COMERCIALITZACIÓ

CRONOLOGIA DEL CANVI D’UBICACIÓ

114.864 porcs

29.174.027 litres

16,58 %

969 vedells

0,11 %

1,9 %

24,7% Escorxador 1

9,9% Carnovic

6,2% Escorxador 6

40,1% Central lletera 1

5,9% Central lletera 4

67,3% Escorxador 1

18,9% Escorxador 2

9,1% Escorxador 4

5,6% Escorxador 7

32,2% Central lletera 2

3,2% Formatgers

29% Carnovic

13,9% Escorxador 3

8,1% Escorxador 5

3,7% Escorxador 8

18,6% Central lletera 3

3,7% Escorxador 2

Juliol
2008

Aprovació, pel Ple de l’Ajuntament de Vic, de la permuta de les parcel·les del c/ Bisbe Morgades
per les situades al Polígon Malloles.

Febrer
2017

Presentació, pel Consistori a l’Ajuntament de Vic, del Pla que afecta les oficines
del c/ Bisbe Morgades de Vic.

Abril
2017

Aprovació, pel Consell Rector, d’iniciar el procés de recerca d’una nova ubicació per
l’Economat, farmàcia i serveis centrals de la CPV.

Nota: diferències calculades respecte el 2016

BOTIGUES
PLANA DE VIC
Vendes totals

1.902,52

JUNTS EN
CREIXEMENT
resum memòria
d’activitats 2017

LA COOPERATIVA
PLANA DE VIC
Som una cooperativa del sector de l’alimentació,
l’objectiu de la qual és crear un valor afegit tant
per als nostres socis com per al nostre entorn. Ens
basem en principis i valors ètics amb la finalitat
d’atendre les necessitats i les aspiracions dels
nostres socis de forma sostenible.

Treballem per ser un referent de confiança en tota
la cadena de valor agroalimentària, desenvolupant
activitats que van des del suport a la producció fins
a la venda al client final.

FABRICACIÓ DE PINSO
Pinsos servits

89.219,90

Cereal comprat

55.885,00

0,32 %

t

7,62 %

SECCIÓ
DE CRÈDIT

Juliol
2017

Firma del contracte de lloguer de la part superior de la nau situada a la carretera de Barcelona
a Puigcerdà, km. 70,4. Inici del projecte i adequació del local.

Novembre
2017

Els serveis centrals, comercials i veterinaris de porcí inicien el seu treball a les noves oficines
de Gurb. Canvi de la seu fiscal de l’Agrària Plana de Vic.

t

Cereal aportat pels socis

3,8

%

7,32 %

Nota: diferències calculades respecte el 2016

EVOLUCIÓ DELS DIPÒSITS
milers d’euros

2.200,4 milers d’euros (2016)

Comptes a la vista

4.402,49 milers €

Comptes ITF

2.155,61 milers €

3.936,41 milers €
3.161,56 milers €

10,59 %
46,67 %

Febrer
2018

Trasllat de la farmàcia de la Rambla Hospital al Carrer Bisbe Morgades.

EVOLUCIÓ INVERSIÓ CREDITÍCIA

Tancament de la botiga de Vic
(octubre 2017)

Inversió creditícia socis

1.262,59 milers € 1.676,77 milers €

32,80 %

Inversió creditícia altres

651,87 milers € 908,99 milers €

39,44 %

Resta inversions financeres
2016

SISTEMA DE GESTIÓ
DE QUALITAT

2017

2.938,08 milers €

3.379,59 milers €

Abril
2018

La part inferior de la nau de Gurb comença a estar disponible per la Cooperativa a partir
de la firma del contracte de lloguer signat. Inici del disseny del projecte.

La producció pinsos compostos per a
animals, la comercialització d’animals
i llet, els serveis veterinaris i la distribució de
productes agraris, ramaders i retroalimentació
estan certificats per la ISO 9001.

Pinso Porcí

Pinso Boví

6.552,49 t

Truges

Barreges (vaques de llet)

8.528,72 t

16.847,73 t

15 %

1%

Broiler

Garrins

Pinso vaques

1.542,62 t

6.716,39 t

1.692,22 t

5%

9%

18 %

Resta

Engreix

Boví de carn

1.127,37 t

40.156,75 t

6.124,58 t

24 %

3%

10 %

9%
Altres

15,03 %

Nota: diferències calculades respecte el 2016

Matèries Primeres

Juny
2018

Segon
semestre
2018

Presentació, a l’Assemblea de Socis, de la proposta del canvi de domicili social.

Previsió de trasllat de l’Economat, la farmàcia, la secció de crèdit i els serveis mediambientals a Gurb
i finalització de l’activitat als locals de Bisbe Morgades, 4 de Vic.

Nota: diferències calculades respecte el 2016

ECONOMAT I FARMÀCIA

LA INTERCOOPERACIÓ COM A MOTOR
DE LA COOPERATIVA

Vendes

1.034.715

Vendes farmàcia veterinària

€

8 % respecte el 2016
www.planadevic.com · Carretera Barcelona-Puigcerdà · (N. 152a), Km 70,4 · 08503 Gurb

1.036.216

€

13 % respecte el 2016

MAGNITUDS
ECONÒMIQUES

La correcta gestió
econòmica i els valors
de l’ètica en el negoci són
bàsics per obtenir recursos
per a la cooperativa
i dotar-nos de noves fonts
de finançament.

Com a mostra del nostre compromís amb la societat ens esforcem
per dur a terme una gestió eficient de la nostra activitat. Ens basem en
criteris ètics, de rendibilitat i de productivitat.

BALANÇ DE SITUACIÓ

L’equip humà de Plana de Vic és l’eix central del nostre projecte.
El conformem un equip de professionals qualificats, tècnicament
innovadors i creatius que comparteix els valors cooperatius.

milers €

2016

Patrimoni net · Passiu no corrent · Passiu corrent

12.657,43

milers €
milers €

7.996,94

milers €

6.692,08

milers €

7.686,56

2017

COMPROMÍS AMB
EL MEDI AMBIENT
A Plana de Vic treballem per minimitzar l’impacte
ambiental que genera la nostra activitat. La correcta
gestió de residus i la mitigació del canvi climàtic són
claus per a la sostenibilitat ambiental de la nostra
cooperativa.

La producció de pinsos
compostos per animals està
certificada amb la ISO14001.

GESTIÓ SOSTENIBLE DELS PURINS

5.678,19

milers €

milers €

13.594,84

15.400,67

milers €

10.931,89

milers €

19.157,32

milers €

8.816,15

EMPRESES PROVEÏDORES
DE L’ECONOMAT I LES BOTIGUES

Generem un entorn de
treball col·laboratiu, segur
i sostenible i promovem el
desenvolupament personal
i professional del nostre
equip humà.

INDICADORS ECONÒMICS
49.995,30 milers €

Xifra
de negoci

Actiu no corrent · Actiu corrent

EL NOSTRE EQUIP
DE PROFESSIONALS

PASSIU

ACTIU

2016

GESTIÓ SOCIAL

48.444,44 milers €

N

3,10 %

97

701,93 milers €

EBITDA

812,92 milers €

SOCIS ACTIUS

262,60 milers €

Resultat
explotació

Total
treballadors
3,2 %

15,81 %

386,04 milers €

74

10

8

5

indefinits

temporals

autònoms

ETT

respecte el 2016

2017

2016

de nitrogen
gestionades

2,17 %

0.03 %

t

2.285

13.144

t

de compostatge
gestionat
44 %

46,36 %

CONSUM DE RECURSOS
EN LA FABRICACIÓ DE
PINSOS

130

329,40 milers €

69,79 %

Pinso

124

280

Economat

242

192

Farmàcia

186

50

%
Dones al Comité
de direcció

Càrrecs de
responsabilitat

Nota: diferències calculades respecte el 2016

Plantilla
per gènere

3,85 %

4,11 %

0,047

m3 H2O/t

Produïda

RESULTATS FINANCERS
24 %

1003

Socis

520

Socis col·laboradors

997

%

Dones

Homes

44

%

Homes

56

1.725

hores

en formació

26.431

Kwh/t

Produïda

Nota: diferències calculades respecte el 2016

%

Dones

51,81

BONES PRÀCTIQUES PER A L’ESTALVI ENERGÈTIC 2017

€

destinats a formació*

Valor en
actiu fix

Fons de
maniobra

Nota: diferències calculades respecte el 2016

Ràtio qualitat
deute:
(PC/PT)

Cobrament
a clients

Economat

45,69 dies

1,96 dies

47,64 dies

67,03 dies

72,46 dies

0,69

5,43 dies

0,67

2.743,24 milers €

5.562,49 milers €

10.931,89 milers €

*S’ha utilitzat el 100% del FEFP (Fons
d’educació, formació i promoció)

8.816,15 milers €

360,94 milers €

134,73 milers €

167,91 %

2017

53

%

CAPACITACIÓ
I EDUCACIÓ 2017

50,68 %

2016

47

522

Percentatge de vendes a socis

Inversions
en actiu fix

m3

de purins
transportats

47,01 %

194 milers €

2017

1.331,7

Nota: diferències calculades respecte el 2016

PARITAT A L’ENTORN LABORAL
Resultat de
l’exercici

135
explotacions integrades
al Pla de Dejeccions

Farmàcia

Pinso

SALUT I SEGURETAT 2017
53,68%

Pagament
proveïdors

51,39%
89,70%

2016

2017

79,55%
95,55%

76,01%

5,00

2,82

dies de durada mitjana
de baixa

d’absentisme laboral
29,15 % respecte el 2016

%

Calorifugatge de tot el circuit
que va des de la caldera al
granulador: aquest procés
redueix la pèrdua de calor en el
circuit, amb un impacte en estalvi
energètic.

Canvi de la rampa de vapor:
s’obté un vapor de major qualitat,
fet que permet un increment
de la producció de 2t/h amb
un grànul de major qualitat i un
estalvi energètic en el procés.

Canvi de la lluminària del
magatzem de la fàbrica a LEDS.

