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CARTA DEL CONSELL RECTOR

B

envolguts socis,

Us presentem el resum de l’exercici 2017, amb l’orgull compartit que any rere any anem
augmentant el número de socis de la nostra cooperativa, fet encara més significatiu en un
sector consolidat com l’agrari i ramader, on la confiança és un valor afegit difícil de quantificar.
En el model cooperatiu d’Ivars, els socis sou els líders del vostre projecte empresarial, assumint
Cooperativa d’Ivars un paper de suport i oferiment de solucions competitives com són les
granges participades, que en cada exercici van agafant més importància, i també iniciatives
paral·leles com la granja experimental de vedells mamons a la Finca Inglada.
El sector ramader del territori és referent a nivell europeu i nosaltres volem afavorir que ho
continuï sent amb l’aposta per la innovació constant, on una de les línies més actuals és la no
utilització de medicació en els pinsos. Treballem de forma transversal per aquest objectiu, amb
l’ús de noves primeres matèries com el pastone, el màxim control de qualitat en el pinso i
l’assessorament tècnic en granja, tenint ja algunes fites aconseguides com el procés
d’implantació de la normativa GLOBALG.A.P. i el reconeixement del Pla Nacional enfront la
Resistència als Antibiòtics (PRAN).
En l’àmbit agrari seguim consolidant projectes de referència com la segona collita, aportant-hi
nous elements, com ha estat la promoció de la colza i pèsols en aquesta campanya 2017, amb
resultats força positius i refermant-nos en la necessària modernització del reg. Igualment,
tenint clar el poder fertilitzant de les dejeccions ramaderes, hem recolzat als socis en
l’adaptació a la nova normativa de gestió, hem ofert eines per una millor aplicació al sòl, com
l’anàlisi ràpida de nitrats al nostre laboratori i l’equip d’aplicació de mànegues amb regulador
de cabal i conductímetre.
I volem seguir compromesos amb les persones que mantenen viu el medi rural. Per això,
Cooperativa d’Ivars ha segellat una reivindicació històrica dels socis amb la signatura del
conveni que farà realitat un nou Centre de Serveis i Suport a la Gent Gran en aquest 2018,
gràcies a l’impuls compartit amb l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell. Ha estat també un exercici on
per primer cop una dona és al nostre Consell Rector i hem col·laborat amb iniciatives en pro
del seu apoderament en l’àmbit cooperatiu agropecuari i la igualtat d’oportunitats.
Després d’uns anys d’expansió i creixement importants a la “casa”, marcats per les línies del Pla
Estratègic 2013-2018, ara és el moment de fer revisió, preveure un nou període, on l’eficiència
del conjunt a partir de l’anàlisi logístic, tecnològic i operatiu serà un factor clau.
Esperem comptar com sempre amb la vostra participació i suport.
Moltes gràcies.
Ivars d’Urgell, 18 de maig de 2018
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INFORME DE GESTIÓ
1.- DADES GENERALS DE LA COOPERATIVA
1.1.- NOMBRE DE SOCIS
A final d’any la cooperativa estava constituïda per 2.250 socis actius i 1.573 socis
col·laboradors. Durant l’exercici es van incorporar 63 socis i 95 socis col·laboradors. D’altra
banda, 16 socis van causar baixa per jubilació o cessament d’activitat. La distribució dels socis
es mostra en el següent gràfic.
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1.2.- VOLUM DE FACTURACIÓ
Milions d’euros
175,23
161,41
13,82
8,56%

Any 2017
Any 2016
Diferència
Variació (%)

1.3.- RESULTATS DE L'EXERCICI (en €)
Any 2017
Any 2016
Excedent (abans dotació FEPC i IS) 1.373.122,56 1.433.688,41
Amortització tècnica

1.122.327,81

856.228,89

CASH-FLOW 2.495.450,37 2.289.917,30
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2.- INFORME D’ACTIVITATS
2.1.- PRODUCCIÓ DE PINSOS
La producció total de pinsos durant l’any 2017 va ser de 288.421 tones,
suposant un increment del 1,9% en relació a la de l'any anterior. Desglossant
aquesta dada per fàbriques, a Ivars es van produir 157.470 tones, és a dir, un
54,60% del total; a Torregrossa 108.924 tones, un 37,77% del total i a La
Fuliola 22.027 tones, això és un 7,63% de la producció total de pinsos.
El preu mitjà dels pinsos fabricats durant l’any ha estat d’uns 218 €/tona, enfront dels 221 €/tona
de l’any anterior, que representa una disminució del 1,24%, com a conseqüència de la disminució
en el preu d’algunes primeres matèries.
En el següent gràfic s’expressa l’evolució de la producció en els darrers exercicis:
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Destacar l’increment d’un 2% en la producció de pinsos de porcí i del 6,6% en la de pinsos de
boví, respecte a l’any 2016.
La distribució de la producció de pinsos per espècies es detalla en aquest gràfic:
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2.2.- SECCIÓ DE CEREALS
Blat.- Durant la campanya 2017/2018 es van comercialitzar 9.834 tones de blat,
el que representa un 8,11% menys que la campanya anterior.
Panís gra.- Es van entrar 34.866 tones de panís humit, equivalents a 33.174 de
panís sec (14% d’humitat). Això ha suposat una disminució respecte la campanya anterior del
9,05%.
Panís pastone.- Es van entrar (a una humitat mitjana del 35,5%) 15.066 tones, el que
representa un 11,42% més que la campanya anterior.
Ordi.- La recepció d’ordi en els últims anys continua incrementant-se notablement per ser un
conreu adequat per a la doble collita. En aquesta campanya 2017 s’han entrat 17.158 tones, el
que representa un 39,40% més que la campanya anterior.
Les entrades de cereals, en tones, dels darrers exercicis són les indicades a continuació.

Cereal
Blat
Ordi
Panís gra (sec)
Panís Pastone
Total

2013
4.467
5.861
40.364
3.712
54.404

2014
7.358
6.073
42.441
7.443
63.315

2015
8.673
7.476
33.623
12.874
62.646

2016
10.702
12.308
36.477
13.522
73.009

2017
9.834
17.158
33.174
15.066
75.232

2.3.- SECCIÓ RAMADERA
2.3.1.- SECCIÓ D’AVICULTURA
La secció dóna assessorament tècnic a les explotacions dels socis ramaders
adherits al sistema de roda, alhora que en comercialitza la seva producció de
pollastres.
Els resultats d’aquestes explotacions es detallen a continuació:

Pollastres sortits
Pes mitjà (kg)
Índex de conversió
Baixes (%)

2013
1.285.553
2,451
1,883
4,7

2014
1.444.342
2,426
1,767
4,2

2015
1.466.866
2,547
1,795
4,9

2016
1.504.959
2,478
1,798
4,7

2017
1.372.410
2,562
1,766
3,2

Els resultats tècnics continuen essent bons, reduint la conversió i les baixes. A nivell de mercat,
i seguint la Llotja de Bellpuig, els preus han marcat un ascens tot l’any. El promig anual ha
crescut un 11% passant de cotitzar 1,11€/kg el 2016 a 1,23€/kg el 2017. Malgrat això, entre els
preus marcats a Llotja i els rebuts pel productor es manté una diferència d’entre 0,2 i 0,3€/kg
menys.
La Cooperativa és membre de la Comissió Gestora del CESAC (Centre de Sanitat Avícola de
Catalunya i Aragó) i participa als seus Consells Tècnics.
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2.3.2.- AP NÚM. 049. COMERCIALITZACIÓ DE PORCÍ
La producció total de bestiar porcí comercialitzat a escorxador va ser de
485.645 caps, amb un volum de facturació de 60,33 milions d’euros.
Preus de mercat
Pel que fa al porc d’engreix, el promig anual de la cotització a Mercolleida l’any 2017 va ser de
1,26 €/kg viu, un 11,50 % superior a l’any 2016 . Durant aquestes 52 setmanes de 2017 la
cotització ha pujat 19 vegades, ha repetit 17 i ha baixat en 16 ocasions.
A la resta d’UE els increments de preus, respecte a 2016, han estat de 9,5 % a Alemanya, 8,4% a
Dinamarca i 7,0 % a França. Les mitges de preus de porc a Europa, en general, van ser força
similars.
El balanç de matança de porcí a Espanya al 2017 ha estat de rècord, amb un volum total de
49,7 milions de caps sacrificats. La matança més elevada de la història ( 575.000 caps més que
l’any 2016). Catalunya i Aragó concentren la major part de capacitat de sacrifici.
L’ exportació total espanyola de carns i productes derivats del porcí va créixer durant el 2017
un 5,5 % respecte l’any anterior (2.262.713 tones).
En el següent gràfic s’observa l’evolució dels preus de mercat del porcí en els darrers exercicis
en €/kg viu.

Des del departament de porcí s’han comercialitzat 84.726 dosis d’inseminació i 4.233 tones de
biomassa.
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2.3.4.- AP NÚM. 049. COMERCIALITZACIÓ DE BOVÍ
La producció de bestiar boví comercialitzat a escorxador va ser de 30.170
caps d’engreix, uns 7.321 caps més respecte l’exercici 2016 (+32,04%). El
volum de facturació es va situar en 30,06 milions d’euros, el que suposa un
42,73% més que l’any anterior. A l’any 2017 l’Associació de Productors va ser utilitzada per 123
socis.
Evolució de la comercialització
Aquest increment en caps ha estat degut principalment a la consolidació del sistema GP
(granges participades), el volum del qual ha estat prop dels 9.000 animals. Del total
comercialitzat, un 7,1% dels vedells ha anat cap a l’exportació, un 52,4% s’ha venut al nostre
principal client, Mercadona, i el 40,5% restant a una vintena de firmes tant de Catalunya com
de la resta de l’Estat.
Evolució dels preus de mercat 2017
El preu mitjà del mascle frisó va ser de 3,57 €/kg canal. La femella va tenir un comportament
molt típic en forma de “V” molt aplanada, tot l’any en preus correctes i per sobre l’any anterior,
tancant l’exercici a un preu mitjà de 3,91 €/kg canal. El mascle de color aquest any queda en
un preu mitjà de 3,89 €/Kg canal. Tenint en compte aquests preus, així com el preu del pinso,
es podria considerar que per a la producció de femelles ha estat un any bo, mentre que per a
la de frisons ha estat un any molt bo. En mascles de color ens trobem que els de pitjor
conformació i menor pes han tingut un extraordinari resultat, en canvi els més conformats i de
més pes s’han vist penalitzats pel preu de reposició, tot hi ser un bon any en general.
Gràficament, l’evolució del preu de mercat a l'exercici 2017 en €/kg canal es mostra a
continuació.
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2.4.- SECCIÓ FARMÀCIA VETERINÀRIA
Durant l‘exercici 2017 la Secció de Farmàcia Veterinària va subministrar
medicaments per un import de 2,11 milions d’euros.
Una de les qüestions que més preocupa els darrers anys al sector de la producció animal és
l’elevat consum d’antibiòtics.
Les resistències bacterianes als antibiòtics s’han convertit en un greu problema de salut pública
degut, en gran mesura, a la utilització d’aquestes substàncies amb una finalitat preventiva.
Cooperativa d’Ivars sempre ha destacat pel seu compromís social, així doncs, es va veure la
necessitat de dissenyar estratègies dirigides a reduir al màxim el consum d’antibiòtics per
contribuir de forma positiva a aquest greu problema de salut pública.
A finals de 2016 Cooperativa d’Ivars es va adherir al “ACUERDO VOLUNTARIO DE
REDUCCIÓN DEL USO DE COLISTINA EN EL SECTOR PORCINO” impulsat pel Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i l’Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios. Es van dur a terme tota una sèrie d’accions dirigides a aconseguir aquest objectiu, el
resultat es mostra en el següent gràfic.

Evolució consum colistina (kg)
25.000,00
20.000,00
REDUCCIÓ DEL 96,5%
CONSUM COLISTINA
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
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2016

Les eines emprades per assolir aquests objectius són:
Maneig i mesures de bioseguretat en granja
Plans de vacunació
Adequació de la formulació dels pinsos
Utilització d’additius: prebiòtics, probiòtics, àcids orgànics...
Utilització de primeres matèries fermentades: PASTONE
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2.5.- SECCIÓ AGRÍCOLA I SUBMINISTRAMENTS
Tant l’assessorament integral, com els subministraments, l’equip de
maquinària i la gestió agrícola de finques constitueixen el motor de la
secció. La col·laboració en la comercialització de fruita amb Fruturgell,
així com la comercialització de farratges amb Transalfals, complementa els serveis de la
Cooperativa, donant als nostres socis la possibilitat de gestionar les seves explotacions.
Quant a la comercialització destaquem les següents dades:
Farratges (en tones)
Alfals i festuca

2013
4.250

2014
4.347

2015
3.898

2016
4.051

2017
4.618

Fruita dolça (en tones)
Poma
Pera

2013
1.553
364

2014
1.350
270

2015
1.530
346

2016
1.708
206

2017
1.246
232

2.5.1.- EVOLUCIÓ DE SERVEIS EN SUBMINISTRAMENTS
De nou, els cereals d’estiu determinen els resultats en la zona i la disminució en superfície ha
condicionat la facturació en els subministraments agrícoles. El volum de facturació segueix
consolidat per centres i ha assolit un nivell força acceptable. Tenint en compte que no hi ha
hagut disminució en el nombre d’explotacions assessorades, podríem afirmar que aquestes
explotacions han necessitat menys inversions en fitosanitaris pel seu correcte funcionament.
En aquesta campanya la modalitat de finançament agrari ha recolzat a un total de 55
explotacions per a la compra dels subministraments necessaris (inputs).
L’evolució de les vendes d’adobs i de fitosanitaris en els darrers anys ha estat la següent:
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2.5.2.- FINQUES AGRÍCOLES
En relació a les finques pròpies, gestionem la finca experimental d’ametllers, festucs i noguers
de Preixana, la finca d’oliveres de l’Albagés, la finca de noguers de Lleida i la cobertura de reg
per aspersió per cereal i farratges de Torregrossa que formen part de la xarxa de conreus
experimentals de la Cooperativa.
Hem donat continuïtat a la gestió de les finques arrendades als socis amb cultius extensius,
seguint criteris tant agronòmics com econòmics.
La superfície d’arrendament a socis és de 301,20 ha. Els cultius predominants són els cereals i
els farratges. En el següent gràfic s’aprecia aquesta distribució.

En diferents finques arrendades s’ha practicat la doble collita, 33,55 ha com a exemple
d’intensificació de les explotacions:

La Cooperativa segueix gestionant el contracte per l’explotació de la finca “Prat de Boldú”,
propietat de la Generalitat de Catalunya i ubicada als termes municipals de Penelles i La
Fuliola. La finca té una superfície total de 126 ha, entre les quals hi ha 115 ha conreables i 11
ha afectades per la presència de diverses espècies de flora amenaçades de Catalunya.
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Per regar es disposa de dos pivots, un rànger, un canó de reg mòbil i quatre de fixes; la resta
del reg és a manta. En el decurs de l’exercici es van abordar diverses obres de manteniment
per millorar l’estat de la finca i les estructures que en formen part.
Pel que fa a cultius, es van sembrar 42,63 ha d’ordi (de les quals 37,63 es van destinar després
a doble collita per panís “pastone”), 17,65 ha de pèsols (de les quals es van destinar 14,59 ha a
doble collita de panís “pastone”), 23,07 ha de blat, 13,75 ha de panís, 3,41 ha de civada, 8,97 ha
de colza i 3,04 ha d’alfals. La distribució es veu gràficament a continuació.

2.6.- ESTACIONS DE SERVEI
La Cooperativa té en l’actualitat tres estacions de servei obertes als seus centres
d’Ivars, La Fuliola i Castellserà. Les estacions d’Ivars i La Fuliola estan totalment
automatitzades i funcionen amb targetes magnètiques recarregables i de crèdit,
el que permet que els usuaris puguin utilitzar-les les 24 hores del dia, els 365
dies de l'any. A data 31 de desembre de 2017 hi havien 2.467 usuaris amb targeta personal,
que van realitzar un total de 41.406 operacions de càrrega de combustible.
L’Estació de Servei d’Ivars ofereix el subministrament de gasoil A, gasoil A PLUS, gasoil B,
gasolina sense plom-95 i disposa de servei d’aire i d’aigua. També es disposa de servei de
repartiment a domicili, tant per al gasoil de calefacció com per al gasoil agrícola i d’automoció,
així com distribució de gas propà i carbó per les granges.
A més a més d’un preu ajustat, l’ús de la nostra targeta permet al soci gaudir d’un descompte
d’1 cèntim d’euro per cada litre de combustible carregat.
Distribució de la venda en litres de carburant en l’últim any:
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2.7.- SECCIÓ SUPERMERCAT
Les vendes de l’any 2017 al supermercat han estat de 1,19 milions d’euros, un
3,91% superior a les de l’exercici anterior.
Des de l’any 2003, el supermercat forma part de la franquícia Condis, el que ens
permet oferir un ampli ventall d’articles, alhora que mantenir una especial sensibilitat per a la
venda de productes d’origen cooperatiu.
Durant l’any es va col·laborar en les campanyes solidàries de recollida d’aliments pel Banc
d’Aliments, “Una poma per la vida” per la Fundació Esclerosi Múltiple i “Posem-li pebrots al
càncer” per la Fundació Oncolliga.
En el següent gràfic s’observa l’evolució de les vendes en els darrers anys.
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2.8.- SECCIÓ DE CRÈDIT
2.8.1.-FUNCIONAMENT DE LA SECCIÓ
Les principals característiques d'aquesta secció són les següents:
-

Remuneració dels dipòsits des del primer euro, amb idèntiques condicions per a
qualsevol quantia
Donar valor a la fidelitat, amb millors retribucions que a les noves imposicions
Bona retribució dels Comptes Corrents i a la Vista, sense comissions ni despeses de
funcionament
Política de tipus d'interès estables
Tramesa d'informació puntual. Extracte setmanal del Compte Corrent
Servei de Secció de Crèdit electrònic (online), mitjançant la pàgina web de la
Cooperativa i coopcredit.coop.

2.8.2.- EVOLUCIÓ DELS RECURSOS DE LA SECCIÓ DE CRÈDIT
Seguim en una situació en què poques novetats es poden aportar a l’escenari dels darrers
anys, amb uns mercats financers amb extrema liquiditat, fruit de les mesures d’estímul
monetari dels Bancs Centrals, mentre l’economia va millorant a nivell global i no es valora
l’estalvi de les famílies com a font de recursos financers, fet que deixa la renda fixa i els
productes d’inversió garantits fora de l’escenari actual, abocant a l’inversor a contractar
productes de risc que l’únic que se l’hi assegura és un pagament de comissions per la seva
gestió.
La Secció de Crèdit ha mantingut els tipus durant tot el 2017, adoptant mecanismes per
mantenir una bona retribució per als socis titulars tradicionals, limitant l’entrada de diner nou i
14

mantenint un esquema retributiu superior al que ofereixen la resta d’entitats. L’altre objectiu
acomplert ha estat la no aplicació de comissions als nostres titulars en un moment en què
cada cop existeix major pressió per part de les entitats.
Volem mantenir la voluntat de servei als nostres socis, en una conjuntura d’important
replegament d’establiments financers, que ha deixat la meitat de pobles d’Espanya sense cap
entitat financera; a Catalunya ja hi ha un total de 465 municipis sense oficina.
En quant al volum de dipòsits s’han incrementat globalment en un 3,87% amb més incidència
en els dipòsits a la vista i mantenint les imposicions a termini.
La nova Llei 7/2017 de 2 de juny, de règim de les seccions de crèdit de les cooperatives,
aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya i la ratificació del Fons cooperatiu de
Suport a les Seccions de Crèdit, constitueixen una eina indispensable a l’hora de millorar la
garantia i solvència de les Seccions de Crèdit catalanes, a la vegada que en reforça aquest
model cada cop més necessari per cobrir les necessitats del món rural.
Les dades del següent gràfic inclouen dipòsits de la Secció de Crèdit.

2.8.3.- SERVEI DE SECCIÓ DE CRÈDIT ONLINE
El servei Secció de Crèdit Online comptava al tancament de l’exercici amb 623 usuaris que van
realitzar durant l’any 2017 un total de 25.958 operacions entre transaccions i consultes, el que
suposa un increment superior al 33%. La consolidació de la plataforma informàtica
COOPCREDIT, que sent una millora important per l’usuari de la banca electrònica a l’hora de
fer les seves transaccions, també permet gaudir de totes les innovacions sectorials, facilita el
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compliment de les diferents normatives de Protecció de Dades, Blanqueig de Capitals i de
Política Financera de totes les cooperatives adherides.

2.9.- SERVEIS
La Cooperativa, a més de les activitats bàsiques que desenvolupa i que
són el fonament de l’objecte social, en realitza d’altres de
complementàries. Cal destacar-ne les següents:
Agrupació de Defensa Vegetal - ADV
S’ha mantingut el concepte col·lectiu de lluita contra plagues i malalties vegetals, s’ha
col·laborat en els sistemes de producció més respectuosos amb el medi ambient i s’han
aconseguit unes explotacions més competitives.
Com a conseqüència de l’aparició al novembre de 2014 de diferents focus de foc bacterià,
durant el 2017, en la zona d’influència de la nostra ADV, un any més es va actuar en
conseqüència sota les directrius del Servei de Sanitat Vegetal de Lleida del DAAM. La
Cooperativa, a través de l’ADV, va contractar el servei d’un tècnic per a prospectar les finques
susceptibles de tenir aquesta malaltia. Es va fer el seguiment de quatre finques als termes
d’Ivars d’Urgell, La Fuliola i Castellserà amb el software Maryblyt, compartint els resultats amb
l’ADV.
S’ha continuat col·laborant amb altres ADV de la zona i les diferents Administracions en els
temes primordials de la producció agrícola a nivell tècnic, la contaminació de nitrats i les
plagues d’interès col·lectiu, com són la carpocapsa, la mosca de la fruita i el control de males
herbes en conreus extensius, en especial el teosinte en panís.
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Des de l’ADV d’Ivars d’Urgell estem col·laborant amb l’estudi de l’afectació de la plaga d’aranya
roja al cultiu del panís amb col·laboració del DAR.
La Cooperativa és membre del Comitè Tècnic de Producció Integrada de Conreus Extensius de
Gra, representada pel Cap de Serveis Agraris.
Entitats d’Assessorament Agrari
La Cooperativa està acreditada com a Entitat d’Assessorament Agrari Integral, fet que li permet
realitzar Contractes Globals d’Explotació (Plans de Millora). Disposem d’un equip format per
agrònoms, veterinaris, economistes i ambientòlegs, acreditats pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
L’Entitat d’Assessorament ha confeccionat diversos Quaderns d’explotació i en el decurs de
2017 ha realitzat 6 Plans de Millora. D’aquests últims, cal destacar que tres son d’incorporació
de joves agricultors i els altres tres per modernitzar explotacions fructícoles.
Tramitació d'assegurances
Els serveis tècnics i administratius de la Cooperativa van tramitar 362 assegurances de conreus
extensius, 62 de fruita, 27 d’explotacions ramaderes i 306 de retirada de cadàvers d’animals de
granja, corresponents a explotacions de socis.
Serveis d'assessorament fiscal als socis
La Cooperativa manté a disposició dels socis un gabinet d’assessorament fiscal que realitza els
tràmits de declaracions de renda, comptabilitats, serveis de gestoria i d’orientació fiscal. En
l'exercici 2017 es van tramitar, mitjançant aquest servei, un total de 126 declaracions de renda.
Confecció de la declaració única agrària (DUN) – Cessions de drets de pagament únic
En la mateixa línia, es confeccionen les sol·licituds d’ajut per a conreus herbacis dels socis.
Durant el passat exercici es van tramitar un total de 627 declaracions repartides entre els
centres d’Ivars (280), La Fuliola (187) i Castellserà (160). Cal destacar que també es van tramitar
58 cessions de drets.
Confecció i presentació de documents administratius d’explotacions ramaderes de vaquí
Es realitza el servei de tramitacions administratives per a les explotacions de vaquí, com són el
registre informàtic de cròtals, sol·licituds de primes ramaderes, arrendament de terres de
pastura i d’altres.
Tramitació dels processos d’adequació ambiental de les explotacions ramaderes
Degut a la imminent publicació del nou decret de les dejeccions ramaderes, la Cooperativa
d’Ivars va creure oportú avançar-se als esdeveniments i elaborar de forma individual els plans
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de dejeccions de tots els nostres associats, ja que una de les novetats del nou decret era
deixar sense efecte els Plans Conjunt vigents fins ara.
Durant l’any 2017 es van realitzar de nou 77 plans de dejeccions i 10 modificacions d’altres
plans. Els motius són diversos: canvis de titularitat, canvis d’orientació productiva, canvis en el
percentatge de reducció del nitrogen en els pinsos o bé finques duplicades.
Cal destacar que la Cooperativa té acreditada una reducció del 35% del nitrogen en porcs
d’engreix sencers, d’un 33% en porcs d’engreix castrats i d’un 29% en bestiar reproductor
(verres). Aquest fet comporta un “coixí” a l’hora de tramitar el nou pla de dejeccions ramaderes
perquè es necessitarà menys hectàrees per al mateix nombre de places de bestiar.
La gestió real dels purins de porc des de la Cooperativa ha estat de 20.000 m3, el transport dels
quals s’ha realitzat mitjançant una cisterna pròpia de 22 m3 de capacitat.
La Cooperativa gestiona el contracte amb l’empresa Contenet SCP i Kompass per a la recollida
obligatòria de residus procedents de l’activitat sanitària desenvolupada a les explotacions
ramaderes dels nostres socis; en total s’ha gestionat 223 contractes.
Cal destacar que des de el juny de 2017 és obligatori que tot ramader estigui donat d’alta com
a productor de residus. La Cooperativa ha ofert aquest servei i ha donat d’alta durant el
decurs de l’any a 125 productors.
Tramitació de devolucions d’impostos d’hidrocarburs
L’Ordre EHA 993/2010 estableix el procediment per a la devolució extraordinària de les quotes
de l’impost sobre hidrocarburs suportades pels agricultors i ramaders per a l’adquisició de
gasoil. Durant l’any 2017 van sol·licitar aquest servei 219 socis.

2.10.- RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL
2.10.1. ÀMBIT SOCIAL
La Cooperativa d’Ivars prioritza les compres al territori on es troba ubicada,
existint el compromís d’adquirir al territori tot el que se li ofereixi. Si hi ha aprovisionament de
l’exterior és quan a la zona no es produeix la primera matèria o no ho fa en la quantitat
suficient.
En la taula següent es mostra l’evolució del percentatge d’autoabastament i de compres de
proximitat en els darrers anys respecte la producció de pinsos.
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Producció pinsos
Compres al territori
(socis)
Compres al territori
(socis + proximitat)

2013

2014

2015

2016

2017

t

291.198

298.931

314.928

283.128

288.421

t
%

54.404
18,68%

63.315
21,18%

62.646
19,89%

73.009
25,79%

75.232
26,08%

t
%

114.994
39,49%

122.820
41,09%

123.438
39,20%

113.656
40,14%

128.611
44,59%

Aquest exercici la Cooperativa va rebre el Reconeixement Coopcat 2017 en la categoria
“Ocupació de qualitat”, un guardó que reconeix la trajectòria de les cooperatives i el trasllat
dels valors cooperatius a la vida diària en diferents àmbits.
El compromís amb la formació dels socis s’ha materialitzat, un any més, a través de la
coordinació de 4 cursos a l’Aula Oberta en temes d’aplicador de biocides, benestar animal i
control de la fauna invasora, amb la participació de 90 alumnes i la col·laboració de FCAC, UP i
JARC. A més s’han organitzat jornades i trobades sectorials detallades més endavant, en
l’apartat de transferència al soci.
Pel que fa a promoció social, s’ha activat un Protocol per a la recepció de visites organitzades
el passat mes de març, comptabilitzant des de llavors 12 atencions tant provinents de l’àmbit
tècnic i acadèmic de la zona, com també d’altres organismes de la regió europea, destacant la
col·laboració amb les ECA’s de Vallfogona de Balaguer i Tàrrega, la visita d’una delegació de
tècnics a través de l’Ambaixada de Dinamarca i el contacte amb els representats de Marché du
Porc Breton (França).
Enguany s’ha treballat de forma especial la promoció del paper de la dona en l’àmbit
cooperatiu, amb el compromís envers aspectes com la igualtat d’oportunitats i el lideratge
femení, tot concretant-se en la primera dona al Consell Rector de la nostra cooperativa,
Ramona Mota, essent escollida alhora per representar les cooperatives catalanes, a l’AMCAE
(Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España).
Volem destacar també la signatura del protocol de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ivars
d’Urgell i la Cooperativa per formalitzar el compromís que ha de permetre l’execució de les
obres d’arranjament d’un Centre de Serveis i Suport a la Gent Gran. Aquest projecte posa de
manifest la preocupació de l’administració local i la Cooperativa per un col·lectiu amb
dificultats d’atenció i serveis en l’àmbit rural, alhora que demostra la voluntat de col·laboració
entre organismes per tirar endavant accions col·lectives en benefici de la societat.
A nivell laboral, es manté l’estabilitat de la plantilla que treballa a la Cooperativa, de la qual el
80% té un contracte indefinit. L’índex de sinistralitat en accidents laborals se situa en el 5,38%,
inferior a l’estatal (6,3%), i l’índex d’absentisme en un 2,83%, també lleugerament inferior al
nacional, 3% (CNAE).
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Els treballadors van rebre més de 600 hores de formació dins de l’horari laboral, en temes
relacionats amb els riscos laborals i en la millora dels coneixements necessaris per al lloc de
treball.
La distribució de la formació per departaments va ser la següent:

2.10.2.- ÀMBIT MEDIAMBIENTAL
Es destaca en aquest 2017 que a les fàbriques d’Ivars d’Urgell i Torregrossa
s’han superat amb èxit els controls ambientals fixats en el Pla d’Inspecció
Integrada de la Generalitat de Catalunya, que impliquen la revisió de tots els paràmetres de
qualitat ambiental del procés productiu per part d’una entitat col·laboradora de l’administració
(ECA).
Per altra banda, s’han actualitzat les Declaracions d’Ús i Contaminació de l’Aigua (DUCA)
davant l’Agència Catalana de l’Aigua, per als centres de Torregrossa i La Fuliola, amb l’objectiu
d’optimitzar les fonts de subministrament i minimitzar els corresponents abocaments d’aigües
residuals.
Pel que fa a la recollida de residus a través de gestors autoritzats en el conjunt dels 4 centres
de la cooperativa, les quantitats ascendeixen a: 196,45 t d’assimilables a municipals, 19,1 t de
paper i cartró, 2.814 unitats de palets de fusta, 5,05 t d’envasos fitosanitaris i 0,06 t de tòners
buits de tinta. I atenent a una major sensibilitat ambiental, enguany també s’han reciclat 72,40
t de plàstic, 0,32 t d’equips informàtics fora d’ús, 0,48 t d’aigua del separador d’hidrocarburs i
0,38 t d’envasos IBC.
En referència a la gestió sostenible de productes fitosanitaris, i en coordinació amb la Secció
Agrícola, s’han realitzat 64 quaderns d’explotació de socis i 81 més corresponents a titulars de
finques arrendades.
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També es destaca que en l’àrea de seguretat de matèries primeres susceptibles a normativa
ADR (fitosanitaris, carburants i correctors per a pinsos) s’ha incorporat el centre de Torregrossa
als controls anuals per part del Conseller de Seguretat.
Finalment, a la planta fotovoltaica de Torregrossa s’han produït 184.903 kWh, que suposen un
increment del 1,5% respecte el 2016, i demostren el bon estat de la instal·lació, després de 10
anys en funcionament.

2.11.- RECERCA, DESENVOLUPAMENT,
TRANSFERÈNCIA ALS SOCIS

INNOVACIÓ

(R+D+i)

I

Seguint les línies engegades l’any passat, aquest any el treball de l’àrea R+D+i s’ha
focalitzat en:
Millora dels pinsos
1. Primeres Matèries
PASTONE: seguim apostant pel pastone com a matèria primera de gran qualitat per a totes
les espècies. Els consums per espècie es detallen a continuació.

Consum pastone 2017 en t
Aus
793
Remugants
4.231

Porcí
7.073

Intentem aprofundir tant en la seva caracterització com en el seu ús any rere any. Des de l’any
passat realitzem les anàlisis de pastone al nostre laboratori. La rapidesa en els resultats ens
permet prendre decisions de manera immediata. El volum de dades que tenim també ens
permet tenir més informació tècnica sobre el producte i ser més precisos en la seva utilització i
conservació.
2. Control de processos productius
Amb la posada en marxa del laboratori estem fent una avaluació exhaustiva del resultat dels
paràmetres de fabricació en la qualitat final del pinso. Això ens permet determinar quines són
les millors condicions de fabricació per a cada tipus de pinso i avaluar-ne els seus resultats.
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3.

Formulació

Es continua treballant intensament en la reducció d’antibiòtics en les primeres edats de porcí,
reduint-ne el seu ús en pinso en un 10% menys que el 2016, tal com s’aprecia en la taula de
més avall. De fet a finals del 2017 ja vam deixar els pinsos amb una sola pre-mescla
d’antibiòtic, anticipant-nos a l’entrada en vigor de la nova llei del medicament. En remugants,
degut a la certificació per part de GLOBALG.A.P., entre d’altres raons, es treballa per tenir la
fàbrica lliure d’antibiòtics al 2018.
PRODUCCIÓ DE PINSO MEDICAT (t)
Ivars
Torregrossa

2.016
38.437
22.167

2.017 Disminució
30.670
7.767
19.894
2.273

Total

60.604

50.564

10.040

En avicultura, la reducció d’antibiòtics ja és total, per això ara es busca donar un pas més en la
reducció de coccidiostàtics.
En vedells, es continua apostant per la utilització de farratges enlloc de palla. S’ha vist que
afavoreixen el desenvolupament i la seguretat ruminal sense perjudicar els rendiments
productius. L’ús de farratges en sec pot suposar una millora en l’índex de conversió de fins a
200g. Aquest any vam voler testar els farratges humits en bolos com a alternativa als secs.
També es va provar un pinso baix en proteïna buscant menys contaminació mediambiental.
Paral·lelament, en aquesta prova i amb col·laboració amb la UdL, es va fer un estudi
metagenòmic en la població ruminal amb resultats força interessants.
Al 2017 hem inaugurat una nova granja experimental de vedells mamons, on vam començar a
fer proves tant de pinso com de maneig.
Qualitat
1. Laboratori
Es consolida la utilització de les tècniques ràpides com a eina indispensable per a la presa àgil
de decisions.
S’amplien les tècniques iniciades l’any anterior:
Més determinacions microbiològiques: Salmonella, Enterobacteris, Coliforms,
Clostridium, Fongs i Llevats
Anàlisi química d’aigües: pH, conductivitat, sulfats, nitrats, nitrits, amoni, clor lliure i
calci
Nous paràmetres per primeres matèries fermentades: glucosa, amoni, recompte de
bactèries acido-làctiques
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S’incorpora un nou equip NIR que permet incloure equacions per determinar el perfil
d’aminoàcids de les primeres matèries obtenint així una informació molt més detallada que
permet ajustar encara més les matrius de formulació dels pinsos.
2. Gestió de qualitat
Pel que fa a la gestió de qualitat, a finals de 2017 s’inicien les tasques
per implantar a la fàbrica de Torregrossa, planta exclusiva de producció
per remugants, la certificació de qualitat GLOBALG.A.P., es tracta d’una
norma de qualitat exclusiva de la producció primària amb
reconeixement internacional que ofereix garanties de qualitat, seguretat alimentària,
sostenibilitat, benestar del treballador i benestar animal.
Els objectius que es persegueixen amb la implantació d’aquesta norma de qualitat són oferir
garanties amb reconeixement arreu del món (fet important alhora de realitzar exportacions de
producció bovina) tant a clients com a socis i reforçar encara més els nostres plans
d’autocontrol per aconseguir una millora continuada.
És important assenyalar que Cooperativa d’Ivars és pionera en la implantació d’aquesta
certificació en l’àmbit de la producció animal.
Es preveu que durant el 2018 podrem certificar GLOBALG.A.P. a la fàbrica de Torregrossa.
Transferència als socis
L’àrea de porcí ha organitzat durant l’any 2017 els següents cursos i jornades
formatives:
Reunions semestrals ISAGRI
Jornades d’anàlisi econòmica SIP Consultors
Jornada tècnica de porcí sobre el control del PRRS
L’àrea de remugants ha organitzat la XVI Jornada del boví de carn, emmarcada en la
presentació del Projecte GLOBALG.A.P.
Cal destacar que la Cooperativa es troba present a la Junta de Preus Nacional Monvac a
Mercolleida, a la Junta d’Asoprovac Catalunya i a l’Assemblea de la Interprofessional de Vaquí
Provacuno.
La secció agrícola ha organitzat o col·laborat en les següents jornades formatives:
VIII Jornada sobre els conreus farratgers
VI Jornades agràries de Preixana
Jornades tècnica de camp “Demostració de maquinària en la recol·lecció de farratges”
Paral·lelament, la secció agrícola ha tramés als socis 8 circulars informatives amb dades
específiques per al sector i un full monogràfic sobre dejeccions ramaderes.
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FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ COOPERATIVA
Els moviments del Fons d’Educació i Promoció Cooperativa durant l’exercici es resumeixen a
continuació:

CONCEPTE
Romanent a 31.12.2016
Interessos generats pel propi fons any 2017
Dotació obligatòria exercici 2017
Aplicació del Fons, segons línies bàsiques i acords de
l'Assemblea General de socis i del Consell Rector i
Disposicions Legals corresponents durant l'exercici
SUMES .........
ROMANENT DEL FONS A 31.12.2017 .........

INGRESSOS DESPESES
1.111.344,99
10.900,67
119.794,18
35.239,88
1.242.039,84

35.239,88

1.206.799,96

L’aplicació del Fons d’Educació, Formació i Promoció Cooperativa és decidida pel Consell
Rector, en compliment de la delegació d’aquesta funció acordada per l’Assemblea General.
Els fons es destinen bàsicament a activitats formatives de la pròpia Cooperativa i a activitats de
caràcter educatiu i cultural del municipi, juntament amb d’altres assistencials de caràcter
comarcal o territorial, seguint els criteris i la trajectòria d’exercicis anteriors.
Les quantitats i la seva distribució en els darrers anys ha estat la següent:

Accions Cooperativa
Accions Assoc. locals
Accions Assistencials
Quota Federació
Total

2013
9.200
8.715
6.840
7.310
32.065

2014
8.170
11.057
6.621
7.308
33.156

24

2015
60.188
16.300
15.882
7.145
99.516

2016
92.034
9.318
58.443
7.129
166.925

2017
13.187
7.680
7.250
7.123
35.240

INDICADORS DE PRODUCTIVITAT

DADES OBJECTIVES

UNITATS

2013

2014

2015

2016

2017

Número socis actius
número
Número socis col·laboradors
número
Vendes i ingressos
milions €
Produccció de pinsos
milions kg
Personal emprat
número
Cost manteniment fabricació
milers €
Cost energia elèctrica fabric.
milers €
Amortitzacions
milers €
Excedents
milers €
Cash-Flow
milers €

2.132
1.135
190,07
291
79,7
657,05
1.165,81
951,09
810,42
1761,52

2.162
1.265
175,58
299
81,0
705,88
1.224,59
881,38
1058,14
1939,52

2.185
1.360
173,77
315
84,0
786,03
1.260,07
840,57
1036,01
1876,58

2.216
1.478
161,41
283
91,0
672,31
1.119,77
856,22
1433,69
2289,91

2.250
1.573
175,23
288
95,0
725,75
1.155,79
1122,32
1373,12
2495,45

UNITATS

2013

2014

2015

2016

2017

Facturació/empleat
milions €
Cost energia elec./t pinso
€ /tona
Cost manteniment/t pinso
€ /tona
Cost amortització/t pinso*
€ /tona
Producció de pinsos/empleat* milions kg

2,38
4,01
2,26
3,27
3,65

2,17
4,10
2,36
2,95
3,69

2,07
4,00
2,50
2,67
3,75

1,77
3,96
2,38
3,03
3,11

1,84
4,01
2,52
3,90
3,03

DADES RELATIVES

* Aquestes dades són relatives i només tenen valor a efectes de comparació entre exercicis, ja que es
considera el cost general i no només el corresponent a la fabricació de pinsos

RÀTIOS ECONÒMIQUES
I FINANCERES
Termini de cobrament
Termini de pagament
Rotacions totals d'estocs
Rendiment net de les vendes
Rendiment net del capital
Rendiment net fons propis
Fons de maniobra

RÀTIO

2013

2014

2015

2016

2017

dies
55
51
51
52
dies
27
29
32
24
núm.
17,9
14,1
11,7
8,3
%
0,43
0,60
0,60
0,89
%
19,95
23,82
22,02
28,64
%
7,26
8,94
8,20
10,75
milers € 31.020,60 34.866,53 37.946,11 36.579,80

45
22
7,4
0,78
27,23
9,44
33.887,94

La disminució progressiva del número de rotacions d'estoc correspon a la creixent importància de les
granges participades per la Cooperativa
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DEL CAMP D'IVARS D'URGELL I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017
Notes

2017

2016

Memòria

A) ACTIU NO CORRENT

27.283.840,98

25.291.385,19

I. Immobilitzat intangible
3.
Patents, llicències, marques i similars
5.
Aplicacions informàtiques

7

21.012,44
218,74
20.793,70

10.434,22
271,34
10.162,88

II. Immobilitzat material
1.
Terrenys i construccions
2.
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat
3.
Immobilitzat en curs i avançaments

5

15.032.489,15
9.938.646,10
4.089.440,14
1.004.402,91

12.724.135,72
7.765.279,75
2.501.255,30
2.457.600,67

III. Inversions immobiliàries
2.
Construccions

6

528.916,87
528.916,87

568.020,06
568.020,06

IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini
1.
Instruments de patrimoni
2.
Crèdits a empreses
6.
Crèdits a socis

9 c.

7.136.882,97
1.898.847,64
220.052,34
5.017.982,99

8.795.877,24
1.987.539,91
32.004,75
6.776.332,58

V. Inversions financeres a llarg termini
1.
Instruments de patrimoni
2.
Crèdits a tercers
5.
Altres actius financers

9 a.

4.137.787,93
1.660.763,52
175.000,00
2.302.024,41

2.755.652,68
1.452.973,54
200.000,00
1.102.679,14

426.751,62

437.265,27

69.123.334,67

64.598.233,86

10

10.219.146,68
523.549,41
1.638.890,29
7.834.190,86
222.516,12

8.952.047,33
489.507,42
1.678.854,31
6.541.255,36
242.430,24

18

18.593.437,42
17.598.986,29
12.671,52
713.688,96
0,00
268.090,65

18.990.541,27
18.274.369,10
9.193,57
490.767,90
1.100,00
215.110,70

7.498.684,03
7.498.684,03

9.349.266,65
9.349.266,65

1.015.467,11
25.000,00
157.312,67
3.154,44
830.000,00

1.495.667,10
25.000,00
338.081,72
2.585,38
1.130.000,00

257.617,51

76.458,39

31.538.981,92
24.238.981,92
6.923.200,04
376.799,96
96.407.175,65

25.734.253,12
17.734.253,12
8.000.000,00
0,00
89.889.619,05

VI. Actius per impost diferit

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
1.
Comercials
2.
Primeres matèries i altres aprovisionaments
3.
Productes en curs
4.
Productes acabats
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1.
Clients per vendes i prestacions de serveis
2.
Clients, empreses del grup, associades i socis deutors
3.
Deutors varis
4.
Personal
6.
Altres crèdits amb les Administracions Públiques
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini
6.
Crèdits a socis
V. Inversions financeres a curt termini
2.
Crèdits a empreses
3.
Valors representatius de deute
4.
Altres actius financers
5.
Compte d'estalvi afecte al FEPC

9 a.

3.3.

VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1.
Tresoreria
2.
Altres actius líquids equivalents
3.
Altres actius líquids afecte al FEPC
TOTAL ACTIU (A + B)

3.3
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Notes
Memòria

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Capital

2017

2016

14.322.073,93

13.093.849,69

9 d.

14.322.073,93
4.603.383,30
4.766.109,01
-162.725,71
8.668.843,07
6.405.666,21
2.261.930,93
1.245,93

13.092.181,79
4.517.652,70
4.676.440,14
-158.787,44
7.519.875,79
5.777.729,75
1.740.900,11
1.245,93

3

1.049.847,56

1.054.653,30

16

0,00

1.667,90

6.752.169,19

8.130.049,06

1.206.799,96

1.111.344,99

1. Capital social i aportacions obligatòries posteriors
2. (Capital no exigit)
II. Reserves
1. Fons de Reserva Obligatori Irrepartible
2. Fons de Reserva Voluntari Irrepartible
3. Reserva de Capitalizació
III. Resultats d'exercicis anteriors
IV. Altres aportacions de socis
V. Excedents de l'exercici
VI. Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu
VII. Fons capitalitzats
VIII. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajustos per canvis de valor
I. Actius financers disponibles per a la venda
II. Operacions de cobertura
III. Altres
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

B) PASSIU NO CORRENT
I. Fons d'educació, formació i promoció

3

II. Deutes amb característiques especials a llarg termini
III. Provisions a llarg termini

12

0,00

0,00

IV. Deutes a llarg termini
2.
Deutes amb entitats de crèdit
6.
Altres passius financers

9 b.

4.557.864,31
1.412.861,78
3.145.002,53

5.973.655,17
2.097.652,64
3.876.002,53

V. Deutes amb empreses del grup, associades i socis a llarg termini

9 b.

929.427,17

976.734,06

VI. Passius per impost diferit

12

58.077,75

68.314,84

75.332.932,53

68.665.720,30

VII. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT
I. Fons d'educació, formació i promoció a curt termini
II. Deutes amb característiques especials a curt termini
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
IV. Provisions a curt termini

480.000,00

480.000,00

854.161,12
685.396,77
168.764,35

-341.505,49
-456.127,85
114.622,36

VI. Deutes amb empreses del grup, associades i socis a curt termini

55.588.835,02

53.135.758,03

VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1.
Proveïdors
2.
Proveïdors, empreses del grup i associades
3.
Creditors diversos
4.
Personal (remuneracions pendents de pagament)
6.
Altres deutes amb les Administracions Públiques
7.
Bestretes de clients

18.409.936,39
15.498.587,79
1.814.977,31
384.693,52
5.040,94
259.518,52
447.118,31

15.391.467,76
12.341.352,25
2.064.867,20
232.782,60
112,14
245.890,10
506.463,47

V. Deutes a curt termini
2.
Deutes amb entitats de crèdit
6.
Altres passius financers

9 b.

VIII. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)
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12

0,00

0,00

96.407.175,65

89.889.619,05

DEL CAMP D'IVARS D'URGELL I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
Corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2017
Notes
Memòria

2017

2016

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
a) Vendes
18, 20
a1) Vendes de mercaderies i productes acabats
79.833.500,38
a2) Vendes bestiar Agrupació Productors
91.520.697,95
b) Prestacions de serveis
2. Variació d'existències de productes acab. i en curs de fabricació
4. Aprovisionaments
a) Consum de mercaderies
13, 18
b) Consum altres matèries consumibles
13, 18
c) Consum d'existències de socis
13
d) Treballs realitzats per altres empreses
5. Altres ingressos d'explotació
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
16
6. Despeses de personal
13, 19
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
7. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
d) Altres despeses de gestió corrent
8. Amortització de l'immobilitzat
4a., 4b.
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
16
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
b) Resultats per alienacions i altres
5
12. Altres resultats
a) Altres resultats extraordinaris
13
b) Dotació al Fons d'Educació Formació i Promoció Cooperativa
3

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
13. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
a1) En empreses del grup i associades
a2) En tercers
b) De valors negociables i altres instruments financers
b1) D'empreses del grup i associades
b2) De tercers
14. Despeses financeres
a) Per deutes amb empreses del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres

A.2) RESULTAT FINANCER
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
18. Impost sobre beneficis

12

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES

174.841.970,93
171.354.198,33

160.929.725,22
158.056.821,01

3.487.772,60
1.273.021,38
-162.766.883,77
-16.986.977,56
-48.662.036,35
-95.445.169,86
-1.672.700,00
393.320,64
347.577,29
45.743,35
-3.932.270,28
-3.058.817,41
-873.452,87
-7.879.211,59
-7.768.019,33
-36.793,70
-74.398,56
0,00
-1.122.327,81
2.084,86
13.187,88
13.187,88
-63.838,36
55.955,82
-119.794,18

2.872.904,21
1.046.343,84
-150.355.368,88
-14.130.383,10
-52.136.637,07
-81.599.241,53
-2.489.107,18
488.722,26
391.022,01
97.700,25
-3.707.216,43
-2.874.988,08
-832.228,35
-6.749.809,22
-6.821.447,18
-39.092,54
110.730,50
0,00
-856.228,89
2.859,30
5.300,00
5.300,00
-76.683,56
63.251,95
-139.935,51

759.053,88

727.643,64

1.512.848,63
31.822,36
31.222,36
600,00
1.481.026,27
1.376.137,38
104.888,89
-1.198.335,48
-1.019.476,63
-178.858,85
179.761,35
31.657,78
148.103,57

1.751.372,54
4.459,17
3.859,17
600,00
1.746.913,37
1.656.947,96
89.965,41
-1.267.914,97
-1.106.450,19
-161.464,78
82.651,69
-74.438,98
157.090,67

494.274,50

566.109,26

1.253.328,38

1.293.752,90

-203.480,82

-239.099,60

1.049.847,56

1.054.653,30

1.049.847,56

1.054.653,30

B) OPERACIONS INTERROMPUDES
20. Resultat de l'exerc.proc.d'operacions interrompudes net d'imposts

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI - EXCEDENT

3
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PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ D’EXCEDENTS
En aplicació dels articles 66 a 69 de la Llei 18/2002 de Cooperatives de Catalunya i els articles
21 i 22 dels Estatuts de la Cooperativa, es proposa a l’Assemblea General la següent distribució
d’excedents:

2017

2016

1.049.847,56

1.054.653,30

FONS DE RESERVA OBLIGATORI (FRO)
El 30% de l'excedent cooperatiu de l'exercici
El 100% de la plusvàlua obtinguda per venda d’immobilitzat
El 50% del resultat extra cooperatiu
TOTAL DOTACIÓ FONS RESERVA OBLIGATORI

359.382,53
0,00
87.590,40
446.972,93

419.806,54
5.300,00
17.166,64
442.273,18

F.RESERVA VOLUNTARI ACTIVITATS PARTICIPADES

300.000,00

300.000,00

RETORNS COOPERATIUS
a) Aportacions Obligatòries Posteriors a Capital Social
B) Reintegrament als socis (una vegada aprovats els
Comptes Anuals per l'Assemblea)

151.437,32
151.437,31

156.190,06
156.190,06

TOTAL EXCEDENTS (Després dotació FEPC i IS)

29

30

31

32

33

34

35

36

