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Torrons Vicens: una passió torronera 
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1. Enunciat 

Motivació 

Telefónica, BBVA, Iberdrola o Inditex. Aquestes són algunes de les majors empreses 

que conformen el teixit econòmic espanyol. Grans empreses amb grans capitals i que, 

innegablement, són alguns dels pilars que sustenten l’economia espanyola. Però, 

afortunadament, el teixit econòmic i industrial d’Espanya no només són aquestes grans 

empreses sinó que també està conformat per petites i mitjanes empreses que, malgrat no 

tenir uns resultats ni una estructura tan gran com les empreses esmentades també 

contribueixen, i molt, a tirar endavant l’economia d’un país, en aquest cas Espanya, ja 

que conformen gran part del teixit empresarial. Són aquelles empreses que a ulls del 

ciutadà mig són invisibles o poc conegudes, però que sense elles tampoc podríem 

avançar. 

És per això que el cas que teniu a les vostres mans vol, a més de retre un petit 

homenatge a aquestes empreses, donar a conèixer una d’aquestes empreses com ho és 

Torrons Vicens, SL. 

Torrons Vicens, SL és una empresa torronera situada a Agramunt que, en els darrers 

anys, ha assolit un creixement espectacular. Malgrat això, continua mantenint l’essència 

familiar que té des que la van fundar. És per tot plegat que hem volgut analitzar els 

comptes d’aquesta empresa, perquè és una petita empresa que en aquests moments està 

en auge i volem veure com ho està assolint. 

L’objecte de la nostra anàlisi és veure com l’empresa ha anat creixent en els darrers 

anys, malgrat l’estacionalitat del torró. A més, també volem estudiar si aquest 

creixement és sa o no i, en definitiva, si està creixent a marxes forçades. 

Amb tot, considerem que aquest cas pot ser útil per a les darreres pràctiques de 

l’assignatura d’Anàlisi d’Estats Comptables que es cursa al segon curs dels graus en 

Administració i Direcció d’Empreses i Economia a la Universitat Pompeu Fabra perquè 

permetrà a l’estudiant aplicar tots els continguts apresos durant el trimestre així com fer 

un ús transversal d’aquests. 

 

Introducció 

Torrons Vicens, S.L és una empresa alimentària domiciliada a Agramunt, Lleida, que es 

va constituir com a tal el 14 de desembre de 2000. Té com a objecte social la producció 

i comercialització de torrons, xocolates, bombons, massapans i altres derivats dels 

anteriors; ja sigui a través de les seves pròpies botigues o d’altres grans distribuïdors 
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comercials. A més a més, en els darrers anys l’empresa també s’ha centrat en 

l’exportació dels seus productes a l’estranger i en l’adquisició de locals cèntrics a les 

grans ciutats i de diverses fàbriques del sector torroner per a augmentar la seva 

producció i, conseqüentment, les seves vendes.  

Actualment, el pastisser i torroner Àngel Velasco és l’administrador únic de la societat i 

el Director Executiu de l’empresa. No obstant, aquesta Societat Limitada està formada 

per altres accionistes.  

Destaca per tenir unes xifres de facturació de més de 5.000.000€ i actualment pot ésser 

considerada una mitjana empresa per tenir una plantilla superior als 50 treballadors.  

 

D'on venim i cap on anem 

La creació de Torrons Vicens es remunta a 1775 a Agramunt, població catalana molt 

lligada a l'ofici torroner. Durant molts anys l'empresa va anar sobrevivint als diferents 

esdeveniments històrics, com ara la Guerra Civil on van ser víctimes dels bombardejos i 

van estar a punt de desaparèixer, degut als desperfectes causats. A més també va 

experimentar moments difícils cap a la dècada dels  90, degut a les característiques del 

producte. No obstant, l'any 2000 amb la compra de l'empresa per part d'Àngel Velasco, 

Torrons Vicens va experimentar un canvi en el status quo passant de ser una petita 

fàbrica artesanal a una empresa amb una gran voluntat de diferenciar el torró i créixer.  

Aquest esperit expansionista ha quedat plasmat en l'obertura de botigues al territori 

espanyol i internacional en els darrers anys, a fi de promocionar el torró d'Agramunt per 

tot el món. Aquest torró ha obtingut el certificat de qualitat ISO 9001 i la Indicació 

Geogràfica Protegida de Torrons d'Agramunt. 

Això ha empès l'empresa a investigar i innovar en el sector torroner fet que ha portat a 

crear més de 80 tipus de torrons (el torró a la sal o amb gerds, entre d'altres), a fi 

d'arribar a un major ventall de consumidors i obtenir més quota de mercat en un sector 

força competitiu. 

Finalment, a més d'aquesta voluntat de créixer i de la innovació que està aportant al 

sector, Torrons Vicens també està apostant per una política de desestacionalització del 

torró per tal que aquest es consumeixi tot l'any i no només durant les festivitats 

nadalenques, ja que si s'aconseguís, les possibilitats de mercat i el valor de l'empresa 

experimentarien un creixement encara major del que està aconseguint fins al moment. 

Tal com diuen a l'empresa: "Torró, torró, torró tot l'any". 

 

Anàlisi del sector i quota de mercat 

El sector torroner està experimentant, en els darrers anys, un estancament provocat per 

la conjuntura econòmica, l'estacionalitat d'un producte com el torró i l'apujada 

d'impostos, com ara l'IVA, que han fet encarir el seu preu.  

Tots aquests fets es reflecteixen en les dades que es presenten a continuació. En les 

figures 1,2 i 3 es mostren la quota de mercat del sector per l'any 2012 i la variació 

respecte a l'any anterior, els resultats de l'exercici dels darrers anys i els valors mitjans 

del sector respecte a algunes de les ràtios comptables més utilitzades. 
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Figura 1: Quota de mercat del sector per l'any 2012 i variació de la quota de 

mercat 2011-2012. Font:  Revista Alimarket. 

 

Figura 2: Resultat de l'exercici de les principals empreses del sector torronaire pels 

exercicis comptables 2010, 2011 i 2012. Font: SABI. 

 

Ràtios Càlcul Mitjana del sector 

(2010-  2012) 

Liquiditat AC/PC 1.29 

Tresoreria R+D/PC 0.83 

Disponibilitat D/PC 0.20 

Endeutament Deutes/PN+Passius 0.55 

Qualitat PC/Deutes 0.74 

Garantia Actiu real/Deutes 1.81 

Termini de cobrament Clients/Vendes*365 82.43 

Termini de pagament Compres/Vendes*365 108.1 

Rotació AC Vendes/AC 2.66 

Rotació AF Vendes/AF 2.81 

Expansió de vendes Vendes n / Vendes n-1 1.02 

ROE BN/PN 5.07% 

ROI BAII/Actiu 6.40% 

 

Figura 3: Taula resum del valor mitjà pels exercicis comptables 2010, 2011 i 2012 

de les principals ràtios del sector torroner. Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del SABI. 
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Informació econòmic-financera 

A continuació, es presenten les dades econòmic-financeres de l'empresa. En les figures 

4, 5 i 6 es mostren el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i l'estat de fluxos 

d'efectiu de Torrons Vicens, SL.  

 

 

 

 

Figura 4: Balanç de situació de 

Torrons Vicens.  Font: Elaboració 

pròpia a partir de les dades del 

Registre Mercantil. 
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Figura 5: Compte de Pèrdues i Guanys Torrons Vicens. Font: Elaboració pròpia a partir de les 

dades del Registre Mercantil. 

Registre Mercantil 

Figura 6: Estat de Fluxos d'Efectiu (EFE). Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre Mercantil. 



 

6 
 

2. Qüestions per a la discussió 

D'acord amb les dades presentades dels exercicis comptables 2010, 2011 i 2012 

responeu de forma raonada a les següents qüestions: 

1.-Imagina que existeix en el mercat financer un actiu el valor del qual depèn del 

conjunt d'empreses que conformen el sector torroner espanyol, és a dir, de les empreses 

mencionades amb anterioritat. D'altra banda, també tens la possibilitat d'adquirir 

participacions de l'empresa Torrons Vicens, SL. Ambdues opcions tenen el mateix preu 

de compra (50 euros). Decideix, tot calculant i analitzant les ràtios de Torrons Vicens i 

del sector, per quin dels dos actius et decantaries, o bé per l'actiu depenent de la mitjana 

del sector torroner o bé per les participacions de Torrons Vicens (Pista: Fixeu-vos en la 

posició de Torrons Vicens en el sector a partir de les ràtios proporcionades en l’apartat 

d’ “Anàlisi del sector i quota de mercat” ) 

 

2.- Com classificaries el creixement que ha experimentat Torrons Vicens, SL en els 

últims anys, a partir de la informació comptable proporcionada (Pista: Pots calcular el 

model de creixement sostingut de Higgins, els estudis de Beaver, l'evolució de vendes i 

beneficis o basar-te en el resultat financer de l'empresa) . Proposa una possible solució a 

Àngel Velasco per a fer una empresa puntera en el sector i saludable comptablement 

parlant. 

 

3.-Imagina que sou un treballador del banc d'inversions UPFRisk. El dia 23 d'abril de 

2013 Torrons Vicens en el si del seu projecte expansionista, us demana un préstec de 2 

M€. Després d'estudiar el seu cas, veieu que l'empresa té futur però que hauria de 

millorar certs aspectes. Què li demanaries a l'empresa que corregeixi? Com ho 

solucionaries? Presenta les teves recomanacions quantificades. 

 


