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Sector metall-mecànic Sectors diversos

Empreses analitzades 18 11

Patrimoni net conjunt    529.157.133 €   438.486.350 €

Facturació conjunta  2.521.688.121 €   1.213.160.635 €

Resultat net conjunt  85.049.335 €   67.714.467 €

Variació facturació 2020-2021 (+) 51,1% 27,3%

Variació resultat net conjunt (+) 577,7% 26,8%

Personal assalariat conjunt  4.681   7.524 

29 societats que van facturar 3.700 milions d’euros 
i donen feina a 12.000 treballadors
Vic En la primera entrega del Dossier Empreses, on es recu-
llen els comptes i l’evolució de les empreses d’Osona, el Ripo-
llès i el Moianès que superen els 20 milions d’euros de xifra 
de negoci, s’analitzen fins a 29 empreses. 18 són del sector 
metall-mecànic i les 11 restants, de sectors diversos. Com es 
pot veure a la taula adjunta, la suma de les 29 empreses va 
arribar a una xifra de negoci superior als 3.700 milions d’eu-
ros, juntes van acumular un resultat superior als 150 milions 
i sumen més de 12.000 treballadors. El context del 2021 va 
propiciar uns resultats de rècord, tal com s’explica en aquest 
suplement. Hi ha tres empreses més que superen aquest 
volum de facturació, però els seus comptes de 2021 encara no 
consten com a presentats i, per tant, no formen part d’aquest 
especial. Són Ràdio Carrera i Mecànica Cape, de Manlleu, 
i Gasoils Rovira, de Moià. L’any 2020, el darrer del qual es 
coneixen els comptes d’aquestes tres empreses, Ràdio Carrera 
va facturar 35,9 milions. La xifra de negoci de Cape va ser de 
26,8 milions. I la de Gasoils Rovira, de 24,3 milions.

L’any de la 
recuperació
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Empreses que serveixen matèries primeres metàl·liques a altres sectors es van beneficiar de l’elevada demanda

Vic

Isaac Moreno

Després del sotrac que va 
suposar la pandèmia de 
covid-19, l’any 2020, l’eco-
nomia apuntava a una recu-
peració que ja es dibuixava 
el segon semestre de l’any 
2020. L’objectiu era tornar 
a xifres prepandèmiques 
(2019) i seguir l’evolució a 
partir d’aquí intentant deixar 
la pandèmia com un parèn-
tesi enmig de la tendència 
creixent un cop s’havia anat 
superant la crisi financera de 
2008. A la comarca d’Osona 
es podien afegir matisos a 
aquesta lectura si es té en 
compte que és de les comar-
ques catalanes que millor 
havia resistit la pandèmia 
si s’analitzava el VAB (valor 
afegit brut). Si el 2020 el 
VAB havia caigut un 11,7% 
de mitjana a Catalunya, la 
dada a Osona se situava en el 
-7,4%, segons reflectia l’anu-
ari econòmic comarcal del 
BBVA. El 2021, l’any d’anàlisi 
d’aquest dossier, la taxa de 
VAB a Osona tendia a la recu-
peració (+7,6%).  

El sector industrial conti-
nuava treballant i durant el 
2021 iniciava una escalada de 
producció, es generava ocu-
pació i anava reduint l’atur 
situant cada mes al nivell de 
2008. Un factor que a partir 
de gener de 2022 comptava 
amb el vent a favor de la 
reforma laboral. 

Però el mercat és global i 
les tensions en la cadena de 
subministrament de matè-
ries primeres, que des de 
l’aturada pandèmica no ha 

aconseguit assolir el ritme 
de demanda, també tenia la 
seva repercussió en forma 
d’increment de preus. Ja a 
finals de 2020 s’endevinava 
una escalada de preus en 
matèries primeres i energia 
agreujada aquest any amb 
la guerra d’Ucraïna. I enmig 
de tot un any 2021 en què 
qui disposava de matèria 
primera per produir podia 
mantenir el marge comerci-
al. Comprava més car però 
l’elevada demanda també 
feia que pogués repercutir 
el preu en les vendes. Punt 
de partida de la inflació, 
però també de xifres de fac-
turació de rècord i resultats 
espectaculars en empreses 
que subministren matèries 
primeres a altres sectors com 
és el cas a Osona de La Farga, 
Alacer Mas i Mafesa, com es 
pot anar veient en el detall 
de les taules amb els comptes 
de les empreses analitzades 
en el suplement. Al sector 
metal·lúrgic la facturació 
de les empreses d’Osona i el 

Ripollès que superen els 20 
milions de xifra de negoci en 
el darrer any ha crescut un 
51%, però si es compara amb 
la del 2019 també hi ha hagut 
un increment notori del 32%. 
Si posem la lupa en els resul-

tats globals, es multipliquen 
per 6,8 respecte al 2020 i són 
un 64% superiors als del 
2019. S’evidencia també que 
es recuperava l’obra pública, 
com mostren també les dades 
de Certis, Benito i Novatilu, o 
l’automoció (Elausa i Some).

La mateixa tendència es 
repeteix, encara que menys 
accentuada, en les empreses 
del segon grup analitzat avui, 
la de sectors diversos. La fac-
turació va créixer en global 
un 27% respecte al 2020 i un 
14% sobre el 2019, mentre 
que el resultat ha estat un 
71% més alt en el darrer any 
i un 30% respecte al 2019.

En aquest segon grup 
només hi ha dues empreses 
amb una xifra de negoci 
més baixa en el darrer any 
(Proquimia –comptes conso-
lidats– i la Doma) i una amb 

resultats negatius (Spanish 
Aosom). En els tres casos hi 
ha un comú denominador 
que cal tenir en compte a 
l’hora de fer una fotografia 
de l’any: el canvi de divisa. A 
mitjan 2021, l’euro va perdre 

valor respecte al dòlar i el 
canvi de divisa va influir en 
l’evolució dels negocis. Això 
ha repercutit en companyies 
com Girbau i Proquimia, amb 
molta presència als mercats 
americans. Totes dues com-

panyies, a més, tenen un 
volum important de negoci 
al sector turístic, un dels 
que va començar més tard la 
recuperació postpandèmica, 
sobretot en països del Carib, 
on altre cop les dues com-
panyies vigatanes hi tenen 
mercat. 

El que també és important 
de l’economia osonenca és 
la solvència de moltes de les 
seves grans empreses. Altre 
cop Proquimia, però també 
Iqap (ara pertanyent al grup 
americà Polyone Color), 
Alvic, Feixas Aulet, Divasa 
Farmavic, i en un esglaó 
inferior Benito i Novatilu, 
són companyies molt capita-
litzades, amb un patrimoni 
net que supera el 70% dels 
seus actius, poc endeutades i 
amb solvència i liquiditat per 
afrontar reptes.

La facturació va 
créixer un 51% 
a les empreses 
analitzades del 

sector del metall 

L’euro va perdre 
valor respecte al 
dòlar i va influir 
en les operacions 
a Amèrica i Àsia  

Les empreses del sector del metall 
multipliquen gairebé per set els resultats
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El context econòmic del 2021 va afa-
vorir les empreses del sector metall-
mecànic, que han vist com creixia la 
facturació i els resultats. L’increment 

del preu de les matèries primeres (i 
dels costos energètics), que d’entrada 
es podia plantejar com un problema, 
s’ha aliat amb la necessitat de produc-

te en un any de reactivació productiva 
després de la pandèmia. La demanda 
va fer que es mantinguessin els mar-
ges comercials i creixés el benefici. 

Preus (i beneficis) a l’alça
L’increment de preus i la necessitat de producte ha afavorit les empreses del sector metall-mecànic 

LA FARGA YOURCOPPER 
SOLUTIONS, SL
Els increments dels preus 
dels metalls i de l’energia 
van suposar un nou repte 
l’any 2021 per a La Farga, 
que va veure com la cotitza-
ció mitjana del coure, la seva 
matèria primera, va ser un 
45% més alta que la de l’any 
anterior a la London Metal 
Exchagne (LME), arribant 
fins als 8.557 euros/tona al 
mes de desembre. Tot plegat 
va tensionar la cadena de 
valor d’una companyia que, 
implantant mesures alterna-
tives, va tancar l’exercici amb 
un ebitda de pràcticament 15 
milions d’euros i un resultat 
de 8 milions, el doble que 
l’any anterior. La companyia 
ha continuat innovant en 
l’àmbit del reciclatge, acon-
seguint recuperar coure de 
materials secundaris. En el 
camp de l’R+D+I La Farga va 
desenvolupar dos projectes 
principals durant l’any 2021: 
un model de 3D del procés de 
trefilat destinat a la millora 
de l’excentricitat dels tubs de 
coure i l’optimització de la 
fase de refinament del coure 
per millorar el rendiment i la 
sostenibilitat del procés.

GIRBAU, SA
Aquest grup amb seu a Vic, 
fabricant de maquinària de 
bugaderia industrial, s’ha 
anat recuperant del sotrac 
que va suposar la pandèmia 
l’any 2020, que es va tancar 
amb unes pèrdues de 8,1 
milions a causa de l’aturada 
del turisme i, en conseqüèn-
cia, del canal Horeca que 
representa un percentatge 
important de les seves ven-
des, i que va provocar la pre-
sentació d’un ERTO. Girbau 
presenta els comptes conso-
lidats de la matriu i 20 filials. 
El 2021, en canvi, el resultat 
ja va ser positiu, de 406.000 
euros. La facturació va arri-
bar als 127,8 milions d’euros, 
un 72,1% més alta que la de 
2020. El 2021, de totes mane-
res, la crisi pandèmica encara 
va ser molt present a Girbau, 
que no va detectar la recupe-
ració fins al segon semestre, 
amb algunes excepcions: el 
mercat nord-americà es va 
despertar ja abans, durant el 
segon trimestre, i el volum 
de negoci als Estats Units va 
superar el d’abans de la pan-
dèmia. L’increment del preu 

de les matèries primeres, 
components, energia i trans-
ports va suposar una escalada 
de preus que ha provocat una 
reducció important del mar-
ge comercial, en funció del 
mercat o la zona geogràfica. 

La incertesa va frenar moltes 
inversions, segons destaquen 
els responsables de la com-
panyia a l’informe de gestió. 
Per reduir la dependència 
del sector turístic, durant el 
2021, Girbau ha treballat en 

la segmentació del mercat. 
Un exemple són les soluci-
ons integrals, com el procés 
de rentat amb aigua, el Wet 
Cleaning, amb programes 
i detergents especials que 
reemplacen el rentat en sec i (Continua a la pàgina 4)

és més sostenible. En la línia 
de tendir cap a la servilitza-
ció també s’ha desenvolupat 
un servei de consultoria per 
a bugaderies o s’han ampliat 
les funcionalitats del sistema 
Sapphire, que utilitza l’inter-
net de les coses per gestionar 
la maquinària necessària en 
tot el procés de rentat.
   
ALACER MAS
Alacer Mas és un dels exem-
ples d’una de les tendències 
del 2021: recuperació del 
mercat després de la pan-
dèmia i increment de preus 
del producte derivats de 
l’augment de la demanda i la 
reducció de l’oferta de mate-
rials. Això ha fet, en aquest 
cas, que la xifra de negoci, 
124,2 milions d’euros, supe-
ri en un 50,6% la del 2020 
i en un 33,9% la de 2019. 
El resultat també ha estat 
substancialment superior, 
17,9 milions, que signifiquen 
un increment del 384,4% 
respecte a la mateixa dada de 
l’any anterior. Es tracta dels 
millors resultats en els 40 
anys d’història de la compa-
nyia dedicada a la distribució 
de productes d’acer inoxida-
ble per a diferents sectors.

CATA ELECTRODOMÉSTI-
COS, SL
El 2021 va ser un bon any 
per a l’empresa Cata, que 
va tancar l’exercici amb una 
xifra de negoci de 91,8 mili-
ons, una dada un 21% més 
alta que la de l’any anterior. 
També va incrementar subs-
tancialment el resultat, que 
va arribar als 11,7 milions, 
multiplicant per més de set 
el de l’any anterior. És signi-
ficatiu també el patrimoni 
net que presenta l’empresa a 
finals d’any, de 19 milions, i 
la reducció del deute finan-
cer en 48,4 milions, gràcies 
a la renegociació del mateix. 
A principis de 2022 es feia 
públic que un grup inversor 
britànic, Triton, assumia més 
de la meitat d’aquest deute. 
El 2021 també va ser l’any 
de l’adquisició de la llicència 
alemanya Guttmann, la qual 
cosa permetia al grup CNA, 
matriu de Cata, consolidar-se 
al mercat de Centreeuropa.

ROQUET HYDRAULICS, SL
L’empresa tonenca de dis-
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La Farga Yourcopper                
Solutions, SA

Girbau, SA
(Consolidat) Alacer Mas Cata 

Electrodomésticos, SL
Roquet Hydraulics, SL

(Consolidat) Mafesa

Seu social Les Masies de Voltregà Vic Gurb Alcobendas Tona Vic

Activitat principal Semielaborats de coure Fabricació de maquinària 
per a bugaderia industrial

 Comerç a l’engròs de 
metalls

Fabricació 
electrodomèstics

Fabricació de conjunts 
hidràulics i pneumàtics

Compravenda i elaboració 
de materials fèrrics

bALAnç dE SituACió

Actiu no corrent  93.021.474 €  30.507.476 €  7.081.380 €  19.554.160 €  20.007.885 €  10.246.059 € 

Existències  109.430.965 €  42.699.867 €  36.539.974 €  23.688.102 €  25.842.933 €  16.348.880 € 

Deutors  31.773.692 €  37.476.032 €  29.218.416 €  16.905.695 €  15.194.206 €  16.007.158 € 

Tresoreria  56.139 €  16.362.573 €  757.428 €  1.277.779 €  1.356.594 €  1.966.825 € 

Altres actius corrents  7.488.460 €  6.423.887 €  1.799 €  3.661.448 €  112.685 €  473.566 € 

Actiu corrent  148.749.256 €  102.962.359 €  66.517.617 €  45.533.024 €  42.506.418 €  34.796.429 € 

Actiu  241.770.730 €  133.469.834 €  73.598.996 €  65.087.184 €  62.514.304 €  45.042.487 € 

Patrimoni net  65.311.907 €  78.444.436 €  54.634.694 €  19.221.629 €  25.093.190 €  35.642.653 € 

Passiu no corrent  114.658.795 €  10.126.436 €  222.932 €  12.001.009 €  8.044.552 €  1.469.732 € 

Passiu corrent  61.800.028 €  44.898.962 €  18.741.370 €  33.864.546 €  29.376.562 €  7.930.102 € 

Patrimoni net i passiu  241.770.730 €  133.469.834 €  73.598.996 €  65.087.184 €  62.514.304 €  45.042.487 € 

CoMPtE dE RESuLtAtS

ingressos explotació  1.498.869.974 €  127.785.899 €  124.191.922 €  91.758.904 €  80.610.418 €  73.881.977 € 

Consums d’explotació -1.425.317.715 € -62.823.932 € -90.330.967 € -65.570.790 € -41.578.286 € -50.817.376 € 

Despeses de personal -18.597.553 € -43.013.248 € -5.571.132 € -7.853.212 € -21.612.179 € -8.106.244 € 

Altres despeses d’explotació -39.947.358 € -17.756.263 € -3.860.073 € -14.340.901 € -8.706.845 € -4.090.413 € 

Resultat brut d’explotació  15.007.348 €  4.192.456 €  24.429.750 €  3.994.001 €  8.713.108 €  10.867.944 € 

Amortització d’immobilitzat -7.007.248 € -4.174.091 € -875.490 € -1.922.550 € -2.509.472 € -1.423.002 € 

Altres resultats  - €  151.096 €  - €  - € -19.371 €  - € 

Resultat financer -2.900.967 €  738.993 €  168.497 €  13.505.160 € -342.809 €  248.205 € 

Resultat abans d’impostos  5.099.133 €  908.454 €  23.722.757 €  15.576.611 €  5.841.456 €  9.693.147 € 

Impost sobre societats -1.211.294 € -502.469 € -5.826.106 € -3.862.641 € -1.295.476 € -2.321.922 € 

Resultat net de l’exercici  3.887.839 €  405.985 €  17.896.651 €  11.713.970 €  4.545.981 €  7.371.224 € 

RÀtioS i MAGnitudS

Facturació 2019  1.012.637.884 €  130.367.296 €  92.732.827 €  73.697.215 €  69.789.210 €  47.965.777 € 

Facturació 2020  922.439.607 €  74.263.520 €  82.475.548 €  75.844.450 €  61.081.195 €  45.136.743 € 

Facturació 2021  1.498.869.974 €  127.785.899 €  124.191.922 €  91.758.904 €  80.610.418 €  73.881.977 € 

Variació facturació 2020-2021 62,5% 72,1% 50,6% 21,0% 32,0% 63,7%

Resultat 2019 -2.896.087 €  5.910.201 €  5.649.242 €  890.970 €  2.507.963 €  1.824.811 € 

Resultat 2020  1.361.075 € -8.163.575 €  3.694.422 €  1.553.338 €  1.290.876 €  1.686.864 € 

Resultat 2021  3.887.839 €  405.985 €  17.896.651 €  11.713.970 €  4.545.981 €  7.371.224 € 

Variació resultat 2020-2021 185,6% 384,4% 654,1% 252,2% 337,0%

Fons de maniobra  86.949.228 €  58.063.397 €  47.776.247 €  11.668.478 €  13.129.856 €  26.866.327 € 

Despeses de personal / persona  51.517 €  54.934 €  43.524 €  50.666 €  32.945 €  45.035 € 

Vendes / persona  4.151.994 €  163.200 €  970.249 €  591.993 €  122.882 €  410.455 € 

Valor afegit / vendes (%) 4,9% 50,8% 27,3% 28,5% 48,4% 31,2%

Personal assalariat  361  783  128  155  656  180 

Solvència 0,84 1,87 3,51 0,99 1,14 3,70

Importància dels fons propis 27,0% 58,8% 74,2% 29,5% 40,1% 79,1%

Endeutament 270,2% 70,1% 34,7% 238,6% 149,1% 26,4%

Marge de benefici 0,3% 0,3% 14,4% 12,8% 5,6% 10,0%

Rendibilitat financera 6,0% 0,5% 32,8% 60,9% 18,1% 20,7%

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  > 1,5

importància del fons propis = Patrimoni net / Actiu total  < 25%  25-50%  > 50%
Endeutament = Passiu exigible (corrent i no corrent) / Patrimoni net (%)  > 300%  100-300%  < 100%
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació  negatiu  0-3%  > 3%
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net  negatiu  0-5%  > 5%

seny i fabricació de compo-
nents i sistemes hidràulics 
consolida els comptes amb 
cinc filials, quatre d’elles a 
l’Estat espanyol i la cinquena 
a Romania. Roquet manté 
la tendència del sector amb 
una facturació, l’any 2021, 
de 80,6 milions, que suposa 
un increment del 32,36% 
respecte a l’exercici anterior. 
El resultat també supera en 
més del triple el del 2020 i se 
situa en els 4,54 milions. Els 
bons resultats d’aquest exer-
cici, marcat per l’increment 
de costos de subministra-

ments, logístics i de matèries 
primeres, permeten mante-
nir les previsions de creixe-
ment per als propers anys. 
El 2021 s’han pogut incre-
mentar les existències de 
producte acabat per garantir 
el subministrament, un repte 
clau tenint en compte l’aug-
ment del negoci als Estats 
Units. En aquest exercici, a 
Roquet també s’han fet acci-
ons internes per minimitzar 
l’impacte de l’increment dels 
costos.

MAFESA
Empreses com Mafesa, que 
es dediquen a la transforma-

ció i distribució de productes 
ferros i acers i que, per tant, 
gestionen matèries primeres 
per a d’altres sectors, cons-
taten el que ha significat el 
2021 ja que l’augment de 
preus dels materials han 
tingut una incidència direc-
ta en els resultats. La xifra 
de negoci, de 73,9 milions, 
ha suposat un increment 
del 63,7% respecte a l’any 
anterior. També ha crescut 
substancialment el benefi-
ci, situat en els 7,3 milions, 
un 337% més que el 2020. 
Durant l’exercici 2021, Mafe-
sa va destinar 1,9 milions a 
inversions, la mateixa xifra 

que l’any anterior. Es tracta 
únicament de les inversions 
necessàries per mantenir la 
productivitat i consolidar 
les inversions dels exercicis 
anteriors. 

COMERCIAL DE LA FORJA, 
SAU (COMFORSA)
Comforsa continua essent 
l’empresa amb una xifra de 
negoci més elevada del Ripo-
llès, situant-la en els 72,6 
milions l’any 2021, un 86,1% 
més alta que la de l’any 
anterior. En el darrer any 
complet amb Reca Vidiella a 
la direcció general, Comforsa 
també va obtenir uns resul-

tats d’1,67 milions després 
d’impostos, sobreposant-se 
als 5,7 milions negatius de 
l’any de l’esclat de la pandè-
mia. Dades que, segons es fa 
constar a l’informe de gestió, 
haurien estat més elevades 
si no fos pels preus de l’ener-
gia. De fet, es xifra aquest 
impacte en els 3 milions 
d’euros. Durant el 2021, es va 
mantenir el pla d’inversions i 
es van registrar altes de pro-
jectes valorats en 9,8 milions. 
Durant el 2021 també es va 
reduir en 2,3 milions l’en-
deutament a llarg termini.

(Continua a la pàgina 5)

(Ve de la pàgina 3)
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TESEM
Tesem, de Torelló, dedicada 
a oferir solucions integrals 
de packaging per a la perfu-
meria i la cosmètica de luxe, 
va incrementar les vendes un 
15% durant el 2021, situant 
la xifra de negoci en els 70,8 
milions, dada que queda 
lleugerament per sota de 
la de 2019. Tesem presenta 
els comptes consolidats de 
la matriu i sis filials, quatre 
a l’Estat espanyol i dues a 
França. Pel que fa als resul-
tats, van créixer un 126,4%, 
situant-se en els 4,4 milions. 

Tesem manté la política 
de millora de fabricació, 
disseny, investigació i des-
envolupament de productes 
per enfortir la seva posició 
com a proveïdor en totes 
les variants del packaging. 
A l’informe de gestió, els 
seus responsables confien 
en un retorn de la inflació a 
paràmetres normalitzats per 
estabilitzar preus i, alhora, 
contribuir a un increment de 
la demanda.

SODECA, SLU
Sodeca, dedicada al disseny 
i fabricació de sistemes de 
ventilació i purificació de 

l’aire, ha sortit airosa d’un 
any amb distorsions impor-
tants en la capacitat del sub-
ministrament de materials i 
components bàsics, a causa 
de l’impuls de la producció 
postpandèmica. La compa-
nyia amb seu a Ripoll ha 
pogut minimitzar l’impacte 
gràcies a la capacitat de 
producció i la gestió de les 
compres. Sí que han notat 
l’increment de costos en la 
reducció del marge comerci-
al. No obstant això, els 54,3 
milions de facturació supera 
en un 17,3% la xifra de nego-
ci de 2020 i és més alta tam-
bé que la del 2019. Pel que 

fa als resultats, han més que 
duplicat els de 2020, situant 
la dada en els 3,5 milions.

SOME, SA
Some és una empresa pro-
veïdora del sector de l’au-
tomoció i en segon grau 
de l’industrial. Tots dos es 
van recuperar de l’aturada 
de la pandèmia durant el 
2021 i això va repercutir a 
obtenir uns resultats posi-
tius. L’evolució al sector 
industrial va millorar el de 
l’automoció, sobretot, per 
l’entrada de nous clients. 
D’aquesta manera, l’empresa 
de Sant Quirze, fabricant de 

(Ve de la pàgina 4)

(Continua a la pàgina 6)

components metàl·lics, va 
facturar 50,7 milions d’euros, 
superant amb escreix la dada 
de 2020 i també la de 2019. 
També va millorar el resultat 
arribant a 1,9 milions. Some 
consolida els comptes de la 
matriu i dues filials, una a 
Espanya i l’altra a Polònia. 

RODIN, SAU
Aquesta societat del grup 
Soler & Palau, amb planta 
a Torelló, va facturar 46,5 
milions durant el 2021, 
millorant la dada del 2020 en 
un 21,3%. També el resultat 

Comforsa Tesem
(Consolidat) Sodeca, SLU Some, SA

(Consolidat) Rodin, SAU Konecranes and Demag 
Ibérica, SL

Seu social Campdevànol Torelló Sant Quirze de Besora Sant Quirze de Besora Parets del Vallès Vic

Activitat principal Forja, estampació i 
embotició de metalls

  Manufactura i compravenda 
de productes metàl·lics

Fabricació de maquinària de 
ventilació i refrigeració no 

domèstica

 Fabricació d’articles
metàl·lics 

 Fabricació d’aparells 
electrònics de ventilació

Construcció i muntatge 
d’aparells d’elevació i 

transport 

bALAnç De SITUACIó

Actiu no corrent 49.435.852 €  26.373.038 €  9.584.277 €  13.783.893 €  669.000 €  2.467.000 € 

Existències 17.922.515 €  13.128.867 €  15.308.633 €  10.157.066 €  13.655.000 €  2.801.000 € 

Deutors  17.895.061 €  17.018.996 €  13.731.229 €  9.297.362 €  3.788.000 €  13.966.000 € 

Tresoreria 12.360.695 €  8.133.633 €  744.438 €  1.114.336 €  3.960.000 €  4.010.000 € 

Altres actius corrents 16.377 €  275.539 €  3.880.237 €  25.582 €  8.840.000 €  52.000 € 

Actiu corrent 48.194.648 €  38.557.035 €  33.664.537 €  20.594.346 €  30.243.000 €  20.829.000 € 

Actiu 97.630.501 €  64.930.073 €  43.248.813 €  34.378.239 €  30.912.000 €  23.296.000 € 

Patrimoni net 47.427.601 €  24.913.256 €  28.018.483 €  13.761.038 €  21.386.000 €  13.321.000 € 

Passiu no corrent 16.736.688 €  10.999.836 €  829.864 €  4.553.335 €  438.000 € 0 €

Passiu corrent 33.466.212 €  29.016.981 €  14.400.466 €  16.063.867 €  9.088.000 €  9.975.000 € 

Patrimoni net i passiu 97.630.501 €  64.930.073 €  43.248.813 €  34.378.239 €  30.912.000 €  23.296.000 € 

ComPTe De ReSULTATS

Ingressos explotació 72.573.300 €  70.838.881 €  54.372.126 €  50.773.766 €  46.480.000 €  43.683.000 € 

Consums d’explotació -35.916.085 € -38.456.390 € -29.674.627 € -28.539.124 € -36.117.000 € -20.527.000 € 

Despeses de personal -13.199.254 € -16.052.089 € -9.330.500 € -12.523.519 € -3.034.000 € -13.699.000 € 

Altres despeses d’explotació -16.558.625 € -7.751.895 € -9.896.406 € -5.620.705 € -3.377.000 € -6.848.000 € 

Resultat brut d’explotació 6.899.336 €  8.578.507 €  5.470.593 €  4.090.418 €  3.952.000 €  2.609.000 € 

Amortització d’immobilitzat -4.062.787 € -3.011.597 € -880.757 € -1.519.552 € -234.000 € -298.000 € 

Altres resultats  -   €  876.934 €  - €  75.076 €  - €  - € 

Resultat financer -746.405 € -478.253 € -57.514 € -337.727 € -200.000 € -18.000 € 

Resultat abans d’impostos  2.090.144 €  5.965.591 €  4.532.323 €  2.308.215 €  3.518.000 €  2.293.000 € 

Impost sobre societats -416.454 € -1.528.952 € -1.026.964 € -334.729 € -888.000 € -529.000 € 

Resultat net de l’exercici 1.673.690 €  4.436.640 €  3.505.358 €  1.973.485 €  2.630.000 €  1.764.000 € 

RÀTIoS I mAGnITUDS

Facturació 2019 60.832.808 €  74.697.572 €  52.069.760 €  40.172.551 €  39.997.000 €  50.062.000 € 

Facturació 2020 39.002.689 €  61.668.615 €  46.351.044 €  36.575.231 €  38.319.000 €  41.130.000 € 

Facturació 2021 72.573.300 €  70.838.881 €  54.372.126 €  50.773.766 €  46.480.000 €  43.683.000 € 

Variació facturació 2020-2021 86,1% 14,9% 17,3% 38,8% 21,3% 6,2%

Resultat 2019 118.561 €  3.710.219 €  1.043.234 €  741.763 €  2.400.000 €  1.894.000 € 

Resultat 2020 -5.726.701 €  1.959.826 €  1.475.624 €  1.082.752 €  2.420.000 €  1.836.000 € 

Resultat 2021 1.673.690 €  4.436.640 €  3.505.358 €  1.973.485 €  2.630.000 €  1.764.000 € 

Variació resultat 2020-2021 126,4% 137,6% 82,3% 8,7% -3,9%

Fons de maniobra 14.728.436 €  9.540.054 €  19.264.071 €  4.530.479 €  21.155.000 €  10.854.000 € 

Despeses de personal / persona 44.145 €  37.770 €  35.209 €  42.167 €  37.000 €  49.455 € 

Vendes / persona  242.720 €  166.680 €  205.178 €  170.955 €  566.829 €  157.700 € 

Valor afegit / vendes (%) 50,5% 45,7% 45,4% 43,8% 22,3% 53,0%

Personal assalariat 299  425  265  297  82  277 

Solvència 0,96 0,96 2,21 1,00 3,17 2,09

Importància dels fons propis 48,6% 38,4% 64,8% 40,0% 69,2% 57,2%

Endeutament 105,9% 160,6% 54,4% 149,8% 44,5% 74,9%

Marge de benefici 2,3% 6,3% 6,4% 3,9% 5,7% 4,0%

Rendibilitat financera 3,5% 17,8% 12,5% 14,3% 12,3% 13,2%

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 (%)  > 300%  100-300%  < 100%
marge de benefici = Resultat net / Ingressos d’explotació  negatiu  0-3%  > 3%
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net  negatiu  0-5%  > 5%
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va ser un 8,7% superior al 
del 2020, situant-lo en els 
2,6 milions. La major part de 
les vendes d’aquesta socie-
tat dedicada a la fabricació 
d’aparells de ventilació 
industrial i domèstica es van 
fer a empreses del seu grup.

KONECRANES AND 
DEMAG IBÉRICA, SL
La situació del mercat ha 
permès a l’antiga planta 
d’Ausió Sistemas de Eleva-
ción, adquirida pel grup finès 
Koncranes, tancar el 2021 
amb una facturació de 43,6 

milions d’euros, que suposa 
un lleuger increment del 
6,2% respecte a l’any anteri-
or. El resultat, d’1,7 milions, 
en canvi, va ser inferior en 
un 3,9% respecte al 2020. 
La companyia preveu, a curt 
termini, que incrementin 
moderadament les vendes 
a partir de la recuperació 
gradual del sector industrial, 
així com també una millora 
de la rendibilitat i els marges 
comercials.

AXILONE METAL, SA
Com a la majoria d’empreses 
del sector del packaging per 
al sector de la cosmètica i la 

perfumeria de luxe de la Vall 
del Ges (Cosmetic Valley), 
Axilone va notar la recupera-
ció postpandèmica sobretot 
a partir del segon semestre 
de 2021. Si el ritme de crei-
xement de la segona part de 
l’any hi hagués estat també 
durant els sis primers mesos, 
estaríem parlant d’un creixe-
ment de doble dígit respecte 
a la situació prepandèmica, 
segons apunta la direcció de 
la companyia a l’informe de 
gestió. Van acabar l’any amb 
una xifra de negoci de 40,48 
milions, un 35,7% més alta 
que la de 2020. El resultat 
de 2021, de 13,6 milions, va 

multiplicar per 4,6 el de l’any 
anterior. La bona marxa del 
segon semestre de l’any tam-
bé va permetre desencallar 
algunes inversions amb l’ob-
jectiu de preparar la planta 
de Sant Pere de Torelló per al 
creixement futur de la com-
panyia.

ELAUSA ELECTRONICS
Tot i que amb un resultat 
positiu (1,18 milions) però 
inferior als dels darrers 
exercicis, la companyia dedi-
cada a dissenyar i fabricar 
sistemes d’il·luminació per 
a l’automoció i el sector 
industrial es va sobreposar 

(Ve de la pàgina 5)

(Continua a la pàgina 7)

a les dificultats per tancar 
el 2021 amb una facturació 
de 37,7 milions, la més alta 
de la seva trajectòria i que 
era un 34,6% més alta que el 
2020. Durant el 2021, Elau-
sa Electronics es va veure 
obligada a explorar nous 
mercats a la recerca de com-
ponents i semiconductors 
que no els podien subminis-
trar els proveïdors habituals 
i, en conseqüència, adaptar 
els seus productes als nous 
components per donar res-
posta a la demanda creixent 
dels seus clients.

Axilone Metal, SA Elausa Electro-Jet, SL Onnera Laundry
Barcelona, SA Costertec, SAU Esbelt, SA

Seu social Sant Pere de Torelló Vic Gurb  Sant Julià de Vilatorta Torelló  Barcelona 

Activitat principal Fabricació  
i comercialització de 
productes metàl·lics

Fabricació d’aparells de 
senyalització i control

Construcció de màquines 
per a la indústria tèxtil i 

accessoris 

 Fabricació maquinària 
bugaderia

 Fabricació de bombes 
i vàlvules

Construcció de màquines 
per a la indústria tèxtil i 

accessoris

BALAnç dE SitUACió

Actiu no corrent 30.615.384 €  3.036.464 €  3.380.411 €  6.475.227 €  8.923.945 €  9.526.809 € 

Existències 8.905.334 €  6.362.665 €  9.699.029 €  4.937.256 €  6.329.114 €  7.044.510 € 

Deutors 7.764.398 €  5.810.155 €  7.759.895 €  4.505.131 €  4.973.502 €  5.051.767 € 

Tresoreria 1.212.324 €  4.220.409 €  8.374.557 €  1.010.626 €  387.583 €  163.567 € 

Altres actius corrents 12.052.590 €  346.800 €  58.161 €  3.482.486 €  - €  23.752 € 

Actiu corrent 29.934.646 €  16.740.029 €  25.891.642 €  13.935.499 €  11.690.199 €  12.283.596 € 

Actiu 60.550.030 €  19.776.494 €  29.272.053 €  20.410.725 €  20.614.144 €  21.810.405 € 

Patrimoni net 37.558.846 €  13.501.321 €  15.348.836 €  7.734.730 €  14.544.443 €  13.293.070 € 

Passiu no corrent 7.955.909 €  718.169 €  1.999.109 €  2.151.210 €  1.557.286 €  2.413.981 € 

Passiu corrent 15.035.276 €  5.557.003 €  11.924.108 €  10.524.785 €  4.512.415 €  6.103.354 € 

Patrimoni net i passiu 60.550.030 €  19.776.494 €  29.272.053 €  20.410.725 €  20.614.144 €  21.810.405 € 

COMPtE dE rESULtAtS

ingressos explotació 40.479.238 €  37.738.028 €  31.190.017 €  27.833.560 €  26.117.696 €  22.509.415 € 

Consums d’explotació -18.598.074 € -22.856.542 € -19.406.045 € -16.906.478 € -17.501.358 € -9.743.781 € 

Despeses de personal -9.826.243 € -7.563.398 € -2.967.845 € -4.518.397 € -3.344.735 € -6.373.212 € 

Altres despeses d’explotació -6.104.349 € -4.918.404 € -3.102.596 € -4.621.784 € -3.021.957 € -3.531.091 € 

resultat brut d’explotació 5.950.572 €  2.399.684 €  5.713.531 €  1.786.901 €  2.249.646 €  2.861.331 € 

Amortització d’immobilitzat -3.181.964 € -794.249 € -405.705 € -764.781 € -927.244 € -700.262 € 

Altres resultats - € -27.194 €  - €  - €  - €  - € 

Resultat financer 12.998.131 € -88.510 €  87 €  22.375 € -35.984 €  785.807 € 

resultat abans d’impostos 15.766.739 €  1.544.119 €  5.307.913 €  1.044.496 €  1.286.417 €  2.946.876 € 

Impost sobre societats -2.104.516 € -360.809 € -1.203.497 € -162.259 € -286.382 € -534.585 € 

resultat net de l’exercici 13.662.223 €  1.183.310 €  4.104.416 €  882.237 €  1.000.035 €  2.412.291 € 

rÀtiOS i MAGnitUdS

Facturació 2019 45.544.194 €  30.348.772 €  20.126.786 €  26.319.442 €  26.810.588 €  21.472.840 € 

Facturació 2020 29.829.068 €  28.043.893 €  19.205.422 € 23617475  22.982.882 €  21.017.040 € 

Facturació 2021 40.479.238 €  37.738.028 €  31.190.017 €  27.833.560 €  26.117.696 €  22.509.415 € 

Variació facturació 2020-2021 35,7% 34,6% 62,4% 17,9% 13,6% 7,1%

Resultat 2019 20.649.603 €  2.164.141 €  1.220.325 €  746.266 €  1.857.462 €  1.281.249 € 

Resultat 2020 2.928.803 €  1.688.535 €  861.516 €  692.742 €  599.540 €  1.308.688 € 

Resultat 2021 13.662.223 €  1.183.310 €  4.104.416 €  882.237 €  1.000.035 €  2.412.291 € 

Variació resultat 2020-2021 366,5% -29,9% 376,4% 27,4% 66,8% 84,3%

Fons de maniobra 14.899.370 €  11.183.026 €  13.967.534 €  3.410.714 €  7.177.784 €  6.180.242 € 

Despeses de personal / persona 41.287 €  40.446 €  80.212 €  41.837 €  45.818 €  49.025 € 

Vendes / persona 170.081 €  201.808 €  842.973 €  257.718 €  357.777 €  173.149 € 

Valor afegit / vendes (%) 54,1% 39,4% 37,8% 39,3% 33,0% 56,7%

Personal assalariat 238  187  37  108  73  130 

Solvència 1,30 2,67 1,86 1,10 1,93 1,44

Importància dels fons propis 62,0% 68,3% 52,4% 37,9% 70,6% 60,9%

Endeutament 61,2% 46,5% 90,7% 163,9% 41,7% 64,1%

Marge de benefici 33,8% 3,1% 13,2% 3,2% 3,8% 10,7%

Rendibilitat financera 36,4% 8,8% 26,7% 11,4% 6,9% 18,1%
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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 (%)  > 300%  100-300%  < 100%
Marge de benefici = resultat net / ingressos d’explotació  negatiu  0-3%  > 3%
rendibilitat financera = resultat net / Patrimoni net  negatiu  0-5%  > 5%
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ELECTRO-JET, SL
L’empresa amb seu a Gurb 
dedicada a la fabricació de 
maquinària per a la indústria 
tèxtil ha vist incrementada 
notablement la seva factura-
ció i els resultats. El 2021 va 
arribar a una xifra de negoci 
de 31,2 milions, superant en 
10 milions la dels dos exerci-
cis anteriors, i a un resultat 
de 4,1 milions, més de quatre 
vegades més alt que el de 
2020. A l’escenari postpan-
dèmic, a Electro-Jet s’hi ha 
afegit aquest any els canvis 
de rutines internes propis de 
la incorporació de nous socis 
(el 2018 el grup suís Rieter 
Holding va adquirir el 25% 
de l’empresa osonenca), ja 
que durant aquest exercici és 
quan s’ha acabat de materia-
litzar la seva entrada.

ONNERA LAUNDRY 
BARCELONA, SA
La companyia instal·lada a 
Sant Julià de Vilatorta i dedi-
cada a la fabricació i venda 
de maquinària de bugaderia 
industrial va arribar a una 
facturació de 27,8 milions 
l’any 2021, una xifra que 
supera en gairebé un 18% 
la dada de 2020. També van 
millorar resultats arribant 
als 882.000 euros, dada que 
va créixer un 27,4% respecte 
a l’any 2020. La companyia, 

que forma part d’Onnera 
Group, va continuar durant 
el 2021 la seva estratègia 
d’aprofundir en nous mer-
cats amb una forta aposta 
per la tecnologia, servei, 
qualitat i eficiència energè-
tica per enfortir la seva posi-
ció en diferents països.

COSTERTEC, SAU
El fabricant de bombes dis-
pensadores i difusors per als 
sectors de l’aerosol i la cos-
mètica va recuperar, pràctica-
ment, durant el 2021 la xifra 
de negoci prepandèmica, 
situant-la en els 26,1 milions 
d’euros i millorant la de l’any 

anterior en un 13,6%. Tam-
bé va millorar el resultat, 
arribant al milió d’euros. A 
l’informe de gestió de Cos-
tertec donen per tancada la 
crisi del coronavirus i expli-
quen les dades de facturació 
en l’increment de les vendes 
d’exportació (+24,95%) a 

través de les diferents filials 
del grup. A l’Estat espanyol 
l’increment ha estat del 
6,22%. Asseguren també 
que, malgrat la inflació, els 
costos de matèries primeres i 
l’energia, la millora contínua 
dels processos productius 
han permès mantenir preus i 
marges comercials.

ESBELT, SA
El 2021 ha estat el millor 
any per al grup Esbelt, amb 
seu a Manlleu, i dedicada 
a la fabricació de cintes 
transportadores per a dife-
rents sectors industrials. La 
facturació, de 22,5 milions, 
ha superat la dels dos exer-
cicis anteriors. En un 7,1% 
la del 2020. L’augment del 
resultat ha estat més notori, 
del 84,3%, arribant als 2,4 
milions l’any 2021. A assolir 
aquestes xifres hi han con-
tribuït diversos factors. La 
reactivació econòmica ha 
facilitat un increment sos-
tingut de vendes durant tot 
l’any, sobretot al mercat esta-
tal, tot i que les exportacions 
també han estat per sobre 
de la mitjana d’altres anys. 
També la millora del produc-
te, consolidant la tecnologia 
d’extrusió per a aplicacions 
alimentàries. Un factor que 
ha jugat a la contra és la 
depreciació euro/dòlar amb 
una reducció del 3,29% del 
tipus de canvi.
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La majoria d’empreses metal·lúrgiques van igualar o superar les vendes i els resultats d’abans de la pandèmia

(Ve de la pàgina 6)
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92.912.231

135.688.407

7.817.542

66.852.252

6.366.370

SEIDOR
MUNDIAL

ALVIC CERTIS AOSOMPROQUIMIA
AULET

Patrimoni net

36.185.417

BENITO

17.057.008

FEIXAS

28.572.042

DIVASA

7.102.669

NOVATILU

7.798.605

LA DOMA

32.133.807

IQAP

SEIDOR
MUNDIAL

ALVIC

613.742.983

204.769.391

Ingressos explotació

CERTIS

74.922.247

PROQUIMIA

72.791.937

AOSOM

59.377.806

BENITO

43.414.598

AULET
FEIXAS

33.527.716

DIVASA

23.273.941

NOVATILU

20.423.632

LA DOMA

19.034.787

IQAP

47.881.597

SEIDOR
MUNDIAL

ALVIC CERTIS AOSOMPROQUIMIA

19.432.287

29.441.413

2.313.219

6.996.132

-720.883

Resultat de l’exercici

BENITO

2.029.757

FEIXAS
AULET

1.020.315

DIVASA

1.806.661

NOVATILU

1.712.146

IQAP

3.557.312

LA DOMA

126.108

L’any 2021 va ser sinònim de recupe-
ració per als sectors econòmics que 
van veure la seva activitat aturada 
durant la pandèmia. Hi ha algunes ex-

cepcions en què el canvi de ritme va 
trigar més a arribar, sobretot les que 
depenen del turisme i de mercats com 
els del Carib o l’Amèrica del Sud. En 

aquest cas, el canvi de divisa va ser un 
fet rellevant, ja que l’euro es va veure 
devaluat respecte al dòlar a partir de 
la segona meitat de l’exercici.

Recuperació amb xifres rècord
Les principals empreses de sectors diversos milloren facturació i resultats arrossegades per l’auge del mercat

SEIDOR, SA
La consultora tecnològica 
nascuda a Vic manté la ten-
dència d’anar incorporant 
empreses del sector i amb 
presència a mercats de dife-
rents països del món per 
anar-se consolidant com un 
grup que respon a tot tipus 
de necessitats tecnològiques. 
Durant l’exercici analitzat, 
Seidor Malm va obrir un cen-
tre de competència a Israel 
per aprofundir en l’internet 
de les coses (IoT) i la intel-
ligència artificial (IA). Tam-
bé va crear tres centres espe-
cífics dedicats a l’educació, 
la salut i el workplace per 
reforçar la divisió dedicada 
al sector públic. En el camp 
de les absorcions, va comprar 
la consultora basca NTS, 
dedicada a la mobilitat en 
IoT. I abans d’acabar el 2021 
també va rebre un certificat 
FIRST per un nou sistema 
contra els atacs informàtics. 
Els comptes consolidats del 
grup, que inclouen totes les 
filials internacionals, recu-
llen una facturació de 613,7 
milions d’euros, un 30,3% 
més alta que el 2020. El patri-
moni net de tot el grup, de 
92 milions, i el fons de mani-
obra, de 97 milions, perme-
ten a la companyia assumir 
amb garanties les diferents 
activitats econòmiques amb 
les quals està treballant en 
els darrers exercicis. Seidor 
consolida els comptes de les 
105 societats participades 
d’arreu del món, en 62 de 
les quals ostenta més del 
50% de les accions. Del seu 
resultat consolidat, de 19,4 
milions (+22%), 13,1 milions 
són atribuïbles a la matriu 
vigatana.

GRUPO ALVIC FR MOBILI-
ARIO, SL
L’antiga Madetres, amb seu a 
Alcaudete (Jaén), però enca-
ra amb dues plantes a Vic, va 
assolir xifres de rècord l’any 
2021. Es va veure afavorida 
per la tendència detectada 
durant la pandèmia que feia 
que a moltes llars es decidís 
fer obres i reformes i, per 
tant, com a fabricants de 
mobles van comptar amb 
una demanda notòria i cons-
tant. La bona relació amb els 
proveïdors que han permès 
garantir la matèria primera 
i la demanda del mercat ha 
permès a la companyia man-

tenir els marges comercials i 
compensar els increments de 
costos. De totes maneres ha 
mantingut la política de con-
tenció pròpia de l’empresa, 
que també ha contribuït als 
bons resultats. Al llarg del 

2021 va facturar 204,7 mili-
ons d’euros, incrementant 
en gairebé un 29% la dada 
dels dos exercicis anteriors. 
El resultat també va créixer 
un 50% respecte al del 2020 
i és de 29,4 milions, conver-

tint-se en l’empresa de les 11 
d’aquest grup amb el resultat 
i el patrimoni net més alts. 

CERTIS OBRES I SERVEIS, 
SAU
El 2021 també es va caracte-

ritzar per un increment nota-
ble de la producció (del 40%) 
a la constructora Certis. Això  
ha provocat un impacte relle-
vant del marge brut en ter-
mes quantitatius. El resultat, 
de 2,3 milions, ha suposat un 
increment del 128% respecte 
a l’any anterior. La factura-
ció va arribar gairebé als 75 
milions, un 39,2% més que el 
2020. L’increment de la pro-
ducció també va significar 
un augment de les despeses 
de personal de 274.000 euros  
(+5,38%).

PROQUIMIA
El sector turístic, i sobretot 
al continent americà, és dels 
que més va trigar a recuperar 
l’activitat postpandèmica i 
això, que ja va repercutir en 
els comptes de Proquimia 
l’any 2020, també va tenir 
incidència en els de 2021. 
La companyia nascuda a Vic 
té un important nínxol de 
mercat en el sector hoteler 
americà i durant aquest exer-
cici les vendes a l’exterior 
van caure un 6,5%. Al mercat 
espanyol, les vendes van 
créixer un 7,3%. Proquimia 
consolida els comptes de 12 
companyies, vuit de les quals 
situades en països del Carib i 
el sud d’Amèrica. D’aquesta 
manera, Proquimia tancava 
el 2021 amb una xifra de 
negoci consolidada de 72,8 
milions, un 6,2% més baixa 
que la de 2020. El resultat, 
de pràcticament 7 milions, 
quedava un 1,4% per sota del 
de l’exercici anterior. El fons 
de maniobra de la companyia 
és important, de 43,7 milions 
d’euros. També va influir en 
el resultat l’increment del 
preu de les matèries prime-
res que van començar a notar 
a partir del mes de maig. Les 
exportacions a Amèrica es 
van veure afectades també 
per l’apreciació del dòlar, ja 
que van suposar lleugeres 
diferències de canvi positi-
ves. No obstant, l’empresa 
va continuar invertint per 
automatitzar la fabricació 
i  millorar la capacitat pro-
ductiva. El 2021 va ser per a 
Proquimia, també, l’any de 
l’adquisició de dues compa-
nyies, la gironina Ambisist 
i la vigatana Careli, la qual 
cosa li permetia fer el salt al 
sector domèstic. També va 

(Continua a la pàgina 10)
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resultat negatiu de 721.000 
euros. A l’informe de gestió, 
s’explica aquest resultat en 
la despesa de les diferències 
de canvi negatives. Després 
d’un any 2020 excepcional, 
afavorit per la pandèmia 
en aquest sector, el 2021 es 
van veure reduïts els mar-
ges comercials a causa dels 
increments dels costos del 
transport i les comissions de 
les plataformes digitals. El 
resultat també ha contribuït 
a tenir un fons de manio-
bra negatiu, de 2,4 milions, 
originat principalment pels 
deutes a empreses del mateix 
grup. 

IQAP MASTERBATCH 
GROUP, SLU
La companyia de les Masies 
de Roda, adquirida per la 
multinacional nord-america-
na Polyone Color, presenta 
els comptes consolidats amb 
la filial txeca. La seva fac-
turació va créixer un 10,9% 
el 2021, arribant gairebé 
als 47,9 milions. El resultat 
també va ser molt superior al 
de l’exercici anterior. Els 3,5 
milions del 2021 superen els 
del 2020 en un 89,5%.

BENITO URBAN, SLU
Benito Urban, dedicada al 
disseny, fabricació, comercia-

lització i exportació de mate-
rial per a construcció, mobi-
liari urbà, enllumenat públic 
i contenidors de residus, va 
seguir el 2021 la dinàmica 
del sector de la construcció i 
l’obra pública de recuperació 
postpandèmica. D’aquesta 
manera, la facturació va arri-
bar als 43,4 milions, creixent 
un 44,1% respecte al 2020, 
i el resultat va incrementar 
en un 183% i va superar els 2 
milions d’euros. 

FEIXAS AULET, SA
La gestora d’estacions de 
servei, amb seu a Roda, va 
tancar el 2021 amb una xifra 

ser l’any que va aconseguir el 
certificat internacional IFS 
Global Markets HPC.

SPANISH AOSOM
La filial espanyola de la com-
panyia xinesa de venda per 
internet Aosom, amb seu a 
Balenyà, continua fent pas-
sos de gegant pel que fa als 
ingressos. El 2021 va facturar 
59,4 milions, incrementant 
en un 67% la dada de l’any 
anterior. Ara bé, això no es 
va traduir en beneficis. La 
companyia va entrar en pèr-
dues en tancar l’any amb un 

de negoci de 33,5 milions, 
un 29,6% més alta que la de 
l’any anterior. El resultat, de 
poc més d’un milió d’euros, 
va ser inferior al de l’exercici 
anterior (-30,6%). Durant 
bona part d’aquest exercici, 
es van mantenir les mesures 
sanitàries derivades de la 
pandèmia de coronavirus. 
Durant aquest exercici la 
capacitat d’autofinançament 
va arribar als 8,2 milions. 
Té fons propis per assumir 
amb solvència l’endeuta-
ment, d’1,1 milions d’euros, 
el 97,23% del qual s’ha de 

Seidor, SA 
(Consolidat)

Grupo Alvic FR Mobiliario, SL Certis Obres i Serveis, SAU Proquimia, SA
(Consolidat)

Aosom

Seu social Vic Alcaudete Balenyà Vic Balenyà

Activitat principal Serveis informàtics    Fabricació mobles de cuina  Construcció Producció i comerç de 
sabons

Comerç minorista productes 
diversos

BALAnç de SitUACió

Actiu no corrent  50.803.151 €  95.652.669 €  563.556 €  49.109.380 €  8.824.472 € 

Existències  215.185 €  33.191.610 €  254.864 €  13.851.709 €  18.448.927 € 

Deutors  167.521.795 €  51.523.220 €  20.460.631 €  18.858.017 €  4.903.958 € 

Tresoreria  87.060.043 €  44.839.945 €  19.920.052 €  23.973.904 €  865.474 € 

Altres actius corrents  46.524.198 €  3.298.966 €  331.644 €  932.711 €  - € 

Actiu corrent  301.321.220 €  132.853.741 €  40.967.191 €  57.616.341 €  24.218.359 € 

Actiu total  352.124.372 €  228.506.410 €  41.530.747 €  106.725.721 €  33.042.831 € 

Patrimoni net  92.912.231 €  135.688.407 €  7.817.542 €  66.852.252 €  6.366.370 € 

Passiu no corrent  55.014.793 €  8.764.578 €  107.458 € 25.961.744 € 0 €

Passiu corrent  204.197.348 €  84.053.425 €  33.605.746 €  13.911.725 €  26.676.461 € 

Patrimoni net i passiu  352.124.372 €  228.506.410 €  41.530.747 €  106.725.721 €  33.042.831 € 

COMPte de ReSULtAtS

ingressos d’explotació  613.742.983 €  204.769.391 €  74.922.247 € 72.791.937 €  59.377.806 € 

Consums d’explotació -351.833.674 € -96.279.638 € -64.722.622 € -31.968.877 € -33.089.181 € 

Despeses de personal -197.220.523 € -23.797.459 € -5.346.556 € -16.108.218 € -1.624.277 € 

Altres despeses d’explotació -29.836.819 € -36.458.512 € -2.155.807 € -13.653.201 € -23.784.753 € 

Resultat brut d’explotació  34.851.966 €  48.233.782 €  2.697.262 €  11.061.641 €  879.595 € 

Amortització d’immobilitzat -4.230.138 € -9.811.653 € -132.173 € -1.692.430 € -262.167 € 

Altres resultats -61.009 €  - €  - €  306.668 €  - € 

Resultat financer -1.981.453 €  881.334 €  367.220 €  -1.800.394 € -1.565.904 € 

Resultat abans d’impostos  28.579.367 €  39.303.463 €  2.932.309 €  7.875.485 € -948.476 € 

Impost sobre societats -9.147.080 € -9.862.050 € -619.091 € -879.353 €  227.593 € 

Resultat de l’exercici  19.432.287 €  29.441.413 €  2.313.219 € 6.996.132 € -720.883 € 

RÀtiOS i MAGnitUdS

Facturació 2019  488.241.338 €  159.482.771 €  50.732.440 €   83.515.300 €  16.788.690 € 

Facturació 2020  470.942.965 €  158.878.232 €  53.840.019 €  77.582.622 €  35.578.778 € 

Facturació 2021  613.742.983 €  204.769.391 €  74.922.247 €   72.791.937 €  59.377.806 € 

Variació facturació 30,3% 28,9% 39,2% -6,2% 66,9%

Resultat 2019  16.077.506 €  23.952.181 €  507.532 €  10.655.409 €  542.691 € 

Resultat 2020  15.900.712 €  19.637.476 €  1.015.184 €   7.097.461 €  3.960.420 € 

Resultat 2021  19.432.287 €  29.441.413 €  2.313.219 €   6.996.132 € -720.883 € 

Variació resultat 22,2% 49,9% 127,9% -1,4%

Fons de maniobra  97.123.872 €  48.800.316 €  7.361.445 €  43.704.616 € -2.458.102 € 

Despeses de personal / persona  34.033 €  33.565 €  54.557 €  49.981 €  50.759 € 

Vendes / persona  105.909 €  288.814 €  764.513 €  225.861 €  1.855.556 € 

Valor afegit / vendes (%) 42,7% 53,0% 13,6% 56,1% 44,3%

Personal assalariat  5.795  709  98  322  32 

Solvència 1,16 1,43 1,22 1,44 0,91

Importància dels fons propis 26,4% 59,4% 18,8% 62,6% 19,3%

Endeutament 279,0% 68,4% 431,3% 59,6% 419,0%

Marge de benefici 3,2% 14,4% 3,1% 9,6% -1,2%

Rendibilitat financera 20,9% 21,7% 29,6% 10,5% -11,3%
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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 (%)  > 300%  100-300%  < 100%
Marge de benefici = Resultat net / ingressos d’explotació  negatiu  0-3%  > 3%
Rendibilitat financera = Resultat net / Patrimoni net  negatiu  0-5%  > 5%
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retornar a curt termini.

DIVASA FARMAVIC, SA
La companyia farmacèutica 
veterinària va acabar el 2021 
amb una xifra de negoci de 
gairebé 23,3 milions d’eu-
ros, incrementant la dada 
de l’exercici anterior en un 
8,1%. També va millorar 
el resultat en un 32,2% i 
arribant als 1,8 milions de 
benefici. Divasa Farmavic és 
una societat solvent amb un 
patrimoni net de 28,57 mili-
ons que destina bona part 
dels beneficis a la reinversió. 

En aquest exercici hi va apor-
tar el 70% del benefici. Les 
inversions dels darrers anys 
han repercutit en la millo-
ra de les diferents unitats 
i plantes de producció per 
dotar-les de més capacitat 
tecnològica i industrial. Això 
els ha permès créixer al mer-
cat exterior, sobretot en l’àm-
bit dels contract manufactu-
ring per a laboratoris tercers, 
tant al mercat espanyol com 
als d’altres països. Aquesta és 
una línia que Divasa Farma-
vic vol continuar potenciant. 
Els esforços comercials i tec-
nològics es focalitzen, prin-
cipalment, a diferents àrees 

del mercat exterior, consoli-
dar les filials i un grup selec-
te de distribuïdors.

NOVATILU
Durant l’any 2021, Novatilu 
va ser traspassada a la socie-
tat Benito Artis, SL, fet que 
ha comportat que hagi estat 
declarada societat uniperso-
nal i passi a formar part del 
Grup Benito. Els comptes, 
però, encara s’han presen-
tat per separat en aquest 
exercici. La companyia, 
dedicada principalment a la 
fabricació i comercialització 
de lluminàries LED i mobi-
liari urbà, va tornar a les 

dades de facturació de 2019 
i va tancar l’exercici amb 
una xifra de negoci de 20,4 
milions, un 43% més que el 
2020. Pel que fa al resultat 
també va ser notablement 
més alt que el de l’exercici 
anterior, al qual va superar 
en un 129,3% per arribar a 
un benefici d’1,7 milions. 
En la millora dels comptes 
hi ha tingut a veure el con-
text econòmic del sector on 
desenvolupa l’activitat (obra 
pública i construcció), que es 
va veure afectat per la pan-
dèmia l’any 2020 i va notar 
una notable millora durant el 
següent exercici.   

LA DOMA SA DE CURTIDOS
La companyia més impor-
tant que manté la tradició 
pellaire a Osona va tancar 
el 2021 amb una facturació 
de 19 milions, el que suposa 
una reducció del 8,7% res-
pecte a la xifra de negoci de 
l’exercici de 2020. El resultat, 
en canvi, de 126.000 euros 
millora els 392.000 euros 
de pèrdues de l’exercici de 
2020. La direcció de la Doma 
confia que el mercat s’estabi-
litzi i es puguin dur a terme 
les inversions previstes en 
innovació tecnològica per 
millorar el procés tradicional 
de l’adobament de pells.

IQAP Benito Urban, SLU Feixas Aulet, SA Divasa Farmavic, SA Novatilu La Doma SA de Curtidos

Seu social Les Masies de Roda Vic Roda de Ter Gurb València  Centelles 

Activitat principal Fabricació de materials 
plàstics

Fabricació i comerç de 
mobiliari urbà

Explotació estacions de 
servei

 Fabricació de productes 
farmacèutics 

Comerç de mobiliari 
urbà

 Adobament i acabat de 
pells ovines

BALANç De SItUACIó

Actiu no corrent  17.283.594 €  26.188.754 €  6.907.079 €  13.667.103 €  370.894 €  6.417.505 € 

Existències  5.436.597 €  18.228.609 €  689.026 €  7.901.194 €  55.536 €  10.052.906 € 

Deutors  5.278.931 €  13.572.687 €  936.648 €  4.384.763 €  7.880.117 €  6.337.444 € 

Tresoreria  1.809.669 €  4.255.775 €  1.617.697 €  7.698.338 €  5.126.530 €  1.798.046 € 

Altres actius corrents  15.339.961 €  2.125.280 €  8.003.863 €  82.633 €  1.445.901 €  194.610 € 

Actiu corrent  27.865.158 €  38.182.351 €  11.247.234 €  20.066.928 €  14.508.084 €  18.383.006 € 

Actiu total  45.148.752 €  64.371.105 €  18.154.313 €  33.734.031 €  14.878.978 €  24.800.511 € 

Patrimoni net  32.133.807 €  36.185.417 €  17.057.008 €  28.572.042 €  7.102.669 €  7.798.605 € 

Passiu no corrent  2.882.015 €  6.344.727 €  32.145 €  35.523 €  3.752.360 €  7.252.859 € 

Passiu corrent  10.132.931 €  21.840.961 €  1.065.160 €  5.126.466 €  4.023.948 €  9.749.048 € 

Patrimoni net i passiu  45.148.753 €  64.371.105 €  18.154.313 €  33.734.031 €  14.878.978 €  24.800.511 € 

ComPte De reSULtAtS

Ingressos d’explotació  47.881.597 €  43.414.598 €  33.527.716 €  23.273.941 €  20.423.632 €  19.034.787 € 

Consums d’explotació -26.684.033 € -27.826.381 € -30.794.999 € -10.473.824 € -13.630.452 € -10.566.760 € 

Despeses de personal -9.169.848 € -3.593.644 € -764.118 € -5.310.011 € -2.218.409 € -5.053.296 € 

Altres despeses d’explotació -5.240.399 € -8.528.675 € -1.073.579 € -4.399.275 € -1.512.829 € -2.283.700 € 

resultat brut d’explotació  6.787.317 €  3.465.898 €  895.020 €  3.090.831 €  3.061.942 €  1.131.031 € 

Amortització d’immobilitzat -2.050.490 € -327.197 € -154.568 € -942.749 € -107.727 € -385.521 € 

Altres resultats  81.630 €  - €  - €  - € -57.660 € -308.453 € 

Resultat financer -75.767 € -379.341 €  590.027 €  165.367 € -610.494 € -266.449 € 

resultat abans d’impostos  4.742.690 €  2.759.360 €  1.330.479 €  2.313.449 €  2.286.061 €  170.608 € 

Impost sobre societats -1.185.378 € -729.603 € -310.164 € -506.788 € -573.915 € -44.500 € 

resultat de l’exercici  3.557.312 €  2.029.757 €  1.020.315 €  1.806.661 €  1.712.146 €  126.108 € 

rÀtIoS I mAgNItUDS

Facturació 2019  45.584.468 €  36.715.095 €  33.709.062 €  20.162.681 €  20.225.912 €  26.925.269 € 

Facturació 2020  43.156.508 €  30.127.677 €  25.868.711 €  21.528.546 €  14.284.825 €  20.842.067 € 

Facturació 2021  47.881.597 €  43.414.598 €  33.527.716 €  23.273.941 €  20.423.632 €  19.034.787 € 

Variació facturació 10,9% 44,1% 29,6% 8,1% 43,0% -8,7%

Resultat 2019  2.411.282 €  1.029.810 €  1.024.610 €  928.439 €  1.690.550 €  486.440 € 

Resultat 2020  1.876.949 €  717.635 €  1.470.800 €  1.366.100 €  746.705 € -392.503 € 

Resultat 2021  3.557.312 €  2.029.757 €  1.020.315 €  1.806.661 €  1.712.146 €  126.108 € 

Variació resultat 89,5% 182,8% -30,6% 32,2% 129,3%

Fons de maniobra  17.732.227 €  16.341.390 €  10.182.074 €  14.940.462 €  10.484.136 €  8.633.958 € 

Despeses de personal / persona  47.267 €  47.285 €  38.206 €  46.174 €  51.591 €  42.111 € 

Vendes / persona  246.812 €  571.245 €  1.676.386 €  202.382 €  474.968 €  158.623 € 

Valor afegit / vendes (%) 44,3% 35,9% 8,2% 55,0% 33,3% 44,5%

Personal assalariat  194  76  20  115  43  120 

Solvència 2,14 1,35 10,25 3,89 1,87 1,08

Importància dels fons propis 71,2% 56,2% 94,0% 84,7% 47,7% 31,4%

Endeutament 40,5% 77,9% 6,4% 18,1% 109,5% 218,0%

Marge de benefici 7,4% 4,7% 3,0% 7,8% 8,4% 0,7%

Rendibilitat financera 11,1% 5,6% 6,0% 6,3% 24,1% 1,6%

C
EC
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FE

L

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 (%)  > 300%  100-300%  < 100%
marge de benefici = resultat net / Ingressos d’explotació  negatiu  0-3%  > 3%
rendibilitat financera = resultat net / Patrimoni net  negatiu  0-5%  > 5%
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