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Després de tres exercicis amb dificultats en la producció animal,
veiem amb satisfacció un canvi en les condicions i una millora
dels marges. En l’activitat ordinària de la nostra cooperativa,
hem obtingut un resultat superior als 2 milions d’euros que,
juntament amb la fortalesa dels recursos financers i la participació
en la Corporació Alimentària Guissona, han permès una millora
substancial del resultat net fins als 4,89 milions d’euros, ja
deduïdes les aportacions al Fons d’Educació, Formació i Promoció
i el pagament dels interessos del capital social dels nostres socis.

La plantilla en finalitzar l’any era de 206 treballadors.

L’esmentada millora en el resultat de les activitats ramaderes,
ha tingut com a denominador comú l’alça de les cotitzacions
en el mercat de la carn i la reducció en els preus dels pinsos,
factors que han permès la consecució de guanys en totes les
espècies.

En els volums de producció de bestiar s’han registrat
creixements en totes les produccions.

Pel que fa al mercat del porcí, cal destacar les elevades cotitzacions
dels garrins, un 31% superiors a l’any anterior, que han ocasionat
lleugeres pèrdues en la integració de porcs de cicle obert; mentre,
l’augment dels preus de la carn ha fet possible una millora en
els guanys al contracte de Fons Regulador de Cicle Tancat de
fins a 17,38 cts d’euro per quilo canal.

Quant al boví de carn, cal esmentar la important reducció en
els costos i l’augment de preus del mercat que, respecte l’any
anterior, han assolit unes diferències a favor del 6,56% i 9,38%
respectivament. Tanmateix, cal destacar els beneficis obtinguts
al Fons Regulador del contracte, que han estat de 26,58 cts
d’euro per quilo canal.

Ara fa un any valoràvem l’activitat avícola com “un exercici
de forts contrastos”; avui, les desiguals situacions viscudes
durant el passat 2005, ens permeten continuar resumint-lo com
a tal.

En pollastres, vàrem començar l’any enmig d’un mercat alcista,
caracteritzat per la fortalesa del consum i la reducció en l’oferta,
fins a marcar rècords en els preus durant els mesos d’abril i
maig. A  continuació vam patir les conseqüències de la
contaminació per salmonel·la en pollastres a l’ast de Sada i la
posterior, i encara més mediatitzada, crisi de la grip aviària. Crisi
incomprensiblement orquestrada per l’Organització Mundial de
la Salut amb el vist-i-plau dels governs occidentals i sustentada
pels mitjans de comunicació, enfonsant el mercat a nivells de
pèrdues insospitades fins a mitjans del mes de novembre, en

què l’autoregulació del sector i la recuperació del consum van
permetre l’estabilització del mercat a uns nivells de preus
normalitzats.

Tot l’anterior va conduir a una reducció en les produccions,
exceptuant-ne la recuperació de volums en els ous de gallina
per a consum.

Així i tot, els resultats dels Fons Reguladors han estat en tots
els casos satisfactoris, destacant-ne els de guatlles i galls dindi,
on s’han assolit els millors resultats de la història. En guatlles
s’han guanyat 0,72 cts per unitat en les aus d’un dia; 19,10 cts
per quilo a sacrifici i 6,04 cts per dotzena en els ous de consum.
Pel que fa a galls dindi, s’han obtingut uns beneficis de 25,96
cts per pollet, 7,53 euros en la recria i 11,22 cts d’euro per quilo
en l’engreix.

En la resta de contractes, els saldos han estat de 5,75 cts per
pollet d’un dia; 10,43 cts quilo en els pollastres, i els d’ous de
gallina per al consum amb 1,40 cts per dotzena i 10,83 cts per
polleta en la recria, aquests últims recuperant el signe positiu.

En els Centres Agraris, destinats a donar el servei
d’emmagatzematge, assecat de panís i posterior comercialització
dels cereals dels socis, la mala collita de cereal de la passada
campanya ha reduït les vendes fins a les 10.969 tn. Continua
vigent la intenció, durant el present i propers anys, d’anar
adquirint i adequant noves instal·lacions per tal d’estendre
aquests i altres serveis al major nombre de socis agricultors.

Pel que fa a la situació dels primers mesos de 2006, hem
començat l’any amb una posició força similar a l’acabament del
passat exercici, amb preus alts exceptuant els de les aus, que
han vist com s’han tornat a enfonsar les cotitzacions a partir
del mes de març davant la notícia de la possible arribada de la
grip aviària amb els moviments migratoris de les aus. Resulta
molt difícil preveure l’evolució del sector davant el
desenvolupament mediàtic de la crisi, però hem d’esperar que
el consum sigui racional i es recuperi el més aviat possible. De
fet, sempre ha demostrat aquesta actitud en totes les crisis que
ha sofert el sector ramader al llarg dels darrers anys.

A la resta de la ramaderia preveiem que, tot i les dificultats, el
consum de carns es mantindrà i, junt amb la regulació natural
de la producció, els preus romandran en uns nivells correctes.
Així doncs, gràcies al  nostre eficient sistema de comercialització,
a través de les tendes i súpers “bonÀrea”, hem d’esperar un
any de bons resultats, tant per als socis com per a la nostra
Cooperativa.

Aus d’1 dia
Pollastres
Galls dindi
Guatlles

Pollastres
Galls dindi
Guatlles
Ous gallina consum (dotzena)
Ous guatlla consum (dotzena)

48,391
39,445
1,764
7,182

32,034
1,651
6,909

24,460
1,355

+0,9%
+2,7%
-4,9%
-6,5%
-0,7%
-2,7%
-7,5%
+2,9%
+5,0%

Volum (milions) % variació

Inseminació porcí (dosis)
Selecció: verres selectes
Verres en producció
Verres ibèriques
Garrins en producció
Garrins ibèrics
Vedells

157.802
10.633
25.789
2.090

588.768
15.707
31.361

+0,6%
+3,1%
+1,2%

+54,1%
+1,2%

+92,9%
+1,4%

Volum (units.) % variació
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En actius materials s’han invertit 488.565 euros, essent suficients
els 520.907 euros d’amortitzacions per a finançar-los.

Durant l’any s’ha reduït en 3.125.892 euros el saldo derivat dels
aplaçaments de pagament per a la venda d’accions de Corporación
Alimentaria Guissona, S. A. als socis de la Cooperativa, d’acord
amb l’Assemblea General del 4 de maig de 2000.

En l’Actiu circulant tenim un increment d’existències de
3.210.054 euros, per més bestiar i aus en procés d’engreix i
producció en les granges, una disminució del deute de les
empreses del grup de 2.140.014 euros, un augment de 347.935
euros a clients externs per venda de bestiar, aus i ous i una
reducció de 905.727 euros del pendent de cobrament de
l’Administració Pública principalment per menor IVA pendent de
devolució.

En el Passiu destaquem el satisfactori excedent de 4.895.060
euros una vegada destinat al Fons d’Educació, Formació i
Promoció 180.196 euros. Continuem amb la reducció de capital
acordada en l’Assemblea de maig de 2002, que ha estat
de 617.841 euros en l’exercici, molt inferior a la d’anys ante-

riors, vam augmentar els deutes a empreses del grup en 548.690
euros i als creditors comercials en 7.521.382, principalment
per la liquidació dels molt satisfactoris Fons Reguladors de
l’any, que s’aplicaran a devolucions als socis integrats en els
mateixos i a dotar els Fons de Previsió per a prevenir futures crisis
de preus.

La tresoreria ha experimentat un fort increment de 15.484.910
euros a conseqüència dels fluxos esmentats.

COMENTARIS AL BALANÇ
ÒRGANS DE GOVERN

B) INGRESSOS

B1A
B1B
B1C
B2
B4A
B4B

A) DESPESES

A2A
A2B
A2C
A3A
A3B
A4
A5B
A6A
A6B

I.
I.

B5
B7C
B8
A7C
A9

II.

III.

A13
B9
B11
B12

IV.

V.

A18
A19

VI.

Vendes
Prestacions de serveis
Devolucions i ràppels s/vendes
Augment de les existències de productes acabats i en curs de fabricació
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

Pèrdues d’explotació
Beneficis d’explotació

Ingressos de participacions en capital en empreses del grup
Altres interessos
Diferències positives de canvi
Interessos per deutes amb tercers i despeses assimilades
Diferències negatives de canvi

Resultats financers positius

Resultats de les activitats ordinàries (I+II)

Despeses extraordinàries
Beneficis en alienacions d’immobilitzat immaterial, material i cartera
Subvencions de Capital transferides al resultat de l’exercici
Ingressos extraordinaris

Resultats extraordinaris positius

Beneficis abans d’impostos (III + IV)

Interessos de les aportacions a capital social
Dotació al Fons d’Educació, Formació i Promoció

Excedent positiu de la Cooperativa

2005

168.680.233
143.885

-8.227
3.122.860

127.238
1.409.862

13.941.886
109.378.322
32.940.605
4.005.012
1.550.135

527.059
-5.683

8.868.252
201.348

0
2.068.915

1.464.108
1.538.809

7.064
119.346

173

2.890.462

4.959.377

1.616
7.224

523
173.780

179.911

5.139.288

64.031
180.196

4.895.061

2004

158.592.384
187.224

-8.514
2.995.823

166.156
3.534.252

12.859.204
118.319.216
21.848.723
3.746.231
1.425.905

463.832
-14.159

8.674.815
232.367

2.088.809
0

1.822.129
1.364.832

1.080
122.757

5.144

3.060.140

971.331

563
434.426

532
73.193

507.588

1.478.919

69.296
0

1.409.623

CONCEPTE IMPORT

IMMOBILITZAT

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
Participacions en empreses del grup
Cartera de valors a llarg termini
Altres Crèdits
Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini

ACTIU CIRCULANT

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

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

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
Cartera de valors a curt termini

TRESORERIA

TOTAL ACTIU

13.776

0
113

-113

5.051
3.510
5.476

197
7.622

-11.754

8.725
8.192

89
443

1

125.451

36.404
225
95

36.080
4

29.256
4.984

21.668
1.531

0
1.482
-409

600
600

59.191

139.227

16.934

0
113

-113

5.084
3.452
5.406

197
7.261

-11.232

11.850
8.192

89
3.569

0

109.590

33.194
193
40

32.960
1

32.090
4.636

23.808
1.755

1
2.387
-497

600
600

43.706

126.524

ACTIU 2005 2004

FONS PROPIS

CAPITAL SUBSCRIT COOPERATIU
Reserves
Fons de Reserva Obligatori
Altres reserves

PÈRDUES I GUANYS

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS
Subvencions de Capital

FONS D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I PROMOCIÓ

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES
Provisions per a impostos

CREDITORS A LLARG TERMINI

ALTRES CREDITORS
Altres deutes

CREDITORS A CURT TERMINI

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

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

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

95.309

5.798
84.616
69.711
14.905

4.895

2
2

204

331
331

2

2
2

43.379

21
20
1

2.218
1.229

989

39.476
39.476

1.664
398
961
305

0

139.227

91.031

6.416
83.205
67.454
15.751

1.410

3
3

24

331
331

3

3
3

35.132

11
10
1

1.672
680
992

31.954
31.954

1.495
284
954
252

5

126.524

PASSIU 2005 2004

BALANÇ DE SITUACIÓ COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

L’excedent és de 5.075.256,82 euros, incloent 3.603.924,41 euros de resultats cooperatius i 1.471.332,41 euros dels extra-
cooperatius.

Al Fons de Reserva Obligatori s’abona la totalitat dels extracooperatius per 1.471.332,41 euros i el 90% dels cooperatius per
3.243.531,97 euros.

Al Fons d’Educació, Formació i Promoció es destina el 5% dels cooperatius per 180.196,22 euros.

El 5% restant dels excedents cooperatius, 180.196,22 euros, es proposa incorporar-lo al Capital Social en proporció a les activitats
dels socis i segons acordi l’Assemblea General.

PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ D’EXCEDENTS

CARTA DEL CONSELL RECTOR
Balanç de situació a 31 de desembre de 2005

Expressat en milers d’euros

CONSELL RECTOR

President: Jaume Alsina Calvet

Vicepresident: Ramon Oliva Oliva

Secretari: Joan Batalla Llordés

Vocals: Teodor Ribalta Mitjanes
Josep Mª Pedró Balagueró
Josep Mª Pijuan Piqué
Andreu Duaigües Robert
Ferran Pueyo Sichar (Granja Sichar, S.L.)

Interventors: Francesc Aubach Lleonart
Josep Mª Torrescassana Verdés
Ferran Felip Llobet (Felip, S.C.P)

DIRECCIÓ

Director General: Jaume Alsina Calvet
Adjunt a Director General: Jaume Alsina Cornellana
Director de Producció de Pollets: Jordi Marsol Parramon
Director de Contractes d’Aus: Jaume Villorbina Giralt
Director de Contractes de Bestiar: Salvador Puig Serra

Estimats senyors socis:

Un exercici més hem d’afegir a la història de la nostra Cooperativa, que va iniciar el seu servei a la producció animal el 1959, moment
en què va començar una nova etapa en el desenvolupament i prosperitat de l’agricultura i també del nostre entorn.

L’any 2005 ha tingut, com tots els anys, les seves singularitats bones i dolentes, destacant en primer lloc una pèssima collita de
cereals, degut a una gran sequera; d’altra banda s’ha gaudit de bons preus de mitjana de les produccions animals malgrat els
desastres conseqüents a la contaminació dels pollastres Sada i a l’ensurt d’una possible mutació de la grip aviària.

Aquestes dues grans notícies negatives, a l’igual que altres de similars que sortosament no han tingut repercussió en la salut pública,
han provocat gran sensacionalisme en els mitjans de comunicació que, una vegada més, han estat la causa de grans pèrdues per
als que estem relacionats amb la ramaderia, que curiosament i a continuació, per desfasaments en la producció, han ocasionat grans
augments de preus al consumidor i en conseqüència en l’augment de l’Índex de Preus al Consum.

Un any més hem pogut comprovar l’eficàcia del nostre sistema cooperatiu per superar situacions adverses, de manera especial
mitjançant els contractes de Fons Regulador, que en aquest exercici han reportat les millors liquidacions de la nostra història en la
majoria d’activitats i de les quals s’ha donat detall en les recents reunions anuals.

També hem d’esmentar les immillorables condicions amb què se subministren als socis, pollets, animals selectes i de recria o enceball,
carburants, material ramader i accessoris de totes classes, adobs, medicaments..., i en especial els serveis d’assistència tècnica,
alimentació i comercialització, ja sigui mitjançant la Cooperativa o la Corporación Alimentaria Guissona.

Les nostres xifres i les referències del mercat, ens mostren una correcta evolució per competir en l’actual situació europea i també
amb les previsions de la pròxima dècada, en què d’una manera o altra haurem d’afrontar la globalització, possiblement amb molt
poques ajudes de la política agrària europea.

Hem d’esmentar la satisfactòria evolució de la Fundació Agropecuària de Guissona, que ha superat el centenar de residents i de la
qual ja hem inaugurat l’ampliació amb altres cent places. També confiem que la nova Fundació “bonÀrea” ens proporcioni un nou
servei social amb activitats esportives, millorant l’atracció del nostre ambient rural i així retenir part del percentatge de joves que
ens deixen per la ciutat.

Aquest informe anual és de nou l’oportunitat per reiterar la dedicació en el compliment dels nostres càrrecs en el Consell Rector, al
servei de l’agricultura, ramaderia i benestar del nostre entorn, agraint el suport i confiança dels socis, empleats, clients i empreses.
Entre tots fem possible la realitat de l’Agropecuària de Guissona, Societat Cooperativa.

  EL CONSELL RECTOR


