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És bo 
que sempre 
fem memòria, 
perquè és 
el que ens 
ajuda a 
fer balanç.



La responsabilitat que assumeix una corpo-
ració com SERHS, amb més de quaranta 
anys de trajectòria, és gran perquè en ella hi 
ha dipositada la confi ança de socis, clients, 
col·laboradors i treballadors. Una confi ança 
que és, alhora, allò que ha fet possible que 
SERHS s’hagi convertit en un dels grups 
empresarials de referència a Catalunya i a 
l’arc mediterrani. 

Conscients de la importància d’aquesta 
confi ança, l’any 2015 SERHS posava en 
marxa un Pla Estratègic en base a tres as-
pectes claus que voldria recordar. El pri-
mer, el de treure major rendiment a l’ex-
periència acumulada de quatre dècades 
d’esforç, treball i bons resultats. El segon 
era, i és, aprofi tar la desacceleració de la cri-
si que hem patit els darrers anys i que ens 
ha fet més forts. I, el tercer, el d’estar prepa-
rats per a fer front als reptes d’un mercat i 
un món canviants, com a conseqüència del 
desenvolupament de les noves tecnologies 
en la promoció, la comercialització i la ven-
da en tots els sectors i àmbits de negoci. 

Amb aquests punts de partida marcant 
el nostre camí, hem continuat desplegant 
el Pla Estratègic amb absoluta diligència. 
Bona mostra és, d’una banda, haver deixat 
preparada la posada en marxa de la divi-
sió de SERHS Serveis, com una divisió més 
de negoci de SERHS i que posa de mani-
fest la capacitat del grup d’adaptar-se al 
moment actual i de saber aprofi tar tot el 
seu potencial. I, de l’altra, consolidar i fer 
créixer un projecte com l’e-commerce de 
SERHS Distribució, el portal de vendes on-
line de la divisió, que ha esdevingut palan-
ca de creixement gràcies a una estratègia 
pensada amb i per al client.  Aquests són 
només dos exemples - en aquest Informe 
en trobareu molts més – que em serveixen 
per il·lustrar que, tal i com ens vàrem com-
prometre, estem complint amb el nostre 
Pla Estratègic i seguim evolucionant amb 
l’efi ciència, l’efi càcia, el respecte pel medi 

ambient, la qualitat i la innovació com a 
motors i valors del canvi d’una empresa de 
marcat caràcter català com és SERHS.

Aquests anys no han estat anys fàcils per 
a ningú. Tampoc per a nosaltres. Però, 
malgrat totes les difi cultats a les que hem 
hagut de fet front, hem superat amb es-
creix la forta crisi econòmica i fi nancera 
que semblava que no hagués de passar 
mai. Precisament, perquè ha estat una cri-
si excepcionalment dura, hem hagut de 
prendre mesures com haver de deixar de 
comprar accions als accionistes amb un 
únic objectiu: capitalitzar la companyia al 
màxim i, així, poder donar la millor rendibi-
litat possible al soci que ha seguit apostant 
per SERHS. Avui, amb major perspectiva, 
podem dir que va ser una mesura encerta-
da que, a més a més, demostra la capacitat 
de la nostra corporació d’adaptar-se a qual-
sevol situació, per més adversa que pugui 
ser i, el que és més important, de sortir-ne 
reforçada. 

És bo que sempre fem memòria, perquè 
és el que ens ajuda a fer balanç. Per això, 
no volia deixar passar l’oportunitat de re-
cordar que, en l’anterior informe, havíem 
fet referència a dos aspectes claus a te-
nir en compte en el futur més immediat. 
Aquests eren l’objectivitat i la prudència en 
els negocis. Ara els vull recuperar perquè, 
en aquesta qüestió, també hem fet la feina 
que tocava, per exemple, amb la implanta-
ció d’una solució al ‘núvol’ de Business Inte-
lligence, que ens permet, com a corporació, 
disposar de tota la informació sobre el nos-
tre negoci d’una forma ràpida i accessible, 
des de qualsevol lloc i qualsevol dispositiu, 
i que ens proporciona els indicadors més 
rellevants. Amb la implantació d’aquesta 
solució tecnològica, objectivitat i prudència 
es benefi cien de la totalitat de dades ne-
cessàries en la presa de decisions, així com 
d’un altre factor clau en el món canviant en 
el que vivim: el de l’agilitat. 

El darrer exercici ha estat, en conclusió, un 
període de canvi necessari que, de ben se-
gur, es mantindrà en el futur com a con-
seqüència del nostre entorn i de la seva 
realitat econòmica i social, en continua 
transformació. I, com no podia ser d’una 
altra manera, toca reconèixer els veritables 
artífexs del canvi: el personal de SERHS. 
Sense el seu compromís i sense la vàlua 
personal i professional, que mostren dia 
rere dia, res del que fem i aconseguim seria 
possible. El Pla de conciliació laboral i fami-
liar i el Programa Famílies esdevenen part 
del compromís de SERHS amb tots i ca-
dascun dels nostres professionals. La vigèn-
cia d’aquests dos projectes és una prioritat 
per a nosaltres, conscients de que l’ànima 
d’una empresa com SERHS són totes i ca-
dascuna de les persones que formen part 
de la seva plantilla.  

Voldria acabar aquestes paraules com les 
he començat, apel·lant de nou a la con-
fi ança. Estarem, com sempre, a l’alçada 
de la responsabilitat que se’n deriva d’ella 
amb la ferma voluntat de fer-la créixer així 
com creix, any rere any, SERHS.

Moltes gràcies.

Ramon Bagó i Agulló
President de SERHS
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Benvolguts accionistes,

FORjAnt lA COnFIAnÇA En SERHS

Moltes gràcies.

Ramon Bagó i Agulló
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iMPlantaciÓ tERRitoRial 
dE SERHS SERVEiS

Pineda de Mar (Barcelona)
Calella (Barcelona)
Canet de Mar (Barcelona)
Malgrat de Mar (Barcelona)
Arenys de Mar (Barcelona)
Arenys de Munt (Barcelona)
Santa Susanna (Barcelona)
Caldes d’Estrac (Barcelona)
Sant Pol de Mar (Barcelona)
Mataró (Barcelona)
Palafolls (Barcelona)
Badalona (Barcelona)
Tordera (Barcelona)
Barcelona
Blanes (Girona) 
Figueres (Girona) 
Olot (Girona) 
Lleida
Sant Cebrià de Vallalta 
(Barcelona)
Empuriabrava (Girona) 
Fornells de la Selva (Girona) 
Girona
Riudellots (Girona) 
Madrid

accessible des de 
qualsevol lloc: 
migjornser.com  
serhsequipments.com

iMPlantaciÓ tERRitoRial 
dE SERHS Food

Catalunya
Illes Balears

accessible des de 
qualsevol lloc: 
fl ecaserhs.com
edudecfood.com

iMPlantaciÓ tERRitoRial 
dE SERHS diStRiBUciÓ 

Palafolls (Barcelona)
Calella (Barcelona)
Tarragona
Tordera (Barcelona)
Vic (Barcelona)
Ribaroja del Túria (València) 
Ripollet (Barcelona)
Fornells de la Selva (Girona) 
Benicarló (Castelló) 
Barcelona
Reus (Tarragona) 
Blanes (Girona) 
Ripoll (Girona) 
Girona

iMPlantaciÓ tERRitoRial 
SERHS toURiSM & HotElS 

ofi cines físiques de 
SERHS tourism: 
PINEDA DE MAR, SALOU, 
BARCELONA, MALLORCA, 
BENIDORM, AGUADULCE, 
TORREMOLINOS I TENERIFE.

destinacions 
comercialitzades segons 
ofi cina:
PINEDA DE MAR: 
Costa Brava i Costa Barcelona
SALOU: 
Costa Garraf i Costa Daurada, 
Andorra i Pirineus.
MALLORCA: 
Illes Balears
BENIDORM: 
Costa Azahar i 
Costa de València
AGUADULCE: 
Costa Almeria i Costa Càlida
TORREMOLINOS: 
Costa Tropical, Costa del Sol, 
Costa de la Luz i Sierra Nevada
TENERIFE: 
Illes Canàries, Galícia, Cantàbria, 
Astúries, País Basc i Portugal.

Hotels de SERHS Hotels 
(propietat, consulting i gestió) 
CATALUNYA: 
Barcelona, Cardona, Sant Hilari 
Sacalm, Arnes i Estació d’esquí 
Port del Comte
BRASIL: Natal i Pipa
ANDORRA: Escaldes Engordany

accessible des de qualsevol 
lloc del món: 
booking.serhstourism.com
rhodasol.es
rhodasol.pt
rhodasol.fr 
serhsviatges.com
bikefriendlybyserhs.com
serhshotels.com
vilarsrurals.com 
tienda.vilarsrurals.com
santhilariaventura.com 
hotelserhsskiportdelcomte.com 
hotelserhsrivolirambla.com 
hotelserhscarlit.com 
hotelserhsdelport.com 
cosmoshotelandorra.com 
hotelcarlemany.com 
serhsnatalgrandhotel.com 
serhsvillasdapipahotel.com 
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Consolidat com “El primer grup turístic de Catalunya”, SERHS ha esdevin-
gut una de les empreses líders i de referència especialitzada en produc-
tes i serveis per a l’hostaleria, la restauració, les col·lectivitats i l’empresa, 
independentment de les seves dimensions i del seu abast territorial. 

Nascuda el 1975 al municipi maresmenc de Calella en l’àmbit del co-
operativisme, SERHS compta a dia d’avui amb una plantilla mitjana de 
2.500 professionals i més de 1.400 accionistes que confi guren en el seu 
conjunt un dels valors clau de la seva trajectòria: el capital humà. 

La corporació, amb més de 40 anys d’història empresarial i compromís 
social, s’articula sobre quatre divisions de negoci, des del passat mes 
de setembre, amb la posada en marxa de la divisió de Serveis com una 
divisió independent més. Amb una forta presència a Catalunya i una 
activitat consolidada i en creixement que s’estén a tot l’arc mediterrani 
peninsular, Espanya, Europa i Brasil, avui per avui, integren SERHS 33 so-
cietats agrupades en les diferents divisions operatives de negoci. 

Aquestes quatre divisions de negoci sobre les que s’estructura l’activitat 
empresarial de SERHS, i que donen servei a més de 40.000 clients, són 
SERHS Distribució, SERHS Turisme i Hotels, SERHS Food i SERHS Serveis. 
Les seves estratègies pivoten sobre cinc eixos fonamentals per a la nostra 
corporació, per a fer front als reptes de futur: el d’empresa dinàmica, 
el de la gestió de la informació, el de la necessitat d’humanitzar les 
empreses, el de l’excel·lència en els productes i serveis i el de l’ètica 
en els negocis.

SERHS 
Preparats per a fer front 
als reptes de futur

www.serhs.com

SERHS,  SINÒNIM DE QUALITAT

ISO 9001:2008 
SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT

ISO 22000:2005: GESTIÓ DE LA 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA

ISO 14001:2004: GESTIÓ 
MEDIAMBIENTAL

102,3M
D’EUROS

EN CAPITAL
SOCIAL

2,40M
D’EUROS EN 

REPARTIMENT DE 
DIVIDENDS 
L’ANY 2017

459,3
MILIONS D’EUROS 

EN VENDES 
CONSOLIDADES
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La Junta General Ordinària de Grup 
SERHS S.A. va acordar repartir dividends 
entre els seus accionistes per valor de 
2.408.867,31 euros.

SERHS reparteix 
dividends 
per valor de 2,40M€

SERHS posa en marxa la divisió de Serveis, 
transformada en divisió de negoci
Amb l’inici de l’exercici 2017-2018 el darrer mes de setembre, SERHS va posar 
en marxa la divisió de Serveis, SERHS Serveis, fi ns ara constituïda com una unitat 
de negoci de suport a la resta de divisions estratègiques del grup. La nova divisió 
va néixer amb l’objectiu de posar a disposició del mercat tot el potencial que la 
unitat ha anat acumulant durant tots aquests anys dins de la corporació, amb un 
ampli ventall de productes i serveis i amb un sòlid i reconegut know-how adquirit 
i avalat per la gestió realitzada en el si del grup. Oriol Verdura, que havia estat di-
rector corporatiu de noves tecnologies de SERHS, va ser nomenat director general 
de SERHS Serveis. 

La nova divisió es recolza sobre tres unitats de negoci: la de gestoria, la de tec-
nologies de la informació i la comunicació, i la de projectes i equipaments per a 
l’hostaleria i la restauració.

El darrer exercici ha estat clau en el seu llançament al mercat.

La Nit de la SERHS 
arriba a la 41a edició
El passat 13 de juliol, el Castell Jalpí 
d’Arenys de Munt va acollir l’emblemàti-
ca celebració de la Nit de la SERHS que, 
enguany, arribava a la 41a edició amb 
l’assistència de més de 300 convidats entre 
accionistes, col·laboradors, personalitats i 
amics del Grup. En aquesta ocasió, Santi 
Vila, conseller d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, va ser l’encar-
regat de presidir l’acte institucional que, 
com és tradició, va servir com a rerefons 
del lliurament de guardons als profes-
sionals més destacats de la corporació 
durant el 2016 i de la distinció especial a 
la Trajectòria i Compromís amb SERHS per 
a l’empresa Malongo.
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Nou pla estratègic de 
Comunicació i Branding
A les acaballes del mes d’agost, es va aprovar el nou 
pla estratègic de Comunicació que es desenvoluparà al 
llarg dels exercicis 2017-2018 i 2018-2019 amb l’objec-
tiu d’impulsar la imatge de la corporació a través de les 
xarxes socials i la comunicació online, incorporant nous 
conceptes com el Màrqueting de Continguts -Branded 
Content -; i a través dels mitjans tradicionals i digitals, 
amb una comunicació més proactiva.

SERHS estrena nou format 
per a la Jornada de Directius
Els dies 1 i 2 de desembre de 2016, la Jornada de 
Directius va aplegar una trentena de responsables sota 
un nou format de trobada, més reduït, en el que van 
participar els membres dels comitès de direcció de les 
divisions de negoci i de la corporació. 
Els dos dies van servir per obrir un espai de debat, 
discussió, anàlisi i estratègia capaç d’oferir al conjunt de 
participants una visió de 360º i fomentar el treball i la 
visió d’equip. 

El passat 20 d’abril, el president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, va presidir l’acte d’inauguració de la nova 
Cuina d’Alt Rendiment i les noves ofi cines centrals de 
SERHS FOOD ubicades a Mataró, acompanyat pel presi-
dent de SERHS, el Sr. Ramon Bagó, així com del conseller 
delegat, Jordi Bagó, del director general de SERHS Food, 
Raimon Bagó, de l’alcalde de Mataró, David Bote, entre 
d’altres autoritats.

En la seva intervenció, el president Puigdemont va desta-
car en relació amb la posada en marxa de la nova Cuina 
d’Alt Rendiment, que “la cuina de gran volum, d’escoles, 

hospitals i residències, no podia quedar al marge de la 
revolució gastronòmica”. El cap de l’executiu va subratllar 
durant el seu discurs l’aposta valenta i decidida de SERHS 
per invertir a Mataró, alhora que va posar de manifest el 
compromís de la corporació per arrelar la gent i crear 
llocs de treball de qualitat, sense perdre de vista el seu 
origen maresmenc i la seva mirada posada més enllà 
de les fronteres de l’estat. “Avui tenir la màxima garantia 
de sanitat, i poder oferir diversitat, ha d’estar a l’abast 
d’aquesta cuina”, va emfatitzar Puigdemont, al mateix 
temps que remarcava el compromís de SERHS amb l’ex-
cel·lència, qualitat i necessitat d’inversió i innovació. 

El President de la Generalitat inaugura la nova Cuina d’Alt 
Rendiment i les ofi cines centrals de SERHS Food 
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Aquesta edició (la 13a) va comptar amb 
la presència de més d’un centenar de 
famílies de SERHS, en total unes 500 
persones que van poder gaudir d’un dia al 
Vilar Rural de Sant Hilari ple de sorpreses, 
amb espectacle de màgia inclòs. 

La “Festa de la Família” és l’acte 
amb el qual es dona visibilitat 
al ‘Programa Famílies’. 
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POlÍtICA DE COnCIlIACIÓ 
lABORAl I FAMIlIAR 

El Pla de Conciliació de SERHS ofereix al treballador/a una bossa extra 
d’hores equivalent a 5 jornades laborals.

Pel que fa al permís de maternitat/paternitat, mares i pares treballadors/es 
de SERHS gaudeixen d’una setmana més del que estipula la llei.

Fins que el fi ll/a té 12 mesos, SERHS permet reduir la jornada laboral en 
una hora mantenint la retribució del treballador/a. 

Les 649 sol·licituds rebudes han suposat un total de 2.626 hores concedides.

HoRES concEdidES

PRoGRaMa FaMÍliES 

63,5
Gestió amb 

l’Administració 
Pública i/o 

entitats vàries
2%

11
Examen
0,5%

36,5
Altres
1%

63
Aniversari 

fi ll/a
3%

16
Intervenció 
quirúrgica 

sense 
hospitalització

0,5%

182
Extensió del 
Permís per 

cuidar familiars
7%

560
Allargar 
permís 

maternitat/
paternitat

21%

477
Compactar 
i reduir la 
jornada 

laboral 1 hora
18%

148
4 setmanes 

amb antelació 
al part treballar 

el 75%
6%

892
Metge
34%

177
Reunió 
escolar
7%

SERHS reparteix anualment 50.000 € entre les famílies que tenen fi lls/es en edat escolar. 
El programa 2017 ha rebut un total de 376 sol·licituds de les quals un 70% han estat concedides a 171 treballadors/es.

MAtERIAl ESCOlAR

Ajuda en material escolar per 
a treballadors/es amb fi lls/es 
de 3 a 17 anys que estiguin 

escolaritzats.

 22.100€
100€/AJUDA
302 REBUDES

221 CONCEDIDES

llAR D’InFAntS

Subvenció dirigida a 
treballadors/es que tenen al seu 
càrrec nens/es menors de 3 anys 

matriculats en llars d’infants.

 9.200€
400€/AJUDA
35 REBUDES

23 CONCEDIDES

BEnVInGUt nADÓ

Obsequi de benvinguda a tots 
els nadons acabats de néixer.

19 REBUDES
19 CONCEDIDES

EStUDIS SUPERIORS

Atorgament de beques als 
fi lls/es de treballadors/es que 

estudiïn una carrera universitària 
o un cicle formatiu de grau 

superior.

 17.000€
500 O 100€/AJUDA

39 REBUDES
21 CONCEDIDES

total :  376 REBUDES  -  284 CONCEDIDES
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BAnC DElS AlIMEntS

SERHS augmenta, any rere any, les donacions de producte al Banc dels 
Aliments. 
L’exercici 2016-2017, la xifra supera els 77.000 Euros en producte, la qual 
cosa representa un increment molt important respecte als anys anteriors.

anY iMPoRt
2013-2014   20.835,89 € 

2014-2015   29.776,13 € 

2015-2016   39.424,31 € 

2016-2017   77.650,66 €
 
 

FUnDACIÓ VICEnÇ FERRER

Continuant amb la línia de col·laboració de fa més d’una dècada, SERHS 
segueix amb l’acord amb la Fundació Vicente Ferrer, i enguany es va des-
tinar l’aportació al “Projecte de millora de la qualitat de vida i integració 
social de les persones amb discapacitat física o mobilitat reduïda del 
districte d’Anantapur i de Kurnool”.

PlAnS D’IGUAltAt

SERHS disposa de 5 Plans d’Igualtat publicats al Registre de Plans 
d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya a les següents empreses:

 - SERHS Food Area SL
 - Europea de Cuinats SL
 - Sacalmser SL
 - Serveis Educatius i Socials del Maresme
 - Mediterraneum XX SL.

2014-152013 -14

20.835,89€
29.776,13€

39.424,31€ 

77.650,66€

2015-16 2016-17
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PlA DE COMPEnSACIÓ FlEXIBlE

2013 2.524
2014 2.529
2015 2.490
2016 2.326

2017 2.551

L’objectiu del Pla de Compensació Flexible (PCF) recau en que tots els 
treballadors/es de SERHS puguin escollir com volen percebre la seva 
retribució anual bruta (amb el límit del 30% del total). 
Cada treballador/a pot dissenyar la composició del seu paquet retri-
butiu, destinant part de la nòmina a la contractació de certs produc-
tes amb signifi catius benefi cis fi scals i econòmics, incrementant així la 
seva disponibilitat neta. 
Inversió en Productes del Pla de Compensació Flexible = 287.871,33€

PRODUCTE  PERCENTATGE

ASSEGURANÇA SALUT 91,0%
LLAR D’INFANTS 5,1%
ACCIONS  1,8%
TARGETA RESTAURANT 1,0%
FORMACIÓ  1,1%
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PREVEnCIÓ DE RISCOS lABORAlS

SInIStRAlItAt

SERHS va tancar l’any fi scal 2016-2017 amb un índex de sinistralitat d’un 
6,1 %, sense accidents in itinere; comparant amb l’any 2015-2016 l’índex va 
ser d’un 6,62% sense accidents in itinere.

Es van comptabilitzar un total d’11 accidents “in itinere”(1) amb baixa al 
2016-2017, que representen un 7,69% del total d’accidents amb baixa. 
Comparat amb l’any fi scal 2015-2016, que van ser un total de 18 accidents 
“in itinere” amb baixa, representen un 11,76% del total dels accidents.

A l’any fi scal 2016/2017, en total, hi ha hagut 10 accidents amb baixa menys 
comparat amb el període anterior.
(1) *Accidents ocorreguts en el desplaçament del treball a domicili o viceversa.

GRÀFic coMPaRatiU dE l’ÍndEX dE SiniStRalitat 2016/2017 dElS 
accidEntS laBoRalS aMB i SEnSE accidEntS in itinERE.

Índex sinistralitat: (Total Nº accidents/mitjana anual treballadors) *100.

Tots els accidents han estat de tipologia lleu. 

SERVEI DE PREVEnCIÓ MAnCOMUnAt DEl SECtOR 
HOStAlERIA ABAntESER

El Servei de Prevenció Mancomunat Abanteser, especialitzat en el sector de 
l’hostaleria, es va crear al 2013 amb 4 empreses participants. Actualment 
compta amb un total 30 empreses adherides i una mitjana anual de 757 
treballadors.

DEVOlUCIÓ BOnUS BAIXA SInItRAlItAt 2017 SERHS

Al 2017, 16 empreses de SERHS van ser premiades per la seva bona gestió 
en prevenció de riscos laborals.

SEnSE at in itinERE 2016-17

aMB at in itinERE 2016-176,63% 6,10%

30.000€

50.000€

25.000€

45.000€

20.000€

40.000€

15.000€

35.000€

10.000€
5.000€

0€

30.428,71€

4.009,66€

9.500,33€

46.339,48€

2.400,78€
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SERVEiS
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toURiSM
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diStRiBUciÓ

SERHS 
HotElS

total 
SERHS
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FORMACIÓ

EMPRESES GRUPS
Inversió en formació 2016:  315.545 €

− Hores totals formació que han realitzat treballadors SERHS: 36.836H
− Nombre grups formatius: 331 cursos
− Nombre participants formació: 4.470 alumnes
− % Finalització amb èxit de la formació: 70%
− Promig hores de formació anual per alumne: 8.24H
− % d’alumnes que s’han format a través de la nostra plataforma d’e-learning: 59%
− Alumnes formats per matèria:

 8,18% PROJECTE TALENT
 33,11% PRL, QUALITAT, MEDI AMBIENT I RSC
 5,74% ESPECÍFIC DIVISIÓ 
 10,62% HABILITATS I RECURSOS HUMANS
 41,31% MANUALS BENVINGUDA PRL
 0,66% OFIMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES
 0,32% COMERCIAL I MÀRQUETING
 0,07% ADMINISTRACIÓ I FINANCES

PROjECtE tAlEnt

Durant aquest exercici, i dins el Projecte Talent, s’ha finalitzat el Management De-
velopment Programme, que ha suposat:
* Més de 50 hores de formació per a cadascun dels directius del grup.
* Impartició de 3 mòduls d’habilitats, 1 Workshop de Desenvolupament i 3 mò-

duls de Processos de RRHH.
L’equip directiu també ha desenvolupat les competències escollides dels seus Pro-
grames de Desenvolupament Individual (PDI’s) a partir de formacions específiques 
i/o programes de coaching.
Per altra banda, i com a complement al Management Development Programme, 
s’ha dut a terme el taller de “COM DEFENSAR IDEES”.

100.000€

120.000€

140.000€

80.000€

60.000€

40.000€

20.000€

0€

SERHS 
DISTRIBUCIÓ 

SERHS 
HOTELS

SERHS 
FOOD

SERHS 
SERVEIS

126.547,32€

SERHS 
TOURISM

54.382,54€

25.569,91€

73.504,47€

35.540,76€
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aquesta àrea té com a objectiu cercar 
els màxims rendiments als actius de 
què disposa SERHS. les seves accions 
es focalitzen en realitzar lloguers d’ins-
tal·lacions, compravendes o promovent 
determinades actuacions, tant en ter-
renys urbans com industrials.

SERHS 
IMMoBILIÀRIA

El seu impuls inicial i la seva voluntat 
cooperadora i associativa al servei de 
les persones li han permès desenvolu-
par una intensa activitat social. Des de 
bon començament ara fa 40 anys, el seu 
sentit de pertinença, de confi ança mú-
tua i la voluntat de millorar, van menar 
al desplegament de moltes iniciatives a 
l’entorn de l’empresa, que han facilitat 
l’assoliment del que avui es coneix com 
a SERHS.

SoCIEtAtS RELACIoNAdES: 
SERHS S/CooP. C. LtdA.

SERHS PAtRIMoNIAL 
I CARtERA

Grup SERHS S.a. és titular d’una impor-
tant cartera de valors i, alhora, propietà-
ria de tot un seguit d’immobles. mitjan-
çant la seva cartera de valors, participa 
de manera dominant, directament o 
indirectament, en totes les empreses 
del grup.
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I tuRISME dE SANt PoL dE MAR

Aquest hotel-escola, adscrit a la Universitat de Girona, 
i fundat l’any 1966, té una llarga tradició en la formació 
turística, hotelera i gastronòmica, i manté una vinculació 
institucional, estreta i recíproca amb SERHS. 
El centre, que s’inclou a l’exclusiva xarxa “Hotel Schools of 
Distinction”, és pioner en el seu àmbit i permet generar 
un intercanvi intens i fructífer amb el grup d’empreses de 
SERHS.

PuBLINtuR SA

Dedicada a la imatge i la comunicación, i a la producció 
gràfi ca i digital, PUBLINTUR manté una estreta i intensa 
relació i vinculació amb SERHS.
PUBLINTUR disposa d’un estudi de disseny gràfi c i d’un 
taller d’impremta propis, que inclou maquinària d’impres-
sió offset i de manipulats i també una estació d’impressió 
digital d’última generació. 
També ofereix servei d’impressió gran format, senyalètica, 
retolació, estructures portàtils i cartelleria electrònica, que 
ha tingut un gran èxit d’implantació en el sector hoteler.
Tot plegat activitats que han generat fortes sinèrgies em-
presarials i impulsat una intensa relació de col·laboració.
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Estem 
preparats i 
conscienciats 
per a 
fer front 
als reptes 
que vindran



Un any més, és hora de retre comptes de 
la feina feta i dels resultats obtinguts. Com 
avançava el President de SERHS, Ramon 
Bagó, en les seves paraules, aquest ha estat 
un any de canvis importants que responen, 
en gran part, al compliment del nostre Pla 
Estratègic. Un Pla que s’articula i es desen-
volupa sobre tres objectius principals: el 
del creixement, el de la innovació i el de 
la sostenibilitat dels nostres negocis, sense 
perdre de vista en cap moment els valors 
que han contribuït als més de quaranta 
anys d’activitat de SERHS. Els desgranaré 
breument.

Iniciaré la meva reflexió centrant-me en el 
primer dels objectius, el del creixement, 
que en l’exercici 2016-2017 s’ha traduït 
en un total d’ingressos consolidats de 459 
milions d’euros, és a dir, un 1,5% més que 
en l’exercici anterior. Una xifra que, tot i 
les adversitats – que són moltes encara – 
posa de manifest que el Pla Estratègic està 
donant els seus fruits. L’EBITDA recurrent, 
sense considerar els resultats excepcionals, 
també creix. L’augment ha estat de 19,7 
milions d’euros, un 37,30% més que en 
l’exercici anterior, i amb un valor absolut 
de 5,3 milions d’euros. Si tenim en compte 
els resultats excepcionals en aquest exerci-
ci, en els que s’ha produït un descens res-
pecte de l’exercici passat en el que es va 
registrar el benefici de la venda dels hotels 
Sorra Daurada i Oasis per valor de 3 milions 
d’euros, l’EBITDA final consolidat del grup 
ha estat de 20,4 milions d’euros. Perquè 
enguany, a nivell de resultats excepcionals, 
s’han comptabilitzat 0,6 milions d’euros 
derivats, principalment, de la venda d’ac-
tius detallada en el Pla de Desinversions. 

L’aposta per assolir el grau de lideratge ne-
cessari que ens permeti fer front al món 
canviant, i cada cop més exigent, al que 
ens enfrontem, s’ha traduït en projectes en 
marxa com la nova Cuina d’Alt Rendiment 

de SERHS Food. Precisament, degut a l’ini-
ci de l’explotació d’aquest projecte inno-
vador i que respon al segon dels nostres 
objectius  del Pla Estratègic, s’ha produït 
un augment de 0,9 milions d’euros a ni-
vell d’amortitzacions, al que també hi ha 
contribuït el canvi normatiu relatiu al cri-
teri comptable d’amortització dels Fons de 
Comerç. Mentre que el deteriorament de 
les accions de Banco Popular i les despe-
ses vinculades a la formalització de l’Acord 
Marc de Reestructuració han suposat un 
decreixement d’1,2 milions d’euros en el 
resultat financer.  

Tal i com prevèiem, el camí no ha estat fà-
cil. Però, gràcies a la feina incansable i com-
promesa dels nostres professionals, que 
són l’actiu principal de la nostra corporació, 
SERHS presenta uns resultats que ens per-
meten ser optimistes i encarar el futur amb 
bones perspectives. Un futur en el que ater-
rem amb un deute financer net que, du-
rant l’exercici 2016-2017, ha disminuït en 
10,7 milions d’euros i que millora la ràtio 
Deute Financer Net (DFN)/EBITDA en 1,51 
punts respecte de l’exercici anterior i asso-
leix el valor absolut de 4,74 milions d’euros. 

Ens havíem proposat focalitzar en quatre 
divisions ben definides el nostre negoci i 
simplificar la nostra estructura società-
ria. I així ho hem fet. Hem passat de 45 
societats actives a 33, i hem articulat en 
quatre divisions de negoci la nostra acti-
vitat. L’EBITDA de les divisions de Distri-
bució, Turisme i Hotels i Alimentació, amb 
aquesta reestructuració empresarial de 
rerefons prèvia al llançament de la divisió 
de Serveis al mercat, ha millorat respecte 
l’exercici anterior. En especial, l’EBITDA de 
Turisme, que ha passat de pèrdues a be-
neficis d’explotació gràcies, precisament, a 
la reestructuració a la que feia referència i 
que ha contribuït a superar el sotrac de la 
caiguda del mercat rus. 

Tancàvem, doncs, aquest exercici amb la 
reestructuració del grup que havia de re-
duir la corporació i delegar les activitats de 
negoci en les divisions per esdevenir més 
sostenibles i seguir complint, en aquest 
cas, amb el tercer dels objectius fixats al 
Pla. Deixàvem a punt la posada en marxa 
de la divisió de SERHS Serveis, com una di-
visió de negoci més de SERHS, i ens seguí-
em proveint d’estructures més cohesiona-
des i simplificades que ens garantissin una 
millor explotació de tot el nostre potencial 
empresarial. 

Si bé el Benefici Abans d’Impostos (BAI) ha 
millorat un 47,45% respecte de l’exercici 
2015-2016, fins assolir els 3,3 milions d’eu-
ros, som conscients de que encara és mol-
ta la feina que ens queda per fer. Estem 
preparats i conscienciats per a fer front als 
reptes que vindran i, per això, voldria con-
cloure les meves paraules recordant quins 
són els cinc eixos fonamentals sobre els 
que SERHS desenvolupa les seves estratè-
gies. Aquest són: el d’empresa dinàmica, el 
de la gestió de la informació, el de la ne-
cessitat d’humanitzar les empreses, el de 
l’excel·lència en productes i serveis i el de 
l’ètica en els negocis. I, com no, insistir en 
que som SERHS, i que aquesta és i serà la 
nostra fortalesa. 

Moltes gràcies.

Jordi Bagó i Mons
CEO de SERHS
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Benvolguts accionistes,

El Pla EStRatèGic: Una Eina dE tREBall claU qUE dona RESUltatS
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nOStRES
DIVISIOnS
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SERHS DIStRIBUCIÓ
1. DISTRIBUCIÓ

2. FRUITS

SERHS FOOD
1. HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

2. SANITAT
3. EDUCACIÓ

4. ESDEVENIMENTS
5. CORPORATE

6. FLECA
7. PRODUCTES DE 5ª GAMMA

SERHS SERVEIS
1. SERHS PROJECTS

2. SERHS TIC
3. ASSEGURANCES

4. RECURSOS HUMANS
5. ADMINISTRACIÓ FINANCES I FISCAL

6. SERVEIS IMMOBILIARIS

SERHS tOURISM & HOtElS
1. INCOMING DISTRIBUTION (SERHS TOURISM)

2. HOTEL MANAGEMENT (SERHS HOTELS)
3. HOTEL CONSULTING SERVICES 

(SERHS Tourism&Hotels New Ventures)
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serhsdistribucio.com | serhsfruits.com
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SERHS Distribució és la divisió de SERHS especialitzada 
en la distribució integral de productes per al sector de 
l’hoteleria, la restauració i les col·lectivitats. La divisió està 
estructurada segons els productes que distribueix des de 
begudes, cafè, dispensing, alimentació seca i productes de 
neteja; fi ns a fruita, verdura, 4a gamma i a productes peri-
bles congelats i/o frescos. 

Tota l’activitat de SERHS Distribució està orientada a millo-
rar la gestió del negoci dels nostres clients, oferint-los una 
proposta de valor personalitzada, depenent de si es tracta 
d’un bar, restaurant, hotel o restauració social. Amb l’apli-
cació de les noves tecnologies aconseguim poder oferir 
aquestes propostes i el nostre client pot fer les comandes 
mitjançant la nostra botiga on-line 
www.serhsdistribucio.com
adaptada a qualsevol tipus de dispositiu mòbil.

A més, també compta amb SERHS Fruits, l’empresa de la 
divisió especialitzada en la distribució de fruita i verdura 
per als sectors de l’hostaleria i l’alimentació.

aCTiViTaTS DE nEGoCi:
SERHS Distribució | SERHS Fruits

maRQuES:
SERHS Fruits | SERHS Integral Service | Cediserhs | Itelat
Kahova | Adaggio | Roser Romeu Torné | Cal Puig
Vega Barzán | Vega Orgaña | Joia | Viña Brasa
Alfa Dispensing | Adept | Eco Net
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SERHS DIStRIBUCIÓ
1. DISTRIBUCIÓ

2. FRUITS



Durant aquest exercici 
s’han renovat els acords 
estratègics, a llarg 
termini, amb dues 
marques líders en el 
mercat per la qualitat 
dels seus productes. 
VERI i EuROFRITS

Millora de la imatge de les 
instal·lacions
L’aposta per reforçar la marca, consolidar-la i potenciar-la ha 
estat clau per a renovar la imatge d’algunes de les instal·laci-
ons de la divisió. En són un exemple les de Vic i Ripollet. 
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De la mateixa manera que els productes 
amb marca pròpia de SERHS Distribució 
formen part de l’ADN de la Divisió, com a 
segell de garantia, en aquests moments 
els productes amb certifi cació de qualitat i 
proximitat cada cop són més rellevants per 
als nostres clients. Disposem d’un ampli 
portafoli dels millors productes amb acre-
ditació de cada zona o regió de producció, 
que presenten una alta qualitat i compro-
mís d’identitat. 

Com a exemples destacats, comptem 
amb un seguit d’empreses reconegudes 
per la seva personalitat diferenciadora. 
Olis Millàs, Muscleres Prats, l’Allioli elaborat 
per la família Macau i producte estrella 
de Casa Carriot. La Fageda treballa amb 
persones amb capacitats diferents per 
produir iogurts, postres, gelats i melmela-
des autèntiques. 

La Cooperativa Cadí, sota la DO Terra Alta 
comercialitzem vins com el Faristol blanc i 
negre impregnats de força i caràcter. Em-
botits Germans Capdevila, Làctics Ubach, 
Coques de Perafi ta, Pastisolot, Letona, DO’s 
Montsant o Conca de Barberà, entre d’al-
tres. Proximitat i qualitat per escollir, amb 
les millor marques de casa nostra.

SERHS Distribució 
amplia la gamma de 
“Productes de casa 
nostra, proximitat i D.O”

SERHS Distribució automatitza 
processos logístics al Magatzem 
de Tarragona implantant noves 
tecnologies 
Amb l’objectiu de maximitzar l’efi ciència i la precisió dels processos 
logístics que SERHS Distribució realitza en els seus magatzems, s’estan 
implantant millores operatives que permeten la lectura per radiofre-
qüència del producte a la seva recepció al magatzem, així com la tecno-
logia Pick to voice i Put to light per a la preparació de les comandes a 
client fi nal. 

En aquesta primera fase, s’estan implementant als magatzems de pro-
ducte fred i ambient de la plataforma logística de Tarragona. 

Renovació del Parc Mòbil
En els darrers 2 anys s’han renovat fi ns a 45 nous 
camions de repartiment i 50 cotxes comercials, 
millorant així la seva efi ciència i, alhora, reduint 
consums i nivells d’emissions de CO2.
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www.serhsdistribucio.com
2017 ha estat un any on assentar les bases d’una estratègia creada, amb i pel client. 

Pel que fa a www.serhsdistribució.com, hem millorat l’experiència de l’usuari, així 
com el contingut i la taxa d’error mitjançant l’ús correcte d’affordances, és a dir, 
ajudes de camp o instruccions d’ús. Tanmateix, hem facilitat eines adaptades, com 
la compra ràpida, i creat campanyes automatitzades adhoc pels nostres clients, 
atenent a la seva tipologia i al seu customer journey - visita de categories o addició 
de productes a la seva cistella de la compra. 

acciÓ coMERcial alS cliEntS:
Hem dotat l’equip comercial d’un protocol d’actuació, mitjançant el qual poder 
gestionar molt millor el temps i comunicar efectivament el valor afegit que aporta 
l’ús de la nostra actual plataforma web.

2018, amb la nova plataforma web, hauria de ser l’any en el qual aconseguir 
tancar el projecte iniciat el 2016, i que té com a principal eix articular un portal 
totalment creat i pensat per resoldre totes les necessitats del nostre client.

El SAC de SERHS Distribució ja ha 
atès més de 80.000 trucades
 
Des de la seva implantació durant el mes d’agost del 2016 a la primera 
plataforma de SERHS Distribució, concretament a Vic, el Servei d’Aten-
ció al Client (SAC) ha atès, afegint també les plataformes de Palafolls i 
Girona, més de 80.000 trucades de clients fi ns a octubre d’enguany. 

A partir del mes de novembre del 2017 el servei es desenvoluparà a ni-
vell intern. El SAC és un projecte estratègic amb el que queda palès que 
el contacte amb el client és de vital importància avui per avui, perquè 
han crescut tant el nivell d’exigència com el grau d’atenció requerida. La 
capacitat de reacció en el servei està entre els tres aspectes més valorats 
per la satisfacció dels clients, juntament amb el tracte comercial i l’efi ci-
ència logística. 

El nostre PORTAL WEB com eina per 
articular una estratègia orientada al client

Distribució 
fruita curs escolar 
2016/2017
SERHS Fruits ha desenvolupat de nou 
la gestió i la logística del servei a les 
escoles de Catalunya, durant el curs 
2016/2017. En l’oferta de SERHS Fruits 
prima, per damunt de tot, el producte 
de proximitat, el de km0 i la cura per 
oferir la millor qualitat.

Any fi scal % clients 
SERHS

Mitjana 
facturació

Comandes 
totals

Percentatge 
conversió Facturació

2015-16 14,87% 19,74% 104.787 6,74% 34.900.595€

2016-17 17,18% 23,35% 120.836 24,13% 41.320.588€
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serhsfood.com | castell-jalpi.com | eudecfood.com | flecaserhs.com | serhsalimentacio.com
serhsfoodcorporate.com | serhsfoodeduca.com | sincfood.com | takeeateasyserhs.com

CAR 

1M
DE KGS AMB MÉS DE 
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FLECA: 

500.000 
KG DE PRODUCTE 

PREELABORAT

SINC: 

11.000
ÀPATS DIARIS

EDUCA: 

20.500 
ÀPATS DIARIS

SANITAT: 

12.000 
ÀPATS DIARIS

M
a

G
n

it
U

d
S

 S
iG

n
iF

ic
a

t
iV

E
S



31

SERHS infoRmE anual 2016 -2017

www.serhs.com

SE
R

H
S 

FO
O

D
 

A
lI

M
En

tE
M

El
 F

U
tU

R
SERHS FOOD és una divisió de negoci de SERHS que 
compta amb una dilatada trajectòria avalada per un im-
portant Know How, que posiciona la marca com a referent 
en qualitat i servei. Ofereix un servei integral en l’àmbit de 
l’alimentació, basat en l’activitat de producció i venda de 
productes alimentaris de cinquena gamma; producció i 
distribució de pa i derivats, així com gestió de restauració 
per a tercers, tant per a col·lectivitats i institucions com per 
a serveis de càtering per a esdeveniments i macroesdeve-
niments. 
Els diferents tipus de col·lectivitats als quals donem servei 
són els següents: 
•	 Grans	empreses	
•	 Centres	clínics	i	hospitalaris	
•	 Residències	per	a	gent	gran	
•	 Centres	residencials	i	educatius	especials	
•	 Centres	penitenciaris	
•	 Centres	universitaris	i	escolars	
•	 Hotels,	restaurants	i	cafeteries	

aCTiViTaTS DE nEGoCi:
Hostaleria i restauració | Sanitat | Educació | Esdeveniments 
Corporate | Fleca | Productes de 5a gamma

maRQuES:
SINC Food System | Eudec | Arcs Catering | Castell Jalpí
Fleca SERHS | Renato Romagnoni | Take eat easy

SERHS FOOD
1. HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

2. SANITAT
3. EDUCACIÓ

4. ESDEVENIMENTS
5. CORPORATE

6. FLECA
7. PRODUCTES DE 5ª GAMMA
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El 26 de novembre de 2016 el Castell Jalpí 
va obrir les seves portes a totes les parelles 
de nuvis que busquen un indret especial, 
màgic i amb tot luxe de detalls per poder 
celebrar el seu casament. És el seu dia 
somiat, i el Castell Jalpí n’és conscient; és 

per aquest motiu que un ampli ventall 
de proveïdors van assistir a la jornada de 
portes obertes oferint tot tipus de soluci-
ons per fer d’aquest dia el més especial. La 
restauració del Castell els va convidar a un 
còctel dinar on es van servir diversos bu-
fets freds i calents per tal de conèixer de 
primera mà la qualitat gastronòmica de 
què gaudiran el dia del seu casament. Va 
ser un èxit d’assistència que va ajudar als 
indecisos a confirmar i confiar en el Castell 
Jalpí per celebrar-hi el seu casament. 

Jornada de 
Portes Obertes al 
Castell Jalpí

Èxit d’assistència a la Nit de 
Sant Joan organitzada per Arcs 
Catering al Castell Jalpí
La nit més màgica de l’any va reunir, enguany, més de 180 
persones que van poder gaudir d’un sopar de qualitat, tant 
en la seva elaboració com en el seu servei en un empla-
çament fascinant i emblemàtic com és el Castell Jalpí 
d’Arenys de Munt. La revetlla es va celebrar acompanyada 
de bona música i, com no, dels tradicionals focs artificials 
que sempre són presents la Nit de Sant Joan. 

La iniciativa, que és la primera vegada que se celebra d’una 
forma tan especial, va tenir una gran acceptació per part 
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en considerar una bona 
proposta poder aprofitar l’emblemàtic i especial entorn 
del Castell Jalpí per celebrar una nit tan plena de màgia i 
somnis com és la de Sant Joan. 

9 de novembre de 2016: 
Premis Ondas al 
Gran Teatre del 
Liceu
Amb motiu de la 63ena edició dels 
Premis Ondas lliurats a la Platea del 
Gran Teatre del Liceu, Arcs Catering 
va servir, en el Foyer, un còctel sopar 
als 400 convidats. Entre els assistents 
hi havia polítics, empresaris i artistes 
que van vestir de glamour el lliura-
ment de premis.

SERHS Food Educa 
Segueix amb la línia de creixement iniciant el 
curs escolar amb la incorporació de més de 30 
escoles a Terrassa, servint més de 3.600 menús 
diaris amb la implantació del model de gestió 
propi SINC. SERHS Food arrenca aquest ambiciós 
projecte amb la col·laboració de 400 treballadors.

El passat agost, es va adjudicar el servei de 
menjador i monitoratge de les Escoles de l’Alt 
Empordà, licitació en què va participar i va resul-
tar adjudicatària de 5 lots, d’un total de 8, donant 
servei de menjador a més de 1.000 comensals. 
SERHS Food Educa gestionarà 26 dels 35 menja-
dors escolars a la comarca de l’Alt Empordà.

Seguint el projecte d’incorporació de les Escoles 
Pia, s’ha aconseguit ampliar la cartera d’esco-
les amb el contracte de dues escoles més. En 
concret, l’Escola Pia d’Igualada i l’Escola Pia de 
Vilanova, on diàriament es cuinen més de 400 
menús. 

aRCS CaTERinG

aRCS CaTERinG

aRCS CaTERinG



33

SERHS infoRmE anual 2016 -2017

www.serhs.com

La línia de SERHS Food Corporate segueix el seu pla de creixe-
ment amb la incorporació el passat mes de desembre del Parla-
ment de Catalunya. El contracte de servei de cafeteria i restaurant 
compromet a SERHS Food a responsabilitzar-se de la gestió de la 
restauració oferint el servei de cafeteria restaurant per als treba-
lladors i usuaris del Parlament, així com els dies especials de Ple, 
arribant a oferir més de 300 àpats diaris.

Així mateix, des del passat febrer, SERHS Food Corporate gestiona 
el menjador de personal de l’empresa Purac Bioquímica, situada 
al polígon industrial de Montmeló. SERHS Food aportarà la seva 
experiència de planifi cació i gestió, juntament amb la selecció 
de les millors matèries primeres, preparació de menjar i servei de 
cuina amb el propi producte de quinta gamma, i seguint amb el 
model de gestió propi SINC.

Diàriament amb un sistema de self assistit es dona servei a més 
de 70 persones, oferint alternatives de primer plat, segon plat, 
bufet de amanides, postres, etc., amb menús adaptats a les noves 
tendències (vegans, vegetarians, wellness...) per tots aquells usuaris 
que requereixen i valoren positivament la varietat de l’oferta.

Reconeixement a 
SERHS Food en la 
seva aposta per la 
dieta mediterrània 

El passat mes de març, SERHS Food va 
rebre l’acreditació AMED, per la gestió de 
la restauració col·lectiva a les Terminals 1 i 
2 de l’Aeroport del Prat de Barcelona. 

L’objectiu del programa AMED, liderat per 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 
és promoure l’alimentació mediterrània i 
l’oci actiu en els establiments de restau-
ració, especialment els de menú diari. 

SERHS Food Corporate 

SERHS Food s’implanta amb 
força al sector sanitari de les 
Illes Balears
Des del passat mes de maig, SERHS Food Health gestiona la 
restauració de dos hospitals a les Illes Balears: el Nou Hospital de 
Can Misses a Eivissa i l’Hospital de Formentera, amb capacitat per 
a més de 200 pacients. SERHS Food donarà servei de restauració 
a tots els usuaris de l’Hospital i a més, cobrirà el servei de cafeteria 
dels dos centres, de dilluns a diumenge. 

La concessió ha valorat molt positivament tots els avantatges que 
té la implantació del sistema SINC (System, Innovation and Nutri-
tion for Catering by SERHS) 

SERHS fooD HEalTH

SERHS fooD HEalTH

Potenciació de la línia lliure 
d’al·lèrgens a la nova Cuina 
d’Alt Rendiment de SERHS 
Food
La nova Cuina d’Alt Rendiment de SERHS Food ha de-
senvolupat una nova línia lliure d’al·lèrgens, amb la seva 
cuina específi ca aïllada al 100%. Es va posar en marxa, 
aproximadament, el passat mes de gener amb una 
aposta per la producció de diverses referències en format 
monoració, amb màxima garantia de sanitat i qualitat. En 
aquesta primera fase, amb aquesta mesura, s’eliminarà 
aproximadament un 75% dels al·lèrgens, aconseguint 
eliminar en una segona fase el 100% dels al·lèrgens als 
menús. Seguint amb el projecte d’innovació i efi ciència 
s’està aconseguint donar una solució a les necessitats de 
diversos sectors de la restauració col·lectiva, sensibilitzats 
amb aquestes necessitats.
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2.500
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GESTIONATS
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68.500
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UN ANY
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SERHS Serveis és la nova divisió de SERHS especialitza-
da en serveis de Gestoria, Tecnologia i Projectes i Equipa-
ments per a l’hostaleria i les col·lectivitats.
L’estructura de SERHS Serveis s’articula sobre tres unitats 
de negoci que proporcionen les solucions necessàries pels 
diferents àmbits de l’empresa, sigui quin sigui el seu ta-
many i abast territorial.
SERHS Serveis Gestiona és la unitat encarregada de pro-
porcionar els serveis de gestoria, assessoria fi scal i compta-
ble, serveis jurídic-laborals, assessoria en prevenció de ris-
cos laborals, assegurances i gestió de persones. En l’àmbit 
de les assegurances SERHS Serveis continua mantenint la 
seva marca pròpia, Asseguris.
SERHS Serveis TIC s’encarrega de proporcionar solucions i 
innovacions tecnològiques per a la gestió del negoci i l’em-
presa, independentment del seu tamany, territori i àmbit 
d’aplicació.
Per últim, SERHS Serveis Projects dona resposta a les ne-
cessitats d’execució de projectes i equipaments en els àm-
bits de l’hostaleria, la restauració i les col·lectivitats. Aques-
ta, avui dia, constitueix la unitat de negoci de Serveis amb 
més de 30 anys d’experiència i reconegut prestigi en el 
mercat. Manté les seves marques comercials posicionades 
en el sector: SERHS Projects i SERHS Equipments.
Actualment la divisió de Serveis disposa d’una plantilla de 
100 treballadors i continua exercint la seva tasca transver-
sal envers la resta de divisions de negoci del Grup.

aCTiViTaTS DE nEGoCi:
Projectes i Equipaments per a l’hostaleria | 
Noves tecnologies | Aplicacions informàtiques | 
Sistemes de telecomunicacions | Assegurances | 
Assessoria fi scal i comptable | Serveis jurídics laborals | 
Gestió de persones | Prevenció de riscos laborals

maRQuES:
ASSEGURIS | SERHS Projects | SERHS Equipments

SERHS SERVEIS
1. GESTIONA

2. TIC
3. PROJECTS
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La unitat de noves tecnologies ha 
posat en marxa durant aquest exercici 
Docugestiona, l’eina que integra tres 
accions diferenciades de gestió do-
cumental, BioSign, Portal Corporate i 
Portal Human by SERHS, adaptables a 
qualsevol negoci i a la identitat corpo-
rativa de cada nou client, i que donen 
agilitat en la gestió de gran volum de 
documentació laboral i mercantil.

Biosign és l’eina que gestiona i autorit-
za documents laborals, d’una manera 
àgil i senzilla i que permet als nostres 
clients la gestió i el control de tota 
la informació laboral dels col·labora-
dors en temps real i des de qualsevol 
ubicació, amb o sense connexió a 

Internet. Disposa del sistema de signa-
tura biomètrica autentifi cable amb la 
mateixa validesa legal que la signatura 
manuscrita.

El portal Corporate ja és a l’abast de 
les divisions de la corporació, així com 
dels clients externs. Permet gestionar 
i segmentar informació als usuaris en 
relació a documents laborals (altes, 
baixes, contractes de treball, informes 
de nòmines, etc.) i documentació de 
caire mercantil (organització i registre 
de tota la informació de constitució i 
estructura de cada empresa).

El Portal Human by SERHS és l’eina 
clau per al treballador. Es una eina de 
comunicació efectiva entre empresa i 

treballador que ofereix comunicació en 
temps real, seguretat per a les dades, 
màxima confi dencialitat, pagament 
per ús i sense cap tipus d’inversió inici-
al, i ara es posa a disposició dels clients 
externs.

Amb accés a informació de dades 
laborals (nòmines, controls de presèn-
cia, expedient laboral, certifi cats IRPF), 
benefi cis per al treballador (avantatges, 
ajuts familiars, Responsabilitat Social 
Corporativa, espai d’idees), comunica-
cions internes rellevants de l’empresa 
(notícies corporatives, tauler d’anuncis, 
bústia de dubtes i suggeriments), i tot 
el ventall de cursos formatius que s’ofe-
reixen des de l’organització.

SERHS Serveis TIC 
posa en marxa 
l’eina de gestió 
documental  
Docugestiona

Implantació del nou 
programa de gestió per als 
accionistes de SERHS
Durant l’exercici 2016-2017, des de SERHS Serveis TIC 
es dissenya i s’implementa un nou sofware informàtic 
que permet gestionar i mantenir les dades de totes les 
empreses del grup, en matèria d’accions i participacions, 
dels seus accionistes/socis, així com el control d’operacions 
d’ampliació i compravenda. Aquest nou programa permet 
generar documentació tant per lliurar als mateixos socis 
com a organismes públics i/o legals.
Es renova també el mòdul encarregat de gestionar les dife-
rents Juntes d’Accionistes, controlant els accessos biomè-
trics amb la integració de l’aplicació Icnita, reconeixement 
d’impremta digital.
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La unitat de noves Tecnologies de la Informació i 
Comunicació afi ança la seva relació amb Vodafo-
ne, col·laborant junts des de 1997. Renova un any 
més el seu contracte de partenariat en matèria 
de xarxa de telefonia mòbil i amplia la visió 
estratègica de negoci amb les incorporacions de 
solucions de Business Intelligence a la corporació.
Així mateix, SERHS Serveis TIC renova amb Goo-
gle la seva participació com a partner de Google 
Apps, que permet vendre i instal·lar productes i 
serveis del gegant americà a la nostra xarxa de 
clients del grup, així com externs.

Renovacions contractuals

SERHS Serveis TIC adjudica 
les xarxes de telecomunicació 
a British Telecom
El mes d’abril es va signar l’acord estratègic que ratifi ca 
l’operadora British Telecom com la nova proveïdora ofi cial de 
serveis de telecomunicacions de SERHS.
La ratifi cació de la nova operadora suposa la renovació de tota 
la xarxa de dades del grup, i s’apunta a una nova estratègia 
de negoci amb la que el proveïdor connectarà SERHS amb 
Google.

Nou web i xarxes socials per a 
la divisió de serveis
 
La posada en marxa de la divisió de SERHS Serveis ha compor-
tat, alhora, la creació del nou web www.serhsserveis.com, amb 
un disseny funcional, modern i adaptat a tots els dispositius, 
que s’estructura en els serveis estratègics que ofereix la divisió.
Un web pensat per a petites i mitjanes empreses, així com per 
a particulars, com a resultat de l’estratègia inicial de la divisió.
A més, connectem amb el món a través dels  canals de Linke-
din i Facebook, gestats durant l’exerici 2016-2017 i posats en 
marxa el passat setembre. 



Incorporació 
del sistema de 
subministrament 
d’informació 
immediat (SII) de 
l’Agència Tributària
Des del Departament Fiscal de SERHS 
Serveis ja està  en marxa la implantació 
del sistema electrònic de gestió de l’IVA, 
impulsat per l’Agència Tributària (AEAT). 
Aquest sistema permet donar solució a 
la necessitat d’aquelles empreses i autò-
noms de liquidar l’IVA de forma electrò-
nica, sense necessitat de desplaçar-se i 
amb l’assistència telefònica que es derivi 
de qualsevol incidència.
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ISEGUR és el nou programa de gestió 
d’assegurances preparat per poder treba-
llar des del núvol, des de qualsevol lloc i a 
qualsevol hora.
Asseguris s’adapta al programa i amplia 
la seva potència, capacitat i eficàcia amb 
l’objectiu d’incrementar la productivitat, 
l’eficiència i la qualitat del treball dels 
col·laboradors de la unitat.

Asseguris canvia 
i s’adapta al nou 
programa de 
Gestió ISEGuR

Mútua General de Catalunya i 
Xenasegur: dos nous partners 
per Asseguris 
 
Mútua General de Catalunya i Xenasegur reconeixen Asseguris per 
a convertir-la en corredoria partner. Aquesta incorporació contri-
bueix a incrementar la quota de mercat i oferir als clients d’Asse-
guris un ampli ventall de qualitat i preus en matèria d’asseguran-
ces. Ambdues noves incorporacions, junt amb la resta de la nostra 
cartera de partners, ens permet situar-nos en les 5.687 pòlisses 
d’assegurances en vigor.

Nous clients de referència internacional
Linde Material Handling Ibérica, una de 
les companyies de referència mun-
dial entre els fabricants de carretons 
elevadors i vehicles de transport i 
emmagatzematge, es converteix en 
un dels principals clients de SERHS 
Serveis Gestiona, la unitat de gestoria 
de SERHS Serveis.
El contracte de solucions de gestió 
documental es converteix en la màxima 
aposta de Linde. Les eines contractades, 
per exemple gràcies al Portal Human, 
els permeten fer la gestió i el control de 
presència, les nòmines i el certificat de 
la renda, entre d’altres. 
En matèria de noves tecnologies, es 
contracta també la implementació de 
BioSign d’acord amb les funcionalitats 
i la imatge de Linde Material Handling 
Ibèrica, i es posa en marxa a tots els 
dispositius mòbils i tauletes d’aquells 
usuaris que el requereixen.
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Diversos han estat els projectes en els que 
SERHS Projects, unitat de SERHS Serveis 
dedicada a les solucions i als equipaments 
per a l’hostaleria i les col·lectivitats, ha 
treballat en aquest exercici. Entre els més 
rellevants destaquen: el subministrament 
de tot l’equipament de cuina per La Sit-
getana i Xiringuito el Cable, dos emble-
màtics locals situats al bell mig de Sitges; 
la instal·lació i l’equipament de l’espai de 
cuina i punt de venda del Restaurant Nuet, 
a Vilanova i la Geltrú; el subministrament i 
la instal·lació de l’equipament de cuina de 
l’Escola de Restauració Canigó de Santa 
Coloma de Gramanet; així com la corres-
ponent instal.lació de cuina de la cadena 
UDON i la franquícia Yolo Pizza, ubicades 
a Alacant.

En espai d’hotel, destaquen la realització 
del projecte complet - disseny, execució i 
implantació -  de la cuina i del buffet de 
l’Aqua Hotel Silhouette de Malgrat de Mar, 
la reforma integral de la cuina del Res-
taurant Caelis de l’hotel Ohla Barcelona, 
ubicat a Via Laietana, i la renovació de tota 

l’àrea de menjador de l’hotel Montemar 
Marítim de Santa Susanna, amb la realitza-
ció d’un projecte de nou concepte de buffet 
innovador i de disseny creatiu.

A l’àrea de Madrid, SERHS Projects im-
plementa noves tendències a l’espai de 
buffet del Colegio Mayor Aquinas, i realitza 
l’equipament integral de la cuina i punt de 
venda de l’establiment-restaurant de men-
jar per emportar “El Taper de mi madre”.

Un dels projectes més emblemàtics 
d’aquest exercici va ser la realització de la 
primera food retrack a Grandvalira, Andorra, 
en el que ha esdevingut l’innovador disseny 
de cuina gourmet mòbil de SERHS Pro-
jects, completament equipada i adaptada a 
l’espai de cabina.

També a Grandvalira destaquen l’equipa-
ment de l’obrador, barra, vitrina i secció de 
rentat del Saló de te de la Cafeteria Gall de 
Bosc a Soldeu, i l’equipament de la zona 
de rentat del Restaurant Pi del Migdia a El 
Tarter.

Projects es consolida a Catalunya, 
Madrid i Andorra

www.serhsequipments.com
un e-commerce en creixement
SERHS Equipments, la venda online de maquinària de la unitat 
de SERHS Serveis Projects, segueix la seva tendència positiva de 
creixement, amb una gran acollida de les ofertes quinzenals que 
es publiquen al site, així com la bona acceptació de l’apartat Out-
let de què disposa el web.
Les vendes a través de l’e-commerce del passat mes d’octubre, 
respecte del mateix període de l’any anterior, han crescut un 
35,11%.
S’incorporen millores tècniques i d’usabilitat que permeten actu-
alitzar i ampliar, dia a dia, l’oferta de productes; un exemple és el 
Doofi nder, nou cercador implementat el novembre de 2017. 

Les eines de Gestió Documental - 
DocuGestiona- comencen a marcar la 
diferència. Clients com Linde Material 
Handling Ibérica ja confi en en elles.



40

SERHS infoRmE anual 2016 -2017

www.serhs.com

serhsserveis.com | www.serhsprojects.com | www.serhsequipments.com

8.000
MILIONS DE 

PETICIONS ON-LINE 
GESTIONADES A 

L’ANY

3,6M
DE ROOM NIGHTS

A L’ANY

1,2M
DE LLITS

11
HOTELS EN 
PROPIETAT 
O GESTIÓ

32.000
HOTELS 

COMERCIALITZATS 
AL MÓN

M
a

G
n

it
U

d
S

 S
iG

n
iF

ic
a

t
iV

E
S



41

SERHS infoRmE anual 2016 -2017

www.serhs.com

SE
R

H
S 

tO
U

R
IS

M
&H

O
tE

lS
tH

E 
lE

IS
U

R
E

H
O

tE
l 

EX
PE

R
t

És la divisió de negocis turístics de SERHS, dedicada als 
serveis d’intermediació turística i de gestió hotelera que 
compta amb una dilatada experiència de més de 40 anys 
en el sector. Amb una facturació de 250 Milions €, SERHS 
Tourism & Hotels representa el 50% de la facturació del 
Grup. Té una plantilla de prop de 1.000 persones.
A dia d’avui, SERHS Hotels és una cadena hotelera present 
a Catalunya, Brasil i Andorra, que compta amb 11 esta-
bliments gestionats sota diferents modalitats d’explotació: 
propietat, gestió i management i consulting comercial i 
d’operacions. Amb 1.200 habitacions i una àmplia oferta 
per a client d’oci i d’empresa, l’estratègia de creixement de 
la cadena es basa en 3 pilars fonamentals: servei, persones 
i instal·lacions.

aCTiViTaTS DE nEGoCi:
Incoming & Distribution (SERHS Tourism) Intermediació 
turística | Hotel Management (SERHS Hotels) Gestió 
Hotelera | Hotel Consulting Services (SERHS Tourism & 
Hotels New Ventures) Serveis de Consultoria a l’hotel

maRQuES:
SERHS Tourism | Rhodasol | Iberovacances | 
SERHS Viatges | SERHS Hotels | SERHS Consulting & 
Management | Meeting Experience | Hotel Juice | Vilars 
Rurals | SERHS Hotels Barcelona | SERHS Hotels Brasil 
| SERHS Hotels Muntanya | Sant Hilari Aventura | 128 
Rambla Restaurant | Cycling friendly hotels

SERHS tOURISM & HOtElS
1. INTERMEDIACIÓ TURÍSTICA

2. GESTIÓ HOTELERA
3. SERVEIS DE CONSULTORIA A L’HOTEL

dIStRIBuCIÓ
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touRISM 
& HotELS
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Després del llançament de “Cycling Friendly Hotels by SERHS”, SERHS 
Tourism ha signat un acord de col·laboració amb BikeFriendly Tours 
per al desenvolupament comercial de la nova marca “BikeFriendly by 
SERHS”, per oferir a nivell internacional viatges cicloturistes a Espanya.

Aquest acord de col·laboració permet la creació d’un gran receptiu de 
cicloturisme i ciclisme esportiu a l’estat espanyol, a l’hora que dona 
servei a aquesta nova tipologia de client. SERHS s’encarregarà de tota la 
comercialització al mercat europeu, rus i espanyol i Bikefriendly, per la 
seva banda, de l’operativa a l’hora d’oferir serveis especialitzats al voltant 
del món ciclista.

Nova marca “Bikefriendly by SERHS”

Creixement del canal receptiu

SERHS Tourism creix gairebé un 7% durant la temporada 2016/17; amb 
una venda neta pròxima als 150 milions d’euros.

Són remarcables els més de 8 milions de viatgers arribats a Espanya, 
durant aquesta temporada, procedents de la Gran Bretanya, que han 
representat un 20% dels turistes gestionats i que han suposat, alhora, un 
increment del 5% respecte de l’exercici anterior. Per a SERHS Tourism, el 
mercat britànic és el segon mercat més important després de l’espanyol, 
malgrat algunes projeccions poc optimistes derivades del Brèxit. 

Les previsions són augmentar fins al 47% el 2020.

Presentació del projecte del nou 
Booking Online i llançament de 
Rhodasol França
Durant l’exercici 2016-2017 s’ha començat a gestar el nou projecte 
de Booking Online amb la missió de donar una major notorietat a la 
marca SERHS Tourism. L’objectiu és doble: d’una banda, la ferma vo-
luntat de fidelitzar la cartera de clients; i, de l’altra, captar-ne de nous.

Coincidint amb aquest mateix exercici, s’ha posat a punt el llança-
ment de Rhodasol França, amb els mercats francès, belga i suís com 
a referència, que se sumaran als d’Espanya i Portugal en els que ja 
s’operava. Tanmateix, Rhodasol també veurà renovat el seu Booking 
Online i compartirà objectius amb el nou Booking Online de SERHS 
Tourism. 

Les característiques principals d’aquestes noves aplicacions de reser-
ves online per als nostres clients són: major agilitat, amb moltes més 
opcions de navegació per a fer-la més senzilla i intuïtiva; així com un 
nou disseny més friendly i innovador. 

Tots dos projectes seran una realitat durant l’exercici 2017-2018. 
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L’exercici 2016-2017 
ha estat clau per 
posar a punt els nous 
Bookings Online de 
SERHS Tourism i de 
la majorista Rhodasol, 
que serviran per 
fi delitzar clients i 
captar-ne de nous.

L’exercici fi scal 2016-2017 ha comportat un creixement en EBITDA respecte a 
l’exercici anterior d’un 6% i d’un 283,70% de BAI Gestió. Aquests bons resultats 
estan infl uenciats pels hotels de platja durant l’exercici 2015-2016. 

La majorista de SERHS Tourism, Rhodasol, 
creix en vendes
 
Rhodasol, la majorista de SERHS Tourism amb presència als mercats espanyols i 
portuguès, ha incrementat la venda neta de grups gairebé en un 18% respecte de 
l’exercici anterior. L’augment també es fa patent en l’àmbit d’agències comprado-
res, on ha arribat a ser del 15% durant el període 2016-2017. Prima el producte de 
proximitat, km0 i de qualitat.

Creixen els benefi cis en hotels nacionals

Renovat l’acord 
amb 
Turisme d’Almeria
SERHS Tourism ha renovat l’acord anual 
amb la Diputació d’Almeria, amb la 
previsió de portar un mínim de 42.800 
turistes de 10 països europeus a la 
província andalusa. Aquesta regió ha 
experimentat un creixement del 90% 
en turisme internacional, amb més 
de 3 milions de visitants estrangers. 
Aquestes xifres, juntament amb “una 
bona infraestructura hotelera, una oferta 
complementària de qualitat i uns es-
tàndards de satisfacció elevats”, segons 
declaracions de Josep Maria Bagudà, 
director general de SERHS Tourism& 
Hotels, avalen i consoliden la continuïtat 
d’aquesta la col·laboració.
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Any rècord per a l’hotel SERHS Ski Port del 
Comte, que ha tancant el millor exercici 
de la seva història pel que fa a resultats 
de negoci. Aquest establiment, juntament 
amb els SERHS Hotels d’Andorra, ha liderat 
el creixement en RevPAR de tota la cade-
na. Durant l’exercici 2016-2017, l’Hotel Spa 
Termes SERHS Carlemany ha presentat un 
creixement del +64,51%. L’Hotel-Aparthotel 
SERHS Cosmos creix un +35,86% en RevPAR 
i el SERHS Ski Port del Comte un +35,2%. 
Gran part d’aquest increment s’explica per 
l’augment en l’ocupació. 

Hotels de muntanya

Hotels de ciutat, hotels de Barcelona 
Aquest darrer exercici destaca per un sòlid creixement dels ingressos, de 
l’Ebitda i de benefici dels establiments de SERHS Hotels a la capital cata-
lana. Els tres allotjaments han aconseguit un increment notable del preu 
mig: +13,16% el SERHS Carlit, +10,79% el SERHS Rivoli Rambla i +7,87% el 
SERHS Del Port. 

Les reserves directes a través de la pàgina web també creixen de mitjana 
un +13,32%, així com la producció total en un 38,22% i les estades en un 
9,72%. L’increment més remarcable el presenta la pàgina web del SERHS 
Carlit: +32,67% en reserves, +82,93% en producció i +23,58% en estades.

El SERHS Rivoli Rambla i el SERHS Del Port han rebut, un any més, el Cer-
tificat d’Excel·lència que Tripadvisor atorga anualment. 

Reconeixements per a Vilars Rurals

Els Vilars Rurals han estat reconeguts en la categoria de “Millor allotjament 
adaptat per a famílies amb nens”, en el marc dels Premis Turisme Fami-
liar organitzats pel Sello de Turismo Familiar i avalats per la Federación 
Española de Familias Numerosas. L’entitat reconeix així la capacitat dels 
3 establiments per respondre a les necessitats de les famílies a l’hora de 
planificar el seu temps d’oci.
Tanmateix, el Vilar Rural d’Arnes i el Vilar Rural de Sant Hilari també han 
assolit un any més el Certificat d’Excel·lència de l’aplicació de referència 
internacional TripAdvisor. Les famílies han recomanat, de manera siste-
màtica i al llarg de tot l’any, els dos allotjaments amb valoracions positives 
recollides pel portal online líder mundial en opinions de viatgers.
El mateix portal ha inclòs el Vilar Rural de Sant Hilari entre els millors 25 
hotels de tot l’Estat espanyol pensats per anar amb nens. 
La reputació online dels 3 establiments aconsegueix superar el 8 sobre 10 i 
millora, d’aquesta manera, la valoració de l’exercici anterior en tots ells.
A nivell d’empresa, l’exercici 2016-17 ha registrat un augment del nombre 
de reunions organitzades, tant d’organitzacions i entitats nacionals com in-
ternacionals. En són algun exemple les trobades en Vilars de Greenpeace, 
les de Wallapop, les d’Inditex o les de Laboratoris Esteve, entre d’altres. 
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La temporada d’estiu, el SERHS Natal Grand Hotel va 
tenir uns resultats positius assolint un 94% d’ocupació i 
un augment del preu mig del 7,2%. A nivell global, els re-
sultats del exercici 2016-2017 han suposat un increment 
d’un 5% en ingressos totals i d’un 2% en EBITDA.

TripAdvisor ha premiat amb el Certifi cat d’Excel·lència 
el SERHS Natal Grand Hotel per 7è any consecutiu i el 
SERHS Villas da Pipa per 6è any consecutiu. Paral·le-
lament, el resort de 5 estrelles ubicat a Natal ha estat 
guanyador del Premi Zarpo com a millor resort del Brasil 
per a viatjar en família. A més, grans empreses i organitza-
cions segueixen confi ant en el SERHS Natal Grand Hotel 
com a emplaçament per organitzar els seus esdeveni-
ments corporatius: Telefónica, Toyota, Volvo, Banc Del Bra-
sil, Congrés Brasiler de Cardiogeratria, Laboratorio Merck, 
UNESCO, UNIMED, Laboratorio Shier, l’equip de futbol 
nacional de Bolívia, el São Paulo o el Fluminense, en són 
alguns exemples.  

Hotels Brasil

Creixement del 
web propi
SERHS Hotels millora la presència online i els 
resultats l’avalen. Les reserves directes a través de 
la pàgina web han augmentat un +69,41% de 
mitjana, i és en els hotels del Brasil on l’augment 
respecte el passat exercici és major si es té en 
compte el volum de reserves. Per producció, des-
taquen: SERHS Carlemany (+222,39%), SERHS 
Natal Grand Hotel (+211,11%), SERHS Cosmos 
(+146,65%), SERHS Villas da Pipa (+125%), SERHS 
Ski Port del Comte (+120,93%) i SERHS Carlit 
(+82,93%). Això es deu a nous avantatges per als 
usuaris que fan reserves, de forma directa, a la 
pàgina web; així com a millores en responsive 
per a reserves via mòbil i a la implementació de 
la venda creuada entre els hotels SERHS de la 
mateixa ciutat. 

El període 2016-2017 ha estat 
el millor exercici registrat fi ns 
ara de l’hotel SERHS Ski Port 
del Comte, amb un augment 
del seu RevPAR del 35,2%. 
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aquesta informació econòmica i fi nancera corresponent a 
l’exercici tancat a 31 d’agost de 2017 que tot seguit facili-
tem, ha estat preparada a partir dels registres comptables 
de Grup SERHS, Sa i de les seves societats dependents amb 
l’objecte de mostrar la imatge fi del del patrimoni, de la si-
tuació fi nancera i dels resultats del Grup Consolidat.

aquestes xifres consolidades estan avalades per l’auditoria 
de la fi rma faura-Casas auditors-Consultors i els comptes 
anuals de l’exercici 2017 expressen la imatge fi del del pa-
trimoni consolidat i de la situació fi nancera consolidada de 
Grup SERHS i les seves societats dependents i dels resultats 
de les seves operacions.

En aquest dossier podran trobar:

o Estats fi nancers 
 (Balanç de Situació i Compte de Resultats)

o Diverses anàlisis d’aspectes importants de la situació 
 econòmica i fi nancera

PRESENtACIÓ

InFORMACIÓ 
ECOnÒMICA
FInAnCERA
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COMPtES AnUAlS 
COnSOlIDAtS
GRUP SERHS
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A efectes de l’elaboració dels Comptes Anuals de Grup SERHS, SA i socie-
tats dependents (Grup Consolidat), hem de tenir present que el Grup està 
integrat per 33 societats actives que agrupades per divisions operatives 
de negoci té la següent composició:

o SERHS DISTRIBUCIÓ  ........................2 Empreses
o SERHS TOURISM .......................................3 Empreses
o SERHS HOTELS ............................................7 Empreses
o SERHS FOOD  .................................................9 Empreses
o SERHS SERVEIS  ........................................4 Empreses
o SERHS CORPORACIÓ........................8 Empreses
 
Durant l’exercici tancat a 31d’agost 2017 hem reduït el nombre de so-
cietats que integren el perímetre passant de les 45 societats en l’exercici 
anterior a les 33 amb què hem tancat aquest exercici. Aquesta reducció 
ha vingut provocada majoritàriament per diversos processos de fusió que 
s’han realitzat, fruit del projecte de racionalització del nombre de socie-
tats a diverses divisions del Grup: SERHS HOTELS (Sakistes ha absorbit Di-
bacash i Vivahotels SDH); SERHS SERVEIS (Mediterraneum XX ha absorbit 
Conexumser, Serhs Costa Brava Centre i Migjorn) i (Equip Turis absorbeix 
Studiumser) i SERHS CORPORACIÓ (Kimburu absorbeix Nam-Nam, On-
yaser, Promocions Immobiliàries de Calella i Armeig).
Tanmateix, hi ha hagut moviments per sortida de societats fruit de la seva 
venda en la divisió de SERHS HOTELS (Hotel Kent i Sorradaurada).
En aplicació de la normativa vigent, fruit dels diferents percentatges de 
participació en les societats que formen el perímetre de consolidació, en 
aquest exercici s’han emprat diferents procediments de consolidació que 
són:

•	 Mètode	IntEGRACIÓ GlOBAl 
 (Societats amb una participació superior al 50%).
 Mètode de consolidació emprat en l’exercici 2017 per la totalitat de les 

societats que integren el Grup, mencionades anteriorment.

•	 Mètode	POSADA En EQUIVAlÈnCIA 
 (Societats amb una participació entre el 20% i el 50%)
 Societat que s’ha consolidat per aquest mètode en aquest 
 exercici 2017: “ Viatges Sol i Esquí, SA” (Agència de viatges).

La moneda funcional del Grup és l’euro. Fruit del procés d’internaciona-
lització del Grup en els darrers anys, s’han incorporat al Grup societats 
brasileres dintre del perímetre de consolidació i també han augmentat 
les transaccions amb clients i proveïdors estrangers que utilitzen altres 
monedes fora de l’euro. Això fa que el nostre Grup actualment estigui 
treballant amb tres tipus de moneda diferents:

•	 Euros (EUR).- Principal moneda de treball de les nostres societats.
•	 Dòlars (USD).- Moneda en què es realitzen algunes operacions amb 

països de fora de l’UE.
•	 Reals Brasilers (BRl).- Principal moneda de treball de les nostres so-

cietats a Brasil.

El fet de treballar amb monedes diferents i criteris comptables diferents 
fa més complex el procediment de consolidació en haver de transformar 
els estats financers en altra moneda diferent a la funcional del Grup que 
és l’euro i que pot generar diferències de conversió amb repercussions 
tant a nivell patrimonial com a nivell de resultats de l’exercici per diferèn-
cies de canvi en les transaccions.
Des de l’exercici 2010 Grup SERHS tributa en règim de consolidació fiscal, 
entrant en el perímetre de consolidació en aquest exercici 2017 un total 
de 28 de les societats dependents per Impost de Societats.

www.serhs.com

EXPLICACIÓ GENERAL
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BALANç dE SItuACIÓ CoNSoLIdAt

ACTIU 31-08-2017 31-08-2016

a) actiU no coRREnt 163.912.059,15 172.400.956,32

     i.  immobilitzat intangible 15.160.194,51 17.994.552,90

     ii.  immobilitzat material 100.988.598,82 108.700.176,89

     iii.  inversions immobiliàries 12.823.436,50 12.468.527,27

     iV.  inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 500.000,00 572.672,99

     V.  inversions financeres a llarg termini 13.046.970,34 9.860.404,17

     Vi.  actius per impost diferit 11.019.439,98 11.885.233,70

     Vii.  fons de Comerç de Consolidació 10.373.419,00 10.919.388,40

B) actiU coRREnt 102.988.015,67 118.432.773,04

     i.  actius no corrents mantinguts per a la venda 10.648.513,42 25.797.291,96

     ii.  Existències 14.411.665,89 14.551.948,82

     iii.  Deutors comercials i altres comptes a cobrar 68.804.566,88 67.906.238,50

     iV.  inversions en empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

     V.  inversions financeres a curt termini 6.540.614,07 6.698.346,01

     Vi.  Periodificacions a curt termini 1.732.534,90 2.313.334,22

     Vii.  Efectiu i altres actius líquids equivalents 850.120,51 1.165.613.53

total actiU (a+B) 266.900.074,82 290.833.729,36

PASSIU 31-08-2017 -31-08-2016

a) PatRiMoni nEt 64.545.282,23 68.058.826,82

    A-1) Fons propis 76.284.817,14 77.193.610,79

    A-2) Ajustaments per canvis de valor -16.892.395,61 -16.764.701,23

    A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00

    A-4) Socis externs 5.152.860,70 7.629.917,26

B) PaSSiU no coRREnt 62.098.235,52 78.555.704,66

    I.  Provisions a llarg termini 0,00 0,00

     II.  Deutes a llarg termini 61.502.815,05 77.960.284,19

     III.  Deutes amb empreses del grup i associats a llarg termini 0,00 0,00

     IV.  Passius per impost diferit 595.420,47 595.420,47

     V.  Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00

c) PaSSiU coRREnt 140.256.557,07 144.219.197,88

     I.  Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a venda 0,00 0,00

     II.  Provisions a curt termini 50.515,09 50.515,09

     III.  Deutes a curt termini 42.014.388,44 34.809.291,88

     IV.  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

     V.  Creditors comercials i altres comptes a pagar 97.651.631,61 109.249.369,49

     VI.  Periodificacions a curt termini 540.021,93 110.021,42

     VII.  Deute amb característiques especials a curt termini 0,00 0,00

total PatRiMoni nEt i PaSSiU (a+B+c) 266.900.074,82 290.833.729,36

Dades expressades en euros.
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CoMPtE dE PÈRduES I GuANYS CoNSoLIdAt

 31-08-2017 31-08-2016  

oPERacionS continUadES   

ingressos d’explotació 459.253.952,14 452.491.088,61

a) Import net de la xifra de negocis 440.466.624,34 434.694.257,13

a1) Vendes 371.656.788,38 374.037.883,06

a2) Prestació de serveis 68.809.835,96 60.656.374,07

b) Altres ingressos d’explotació 18.787.327,80 17.796.831,48

b1) Ingressos accessoris d’explotació 17.877.493,97 15.875.238,18

b2) Subvencions 0,00 0,00

b3) Treballs pel propi immobilitzat 909.833,83 1.921.593,30

aprovisionaments -323.989.673,52 -324.885.269,70

a) Consum de mercaderies -323.830.221,32 -324.661.945,86

c) Treballs realitzats per altres empreses -110.311,61 -181.485,45

d) Deteriorament -49.140,59 -41.838,39

despeses de personal -78.671.893,75 -75.188.551,98

a) Sous, salaris i assimilats -61.484.521,77 -58.939.625,20

b) Càrregues socials -17.187.371,98 -16.248.926,78

altres despeses d’explotació -36.824.003,66 -38.019.239,35

a) Serveis exteriors -33.432.707,90 -34.507.312,66

b) Tributs -2.868.604,68 -2.717.184,53

c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials -520.851,27 -792.066,75

d) Altres despeses de gestió corrent -1.839,81 -2.675,41

amortització de l'immobilitzat -10.440.294,17 -9.559.170,23

Excessos de provisions 0,00 0,00

deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 632.723,80 2.776.208,06

RESUltat d’EXPlotaciÓ 9.960.810,84 7.615.065,41

ingressos fi nancers 513.257,35 461.073,23

despeses fi nanceres -7.183.159,47 -5.844.205,81

RESUltat FinancER -6.669.902,12 -5.383.132,58

Participació en benefi cis (pèrdues) de societats de posada en equivalència 0,00 0,00

RESUltat aBanS d’iMPoStoS 3.290.908,72 2.231.932,83

impostos sobre benefi cis -499.972,54 509.172,01

RESUltat dE l’EXERcici PRocEdEnt d’oPERacionS continUadES  2.790.936,18 2.741.104,84

oPERacionS intERRoMPUdES 0,00 0,00

RESUltat dE l’EXERcici 2.790.936,18 2.741.104,84

Dades expressades en euros.
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ACtIVItAt INVERSoRA 

El volum d’inversió realitzat pel Grup SERHS, durant l’exercici 
2017, ha estat per un import global d’uns 7,7 milions d’euros, 
de les quals destaquen la finalització i posada en marxa de les 
instal·lacions d’una Cuina d’Alt Rendiment (CAR) que la Divisió 
de SERHS Food ha realitzat a Mataró per import de 2,4 M€ i 
que ha suposat una inversió total de 5,6M€. La resta corresponen 
a inversions recurrents (noves tecnologies (aplicacions de gestió 
dels nostres negocis), renovació de la flota de vehicles, equips 
informàtics, millora de les instal·lacions hoteleres i magatzems 
i inversions en centres gestionats per la nostra divisió de Food, 
entre d’altres)

Analitzada l’activitat inversora de l’exercici 2017 per divisions 
operatives del Grup el seu repartiment es desglossa de la se-
güent manera:

inVERSiÓ 2017 PER diViSionS (Milers €)

o SERHS DISTRIBUCIÓ 1.685
o SERHS TOURISM 952
o SERHS HOTELS 1.483
o SERHS FOOD  3.479
o SERHS SERVEIS I CORPORACIÓ 162

   7.761

XIFRA d’INGRESSoS d’EXPLotACIÓ

La xifra d’ingressos d’explotació consolidats per l’exercici tancat a 
31 d’agost de 2017 ha suposat un increment de l’1,50% respecte 
a l’exercici anterior.

Desglossem a continuació aquesta xifra d’ingressos per les dife-
rents divisions del Grup:

diViSiÓ      31-08-2017      31-08-2016
     
o SERHS DISTRIBUCIÓ 186.768 184.791
o SERHS TOURISM 182.353 183.882
o SERHS HOTELS 34.562 32.260
o SERHS FOOD  48.390 44.962
o SERHS SERVEIS I CORPORACIÓ 7.181 6.596

 tOtAl 459.254 452.491

Dades en milers d’euros.

A continuació presentem el pes que representa cadascuna de 
les divisions dintre del conjunt global dels ingressos consolidats 
del Grup:

inGRESSoS d’EXPlotaciÓ PER diViSionS

InFORMACIÓ 
COnSOlIDADA

SERHS DISTRIBUCIÓ 
21,71%

SERHS DISTRIBUCIÓ 
40,67%

SERHS TOURISM 
12,27%

SERHS FOOD 
44,83%

SERHS TOURISM 
39,71%

SERHS 
SERVEIS
I CORPORACIÓ 
2,09%

SERHS 
SERVEIS
I CORPORACIÓ 
1,56%

SERHS 
HOTELS 
19,11%

SERHS HOTELS 
7,53%

SERHS FOOD 
10,54%
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INFoRMACIÓ CoNSoLIdAdA

Cal insistir, una vegada més, en la importància que té l’equip humà que forma Grup SERHS, 
ja que fruit de la seva participació activa i treball diari podem continuar millorant els nostres 
productes i serveis, i mantenir-nos en el lloc de lideratge. L’evolució d’aquesta durant els dar-
rers anys, agafant el període de dotze mesos ha estat:

PERiodE Plantilla mitjana
2013 2.524

2014 2.529

2015 2.490

2016 2326

2017 2.551

L’aportació a la renda nacional, entesa com un indicador de prosperitat no sols de les perso-
nes que formen part del Grup sinó del nostre país en general, ha estat sempre per al Grup un 
punt prioritari d’atenció. La seva evolució en els darrers exercicis ha estat:

anY Milions d’euros
2012 82,96

2013 (Gener-Agost) 57,85

2014  84,76

2015  81,63

2016 80,14

2017 84,80

En el següent quadre podem veure l’evolució EBITDA de l’exercici 2017 respecte a l’any an-
terior i per divisions

diViSiÓ      2016-2017      2015-2016 diFERència %
     
o SERHS DISTRIBUCIÓ 7.543.717 6.936803 606.914 8,75%
o SERHS TOURISM 1.702.297 -1.827.353 3.529.650 193,16%
o SERHS HOTELS 7.727.893 6.772.060 955.833 14,11%
o SERHS FOOD  2.385.630 2.249.064 136.566 6,07%
o SERHS SERVEIS  239.892 316.257 -76.365 -24,15%
o RESTA 801.676 2.727.404 -1.925.729 -70,61%

 EBItDA 20.401.105 17.174.235 3.226.869 18,79%

Xifres en euros.

InFORMACIÓ 
COnSOlIDADA
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