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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%
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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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Agroalimentari Alimentació i distribució 

Empreses analitzades 16 10

Patrimoni net conjunt   208.445.431 €     631.458.652 €

Facturació conjunta   1.335.827.142 €      3.406.979.152 €

Resultat net conjunt   27.960.146 €     100.521.594 €

Variació facturació 2020-2021 (+) 0% 6,1%

Variació resultat net conjunt (+) -58,6% 24,6%

Personal assalariat conjunt   2.899     11.694 

26 empreses amb una xifra de negoci conjunta de 
4.800 milions d’euros i 128 milions de benefici
Vic En aquesta segona, i darrera, entrega del Dossier Empre-
ses, amb els comptes de les societats d’Osona, el Ripollès i el 
Moianès que superen els 20 milions de xifra de negoci, s’ana-
litzen 26 companyies. Entre aquestes, al grup de l’alimentació 
i la distribució hi ha Bon Preu i Casa Tarradellas, que jun-
tament amb La Farga són les que superen els 1.000 milions 
de facturació. Totes dues, cadascuna amb les particularitats 
pròpies del seu àmbit de negoci, són el motor i referència de 
dos sectors (quan hi afegim l’agroalimentari) que l’any 2021 
van facturar 4.800 milions i van generar 128 milions de bene-
fici. El sector porcí ha estat molt pendent del mercat xinès i 
al final les 16 empreses del grup agroalimentari han igualat 
la facturació de 2020. A l’anàlisi hi falten els comptes que 
s’han lliurat més tard al registre mercantil. Són els de Pinsos 
Victòria, Serveis Turístics les Cabanyes, Càrniques d’Osona, 
Promic, Indústrias Cárnicas Montronill, General Pecuaria i 
Granges Terragrisa. El grup alimentari Sosa Ingredients, del 
Moianès, s’ha traslladat al Bages.

Vic/Ripoll

Isaac Moreno

Sic Outsourcing. Apuntin 
aquest nom i els animem a 
arribar a la pàgina 23 per 
aprofundir en la seva història. 
És una empresa constituïda a 
Vic l’any 2018 i que després 
de tres exercicis de funciona-
ment va tancar el 2021 amb 
una facturació de gairebé 33 
milions d’euros i una plantilla 
de 1.171 treballadors. Ara bé: 
algú ha vist alguna nau en 
algun polígon d’Osona amb 
aquest nom? Difícilment l’hi 
trobaran. La picaresca que 
sovint ha envoltat el sector 
del porcí es torna a posar de 
manifest en aquest cas. Sic 
Outsourcing ve a ser l’alter-
nativa al sistema de falses 
cooperatives del sector de 
la carn al qual es va posar fi, 
precisament, l’any 2018. Què 
fa Sic Outsourcing? “En l’ac-
tualitat els serveis prestats 
consisteixen en la matança 
i especejament d’animals, 
així com elaboració, venda i 
comercialització de productes 
carnis”, segons descriuen a 
l’informe de gestió. Ara bé, 
¿on desenvolupen l’activitat 
si tenen poc més que una ofi-
cina i el seu actiu no corrent, 
o immobilitzat, no arriba als 
50.000 euros? Doncs a dife-
rents indústries càrnies que, 
d’aquesta manera, s’estalvien 
internalitzar una part de la 
plantilla i ho fan amb treballa-
dors que cotitzen al règim de 
la Seguretat Social. 

La de Sic Outsourcing 
és una de les descobertes 
d’aquest suplement, més enllà 
de l’habitual exercici d’explo-
rar els comptes i evolució de 

les 26 empreses analitzades. 
Encara en l’àmbit agroali-
mentari, hi ha dos factors 
determinants que afecten les 
empreses porcines el 2021: la 
Xina comença a reactivar el 

seu mercat intern a partir del 
segon semestre de l’any, un 
cop comença a veure la llum 
després de tres anys amb pes-
ta porcina africana (PPA) i, en 
conseqüència, cauen homo-
logacions per entrar carn als 

dominis del gegant asiàtic 
i, en el millor dels casos, es 
redueix la demanda. Hi ha qui 
aconsegueix trobar mercats 
alternatius. La nota general 
és menys facturació i menys 
benefici, però cap empresa 
entra en pèrdues.

La PPA no ha arribat a 
Catalunya, però sí la PRRS 
(síndrome reproductiva i 
respiratòria porcina) –que 
algú ha rebatejat aquí amb el 
nom de Rosalia–, que causa 
nombroses baixes i retards en 
el creixement a les granges on 
entra.  

Tots aquests factors han 
influït a les llotges a l’establir 
preus i el segon semestre 
de 2021, després d’anys de 
bonança per la demanda de la 
Xina, començaven els temps 
d’inestabilitat als quals s’hi 

afegien l’increment del preu 
de les matèries primeres, la 
incipient inflació i, mesos més 
tard, ja el 2022, la guerra a 
Ucraïna.. 

Un sector porcí que, cada 

cop és més evident, està domi-
nat a Osona pels grans grups 
de l’Estat espanyol: Vall Com-
panys, Grupo Jorge i Grupo 
Costa, que ja són els titulars 
de les empreses càrnies que 
més facturen (Costa Food 

Meat, Patel, Le Porc Gourmet 
i més recentment Grup Bau-
cells Alimentació). També 
que ja tenen pràcticament el 
control del 50% d’Esfosa, ja 
que dos dels socis són Costa 
Food i Baucells. 

Qui menja a part és el sector 
boví, que a la comarca d’Oso-
na compta amb una de les 
principals empreses produc-
tores i exportadores de l’Estat 
espanyol, el Grup Viñas, que 
manté facturació i resultats a 
l’alça, mentre promou noves 
inversions.

 BON PREU I CASA 
TARRADELLAS, LÍDERS 
EN FACTURACIÓ

De les 26 empreses analitza-
des en els dos grups d’aquest 
suplement només dues van 
tancar em pèrdues el 2021: 
LP Foods (La Piara) i Em-
botits Espina, a causa de les 
oscil·lacions del mercat, en 
el primer cas, i la tardana re-
cuperació postpandèmica del 
mercat turístic del Carib, en 
el segon, ja que Espina hi té 
un important volum de nego-
ci. A l’altre plat de la balança, 
Bon Preu i Casa Tarradellas, 
les dues empreses amb més 
facturació, han continuat 
donant resposta a l’elevada 
demanda i en tots dos casos 
millorant les xifres de factu-
ració i resultat. Una ten-
dència que també ha viscut 
Frigorífics Ferrer, en l’any 
que es consolidava al mercat 
espanyol amb la compra de 
Frozen Food Solutions. 

Bon Preu i Tarradellas 
continuen invertint en 
noves instal·lacions i nous 
projectes, com han fet, per 
exemple, Liquats Vegetals, 
Casa Mas o Splendid Foods. 
Són algunes de les empreses 
que començaven a patir els 
efectes de la inflació en la 
matèries primeres i l’energia, 
però també en materials que 
utilitzen per als embalatges 
com el plàstic, el paper i el 
cartró. Costos que han acabat 
repercutint en els comptes 
de resultats. 

El porcí aconsegueix tancar amb positiu l’any que la Xina redueix les importacions
Les empreses alimentàries mantenen el ritme de creixement després de la covid-19
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L’alimentari, amb Bon Preu i Casa Tarradellas al capdavant, continua exercint de sector motor a Osona

SIC Outsourcing, 
constituïda el 

2018, factura 33 
milions i té 1.200 

treballadors 

Bon Preu, 
Tarradellas  

i Ferrer milloren 
en facturació  

i resultats

De l’oscil·lació del porc  
a un sector alimentari ferm



ECONOMIANOU9EL

Després de tres anys depenent del 
mercat exterior, a causa de la PPA, el 
gegant asiàtic va començar a recupe-
rar el mercat intern i a mitjan 2021 va 

reduir les importacions. Empreses del 
porcí d’Osona van perdre l’homologa-
ció per entrar carn a la Xina i tot i que 
han obert altres mercats van notar 

una lleugera reducció en les vendes. 
Més enllà del porcí, altres sectors con-
tinuaven progressant en un any que ja 
s’intuïa l’escalada de preus.

Quan la Xina ajusta la porta
La reducció de les exportacions al país asiàtic marca un 2021 en el qual es comença a notar l’escalada de costos

COSTA FOOD MEAT, SL
Costa Food Meat (fins al 
2018, Càrniques Toni i Josep) 
manté una xifra de negoci 
similar a la de l’exercici ante-
rior, de 372 milions d’euros. 
El 2021 va ser per a aquesta 
empresa l’any que va perdre 
l’homologació per continuar 
exportant a la Xina. Preci-
sament aquest és un dels 
motius que s’apunta a l’infor-
me de gestió per explicar la 
igualtat entre els dos darrers 
exercicis pel que fa a factu-
ració, ja que la reducció del 
mercat asiàtic es va compen-
sar amb l’obertura d’altres 
mercats europeus. Tot això 
ha estat possible, expliquen 
des del grup aragonès que 
controla la societat, a l’en-
trada en servei de les noves 
instal·lacions de congelació 
al polígon del Puig Vell de 
Roda de Ter (Incarfoods) i 
la posada en funcionament 
de les noves inversions rea-
litzades a la planta de l’illa 
càrnia de Vic. Ara bé, en con-
sonància amb la tendència 
general del sector, la caiguda 
de beneficis l’any 2021 va 
ser notòria. El resultat va ser 
de 2,6 milions, molt per sota 
dels 12,6 milions de l’exercici 
anterior.  

PATEL, SAU
El de 2021 va ser per a Patel 
l’exercici amb la facturació 
més baixa dels últims tres. 
Els 338 milions de xifra de 
negoci representen una 
caiguda del 7,3% respecte 
a la mateixa dada de 2020. 
També va ser molt menor el 
resultat, passant dels 34 mili-
ons de 2020 a 9,2 (-73,3%). 
Coincidint amb el desplega-
ment de les inversions a les 
instal·lacions de Sant Martí 
Sescorts, Patel va viure, com 
la resta del sector, un primer 
mig any de 2021 de bonança, 
seguint la línia iniciada el 
2018 quan la PPA va obligar 
els operadors xinesos a com-
prar carn a l’exterior. Això es 
va mantenir fins a l’estiu de 
l’exercici analitzat, quan la 
cotització del porcí va tocar 
sostre. Quan el gegant asiàtic 
va començar la recuperació de 
la cabana interna, la baixada 
de les comandes s’anava fent 
present. L’evolució del con-
text internacional, agreujat 
amb l’increment dels costos 
de producció i l’escassetat de 
matèries primeres a causa de 

la guerra d’Ucraïna, condicio-
narà l’evolució de la societat.

GRUP BAUCELLS ALIMEN-
TACIÓ, SL
La històrica indústria oso-
nenca, nascuda el 1958, ha 

passat a mans del Grupo Jor-
ge, que a través de la societat 
Copérnico ha fet efectiva 
l’opció de compra del 75% 
de les seves participacions, la 
qual cosa va implicar l’aplica-
ció d’una quitança bancària 

de 14,4 milions i l’amortit-
zació total del deute bancari 
sindicat. Després d’haver 
obtingut l’homologació per 
exportar a la Xina, l’any 
2019, a mitjan 2021 Baucells 
va ser una de les empre- (Continua a la pàgina 20)

ses que va perdre aquesta 
homologació, conforme la 
Xina anava recuperant el 
seu mercat intern. Durant el 
2021, expliquen a l’informe 
de gestió, es van adaptar les 
vendes a la conjuntura del 
sector, substituint les expor-
tacions a la Xina per vendes 
al mercat interior, europeu i 
extracomunitari. Tot plegat 
va suposar una xifra de nego-
ci de 213 milions d’euros, un 
10,7 més baixa de l’exercici 
anterior, i uns beneficis de 
2,6 milions, notablement 
més baixos (-84,3%) que el 
2020. 

MAFRIGES, SA
En l’exercici que Mafriges 
va fer l’adquisició de la sala 
d’especejament i elaborats 
Carnovic a la Cooperativa 
Plana de Vic, la companyia 
amb seu a Sant Vicenç va tan-
car l’exercici amb una factu-
ració lleugerament inferior 
a la dels darrers exercicis. 
Els 142 milions de la seva 
xifra de negoci van suposar 
un retrocés del 6% respec-
te a l’any anterior. Com la 
resta d’empreses del sector 
analitzades també van tenir 
menys benefici, però la cai-
guda va ser menor (-18,4%), 
tancant l’any amb un resultat 
de 5,7 milions. A l’informe 
de gestió també es destaca 
una inversió durant l’exer-
cici d’1,5 milions. El continu 
esforç inversor situa l’actiu 
no corrent de l’empresa en 
els 19,8 milions. Mafriges 
destaca, de fet, per la seva 
solvència: té un patrimoni 
net de 52,8 milions, que 
cobreix el 87,2% dels seus 
actius totals, un fet inusual 
en aquest sector. En conse-
qüència, disposa d’un índex 
d’endeutament molt baix, 
del 14,6%.

PINSOS SANT ANTONI, SA
Pinsos Sant Antoni és la 
primera de les empreses 
analitzades en aquest grup 
que ha millorat la facturació 
respecte a l’exercici anterior. 
El 2021 van tancar-lo amb 
una xifra de negoci de 99,2 
milions d’euros, un 6,6% 
més alta que la de l’exercici 
anterior. No obstant, el resul-
tat sí que va ser més baix. Els 
1,8 milions de benefici del 
2021 suposen una reducció 
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del 18,6 % respecte al 2020. 
La reducció significativa del 
preu del porc que es va expe-
rimentar durant el segon 
semestre de l’any va ser un 
dels principals impactes al 
compte de resultats. No obs-
tant, expliquen a l’informe 
de gestió, l’impacte ha estat 
menor gràcies a la política 
de compres portada a terme 
per la companyia que va 
permetre contenir el preu 
del pinso. Tot plegat fa que, 
econòmicament, aquesta  
empresa tingui una marxa 
més regular que l’oscil·lant 

de les càrnies. Pinsos Sant 
Antoni va continuar evoluci-
onant els pinsos amb noves 
tecnologies que permeten 
reduir la dosi de nitrogen i, 
en conseqüència, l’impacte 
de les dejeccions ramaderes. 

ESCORXADOR DEL MOIA-
NÈS, SA
L’Escorxador del Moianès és 
la primera empresa analitza-
da que millora facturació i 
resultats respecte a l’any ante-
rior. El 2021 el va tancar amb 
una xifra de negoci de 90,2 
milions d’euros, un 18,2% 
més alta que el 2020. Pel que 
fa al resultat, d’1,8 milions, 

és un 54,1% superior al de 
l’exercici anterior. Les dades 
també milloren les del 2019 
prepandèmic. A l’informe de 
gestió expliquen que durant 
l’exercici, i conforme s’anava 
diluint l’impacte de la pandè-
mia, el mercat es va anar ani-
mant i van vendre, fins i tot, 
les existències congelades de 
l’any anterior. Durant l’any 
van fer inversions per valor 
de 452.000 euros.

COMPRAPORC 2010, SL
Compraporc és una societat 
impulsada per l’expropietari 
de Patel, Blai Parés, partici-
pada per tres socis: les Pedre-

res, Bages Bestiar i Inmar 
2012. Es dedica exclusiva-
ment a la comercialització de 
bestiar i el 2021 va tancar-lo 
amb una facturació de 85,4 
milions d’euros, una xifra 
un 2,4% més baixa que la de 
2020. El resultat, de 288.000 
euros, també va caure un 
14,7% respecte a l’exerci-
ci anterior. La disminució 
d’aquestes xifres s’atribueix 
a la reducció del preu mitjà 
de venda del porc, respecte 
al 2020.

SALA DE DESFER I 
MAGATZEM J. VIÑAS, SA
El Grup Viñas, dedicat a la 

carn de vacum, experimenta 
una evolució més progressiva 
i estable que els seus col-
legues del porcí. El 2021 van 
millorar la xifra de negoci i el 
resultat respecte als exercicis 
anteriors. Van facturar 81,6 
milions d’euros, el que supo-
sa un 14,5% d’increment res-
pecte al 2020. Els resultats 
també van ser notablement 
millors fregant pràcticament 
els 2 milions d’euros, un 
76,5% més alts que l’exercici 
anterior. Durant el 2021, el 
Grup Viñas va consolidar 
noves destinacions d’expor-

(Continua a la pàgina 21)
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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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bALANç DE SItuAcIó

Actiu no corrent  70.976.255 €  61.925.686 €  43.260.752 €  19.834.072 €  11.504.435 € 

Existències  31.716.895 €  20.128.706 €  13.790.109 €  5.460.398 €  10.621.571 € 

Deutors  48.669.804 €  15.316.145 €  24.531.756 €  19.107.002 €  9.968.647 € 

 Tresoreria  12.564.951 €  172.990 €  265.325 €  12.618.055 €  8.546.773 € 

 Altres actius corrents  373.874 €  4.948.628 €  4.169.654 €  3.467.195 € 0 €

Actiu corrent  93.325.525 €  40.566.470 €  42.756.845 €  40.652.651 €  29.136.991 € 

Actiu  164.301.780 €  102.492.156 €  86.017.597 €  60.486.723 €  40.641.426 € 

Patrimoni net  32.178.563 €  21.570.784 €  37.908.689 €  52.767.114 €  20.524.952 € 

Passiu no corrent  46.493.854 €  4.688.200 €  7.420.244 €  740.043 €  6.339.022 € 

Passiu corrent  85.629.362 €  76.233.172 €  40.688.664 €  6.979.566 €  13.777.452 € 

Patrimoni net i passiu  164.301.780 €  102.492.156 €  86.017.597 €  60.486.723 €  40.641.426 € 

coMPtE DE RESuLtAtS

Ingressos explotació  372.015.333 €  338.912.061 €  213.716.644 €  141.888.776 €  99.186.814 € 

Consums d’explotació -294.001.038 € -260.974.845 € -179.309.649 € -104.895.965 € -85.279.858 € 

Despeses de personal -17.701.700 € -8.954.619 € -14.248.724 € -9.435.719 € -3.825.009 € 

Altres despeses d’explotació -53.044.582 € -52.062.441 € -16.678.648 € -19.131.789 € -6.339.668 € 

Resultat brut d’explotació  7.268.013 €  16.920.156 €  3.479.623 €  8.425.303 €  3.742.279 € 

Amortització d’immobilitzat -4.595.755 € -3.757.959 € -1.749.860 € -1.446.606 € -1.234.293 € 

Altres resultats  235.167 € -51.817 €  2.305.661 € -294.003 €  877 € 

Resultat financer -80.049 € -938.452 € -901.925 €  715.376 € -128.239 € 

Resultat abans d’impostos  2.827.376 €  12.171.928 €  3.133.499 €  7.400.070 €  2.380.624 € 

Impost sobre societats -164.139 € -2.927.462 € -511.638 € -1.685.349 € -523.700 € 

Resultat net de l’exercici  2.663.236 €  9.244.466 €  2.621.861 €  5.714.721 €  1.856.924 € 

RÀtIoS I MAGNItuDS

Facturació 2019  253.022.279 €  349.449.237 €  205.139.061 €  144.643.697 €  85.422.107 € 

Facturació 2020  373.152.498 €  365.418.299 €  239.282.813 €  150.907.387 €  93.078.726 € 

Facturació 2021  372.015.333 €  338.912.061 €  213.716.644 €  141.888.776 €  99.186.814 € 

Variació facturació 2020-2021 -0,3% -7,3% -10,7% -6,0% 6,6%

Resultat 2019  2.018.167 €  22.854.892 €  4.132.924 €  12.133.505 €  1.969.319 € 

Resultat 2020  12.609.798 €  34.658.610 €  16.649.021 €  6.999.274 €  2.281.475 € 

Resultat 2021  2.663.236 €  9.244.466 €  2.621.861 €  5.714.721 €  1.856.924 € 

Variació resultat 2020-2021 -78,9% -73,3% -84,3% -18,4% -18,6%

Fons de maniobra  7.696.163 € -35.666.702 €  2.068.181 €  33.673.085 €  15.359.539 € 

Despeses de personal / persona  32.010 €  45.455 €  31.316 €  33.108 €  52.397 € 

Vendes / persona  672.722 €  1.720.366 €  469.707 €  497.855 €  1.358.723 € 

Valor afegit / vendes (%) 21,0% 23,0% 16,1% 26,1% 14,0%

Personal assalariat  553  197  455  285  73 

Solvència 0,71 0,50 0,89 5,27 1,45

Importància dels fons propis 19,6% 21,0% 44,1% 87,2% 50,5%

Endeutament 410,6% 375,1% 126,9% 14,6% 98,0%

Marge de benefici 0,7% 2,7% 1,2% 4,0% 1,9%

Rendibilitat financera 8,3% 42,9% 6,9% 10,8% 9,0%

costa Food Meat, SL Patel, SAu Grup baucells Alimentació, 
SL

Mafriges, SA Pinsos Sant Antoni, SA

Seu social Vic Sant Martí Sescorts Vic Sant Vicenç de Torelló Vic

Activitat principal Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

Elaboració de pinsos i 
explotacions ramaderes
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tació i van créixer les vendes 
tant al mercat nacional com 
l’internacional. Això, sumat 
a un increment dels marges 
comercials, els ha permès 
obtenir aquests resultats. 
També es va invertir en la 
millora de la sala d’envasat 
que s’ha posat en marxa 
aquest any. Aquesta inversió, 
consistent en l’automatitza-
ció i mecanització de l’enva-
sat de la carn, ha de fer més 
eficient el procés d’envasat, 
en termes de qualitat i de 
volum de producció. Aquest 
2022 han celebrat 60 anys.

GRUP GEPORK, SA
Grup Gepork va continuar 
creixent durant el 2021 i va 
tancar l’exercici amb una 
facturació de 77,4 milions 
d’euros, un 15,4% més alta 
que la de 2020. El resultat 
es va mantenir estable, 1,01 
milions, que suposen una 
lleugera reducció del 0,5% 
respecte a l’exercici anterior. 
Les accions comercials dutes 
a terme durant l’exercici 
són, segons es fa constar a 
l’informe de gestió, el motiu 
que va fer pujar la facturació. 
Grup Gepork té dues línies 
de negoci molt definides, la 
genètica porcina i la marca 

Centauro dedicada als ani-
mals de companyia. És en 
aquest àmbit on se situa el 
creixement ja que és un mer-
cat en expansió que en la dar-
rera dècada anys ha crescut 
un 20% a l’Estat espanyol. 
Durant el 2021 s’executaven 
les instal·lacions del nou 
magatzem robotitzat de 
Gurb, amb 6.500 metres qua-
drats de superfície, inaugu-
rat el mes de maig de 2022.

VILARTA, SA
Aquesta comercial de compra 
i venda de vedells millora 
la facturació de 2020 però 
queda per sota de la de 2019. 

Els 63,5 milions de xifra de 
negoci de 2021 estan un 8% 
per sobre dels de 2020, però 
és una dada inferior als 72,3 
milions de facturació de 
2019. En benefici sí que es 
manifesta una tendència a 
la baixa del 15,1% respecte a 
l’any anterior i situant-se en 
els 805.600 euros. Durant el 
2021 van invertir per valor 
de 122.000 euros.

LE PORC GOURMET, SAU
Durant l’any 2021 l’escor-
xador de Santa Eugènia de 
Berga, propietat de l’arago-
nès Grupo Jorge, va incre-
mentar facturació i resultats. 

(Ve de la pàgina 20)

(Continua a la pàgina 22)

La xifra de negoci va arribar 
als 44,3 milions, un 19,5% 
més alta que la de 2020. El 
benefici, de 882.600 euros, 
també creixia un 11,3%. 
Aquests increments pro-
venen de l’augment de la 
demanda de la sala de desfer 
que el mateix Grupo Jorge 
té a Santa Eugènia, que con-
tinua creixent, així com de 
les màquiles a tercers que, 
segons consta a l’informe 
de gestió, han tornat a créi-
xer de forma apreciable. Le 
Porc Gourmet limita la seva 
activitat a la matança, princi-

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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bALANç DE SItuAcIó

Actiu no corrent  11.532.231 €  4.026 €  10.936.137 €  12.800.411 €  7.111.763 € 

Existències  977.335 € 0 €  1.101.172 €  13.845.856 €  224.350 € 

Deutors  11.478.802 €  7.166.192 €  12.135.933 €  10.263.568 €  7.689.449 € 

 Tresoreria  2.009.948 €  2.241.738 €  5.205.907 €  1.034.683 €  2.826.651 € 

 Altres actius corrents  58.693 € 0 €  1.597.143 €  133.615 €  311.186 € 

Actiu corrent  14.524.778 €  9.407.930 €  20.040.155 €  25.277.722 €  11.051.637 € 

Actiu  26.057.009 €  9.411.956 €  30.976.292 €  38.078.133 €  18.163.400 € 

Patrimoni net  13.071.322 €  2.755.346 €  11.767.850 €  5.755.227 €  13.506.883 € 

Passiu no corrent  2.690.205 €  404.820 €  3.671.639 €  8.578.979 €  15.400 € 

Passiu corrent  10.295.482 €  6.251.790 €  15.536.803 €  23.743.927 €  4.641.117 € 

Patrimoni net i passiu  26.057.009 €  9.411.956 €  30.976.292 €  38.078.133 €  18.163.400 € 

coMPtE DE RESuLtAtS

Ingressos explotació  90.230.506 €  85.475.039 €  81.593.833 €  77.432.331 €  63.523.944 € 

Consums d’explotació -79.698.457 € -82.968.192 € -67.798.789 € -62.615.367 € -59.446.151 € 

Despeses de personal -1.689.294 € 0 € -3.815.757 € -6.386.833 € -588.692 € 

Altres despeses d’explotació -5.780.805 € -1.894.403 € -6.321.698 € -6.394.832 € -2.178.607 € 

Resultat brut d’explotació  3.061.950 €  612.444 €  3.657.589 €  2.035.299 €  1.310.494 € 

Amortització d’immobilitzat -654.193 € 0 € -1.044.253 € -646.195 € -280.134 € 

Altres resultats  70.180 €  - €  132.671 €  10.659 €  55.154 € 

Resultat financer -117.743 € -228.519 € -127.920 € -360.194 € -16.463 € 

Resultat abans d’impostos  2.360.194 €  383.925 €  2.618.087 €  1.039.569 €  1.069.051 € 

Impost sobre societats -528.146 € -95.981 € -626.870 € -27.725 € -263.384 € 

Resultat net de l’exercici  1.832.048 €  287.944 €  1.991.217 €  1.011.843 €  805.667 € 

RÀtIoS I MAGNItuDS

Facturació 2019  83.885.794 €  84.201.358 €  76.984.488 €  55.527.902 €  72.362.771 € 

Facturació 2020  76.305.050 €  87.542.350 €  71.281.033 €  67.089.921 €  58.839.571 € 

Facturació 2021  90.230.506 €  85.475.039 €  81.593.833 €  77.432.331 €  63.523.944 € 

Variació facturació 2020-2021 18,2% -2,4% 14,5% 15,4% 8,0%

Resultat 2019  3.109.719 €  143.645 €  1.354.911 €  858.452 €  1.364.059 € 

Resultat 2020  1.189.043 €  337.435 €  1.128.036 €  1.017.423 €  948.587 € 

Resultat 2021  1.832.048 €  287.944 €  1.991.217 €  1.011.843 €  805.667 € 

Variació resultat 2020-2021 54,1% -14,7% 76,5% -0,5% -15,1%

Fons de maniobra  4.229.296 €  3.156.140 €  4.503.352 €  1.533.795 €  6.410.520 € 

Despeses de personal / persona  35.942 €  34.069 €  35.881 €  34.629 € 

Vendes / persona  1.919.798 €  728.516 €  435.013 €  3.736.703 € 

Valor afegit / vendes (%) 11,7% 2,9% 16,9% 19,1% 6,4%

Personal assalariat  47  -  112  178  17 

Solvència 1,12 1,41 1,04 0,78 2,37

Importància dels fons propis 50,2% 29,3% 38,0% 15,1% 74,4%

Endeutament 99,3% 241,6% 163,2% 561,6% 34,5%

Marge de benefici 2,0% 0,3% 2,4% 1,3% 1,3%

Rendibilitat financera 14,0% 10,5% 16,9% 17,6% 6,0%

Escorxador comarcal del 
Moianès, SA

compraporc 2010, SL    Sala de desfer J. Viñas, SA Grup Gepork, SA Vilarta, SA

Seu social Moià Sant Julià de Vilatorta Vic Les Masies de Roda Gurb

Activitat principal Sala d’especejament
i elaboració de productes carnis

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

Processat i conservació de 
carn bovina

Comerç de productes farmacèutics 
i explotacions ramaderes

Explotacions de bestiar boví
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palment per a empreses del 
mateix grup, i, per tant, no 
està tan subjecte a les varia-
cions de preu com les càrnies 
que integren tota la cadena. 
L’escorxador de Santa Eugè-
nia té un endeutament alt, 
del 596%, i una importància 
de fons propis molt escassa 
(14,4%). No obstant, el seu 
deute és amb empreses del 
mateix grup empresarial.

NUNEST FOOD, SLU
Fundada el 2012 per Esteve 
Coll, Nunest Food és una 
empresa productora i comer-

cialitzadora especialitzada 
en carn i peix que distribu-
eix productes refrigerats i 
congelats arreu del món. En 
els darrers anys ha reduït 
substancialment la factura-
ció i està lluny de les xifres 
prepandèmiques. Si la xifra 
de negoci de 2019 era de 52,2 
milions, aquest 2021 l’ha 
tancat amb una facturació de 
33,4 milions, això sí, un 8,6% 
més alta que la dada de 2020. 
El resultat sí que ha estat 
notablement més alt, un 
86,5% per sobre del de 2020, 
i s’ha situat en els 584.000 
euros. La previsió de la com-
panyia és mantenir la ten-

dència de resultats a l’alça en 
els exercicis posteriors.

ESCORXADOR FRIGORÍ-
FIC D’OSONA, SA (ESFO-
SA)
Esfosa sacrifica porcs per a 
tercers, principalment els 
seus socis, que actualment 
són Grup Baucells Alimen-
tació (Grupo Jorge) –que 
té el 24,71% de les acci-
ons–, Indústrias Cárnicas 
Montronill –24,71%–, Costa 
Food Meat (Grupo Costa) 
–22,65%– i Embutidos 
Subirats –19,77%–. El 6,1% 
restant són participacions 
pròpies. D’aquesta manera, 

pràcticament el 50% de la 
societat ja està controlada 
per dos dels grans grups del 
porcí espanyol (Jorge i Cos-
ta), procedents de l’Aragó. És 
un cas similar al de Le Porc 
Gourmet, que limita la seva 
activitat al sacrifici i, per 
tant, la seva evolució, pel que 
fa a la facturació, és positiva. 
L’escorxador de porcí de l’illa 
càrnia de Vic va tancar el 
2021 amb una xifra de negoci 
de 33,2 milions, millorant 
en un 6,3% la dada de 2020. 
El resultat, de poc més d’un 
milió d’euros, va ser un 12% 
inferior al de l’exercici ante-
rior. Aquestes dades són la 

(Ve de la pàgina 21)

(Continua a la pàgina 23)

traducció de l’increment de 
tones de sacrifici que ha anat 
registrant l’escorxador els 
darrers anys. El 2019 van ser 
219.000 tones, el 2020 es va 
pujar fins a les 225.000 tones 
i el 2021 van ser 235.000. 
Aquest 2022 tenen previst 
anar acabant el projecte de 
remodelació iniciat a les 
seves instal·lacions i s’està 
estudiant començar noves 
inversions amb la finalitat 
d’ampliar la capacitat de 
matança de porcí, segons fa 
constar la direcció d’Esfosa a 
l’informe de gestió.
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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%

bALANç DE SItuAcIó

Actiu no corrent  38.101.450 €  830.806 €  40.814.535 €  49.847 €  18.645.868 €  3.282.477 € 

Existències  760.520 €  579.126 €  876.848 € 0 €  4.971.607 €  2.214.570 € 

Deutors  4.969.470 €  4.409.330 €  4.002.987 €  4.102.816 €  8.436.653 €  5.980.687 € 

 Tresoreria  5.670 €  1.834.760 €  551.317 €  235.676 €  2.152.005 €  1.183.760 € 

 Altres actius corrents  75.480 €  4.808 €  165.254 €  3.702 €  1.608.611 €  420.043 € 

Actiu corrent  5.811.160 €  6.828.024 €  5.596.407 €  4.342.194 €  17.168.876 €  9.799.060 € 

Actiu  43.912.610 €  7.658.830 €  46.410.942 €  4.392.041 €  35.814.744 €  13.081.536 € 

Patrimoni net  6.305.850 €  3.636.817 €  18.739.840 €  134.757 €  20.800.419 €  8.433.771 € 

Passiu no corrent  354.060 € 0 €  16.325.969 €  10.801 €  2.591.703 €  616.055 € 

Passiu corrent  37.252.710 €  4.022.013 €  11.345.133 €  4.246.483 €  12.422.622 €  4.031.710 € 

Patrimoni net i passiu  43.912.610 €  7.658.830 €  46.410.942 €  4.392.041 €  35.814.744 €  13.081.536 € 

coMPtE DE RESuLtAtS

Ingressos explotació  44.361.220 €  33.372.272 €  33.193.723 €  32.939.979 €  29.840.322 €  23.125.213 € 

Consums d’explotació -19.585.070 € -29.944.012 € -10.668.592 € 0 € -9.381.915 € -16.295.174 € 

Despeses de personal -4.774.550 € -288.283 € -7.385.062 € -31.271.185 € -9.491.110 € -873.613 € 

Altres despeses d’explotació -15.077.940 € -2.364.769 € -9.434.014 € -1.508.657 € -7.756.749 € -2.622.486 € 

Resultat brut d’explotació  4.923.660 €  775.208 €  5.706.055 €  160.137 €  3.210.548 €  3.333.940 € 

Amortització d’immobilitzat -3.428.340 € -50.997 € -4.207.969 € -10.529 € -2.481.216 € -196.718 € 

Altres resultats  173.900 €  35.776 €  138.612 € -933 € -1.815 € -4.044 € 

Resultat financer -584.830 €  10.095 € -349.692 € -2.677 € -701.276 €  17.189 € 

Resultat abans d’impostos  1.084.390 €  770.082 €  1.287.006 €  145.998 €  26.241 €  3.150.367 € 

Impost sobre societats -201.740 € -185.726 € -270.219 € -36.346 €  182.099 € -770.225 € 

Resultat net de l’exercici  882.660 €  584.356 €  1.016.787 €  109.652 €  208.340 €  2.380.141 € 

RÀtIoS I MAGNItuDS

Facturació 2019  33.676.780 €  52.558.760 €  31.245.270 €  15.566.613 €  25.845.024 €  22.502.313 € 

Facturació 2020  37.122.910 €  30.736.151 €  31.230.530 €  27.243.110 €  29.251.229 €  23.870.578 € 

Facturació 2021  44.361.220 €  33.372.272 €  33.193.723 €  32.939.979 €  29.840.322 €  23.125.213 € 

Variació facturació 2020-2021 19,5% 8,6% 6,3% 20,9% 2,0% -3,1%

Resultat 2019  697.990 €  450.147 €  1.161.937 € -24.648 € -1.606.334 €  1.619.300 € 

Resultat 2020  793.250 €  313.357 €  1.153.954 €  46.769 €  310.502 €  2.259.599 € 

Resultat 2021  882.660 €  584.356 €  1.016.787 €  109.652 €  208.340 €  2.380.141 € 

Variació resultat 2020-2021 11,3% 86,5% -11,9% 134,5% -32,9% 5,3%

Fons de maniobra -31.441.550 €  2.806.011 € -5.748.726 €  95.711 €  4.746.254 €  5.767.350 € 

Despeses de personal / persona  31.830 €  41.183 €  36.742 €  26.569 €  34.018 €  34.945 € 

Vendes / persona  295.741 €  4.767.467 €  165.143 €  27.986 €  106.955 €  925.009 € 

Valor afegit / vendes (%) 55,9% 10,3% 67,9% 100,0% 68,6% 29,5%

Personal assalariat  150  7  201  1.177  279  25 

Solvència 0,15 1,70 0,20 1,02 1,14 2,11

Importància dels fons propis 14,4% 47,5% 40,4% 3,1% 58,1% 64,5%

Endeutament 596,4% 110,6% 147,7% 3159,2% 72,2% 55,1%

Marge de benefici 2,0% 1,8% 3,1% 0,3% 0,7% 10,3%

Rendibilitat financera 14,0% 16,1% 5,4% 81,4% 1,0% 28,2%

Le Porc Gourmet, SAu Nunest Food, SLu Esfosa
(Consolidat)

SIc outsourcing, SL Fibran, SA
(Consolidat)

triposona, SA
(Consolidat)

Seu social Santa Eugènia de Berga Vic Vic Gurb St. Joan de les Abadesses Vic

Activitat principal Sacrifici de bestiar i preparació i 
conservació de carn

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

Sacrifici d’animals vius Explotacions de bestiar boví  Elaboració de tripa
natural i artificial

Comercialització i venda 
de tripa
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SIC OUTSOURCING, SL
Aquesta societat amb seu a 
Vic, i constituïda l’any 2018, 
entra per primera vegada en 
aquest dossier a causa del 
seu creixement espectacular 
tant pel que fa a facturació 
(33,3 milions el 2021, que 
suposa un increment del 
21% respecte al 2020) com 
pel resultat (109.000 euros, 
que més que duplica el de 
2020). Ara bé, si una dada 
crida l’atenció de Sic Out·
sourcing és el nombre de 
treballadors (1.177). És, per 
tant, i amb diferència, tal 
com mostra el gràfic, l’em·
presa de les 16 analitzades en 
aquest grup que té més tre·
balladors. Ara bé, aquí és on 
hi ha l’explicació, són emple·
ats que treballen a tercers, 
per a altres empreses del 
sector. Només així s’explica, 
per exemple, la diferència 
de treballadors entre dues 
companyies similars com són 
Costa Food Meat i Patel. La 
primera té 553 treballadors i 
la segona, només 197. Totes 
dues fan la mateixa activitat 
i tenen volums de negoci 
similars. No és que els treba·
lladors de Patel siguin més 
productius, senzillament 
és que l’empresa osonenca 

del Grup Vall Companys 
externalitza part de la mà 
d’obra, en part per gestionar 
amb més eficiència les oscil·
lacions del mercat. Ara bé, 
Sic Outsourcing no només té 
contracte amb Patel. Treballa 
amb diferents empreses del 
sector, tant d’Osona com de 
les comarques gironines. De 
fet, i observant la data de 
constitució, es pot entendre 
com una solució adoptada pel 
sector en el moment que es 
va posar fi a la mala praxis de 

les falses cooperatives. L’em·
presa té tots els treballadors 
en situació regularitzada 
dins el règim de la Seguretat 
Social. Segons els seus esta·
tuts socials, l’activitat prin·
cipal de la societat consisteix 
bàsicament en la prestació 
de serveis, fabricació, pro·
ducció i muntatge de qualse·
vol tipus de producte per a 
tercers. En realitat, i tal com 
consta al seu informe de ges·
tió, en l’actualitat els serveis 
prestats consisteixen bàsica·

ment en la matança i espece·
jament d’animals, així com 
l’elaboració, venda i comerci·
alització de productes carnis. 
La companyia admet tenir 
una gran dependència del 
sector carni. De fet, el seu 
actiu corrent no arriba als 
50.000 euros i el seu patrimo·
ni net és només de 134.700 
euros. La seva liquiditat està 
coberta pel que li deuen els 
clients (grans i solvents), 
però és una empresa absolu·
tament descapitalitzada.

FIBRAN, SA
L’empresa de Sant Joan de 
les Abadesses dedicada a la 
fabricació i comercialització 
de tripa, natural i artificial, 
va tancar el 2021 amb una 
facturació de pràcticament 
29,9 milions d’euros, un 
2% més alta que el 2020. 
El resultat, en canvi, de 
208.000 euros, va caure un 
33%. Entre els reptes més 
immediats hi ha l’increment 
de vendes i la racionalització 
de costos. El primer objectiu 
cada vegada és més complex 
per l’amenaça de nous com·
petidors i la inestabilitat del 
mercat, segons es fa constar 
a l’informe de gestió.

TRIPOSONA, SA
Triposona també forma part 
del mercat de la tripa, com a 
comercialitzadora, i aquesta 
és la seva principal activitat. 
En menor grau, també mani·
pula, congela i emmagatzema 
altres subproductes carnis. 
La facturació, el 2021, va cau·
re un 3,1%, situant·se en els 
23,1 milions d’euros, mentre 
que el resultat va ser millor. 
Els 2,3 milions de benefici 
suposen un increment del 
5,3% respecte a l’exercici del 
2019. El 73% de les vendes 
són al mercat interior. 

(Ve de la pàgina 22)

ELS MILLORS SEMINOUS AMB TOTA LA GARANTIA I CONFIANÇA DE LA XARXA PEUGEOT OCASIONES DEL LEÓN

QUI VA DIR QUE LES SEGONES PARTS MAI SÓN BONES? VEHICLES DEMOS/KM0/VO

AUTOMÓVILES VICAUTO, SA
C. Rafael Gay de Montellà, s/n Tel. 93 883 27 52. Vic. Barcelona www.vicauto.info

3008 ALLURE PACK BHDI
130 AUTOMÀTIC · ANY 2022
10.000 KM

34.500€

2008 ACTIVE PACK BHDI
100 CV · ANY 2022
11.000 KM

24.900€

5008 ALLURE BHDI
130 CV · ANY 2021

36.952 KM
33.500€

2008 ACTIVE PACK
100 CV GASOLINA · ANY 2021
55.800 KM

23.000€

3008 ALLURE PACK 
HYBRID 225 CV · ANY 2022 
2.000 KM

39.500€

PLANXISTERIA TONA
EXPERTS EN XAPA I PINTURA

C. Indústria, 21-23
08551 Tona
Tel. 93 887 05 74
planxisteriatona@hotmail.com

Us desitja un Bon Any!
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Resultat de l’exercici

La població creix i demana aliment. 
Seguint aquesta lògica les empreses 
alimentàries i de distribució, si fan bé 
les coses, només poden créixer. I és el 

que fan, majoritàriament, les empre-
ses del sector analitzades en aquest 
dossier. Hi ha, però, condicionants que 
juguen en contra i que impacten en al-

guns comptes de resultats: el preu de 
l’energia, de les matèries primeres, 
del plàstic o el paper per als embalat-
ges i l’evolució d’alguns mercats.

A velocitat de creuer
Bon Preu i Casa Tarradellas lideren el creixement constant de les empreses de distribució i alimentàries

BON PREU, SAU
A diferència de la resta 
d’empreses analitzades que 
tanquen els comptes coinci·
dint amb els anys naturals, 
el Grup Bon Preu tanca 
l’exercici cada any el 28 de 
febrer. Els que presentem 
en aquesta edició són els de 
2020 (d’1 de març de 2020 
a 28 de febrer de 2021). En 
aquest exercici, el Grup Bon 
Preu millora espectacular·
ment la seva rendibilitat amb 
un marge brut de 2,7 punts 
superior. És a dir, la compra 
de producte que reven el 
2019 li suposava un 75,5% 
de les vendes i en el present 
exercici baixa al 72,8%. 
L’exercici el tanca amb una 
facturació de gairebé 1.800 
milions d’euros, essent l’em·
presa d’Osona amb la xifra de 
negoci més alta, per davant 
de La Farga (gairebé 1.500 
milions) i Casa Tarradellas 
(1.100 milions). Són les tres 
empreses que superen els 
1.000 milions. El resultat 
de Bon Preu l’exercici 2020 
també va ser espectacular, 
de 60,5 milions d’euros, 
un 65,3% més alt que el de 
2019. Un 90% del resultat 
de l’exercici, Bon Preu el 
destina a pagar dividends 
als socis i el 10% restant 
a reserves. Això fa que el 
patrimoni net disminueixi 
en relació amb el de l’any 
anterior, tot i aquests excel·
lents resultats. A l’informe 
de gestió fan referència a un 
important increment de la 
demanda, tenint en compte 
que el 2020, amb l’esclat de 
la pandèmia, la distribució 
alimentària va ser un dels 
sectors amb més activitat. 
Tot i que en la valoració de 
l’exercici, des de la direcció 
de l’empresa s’explicava 
que la pandèmia havia fet 
frenar les inversions, el 
ritme d’inversions és alt. El 
curs 2020·21 s’hi van desti·
nar 130 milions, sobretot a 
obrir noves botigues (aquest 
2023 està previst obrir un 
Bon Preu a Tona). Al final 
del 2021 també es va fer la 
compra dels terrenys on es 
construirà la ciutat logística 
de Montblanc, presentada 
aquest any, on es preveuen 
abocar 200 milions. En els 
darrers anys també s’estan 
consolidant nous negocis 
com la venda en línia [vegeu 
la pàgina 12 d’aquesta edi·

ció], les benzineres o la 
comercialització d’energia, 
a través de Bonpreu Esclat 
Energia, que també promou 
instal·lacions fotovoltaiques, 
i que ja compta amb una car·
tera de 33.000 clients. Amb 

tot, el grup va ampliant les 
activitats del seu objecte 
social i ja ha posat en marxa 
també una incipient línia de 
rostisseria que, ara per ara, 
està operativa en un Esclat 
de Terrassa.

CASA TARRADELLAS, SA
Casa Tarradellas és la segona 
empresa amb més facturació 
del grup d’alimentació i dis·
tribució però alhora ocupa la 
primera posició destacadís·
sima en valor comptable. El 

seu patrimoni net, de 452,7 
milions d’euros, és el més 
gran de totes les empreses 
de les comarques d’Osona, 
el Ripollès i el Moianès, amb 
molta distància de les seves 
seguidores (Alvic, amb 135,7 
milions; Seidor, amb 92,9 
milions, i Girbau, amb 78,4 
milions). El 2021 el va tan·
car amb una xifra de negoci 
de gairebé 1.100 milions 
d’euros, un 1,2% més que el 
2020. El resultat també va 
ser millor en 1,2% i va arri·
bar als 27,1 milions. Aquests 
increments s’atribueixen, a 
l’informe de gestió, al crei·
xement als mercats exteriors 
(el 2020 va culminar la com·
pra del 60% d’Herta Foods i, 
per tant, està avançant amb 
el negoci a països com França 
i Alemanya) i la consolidació 
al mercat espanyol dels nous 
productes i els tradicionals. 
Entre les estrenes del 2021 
destaca la pizza de fermenta·
ció lenta amb dues variants: 
Pernil i Bianca 4 formatges. 
Al llarg de 2021, Casa Tarra·
dellas ha posat en marxa el 
nou centre logístic robotit·
zat del polígon Mas Galí, de 
4.700 metres quadrats i amb 
capacitat per a 9.000 palets, 
que ha suposat una inversió 
de 15 milions d’euros. Al 
mateix temps entrava en 
servei el nou edifici d’ofici·
nes a Gurb, a 50 metres de la 
seu central, i que ocupa una 
superfície de 1.500 metres 
quadrats. En aquests nous 
espais ja s’ha tingut en comp·
te l’autoconsum energètic. 
El 2021, Casa Tarradellas 
comptava amb prop de 80.000 
metres quadrats de panells 
fotovoltaics als quals s’hi han 
de sumar els del parc posat en 
funcionament aquest 2022. 
   
EMBUTIDOS MONELLS, SA
La fàbrica osonenca d’em·
botits, que pertany al grup 
Argal des de 2018, va tancar 
l’exercici de 2021 amb una 
facturació de gairebé 123 
milions d’euros, una dada 
un 2,1% per sota de la de 
2020. El resultat, en canvi, 
va ser notablement millor, 
un 17,6% més alt, arribant 
als 7,1 milions. En el futur 
més immediat, Embutidos 
Monells manté l’aposta per 
la investigació, el desenvo·
lupament i la innovació amb 

(Continua a la pàgina 26)
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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%

C
EC

I 
R

A
FE

L

bALANç DE SItuAcIó

Actiu no corrent  453.439.768 €  309.100.000 €  26.656.783 €  14.554.990 €  20.271.970 € 

Existències  67.118.445 €  50.157.000 €  7.641.550 €  17.352.728 €  10.691.176 € 

Deutors  1.968.104 €  120.330.000 €  12.456.893 €  15.777.358 €  9.392.935 € 

Tresoreria  89.420.008 €  14.148.000 €  5.471.123 €  795.700 €  396.733 € 

Altres actius corrents  2.110.422 €  51.540.000 €  23.747.591 €  255.106 €  4.747.140 € 

Actiu corrent  160.616.978 €  236.175.000 €  49.317.157 €  34.180.892 €  25.227.984 € 

Actiu  614.056.746 €  545.275.000 €  75.973.940 €  48.735.882 €  45.499.954 € 

Patrimoni net  37.316.851 €  452.717.000 €  19.274.186 €  19.311.925 €  1.583.582 € 

Passiu no corrent  135.457.041 €  4.534.000 €  8.014.423 €  4.017.528 €  30.008.720 € 

Passiu corrent  441.282.855 €  88.024.000 €  48.685.331 €  25.406.429 €  13.907.652 € 

Patrimoni net i passiu  614.056.746 €  545.275.000 €  75.973.940 €  48.735.882 €  45.499.954 € 

coMPtE DE RESuLtAtS

Ingressos explotació  1.788.199.004 €  1.095.272.000 €  122.948.758 €  106.334.674 €  100.283.978 € 

Consums d’explotació -1.301.168.100 € -841.139.000 € -73.110.699 € -83.210.996 € -86.385.950 € 

Despeses de personal -204.940.989 € -86.096.000 € -14.110.792 € -12.837.394 € -6.259.009 € 

Altres despeses d’explotació -161.163.896 € -108.667.000 € -23.944.362 € -6.928.837 € -4.865.447 € 

Resultat brut d’explotació  120.926.019 €  59.370.000 €  11.782.905 €  3.357.447 €  2.773.572 € 

Amortització d’immobilitzat -49.805.934 € -25.386.000 € -2.854.600 € -1.377.979 € -1.928.246 € 

Altres resultats  753.814 € -383.000 €  78.726 € -2.615 €  416.530 € 

Resultat financer  7.643.315 €  708.000 € -102.736 € -149.274 € -1.193.831 € 

Resultat abans d’impostos  79.517.214 €  34.309.000 €  8.904.295 €  1.827.579 €  68.025 € 

Impost sobre societats -18.937.184 € -7.176.000 € -1.755.414 € -426.049 € -17.042 € 

Resultat de l’exercici  60.580.030 € 27.133.000 € 7.148.881 € 1.401.530 €  50.983 € 

RÀtIoS I MAGNItuDS

Facturació 2019  1.474.625.479 €  1.000.526.000 €  120.048.963 €  75.833.928 €  99.875.081 € 

Facturació 2020  1.635.793.822 €  1.082.305.000 €  125.609.436 €  75.483.186 €  97.975.500 € 

Facturació 2021  1.788.199.004 €  1.095.272.000 €  122.948.758 €  106.334.674 €  100.283.978 € 

Variació facturació 2020-2021 9,3% 1,2% -2,1% 40,9% 2,4%

Resultat 2019  30.029.493 €  24.860.000 € -1.396.273 €  1.191.734 €  111.734 € 

Resultat 2020  36.647.057 €  26.822.000 €  6.077.307 €  673.922 €  77.143 € 

Resultat 2021  60.580.030 €  27.133.000 €  7.148.881 €  1.401.530 €  50.983 € 

Variació resultat 2020-2021 65,3% 1,2% 17,6% 108,0% -33,9%

Fons de maniobra -280.665.877 €  148.151.000 €  631.826 €  8.774.463 €  11.320.332 € 

Despeses de personal / persona  26.077 €  39.767 €  37.330 €  35.959 €  48.899 € 

Vendes / persona  227.535 €  505.899 €  325.261 €  297.856 €  783.469 € 

Valor afegit / vendes (%) 27,2% 23,2% 40,5% 21,7% 13,9%

Personal assalariat  7.859  2.165  378  357  128 

Solvència 0,28 2,55 0,87 1,16 0,57

Importància dels fons propis 6,1% 83,0% 25,4% 39,6% 3,5%

Endeutament 1545,5% 20,4% 294,2% 152,4% 2773,2%

Marge de benefici 3,4% 2,5% 5,8% 1,3% 0,1%

Rendibilitat financera 162,3% 6,0% 37,1% 7,3% 3,2%

bon Preu, SAu casa tarradellas, SA Embutidos Monells, SA Frigorífics Ferrer, SA barry callebaut 
Manufacturing Iberica, SA

Seu social Les Masies de Voltregà Gurb Sant Miquel de Balenyà Vic Gurb

Activitat principal Distribució minorista 
d’alimentació

Elaboració i venda de 
productes alimentaris

Elaboració d’embotits i 
productes carnis

Comerç a l’engròs de peix i 
marisc

Indústria del cacau i la xocolata

(Ve de la pàgina 25)

(Continua a la pàgina 27)

a les nou xifres. La xifra de 
negoci suposa un increment 
de gairebé el 50% respecte a 
la de 2020. El resultat també 
va suposar un notable aug-
ment, respecte al de l’any 
anterior, ja que els 1,4 mili-
ons de benefici representen 
multiplicar per més de dos 
els de 2020. La recuperació 
de l’hostaleria, després de 
l’any més dur de la pandè-
mia, ha repercutit en positiu 
en els números de la compa-
nyia. Durant el 2021, a més 
a més, Frigorífics Ferrer va 
tancar l’acord de compra de 
l’empresa madrilenya Frozen 
Food, operació que li per-

metia millorar la distribució 
dels seus productes a tot l’Es-
tat espanyol.

BARRY CALLEBAUT 
MANUFACTURING IBERI-
CA, SAU
Des que el 2009 la històrica 
Chocovic va ser adquirida 
pel grup Barry Callebaut l’ac-
tivitat de la companyia s’ha 
integrat al model de les dife-
rents empreses que el grup 
suís té a Europa. L’any passat 
va créixer un 2,4% en factu-
ració, arribant als 100,2 mili-
ons, però en canvi el resultat 
va ser un 34% menor que 
el de 2020, situant-se en els 

51.000 euros, a causa dels 
preus de la matèria primera 
i l’energia. La fàbrica gurbe-
tana dedicada a la fabricació 
i venda de xocolata és una 
empresa molt endeutada, 
si bé bona part del deute és 
amb empreses del mateix 
grup. El seu patrimoni net 
cobreix només el 3% de l’ac-
tiu total.

LIQUATS VEGETALS, SA
L’empresa de Viladrau dedi-
cada a la fabricació de begu-
des vegetals, sota les mar-
ques Yosoy, Yosoy ecológico, 
Monsoy, Nature i Almendro-
la, va continuar el 2021 la 

importants projectes centrats 
en el disseny de productes 
de qualitat, naturals i salu-
dables, així com té intenció 
d’invertir en millores tecno-
lògiques i productives. Tam-
bé prepara nous llançaments 
i presentacions de producte.

FRIGORÍFICS FERRER, 
SAU
L’empresa vigatana dedica-
da al comerç a l’engròs de 
peix i marisc, ja sigui fresc 
o congelat, va obtenir una 
facturació rècord de 106 
milions, el 2021, arribant així 

seva línia ascendent pel que 
fa a la facturació. L’exercici 
el va tancar amb una xifra de 
negoci de gairebé 86 milions, 
mentre que el resultat, de 
mig milió d’euros, va quedar 
molt per sota del dels dos 
exercicis anteriors. Un dels 
motius que explica aquesta 
davallada és l’increment dels 
costos energètics, els emba-
latges, les matèries primeres 
i l’elevat ritme de les inversi-
ons. En aquest sentit, destaca 
una forta inversió en tecno-
logia per millorar la capacitat 
de la fàbrica: s’ha ampliat la 
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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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Liquats Vegetals, SA Casa Mas Alimentación, SA LP Foodies, SAU Splendid Foods, SAU Embotits Espina, SAU

Seu social Viladrau Castellterçol Manlleu Seva Vic

Activitat principal Fabricació de liquats vegetals Elaboració de menjars 
precuinats

Elaboració de  patés i productes 
carnis  Elaboració de productes carnis Elaboració de productes carnis 

i embotits

bALANç DE SItUACIó

Actiu no corrent  44.362.727 €  18.443.696 €  9.748.561 €  22.212.133 €  6.754.758 € 

Existències  6.196.154 €  1.713.281 €  2.910.181 €  1.726.189 €  4.998.006 € 

Deutors  17.293.349 €  7.168.580 €  3.572.682 €  3.396.838 €  4.501.613 € 

Tresoreria  720.238 €  338.985 €  2.997.772 €  10.246 €  111.296 € 

Altres actius corrents  327.524 €  2.094.476 €  16.961.435 €  1.562.669 €  1.530.198 € 

Actiu corrent  24.537.265 €  11.315.322 €  26.442.069 €  6.695.942 €  11.141.113 € 

Actiu  68.899.991 €  29.759.018 €  36.190.630 €  28.908.076 €  17.895.871 € 

Patrimoni net  43.126.181 €  9.309.026 €  30.785.700 €  12.742.279 €  5.291.922 € 

Passiu no corrent  11.041.306 €  8.799.431 €  65.595 €  9.525.323 €  2.367.840 € 

Passiu corrent  14.732.504 €  11.650.561 €  5.339.335 €  6.640.473 €  10.236.109 € 

Patrimoni net i passiu  68.899.991 €  29.759.018 €  36.190.630 €  28.908.076 €  17.895.871 € 

CoMPtE DE RESULtAtS

Ingressos explotació  85.927.044 €  44.254.623 €  27.235.689 €  18.616.164 €  17.907.218 € 

Consums d’explotació -34.360.270 € -19.819.222 € -8.723.774 € -9.269.301 € -10.193.428 € 

Despeses de personal -11.938.812 € -8.409.248 € -3.544.586 € -1.796.730 € -3.600.970 € 

Altres despeses d’explotació -28.066.543 € -8.504.255 € -15.001.602 € -4.885.916 € -3.576.148 € 

Resultat brut d’explotació  11.561.419 €  7.521.898 € -34.273 €  2.664.217 €  536.672 € 

Amortització d’immobilitzat -10.906.806 € -2.701.088 € -525.284 € -1.436.469 € -402.622 € 

Altres resultats  18.775 € -6.197 €  63.204 € -30.753 €  19.770 € 

Resultat financer -459.277 € -388.039 € -45.385 € -174.784 € -144.255 € 

Resultat abans d’impostos  214.111 €  4.426.574 € -541.738 €  1.022.211 €  9.565 € 

Impost sobre societats  292.348 € -984.286 €  52.819 € -267.703 € -16.732 € 

Resultat de l’exercici   506.459 € 3.442.288 € -488.919 € 754.509  € -7.167 € 

RÀtIoS I MAGNItUDS

Facturació 2019  65.947.292 €  29.528.951 €  31.849.570 €  18.333.767 €  22.090.574 € 

Facturació 2020  83.767.839 €  37.499.409 €  33.948.703 €  19.812.191 €  19.164.695 € 

Facturació 2021  85.927.044 €  44.254.623 €  27.235.689 €  18.616.164 €  17.907.218 € 

Variació facturació 2020-2021 2,6% 18,0% -19,8% -6,0% -6,6%

Resultat 2019  3.633.561 €  688.625 €  2.707.545 €  420.734 € -401.133 € 

Resultat 2020  5.208.051 €  1.894.150 €  2.361.754 €  877.733 €  49.086 € 

Resultat 2021  506.459 €  3.442.288 € -488.919 €  754.509 € -7.167 € 

Variació resultat 2020-2021 -90,3% 81,7% -120,7% -14,0% -114,6%

Fons de maniobra  9.804.761 € -335.239 €  21.102.734 €  55.469 €  905.004 € 

Despeses de personal / persona  41.744 €  29.199 €  37.988 €  41.784 €  37.123 € 

Vendes / persona  300.444 €  153.662 €  291.890 €  432.934 €  184.610 € 

Valor afegit / vendes (%) 60,0% 55,2% 68,0% 50,2% 43,1%

Personal assalariat  286  288  93  43  97 

Solvència 0,95 0,55 4,89 0,41 0,88

Importància dels fons propis 62,6% 31,3% 85,1% 44,1% 29,6%

Endeutament 59,8% 219,7% 17,6% 126,9% 238,2%

Marge de benefici 0,6% 7,8% -1,8% 4,1% -0,0%

Rendibilitat financera 1,2% 37,0% -1,6% 5,9% -0,1%

(Ve de la pàgina 26)

planta d’envasat i el magat·
zem robotitzat. També s’ha 
apostat per una nova depura·
dora d’última generació. 

CASA MAS ALIMENTA-
CIÓN, SL
L’empresa de Castellterçol, 
dedicada a l’elaboració i 
venda de plats preparats, ha 
iniciat aquest any el seu tras·
llat a les noves instal·lacions 
de Sallent (Bages), on hi ha 
invertit 33 milions d’euros. 
L’exercici 2021 encara el va 
fer sencer al Moianès i el va 
tancar augmentant el volum 

de vendes fins arribar a una 
facturació de 44,2 milions, 
un 18% més que el 2020. El 
resultat també va ser molt 
millor que l’any anterior, 
arribant als 3,4 milions 
(+81,7%). El 2021 va arribar 
a produir 18 milions d’uni·
tats de plats precuinats fres·
cos, amb data de caducitat 
curta. El 98% de les vendes 
són al mercat interior.

LP FOODIES, SAU
La Piara, dedicada a l’elabo·
ració de productes carnis, 
és una de les dues empreses 
del grup analitzat en aquest 
dossier que va tenir pèrdues 

l’any 2021. El seu resultat va 
ser 489.000 euros negatius i 
la facturació, de 27,2 milions, 
va ser un 20% inferior a la 
de 2020. Durant l’exercici, 
el negoci es va veure influït 
per les condicions meteoro·
lògiques adverses, a més de 
l’impacte en l’abastament 
d’envasos, embalatges i un 
entorn econòmic poc favora·
ble, segons consta a l’infor·
me de gestió.

SPLENDID FOODS, SAU
Splendid Foods (abans 
Embotits Can Duran) va 
posar en marxa durant el 
2021 la nova nau dedicada a 

l’elaboració de pollastre i gall 
d’indi ecològic sota la marca 
ViuBé, al costat de les instal·
lacions centrals de Seva. Les 
inversions del 2021 es van 
destinar a equipar una nau 
de 2.600 metres quadrats que 
va acabar costant 4,5 milions. 
Les vendes del grup van cau·
re un 6% el 2021, quedant·se 
en els 18,6 milions. El benefi·
ci també va ser inferior al de 
2020 i van tancar l’any amb 
un resultat de 754.000 euros 
(·14%). Splendid Foods va 
treure al mercat el 2021 el 
primer embotit sense additiu 
artificial ni al·lèrgens i conti·
nua treballant en el projecte 

Embot·It’s, d’aplicació de la 
intel·ligència artificial en la 
curació del producte. 

EMBOTITS ESPINA, SAU
Embotits Espina, amb una 
forta presència al mercat 
turístic americà i del Carib, 
ha estat de les que més ha 
trigat a recuperar l’activitat 
postpandèmica. Per això, el 
2021 va decréixer en vendes. 
Els 17,9 milions de facturació 
suposen un descens del 6,6% 
respecte a 2020. L’any el van 
tancar ajustat, amb una lleu·
gera pèrdua de 7.000 euros. 
La dinàmica apunta a millo·
rar el 2022.
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Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig. Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona, SA i CATVL 97, SLU (conjuntament i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat 
de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com imatges i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans 
previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. Pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

ExCLUSiU
PEr ALS
SUbSCriPTOrS

Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

Participeu en els sortejos entrant a:
https://9club.el9nou.cat/osona-ripolles/ofertes

SANTA EUGèNiA DE bErGA

2X1
En l’Entrada

al musEu

tona
pessebre

vivent d’osona

l’art d’un poble

divendres 6 de gener de 2023
diumenge 8 de gener de 2023

1 entrada gratuïta amb el carnet del subscriptor

51a edició

TOrrELLES DE LLObrEGAT

2X1
En l’Entrada

divendres 6 de gener - a les 20h calldetenes

sOrtEIG d’EntradEs quÀdruplEs

el messies de händel
música

ConCert de Cap d’any

sOrtEIG d’EntradEs dOBlEs

diumenge 8 de gener - a les 18h VIc

música

Gala de CirC
dissabte 7 de gener - a les 19h torelló

Circ

sOrtEIG d’EntradEs dOBlEs

sOrtEIG dE CaBassOs amB prOduCtEs CapraBO

regala un cabàs
amb productes

50%
dte.

En El prEu dE
l’Entrada

bArCELONA

Guanyadors del sorteig del mes de desembre

Guanyadora: maria Josep mercadal,
de Vic

Guanyadora: Josefina autonell,
de taradell

Guanyadors del sorteig del mes de novembre

Guanyadora: maria rosa raurell,
de Folgueroles

Guanyadora: ariadna Giol,
dels Hostalets de Balenyà

Dilluns, 2 de gener de 202328
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