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ANÀLISI ECONÒMICA 

FINANCERA DE LES 

CÀRNIES D’OSONA 



Introducció 

 

L’agroalimentació és un sector estratègic per 

la seva contribució a l’alimentació, la salut, 

el medi ambient, l’ocupació i per la seva 

aportació al PIB català (3,6%). 
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Introducció 

 

La indústria càrnia és el principal subsector 

de la indústria agroalimentària ja que dels 

19.500 milions d’euros de vendes netes del 

sector, representa el 21,6% de la xifra de 

negoci. 
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La xarxa de relacions agrària i industrial de 

les petites i mitjanes empreses distribuïdes 

al llarg del territori català, vinculades per les 

infraestructures de comunicació, formen 

part del Clúster Agroalimentari Català 

Territorialitat i producció 

càrnia 
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Osona, dins el sector càrnic, lidera la 

producció de la ramaderia porcina. El clúster 

està format per empreses de producció i 

elaboració, millora genètica, escorxadors, 

fabricants de maquinària, així com empreses 

de l’àmbit de la comercialització i distribució. 

 

El clúster osonenc de  

la carn porcina 
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En el període analitzat el nombre 

d’explotacions porcines ha disminuït però hi 

ha un increment de caps sacrificats, el que 

indueix a pensar que, en aquest període, les 

explotacions són de major dimensió. 

 

El clúster osonenc  

de la carn porcina 
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La dimensió empresarial és un tema de gran 

importancia en el context actual ja que per 

accedir a mercats internacionals cal una 

determinada dimensió. En general, les 

empreses exportadores inícien la seva 

internacionalització cap a Europa i, segons 

augmenta la seva dimensió exploren mercats 

més llunyans. 

 

El clúster osonenc  

de la carn porcina 
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 L’anàlisi fa referència al període 2007-2011, i l’hem fet extensiu fins a 

l’exercici 2013 amb dades extretes del SABI de les empreses càrnies 

osonenques de la Federació Catalana d'Indústries de la Carn (FECIC). 

 

 Per realitzar l'anàlisi en primer lloc, es tracta l'anàlisi de la situació 

financera a curt termini, seguit de l'anàlisi financera a llarg termini i 

finalment es presenta l'anàlisi dels resultats, incidint també amb 

informacions patrimonials i de tresoreria que  proporcionen l'Estat de 

canvis en el patrimoni net i l'Estat de fluxos d'efectiu. 

 

Anàlisi econòmica i financera  

de les càrnies osonenques 

8 
18/03/2015 



 Fons de maniobra positiu 

 Solvència a curt termini que ha anat millorant (fluxos activitat explotació 

positius)  

 

 

 

Anàlisi de la situació 

financera a curt termini 

9 
18/03/2015 

59,52% 

40,48% 

43,77% 

12,96% 

43,27% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

ACTIU PN i PASSIU 

Patrimoni net 

Passiu no corrent 

Passiu corrent 

Actiu no corrent 

Actiu corrent 



Anàlisi de la situació 

financera a llarg termini 
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 Gestió eficient d’actius i de despeses i gestió financera no massa prudent 

 

 

 

 

 

 Empreses capitalitzades (increment PN 7%) 

 Milloren la rotació de l’actiu (recuperen l’actiu12 dies abans) 

 Empreses endeutades (per sobre 60%) amb masses deutes a curt termini 

 



 El resultat net de 2007-2008 es redueix un 52% i augmenta posteriorment fins 

a 2011 un 232% per l’eficient gestió de les empreses.  

 

 Els acceptables marges d’explotació es moderen pels resultats financers de 

manera que cal ajustar les despeses financeres en previsió de preus més alts 

de les matèries primeres impossibles de traslladar als productes finals. 

 

 Les rendibilitats en aquest període són altes i sempre ROE > ROA indicant 

que l’endeutament no perjudica a aquestes empreses. 

 

 

 

 

 

Anàlisi econòmica 
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 El resultat net més les subvencions i amb menys importància les cobertures de 

fluxos d’efectiu i les diferències de canvi configuren el resultat global (EIDR) 

 

 Les empreses en aquest període es capitalitzen i ofereixen més garanties 

 

 

 

 

 

 El resultat global és més volàtil i capta de seguida els canvis del mercat 

Anàlisi de l’Estat de  

canvis en el patrimoni net 
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 Respecte els fluxos de l’activitat d’explotació en tots els anys els cobraments 

superen als pagaments.................bona solvència a curt termini 

 Respecte els fluxos de l’activitat d’inversió en tots els anys els pagaments 

superen als cobraments...............es fan inversions 

 Respecte els fluxos de l’activitat de finançament l’últim exercici es demanda 

finançament i en els anteriors s’anaven retornant els préstecs amb les entitats 

de crèdit 

  

 

 

 

 

Anàlisi de l’Estat de  

fluxos d’efectiu 
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 Les càrnies osonenques poden fer front als pagaments a curt termini amb una 

bona solvència a curt termini 

 Tenen una gestió eficient d’actius i despeses, però una gestió financera no 

massa prudent. 

 Es capitalitzen, fan inversions, tenen una acceptable rotació de l’actiu i poden 

retornar els préstecs( amb noves necessitats de finançament al 2011) 

 Els bons resultats del període suposen unes importants rendibilitats, que han 

de permetre millorar la gestió financera. 

 El posicionament del sector en aquest període té la intenció d’exportar més 

superant la frontera de la UE amb un bon equil.libri qualitat/preu. 

 

 

 

Conclusions 
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