representen unes disminucions 
percentuals del 3,2% i el 7,6%, respectivament. El principal motiu de 
l’evolució negativa dels recursos generats el trobem en la venda de 
productes carnis, ja que, malgrat que ha tingut en conjunt un volum 
de vendes superior durant l’any 2009, els resultats han estat inferiors 
per dues causes: la primera ha estat la pèrdua de competitivitat del 
porcí nacional en els mercats internacionals; la segona, la dificultat de 
mantenir els marges en el mercat nacional.

La pèrdua de competitivitat en els mercats internacionals ve donada 
pel fet que el porc en viu ha estat més car a Espanya que a la resta dels 
principals països productors europeus; per exemple, hem arribat a tenir 
el mes de juliol preus 28 cts./kg més cars a Espanya que a Holanda, 
fet que ha derivat en la pèrdua de clients, volums i marges en el 
mercat internacional, i en què hagi quedat més producte en el mercat 
nacional. Malgrat aquesta major oferta nacional, els preus del porc en 
viu a Espanya, durant 37 setmanes del 2009, encara han estat més cars 
que el 2008, la qual cosa, juntament amb la reducció del preu mitjà 
de venda de les canals de porc en un 3,69%, ha portat a una baixada 
dels marges comercials en tots els nostres canals de venda. De cara 
al futur, cal esperar que els mercats del porc en viu tornin a igualar-se 
entre països i que el nostre sector carni recuperi la competitivitat en els 
mercats internacionals, de manera que es torni a recuperar els volums 
i marges en aquesta activitat.

A pesar de la difícil situació econòmica general, la Corporació ha 
generat i continua generant recursos suficients per poder invertir 
en noves instal·lacions, noves línies i gammes de productes, nous 

projectes, locals per instal·lar-hi botigues “bonÀrea” i terrenys per a 
unitats de subministrament de carburants, i, així, garantir creixements 
en volums i resultats en els pròxims anys, assegurar el futur de la nostra 
companyia i poder crear més llocs de treball.

Com hem comentat, el nostre principal objectiu és assegurar el futur. 
En aquest sentit, sabem la importància que té en la nostra organització 
el complex carni La Closa, sobretot pels estalvis que obtenim amb 
la seva cadena de producció i que aniran augmentant amb la posada 
en funcionament de les instal·lacions que vam començar fa cinc anys, 
i que faran que tots els nostres productes millorin en qualitat i preu en 
disminuir despeses que no aporten valor afegit, com ara les de logística 
i estocs.

Hem tancat l’any amb 358 establiments “bonÀrea” i 30 punts de 
subministrament de carburants.

El nombre total de treballadors era de 3.570, dels quals 3.083 són 
propis; 333, subcontractats, i 154, repartidors autònoms.

Durant l’any 2009, s’ha aconseguit la certificació ISO 14000 (de gestió 
mediambiental) en tots els departaments de la Corporació.

Xifres de negoci
La xifra de vendes del 2009 ha estat de 1.079 milions d’euros, fet 
que suposa una disminució del 6,7%. En pinsos, les vendes han 
disminuït un 21,78%, per una reducció del preu del 18,5% i per una 
disminució del volum de l’1,17%, com a conseqüència de la situació 
de crisi del sector ramader i de la important davallada de la cabanya 
(principalment de conills i vaquí de carn i llet). Les vendes totals de 
productes carnis han disminuït un 0,5%, malgrat que la producció en 
volum de La Closa ha augmentat un 5,66%.

Les vendes de la Corporació han passat des del primer exercici, l’any 
2000, fins a l’actual, de 438 a 1.079 milions d’euros, fet que suposa 
un creixement mitjà acumulatiu anual del 10,5%, i els resultats 
nets des de 4,56 fins a 35,07 milions, és a dir, un creixement mitjà del 
25,4%.

Les vendes en Alimentació Animal van ser de 252,4 milions d’euros, 
amb una xifra d’1,13 milions de tones de pinso produïdes, un 1,17% 
inferior a l’any anterior. El volum d’aliments per a animals de companyia 
va créixer un 11,7%.

Les vendes en Sanitat Animal i Serveis Agropecuaris, de 23,3 
milions d’euros, han augmentat un 2,3%; cal destacar-hi el creixement 
en fruits secs i l’ampliació de la seva gamma.

En Enginyeria i Energia, les vendes van ser de 105 milions d’euros, 
un 3,9% inferiors, amb uns creixements en vendes de carburants del 
0,2% en euros i del 24% en litres i una disminució en material ramader 
del 18%.

Les vendes de Comercial de Carns han estat de 681,09 milions 
d’ euros, amb una evolució negativa del 0,5%, i un volum de 280 
milions de quilos, que significa un increment del 5,66%. Les vendes 
a les nostres botigues “bonÀrea” han estat de 552,96 milions 
d’euros i 171 milions de quilos, amb increments del 0,27% i del 3,7%, 
respectivament. En altres canals de distribució, les vendes han estat 
de 128,13 milions d’euros, amb una evolució negativa del 3,9%.

El complex carni La Closa ha processat un total de 354.875 tones 
de productes carnis i 98.193 tones d’altres productes alimentaris que 
comercialitzem a través de les nostres botigues “bonÀrea”. Hi volem 
destacar el volum de vendes de productes PLS, que ha arribat a les 
176.577 tones, amb un increment del 7,05%; la producció d’elaborats 
ha augmentat un 2,7%; la de porcí, un 2,53%, i el pollastre a la 
canal i en especejament ha tingut evolucions positives del 4,3% i el 
3%, respectivament. Per contra, les vendes de productes de preu més 
elevat han perdut volum, com en el cas del vaquí, el corder i el conill. 
El consumidor ha traslladat el consum cap a productes més econòmics; 
així, el preu mitjà de les carns i dels elaborats carnis ha estat un 6,04% 
inferior respecte a l’any 2008.

Compte de pèrdues i guanys
Les dades més significatives del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 
2009 són: el cash flow net, després d’impostos, de 53,5 milions 
d’euros, i l’EBITDA (rendiment operatiu), de 67,6 milions d’euros, amb 
variacions negatives del 3,2% i del 4,4%, respectivament. El resultat 
net ha disminuït un 7,6%, fins a arribar als 35,07 milions d’euros.

La Corporació Alimentària Guissona participa amb el 49% en dues 
agrupacions d’interès econòmic, l’objectiu 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. Aquesta 
inversió és una operació financera i fiscal que, si bé genera una pèrdua 
financera de 3,3 milions d’euros, simultàniament, i com a conseqüència 
dels indicats beneficis fiscals, dóna lloc a un estalvi en l’impost de 
societats de 3,8 milions d’euros, cosa que implica una millora en els 
resultats nets de la companyia de 509.126 euros.

Inversions realitzades
L’any 2009 hem invertit per valor de 43,56 milions d’euros, fet que 
suposa una disminució del 26% respecte a l’any anterior. Continuen 
destacant les inversions de l’ampliació del complex carni La Closa. Entre 
les inversions més importants figuren les següents:

- A La Closa s’ha acabat la planta de tractament i envasat de líquids, i 
s’hi han instal·lat noves línies de filetejats, cuinats i envasat de elaborats 
carnis. S’ha fet part de la instal·lació per al “pelegrí” (sistema automàtic 
de magatzem, càrrega i descàrrega) de frescos, l’ampliació de la planta 
depuradora, obra civil de la nau 5 i diverses instal·lacions de fred, 
elèctriques i de serveis. També s’han fet importants inversions en els 
escorxadors d’aus i de porcs.

- Pel que fa a botigues, s’han obert o reconvertit vint establiments 
“bonÀrea” i s’han adquirit nou locals comercials per a botigues 
“bonÀrea”. En acabar l’any, disposàvem de 358 establiments “bonÀrea” 
oberts al públic, dels quals 71 són en el format súper “bonÀrea”. Les 
obres del complex de Torrefarrera ja estan molt avançades i esperem 
inaugurar les instal·lacions en el segon trimestre d’aquest any 2010.

- Al departament de pinsos, s’ha adquirit una fàbrica de pinsos a Tremp, 
està en ple funcionament la fàbrica de Bujaraloz i també hi ha hagut 
diverses inversions a la fàbrica de Reus; d’aquesta manera, s’assegura 
un millor servei i apropament als nostres clients ramaders.

- S’ha posat en funcionament les unitats de subministrament de 
carburants de Golmés i Tremp, s’han adquirit dues parcel·les i hi ha 

deu projectes en marxa per fer-hi noves unitats de subministrament de 
carburants.

Autocartera: accions pròpies
Al llarg del 2009, la societat ha realitzat compres i vendes d’accions 
pròpies amb l’autorització concedida per la Junta General d’Accionistes 
del 7 de maig del 2009. En aquest exercici, s’ha adquirit un total de 91 
accions, amb un valor nominal de 91.000 euros, que representen el 
0,12% del capital social, amb un cost d’adquisició de 282.100 euros, 
i s’han venut 100 accions, amb un valor nominal de 100.000 euros, 
que representen el 0,13% del capital social, per un valor de 300.000 
euros.

Durant l’exercici del 2009, s’han pignorat 420 accions, amb un valor 
nominal de 420.000 euros, que representen el 0,56% del capital social 
i que asseguren operacions per un valor d’1.408.662,43 euros.

Finalitzat l’exercici del 2009, la societat tenia en autocartera 2.892 
accions, amb un valor nominal de 2.892.000 euros, que representen 
el 3,85% del seu capital, i 4.482 accions pignorades, amb un valor 
nominal de 4.482.000 euros, que representen el 5,97% del capital 
social. S’han dotat les reserves obligatòries pertinents.

Inversions, objectius i evolució prevista per a l’exercici 2010
Per a l’any 2010 tenim grans projectes. A principis d’any, ja s’ha 
començat a tractar i envasar llet en les noves instal·lacions per a líquids 
a La Closa i s’ha estat servint productes congelats mitjançant les sales 
de picking i “pelegrí” de congelats. També es posarà en funcionament 
l’envasat de fruita i verdura, el “pelegrí” de productes frescos, producció 
de nata, sucs, envasat d’oli, aigua i vi, producció de plats d’1 euro i 
elaboració de brous i cremes, entre d’altres.

S’han previst inversions per un import del voltant de 50 milions 
d’euros. La majoria de les inversions, quasi 35 milions, es realitzaran 
en el complex La Closa per a les línies que hem esmentat i que esperem 
que entrin en funcionament durant l’any 2010 i, altres, el 2011. També 
són importants les inversions en locals i instal·lacions per a establiments 
“bonÀrea” i en noves unitats de subministrament de carburants.

Les previsions del volum de vendes per al 2010 són, en alimentació 
animal, d’un creixement molt moderat, de l’1%, i, en productes 
carnis, esperem tenir-lo del 5%, fruit dels nous establiments que es 
van inaugurant i l’entrada en funcionament de les noves instal·lacions, 
que ens permetrà tenir nous productes i preus més ajustats. Finalment, 
preveiem que les vendes de carburants s’incrementin al voltant del 
15%.

L’evolució de les dades de la Corporació fins a la redacció d’aquest 
informe mostra creixements en volum del 5% en productes PLS de les 
nostres botigues “bonÀrea” i del 0,7% en pinsos.

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 D’IMMOBILITZAT NO FINANCER

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
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 desepeses assimilades
14B Per deutes amb tercers 

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

1.156.134.072
1.145.883.306

10.250.766

5.917.667

156.588

-940.993.004
-311.383.146
-571.567.746
-58.042.112

2.755.131
1.976.569

778.562

-85.989.327
-63.614.723
-22.374.604

-67.811.778
-64.513.582
-3.188.290

-109.906

-17.340.186

471.700

152.665
0

152.665

100.234

53.553.762

1.479.573
1.620

1.477.953

-1.318.224
-55.094

-1.263.130

-839

-3.434.927
-3.434.927

-3.274.417

50.279.345

-12.329.861

37.949.484

37.949.484

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

178.793
-8.029

186.822

47.664

49.111.460

907.056
1.746

905.310

-575.195
-31.867

-543.328

-15.410

-3.333.661
-3.333.661

-3.017.210

46.094.250

-11.019.676

35.074.574

35.074.574


