
La xifra de vendes del 2010 ha assolit els 219 milions d’euros, superior als 208 
milions de l’any anterior. Pel que fa als resultats, s’ha obtingut un benefi ci net 
de 670.875 euros i una generació de recursos (cash fl ow) de 1.335.020 euros.

En tancar l’exercici, la plantilla era de 174 treballadors, sis menys que un any 
enrere. Pel que fa al nombre de socis, va augmentar en 16 fi ns a un total de 
12.230, dels quals 10.836 eren persones físiques, 127 societats cooperatives i 
1.267 corresponien a d’altres formes jurídiques.

Pel que fa a les inversions, han estat de 1.027.134 euros, que s’han destinat a 
la compra de noves ensitjadores per a l’emmagatzematge de cereal als centres de 
recollida, i a l’adquisició per a la planta de Verdú, de noves incubadores de pollets 
de càrrega única i millores en la recuperació d’energia i climatització ambiental, 
millorant la qualitat, la productivitat i l’efi ciència energètica.

Abans d’entrar en el detall de les nostres activitats, cal assenyalar que l’exercici 
de 2010 es pot dividir en dues parts ben diferenciades. A la primera part de l’any 
vivíem una situació estable, amb uns costos de producció en lleuger ascens, però 
que res no tenien a veure amb el que va succeir a partir de la segona meitat de 
l’any, coincidint amb la collita d’estiu. Hi ha diversos factors que atiaren l’escalada 
dels preus dels cereals, de manera sostinguda, fi ns ben entrat aquest 2011. Els 
principals instigadors d’aquesta embranzida foren, d’una banda, la complexa 
situació viscuda a Rússia, en què una climatologia d’extrema sequera i la greu 
successió de grans incendis van conduir les autoritats russes a tancar el mercat 
d’exportació de cereals i, de l’altra, l’augment del preu del cru, que va servir 
de base per continuar amb l’increment de les produccions de biocombustibles 
a partir de cereals nord-americans i sud-americans, mercats històricament 
excedentaris que atorgaven estabilitat als preus a escala mundial. Així doncs, 
la falta d’excedents, tant russos com americans, junt amb l’entrada de diners 
especulatius als mercats de futurs, van conduir les cotitzacions cerealístiques a 
un ral·li alcista, que posteriorment va generar un increment en els costos de 
producció, que han marcat l’última part de l’any i continuaran refl ectint-se en 
l’exercici en curs.

Pel que fa a les nostres produccions, el nombre de contractes de Fons 
Regulador de preus de mercat continua creixent any rere any en detriment dels 
altres sistemes, refl ex de la idoneïtat del contracte, que ha permès l’obtenció 
de resultats positius en la pràctica totalitat de produccions. Així, s’ha assolit un 
repartiment global de 5.975.579 euros, inferior als resultats del 2009, però que 
cal considerar de correctament satisfactori, especialment si s’avalua des de la 
perspectiva d’un sector agrari que molts han titllat de ruïnós.

Porcí

Les vendes d’animals selectes han crescut considerablement en contraposició a 
una menor venda de dosis de semen, activitat a la qual esperem afegir aquest any 
un nou centre d’inseminació. 

Pel que fa a l’engreix, se n’ha reduït el volum davant l’entrada de noves granges 
al contracte de cicle tancat al llarg de l’any, i ha augmentat el volum total de 
mares en producció de manera molt considerable respecte al tancament de 
l’exercici 2009, fet que tendirà a l’autoabastament de les nostres produccions.

Tot i la forta pujada del preu del pinso, que de juliol a desembre s’encarí un 31%, 
les bones cotitzacions de la carn van permetre tancar l’exercici del contracte de 
Fons Regulador de cicle tancat amb un balanç fi nal positiu de 10,09 ct./kg canal.

Boví

Cal destacar que el 2010 l’oferta de vedells va superar la demanda nacional, 
situació que es va poder pal·liar, en bona part, gràcies a la recuperació de les 
exportacions al Líban, i l’exercici es va saldar amb un resultat positiu del contracte 
de Fons Regulador de 17,33 ct./kg canal.

Avicultura

Respecte als volums de les aus, hem de destacar la davallada en el nombre de galls 
dindi per l’adequació del major pes de sortida al sacrifi ci, amb un increment en els 
quilos liquidats d’un 4,2%. D’altra banda, hem assolit creixements importants en 
els volums d’ous de gallina, per una millora en la situació sanitària a les granges, i 
dels d’ous de guatlla, per una millora en les vendes a clients directes i a les tendes 
“bonÀrea”.

Pel que fa al balanç dels diferents contractes de Fons Regulador, tal com ja hem 
comentat anteriorment, han estat tots positius amb l’excepció dels galls dindi, 
en què s’han obtingut resultats negatius de 0,42 ct./kg viu en l’engreix, d’1,08 
ct. en reproductores i de 37 ct. per polleta a la recria. Així doncs, en pollastres 
s’han guanyat 3,93 ct./kg en l’engreix i 3,55 ct. per pollet en reproductores; i en 
guatlles, 3,13 ct./kg en l’engreix i 0,12 ct. per au en les reproductores. Finalment, 
pel que fa a les produccions d’ous per consum, en els de guatlla hem obtingut 
6,04 ct. per dotzena i en els de gallina, un resultat d’1,08 ct. per dotzena i 10,76 
ct. per polleta en la recria.

Centres de recollida
Ens podem congratular de l’expansió de la nostra xarxa de centres de recollida 
amb noves localitzacions a Sant Ramon, Torà i les Oluges, amb les quals s’ha 
arribat als 10 centres actius després de vuit anys de la posada en funcionament 
de l’activitat, el 2003.

Així mateix, ens satisfà l’èxit del sistema de recollida i emmagatzematge amb 
“sitja-bossa”, del qual hem incrementat la capacitat i el volum amb la compra de 
4 noves màquines; en aquest sentit, l’any 2010 hem emmagatzemat un total de 
22.500 tones i hem permès a un major nombre de socis la millor valorització de 
les seves produccions cerealístiques a uns costos reduïts. 

El volum total de cereals contractats a través dels nostres centres de recollida ha 
arribat fi ns a les 63.500 tones.

Any 2011
La pujada de les matèries primeres, dels costos energètics i del transport, junt 
amb la regulació burocràtica i ambiental del sector productiu, han de conduir a 
un lògic augment dels preus de les carns.

L’augment del nombre d’aturats i la revisió a l’alça dels tipus d’interès de 
l’economia europea han de conduir a una contracció del consum de les famílies.

Aquestes dues realitats condicionaran el sector al llarg del present 2011. Si 
ambdues es produeixen, ens trobarem davant d’una més que probable restricció 
en el consum de les famílies, que conduirà a una reducció en els preus de 
l’alimentació i, per tant, a difi cultats en els comptes d’explotació de la producció 
agroalimentària, des del camp fi ns a la indústria.

Si, a més, comptem que en els propers mesos dos dels sectors productius més 
importants, gallines ponedores i porcí, es veuran obligats a realitzar grans esforços 
en inversions per complir la normativa europea del benestar animal, estem a les 
portes d’una lògica reorganització de la producció d’aliments a Europa.

De totes maneres, al Grup Alimentari Guissona planifi quem comptant totes les 
possibilitats, i preveiem que, dintre l’adversitat, tenim les millors eines per 
afrontar qualsevol situació, per optimitzar les produccions dels nostres socis i 
per oferir els millors productes a un major nombre de famílies.
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Benvolguts socis,

L’exercici de l’any 2010 ha estat el número 52 des que es va fundar la nostra Cooperativa. Aquest ja és el tercer exercici marcat per la crisi 
profunda que ens afecta com a país i com a agricultors i ramaders. Tanmateix, si jutgem pels nostres preus i resultats, que tot seguit detallem, 
l’any 2010 es pot qualifi car d’entre bo i normal.

Els cereals ens han brindat una excel·lent collita, i en la segona meitat de l’any el mercat ens ha pagat al millor preu. Els qui van optar per 
vendre la collita de manera immediata a penes s’han pogut benefi ciar de la pujada de preus iniciada al juliol, increment que va ser constant fi ns 
al fi nal de l’exercici, quan l’ordi i el blat van superar els 23 i 24 cèntims el quilo, respectivament. La coincidència d’una gran collita de cereals i 
del millor preu ens fan considerar aquest aspecte entre excel·lent i bé.

Els nostres magatzems i les sitges bossa han ajudat a recollir i emmagatzemar la collita, cosa que ha permès benefi ciar-nos de les pujades 
de preu. De cara al pròxim exercici, tenim previst estendre la recollida i l’emmagatzematge de cereals a més localitats, depenent principalment 
de trobar col·laboradors.

L’important augment del preu dels cereals, tendència que es prolonga en l’any que hem iniciat, obeeix a múltiples raons; la principal, però, 
és la seva transformació —principalment la del blat de moro— en biocombustible, a la qual es destina un percentatge elevat de les collites dels 
Estats Units, el Brasil i altres països. Aquesta conversió en combustible permet no només eliminar els excedents, sinó, a més a més, indexar el 
preu dels cereals al del petroli, circumstància que tindrà una gran transcendència per al futur dels agricultors.

Pel que fa a les produccions ramaderes, i sempre en relació amb la nostra Cooperativa, no podem qualifi car l’exercici de dolent o catastròfi c, 
com s’ha pogut llegir abundantment a la premsa en referència a aquest sector. Així, a excepció de la lleugera pèrdua que s’ha registrat en 
la producció de galls dindi, la resta dels Fons Reguladors dels nostres contractes han obtingut resultats positius, perquè, tot i que han estat 
inferiors a anys anteriors, han superat els costos de producció, que també inclouen salaris, fi nançaments i amortitzacions. Per tant, segons els 
resultats obtinguts en la producció animal, podem qualifi car l’exercici de regular.

Quant a la ramaderia, les produccions del país i de totes les espècies animals, són excedentàries respecte del consum interior, i a la qual cosa 
cal sumar, en aquest exercici, els augments en els costos de producció, amb el que el futur pròxim és preocupant. Així, com qualsevol empresa, 
els ramaders patim la sobrecàrrega de tota mena de despeses, les energètiques, les ambientals, les burocràtiques, les fi nanceres, les laborals i, 
especialment, les de la nostra principal matèria primera: els pinsos. És possible que els preus del mercat permetin absorbir aquests augments, 
com succeeix des de principis d’any amb el porcí, però sens dubte hi haurà moments d’un desfasament notable que generaran importants 
pèrdues, com ha passat en el primer trimestre en pollastres i ous de consum.

Insistint en el que es va exposar l’any passat, la nostra Cooperativa pot contribuir notablement al fi nançament i regulació de situacions com les 
que s’esperen per a l’any 2011. En aquest sentit, els contractes de producció d’aus i bestiar han mostrat un any més la seva utilitat.

El volum de vendes de la Cooperativa ha estat de 218,7 milions d’euros, un 4,96% superior a l’any anterior. El resultat positiu ha arribat als 
670.875 euros i el cash fl ow ha estat d’1,3 milions.

Les previsions per a l’exercici de 2011 són continuar les nostres activitats i volums de l’exercici passat, amb lleugers increments i més 
concurrència en els contractes de Fons Regulador.

Finalment, les nostres últimes paraules han de ser d’agraïment als socis, empleats i altres persones i entitats que fan possible el desenvolupament 
de la nostra Cooperativa, així com a la seva feina a favor del camp i de tota la comunitat.

         El Consell Rector

Comentaris al balanç i aplicació de resultats

PATRIMONI NET

CAPITAL 
Capital escripturat

RESERVES
Legal i estatutària
Altres reserves

RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS
Romanent
Resultats negatius d’exercicis anteriors

RESULTATS DE L’EXERCICI

ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES 
PER A LA VENDA

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ

PASSIU NO CORRENT

PASSIUS PER IMPOSTOS DIFERITS

PASSIU CORRENT

DEUTES A CURT TERMINI
Deutes amb entitats de crèdit
Altres passius fi nancers

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

L’immobilitzat material ha augmentat en 401.659 euros, com a 
conseqüència d’una inversió d’1.027.135 euros i una amortització de 
625.476 euros.

Les accions de Corporació Alimentària Guissona que té la Cooperativa, 
anotades a preu de mercat, incrementen el valor en 3.802.153 euros, xifra 
que suposa pràcticament tot l’increment de la partida d’instruments de 
patrimoni.

Els crèdits a tercers, dins de les inversions fi nanceres a llarg termini, que 
anteriorment s’anotaven com a deutors varis, suposen un augment 
d’1.686.324 euros.

En l’actiu corrent, incrementem les existències en 3.628.113 euros com a 
resultat del cost més alt del pinso, fruit de l’augment de les matèries primeres 
que s’utilitzen per fabricar-lo i per fer els processos d’engreix i producció a les 
granges. El mateix motiu fa que es destinin 4.045.775 euros per fi nançar els 
clients. La resta de les partides integrades en deutors comercials es redueixen 
en 2.996.601 euros, en part a causa de l’esmentat traspàs a inversions 
fi nanceres a llarg termini.

En el passiu, la reducció de capital, acordada per l’Assemblea del maig de 
2002, ha estat de 139.930 euros en aquest any.

La compensació en el passiu de l’augment de valor de les accions s’anota en 

dues parts. La primera, per valor de 2.661.507 euros, com a actius fi nancers 
disponibles per a la venda, representa el guany net d’impostos en el supòsit 
de venda; la segona, per valor d’1.140.646 euros, equival als impostos que 
s’han de pagar en el mateix cas.

Els deutes a curt termini augmenten en 125.089 euros, increment que prové 
quasi totalment del lleuger ús del crèdit bancari.

Els creditors comercials disminueixen en 767.026 euros, principalment pel 
Fons Regulador de 2010 pendent de liquidar, que es redueix en 3.490.035 
euros, inclòs en creditors varis. Els proveïdors incrementen el saldo en 
2.154.183 euros.

Com a conseqüència dels esmentats fl uxos fi nancers i del resultat, la tresoreria 
s’ha reduït en 6.826.259 euros.

El resultat positiu de 670.875 euros s’aplicarà a reduir els negatius 
d’exercicis anteriors.

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 variació de provisions per operacions comercials
 
8 AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT
 
9 IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D’IMMOBILITZAT NO FINANCER
 
11 DETERIORAMENT I RESULTATS PER ALIENACIÓ DE L’IMMOBILITZAT
11A Deteriorament i pèrdues
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 associades
13B De participacions en tercers
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
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ACTIU NO CORRENT

IMMOBILITZAT MATERIAL

Terrenys i construccions  

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 

INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI

Instruments de patrimoni  

Crèdits a tercers  

Altres actius fi nancers  

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  

Personal  

Actius per impost corrent  

Altres crèdits amb Administracions Públiques 

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS

EQUIVALENTS  

Tresoreria  

TOTAL ACTIU  
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0
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0
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Balanç de situació Balanç de situació a 31 de desembre de 2010
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