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Principals
indicadors

■ Sector: Software empresarial propi (ERP) i servei 

tècnic

■ Volum de negoci 2019:   359.055,58 €

■ Any de constitució: 1989

■ Motiu traspàs: Jubilació propietari

■ Seu: Sabadell (Barcelona)

■ Briefing:

“Empresa B2B de serveis informàtics. Compta 

amb ERP propi en propietat i els seus clients 

paguen llicències per ús. També presta serveis de 

manteniment de xarxes, servidors, programació a 

mida i desenvolupament web.”
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■ Evolució estable de la facturació per existència de 

clients consolidats. 

Volum de 
negoci



Línies de 
negoci ERP

34%

Serveis

57%

Altres

9%

■ ERP: llicències del programa

■ Serveis: manteniments, suport informàtic i desenvolupaments.

■ Altres: Venda hard i soft



Tipologia de 
client

Seector públic

12%

Sector privat

88%

■ Tendència últims anys és a major proporció de sector privat. 

(2017 sector públic era un 31%).

■ Empresa amb know-how en licitacions públiques (negoci 

potencial) no potenciada últims anys per jubilació propera.



ABC de client CL1

18%

CL2

13%

CL3

7%

L4

6%
CL5

5%
CL6

5%

CL7

5%

CL8

5%

CL9

4%

CL10

3%

CL11

3%

CL12

3%

Altres 34 clients

23%

■ Alta diversificació de la cartera de clients, amb un 

total de 46 clients.



Rendibilitat
esperada

■ Rendibilitat aprox. CF = 6% sobre vendes.

■ Retribució gerència i vehicle d’empresa inclòs en les despeses 

(serien despeses potencialment estalviables per al comprador)

Concepte Import %
Volum de negoci 359.055,58 € 100%
Aprovisionaments  i serveis exteriors -84.761,85 € -24%
MARGE BRUT 274.293,73 € -76%
Despeses de personal -168.518,46 € -47%
Despeses d'explotació -82.066,44 € -23%
Amortització immobilitzat -12.379,44 € -3%
RESULTAT EXPLOTACIÓ 11.329,39 € 3%
Resultat financer -691,19 €
BAI 10.638,20 € 3%
Impost s/ Beneficis -2.659,55 € -1%
BENEFICI NET 7.978,65 € 2%

CASH FLOW 20.358,09 € 6%



Organigrama
Gerència/ Direcció

comercial

Direcció
tècnica

Tècnic 1

Tècnic 2

Tècnic 3

Administració

■ Equip cohesionat de 6 persones amb 4 perfils tècnics

■ La jubilació és de Gerència/Direcció comercial



Mòduls ERP
360º

FACTURACIÓ

COMPTABILITAT

COMPRES

MAGATZEM

CRM

QUALITY MANAGEMENT

CASH  MANAGEMENT



Preu venda
empresa

■ Preu de venda:

Fons Propis + 120.000 euros de Fons de Comerç

Detall mètode:

■ Valoració fons propis: Es farà una valoració a valor de 
mercat dels actius (mobiliari, vehicles tècnics, 
comptes de clients i tresoreria) i s’hi restaran els 
passius (bàsicament saldos proveïdors) en data 
tancament de balanç de compravenda.

■ Valoració fons propis: Al fons de comerç s’afegirà un 
diferencial de 120.000 euros en concepte de preu de 
traspàs.

Gran oportunitat:

■ El preu global (fons propis + fons de comerç) a 
30/09/2020 està per sota volum de negocis anuals.



Punts forts
inversió

■ Operació claus en mà: empresa en funcionament i oficines 
operatives

■ ERP propi (client captiu)

■ Experiència en licitació pública

■ Equip de professionals consolidat

■ Ubicació oficines en zona premium de Sabadell + dues places 
de parking

■ Possibilitat de pactar lloguer oficines a varis anys (estabilitat)

■ Alt potencial de creixement línies de negoci

■ No afectació negoci per covid (vendes 2020 similars a 2019)

■ Morositat clients insignificant

■ Empresa sense endeutament bancari

■ Empresa amb cash operatiu en banc inclòs

■ Grans sinèrgies sectorials pel potencial comprador

■ Preu molt atractiu per voluntat de jubilació imminent



Next steps Firma contracte 
confidencialitat i preacord

Due dilligence

Firma notarial compravenda

Compromís 6 mesos de 
seguiment actual propietari



Contacte
■ Us interessa comprar l’empresa?

■ Per a més informació, escriviu-me a arnau.bonada@fika.cat i us 
trucaré per concertar una visita.

■ Persona de contacte: Arnau Bonada

mailto:arnau.bonada@fika.cat

