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La xifra de vendes de 2008 ha assolit els 223 milions d’euros, amb un 
creixement del 12% respecte a l’any anterior; el cash flow ha estat de 
20.883 euros de guany, i el resultat reflecteix unes pèrdues de 586.641 
euros.

El número de socis a finals d’any s’ha situat als 12.254 (amb una 
disminució de 15), dels quals 10.892 eren persones físiques, 131 societats 
cooperatives i 1.231 corresponien a altres formes jurídiques. Quant a la 
xifra de personal, en acabar l’exercici, era de 218 persones.

Ens trobem, per tant, davant d’uns resultats molt similars als de l’exercici 
anterior, on els guanys financers i patrimonials de l’entitat havien permès 
absorbir la totalitat de les pèrdues de les produccions integrades, la qual 
cosa mostra una generació de recursos lleugerament positiva.

Pel que fa al sector ramader, l’exercici de 2008 s’ha caracteritzat per una 
millora generalitzada de les cotitzacions de les carns, com també per 
una situació sanitària satisfactòria. Tanmateix, aquests elements han 
estat insuficients per superar uns preus de l’alimentació rècord, amb 
increments superiors al 25%, traduint-se tot plegat en un empitjorament 
de les liquidacions respecte a les d’un any enrere.

Porcí

La reducció de l’activitat global de les produccions porcines és un reflex 
fidel de la dura situació que ha viscut i continua vivint el sector, que, malgrat 
la millora dels costos a partir del darrer trimestre de l’any, arrossega la 
càrrega de més de dos anys de mals resultats. La persistència d’aquesta 
situació ha eixugat la capacitat financera dels ramaders i productors de 
pinsos, i ha imposat una reducció generalitzada del nombre de verres, i 
la conseqüent disminució de les vendes d’animals selectes i dosis de 
semen.

Una menció a part mereix el porcí ibèric, que travessa una crisi sense 
precedents i que, necessàriament, ha de portar a una regularització del 
mateix, després de l’eufòria dels últims anys, en què el nombre de granges 
havia crescut de forma exponencial.

Per tant, pel que fa als resultats, tot i l’esmentada millora dels preus i la 
sanitat de les granges, el fort increment dels costos de producció ha dut el 
Fons Regulador de porcs de cicle tancat a reflectir un resultat negatiu de 
-9,33 cts. d’euro kg canal, és a dir, una pèrdua de -7,21 euros per animal, 
mentre que als porcs d’engreix s’ha obtingut un guany d’11,86 cts. kg 
canal, gràcies a les baixes cotitzacions del garrí durant tot l’any.

Avicultura

Hem de destacar el bon comportament del volum del conjunt de 
produccions avícoles al llarg de l’any, on tot i les dificultats per repercutir 
els superiors costos fins al consumidor, s’han assolit liquidacions positives 
en tots els casos.

Els resultats del Fons Regulador de producció de pollastres han estat de 
0,69 cts. kg i 2,82 cts. per pollet en reproductores; en galls dindi, s’han 
guanyat 2,98 cts. per kg viu, 8,06 cts. en reproductores i 2,26 euros per 
polleta en la recria; en guatlles, el balanç ha estat de 7,13 cts. kg a l’engreix, 
i de 0,26 cts. per au en reproductores; i, finalment, en les produccions d’ous 
de consum, els resultats han estat de 5,91 cts. en els de guatlla, de 5,36 
cts. per dotzena en els de gallina i de 39,84 cts. per polleta en la recria.

Boví

El boví ha estat la producció més perjudicada al llarg de l’exercici. Els costos 
vinculats a l’alimentació han estat un 34% superiors; els preus de la carn 
han millorat tan sols un 2,5%, i les despeses financeres s’han incrementat 
de forma galopant fins als darrers mesos de l’any. Tot plegat s’ha traduït 
en un resultat del Fons Regulador de preus de mercat de -33,46 cts. kg 
canal, sense comptar la prima única, la prima de sacrifici i el pagament 
addicional.

Centres de recollida
Un any més ens satisfà observar la utilitat dels nostres centres de recollida. 
El volum, que experimenta creixements sostinguts, és el reflex més fidel 
de la seva conveniència, fet que ens impulsa a estendre la nostra xarxa, tot i 
que els entrebancs burocràtics ens impedeixen assolir el nostre objectiu.

Amb aquest propòsit, busquem noves formes per continuar desenvolupant 
la nostra causa. En aquesta línia, durant la collita de l’actual exercici 
posarem en funcionament un nou sistema de recollida anomenat “sitja-
bossa”, molt més dinàmic i econòmic, que ens ha de permetre arribar 
a totes les nostres zones cerealístiques d’influència, per tal de valoritzar 
les collites dels nostres socis, com també generar valor per a aquells 
socis col·laboradors que ens ajudaran en aquesta nova activitat. Així ho 
esperem.

Any 2009
Quant als primers mesos de l’any, tot i la disminució dels costos 
d’alimentació, energia i finançament, la situació de les produccions no 
deixa de ser preocupant. La volatilitat dels preus no ens permet augurar 
bons resultats, especialment en vedells i porcs, on l’oferta segueix 
superant la demanda, i els preus del porcí de la resta d’Europa, que es 
troben per sota de les nostres cotitzacions, impedint la normal absorció 
dels excedents de la producció nacional.

Pel que fa a l’avicultura, cal destacar les dificultats que travessen els 
productors de galls dindi. La globalització del mercat ha impedit repercutir 
els costos al client final, cosa que obliga a assumir resultats negatius 
importants, que es preveu anar recuperant un cop balancejats els 
volums.

Malgrat la dificultat per preveure l’evolució de la situació socioeconòmica, 
podem pronosticar que les principals conseqüències de la més que 
probable recessió econòmica mundial seran l’aparició de tensions 
conforme s’incrementi el nombre d’aturats i l’empitjorament de la 
capacitat de consum de les famílies. Tot plegat farà que s’accentuï encara 
més la importància d’uns preus ajustats, una situació que ha dut el sector 
de la distribució alimentària a iniciar el que alguns han titllat de “guerra 
sense fusells” i que permetrà que els clients es beneficiïn de productes a 
preus més baixos. 

Davant aquest futur incert i difícil, ens hem de sentir orgullosos de 
pertànyer a una organització que arriba als seus 50 anys de vida 
amb les millors eines pel futur, amb sistemes de producció ramadera 
eficients mitjançant les diferents modalitats de contractes, que es troben 
correctament planificades d’acord amb les necessitats a curt i mig termini, 
i que, juntament amb els adequats sistemes de producció, elaboració, 
logística i comercialització, ens permetran continuar a l’avantguarda 
de la millor qualitat al millor preu, que ha esdevingut la nostra senya 
d’identitat.

Per molts anys a tothom.

Informe de gestió

 Volum (milions)  % variació
+1,5%
+1,1%
+3,1%
+3,7%
+1,8%
+1,8%
+1,1%
-1,1%
-5,4%

49,22
40,21
2,01
6,99

33,16
1,76
6,84

29,74
1,36

Aus d’un dia
     Pollastres
     Galls dindi
     Guatlles
Pollastres
Galls dindi
Guatlles
Ous gallina consum (dotzena)
Ous guatlla consum (dotzena)

    Volum (unitats)            % variació
Vedells 37.930 +11,7 %

          Inseminació (dosis)
          Selecció
          Truges en producció
          Truges ibèriques
          Garrins d’engreix
          Garrins ibèrics

        Volum (unitats)      % variació
-2,1%

-23,1%
-7,3%
+8,5%
-4,9%

+11,9%

143.812
9.451

22.672
3.782

563.369
51.680



Compte de pèrdues i guanys

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
 
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 variacions de provisions per operacions comercials
 
8 AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT
 
9 IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS DE L’IMMOBILITZAT NO FINANCER
 
11 DETERIORAMENT I RESULTATS PER ALIENACIONS DE L’IMMOBILITZAT
11B Resultats per alienacions i altres
 
12 ALTRES RESULTATS
 
A.1 RESULTATS D’EXPLOTACIÓ
 
13 INGRESSOS FINANCERS
13A De participacions en empreses del grup i associats
13D De valors negociables i crèdits de l’actiu de tercers
 
14 DESPESES FINANCERES
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
 
18 INTERESSOS APORTACIONS AL CAPITAL SOCIAL
 
A.3 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
 
A.4 RESULTAT DE L’EXERCICI PROVINENT D’OPERACIONS CONTINUADES
 
A.5 EXCEDENT DE L’EXERCICI

223.238.485
223.043.448

195.037

2.754.657

-217.096.051
-20.757.383

-170.337.566
-26.001.102

1.139.308
367.715
771.593

-6.377.324
-4.820.644
-1.556.680

-11.089.558
-11.184.034

88.753
5.723

-606.524

532

864.662
864.662

17.887

-7.153.926

3.503.122
1.461.585
2.041.537

-103.012
-103.012

31.676

3.136.499
3.136.499

6.568.285

0

-585.641

-585.641

-585.641

199.411.592
199.253.691

157.901

3.023.045

-193.400.712
-14.924.153

-142.796.988
-35.679.571

1.099.497
193.040
906.457

-5.819.860
-4.382.231
-1.437.629

-10.790.448
-10.534.004

-215.984
-40.460

-580.468

532

14.327
14.327

23.788

-7.018.707

3.692.238
1.420.903
2.271.335

-98.293
-98.293

3.039

2.999.806
2.999.806

6.596.790

-59.978

-481.895

-481.895

-481.895
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Benvolguts socis,

L’any 2008 vam completar l’exercici 50 de la nostra Cooperativa, fet que mereix una primera reflexió, fent una mirada al passat, i una 
altra d’especial, cara al futur.

Volem celebrar aquest aniversari amb l’edició d’un llibre de la nostra història, amb els records més transcendents. Així mateix, el dia 2 
de juliol, al capvespre, tindrà lloc un acte en què esperem reunir molts socis, a tots els que puguin venir.

Recordant aquest passat d’esforç, treball i resultats, hem d’esperar un futur ple de possibilitats, tot i que també incert en alguns 
aspectes. Són moltes les circumstàncies que semblen condicionar el nostre futur, entre les quals cal citar, per la seva gravetat i 
transcendència, les Zepas que impedeixen regar unes 50.000 hectàrees de l’anhelat canal Segarra-Garrigues, i també les noves 
normatives que entren en vigència i que supediten el desenvolupament i la prosperitat de les nostres explotacions ramaderes a criteris 
molt exigents i inclús incomprensibles.

En tot cas, Agropecuària de Guissona és i continuarà sent guia i suport per a les produccions agrícoles i ramaderes dels seus socis, i, 
amb seguretat, sabrà superar les traves que sovint es posen a la nostra activitat.

L’any 2008 ha estat un exercici de grans contrastos. Durant la seva primera meitat, els preus de les matèries primeres, especialment 
de productes energètics i aliments, foren molt elevats, però sorprenentment les seves cotitzacions es van esfondrar a partir de l’estiu 
coincidint amb un important canvi de l’economia mundial. En aquesta etapa es produeix una veritable tempesta financera internacional, 
que, d’alguna manera, va posar fi a l’especulació de les esmentades matèries clau, en especial del petroli i cereals, però també 
ocasionant dificultat de disposició monetària, amb especial repercussió al sector immobiliari i a la producció de béns prescindibles, 
automòbils principalment i molts d’altres, el que va donar pas a una crisi global, caracteritzada per una profunda recessió amb reducció 
del consum i les inversions. El resultat més greu d’aquesta situació és l’increment del nombre d’aturats.

L’activitat i els volums de la nostra Cooperativa han continuat el seu desenvolupament normal, dins els creixements previstos i 
malgrat el preu elevat dels pinsos. En avicultura, els resultats han estat positius superant lleugerament els costos. En canvi, en porcí i 
vedells, les pèrdues han estat importants, tant per l’alt preu de la seva alimentació com perquè el mercat no ha correspost en les seves 
cotitzacions, pel fet que l’oferta ha estat superior a la demanda.

Un cop més, hem d’assenyalar la idoneïtat dels nostres sistemes contractuals —en especial els que compten amb fons regulador—, 
que en vedells i porcí ens permeten superar etapes difícils com l’actual, i fins i tot assegurar el futur en un moment en què, com a 
resultat de la globalització i les diferents normatives, no es veu amb optimisme.

La diversificació d’activitats i els ingressos procedents de la gestió dels recursos i la venda d’accions de Corporació Alimentària 
Guissona, han permès reduir el resultat negatiu i deixar-lo prop del mig milió d’euros, la qual cosa es tradueix encara en un lleuger 
cash flow positiu.

Agropecuària de Guissona, d’altra banda, continua actualitzant i gestionant les seves Fundacions, i ho fa incrementant les seves 
activitats i amb resultats del tot satisfactoris.

En el nostre 50 aniversari, volem tenir un record especial per a tots aquells que han estat al nostre costat: socis, treballadors, clients, 
autoritats, proveïdors i col·laboradors. A tots ells, i de part de tots els que formem aquesta gran família, volem transmetre el nostre 
afecte i la nostra gratitud.
           El Consell Rector

Comentaris al balanç

Balanç de situació Balanç de situació a 31 de desembre de 2008
(en milers d’euros)

ACTIU NO CORRENT

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  
Crèdits a tercers  
Altres actius financers  
  
ACTIU CORRENT  
  
EXISTÈNCIES  
Comercials  
Matèries primeres i altres aprovisionaments  
Productes en curs   
  
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 impostos corrents  
Altres crèdits amb Administracions Públiques  
  
INVERSIONES FINANCERES A CURT TERMINI  
Instruments de patrimoni  
  
EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS   
EQUIVALENTS  
Tresoreria  
  
TOTAL ACTIU  

12.816

5.388
3.335
2.053

7.147
7.147

281
83

197
1

129.478

46.821
294

71
46.456

41.559
7.074

28.104
2.768

1
0

3.612

0
0

41.098
41.098

142.294

13.090

5.606
3.411
2.195

7.203
7.203

281
83

197
1

141.337

44.074
297

76
43.701

37.150
5.164

26.904
1.817

0
462

2.803

600
600

59.513
59.513

154.427

PATRIMONI NET

CAPITAL 
Capital escripturat

RESERVES
Legal i estatutària
Altres reserves

RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS
Resultats negatius d’exercicis anteriors

RESULTATS DE L’EXERCICI

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ

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 I ALTRES COMPTES
A PAGAR
Proveïdors
Proveïdors empreses del grup i associades
Creditors varis
Personal remuneracions pendents de pagament
Altres deutes amb Administracions Públiques

TOTAL PASSIU

99.376

5.460
5.460

94.983
80.079
14.904

-482
-482

-586

1

0

0

0
0

0
0

42.918

1.226
292
934

41.692
3.214

863
37.043

287
285

142.294

100.212

5.709
5.709

94.984
80.079
14.905

0
0

-482

1

0

333

331
331

2
2

53.882

1.090
184
906

52.792
3.525
1.588

46.788
390
501

154.427

ACTIU PASSIU2008 20082007 2007

L’actiu no corrent ha disminuït en 273.820 euros, com a 
conseqüència d’una inversió neta de 332.704 euros i una 
amortització de 606.524 euros.

A l’actiu corrent s’han incrementat les existències en 2.746.156 
euros, degut a l’augment dels costos i el major volum de bestiar 
i aus en procés d’engreix i producció a les granges. Així mateix, 
es constata un increment dels deutors comercials de 4.409.289 
euros, que inclou el superior deute de les empreses del grup pel 
major volum venut de bestiar, aus i ous.

Quant al passiu, es manté la tendència a la reducció de capital 
acordada a l’Assemblea de maig del 2002, que ha estat de 
249.795 euros a l’exercici. D’altra banda, com a conseqüència 
dels repartiments dels fons reguladors de l’any 2007 i els de 
previsió de 2002, els seus saldos han disminuït 10.147.083 
euros, xifra que constitueix la partida més notable de l’exercici.

Degut als esmentats fluxos financers i del resultat, la tresoreria 
s’ha reduït en 18.414.939 euros.

El resultat negatiu de 585.641 euros s’aplicarà en la reducció 
dels que siguin positius en exercicis posteriors.


