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El 2020 va ser l’any de l’esclat de
la pandèmia, però malgrat l’aturada de l’activitat sectors com els
que lideren l’economia osonenca

Dilluns, 20 de desembre de 2021

són els que més van treballar i
créixer. Així queda reflectit en els
balanços econòmics de les principals empreses d’Osona.

Els sectors de l’alimentació
i la distribució creixen
amb la pandèmia i la PPA
La majoria d’empreses d’aquests sectors van millorar resultats el 2020

Isaac Moreno

La pandèmia de coronavirus
va aturar el món la primavera
del 2020 i l’economia d’Osona, el Ripollès i el Moianès
no en va ser cap excepció.
Ara bé, la contracció del
valor afegit brut a Osona
(-8,1%) fora menor que a
la resta del país (-11,3%),
segons les dades que recull
l’anuari econòmic comarcal
del BBVA del 2020, dirigit
per Josep Oliver, doctor en
Ciències Econòmiques per
la UAB i catedràtic d’Economia Aplicada a la mateixa
universitat. A esmorteir
l’impacte de la pandèmia

sobre l’economia d’Osona hi
van contribuir principalment
dos sectors econòmics que
analitzem avui en la primera
entrega del Dossier Empreses

La contracció del
VAB a Osona
(-8,1%) va ser tres
punts inferior a la
dada catalana
del 2020: la indústria agroalimentària –servei essencial
i beneficiada encara per
la crisi de la pesta porcina
africana (PPA) a la Xina– i

el sector serveis, o més concretament el del comerç,
amb el Grup Bon Preu com a
abanderat.
Va ser el sector serveis el
que va reflectir una reducció
més continguda del VAB a
Osona durant el 2020 (-6,3%).
Però que la dada osonenca
millori la mitjana catalana
també hi va contribuir la
indústria agroalimentària,
que genera el 41% del VAB
de la comarca. Si la contracció a tot el sector industrial
va ser el 10,4%, la dada es
reduïa en l’agroalimentari
fins al 6,9%. A més, que hi
hagi hagut un retrocés en
el VAB no implica que les
empreses que avui analitzem

El carro de la compra s’havia d’omplir igualment durant el confinament i els sectors de la distri

no hagin continuat incrementant la facturació i els
beneficis, com es pot observar en la majoria dels casos.
El grup de distribució amb
seu a les Masies de Voltregà
continua essent l’empresa
que més factura a Osona,

L’anàlisi de 25 empreses que facturen
conjuntament 4.700 milions d’euros
El dossier que teniu a les mans i que analitza cada any les
xifres econòmiques de les principals empreses d’Osona se centra en aquesta primera entrega en les indústries del sector de
l’alimentació i la distribució i l’agroalimentari. S’hi inclouen
les companyies que facturen a partir de 25 milions d’euros
anuals, que en altres anys hi havien arribat o estan a punt de
fer-ho. Ara bé, no totes han presentat el balanç econòmic a
aquestes alçades i per això en falten cinc del sector agroalimentari: Mafriges, Grup Baucells Alimentació, General Pecuaria,
Piensos Compuestos Victoria i Promic. Les 25 empreses analitzades van facturar conjuntament 4.700 milions d’euros el
2020 i donen feina a 12.500 persones. Entre totes van obtenir
un benefici superior als 140 milions d’euros. En comptades
excepcions en la majoria dels casos tant la xifra de negoci com
el benefici van incrementar respecte al 2019.
Vic

 

 

Alimentació i distribució

amb una xifra de negoci
de 1.600 milions d’euros el
2020, i és la tercera cadena
de supermercats amb més
quota de mercat a Catalunya,
per darrere de Mercadona i
el grup Dia. També supera
els 1.000 milions d’euros

Sector agroalimentari

Empreses analitzades

11

14

Patrimoni net conjunt

625.396.238 €

160.110.618 €

Facturació conjunta

3.235.770.379 €

1.465.629.392 €

Resultat net conjunt

79.839.700 €

58.229.038 €

Variació facturació 2019-2020 (+)

9,2%

9,2%

Variació resultat net conjunt (+)

32,5%

42,8%

Personal assalariat conjunt

10.897

1.744

Els subscriptors d’
poden ser el
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premiar amb primes l’esforç
de la plantilla durant el confi·
nament.
De les 11 empreses analit·
zades del sector alimentari
només una va tancar el 2020
amb pèrdues. Es tracta de
Fibran, de Sant Joan de les
Abadesses, amb números
vermells per segon any con·

TUMISU

Bon Preu
i Tarradellas
superen els
1.000 milions
de facturació

bució i l’alimentació no van parar de treballar

facturats Casa Tarradellas,
que acaba de posar en funci·
onament un nou magatzem
logístic a Gurb. Les dues
empreses constaten que es
van sobreposar a la pandèmia
donant resposta a l’incre·

ment de demanda quan la
població estava confinada i
gestionant plantilles oscil·
lants per les baixes i les qua·
rantenes. De fet, juntament
amb Le Porc Gourmet van
ser de les empreses que van

secutiu, però millorant el
resultat del 2019. S’atribueix
a la diferència de marge
entre els preus de compra i de
venda. Hi ha tres casos més
d’empreses que tot i tancar
amb beneficis han facturat
menys que l’any anterior. En
aquest cas, s’atribueix direc·
tament a la pandèmia, ja que
per exemple dues d’elles,
Frigorífics Ferrer i Embo·
tits Espina, confien part del
negoci a la restauració, un
sector afectat per les restric·
cions per evitar contagis.
En l’altre grup de les
empreses analitzades en
aquest dossier, el de les
càrnies, amb un total de 15
companyies, també n’hi ha
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d’afectades pel tancament de
la restauració i els mercats
locals. És el cas de Viñas i
Vilarta, que a diferència de
la resta tracten amb bestiar
boví. En tots dos casos han
vist reduïda la facturació i el
resultat, però sense entrar en
pèrdues. Una tendència sem·
blant ha tingut l’Escorxador
del Moianès.
En canvi la gran majoria
d’empreses de la cadena del
porcí van continuar gaudint
de la bonança del sector
derivada del brot de PPA
que afectava la Xina. La fac·
turació i els beneficis van
continuar incrementant. Hi
ha tres càrnies que facturen
més de 100 milions d’euros
i la que més creix és Costa
Food Mead, que amb una fac·
turació rècord de 373 milions
i un benefici de 12,6 milions
supera Patel (que manté un
creixement més sostingut)
com la càrnia d’Osona amb la
xifra de negoci més alta.
El 2021 ha continuat amb
la mateixa tendència a l’alça
del preu del porc durant el
primer semestre. Ara bé,
amb la Xina recuperada de la
PPA i decidida un altre cop
a prioritzar el mercat intern,
s’està a l’expectativa de com
evolucionarà l’exportació. I
més tenint en compte que el
gegant asiàtic ha començat
a deshomologar escorxadors
estrangers com és el cas dels

27

osonencs Costa Food Meat i
Grup Baucells Alimentació.
Per ara, les demandes en paï·
sos del centre d’Europa, com
Alemanya, on també s’hi ha
detectat PPA, són una alter·
nativa a curt termini, però el
sector treballa en la recerca
de nous mercats a tots els
continents.
Explorar nous mercats,
possibles canvis d’accionariat
i el sempre present i cada
cop més imperant repte de
l’economia circular per donar
resposta a l’emergència cli·
màtica són, ara per ara, els
reptes d’un sector que en els
darrers anys ha tirat del car·
ro de l’economia osonenca.

12.500 llocs
de treball
Les 25 empreses analit·
zades ocupaven pràctica·
ment 12.500 treballadors
el 2020. Només Bon Preu
tenia més de la meitat dels
assalariats (7.032), segui·
da de Casa Tarradellas
(2.058). La tercera amb
més ocupació però ja lluny
d’aquests registres és una
càrnia, Costa Food Meat
(472). A partir d’aquí, el
nombre de treballadors
oscil·la entre els 0 de
Compraporc o els set de
Nunest Food i els 378 de
Monells.
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La facturació va continuar creixent
durant el 2020 majoritàriament a la
indústria càrnia d’Osona. El brot de
PPA a la Xina va mantenir la deman-
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da de carn de porc per al gegant asiàtic, la qual cosa va fer que l’impacte
de la covid es notés poc en el compte
de resultats de les empreses exporta-

dores de porc. Les que depenen del
mercat local i que van veure aturada
la demanda pel tancament de l’hostaleria es van sobreposar a la situació.

La Xina permet mantenir resultats
El sector porcí va continuar aprofitant la bombolla asiàtica durant el 2020, tot i l’entrebanc de la pandèmia

COSTA
FOOD
MEAT

PATEL

CARNICAS PINSOS
MONTRONILL SANT
ANTONI

PATEL, SAU
L’empresa osonenca del grup
Vall Companys ha mantingut un creixement sostingut

COMPRAPORC 2010

ESCORXADOR DEL
MOIANÈS

J VIÑAS

GRUP
GEPORK

VILARTA

LE PORC
S.T. LES
GOURMET CABANYES

durant l’any 2020, quan es van
executar bona part de les obres
del nou magatzem de set pisos
construït al costat de l’escorxa-

ESFOSA

21.548.589 €

30.736.151 €

31.121.053 €

35.457.204 €

37.122.910 €

58.839.571 €

67.089.921 €

71.281.033 €

76.305.050 €

87.542.350 €

93.078.726 €

116.936.037 €

365.418.299 €

Facturació empreses sector agroalimentari
373.152.498 €

COSTA FOOD MEAT, SL
Des que el 2018 l’antiga Càrniques Toni Josep va canviar
la denominació social per
Costa Food Meat, integrada al Grup Costa, aquesta
societat no ha fet més que
incrementar notablement les
seves xifres. Dels gairebé 253
milions d’euros que va facturar el 2019 (incrementant en
83,6% la dada del 2018) ha
passat a facturar 373 milions
el 2020 (+47,5%). D’aquesta
manera ha superat Patel en
volum de negocis. Encara
són més notoris els resultats,
que es van multiplicar per
sis entre 2019 i 2020. Durant
aquest exercici, Costa Food
Meat també va destinar
946.000 euros a la compra a
l’Incasòl de tres parcel·les del
polígon El Puig Vell de Roda,
on l’any anterior havia comprat Incar Foods.

NUNEST CARNIQUES
FOOD
OSONA

dor i la sala de desfer de Sant
Martí Sescorts. En l’any de la
pandèmia, i en el qual les llotges de porcí van continuar pen-

dents de l’evolució de la PPA a
la Xina, Patel va facturar 364
milions, una xifra un 4,65%
més alta que el 2019. Patel
continua amb una elevada rendibilitat, amb un benefici de
34,6 milions. El nou magatzem,
que li dona més capacitat, les
homologacions internacionals
i la tasca feta en recerca per
allargar la vida útil de la carn
de porc fresca fan ser optimistes els responsables de la companyia de cara a afrontar els
reptes més immediats.
INDUSTRIAS CÁRNICAS
MONTRONILL, SA
Montronill és de les poques
empreses del seu sector que
no ha estat absorbida per cap
dels grans grups carnis estatals
i segueix sent propietat de la
família Castañé Sales de Gurb.
(Continua a la pàgina 29)
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Costa Food Meat, SL

Seu social
Activitat principal

Patel, SAU
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Indústrias Cárnicas
Montronill, SA

Pinsos Sant Antoni

Vic

Sant Martí Sescorts

Vic

Vic

Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

Sacrifici de bestiar i preparació i conservació de carn

Elaboració de pinsos i explotacions ramaderes

18.414.357 €

10.826.779 €

Compraporc 2010
Sant Julià de Vilatorta

Comerç a l’engròs d’animals
vius i productes carnis

Balanç de situació
Actiu no corrent

51.244.034 €

54.558.986 €

Existències

15.472.801 €

18.752.014 €

5.772.926 €

9.258.325 €

-€

Deutors

63.594.031 €

16.243.543 €

11.825.641 €

8.309.153 €

6.392.712 €

Tresoreria

12.902.089 €

14.151 €

3.481.662 €

11.155.058 €

2.911.907 €

108.517 €

2.414.843 €

2.434.876 €

-€

-€

92.077.437 €

37.424.550 €

23.515.105 €

28.722.537 €

9.304.619 €

143.321.472 €

91.983.537 €

41.929.462 €

39.549.315 €

9.304.619 €

Patrimoni net

29.592.525 €

12.326.318 €

19.525.719 €

18.949.528 €

2.467.402 €

Passiu no corrent

18.688.880 €

1.221.366 €

3.599.789 €

7.958.988 €

538.930 €

Passiu no corrent

95.040.067 €

78.435.853 €

18.803.954 €

12.640.799 €

6.298.288 €

143.321.472 €

91.983.537 €

41.929.462 €

39.549.315 €

9.304.619 €

Ingressos explotació

373.152.498 €

365.418.299 €

116.936.037 €

93.078.726 €

87.542.350 €

Consums d’explotació

-286.264.867 €

-276.444.226 €

-100.598.124 €

-78.136.421 €

-85.181.058 €

Despeses de personal

-16.248.879 €

-8.718.686 €

-3.235.275 €

-4.475.773 €

-€

Altres despeses d’explotació

-46.505.950 €

-50.649.887 €

-8.108.929 €

-6.123.940 €

-1.653.908 €

Resultat brut d’explotació

24.132.802 €

29.605.500 €

4.993.709 €

4.342.592 €

707.384 €

Amortització d’immobilitzat

-3.455.698 €

-2.616.683 €

-933.349 €

-1.202.172 €

-€

Altres actius corrents
Actiu corrent
Actiu total

Patrimoni net i passiu

-€

COMPTE DE RESULTATS

Altres resultats

-466.918 €

-3.392.798 €

-1.518.931 €

232.170 €

1.763 €

-3.777.204 €

17.173.117 €

37.796 €

-125.644 €

-259.234 €

16.432.982 €

40.769.136 €

2.579.225 €

3.246.946 €

449.913 €

-3.823.184 €

-6.110.526 €

-775.282 €

-965.470 €

-112.478 €

12.609.798 €

34.658.610 €

1.803.943 €

2.281.475 €

337.435 €

Facturació 2019

253.022.279 €

349.449.237 €

105.183.342 €

85.422.107 €

84.201.358 €

Facturació 2020

373.152.498 €

365.418.299 €

116.936.037 €

93.078.726 €

87.542.350 €

47,5%

4,6%

11,2%

9,0%

4,0%

Resultat 2019

2.018.167 €

22.854.892 €

4.068.839 €

1.969.319 €

143.645 €

Resultat 2020

12.609.798 €

34.658.610 €

1.803.943 €

2.281.475 €

337.435 €

Resultat financer
Resultat abans d’impostos
Impost sobre societats
Resultat net de l’exercici
RÀTIOS I MAGNITUDS

Variació facturació 2019-2020

Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra
Despeses de personal / persona
Vendes / persona

51,6%

-55,7%

15,9%

134,9%

-41.011.303 €

4.711.151 €

16.081.738 €

3.006.331 €

34.426 €

44.034 €

42.569 €

62.164 €

-€

790.577 €

1.845.547 €

1.538.632 €

1.292.760 €

-€

10,8%

10,5%

7,0%

9,5%

0,8%

Personal assalariat

472

198

76

72

-

Solvència

0,81

0,47

1,05

1,39

1,36

46,6%

47,9%

26,5%

114,7%

108,7%

277,1%

3,4%

9,5%

1,5%

2,5%

0,4%

42,6%

281,2%

9,2%

12,0%

13,7%

LLEGENDA
Fons de maniobra = actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Continua a la pàgina 30)

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

Resultat net

PATEL

CARNICAS PINSOS
MONTRONILL SANT
ANTONI

COMPRAPORC 2010

ESCORXADOR DEL
MOIANÈS

J VIÑAS

GRUP
GEPORK

VILARTA

LE PORC
S.T. LES
GOURMET CABANYES

ESFOSA

313.357 €

1.209.744 €

335.130 €

793.250 €

948.587 €

1.803.943 €
COSTA
FOOD
MEAT

NUNEST
FOOD

CARNIQUES
OSONA

-396.793 €

PINSOS SANT ANTONI, SA
La facturació de Pinsos Sant

25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

34.658.610 €

El 2020 va facturar 116,72 milions d’euros, superant en un
11,2% la dada de l’any anterior. Aquest increment s’explica
per l’augment de les exportacions fora de la UE, on durant el
2020 van facturar 46,8 milions,
el 40% de les vendes. Per contra, el seu resultat, d’1,8 milions, és clarament inferior al de
2019, que superava els 4 milions. Té una bona salut financera, amb un patrimoni net de
19,5 milions, que cobreix el
46,6% del seu actiu.

Antoni el 2020, de 93 milions
d’euros, creix un 9% respecte
al 2019. També creix un 15,9%
el resultat, de 2,28 milions. La
companyia continua apostant
per la reducció del nitrogen
en els pinsos que elaboren per
reduir l’impacte de les dejeccions ramaderes i avançant en la
innovació i l’elecció i control
de les matèries primeres. En
el compromís per reduir la
petjada de carboni també s’hi
emmarca la nova granuladora
d’alt rendiment en la qual es va
invertir el 2020 abans d’afrontar l’increment de preus de les
matèries primeres.

> 1,5

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

12.609.798 €

(Ve de la pàgina 28)

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

1.017.423 €

Rendibilitat financera

13,4%
646,2%

1.128.036 €

Marge de benefici

20,6%
384,3%

1.189.043 €

Endeutament

337.435 €

Importància dels fons propis

2.281.475 €

Valor afegit / vendes (%)

524,8%
-2.962.630 €
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Escorxador comarcal del
Moianès

Seu social
Activitat principal
Balanç de situació
Balanç de situació
Actiu no corrent
Actiu no corrent
Existències
Existències
Deutors
Deutors
Tresoreria
Tresoreria
Altres actius corrents
Actiu corrent
Actiu corrent

Sala de desfer J. Viñas
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Grup Gepork

Vilarta

Le Porc Gourmet

Moià

Vic

Les Masies de Roda

Gurb

Santa Eugènia de Berga

Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

Processat i conservació de carn
bovina

Comerç de productes farmacèutics i explotacions ramaderes

Explotacions de bestiar boví

Sacrifici de bestiar i preparació
i conservació de carn

€ x 1000
11.236.042 €
7.085.037 €
1.693.199 €
298.120 €
9.919.541 €
8.671.113 €
3.230.330 €
1.259.350 €
59.667 €
10.239.526 €
14.902.738 €

€ x 1000
11.376.589 €
2.905.857 €
2.695.313 €
10.433.866 €
9.721.826 €
15.461.676 €
3.069.842 €
356.019 €
1.526.773 €
26.536.239 €
17.013.754 €

€ x 1000
8.203.967 €
882.285 €
11.162.653 €
95.291 €
9.680.207 €
4.431.332 €
1.260.879 €
2.025.917 €
361.664 €
6.568.168 €
22.465.403 €

€ x 1000
7.345.287 €
33.811.980 €
163.150 €
666.360 €
5.981.053 €
5.177.430 €
3.413.988 €
3.340 €
11.064 €
6.354.650 €
9.569.255 €

€ x 1000
36.116.580 €
35.661.299 €
741.340 €
675.018 €
4.223.190 €
2.850.774 €
2.700 €
757.419 €
611.950 €
4.383.709 €
5.579.170 €

Actiu
Actiu total

17.324.563 €
26.138.779 €

29.442.097 €
28.390.343 €

7.450.453 €
30.669.370 €

40.166.630 €
16.914.542 €

40.045.008 €
41.695.750 €

Patrimoni net
Patrimoni net
Passiu no corrent
Passiu no corrent
Passiu corrent
Passiu no corrent

11.752.629 €
13.072.162 €
21.690 €
3.302.209 €
5.550.244 €
9.764.409 €

3.825.961 €
9.841.145 €
2.427.337 €
3.910.285 €
23.188.798 €
14.638.913 €

2.739.104 €
4.743.384 €
42.716 €
5.240.222 €
4.668.633 €
20.685.764 €

7.184.860 €
12.701.216 €
400.180 €
16.679 €
32.581.600 €
4.196.647 €

14.689.206 €
5.462.930 €
12.597.656 €
370.280 €
12.758.146 €
35.862.540 €

Patrimoni net i passiu
Patrimoni net i passiu

17.324.563 €
26.138.779 €

29.442.097 €
28.390.343 €

7.450.453 €
30.669.370 €

40.166.630 €
16.914.542 €

40.045.008 €
41.695.750 €

COMPTE DE RESULTATS
COMPTE DE RESULTATS
Ingressos explotació
Ingressos explotació
Consums d’explotació
Consums d’explotació
Despeses de personal
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Altres despeses d’explotació
Resultat brut d’explotació
Resultat brut d’explotació
Amortització d’immobilitzat
Amortització d’immobilitzat
Altres resultats
Altres resultats
Resultat financer
Resultat financer
Resultat abans d’impostos
Resultat abans d’impostos
Impost sobre societats
Impost sobre societats
Resultat de l’exercici
Resultat net de l’exercici

72.362.771 €
76.305.050 €
-66.576.837 €
-67.523.790 €
-506.938 €
-1.832.712 €
-3.257.301 €
-4.635.553 €
2.021.695 €
2.312.995 €
-256.184 €
-666.573 €
15.871 €
75.851 €
-12.201 €
-148.715 €
1.769.182 €
1.573.558 €
-405.122 €
-384.515 €
1.364.060 €
1.189.043 €

55.527.902 €
71.281.033 €
-46.171.932 €
-59.174.199 €
-3.962.529 €
-4.099.816 €
-3.659.857 €
-5.501.220 €
1.733.583 €
2.505.798 €
-311.742 €
-990.849 €
-6.110 €
93.786 €
-318.983 €
-149.340 €
1.096.748 €
1.459.395 €
-238.296 €
-331.359 €
858.452 €
1.128.036 €

52.558.760 €
67.089.921 €
-49.499.565 €
-54.304.346 €
-339.322 €
-5.038.005 €
-2.080.231 €
-5.252.628 €
639.642 €
2.494.942 €
-44.649 €
-488.316 €
743 €
-61.137 €
-14.230 €
-728.552 €
581.506 €
1.216.937 €
-131.358 €
-199.514 €
450.148 €
1.017.423 €

33.676.780 €
58.839.571 €
-14.252.580 €
-54.991.099 €
-3.280.980 €
-497.977 €
-10.732.370 €
-1.912.764 €
5.410.850 €
1.437.731 €
-4.118.820 €
-261.404 €
26.710 €
69.346 €
-446.590 €
-11.602 €
872.150 €
1.234.071 €
-174.160 €
-285.485 €
697.990 €
948.587 €

31.245.270 €
37.122.910 €
-10.038.619 €
-16.720.030 €
-6.714.965 €
-4.863.320 €
-9.393.772 €
-10.808.730 €
5.097.914 €
4.730.830 €
-3.498.594 €
-3.307.640 €
125.583 €
-35.920 €
-272.238 €
-460.480 €
1.452.665 €
926.790 €
-290.728 €
-133.540 €
1.161.937 €
793.250 €

77.352.721 €
84.056.424 €
72.362.771 €
76.305.050 €
-6,5%
-9,2%
1.486.942 €
3.109.719 €
1.364.059 €
1.189.043 €
-8,3%
-61,8%
4.689.282 €
5.138.329 €
28.163 €
38.994 €
4.020.154 €
1.623.512 €
3,5%
5,4%
18
47

51.229.752 €
76.984.488 €
55.527.902 €
71.281.033 €
8,4%
-7,4%
623.993 €
1.354.911 €
858.452 €
1.128.036 €
37,6%
-16,7%
3.347.441 €
2.374.841 €
32.216 €
33.063 €
451.446 €
574.847 €
10,3%
9,3%
123
124

62.661.972 €
55.527.902 €
52.558.760 €
67.089.921 €
-16,1%
20,8%
614.897 €
858.452 €
450.147 €
1.017.423 €
-26,8%
18,5%
1.899.535 €
1.779.639 €
56.554 €
34.986 €
8.759.793 €
465.902 €
1,9%
11,2%
6
144

29.454.940 €
72.362.771 €
33.676.780 €
58.839.571 €
14,3%
-18,7%
-472.680 €
1.364.059 €
697.990 €
948.587 €
-247,7%
-30,5%
-26.226.950 €
5.372.608 €
30.101 €
29.293 €
308.961 €
3.461.151 €
31,8%
3,3%
109
17

29.524.470 €
33.676.780 €
31.245.270 €
37.122.910 €
5,8%
10,2%
1.046.560 €
697.990 €
1.161.937 €
793.250 €
11,0%
13,6%
-8.374.437 €
-30.283.370 €
34.793 €
30.587 €
161.893 €
233.477 €
40,2%
25,8%
193
159

1,84
1,14
67,8%
50,0%
47,4%
100,0%
1,9%
1,6%
11,6%
9,1%

1,04
0,92
13,0%
34,7%
669,5%
188,5%
1,5%
1,6%
22,4%
11,5%

1,39
0,87
36,8%
15,5%
172,0%
546,6%
0,9%
1,5%
16,4%
21,4%

0,19
2,27
17,9%
75,1%
459,0%
33,2%
2,1%
1,6%
9,7%
7,5%

0,17
0,15
36,7%
13,1%
172,6%
663,2%
3,7%
2,1%
7,9%
14,5%

RATIS I MAGNITUDS
RÀTIOS I MAGNITUDS
Facturació 2018
Facturació 2019
Facturació 2019
Facturació 2020
Variació facturació 2018-2019
Variació facturació 2019-2020
Resultat 2018
Resultat 2019
Resultat 2019
Resultat 2020
Variació resultat 2018-2019
Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra
Fons de maniobra
Despeses de personal / persona
Despeses de personal / persona
Vendes / persona
Vendes / persona
Valor afegit / vendes (%)
Valor afegit / vendes (%)
Personal assalariat (mitjana anual)
Personal assalariat
Solvència
Solvència
Importància dels fons propis
Importància dels fons propis
Endeutament
Endeutament
Marge de benefici
Marge de benefici
Rendibilitat financera
Rendibilitat financera

LLEGENDA
Fons de maniobra = actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 29)

COMPRAPORC 2010, SL
Aquesta comercial del sector
porcí va incrementar la facturació un 4% durant el 2020
arribant als 87,5 milions d’euros. També va millorar la seva
rendibilitat amb un benefici de
337.435 euros. La companyia és
de Blai Parés, antic propietari
de Patel, i es dedica exclusivament a la compra i venda, sense
cap treballador a la plantilla, ni
immoble, màquina o vehicle.
ESCORXADOR COMARCAL DEL MOIANÈS, SA
És de les poques empreses

del seu àmbit que la crisi de
la covid-19 va afectar directament als resultats (1,1 M€) i
a la facturació (76 M€). Tot i
ser positius en els dos casos,
van caure un 61,8% i un 9,2%,
respectivament. La facturació
va caure durant els mesos del
confinament. A més, la diferència de tendència entre el preu
de compra i el de venda els va
obligar a congelar carn a l’espera que pugés el preu de mercat.
Durant el 2020 han fet inversions per valor de 888.000 euros.
SALA DE DESFER I
MAGATZEM FRIGORÍFIC
J. VIÑAS, SA
La pandèmia va tenir incidèn-

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

cia en el negoci del grup Viñas
dedicada al vacum de carn. El
tancament de l’hostaleria va
provocar que no fos fàcil vendre i valoritzar els productes
del canal Horeca (llom, filets
o entrecots). Això explicaria
que la facturació el 2020 es
reduís en un 7,4%, situant-se
en els 71,18 milions. El resultat
després d’impostos superava
el milió d’euros per segon any
consecutiu. Amb tot, en la darrera dècada (2011-20) ha incrementat la facturació un 60% i
ha millorat molt la seva rendibilitat. Durant el 2020, el grup
Viñas va iniciar l’exportació a
noves destinacions com el Japó
o el Pròxim Orient i té l’objec-

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

tiu d’arribar a les Filipines i el
Vietnam després d’aconseguir
les homologacions.

va facturar prop de 67 milions
d’euros (+20,8%) i el benefici
ha superat el milió d’euros.

GRUP GEPORK, SA
Durant el 2020, el grup Gepork
va iniciar les obres del nou
magatzem logístic robotitzat
de Gurb, en el qual inverteixen
11 milions d’euros amb l’objectiu d’unificar físicament tots
els productes que distribueix
la companyia dedicada al
comerç de productes zoosanitaris, inseminació artificial,
comerç a l’engròs d’animals
vius i cria i engreix de bestiar. La inversió arriba al final
d’una dècada durant la qual ha
doblat la facturació. El 2020

VILARTA, SA
Per segon any consecutiu,
aquesta comercial de compra
i venda de vedells va baixar la
xifra de negoci ingressant un
19% menys que el 2019. Va facturar 58,5 milions i va obtenir
uns resultats de 948.000 euros,
baixant del milió d’euros per
primer cop des del 2015. Amb
tot, és una empresa molt solvent. El seu patrimoni net s’ha
triplicat l’última dècada, passant de 4,1 milions a 12,7 i a 31
(Continua a la pàgina 31)

ECONOMIA
EL 9 NOU

Resultats econòmics d’empreses 2020

Serveis turístics Les
Cabanyes, SLU

Seu social

Escorxador frigorífic
d’Osona

Torelló

Activitat principal

Nunest Food

Dilluns, 20 de desembre de 2021

Càrniques d’Osona

Vic

Vic

Serveis agrícoles i ramaders
(engreix de bestiar porcí)

Escorxador frigorífic

Comerç a l’engròs d’animals
vius i productes carnis

10.884.178 €

37.259.081 €

838.510 €

Vic
Especejament i comerç de
carn porcina

Balanç de situació
Actiu no corrent
Existències

11.892.866 €

13.027.740 €

696.970 €

258.702 €

937.095 €

1.904.800 €

2.763.348 €

3.029.876 €

3.619.660 €

98.545 €

1.008.283 €

1.969.470 €

168.895 €

3.137.117 €

109.212 €

11.241 €

1.823.659 €

Actiu corrent

18.168.202 €

4.577.812 €

5.269.289 €

6.549.310 €

Actiu total

29.052.380 €

41.836.893 €

6.107.798 €

18.442.176 €

Patrimoni net

1.663.296 €

17.827.203 €

3.052.461 €

8.885.329 €

Passiu no corrent

1.847.193 €

11.998.651 €

18.787 €

3.296.313 €

Passiu no corrent

25.541.892 €

12.011.040 €

3.036.551 €

6.260.534 €

29.052.380 €

41.836.893 €

6.107.798 €

18.442.176 €

Ingressos explotació

35.457.204 €

31.121.053 €

30.736.151 €

21.548.589 €

Consums d’explotació

-30.809.150 €

-10.231.029 €

-28.028.137 €

-11.588.945 €

Deutors
Tresoreria
Altres actius corrents

Patrimoni net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

Despeses de personal

-890.175 €

-6.960.182 €

-256.302 €

-7.674.554 €

Altres despeses d’explotació

-1.685.876 €

-8.769.791 €

-1.970.803 €

-2.175.467 €

Resultat brut d’explotació

2.072.003 €

5.160.051 €

480.909 €

109.623 €

Amortització d’immobilitzat

-1.482.661 €

-3.413.713 €

-54.407 €

-443.981 €

Altres resultats

619.388 €

122.757 €

-8.916 €

10.435 €

Resultat financer

-768.851 €

-303.460 €

-12.157 €

-191.505 €

Resultat abans d’impostos

439.879 €

1.565.635 €

405.429 €

-515.428 €

Impost sobre societats

-104.749 €

-355.891 €

-92.072 €

118.635 €

Resultat net de l’exercici

335.130 €

1.209.744 €

313.357 €

-396.793 €

Facturació 2019

31.943.300 €

31.245.270 €

52.558.760 €

26.702.187 €

Facturació 2020

35.457.204 €

31.121.053 €

30.736.151 €

21.548.589 €

11,0%

-0,4%

-41,5%

-19,3%

Resultat 2019

287.977 €

1.161.937 €

450.147 €

444.213 €

Resultat 2020

335.130 €

1.209.744 €

313.357 €

-396.793 €

RÀTIOS I MAGNITUDS

Variació facturació 2019-2020

Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra

16,4%

4,1%

-30,4%

-189,3%

-7.373.690 €

-7.433.228 €

2.232.738 €

288.776 €

Despeses de personal / persona
Vendes / persona

27.818 €

35.511 €

36.615 €

38.373 €

1.108.038 €

158.781 €

4.390.879 €

107.743 €

8,4%

38,9%

2,4%

36,1%

32

196

7

200

0,66

0,19

1,72

0,69

Valor afegit / vendes (%)
Personal assalariat
Solvència
Importància dels fons propis
Endeutament

5,7%

42,6%

50,0%

48,2%

1646,7%

134,7%

100,1%

107,6%

0,9%

3,9%

1,0%

-1,8%

20,1%

6,8%

10,3%

-4,5%

Marge de benefici
Rendibilitat financera
LLEGENDA
Fons de maniobra = actiu corrent - passiu corrent

negatiu

positiu

Valor afegit = ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)

< 0,5

0,5 - 1,5

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total

< 25%

25-50% > 50%

Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)

> 120%

80-120% < 80%

Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació

negatiu 0-3%

> 3%

Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

negatiu 0-5%

> 5%

(Ve de la pàgina 30)

COSTA
FOOD
MEAT

PATEL

CARNICAS PINSOS
MONTRONILL SANT
ANTONI

COMPRAPORC 2010

ESCORXADOR DEL
MOIANÈS

J VIÑAS

GRUP
GEPORK

VILARTA

17.827.203 €

8.885.329 €
3.052.461 €

1.663.296 €

5.462.930 €

12.701.216 €
4.743.384 €

2.467.402 €

9.841.145 €

13.072.162 €

18.949.528 €

de desembre de 2020 cobria el
75% del seu actiu total.

12.326.318 €

19.525.719 €

29.592.525 €

Patrimoni net

LE PORC
S.T. LES
GOURMET CABANYES

ESFOSA

NUNEST CARNIQUES
FOOD
OSONA

LE PORC GOURMET, SL
L’escorxador de Santa Eugènia,
pertanyent al Grupo Jorge, va
facturar 37,1 milions d’euros
el 2020, incrementant la dada
interanual en un 10,2%. Ara bé,
a l’hora d’avaluar els números
cal tenir en compte que principalment treballa per a les
empreses del mateix grup. La
seva posició financera és molt
poc sòlida. El patrimoni net
de 5,4 milions cobreix només
el 13% dels seus actius i té un
deute de més de 36 milions. En

31

deu anys la facturació ha crescut un 80%. En els tres darrers
anys s’ha quadruplicat el pes
de la massa salarial sobre els
ingressos (del 4% al 16%) per
la regularització dels treballadors, que abans contractaven a
través de cooperatives.
SERVEIS TURÍSTICS LES
CABANYES, SLU
El grup de granges amb seu a
Torelló dedicada a l’engreix
de bestiar porcí ha continuat incrementant la xifra de
negoci. La facturació de 35,4
milions ha crescut un 11% i
el benefici, de 335.000 euros,
ha augmentat un 16,4%. Té
un únic client que ha rebut
l’homologació per exportar a
la Xina. Durant el període analitzat ha convertit una granja
d’engreix en granja de mares.
ESCORXADOR FRIGORÍFIC D’OSONA (ESFOSA)
És una empresa de serveis que
sacrifica porcs per a tercers,
principalment, empreses
vinculades. Els socis actuals
d’Esfosa són Montronill, Baucells i Embutidos Subirats. La
seva facturació (31,1 milions)
ha crescut un 49% en 10 anys
i el pes de la massa salarial
sobre els ingressos és només
del 24% xifra sorprenentment baixa tenint en compte
que es tracta d’una empresa
de serveis. Del seu informe
de gestió es dedueix que els
últims anys ha reduït l’activitat (226.000 tones el 2018 per
208.000 el 2020). Per al 2021
preveien recuperar activitat.
Han invertit en la remodelació
de les instal·lacions i han estat
guardonats per Foment per la
gestió de la pandèmia.
NUNEST FOOD, SLU
Aquesta empresa de caire
comercial, amb només set treballadors, va tancar l’any 2020
amb una facturació de 30 milions, una dada inferior a la dels
exercicis anteriors. El 2017
havia facturat 63 milions. La
caiguda de la xifra de negoci,
d’un 41,5%, s’explica en part
per la baixada de demanda del
mercat asiàtic, on venen grans
volums amb un marge baix, i
l’impacte de la pandèmia. Per
contra han crescut als mercats
europeu i sud-africà.
CÀRNIQUES D’OSONA
Càrniques d’Osona és l’única
empresa de tot el grup de les
càrnies analitzades que té pèrdues el 2020 i ha reduït també
la seva xifra de negoci durant
la darrera dècada, dels 39,4
milions als 21,4 milions d’euros. En el seu informe de gestió s’atribueixen els resultats
del 2020 a la pandèmia, però
amb perspectives de revertirho el 2021. L’altra variable que
ha fet canviar la tendència és
la distribució de les dues línies
de negoci: màquila i venda.
S’han dedicat més a la màquila
que genera més volum però
menys rendiment.
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Tenint en compte que l’alimentació
és un servei essencial, la pandèmia
no va fer més que generar activitat
en les empreses d’aquest ram, amb

Dilluns, 20 de desembre de 2021

l’excepció de les que treballen per a
l’hostaleria, que es van poder sobreposar a l’aturada. Les mesures per
evitar contagis no han disminuït els
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resultats. Dues de les tres empreses
amb la xifra de negoci més alta de les
nostres comarques estan en aquest
sector: Bon Preu i Casa Tarradellas.

Sobreposant-se a la covid
La majoria d’empreses alimentàries han crescut en facturació i només Fibran ha tancat amb pèrdues

CASA TARRADELLAS, SA
Casa Tarradellas ha tancat

24.983.642 €

19.164.695 €

19.812.191 €

LIQUATS
VEGETALS

37.499.409 €

FRIGORIFICS
FERRER

33.948.703 €

EMBUTIDOS
BARRY
MONELLS CALLEBAUT

83.767.839 €

CASA
TARRADELLAS

75.483.186 €

BON
PREU

97.975.500 €

125.793.392 €

1.081.548.000 €

1.635.793.822 €

Facturació anual empreses alimentació i distribució

LA PIARA
(LP FOODIES)

CASA
MAS

FIBRAN

EMBOTITS
ESPINA

SPLENDID
FOODS

BON
PREU

CASA
TARRADELLAS

EMBUTIDOS
MONELLS

BARRY
CALLEBAUT

FRIGORIFICS
FERRER

LIQUATS
VEGETALS

LA PIARA
(LP FOODIES)

CASA
MAS

FIBRAN

EMBOTITS
ESPINA

877.733 €

49.086 €

-848.505 €

1.894.150 €

2.361.754 €

5.208.051 €

673.922 €

77.143 €

6.077.309 €

26.822.000 €

36.647.057 €

Resultat net anual

SPLENDID
FOODS

el segon any consecutiu
per sobre dels mil milions
d’euros. La xifra de negoci
va créixer un 8,1% l’any
de l’esclat de la pandèmia
situant-se en els 1.081 milions. També creix un 7,9%

FRIGORIFICS
FERRER

LA PIARA
(LP FOODIES)

el resultat (26,8 milions) i
la seva solvència queda contrastada amb un patrimoni
net de 425,5 milions d’euros.
Durant el 2020, Casa Tarradellas va posar en marxa una
nova planta de curats a Olost,

5.843.616 €

31.275.613 €

43.035.722 €
LIQUATS
VEGETALS

CASA
MAS

12.026.815 €

BARRY
CALLEBAUT

12.026.815 €

EMBUTIDOS
MONELLS

1.533.565 €

12.151.073 €
CASA
TARRADELLAS

15.771.810 €

BON
PREU

17.910.395 €

425.586.000 €

Patrimoni net

54.962.540 €

GRUP BON PREU, SAU
Bon Preu acaba l’any 2021
havent rebut un reconeixement per part de Foment
a les mesures aplicades
per evitar el contagi de la
covid-19 durant els mesos
de confinament més estricte
entre els treballadors i els
clients. De fet, el grup no va
deixar de treballar durant la
pandèmia per donar resposta
als clients en unes setmanes
amb limitacions d’aforament
a les botigues, distàncies
i cues per esperar el torn
d’accés. La pandèmia, però,
encara no queda reflectida
en l’últim exercici tancat del
grup de distribució osonenc
perquè no treballen amb
anys naturals, sinó d’1 de
març a 29 de febrer. La xifra
de negoci de l’empresa que
més factura a Osona va ser
de 1.635 milions d’euros,
creixent un 10,9% respecte
al 2019. En deu anys la dada
de facturació s’ha duplicat.
El resultat de 36 milions
també va créixer un 22%.
Els números de Bon Preu es
diferencien dels de la resta
d’empreses per les característiques del seu sector, amb
una rendibilitat sobre vendes
de tan sols el 2,2%. És una
empresa molt endeutada i
poc capitalitzada, fet també
habitual en el sector de la
distribució. El seu patrimoni
net (55 M€) només cobreix
un 10% de l’actiu i té un
fons de maniobra negatiu
de 194,7 milions. Pel que fa
a les inversions durant l’any
passat es va estar treballant
en l’ampliació de la ciutat
logística de Balenyà, que ara
ja està a ple rendiment, on
s’han invertit 13,3 milions
en un nou magatzem automatitzat. La ciutat logística
ocupa una superfície de
83.700 metres quadrats, hi
treballen 881 persones i s’hi
gestionen a diari 650 camions. En el futur s’ha de veure
complementada amb un parc
logístic que construiran a
Montblanc, en una operació
valorada en 48 milions per
millorar el servei a les comarques de Lleida i Tarragona.
La millora dels productes
propis i la reducció de residus formen part de l’àmbit
de recerca del grup.

FIBRAN

EMBOTITS
ESPINA

SPLENDID
FOODS

on elabora el seu emblemàtic
Espetec. Es tracta d’un centre
totalment autosuficient des
del punt de vista energètic
en el qual hi ha més de 6.000
panells solars instal·lats.
També va quedar enllestit el

projecte que ha cristal·litzat
aquest 2021 en un nou centre logístic robotitzat a Gurb,
de 4.700 metres quadrats, i
un nou edifici d’oficines de
1.500 metres quadrats, en
el qual s’hi han invertit 15
milions d’euros. L’àrea de
R+D ha continuat treballant
en el desenvolupament de
nous productes com les pizzes de fermentació lenta,
que han vist la llum en els
darrers mesos. L’ús exclusiu
d’energia verda, amb 80.000
metres quadrats de plaques
instal·lades que, per exemple, donen autosuficiència
a les oficines de Gurb, i el
reciclatge del plàstic són els
principals arguments del
seu compromís ambiental.
Casa Tarradellas és una
companyia líder en el sector
d’alimentació a Espanya,
considerada la marca més
notòria segons Iope Kantar i
forma part del top 10 de les
marques més escollides pels
espanyols segons el rànquing
Kantar Brand FootPrint.
EMBUTIDOS MONELLS, SA
Embutidos Monells, que
pertany al grup Argal Alimentació, és una de les sis
empreses del sector agroalimentari d’Osona que supera
els 100 milions d’euros de
facturació. El 2020 van ser
125,8 milions, un 4,7% d’increment respecte al 2019. El
seu resultat, en canvi, fa una
millora espectacular. D’unes
pèrdues d’1,4 milions el 2019
s’ha passat a un benefici de
6 milions el 2020. El canvi
s’explica pel fet que les matèries primeres tenen un pes
inferior sobre les vendes.
El seu balanç, però, no és
massa sòlid: el patrimoni net
(12,1 M€) suposa només un
19% de l’actiu total i el seu
endeutament és important.
En l’àmbit de la innovació va
participar com a soci beneficiari en un grup operatiu
per aconseguir plàstics més
sostenibles a la indústria càrnia dins un pla pilot impulsat
per la Generalitat.
BARRY CALLEBAUT
MANUFACTURING IBERICA, SAU
Des que l’any 2009 l’antiga
Chocovic va passar a mans
del grup amb seu a Bèlgica
(Continua a la pàgina 34)
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Bon Preu, SAU

Seu social
Activitat principal

Casa Tarradellas, SA

Dilluns, 20 de desembre de 2021

Embutidos Monells, SA

Les Masies de Voltregà

Gurb

Comerç al detall d’alimentació

Elaboració i venda de
productes alimentaris

Barry Callebaut
Manufacturing Iberica, SA

Sant Miquel de Balenyà

Frigorífics Ferrer, SA

Gurb

Elaboració d’embotits i carns
elaborades

Indústria del cacau i la xocolata

Vic
Comerç a l’engròs de peix i
marisc

Balanç de situació
Actiu no corrent

376.486.896 €

308.479.000 €

24.424.402 €

21.314.327 €

13.222.241 €

61.023.769 €

308.479.000 €

7.690.294 €

10.044.476 €

13.159.522 €

1.098.887 €

56.692.000 €

3.712.830 €

11.914.707 €

11.931.409 €

101.450.684 €

16.256.000 €

4.899.693 €

284.942 €

811.482 €

-2.628.155 €

77.286.000 €

22.055.355 €

13.747 €

109.099 €

Actiu corrent

160.945.186 €

199.703.000 €

38.358.172 €

22.257.872 €

26.011.512 €

Actiu total

537.432.083 €

508.182.000 €

62.782.574 €

43.572.199 €

39.233.753 €

Existències
Deutors
Tresoreria
Altres actius corrents

Patrimoni net

54.962.540 €

425.586.000 €

12.151.073 €

1.533.565 €

17.910.395 €

Passiu no corrent

126.812.733 €

4.686.000 €

8.987.510 €

30.009.042 €

4.172.973 €

Passiu corrent

355.656.810 €

77.910.000 €

41.643.992 €

12.029.592 €

17.150.384 €

537.432.083 €

508.182.000 €

62.782.574 €

43.572.199 €

39.233.753 €

Ingressos explotació

1.635.793.822 €

1.081.548.000 €

125.793.392 €

97.975.500 €

75.483.186 €

Consums d’explotació

-1.234.740.477 €

-838.478.000 €

-80.012.804 €

-83.715.412 €

-56.088.135 €

Despeses de personal

-177.719.323 €

-82.160.000 €

-13.985.228 €

-5.776.096 €

-11.202.627 €

Altres despeses d’explotació

-141.344.780 €

-103.398.000 €

-20.896.970 €

-5.151.353 €

-6.093.137 €

Resultat brut d’explotació

81.989.242 €

57.512.000 €

10.898.390 €

3.332.639 €

2.099.287 €

Amortització d’immobilitzat

-47.041.406 €

-22.459.000 €

-2.922.440 €

-2.068.480 €

-1.288.999 €

Patrimoni net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

Altres resultats

1.256.786 €

53.000 €

136.394 €

32.212 €

5.189 €

11.539.550 €

341.000 €

-160.901 €

-1.192.866 €

8.413 €

Resultat abans d’impostos

47.744.172 €

35.341.000 €

7.951.443 €

103.505 €

823.890 €

Impost sobre societats

-11.097.114 €

-8.519.000 €

-1.874.134 €

-26.362 €

-149.969 €

Resultat net de l’exercici

36.647.057 €

26.822.000 €

6.077.309 €

77.143 €

673.922 €

Facturació 2019

1.474.625.479 €

1.000.526.000 €

120.123.546 €

99.875.081 €

75.833.928 €

Facturació 2020

1.635.793.822 €

1.081.548.000 €

125.793.392 €

97.975.500 €

75.483.186 €

10,9%

8,1%

4,7%

-1,9%

-0,5%

Resultat 2019

30.029.493 €

24.860.000 €

-1.396.273 €

111.734 €

1.191.734 €

Resultat 2020

36.647.057 €

26.822.000 €

6.077.309 €

77.143 €

673.922 €

Resultat financer

RÀTIOS I MAGNITUDS

Variació facturació 2019-2020

Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra
Despeses de personal / persona

22,0%

7,9%

-

-31,0%

-43,5%

-194.711.624 €

121.793.000 €

-3.285.820 €

10.228.280 €

8.861.128 €

25.273 €

39.922 €

36.998 €

43.758 €

36.138 €

232.621 €

525.534 €

332.787 €

742.239 €

243.494 €

Valor afegit / vendes (%)

15,9%

12,9%

19,8%

9,3%

17,6%

Personal assalariat

7.032

2.058

378

132

310

Vendes / persona

Solvència
Importància dels fons propis
Endeutament
Marge de benefici
Rendibilitat financera

0,33

2,42

0,76

0,53

1,22

10,2%

83,7%

19,4%

3,5%

45,7%

877,8%

19,4%

416,7%

2741,2%

119,1%

2,2%

2,5%

4,8%

0,1%

0,9%

66,7%

6,3%

50,0%

5,0%

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 33)
Barry Callebaut, la fàbrica
d’Osona es dedica a produir
exclusivament per a empre·
ses del mateix grup empre·
sarial. Això explica que tot i
facturar prop de 100 milions
d’euros, el seu resultat net
sigui de només 77.143 euros,
el que suposa una rendi·
bilitat del 0,1% de la seva
facturació. El seu balanç,
amb un pes del patrimoni net
sobre l’actiu total de només
el 3,5% i un índex d’endeu·
tament superior al 2.700%,
seria insostenible si no fos
perquè forma part d’una
gran multinacional i els seus

creditors són empreses del
propi grup.
FRIGORÍFICS FERRER, SA
L’aturada de la restauració a
causa de la pandèmia també
va ser un contratemps per
a Frigorífics Ferrer, que té
una part del negoci en aquest
sector. Ara bé, la facturació
(75,4 M€) es va mantenir en
unes xifres molt semblants a
les del 2019, amb una lleuge·
ra variació negativa del 0,5%.
El benefici també va ser més
ajustat, de 674.000 euros, un
43,5% menys que l’any ante·
rior. La facturació de Frigorí·
fics Ferrer ha crescut un 50%
en deu anys i la seva rendi·

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

bilitat sobre vendes és molt
estable, entre l’1% i l’1,5%.
La seva salut financera és cor·
recta. No destaca ni pel seu
endeutament (119,1%) ni per
la seva capitalització (45,6%).
LIQUATS VEGETALS, SA
L’empresa de Viladrau
dedicada a la producció de
begudes vegetals, líder a l’Es·
tat espanyol i amb la marca
Yosoy com a bandera, és una
empresa solvent que ha vist
incrementada la seva factura·
ció per vuit en els últims deu
anys, període durant el qual
ha posat en marxa la nova
fàbrica de Viladrau. El 2020
el va tancar amb una xifra de

negoci de 83,3 milions, un
27% més que el 2020. És una
empresa rendible: guanya un
6,2% del que factura i dona
als seus accionistes una ren·
dibilitat financera del 12,1%.
La seva salut financera tam·
bé és òptima. El seu patri·
moni net cobreix el 66,2%
del seu actiu total. Està poc
endeutada (51%) i té un fons
de maniobra positiu de més
de 14 milions. El 2020 va tre·
ballar en el projecte per obte·
nir noves captacions d’aigua
que, finalment, aquest 2021
ha obtingut el vistiplau de
l’ACA. En l’àmbit de la recer·
ca, Liquats ha arribat a un
acord aquest any amb Ypsi·

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

3,8%
25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

con Advanced Technologies,
centre de recerca de la UAB,
per aplicar un projecte pilot
per millorar les propietats
nutricionals i sensorials dels
seus productes.
LA PIARA, SAU
L’empresa de fabricació de
patés i conserves La Piara, de
Manlleu, ha crescut un 6,6%
en vendes el darrer any, situ·
ant la xifra de negoci en els
33,9 milions d’euros. És una
dada semblant a la dels dar·
rers anys. Des del 2012 oscil·
la entre els 31 i els 33 mili·
ons. També va doblar el seu
(Continua a la pàgina 35)
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Liquats Vegetals, SA

Seu social
Activitat principal

La Piara, SAU

Casa Mas Alimentación,
SA

Dilluns, 20 de desembre de 2021

Fibran 2020

Embotits Espina, SAU

Viladrau

Manlleu

Castellterçol

St. Joan de les Abadesses

Vic

Fabricació de liquats
vegetals

Elaboració de productes
carnis i d’aviram

Elaboració de menjars
precuinats

Elaboració de tripa artificial de col·lagen

Elaboració de productes
carnis i embotits

35

Splendid Foods, SAU
Seva
Elaboració de
productes carnis

Balanç de situació
Actiu no corrent
Existències
Deutors
Tresoreria
Altres actius corrents

37.709.165 €

9.180.120 €

16.296.042 €

19.389.562 €

7.288.877 €

23.339.459 €

4.860.291 €

2.732.975 €

1.415.334 €

3.979.917 €

4.696.406 €

2.643.288 €

20.423.619 €

4.303.262 €

7.061.041 €

4.852.262 €

3.542.861 €

4.638.212 €

1.730.430 €

10.001.881 €

13.564 €

964.103 €

73.282 €

471.227 €

277.850 €

11.602.492 €

907.242 €

407.220 €

1.020.132 €

124.144 €

Actiu corrent

27.292.190 €

28.640.610 €

9.397.181 €

10.203.502 €

9.332.681 €

7.876.870 €

Actiu total

65.001.355 €

37.820.730 €

25.693.223 €

29.593.064 €

16.621.558 €

31.216.330 €

43.035.722 €

31.275.613 €

5.843.616 €

15.771.810 €

5.299.089 €

12.026.815 €

8.865.357 €

145.696 €

9.032.276 €

3.806.023 €

2.218.318 €

10.966.355 €

13.100.276 €

6.399.421 €

10.817.330 €

10.015.231 €

9.104.151 €

8.223.159 €

65.001.355 €

37.820.730 €

25.693.223 €

29.593.064 €

16.621.558 €

31.216.330 €

Ingressos explotació

83.767.839 €

33.948.703 €

37.499.409 €

24.983.642 €

19.164.695 €

19.812.191 €

Consums d’explotació

-35.061.639 €

-9.404.879 €

-17.233.050 €

-8.808.525 €

-11.880.708 €

-11.119.583 €

Despeses de personal

-10.451.082 €

-3.267.315 €

-7.635.018 €

-9.086.991 €

-3.416.688 €

-1.776.564 €

Altres despeses d’explotació

-20.873.185 €

-17.988.066 €

-7.152.853 €

-6.283.815 €

-3.245.106 €

-4.083.719 €

Resultat brut d’explotació

17.381.933 €

3.288.443 €

5.478.488 €

804.311 €

622.193 €

2.832.325 €

Amortització d’immobilitzat

-9.540.430 €

-517.199 €

-2.398.198 €

-2.051.835 €

-401.547 €

-1.353.039 €

Patrimoni net
Passiu no corrent
Passiu corrent
Patrimoni net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

Altres resultats

-450.673 €

4.466 €

82.344 €

-17.412 €

10.471 €

29.275 €

Resultat financer

-655.720 €

46.965 €

-723.730 €

54.594 €

-165.550 €

-171.123 €

Resultat abans d’impostos

6.735.110 €

2.822.675 €

2.438.904 €

-1.210.342 €

65.567 €

1.337.438 €

Impost sobre societats

-1.527.060 €

-460.921 €

-544.754 €

361.837 €

-16.481 €

-459.705 €

Resultat net de l’exercici

5.208.051 €

2.361.754 €

1.894.150 €

- 848.505 €

49.086 €

877.733 €

Facturació 2019

65.947.292 €

31.849.570 €

29.528.951 €

25.845.024 €

22.090.574 €

18.333.767 €

Facturació 2020

83.767.839 €

33.948.703 €

37.499.409 €

24.983.642 €

19.164.695 €

19.812.191 €

RÀTIOS I MAGNITUDS

Variació facturació 2019-2020

27,0%

6,6%

27,0%

-3,3%

-13,2%

8,1%

Resultat 2019

3.633.561 €

2.707.545 €

688.625 €

-1.606.334 €

-401.133 €

420.734 €

Resultat 2020

5.208.051 €

2.361.754 €

1.894.150 €

-848.505 €

49.086 €

877.733 €

43,3%

-12,8%

175,1%

-47,2%

-

108,6%

14.191.914 €

22.241.189 €

-1.420.149 €

188.271 €

228.530 €

-346.289 €

40.825 €

37.992 €

28.383 €

38.668 €

35.591 €

39.479 €

327.218 €

394.752 €

139.403 €

106.313 €

199.632 €

440.271 €

33,2%

19,3%

35,0%

39,6%

21,1%

23,3%

256

86

269

235

96

45

Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra
Despeses de personal / persona
Vendes / persona
Valor afegit / vendes (%)
Personal assalariat
Solvència

1,24

4,38

0,47

0,74

0,82

0,41

Importància dels fons propis

66,2%

82,7%

22,7%

53,3%

31,9%

38,5%

Endeutament

51,0%

20,9%

339,7%

87,6%

213,7%

159,6%

6,2%

7,0%

5,1%

-3,4%

0,3%

4,4%

12,1%

7,6%

32,4%

-5,4%

Marge de benefici
Rendibilitat financera

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 34)
resultat: dels 420.700 euros
el 2019 als 877.700 del 2020.
La rendibilitat de La Piara
sobre les vendes és molt correcta (7%), propi d’empreses
amb marca reconeguda. Té
un balanç excel·lent: el seu
patrimoni net cobreix el
82,7% del seu actiu, l’índex
d’endeutament és només del
20,9% i la ràtio de solvència
de 4,38.
CASA MAS ALIMENTACIÓN, SL
L’empresa de Castellterçol
està en plena fase d’expansió
com es constata amb la inver-

sió anunciada aquest any per
traslladar la seva activitat
a un solar de 30.000 metres
quadrats a Sallent, al Bages,
a partir del juliol del 2022.
La inversió prevista és de 33
milions d’euros. Continua
així una dècada de creixement en què ha multiplicat
per 2,5 les seves vendes,
situant-les el 2020 en els
37,5 milions d’euros (+27%).
Durant aquest exercici també ha millorat el marge de
benefici, situant-lo en el
5,1%. El fet d’estar en una
fase expansiva explica l’elevat índex d’endeutament, del
339%. El producte de Casa
Mas és de caducitat curta i

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

això fa que el 98% del seu
mercat sigui local.
FIBRAN 2020
L’empresa de Sant Joan de
les Abadesses dedicada a la
fabricació de tripa artificial de col·lagen i bosses de
plàstic per al buit va tancar
el 2020 amb una lleugera
caiguda del 3,3% de la facturació (24,9 milions) respecte
a l’any anterior. És el segon
exercici consecutiu que tanquen amb pèrdues (850.000
euros) tot i que millorant
els 1,6 milions negatius del
2019. A l’informe de gestió
atribueixen les pèrdues dels
dos darrers exercicis a la pèr-

dua de marge, el diferencial
entre el preu de compra i el
de venda.
EMBOTITS ESPINA, SAU
Embotits Espina també es
va veure afectada pel tancament de la restauració. La
baixada de comandes va fer
reduir la facturació (19,1
milions) en un 13,2% respecte al 2019. El resultat, de
tan sols 49.000 euros, permet
revertir la situació de pèrdues de l’any anterior. De fet,
Embotits Espina porta quatre
anys veient com li cau la facturació. El 2017 ingressava
26,5 milions. La seva salut
financera és correcta.

0,9%
< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

7,3%
25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

SPLENDID FOODS, SAU
Splendid Foods, SL (l’antiga embotits Can Duran) va
tancar el 2020 amb una xifra
de negoci de 19,8 milions,
superant en un 8,1% la dada
del 2019. El resultat, a més,
es va doblar, situant-lo en els
877.000 euros. Durant l’exercici ha mantingut el ritme
de creixement de la darrera
dècada, període durant el
qual ha multiplicat gairebé
per tres la facturació. Aquest
any l’empresa de Seva ha
posat en funcionament una
nova nau dedicada a la marca
de pollastres ViuBé i producte fresc en la qual ha invertit
4,5 milions.
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ECONOMIA

18

EL 9 NOU

L’esclat de la pandèmia va fer que
moltes empreses s’acollissin als
expedients de regulació temporals
d’ocupació per fer front a l’atura-

Resultats econòmics d’empreses 2020
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da de l’activitat. L’eina va fer fortuna en moltes de les companyies
que analitzem avui, que van poder
tancar l’any sense pèrdues.

L’any que vam
descobrir l’ERTO
El 2020 es van presentar més de 3.000 expedients de regulació
d’ocupació a les tres comarques, que van afectar 23.000 treballadors

Isaac Moreno

Difícilment oblidarem l’any
2020 des de cap punt de vista: sanitari, social, cultural,
esportiu, laboral, econòmic... I
si una cosa vam descobrir amb
la pandèmia des d’aquests
dos darrers àmbits van ser els
expedients regulars temporals d’ocupació (ERTO) que
afegien la lletra t de temporal
a l’ERO, aquella sigla tan
temuda fins aleshores quan
la sentíem dir al directiu de
l’empresa. L’ERTO permetia
aturar la cadena de producció
quan no hi havia demanda
sense necessitat de plantejar
acomiadaments. L’Estat, a
través del SEPE, compensava una part important dels
salaris mentre l’expedient fos
vigent i alhora sufragava els
costos de la Seguretat Social a
les empreses. Una fórmula a
tenir en compte en situacions
de força major que ara, vist
amb perspectiva, valoren en
positiu tant les patronals com
els sindicats. És més, és una
eina que queda recollida a la
reforma laboral liderada per
la vicepresidenta del govern
central i ministra de Treball,
Yolanda Díaz, que va tancar
l’històric acord el passat
dijous amb la patronal CEOE i
els sindicats majoritaris UGT
i CCOO.
I, de fet, va ser l’ERTO
l’eina que va permetre parar
el cop en un primer moment

quan es va decretar l’estat
d’alarma i un confinament
general que va aturar el país i
la indústria es va veure abocada a parar la maquinària d’un
dia per l’altre.
El mes de març de 2020 es
van presentar 25 expedients
de regulació temporal d’ocu-

L’ERTO és una
eina que es
considerarà, fins
i tot, a la reforma
laboral
pació a Osona, que afectaven
323 treballadors; 53 al Ripollès, amb 282 treballadors
afectats; i un al Moianès, per
a tres treballadors. Aquells
darrers 15 dies de març van
agafar tothom a contrapeu,
també l’administració, que
era incapaç d’engolir l’allau

d’expedients que se’ls presentaven. Segurament això
explica que fos el Ripollès la
comarca de totes tres amb
més expedients aprovats al
març.
La situació es va anar regularitzant a l’abril: 1.597 expedients que afectaven 10.036
treballadors d’empreses
d’Osona; 282 expedients amb
1.444 treballadors afectats al
Ripollès; i 98 expedients al
Moianès, que afectaven 525
treballadors més. El degoteig
d’ERTO va continuar durant
l’any 2020, tot i que bona
part d’ells es van anar aixecant conforme es reactivava
l’activitat en els sectors que
no estaven afectats per les
mesures sanitàries. Segons
les dades de l’Observatori del
Treball i Model Productiu de
la Generalitat, al cap de l’any
eren 2.385 els expedients
acumulats presentats a Osona
que havien tingut afectació
sobre 19.136 treballadors.

Expedients de regulació d’ocupació acumulats 2020
Expedients

Treballadors
afectats

2.385

19.136

Ripollès

533

2.684

Moianès

168

1.023

3.086

22.843

130.556

1.052.699

Osona

Total
Catalunya

L’esclat de la pandèmia, la segona quinzena de març de 2020, va obligar a aturar les plantes de

Al Ripollès el 2020 es van
presentar finalment 533 expedients, que van afectar 2.684
treballadors. I al Moianès van
ser 168 expedients, amb 1.023
afectats.
No hi ha dubte que l’ERTO
va ser una eina utilitzada en
moltes de les empreses que
avui analitzem en la segona
entrega del Dossier empresa
que aquesta vegada dediquem
al sector del metall-mecànic,
d’una banda, i també a empreses de sectors diversos que
tenen una xifra de negoci que
supera els 25 milions d’euros
anuals. Però també és cert
que hi ha hagut empreses o
sectors beneficiats per la pandèmia, tal com constatàvem
la setmana passada amb l’alimentació i la carn. No són els
únics. Avui presentem casos
curiosos. Un és el de Seidor.
La multinacional vigatana

27 empreses que van facturar
conjuntament 2.700 milions
En aquesta entrega del dossier publiquem i contextualitzem els comptes del 2020 de 27 empreses d’Osona i
el Ripollès. 16 pertanyen al sector del metall-mecànic i les 11
restants, a sectors diversos. Es publiquen els comptes de les
companyies que facturen a partir de 25 milions d’euros anuals,
que transiten sobre aquesta xifra o que en exercicis anteriors
hi havien arribat. Com és habitual hi ha absències, sovint pel
retard en el lliurament dels comptes. La més destacada en
aquesta edició és la de Comforsa, l’empresa que més factura del
Ripollès i que l’any 2019 situava la seva xifra de negoci en els
60,8 milions d’euros. També s’hi troben a faltar Elausa, Gasoils
Rovira, Mecánicas Cape o Silgan, tot i que el volum de facturació de les dues darreres es mou pels 20 milions d’euros. Altres
companyies que havien aparegut en exercicis anteriors com
Novatilu, Ledexport o Max Plastic queden lluny dels 25 milions
anuals. En xifres globals la pandèmia es va notar. Tant la facturació com els resultats conjunts van ser inferiors que el 2019.
Vic/Ripoll

Sector metall-mecànic

del sector de la consultoria
i els serveis informàtics va
mantenir i en alguns aspectes
superar l’activitat del 2019.
Fins i tot va ser un any en què
van adquirir altres firmes per

Cap de les
27 empreses
analitzades va
arribar el 2020
als 1.000 milions
créixer i consolidar-se en mercats com el del Pròxim Orient.
Però els 471 milions facturats són un 3,5% inferiors a
l’exercici anterior. En aquest
cas s’explica per la devaluació
del dòlar americà, moneda de
referència per les transaccions amb l’Amèrica Llatina.

Sectors diversos

Empreses analitzades

16

11

Patrimoni net conjunt

383.328.691 €

371.535.289 €

Facturació conjunta

1.601.936.840 €

944.501.623 €

Resultat net conjunt

16.588.491 €

49.098.813 €

Variació facturació 2019-2020 (+)

-12,2%

-2,7%

Variació resultat net conjunt (+)

-66,4%

-7,2%

3.653

6.669

Personal assalariat conjunt

NEUS PÁEZ

Vic/Ripoll
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producció i aplicar mesures sanitàries i de distanciament per evitar el contagi de la covid-19

El mateix fenomen afecta
una altra companyia d’un sector ben diferent, Proquimia,
però que també té un mercat
important a l’Amèrica Llati-

na, on té cinc plantes de producció. En el seu cas la pandèmia va provocar dos efectes
més, ben diferenciats l’un de
l’altre: d’una banda, l’incre-

ment sobtat de la demanda
de productes antisèptics per
a la desinfecció i la neteja
de 20.000 a 100.000 quilos
en pocs dies, la qual cosa va
obligar a fer canvis a la planta
de producció; i l’eliminació de
comandes dels sectors hoteler
i turístic, on l’empresa vigatana té una part important
del mercat. Tot plegat va
contribuir a una caiguda de la
facturació del 15,7% respecte
a l’exercici anterior.
A Sodeca, per la seva banda,
dedicada a la fabricació d’aparells de ventilació, la pandèmia li va permetre obrir una
nova línia de negoci: la dels
aparells purificadors d’aire.
També Cata, en els darrers
mesos, ha obert una línia de
purificació dins el seu àmbit.
L’aturada del sector turístic
també va afectar Girbau, a qui
la facturació li va caure un
43% i va tancar l’exercici amb
pèrdues per valor de 8,1 milions d’euros. Un fet insòlit en
una empresa, però, que té una
salut financera sòlida ja que
està fortament capitalitzada.
Durant el 2020 va presentar
dos expedients d’ocupació. El
2021 l’empresa va presentar
un ERO amb el qual preveia
inicialment acomiadar 76
treballadors. Després d’un
procés negociador es va
arribar a l’acord per facilitar
la sortida finalment de 48
persones entre prejubilacions

Robot de cuina
Cecotec Mambo 8590

Per només

289

Amb 30 funcions i bàscula.

Potència: 1.700 W.
Inclou enviament
Capacitat: 3,3 l.
a domicili
Disposa de 10 velocitats
i temporitzador ajustable.
120 funcions: emulsiona,
barreja, cuina, remou,
cuita al vapor, escalfa,
confita... Bàscula per
pesar amb gran precisió.
Gerra d’acer inoxidable
d’alta qualitat. La
velocitat zero permet
coure i sofregir sense
necessitat de posar velocitat,
com si fos una cassola o una paella.
IVA inclòs

Només per a
subscriptors i socis
Al facilitar les vostres dades accepteu
expressament la política de privacitat
de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a
www.el9nou.cat

Feu la vostra reserva
trucant al 93 889 49 49
o bé entrant a el9club.cat,
aboneu l’import i en menys
d’una setmana rebreu el
producte a casa.
Es pot reservar fins al
7-01-2022 inclòs o fins a
esgotar existències.

Màquina de
cocció Livoo
Doc203
Multicooker de 4
litres, 6 funcions i
arrossera. Temporitzador
programable. Manté
calent. Accessoris:
cullera, bol i cistella de
vapor.

Per només
89 
Inclou enviament
a domicili
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i sortides amb condicions pactades. La companyia continua
treballant en productes cada
vegada més eficients energèticament.
Un cas paradigmàtic és el
d’una empresa que s’estrena
aquest any en aquest dossier:
Spanish Aosom. Es tracta de
la filial a Espanya i Portugal
d’una multinacional xinesa
del comerç electrònic. La pandèmia la va enxampar encara
en plena expansió (s’havia
instal·lat el 2014 als Hostalets
de Balenyà) i l’empenta del
comerç electrònic durant el

27 empreses amb
10.300 assalariats
Les 27 empreses analitzades en aquest dossier
sumen a les seves plantilles 10.322 treballadors.
3.653 són al sector metallmecànic i 6.669 a sectors
diversos. La consultora
informàtica Seidor és
l’aposta amb més treballadors a l’estadística
(995), seguida del fabricant de mobles de cuina
Alvic (569), la fabricant
de conjunts hidràulics i
pneumàtics Roquet (545),
la de bugaderia industrial
Girbau (517), la proveïdora
del sector de la cosmètica
Tesem (412) o La Farga,
especialista en coure (353).

confinament li va permetre
tancar l’any amb creixements
i xifres espectaculars. Les
perspectives per al 2021 continuaven sent a l’alça.
Ara bé, si un patró es va
repetir el 2020, sobretot al
sector del metall, és el de
l’aturada en sec al final del
primer trimestre de l’any,
coincidint amb l’estat d’alarma i el confinament, i la
represa de l’activitat abans de
l’estiu. En molts casos això va
suposar recuperar comandes
frenades per la pandèmia i
sumar-les a les previsions del
segon semestre de l’any, que
es van mantenir intactes. Això
va permetre tancar exercicis,
pel que fa a la xifra de negoci,
molt semblants als del 2019.
Els resultats eren més minsos
però poques són les companyies analitzades que van tancar amb números vermells:
l’esmentada Girbau i la pelletera la Doma, de Centelles,
que va perdre 392.000 euros,
poc menys que el benefici de
l’any anterior.
El cas contrari és el de La
Farga, que venia d’un 2019
negatiu. El 2020 es va sobreposar a aquesta situació i a la
pandèmia per tancar l’exercici
amb un resultat d’1,3 milions.
Té la facturació més alta de
les 27, però es va quedar lleugerament per sota dels mil
milions i, per tant, cap d’elles
hi va arribar.

Robot aspirador
Rowenta RR7255
Robot aspirador ultraplà
amb neteja intel·ligent 4 en
1: aspira, escombra, frega i
passa la mopa.
Connectivitat amb el telèfon
per donar un complet
informe cartogràfic.
Funció Auto Boost per a
catifes i moquetes.

Per només
219,9
Inclou enviament
a domicili

IVA inclòs

Raspall dental
Braun
Oral B-Vitality
100
Pack de dos
raspalls elèctrics
recarregables. Porten
temporitzador al
mànec per ajudar a
rentar les dents els dos
minuts que recomanen
els dentistes.

IVA inclòs
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Per només

49,9



Inclou enviament
a domicili
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La pandèmia va suposar una aturada en sec de l’activitat a la majoria
d’empreses del sector metall-mecànic l’any 2020. La més afectada va ser
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Girbau, pel fet de ser proveïdora del
sector turístic i hoteler. Va ser l’única
de les 16 analitzades en aquest grup
que va tancar el 2021 amb pèrdues.

Moltes companyies van oferir serveis
als sectors essencials i, per exemple,
Sodeca va arribar a obrir una nova línia d’aparells purificadors d’aire.

Aturada en sec i remuntada
Les empreses del sector del metall-mecànic es van refer, majoritàriament, del cop al segon semestre

19.205.422 €
861.516 €

21.017.040 €

22.982.882 €
599.540 €

1.308.688 €

23.617.475 €
692.742 €

29.829.068 €
2.928.803 €

38.319.000 €

36.575.231 €
1.082.752 €

1.836.000 €

1.686.864 €

1.475.624 €

1.290.876 €

1.959.826 €

11.947.872 €

12.004.213 €

14.143.947 €

6.857.172 €

23.916.247 €

10.075.699 €

18.757.000 €

28.271.429 €

24.516.354 €

21.556.050 €

11.557.000 €

7.509.300 €

20.996.976 €

37.738.056 €

Patrimoni net

71.856.546 €

-8.163.575 €

1.553.338 €

3.694.422 €

1.361.075 €

Resultat net

2.420.000 €

41.130.000 €

45.136.743 €

46.351.044 €

61.081.195 €

61.668.615 €

74.263.520 €

75.844.450 €

82.475.548 €

922.439.607 €

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, SL
L’empresa del grup CNA,
amb seu operativa a Torelló,
és de les poques empreses
d’aquest grup que va millorar
resultats el 2020. Va tancar
l’any amb una xifra de negoci de 75,8 milions (+2,9%
respecte al 2019). El resultat
(1,5 milions) també va ser
positiu i superior al de l’any
anterior. Cata és una empresa
amb un índex d’endeutament
molt important, superior al
1.000%. Afrontaven el 2021
amb l’objectiu de continuar
creixent. De fet, aquest any
han adquirit la llicència de
l’empresa alemanya Gutmann,
una companyia de campanes
extractores d’alta gamma,
plaques de cocció i forns, amb
l’objectiu de consolidar-se al
mercat centreeuropeu. També
han obert dues noves línies de
producció: la gamma Flow in,
coneguda com la inducció amb
extracció integrada, i la dels
purificadors Cata Purifyer.

NEUS PÁEZ

ALACER MAS, SL
Alacer Mas comercialitza tota
mena de metalls. L’empresa va
veure reduïda la seva activitat
durant l’estat d’alarma, però
va continuar treballant per
al sector alimentari o servint
acer inoxidable a la producció de ventiladors, tant per

Facturació empreses sector metall - mecànic

61.624.830 €

LA FARGA YOURCOPPER
SOLUTIONS, SA
La Farga no va arribar als mil
milions de facturació l’any
2020, a causa dels efectes de
la covid-19. El grup empresarial amb seu a les Masies de
Voltregà va facturar 922.000
euros, reduint la xifra de
negoci en un 8,9% respecte al
2019. El que sí que va millorar
respecte a l’any anterior va
ser el resultat, ja que a diferència del 2019 va obtenir un
resultat positiu de gairebé 1,4
milions. La demanda per part
dels clients va ser irregular
al llarg de l’any. El primer
trimestre es va treballar sobre
les previsions, però la irrupció
de la pandèmia i l’estat d’alarma van fer baixar l’activitat
durant el segon trimestre de
l’any. Amb tot, no van parar les
plantes del tot i es van adaptar
a les necessitats del moment
donant resposta als mercats
essencials (alimentació, tubs
de coure per a hospitals de
campanya com el d’Ifema de
Madrid, mercats elèctrics i ferroviaris). L’activitat es va recuperar en els darrers mesos de
l’any fins i tot amb comandes
que havien quedat aturades
per la pandèmia. En l’informe
de gestió, la companyia també
fa notar que amb la pandèmia
va canviar la forma d’operar
del mercat: “La imprevisibilitat de la demanda ha comportat que el servei hagi guanyat
molt de pes en la proposta de
valor dels nostres clients, obligant a una gestió estreta de la
cadena de subministrament”.
L’altra variable amb què juga
La Farga és el preu de la matèria primera, el coure, que va
créixer en el darrer trimestre
de l’any afegint complexitat
a la gestió del negoci i més si
es té en compte que la manufactura que aplica sobre el
producte és mínima. El valor
afegit, la diferència entre el
preu de venda i el de compra
de les primeres matèries, és
baix: del 5,9%. També val a dir
que La Farga és pionera en el
reciclatge del coure.

al sector de l’automoció com
per a hospitals. A causa dels
efectes de la pandèmia sobre
l’economia, les seves vendes
van caure un 11,1%, situant la
xifra de negoci a finals d’any
en els 82,4 milions. Les unitats

venudes van disminuir en un
7,4%. L’evolució dels preus, a
més, també va ser decreixent
al llarg de l’exercici, experimentant una tendència a l’alça
a final d’any. El resultat net va
passar dels 5,6 milions el 2019

a 3,7 milions el 2020. Alacer
Mas té una salut financera
excel·lent, amb un patrimoni net de 37,7 milions que
cobreix el 85% del seu actiu
total i un fons de maniobra
positiu de 30 milions.

GIRBAU, SA
Els efectes de la pandèmia
sobre el negoci de Girbau van
ser devastadors, a causa que
una part important dels seus
clients són hotels i empreses
relacionades amb el turisme.
La seva facturació va caure
un 43% el 2020, passant dels
130,4 milions facturats el
2019 a 74,3 milions. Aquesta caiguda tan dràstica li va
provocar tancar l’exercici
amb pèrdues, un fet del tot
insòlit en aquesta empresa.
El 2020 va perdre 8,2 milions
d’euros, xifra que contrasta
amb els 5,9 que guanyava el
2019. Tot i aquestes pèrdues,
la salut financera de Girbau
continua sent sòlida, gràcies
que l’empresa està fortament
capitalitzada i preparada per
afrontar situacions adverses. I
tot i la patacada, és amb diferència la que té un patrimoni
net més alt de les 16 empreses
analitzades. La reducció de
l’activitat (no aturada perquè
va continuar oferint serveis i
equips per a sectors essencials
com la sanitat) va obligar Girbau a presentar un ERTO per
força major entre els mesos
de març i maig i un altre entre
juny i desembre que va afectar
el 80% de la plantilla, reduint
les jornades laborals entre un
(Continua a la pàgina 21)
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La Farga Yourcopper
Solutions, SA

Seu social
Activitat principal

Alacer Mas, SL
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Cata Electrodomésticos, SL

Girbau, SA

21

Tesem, SA

Les Masies de Voltregà

Gurb

Alcobendas

Vic

Torelló

Semielaborats de coure

Comerç a l’engròs de metalls

Fabricació electrodomèstics

Fabricació de maquinària per
a bugaderia industrial

Manufactura i compravenda
de productes metàl·lics

Balanç de situació
Actiu no corrent

79.260.501 €

7.699.945 €

47.509.767 €

42.924.691 €

24.146.755 €

Existències

98.970.624 €

17.607.949 €

16.539.835 €

17.368.597 €

9.390.627 €

Deutors

19.594.405 €

18.474.552 €

17.705.032 €

25.253.730 €

17.630.361 €

972.018 €

483.532 €

1.196.063 €

11.398.691 €

6.536.767 €

Tresoreria

10.103.997 €

5.258 €

6.854.159 €

-€

245.787 €

Actiu corrent

Altres actius corrents

129.641.044 €

36.571.291 €

42.295.089 €

58.877.614 €

33.803.542 €

Actiu total

208.901.545 €

44.271.236 €

89.804.856 €

101.802.305 €

57.950.297 €

Patrimoni net

61.624.830 €

37.738.056 €

7.509.300 €

71.856.546 €

20.996.976 €

Passiu no corrent

69.920.980 €

549.923 €

43.860.546 €

11.081.109 €

14.615.233 €

Passiu corrent

77.355.735 €

5.983.257 €

38.435.011 €

18.864.649 €

22.338.087 €

208.901.545 €

44.271.236 €

89.804.856 €

101.802.305 €

57.950.297 €

Ingressos explotació

922.439.607 €

82.475.548 €

75.844.450 €

74.263.520 €

61.668.615 €

Consums d’explotació

-867.737.172 €

-68.329.254 €

-53.275.891 €

-35.741.293 €

-32.880.254 €

Despeses de personal

-16.489.524 €

-5.046.380 €

-7.247.057 €

-24.799.468 €

-15.698.773 €

Altres despeses d’explotació

-26.997.520 €

-3.689.675 €

-11.849.748 €

-16.985.260 €

-7.344.763 €

Resultat brut d’explotació

11.215.391 €

5.410.239 €

3.471.754 €

-3.262.501 €

5.744.825 €

Amortització d’immobilitzat

-7.228.863 €

-952.039 €

-1.788.845 €

-2.626.711 €

-3.047.891 €

Patrimoni net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

Altres resultats

54.415 €

2.189 €

110.319 €

1.461.766 €

209.656 €

Resultat financer

-2.334.926 €

240.832 €

-34.991 €

-5.434.986 €

-361.266 €

Resultat abans d’impostos

1.706.017 €

4.701.221 €

1.758.237 €

-9.862.432 €

2.545.324 €

-344.942 €

-1.006.799 €

-204.900 €

1.698.857 €

-585.498 €

1.361.075 €

3.694.422 €

1.553.338 €

-8.163.575 €

1.959.826 €

Facturació 2019

1.012.637.884 €

92.732.827 €

73.697.215 €

130.367.296 €

74.697.572 €

Facturació 2020

922.439.607 €

82.475.548 €

75.844.450 €

74.263.520 €

61.668.615 €

-8,9%

-11,1%

2,9%

-43,0%

-17,4%

Resultat 2019

-2.896.087 €

5.649.242 €

890.970 €

5.910.201 €

3.710.219 €

Resultat 2020

1.361.075 €

3.694.422 €

1.553.338 €

-8.163.575 €

1.959.826 €

Impost sobre societats
Resultat net de l’exercici

Variació facturació 2019-2020

Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra
Despeses de personal / persona
Vendes / persona
Valor afegit / vendes (%)

-

-34,6%

74,3%

-

-47,2%

52.285.309 €

30.588.034 €

3.860.078 €

40.012.965 €

11.465.455 €

46.713 €

38.818 €

47.994 €

47.968 €

38.104 €

2.613.143 €

634.427 €

502.281 €

143.643 €

149.681 €

5,9%

12,7%

14,1%

29,0%

34,8%

Personal assalariat

353

130

151

517

412

Solvència

0,88

5,60

0,51

1,97

0,91

Importància dels fons propis

29,5%

85,2%

8,4%

70,6%

36,2%

239,0%

17,3%

1095,9%

41,7%

176,0%

Marge de benefici

0,1%

4,5%

2,0%

-11,0%

3,2%

Rendibilitat financera

2,2%

9,8%

20,7%

-11,4%

9,3%

Endeutament

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 20)
20% i un 40% en funció del
lloc de treball.
TÈCNIQUES D’ESTAMPACIÓ I EMBUTICIÓ DE
METALLS (TESEM), SA
La seva activitat es va veure
clarament afectada per la
pandèmia. Treballen per a la
perfumeria i la cosmètica, sectors no essencials, i tant la facturació com el resultat van ser
inferiors que l’any anterior.
Tesem va facturar 61,6 milions el 2020, un 17,4% menys
que el 2019, mentre que el
benefici es va situar gairebé
en els 2 milions, un 47% per

sota que la mateixa dada del
2019. Aquesta és l’empresa
més gran del clúster de la
perfumeria de la Vall del Ges
i la segona d’aquest grup en
nombre de treballadors (412),
només superada per Girbau.
ROQUET HYDRAULICS, SL
Les companyies que hi ha sota
el paraigua de Roquet Hydraulics també van veure afectada
la seva activitat el 2020 a causa
de la pandèmia. Es dediquen a
la fabricació i comercialització
de conjunts hidràulics i pneumàtics. La companyia consolida els comptes des del 2015
integrant les cinc filials (Pedro
Roquet, Industrias Tekor,

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / Actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / Ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

Dinacil, Fundiciones de Roda i
Roquet Eastern Europe). En el
marc de la pandèmia, Roquet
va oferir productes que contribuissin a la lluita contra el
coronavirus al marketplace
d’Acció. Va tancar l’any amb
una xifra de negoci de 61 milions, un 12,5% per sota que
el 2019. El resultat (1,3 M€),
va caure un 48,5% respecte a
l’exercici anterior.
SODECA, SLU
La fórmula Sodeca o, el que
és el mateix, de la necessitat
fer-ne virtut, ha permès a la
companyia ser una de les tres
empreses d’aquest grup que
el 2020 van acabar millorant

els resultats, amb un benefici
d’1,4 milions (+41,4%), tot
i haver perdut un 11% de
facturació (46,3 M€). I és que
davant l’aturada sobtada de
l’activitat el març del 2020
van dedicar l’expertesa a oferir solucions per a les noves
necessitats, construint nous
equips per a la purificació
de l’aire i creant una divisió
específica per desenvolupar
aquest producte per purificar
i desinfectar l’aire en diferents àmbits. Més tard van
impulsar el clúster IAQ amb
altres firmes del sector per
desenvolupar nous productes a partir de la cooperació,
el networking i l’R+D+I.

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

MANOFACTURADOS FERRICOS, SA (MAFESA)
Dedicada a la compra i venda
de tot tipus de materials fèrrics, així com serveis de tractament o muntatge de ferralla
per a estructures de formigó,
Mafesa és una empresa molt
solvent: el seu patrimoni net
cobreix el 77,9% del seu actiu
total. Junt amb Alacer Mas i
Girbau són les tres empreses
més capitalitzades del grup
amb una importància dels fons
propis superior al 70%. La seva
facturació es va pràcticament
doblar entre 2013 i 2018, passant de 26,6 milions a 50,3.
(Continua a la pàgina 22)
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Roquet Hydraulics, SL

Seu social

Sodeca, SLU

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Mafesa

Konecranes and Demag
Ibérica, SL

Rodin, SAU

Tona

Sant Quirze de Besora

Vic

Vic

Parets del Vallès

Fabricació de conjunts
hidràulics i pneumàtics

Fabricació de maquinària de ventilació
i refrigeració no domèstica

Compravenda i elaboració de
materials fèrrics

Construcció i muntatge d’aparells
d’elevació i transport

Fabricació d’aparells
electrònics de ventilació

14.738.191 €

11.682.200 €

11.520.948 €

2.879.000 €

885.000 €

Existències

15.732.348 €

11.112.756 €

11.532.278 €

2.332.000 €

8.302.000 €

Deutors

13.244.873 €

12.595.488 €

9.899.593 €

12.911.000 €

4.418.000 €

5.388.789 €

1.980.823 €

3.350.399 €

3.333.000 €

4.287.000 €

60.742 €

1.636.882 €

0€

54.000 €

9.215.000 €

Actiu corrent

34.426.752 €

27.325.949 €

24.782.270 €

18.630.000 €

26.222.000 €

Actiu total

49.164.942 €

39.008.150 €

36.303.218 €

21.509.000 €

27.107.000 €

Patrimoni net

21.556.050 €

24.516.354 €

28.271.429 €

11.557.000 €

18.757.000 €

Passiu no corrent

12.231.520 €

2.908.779 €

2.212.522 €

2.300.000 €

393.000 €

Passiu corrent

15.377.372 €

11.583.017 €

5.819.268 €

7.652.000 €

7.957.000 €

49.164.942 €

39.008.150 €

36.303.218 €

21.509.000 €

27.107.000 €

Ingressos explotació

61.081.195 €

46.351.044 €

45.136.743 €

41.130.000 €

38.319.000 €

Consums d’explotació

-30.457.737 €

-26.416.484 €

-31.179.021 €

-19.757.000 €

-29.180.000 €

Despeses de personal

Activitat principal
Balanç de situació
Actiu no corrent

Tresoreria
Altres actius corrents

Patrimonin net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

-18.399.612 €

-8.235.568 €

-7.313.017 €

-12.629.000 €

-2.963.000 €

Altres despeses d’explotació

-7.452.558 €

-8.882.698 €

-3.563.902 €

-6.328.000 €

-3.276.000 €

Resultat brut d’explotació

4.771.288 €

2.816.294 €

3.080.803 €

2.416.000 €

2.900.000 €

Amortització d’immobilitzat

-2.466.119 €

-953.912 €

-1.079.724 €

-296.000 €

-263.000 €

Altres resultats

-243.275 €

46.052 €

144.508 €

60.000 €

-€

Resultat financer

-325.220 €

-61.354 €

42.546 €

-75.000 €

783.000 €

1.736.674 €

1.847.080 €

2.188.133 €

2.105.000 €

3.420.000 €

-445.797 €

-371.456 €

-501.269 €

-269.000 €

-1.000.000 €

1.290.876 €

1.475.624 €

1.686.864 €

1.836.000 €

2.420.000 €

Facturació 2019

69.789.210 €

52.069.760 €

47.965.777 €

50.062.000 €

39.997.000 €

Facturació 2020

61.081.195 €

46.351.044 €

45.136.743 €

41.130.000 €

38.319.000 €

-12,5%

-11,0%

-5,9%

-17,8%

-4,2%

Resultat 2019

2.507.963 €

1.043.234 €

1.824.811 €

1.894.000 €

2.400.000 €

Resultat 2020

1.290.876 €

1.475.624 €

1.686.864 €

1.836.000 €

2.420.000 €

Resultat abans d’impostos
Impost sobre societats
Resultat net de l’exercici

Variació facturació 2019-2020

Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra
Despeses de personal / persona
Vendes / persona
Valor afegit / vendes (%)

-48,5%

41,4%

-7,6%

-3,1%

0,8%

19.049.380 €

15.742.932 €

18.963.002 €

10.978.000 €

18.265.000 €

33.761 €

37.265 €

42.272 €

38.039 €

42.329 €

112.076 €

209.733 €

260.906 €

123.886 €

547.414 €

37,9%

23,8%

23,0%

36,6%

15,3%

Personal assalariat

545

221

173

332

70

Solvència

1,25

1,89

3,09

1,87

3,14

Importància dels fons propis

43,8%

62,8%

77,9%

53,7%

69,2%

128,1%

59,1%

28,4%

86,1%

44,5%

Marge de benefici

2,1%

3,2%

3,7%

4,5%

6,3%

Rendibilitat financera

6,0%

6,0%

6,0%

15,9%

12,9%

Endeutament

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 21)
Els dos últims anys han tingut
caigudes del 5,1% i el 5,9%,
respectivament, i van tancar el
2020 amb una facturació de 45,1
milions i un resultat d’1,6 milions (-7,6%). Xifres que esperen
recuperar el 2021-22 amb l’augment de la demanda de primeres matèries i la recuperació de
la indústria i la construcció.
KONECRANES AND
DEMAG IBÉRICA, SL
El grup finlandès Konecranes
va comprar la societat de Vic
Ausió Sistemas de Elevación,
SL. El 2013, l’empresa va deixar de tenir activitat producti-

va i es va centrar únicament en
la comercialització i muntatge
dels productes Konecranes
així com el manteniment i
reparació d’equips d’elevació.
Durant el 2017, Konecranes
and Demag Ibérica va absorbir
també una empresa de València, va ampliar capital en una
filial portuguesa i va comprar
una tercera empresa a Alcalá
de Henares. El grup multinacional, nascut a Hèlsinki el
1910, té unes 500 delegacions
a tot el món i més de 9.900 treballadors. El pas de productora
a comercial va ser l’inici d’un
creixement accelerat que li ha
permès passar de 17,5 milions
de facturació anual el 2013 a

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

48,8 milions el 2019. El 2020
per primer any des d’aleshores
perd un 15,8% de facturació,
per la pandèmia.
RODIN, SAU
Societat constituïda el 1974
amb seu a Parets del Vallès i
planta a Torelló, després d’adquirir les naus de l’antiga Sofiplast el 2011. És del grup Soler
& Palau i fabrica aparells elèctrics de ventilació industrial i
domèstica. Té una caiguda de
la facturació petita (4%) arribant als 38,3 milions i manté
el resultat de l’any passat (18,4
M€). La major part de les seves
vendes són a empreses del
mateix grup empresarial.

SOME, SA
La reducció de l’activitat a
causa de la pandèmia va provocar una caiguda del 9% en la
facturació de Some (36,5 M€)
respecte al 2019. Ara bé, les
mesures aplicades per fer-hi
front i l’increment de rendiment del segon semestre van
permetre millorar substancialment el resultat (1,08 M€) en
un 46% respecte al 2019. En
aquesta planta de Sant Quirze
de Besora fabriquen peces
metàl·liques. El 80% de la seva
producció és per al sector de
l’automoció.
AXILONE METAL, SA
Axilone, de matriu francesa,

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

forma part del clúster de la
cosmètica. La caiguda de la
facturació (29,8 M€) d’un
34,5% se situa en els mateixos paràmetres del sector.
L’aturada de finals del primer
trimestre es va recuperar
gradualment i es va arribar al
break-even (punt d’equilibri)
durant el segon semestre. El
resultat, de gairebé 3 milions,
va caure un 85,8% respecte
al 2019. Cal tenir en compte,
però, que el 2019 havien rebut
dividends de la filial xinesa,
la qual cosa va fer créixer el
resultat. Axilone va mantenir
les inversions previstes per al
(Continua a la pàgina 23)

CECI RAFEL

RÀTIOS I MAGNITUDS

ECONOMIA
EL 9 NOU

Resultats econòmics d’empreses 2020

Some, SA

Seu social
Activitat principal

Axilone Metal, SA

Onnera Laundry
Barcelona, SA
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Costertec, SAU

Esbelt, SA

Electro-Jet, SL

Sant Quirze de Besora

Sant Pere de Torelló

Sant Julià de Vilatorta

Torelló

Barcelona

Gurb

Fabricació d’articles
metàl·lics

Fabricació i comercialització
de productes metàl·lics

Fabricació maquinària
bugaderia

Fabricació de bombes i
vàlvules

Construcció de màquines per
a la indústria tèxtil i accessoris

Construcció de màquines per a
la indústria tèxtil i accessoris

Balanç de situació
Actiu no corrent
Existències
Deutors
Tresoreria
Altres actius corrents

11.116.104 €

30.340.718 €

5.810.476 €

9.265.848 €

9.242.985 €

3.474.164 €

5.558.748 €

5.999.442 €

2.727.008 €

4.293.021 €

6.150.947 €

6.939.286 €

10.631.265 €

5.481.288 €

3.158.332 €

3.855.987 €

4.547.181 €

4.042.700 €

230.199 €

2.389.810 €

2.130.862 €

587.596 €

300.148 €

3.797.713 €

8.579 €

44.583 €

1.498.828 €

1.572.253 €

14.767 €

136.812 €

Actiu corrent

16.428.791 €

13.915.123 €

9.515.030 €

10.308.857 €

11.013.043 €

14.916.511 €

Actiu total

27.544.896 €

44.255.841 €

15.325.506 €

19.574.705 €

20.256.028 €

18.390.674 €

10.075.699 €

23.916.247 €

6.857.172 €

14.143.947 €

12.004.213 €

11.947.872 €

Patrimoni net
Passiu no corrent

3.993.118 €

10.265.289 €

2.879.718 €

1.868.081 €

2.027.406 €

1.906.396 €

13.476.079 €

10.074.305 €

5.588.616 €

3.562.677 €

6.224.409 €

4.536.406 €

27.544.896 €

44.255.841 €

15.325.506 €

19.574.705 €

20.256.028 €

18.390.674 €

Ingressos explotació

36.575.231 €

29.829.068 €

23.617.475 €

22.982.882 €

21.017.040 €

19.205.422 €

Consums d’explotació

-22.266.127 €

-13.523.604 €

-14.361.900 €

-15.537.254 €

-9.357.191 €

-12.880.080 €

Despeses de personal

-7.908.521 €

-8.998.070 €

-3.987.374 €

-3.066.688 €

-6.176.876 €

-2.902.207 €

Passiu corrent
Patrimonin net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

Altres despeses d’explotació

-3.790.713 €

-5.205.230 €

-3.530.794 €

-2.712.985 €

-3.274.973 €

-2.113.653 €

Resultat brut d’explotació

2.609.870 €

2.102.164 €

1.737.407 €

1.665.955 €

2.208.000 €

1.309.482 €

Amortització d’immobilitzat

-848.361 €

-3.095.339 €

-712.138 €

-862.392 €

-689.756 €

-431.956 €

72.983 €

49.391 €

-185.306 €

1.001 €

54.053 €

35.348 €

Altres resultats
Resultat financer
Resultat abans d’impostos
Impost sobre societats

-524.327 €

3.964.821 €

10.838 €

-42.017 €

38.326 €

-5.690 €

1.310.165 €

3.021.037 €

850.801 €

762.547 €

1.610.623 €

907.184 €

-227.413 €

-92.234 €

-158.059 €

-163.007 €

-301.935 €

-45.668 €

1.082.752 €

2.928.803 €

692.742 €

599.540 €

1.308.688 €

861.516 €

Facturació 2019

40.172.551 €

45.544.194 €

26.319.442 €

26.810.588 €

21.472.840 €

20.126.786 €

Facturació 2020

36.575.231 €

29.829.068 €

23.617.475 €

22.982.882 €

21.017.040 €

19.205.422 €

Resultat net de l’exercici
RÀTIOS I MAGNITUDS

-9,0%

-34,5%

-10,3%

-14,3%

-2,1%

-4,6%

Resultat 2019

741.763 €

20.649.603 €

746.266 €

1.857.462 €

1.281.249 €

1.220.325 €

Resultat 2020

1.082.752 €

2.928.803 €

692.742 €

599.540 €

1.308.688 €

861.516 €

46,0%

-85,8%

-7,2%

-67,7%

2,1%

-29,4%

2.952.712 €

3.840.818 €

3.926.414 €

6.746.180 €

4.788.634 €

10.380.105 €

44.935 €

37.967 €

39.092 €

46.465 €

48.637 €

70.786 €

207.814 €

125.861 €

231.544 €

348.225 €

165.489 €

468.425 €

28,8%

37,2%

24,2%

20,6%

39,9%

21,9%

176

237

102

66

127

41

Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra
Despeses de personal / persona
Vendes / persona
Valor afegit / vendes (%)
Personal assalariat
Solvència
Importància dels fons propis
Endeutament
Marge de benefici
Rendibilitat financera

0,94

0,68

1,12

1,90

1,33

2,32

36,6%

54,0%

44,7%

72,3%

59,3%

65,0%

173,4%

85,0%

123,5%

38,4%

68,7%

53,9%

3,0%

9,8%

2,9%

2,6%

6,2%

4,5%

10,7%

12,2%

10,1%

4,2%

10,9%

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 22)

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

2020, amb l’objectiu de consolidar la planta de Sant Pere per
al futur. Després d’invertir en
l’ampliació d’instal·lacions el
2019, el 2020 havia de ser l’any
d’una consolidació diferida
per la pandèmia.

Girbau fabrica màquines de
rentar roba industrials. Durant
el 2020, ha continuat explorant
nous mercats. La pandèmia,
però, la va obligar a reorientar
l’estratègia per esmorteir el
cop. La facturació (23,6 M€)
va caure un 10,3% i el resultat
(693.000 €), un 7,2%.

l’aerosol i la cosmètica. El fet
de fabricar maquinària li dona
un avantatge respecte als seus
competidors en un moment
de pressió constant per reduir
preus. El 2020 va mantenir la
política de contenció de la despesa i va focalitzar la inversió
a l’àrea de vaporitzadors.

ONNERA LAUNDRY
BARCELONA, SA
Antiga Talleres Roca, Onnera,
amb seu a Sant Julià, pertany
a Fagor, que forma part d’Onnera Group, un dels grups
empresarials líders a Europa
en la fabricació i comercialització d’equipament d’hostaleria
i bugaderia professional. Com

COSTERTEC, SAU
La planta de Torelló, de matriu
italiana, va tancar el 2020 amb
gairebé 23 milions de facturació (-14,3%) i 600.000 euros de
resultat (-67,7%). Es dediquen
a la fabricació de vàlvules
d’aerosols i vaporitzadors per
a perfumeria, així com maquinària per a la indústria de

ESBELT, SA
L’empresa manlleuenca dedicada a la fabricació de bandes i
maquinària transportadora de
plàstic i metall i altres objectes com perfils o corretges de
transmissió per a diferents
sectors va celebrar el 2020 el
50è aniversari. Van respondre a l’aturada de comandes

a la fabricació d’estoc per fer
front a moments d’increments
de demanda i això va fer que
no apliquessin cap ERTO. A
l’espera que s’urbanitzi el nou
polígon del Mas, on construiran una nova nau per reordenar l’activitat que tenen en
diferents naus del polígon Verdaguer, va focalitzar les inversions en la comercialització als
Estats Units i el Canadà. Tot
plegat els va permetre tancar
el 2020 amb xifres semblants
a les de l’any anterior: 21 milions de facturació (-2,1%) i un
resultat d’1,3 milions (+2,1%).
ELECTRO-JET, SL
Dedicada a la fabricació de

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

7,2%
25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

maquinària per a la indústria
tèxtil ha estat notícia aquest
any per comprar les naus de
General Cable, de Manlleu,
després de la marxa de Prysmian, materialitzada abans d’hora durant el primer semestre
del 2021. Electro-Jet hi obrirà
una nova línia de negoci amb
la fabricació d’helicòpters.
Mentrestant, el 2020 va ser el
de la incorporació del nou soci,
Rieter Holding, amb un 25%
de les accions de la societat.
Els efectes de la pandèmia es
van reflectir amb una caiguda
del 4,6% de la facturació (19,2
M€) i del 29,4 del resultat
(861.000 €). Electro-Jet exporta el 97% de la seva producció.

CECI RAFEL

Variació facturació 2019-2020

24

EL 9 NOU

PUBLICITAT

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Inclou:

paper + digital

Targeta personalitzada
vàlida per a tota
la família

2 entrades directes
per anar al MNAC

La bossa i la llibreta
amb bolígraf
d’

Un regal km 0 que durarà tot l’any
Per només 178,50€ anuals (es pot fraccionar)
Per a més informació truqueu al 93 889 49 49 o entreu a el9nou.cat/subscriute
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L’afectació de la pandèmia va ser diferent en els diversos sectors analitzats
en aquest grup, tot i que la majoria
d’empreses van aguantar el cop. Sei-

Dilluns, 27 de desembre de 2021

dor, consultora de serveis informàtics
i l’empresa que més factura d’aquest
grup, no va parar de treballar però
es va veure afectada per la devalua-

25

ció del dòlar. Qui depèn del turisme,
com Proquimia, se’n va ressentir més,
mentre que el comerç electrònic va
aprofitar l’onada per créixer.

El repte de mantenir l’equilibri
Amb algunes excepcions, el 2020 es va reduir l’activitat i les empreses van fer mans i mànigues per mantenir resultats
Per al sector privat van facturar 49,2 milions i els 3,8
restant van venir de l’obra
pública. Del sector privat,
31 milions els va facturar la
mateixa societat i els 13,2
restants a través de diferents
UTE. En la part pública, 3,4
milions els va facturar directament Certis i els 440.000
restants, a través de les UTE.

AOSOM

BENITO
URBAN

FEIXAS
AULET

DIVASA

LA DOMA

PROQUIMIA, SA
Com Girbau, Proquimia també té una part important del
seu negoci en els sectors del
turisme i hoteler, la qual cosa
va incidir en una reducció
important de les comandes
amb l’esclat de la pandèmia.
Van facturar 48,5 milions,
una dada un 15,7% inferior
a la del 2019. El resultat va
ser 3,37 milions, un 41,2%
menys que en l’exercici anterior. Desgranant la disminució de les vendes, la caiguda
al mercat espanyol va ser del
14,15% i al mercat internacional, del 18,9%. Proquimia,
com Seidor, es va veure afectada per la devaluació del
dòlar, la moneda habitual en
les exportacions a l’Amèrica
Llatina. Per contra, a causa
de la pandèmia es va disparar
la demanda d’antisèptics per
a pell sana, la qual cosa va
fer que la companyia decidís
invertir en la millora de la
planta de producció i l’adaptació d’una part a aquests
productes. En pocs dies es
va passar de comandes de
20.000 a 100.000 quilos de
sabons i gels hidroalcohòlics
i detergents especialitzats.

36.052.679 €

20.842.067 €

35.578.778 €

42.261.961 €
IQAP
MASTERBATCH

21.528.546 €

PROQUIMIA

25.868.711 €

CERTIS

30.127.677 €

ALVIC

48.579.987 €

53.840.019 €

158.878.232 €

470.942.965 €
SEIDOR

RADIO
CARRERA

Resultat net
19.637.476 €
15.900.712 €

3.960.420 €

3.373.472 €
1.980.381 €

1.015.184 €

717.635 €

1.470.800 € 1.366.100 €
69.136 €
-392.503 €

SEIDOR

ALVIC

CERTIS

PROQUIMIA

IQAP
MASTERBATCH

AOSOM

BENITO
URBAN

FEIXAS
AULET

DIVASA

LA DOMA

RADIO
CARRERA

ALVIC

CERTIS

PROQUIMIA

a les llars va comportar un
increment de les comandes i
l’activitat en aquesta fàbrica
de mobles de cuina durant el
segon semestre de l’any que
va permetre igualar la facturació de l’any anterior.

IQAP
MASTERBATCH

AOSOM

BENITO
URBAN

CERTIS OBRES I SERVEIS,
SAU
La constructora Certis va
continuar operant, creixent
i facturant durant el 2020.
Tant la facturació com el
resultat van créixer substan-

7.617.873 €
DIVASA

LA DOMA

2.877.248 €

27.156.240 €

FEIXAS
AULET

RADIO
CARRERA

cialment. La xifra de negoci
va ser de 53 milions, un
6,1% més alta que el 2019.
El resultat es va duplicar:
dels 500.000 euros del 2019
van passar a superar lleugerament el milió de benefici.

NEUS PÁEZ

SEIDOR

16.330.823 €

7.174.670 €

28.000.216 €

34.430.285 €

54.082.626 €

106.322.176 €

Patrimoni net

5.504.324 €

GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, SL
L’antiga Madetres és originària de Vic, on encara té
una fàbrica, però té la seu
social a Alcaudete (Jaén).
Dedicada a la fabricació de
mobles de cuina, el 2020 va
facturar gairebé 159 milions,
una dada lleugerament inferior (-0,4%) a la del 2019.
El resultat, de 19,6 milions,
va caure un 18% respecte a
l’any anterior. La reducció de
l’activitat a causa de la pandèmia els va portar a prendre
diferents mesures, entre les
quals un ERTO. Ara bé, la
tendència detectada després
del primer confinament
sever en fer obres i reformes

Facturació empreses sectors diversos

82.038.808 €

SEIDOR, SA
El grup d’empreses de consultoria i serveis informàtics
nascut i amb seu a Vic no ha
vist reduïda la seva activitat
en cap de les àrees geogràfiques on opera durant l’any
de l’esclat de la pandèmia.
Sí que és cert que tant la
facturació (471 M€) com el
resultat (15,9 M€) van caure
lleugerament respecte al
2019, un 3,5% i 1,1%, respectivament, però la reducció no
és conseqüència de l’activitat, que ha augmentat o s’ha
mantingut en totes les àrees
geogràfiques. El decalatge
de 18 milions en la xifra de
negoci és degut, exclusivament, a la depreciació monetària d’algunes economies de
l’Amèrica Llatina (Latam),
que va fer caure el valor de
les operacions en aquesta
zona. Durant el 2020, Seidor
va adquirir l’empresa líder
a l’Orient Mitjà, Procons4IT, fet que els permetrà
reforçar-se en aquesta zona.
També va adquirir majoritàriament Clariba, una
empresa especialitzada en
analítica que ja està situada a
Europa i l’Orient Mitjà, i que
els permet reforçar la divisió
d’intel·ligència artificial.
Finalment, també va reforçar
el mercat espanyol (on té dos
terços del seu negoci) amb
la compra de la majoria d’accions de la consultora basca
Deusto Sistemas, amb seu a
Vitòria, la qual cosa reforça
la presència de Seidor al País
Basc i Navarra. Durant el
2020 també va evolucionar
productes en l’àmbit de la
salut digital.

IQAP MASTERBATCH
GROUP, SL
L’empresa dedicada principalment a la fabricació,
manipulació, aplicació de
colorants i comercialització
de matèries plàstiques per a
diferents indústries i sectors
va tancar el 2020 amb una
xifra de negoci de 42,26 milions, reduint la facturació en
un 4,4% respecte al 2019. El
resultat també va ser inferior
al de l’exercici anterior. Va
caure en un 23,8% per situar-se en gairebé dos milions
d’euros. L’empresa osonenca
va ser adquirida l’any 2017
per la companyia química i
productora de plàstics nordamericana Poly One (Ohio).
(Continua a la pàgina 26)
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Seidor, SA
(Consolidat)

Seu social
Activitat principal

Grupo Alvic FR Mobiliario, SL

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Certis Obres i Serveis, SAU

Proquimia, SA

Iqap Masterbatch Group, SL

Vic

Alcaudete

Balenyà

Vic

Les Masies de Roda

Serveis informàtics

Fabricació mobles de cuina

Construcció

Producció i comerç de
sabons

Fabricació materials plàstics

41.117.943 €

88.737.648 €

459.544 €

23.521.119 €

19.051.220 €

417.584 €

24.996.965 €

427.571 €

6.811.280 €

3.402.007 €

116.950.576 €

41.775.689 €

20.005.654 €

20.052.215 €

8.501.470 €

71.764.221 €

20.389.690 €

8.241.828 €

18.886.612 €

9.665.982 €

Balanç de situació
Actiu no corrent
Existències
Deutors
Tresoreria
Altres actius corrents

31.783.416 €

128.324 €

128.873 €

33.890 €

150.349 €

Actiu corrent

220.915.796 €

87.290.668 €

28.803.927 €

45.783.998 €

21.719.808 €

Actiu total

262.033.740 €

176.028.316 €

29.263.471 €

69.305.117 €

40.771.028 €

Patrimoni net

82.038.808 €

106.322.176 €

5.504.324 €

54.082.626 €

28.000.216 €

Passiu no corrent

37.620.313 €

7.327.996 €

129.553 €

7.060.469 €

3.472.915 €

142.374.619 €

62.378.144 €

23.629.594 €

8.162.023 €

9.297.897 €

262.033.740 €

176.028.316 €

29.263.471 €

69.305.117 €

40.771.028 €

Ingressos explotació

470.942.965 €

158.878.232 €

53.840.019 €

48.579.987 €

42.261.961 €

Consums d’explotació

-248.595.989 €

-75.966.164 €

-45.763.639 €

-21.344.590 €

-20.875.971 €

Despeses de personal

-163.324.942 €

-19.655.748 €

-5.073.571 €

-12.574.651 €

-9.806.031 €

Passiu corrent
Patrimoni net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

Altres despeses d’explotació

-32.215.072 €

-29.548.196 €

-1.927.869 €

-9.520.215 €

-6.900.744 €

Resultat brut d’explotació

26.806.962 €

33.708.124 €

1.074.940 €

5.140.531 €

4.679.215 €

Amortització d’immobilitzat

-3.142.434 €

-7.730.735 €

-124.029 €

-966.877 €

-2.136.177 €

-365.203 €

202.076 €

185.225 €

26.798 €

31.765 €

Altres resultats
Resultat financer
Resultat abans d’impostos
Impost sobre societats

-3.437.715 €

962.032 €

215.623 €

-22.572 €

-112.505 €

19.861.610 €

27.141.497 €

1.351.759 €

4.177.880 €

2.462.298 €

-3.960.898 €

-7.504.021 €

-336.576 €

-804.408 €

-481.918 €

15.900.712 €

19.637.476 €

1.015.184 €

3.373.472 €

1.980.381 €

Facturació 2019

488.241.338 €

159.482.771 €

50.732.440 €

57.604.431 €

44.215.127 €

Facturació 2020

470.942.965 €

158.878.232 €

53.840.019 €

48.579.987 €

42.261.961 €

Resultat net de l’exercici

Variació facturació 2019-2020

-3,5%

-0,4%

6,1%

-15,7%

-4,4%

Resultat 2019

16.077.506 €

23.952.181 €

507.532 €

5.738.318 €

2.597.561 €

Resultat 2020

15.900.712 €

19.637.476 €

1.015.184 €

3.373.472 €

1.980.381 €

-1,1%

-18,0%

100,0%

-41,2%

-23,8%

78.541.178 €

24.912.524 €

5.174.333 €

37.621.975 €

12.421.911 €

Variació resultat 2019-2020
Fons de maniobra
Despeses de personal / persona

32.094 €

34.544 €

51.771 €

48.929 €

52.160 €

Vendes / persona

92.541 €

279.224 €

549.388 €

189.027 €

224.798 €

Valor afegit / vendes (%)

47,2%

33,6%

11,4%

36,5%

34,3%

Personal assalariat

5.089

569

98

257

188

1,23

1,25

1,21

3,01

1,70

Solvència
Importància dels fons propis
Endeutament
Marge de benefici
Rendibilitat financera

31,3%

60,4%

18,8%

78,0%

68,7%

219,4%

65,6%

431,6%

28,1%

45,6%

3,4%

12,4%

1,9%

6,9%

4,7%

19,4%

18,5%

18,4%

6,2%

7,1%

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 25)
SPANISH AOSOM, SLU
La filial per a Espanya i
Portugal d’aquesta multinacional xinesa de comerç
electrònic va veure créixer
de forma espectacular el seu
compte de resultats l’any
2020. En aquest cas, el confinament, que va provocar un
increment de les transaccions per internet, va afavorir
aquesta companyia que opera als Hostalets des de l’any
2014 i va provocar un punt
d’inflexió en el seu rendiment. Ofereixen productes
de cinc línies diferents de les
marques del mateix grup de

distribució (productes per
a la llar i joguines, terrassa
i jardí, productes per a mascotes, bricolatge i ferreteria,
bany i oficina) que venen
a través dels seus portals
(<www.aosom.es> i <www.
aosom.pt>) o d’altres grans
canals com Amazon. La facturació, de 35,6 milions, va
créixer un 111% el 2020 (el
2019 va ser de 16,8 milions) i
el resultat de pràcticament 4
milions creixia un 630%.
BENITO URBAN, SLU
L’empresa que la família
Carandell va recuperar a
finals de 2018 va veure
reduïda la seva activitat el

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

2020 a causa de la pandèmia. Van tancar l’any amb
una xifra de negoci de 30,1
milions, un 17,9% inferior a
la dada del 2019. El resultat
va continuar essent positiu,
de 717.600 euros, però un
30,3% inferior a l’exercici
anterior. A causa de la menor
activitat, la plantilla al final
del 2020 era de 84 persones,
deu menys que el 2019. Benito ha estat treballant en el
trasllat de la seva activitat de
Sallent a Sant Bartomeu del
Grau i, alhora, en la recerca
per evolucionar els conceptes d’eficiència energètica
en els seus productes. Un
exemple són les lluminàries

amb sensors desenvolupades
entre els anys 2020 i 2021
conjuntament amb l’Ajuntament d’Olost. Un altre dels
aspectes que està potenciant
la propietat és la d’unificar
serveis entre les dues companyies de la família Carandell:
Benito i Novatilu.
FEIXAS AULET, SA
El grup de gasolineres amb
seu a Roda de Ter va veure
reduïda la seva facturació
l’any 2020 en un 23,3% en
gran part per la reducció de
l’activitat durant el primer
confinament de març, abril
i maig de 2020. Amb tot, la
solvència financera de l’em-

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

presa va fer que no s’haguessin d’aplicar mesures d’ajustament laboral. Sí que es van
adoptar mesures organitzatives, de control i prevenció,
per mantenir l’activitat habitual. Els fons propis de la
companyia, de 16,3 milions,
cobreixen amb escreix les
necessitats de finançament
de l’immobilitzat. El 2020
Feixat Aulet va facturar 25,9
milions d’euros i el resultat,
d’1,47 milions, va millorar en
un 43,5% el del 2019.
DIVASA FARMAVIC, SA
Aquesta empresa farmacèu(Continua a la pàgina 27)

CECI RAFEL

RÀTIOS I MAGNITUDS

ECONOMIA
EL 9 NOU

Resultats econòmics d’empreses 2020

Spanish Aosom, SLU

Seu social
Activitat principal

Benito Urban, SLU

Balenyà
Comerç minorista
productes diversos

Feixas Aulet, SA

Vic
Fabricació i comerç de
mobiliari urbà

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Divasa Farmavic, SA

La Doma SA de Curtidos
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Ràdio Carrera, SA

Roda de Ter

Gurb

Centelles

Manlleu

Explotació estacions de
servei

Fabricació de productes
farmacèutics

Adob i acabat de pells
ovines

Comerç al detall i a l’engròs
d’electrodomèstics

Balanç de situació
Actiu no corrent

7.181.153 €

24.132.896 €

6.622.919 €

14.369.461 €

6.822.207 €

1.936.921 €

Existències

4.036.514 €

9.280.528 €

488.018 €

6.225.703 €

9.881.781 €

7.943.186 €

Deutors

1.134.398 €

9.410.530 €

623.615 €

5.017.875 €

6.193.727 €

6.082.269 €

Tresoreria

1.514.222 €

8.047.187 €

1.762.059 €

6.089.336 €

680.585 €

869.018 €

Altres actius corrents
Actiu corrent
Actiu total
Patrimoni net
Passiu no corrent

24.999 €

123.703 €

7.586.441 €

112.632 €

170.013 €

513.032 €

6.710.133 €

26.861.949 €

10.460.133 €

17.445.548 €

16.926.106 €

15.407.505 €

13.891.287 €

50.994.845 €

17.083.052 €

31.815.008 €

23.748.313 €

17.344.426 €

7.174.670 €

34.430.285 €

16.330.823 €

27.156.240 €

7.617.873 €

2.877.248 €

0€

6.903.426 €

31.107 €

43.955 €

6.485.273 €

5.636.061 €

6.716.616 €

9.661.134 €

721.122 €

4.614.813 €

9.645.167 €

8.831.117 €

13.891.287 €

50.994.845 €

17.083.052 €

31.815.008 €

23.748.313 €

17.344.426 €

Ingressos explotació

35.578.778 €

30.127.677 €

25.868.711 €

21.528.546 €

20.842.067 €

36.052.679 €

Consums d’explotació

-16.385.661 €

-18.311.805 €

-23.156.875 €

-9.935.705 €

-13.043.379 €

-30.140.422 €

Despeses de personal

-974.929 €

-3.236.116 €

-781.364 €

-5.175.067 €

-5.394.566 €

-2.321.675 €

Altres despeses d’explotació

-13.485.973 €

-6.798.409 €

-845.761 €

-3.924.009 €

-2.225.712 €

-3.211.693 €

Resultat brut d’explotació

4.732.215 €

1.781.347 €

1.084.711 €

2.493.765 €

178.410 €

378.889 €

Amortització d’immobilitzat

-91.710 €

-297.496 €

-122.284 €

-955.989 €

-376.138 €

-192.534 €

Passiu corrent
Patrimoni net i passiu
COMPTE DE RESULTATS

Altres resultats

901 €

-83.626 €

505.807 €

13.122 €

55.013 €

31.874 €

648.534 €

-738.878 €

470.094 €

50.495 €

-249.788 €

-128.867 €

Resultat abans d’impostos

5.289.940 €

661.347 €

1.938.328 €

1.601.393 €

-392.503 €

89.363 €

Impost sobre societats

-1.329.521 €

56.288 €

-467.528 €

-235.293 €

0€

-20.227 €

Resultat net de l’exercici

3.960.420 €

717.635 €

1.470.800 €

1.366.100 €

-392.503 €

69.136 €

Facturació 2019

16.788.690 €

36.715.095 €

33.709.062 €

20.162.681 €

26.925.269 €

36.035.880 €

Facturació 2020

35.578.778 €

30.127.677 €

25.868.711 €

21.528.546 €

20.842.067 €

36.052.679 €

111,9%

-17,9%

-23,3%

6,8%

-22,6%

-0,0%

Resultat 2019

542.691 €

1.029.810 €

1.024.610 €

928.439 €

486.440 €

113.501 €

Resultat 2020

3.960.420 €

717.635 €

1.470.800 €

1.366.100 €

-392.503 €

69.136 €

Resultat financer

Variació facturació 2019-2020

Variació resultat 2019-2020

629,8%

-30,3%

43,5%

47,1%

-180,7%

-39,1%

Fons de maniobra

-6.483 €

17.200.815 €

9.739.011 €

12.830.735 €

7.280.939 €

6.576.389 €

Despeses de personal / persona

44.315 €

38.525 €

39.068 €

45.395 €

30.826 €

43.805 €

1.617.217 €

358.663 €

1.293.436 €

188.847 €

119.098 €

680.239 €

16,0%

16,7%

7,2%

35,6%

26,7%

16,4%

22

84

20

114

175

53

1,00

1,62

13,91

3,74

1,05

1,06

Importància dels fons propis

51,6%

67,5%

95,6%

85,4%

32,1%

16,6%

Endeutament

93,6%

48,1%

4,6%

17,2%

211,7%

502,8%

Marge de benefici

11,1%

2,4%

5,7%

6,3%

-1,9%

0,2%

Rendibilitat financera

55,2%

2,1%

9,0%

5,0%

-5,2%

2,4%

Vendes / persona
Valor afegit / vendes (%)
Personal assalariat
Solvència

LLEGENDA
Fons de maniobra = Actiu corrent - passiu corrent
negatiu
positiu
Valor afegit = Ingressos d’explotació - consums d’explotació			
Solvència = Actiu corrent / Passiu exigible (corrent i no corrent)
< 0,5
0,5 - 1,5

(Ve de la pàgina 26)
tica va tancar el 2020 amb un
lleuger increment tant de la
facturació com del resultat.
Concretament, la xifra de
negoci pujava fins als 21,5
milions d’euros, un 6,8% més
alta que el 2019. El resultat
era més important, d’1,3
milions, i creixent un 47,1%
respecte al 2019. A l’informe
de gestió, els responsables
de la companyia expliquen
que continuen la política
dels exercicis anteriors de
centrar gran part dels esforços comercials i tecnològics
a les diferents àrees del mercat exterior que consideren

prioritàries per incrementar
i consolidar la seva posició.
El resultat presenta un creixement sostingut arreu. De
cara al 2021 preveien créixer
com a laboratori per a tercers. També continuen apostant per l’R+D amb l’objectiu
de presentar dos o tres nous
productes per donar resposta
a les demandes del mercat
zoosanitari.
LA DOMA SA DE CURTIDOS
La darrera gran empresa del
sector de la pell que queda a
la comarca va tancar el 2020
amb menys volum de facturació que l’exercici anterior, a

> 1,5

Importància del fons propis = Patrimoni net / actiu total
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net

causa de la baixada de comandes derivada de la pandèmia.
Va facturar 20,8 milions, un
22,6% menys que el 2019. A
més, va tancar l’exercici amb
pèrdues de 392.000 euros,
una xifra similar al benefici
de l’any anterior (486.000
euros). La companyia que
treballa pells ovines, majoritàriament d’origen espanyol,
confiava a revertir la situació
de cara al 2021 conforme
s’anés normalitzant el mercat. Aproximadament el 80%
de la seva producció s’exporta
a països com Itàlia, Turquia,
la Xina, Rússia, França,
Polònia, Ucraïna, el Regne
Unit, Alemanya, Corea, el

Canadà o el Japó.
RÀDIO CARRERA, SA
El Grup Carrera, amb deu
botigues pròpies i una quarantena més d’associades,
va tancar el 2020 amb una
facturació de 36 milions
d’euros, molt similar a la de
l’anterior. El que sí que es va
veure reduït va ser el resultat. Dels 113.500 euros del
2019 es va passar als 69.000
del 2020. La pandèmia explica en part aquestes xifres, ja
que el negoci a les botigues
físiques es va veure afectat
pels períodes de tancament
i restricció de la mobilitat,
d’una banda, i les restricci-

< 25%
> 120%
negatiu
negatiu

25-50%
80-120%
0-3%
0-5%

> 50%
< 80%
> 3%
> 5%

ons d’aforament, de l’altra.
No obstant, l’empresa de
la família Sala Carrera de
Manlleu té una altra part del
negoci en la venda a l’engròs
i el comerç electrònic que
han contribuït a mantenir
les xifres de l’any anterior.
Durant el 2020 també va
incrementar el fons de maniobra a través de finançament
a llarg termini de la línia de
covid-19 avalada per l’Institut de Crèdit Oficial. El 2021,
el Grup Carrera ha celebrat
el 75è aniversari d’una
empresa nascuda a Manlleu,
consolidada a Osona i amb
presència a Catalunya i altres
punts de l’Estat espanyol.

CECI RAFEL

RÀTIOS I MAGNITUDS

