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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Forma jurídica
SA: 01011 SL: 01012

NIF: 01010 Otras: 01013

LEI: 01009  Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social: 01020

Domicilio social: 01022

Municipio: 01023 Provincia: 01025

Código postal: 01024 Teléfono: 01031

Dirección de e-mail de contacto de la empresa 01037

Pertenencia a un grupo de sociedades: DENOMINACIÓN SOCIAL NIF

Sociedad dominante directa: 01041 01040

Sociedad dominante última del grupo: 01061 01060

ACTIVIDAD

Actividad principal: 02009  (1)

Código CNAE: 02001  (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

EJERCICIO  ____________ (2) EJERCICIO  ____________ (3)

FIJO (4): 04001

NO FIJO (5): 04002

  Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

04010

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

EJERCICIO  ____________ (2) EJERCICIO  ____________ (3)

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

FIJO: 04120 04121

NO FIJO: 04122 04123

PRESENTACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO  ____________ (2) EJERCICIO  ____________ (3)

AÑO MES DÍA AÑO MES DÍA

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: 01102

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: 01101

Número de páginas presentadas al depósito: 01901

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: 01903

UNIDADES Euros: 09001

Miles de euros: 09002
Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos
que integran sus cuentas anuales: Millones de euros: 09003

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.
(4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
 c)  Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o 

jornada del año efectivamente trabajada.
(5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

 �� ����� �� !��" "! #$"%"&"�"!
n.º de personas contratadas × 

 52



































MEMÒRIA NORMAL 2019 
MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L.M. 

 

 

-1- 

1. Activitat de l'empresa 
 
Identificació 
 

L'empresa MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L.M. es va constituir el 2007, 
sent la seva forma jurídica en l'actualitat de Societat Limitada. 
 

En la data de tancament de l'exercici econòmic, l'empresa té com a domicili CL Passeig 
PERE III, n º 35, MANRESA (BARCELONA), sent el seu Nombre d'Identificació Fiscal B64471923. 
 

Està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA, Tom 46006, Foli 218, Full B-351464, 
Inscripció 10, de data 04/01/2018. 
 
Activitat de l'empresa 
 

Durant l'exercici al que es refereix la present memòria, l'activitat principal a la qual es dedica 
l'empresa és: 

- Direcció i gestió unificada dels teatres de Manresa. 
- Prestació de serveis de formació de les arts escèniques. 
 
La societat actua també com a mitjà propi de l’Ajuntament de Manresa, estant obligada a 

realitzar treballs que, en les matèries que constitueixen el seu objecte social, aquest li encomani. 
 
Objecte social 
 

Constitueix l'objecte social de la societat la consecució de les finalitats següents: 
 
La direcció i gestió unificada dels teatres Kursaal i Conservatori de Manresa i l'elaboració i 

gestió del seu pressupost de funcionament. Amb caràcter general, la societat tindrà per funció 
l'organització, promoció, divulgació i difusió de les arts escèniques, la música, la dansa i la imatge a la 
ciutat de Manresa; en especial, promourà la inclusió del Teatre Kursaal en els circuits nacionals de 
difusió, incorporant-se a un treball en xarxa, en coordinació amb el conjunt d'equipaments manresans 
que conformen la formació, creació i difusió de les arts escèniques, la música, la dansa i la imatge a la 
ciutat. 

 
L'organització, promoció, gestió, administració, explotació i millora, per compte propi o per 

encàrrec d'alguna administració pública o d'un tercer, de serveis i equipaments culturals, educatius, 
esportius i altres d'atenció a la persona. 

 
La realització per compte propi o per encàrrec d'una administració pública o de tercers, 

d'activitats, programes i esdeveniments concordants amb el seu objecte social, ja sigui amb elements 
propis o aliens i a un nivell local, nacional, estatal o internacional. 

 
La promoció de la formació i l'actualització de coneixements del personal especialitzat en els 

sectors que constitueixen el seu objecte social. 
 
La configuració d'una oferta de programacions teatrals, musicals, de dansa i de la imatge 

d'interès ciutadà, adreçada a públics diversos, incorporant-hi una òptica de capitalitat supracomarcal. 
 
Les activitats que constitueixen l'objecte de la societat podran ser realitzades directament 

per aquesta o indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats, 
empreses, agrupacions, unions o qualsevol altra mena d'associacions admeses en dret, amb objecte 
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idèntic, anàleg o complementari al de la Societat. 
 
Als efectes del que preveu la legislació de contractes del sector públic, la societat té la 

condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Manresa, de manera que pot ser destinatària de 
les encomanes que li pugui conferir aquesta administració, en els termes previstos en la normativa 
vigent, no essent possible participar en les licitacions públiques convocades per l’Ajuntament de 
Manresa. 

 
En concret, i segons l’article 32.1 de la Llei 9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del 

Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, els poders adjudicadors 
podran organitzar-se executant de manera directa prestacions pròpies dels contractes d’obra, 
subministres, serveis, concessió d’obres i concessió de serveis, a canvi d’una compensació tarifària, 
valent-se d’una altra persona jurídica diferent a ells, sempre i quan aquesta mereixi la qualificació jurídica 
de mitjà propi personificat respecte d’ells, i sempre que es compleixin els següents requisits: 
 

a) Que el poder adjudicador exerceixi sobre l’ens destinatari un control, directe o indirecte. 
b) Que més del 80% de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec es duguin a terme en 

l’exercici de les encomanes que li han estat confiades pel poder adjudicador que fa l’encàrrec i 
que el controla. 

c) Quan l’ens destinatari de l’encàrrec sigui una entitat jurídica privada, a més a més, la totalitat del 
seu capital o patrimoni haurà de ser de titularitat o aportació pública 

d) La condició de mitjà propi personificat de l’entitat destinatària de l’encàrrec s’haurà de reconèixer 
expressament en els seus estatuts. 

 
La Societat compleix tots els requisits per ser considerada com a mitjà propi de l’Ajuntament 

de Manresa. 
 
Pertany a un grup de societats 
 

L'empresa pertany a un grup de societats segons els termes de l'art. 42 del Codi de Comerç. 
Es detalla a continuació el nom de la societat dominant directa i el de la dominant darrera de grup: 

 
PERTINENÇA  DENOMINACIÓ  NIF  
Societat dominant directe  AJUNTAMENT DE MANRESA  P-0811200E  
Societat dominant darrera de grup  AJUNTAMENT DE MANRESA  P-0811200E  

 
Aquesta entitat presenta els Comptes Anuals previstos d’acord amb la legislació de sector 

públic que li és d’aplicació. 

 
 
2. Bases de presentació dels comptes anuals 
 
Imatge fidel 
 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de l'empresa, havent-
se aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable per tal de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa. 

 
Així mateix, l'Estat de Fluxos d'Efectiu representa la veracitat dels fluxos incorporats. 
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Principis comptables 
 

No ha estat necessari, ni s'ha cregut convenient per part de l'administració de l'empresa, 
l'aplicació de principis comptables facultatius diferents dels obligatoris als quals es refereix l'art.38 del 
Codi de Comerç i la part primera del Pla General de Comptabilitat. 

 
En relació al principi d’empresa en funcionament, tot i que els resultats negatius de l’exercici 

2019, han provocat que la societat tingui un patrimoni net negatiu de 49.069,12 euros al tancament de 
l’exercici, s’ha considerat adient la seva aplicació, en base als factors causants i mitigants següents:  

 
Factors causants de la incertesa: 

 
- La situació Financiero-patrimonial de l’Entitat al tancament de l’exercici i a la data actual, 

donat que a 31/12/2019 presenta un Patrimoni Net negatiu de 49.069,12 euros, i un Fons de 
Maniobra negatiu per import de 291.035,42 euros. 

- L’impacte previst en el resultat de l’exercici 2020, derivat del tancament de les instal·lacions 
a partir del dia 13 de març, d’acord amb les ordres governamentals i, en concret, la 
declaració de l’estat d’alarma, per la qual es va ordenar el tancament temporal de locals 
d’afluència pública, com el cas dels teatres, el què ha fet suspendre la programació a partir 
del dia 14 de març, sense data fixada pel seu retorn, tal i com es detalla a la Nota 16 de Fets 
Posteriors, de la present memòria. 

 
Aquesta situació implica la necessitat de la societat d’implantar mesures per tal de restablir 

l’equilibri patrimonial. 
 
Factors mitigants de la incertesa:  
 

La Societat ha anat incrementant la seva activitat i ha anat mantenint l’equilibri pressupostari 
en els darrers exercicis, generant resultats positius. Les pèrdues de l’exercici 2019 s’ha produït per la 
disminució de l’activitat secundària de l’entitat, formació i organització d’esdeveniments per compte de 
tercers. Tanmateix, la Societat ha fet front a totes les seves obligacions.  

 
En relació als efectes del COVID-19, la Societat ha pres mesures de contenció de despesa, 

que es detallen a la Nota 16.  
 
Així mateix, cal tenir en compte la rellevància de l’entitat en el sector cultural de la ciutat de 

Manresa, comptant amb el suport del seu soci únic, que és el propi Ajuntament.  
 
Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 

En l'elaboració dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019 s'han determinat 
estimacions i hipòtesis en funció de la millor informació disponible a 31/12/2019 sobre els fets analitzats, 
és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l'alça o a la 
baixa) a pròxims exercicis el que es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi 
d'estimació en els corresponents comptes anuals futurs. 
 
Comparació de la informació 
 

D’acord amb la legislació vigent, la Societat presenta a efectes comparatius amb cadascuna 
de les partides del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en el 
patrimoni net, de l’estat de fluxes d’efectiu i de la memòria, les xifres corresponents a l’exercici anterior. 
No hi ha cap causa que impedeixi la comparació entre ambdues xifres. 
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Agrupació de partides 
 

Durant l'exercici, no s'han realitzat agrupacions de partides ni en el balanç, pèrdues i 
guanys, estat de canvis en el patrimoni net o en l'estat de fluxes d'efectiu. 
 
Elements recollits en diverses partides 
 

No existeixen elements patrimonials de l'Actiu o del Passiu que figurin a més d'una partida 
del Balanç. 
 
Canvis en criteris comptables 
 

En el present exercici, no s'han realitzat canvis en criteris comptables. 
 
Correcció d'errors 
 

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a reformular els 
comptes, els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustos en les 
estimacions en el tancament de l'exercici, han estat comentats en els seus apartats corresponents. 

 
3. Aplicació de resultats 
 
Proposta de distribució de beneficis 
 

A continuació es detalla la proposta de distribució de resultats: 
 

BASE DE REPARTIMENT  2019  2018  
Pèrdues i guanys  -56.438,38 2.908,92 
Total  -56.438,38 2.908,92 

 
DISTRIBUCIÓ 2019  2018  
A compensació de pèrdues d’exercicis anteriors  0,00 2.908,92 
Resultats negatius d’exercicis anteriors -56.438,38 0,00 
Total  -56.438,38 2.908,92 

 
Distribució de dividends a compte 
 

Durant l'exercici econòmic no s'han distribuït dividends a compte. 
 
Limitació en la distribució de dividends 
 

La Societat no pot distribuir dividends, en ser els Fons Propis negatius.  

 
4. Normes de registre i valoració 
 
Immobilitzat intangible 
 
Valoració immobilitzat intangible 
 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i producció i, posteriorment, es 
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valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i pèrdues 
per deteriorament que hagin experimentat. 

 
L'empresa reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat 

d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per 
deteriorament i, si és necessari de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en 
exercicis anteriors són similars als aplicats pels actius materials. 
 
Aplicacions informàtiques 
 

Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes 
informàtics bàsics en la gestió de l'empresa es registren a càrrec de l'epígraf "Aplicacions informàtiques" 
del balanç de situació. 

 
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de 

resultats de l'exercici que s'incorren. 
 

Una vegada realitzades les comprovacions oportunes, no s'ha realitzat cap correcció 
valorativa per deteriorament en les aplicacions informàtiques. 
 
Immobilitzat material 
 
Capitalització 
 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui aquest el preu 
d'adquisició o el cost de producció. 

 
El preu d'adquisició inclou, a més de l'import facturat pel venedor després de deduir 

qualsevol descompte en el preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que s'han 
produït fins a la seva posada en condicions de funcionament, inclosa la ubicació en el lloc i qualsevol 
altra condició necessària perquè pugui operar de la forma prevista; entre altres: despeses d’explanació i 
enderrocament, transport, drets aranzelaris, assegurances, instal·lació, muntatge i altres similars. 

 
Els deutes per compra d'immobilitzat es valoren d'acord amb el disposat en la norma relativa 

a instruments financers. 
 
Amortització 
 

L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús per al 
qual van ser projectats. 

 
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius 

menys el seu valor residual; entenent que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres 
construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no s'amortitzen. 

 
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb 

contrapartida en el compte de pèrdues i guanys i, bàsicament, equivalen als percentatges d'amortització 
determinats en funció dels anys de vida útil estimada, segons el següent detall: 

 
CONCEPTE  ANYS VIDA ÚTIL  
Instal·lacions tècniques i maquinària                     8  
Mobiliari                    10  
Equips informàtics                     4  
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Quan es produeixen correccions valoratives per deteriorament, s'ajusten les amortitzacions 
dels exercicis següents de l'immobilitzat deteriorat, tenint en compte el nou valor comptable. Es 
procedeix de la mateixa forma en cas de reversió de les mateixes. 
 
Correccions de valor per deteriorament i reversió 
 

No s'han produït correccions de valor ni reversions en els elements de l'immobilitzat 
material. 
 
Capitalització de despeses financeres 
 

No s'han capitalitzat despeses financeres durant l'exercici. 
 
Costos d'ampliació, modernització i millores 

 
Els costos d'ampliació, modernització i millores s'han incorporat en l'actiu com a major valor 

del bé perquè han suposat un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la seva vida 
útil. 

 Els costos periòdics de manteniment, conservació i reparacions s'imputen al compte de 
resultats, seguint el principi de meritació, com a cost de l'exercici que s'incorren. 

 
Costos de desmantellament, retir o rehabilitació 
 

No s'han incorporat costos de desmantellament o baixa en l'immobilitzat material. 
 
Treballs efectuats per l'empresa per al seu immobilitzat 
 

L'empresa no ha dut a terme durant l'exercici econòmic treballs per al propi immobilitzat 
material. 
 
Criteris de comptabilització d'arrendaments financers i operacions de naturalesa similar 
 

Durant l'exercici, no s'han comptabilitzat arrendaments financers ni operacions de 
naturalesa similar. 
 
Inversions immobiliàries 
 

La Societat no posseeix actius considerats com inversions immobiliàries. 
 
Permutes 
 
         Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta. 
 
Instruments financers 
 
Qualificació i valoració dels actius i passius financers 
 

Préstecs i partides a cobrar 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i 

prestacions de serveis per operacions de tràfic de l'empresa. També s'han inclòs aquells actius financers 
que no s'han originat en les operacions de tràfic de l'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni 
derivats, presenten uns cobraments de quantitat determinada o determinable. 
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Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el 
preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat 
directament atribuïbles. 

 
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte 

de pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l'interès efectiu. 
 
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els 

reemborsaments del principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part imputada 
sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament 
al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més les correccions al seu valor 
motivades pel deteriorament que hagin experimentat. 
 

El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un 
instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu per tots els conceptes al llarg de la seva vida. 

 
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos 

contractuals. 
 
Dèbits i partides a pagar 
 
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de 

béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen 
un origen comercial. 

 
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el preu 

de la transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. 
 
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han 

comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu. 
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un 

tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el 
pagament de les quals s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal. 

 
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, 

net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres i els costos directes d'emissió, es 
comptabilitzen segons el criteri del meritament en el compte de resultats utilitzant el mètode de l'interès 
efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període que 
es reporten. 

 
Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret incondicional per 

a ajornar la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç. 
 
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor 

nominal. 
 

Deteriorament de valor actius financers 
 

Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per 
l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable. 
 

 



MEMÒRIA NORMAL 2019 
MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L.M. 

 

 

-8- 

L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i 
l'import recuperable. S'entén per import recuperable com el major import entre el seu valor raonable 
menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió. 

 
Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han registrat 

com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit 
del valor en llibres de l'actiu financer. 

 
En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva que el valor 

d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s'ha 
deteriorat com a conseqüència d'un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu 
reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien 
estimat rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvència del deutor. 

 
La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual 

dels fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant-los al tipus d'interès efectiu 
calculat en el moment del seu reconeixement inicial. 

 
Baixa d'actius i passius financers 
 

Els criteris utilitzats per a donar de baixa un actiu financer són que hagi expirat o s'hagin 
cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer sent necessari que s'hagin 
transferit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

 
Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el guany o pèrdua sorgida d'aquesta operació 

formarà part del resultat de l'exercici en el qual aquesta s'hagi produït. 
 
En el cas dels passius financers l'empresa els dóna de baixa quan l'obligació s'ha extingit. 

També es dóna de baixa un passiu financer quan es produeix l’intercanvi d’instruments financers amb 
condicions substancialment diferents. 

 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada inclosos 

els costos de transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i guanys. 
 

Inversions en empreses del grup 
 

No s'han realitzat inversions en empreses del grup, multigrup i associades. 
 

Ingressos i despeses procedents instruments financers 
 

Els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de 
l'adquisició s'han reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels 
interessos s'ha utilitzat el mètode de l'interès efectiu. Els dividends es reconeixen quan es declari el dret 
del soci a rebre'l. 

 
Instruments de patrimoni net en poder de l’empresa 
 

L'empresa no ha realitzat transaccions amb els instruments de patrimoni net. 
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Existències 
 

Les existències estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un 
període de temps superior a l'any per estar en condicions de ser venudes, s'inclou en aquest valor, les 
despeses financeres oportunes. 

 
Correccions valoratives per deteriorament  

 
L'empresa ha realitzat una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de 

l'exercici, considerant que no és necessari dotar cap pèrdua per deteriorament. 
 
Transaccions en moneda estrangera 
 

No existeixen saldos representatius de crèdits o deutes en moneda estrangera en el Balanç 
de Situació que s'inclou en els presents comptes anuals. 
 
Impostos sobre beneficis 
 
Criteris de registre 
 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre 
beneficis de l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels actius i passius per impostos anticipats, 
diferits i crèdits fiscals. 

 
La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost 

corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sota la base imposable de l'exercici, després 
d'aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per 
impostos anticipats / diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions. 

 
La Societat, com Empresa Municipal Privada de l'explotació de serveis municipals, gaudeix 

de la bonificació en la quota de l'Impost sobre Societats del 99% que afecta els rendiments obtinguts 
d'aquesta activitat. 
 
Valoració d'actius i passius per impost diferit 
 

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que s'identifiquen 
com aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables per les diferències entre els imports en 
llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de 
compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. 

 
Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal o crèdit que correspongui el 

tipus de gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los. 
 
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals imposables 

excepte del reconeixement inicial (estalvi en una combinació de negocis) d'altres actius i passius en una 
operació que no afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. 

 
Per la seva banda, els actius per impostos diferits, identificats amb diferències temporals 

només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients 
guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 
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La resta d'actius per impostos diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents 
de compensar) només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat tingui en el futur 
suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 

 
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant 

actius com passius) a fi de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions 
als mateixos d'acord amb els resultats de les anàlisis realitzades. 
 
Ingressos i despeses 
 
Criteris de valoració ingressos i despeses 
 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament, és a dir, quan es 
produeix el corrent real dels béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del 
moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es 
calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns 
lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos. 

 
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del 

principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable. 
 
Els ingressos es troben valorats per l'import realment percebut i les despeses pel cost 

d'adquisició, havent-se comptabilitzat segons el criteri del meritament. 
 
Provisions i contingències 
 

L'empresa reconeix com provisions els passius que, complint la definició i els criteris de 
registre o reconeixement comptable continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat, resultin 
indeterminats respecte al seu import o a la data que es cancel·laran. Les provisions poden venir 
determinades per una disposició legal, contractual o per una obligació implícita o tàcita. 
 
Despeses de personal 
 
Criteris de registre i valoració 
 

Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d'ordre social obligatòries 
o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o sous 
variables i les seves despeses associades. 

 
Compromisos per pensions 
 

No s'han efectuat retribucions a llarg termini als empleats. 
 

Subvencions, donacions i llegats 
 
Subvencions no reintegrables 
 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos 
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos 
sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la 
despesa o inversió objecte de la subvenció. 
 
 



MEMÒRIA NORMAL 2019 
MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L.M. 

 

 

-11- 

Subvencions reintegrables 
 

Les subvencions, donacions i llegats reintegrables es registren com passius de l'empresa 
fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 
 
 
Combinacions de negocis 
 

La societat durant l'exercici no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa. 
 
Negocis conjunts 
 

No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb una altra persona física o 
jurídica. 
 
Transaccions entre parts vinculades 
 

Les transaccions amb parts vinculades es realitzen a valor de mercat.  
 
5. Immobilitzat material 
 
Anàlisi de moviment 
 
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 
 

La partida d'instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material presenta, durant l'exercici 
econòmic, els següents moviments: 

 
MOVIMENTS INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
ALTRE IMMOB.  

IMPORT 2019  IMPORT 2018  

SALDO INICIAL BRUT  688.489,39             625.166,35 
(+)Adquisicions mitjançant combinacions de negoci      
(+)Aportacions dineràries      
(+)Ampliacions i millores   6.190,28  
(+)Correccions de valor per actualització     
(+)Trasp. a/d'actius no corrents mantinguts vda     
(+)Traspassos a/de altres partides   7.806,88  
(+)Resta d'entrades  54.743,80 49.325,88 
(-)Sortides, baixes o reduccions  -4.502,79  
(-)Trasp. a/d'actius no corrents mantinguts vda    
(-)Traspassos a/de altres partides    
SALDO FINAL BRUT  738.730,40 688.489,39 

 
Durant l'exercici, el moviment de l'amortització de la partida instal·lacions tècniques i altre 

immobilitzat material ha estat el següent: 
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AMORTITZACIÓ INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
ALTRE IMMOB.  

IMPORT 2019 IMPORT 2018  

AMORTITZACIÓ SALDO INICIAL  460.826,85             405.512,15 
(+)Dotació a l'amortització de l'exercici  44.884,53 55.314,70 
(+)Adquisicions o traspassos    
(+)Aum. amort. acum. per efecte de l'actualització    
(-)Sortides, baixes, reduccions o traspassos  -4.502,79  
AMORTITZACIÓ SALDO FINAL  501.208,59 460.826,85 

 
No s’han produït correccions valoratives per deteriorament de la partida instal·lacions 

tècniques i altre immobilitzat material. 
 
Immobilitzat en curs i bestretes 
 

Durant l'exercici, la partida immobilitzat en curs i bestretes presenta els següents 
moviments: 

 
MOVIMENTS IMMOBILITZAT EN CURS I 
ACOMPTES  

IMPORT 2019 IMPORT 2018  

SALDO INICIAL BRUT                 0,00                967,77 
(+)Adquisicions mitjançant combinacions de negoci      
(+)Aportacions dineràries      
(+)Ampliacions i millores      
(+)Correccions de valor per actualització      
(+)Trasp. a/d'actius no corrents mantinguts vda    
(+)Traspassos a/de altres partides    
(+)Resta d'entrades   6.839,11 
(-)Sortides, baixes o reduccions    
(-)Trasp. a/d'actius no corrents mantinguts vda    
(-)Traspassos a/de altres partides   -7.806,88 
SALDO FINAL BRUT  0,00 0,00 

 
Informació sobre: 

 
a) Durant l'exercici, a l'empresa no s'han comptabilitzat costos de desmantellament, retir o 

rehabilitació com a major valor dels actius. 
 

b) La vida útil, mètode d'amortització, amortització de l’exercici i amortització acumulada 
dels elements de l'immobilitzat material vigent en l'empresa a l'exercici actual és: 

 
ELEMENT  ANYS VIDA ÚTIL MÈTODE D’AMORTITZACIÓ 
Instal·lacions tècniques i maquinària  8 LINEAL 
Mobiliari  10 LINEAL 
Equips informàtics 4 LINEAL 
 
 
 
 
 
 



MEMÒRIA NORMAL 2019 
MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L.M. 

 

 

-13- 

ELEMENT  AMORTITZACIÓ 
2019  

AMORT.ACUM. 
2019  

AMORTITZACIÓ 
2018  

AMORT.ACUM. 
2018  

Instal·lacions tècniques 628,80 32.724,56 3.212,85 32.095,76 
Altres instal·lacions 22.774,06 255.026,50 27.566,72 232.252,44 
Mobiliari  5.299,52 116.510,90 10.025,89 111.211,38 
Equips informàtics  6.769,47 49.665,19 7.013,37 42.895,72 
Altre immobilitzat material 9.412,68 47.281,44 7.495,87 42.371,55 
TOTAL 44.884,53 501.208,59 55.314,70 460.826,85 
 

c)  No s'han realitzat canvis d'estimació que afectin a valors residuals, costos estimats de 
desmantellament, retir o rehabilitació, vides útils i mètodes d'amortització. 

 
d) En l'actual exercici no s'han efectuat inversions en immobilitzat material adquirides a 

empreses del grup i associades. 
 
e) L'empresa no té cap element de l'immobilitzat material situat fora d'Espanya. 
 
f) Durant l'exercici actual no ha estat capitalitzat cap import en concepte de despeses 

financeres sobre béns de l'immobilitzat material. 
 
g) No hi ha correccions valoratives per deteriorament de quantia significativa, reconeguda o 

revertida durant l'exercici per a l'immobilitzat material. 
 

h) Durant l'actual exercici no s'han produït pèrdues o reversions per deteriorament que 
afectin a l'immobilitzat material. 

 
i) No hi ha compensacions de tercers que s'inclouen en el resultat de l'exercici per 

elements d'immobilitzat material. 
 
j) No existeix immobilitzat material inclòs en alguna unitat generadora d'efectiu. 
 
k) Tots els elements de l'immobilitzat material estan afectes a l'explotació. 
 
l) L'empresa manté dins del seu immobilitzat material béns que estan totalment amortitzats 

en ús actualment, sent aquests els que a continuació es relacionen: 
 

INFORMACIÓ SOBRE: IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Import dels béns totalment amortitzats en ús    
Construccions   
Resta d’immobilitzat material 286.912,99 257.250,85 
 

m)  No existeixen elements de l'immobilitzat material que estiguin afectes de manera directa 
a garanties, com ara hipoteques, ni altres que tinguin caràcter registral. Tampoc existeixen elements 
reversibles ni restriccions a la titularitat. 
 

n) En el present exercici, no s'han rebut subvencions, donacions o llegats que hagin servit 
per finançar elements de l'immobilitzat material, ni originats directa o indirectament per aquest tipus de 
béns. Tampoc s'han rebut donacions en el mateix sentit. 
 

o) No existeixen compromisos ferms de compra o de venda respecte de béns de 
l'immobilitzat material que estan vigents en la data de formalització de la present Memòria. 
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p) A l'empresa no hi ha elements de l'immobilitzat material sotmesos a arrendament 

financer o altres operacions de similar naturalesa. 
 
q) En l'immobilitzat material de l'empresa a l'actual exercici econòmic no figura cap bé 

immoble. 
 
r) L'empresa no ha dut a terme cap alienació d'immobilitzat que afecti al resultat de 

l'exercici. 
 
s) No hi ha circumstàncies de caràcter substantiu que hagin de ser informades, tals com 

arrendaments, assegurances, litigis, embargs o situacions anàlogues. 
 

 
6. Immobilitzat intangible 
 
Anàlisi de moviment 
 
Aplicacions informàtiques 
 

Els moviments de la partida aplicacions informàtiques de l'empresa al present exercici són 
els següents: 

 
MOVIMENTS APLICACIONS INFORMÀTIQUES  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
SALDO INICIAL BRUT               64.248,24              64.248,24 
(+)Adquisicions mitjançant combinacions de negoci      
(+)Aportacions dineràries    
(+)Actius generats internament    
(+)Trasp. a/d'actius no corrents mantinguts vda    
(+)Traspassos a/de altres partides    
(+)Resta d'entrades    
(-)Sortides, baixes o reduccions    
(-)Trasp. a/d'actius no corrents mantinguts vda    
(-)Traspassos a/de altres partides    
SALDO FINAL BRUT               64.248,24              64.248,24 

 
L'amortització realitzada a l'exercici sobre les aplicacions informàtiques presenta el següent 

detall: 
 

AMORTITZACIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
AMORTITZACIÓ SALDO INICIAL  46.796,95 42.121,39 
(+)Dotació a l'amortització de l'exercici  4.675,56 4.675,56 
(+)Adquisicions o traspassos    
(-)Sortides, baixes, reduccions o traspassos    
AMORTITZACIÓ SALDO FINAL  51.472,51 46.796,95 

 
La partida aplicacions informàtiques no presenta cap correcció de valor per deteriorament a 

l'actual exercici. 
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Informació sobre: 
 

a) No existeixen elements d'immobilitzat intangible que estiguin afectes de manera directa a 
garanties, com ara hipoteques, ni altres que tinguin caràcter registral. Tampoc existeixen elements 
reversibles. 
 

b) La vida útil i mètode d'amortització dels elements de l'immobilitzat intangible vigent en 
l'empresa en l'exercici actual és: 

 
ELEMENT  ANYS VIDA ÚTIL MÈTODE D’AMORTITZACIÓ 
Aplicacions informàtiques  3 LINEAL 
 

c) No s'han realitzat canvis d'estimació que afectin a valors residuals, costos estimats de 
desmantellament, retir o rehabilitació, vides útils i mètodes d'amortització. 
 

d) A l'actual exercici no s'ha adquirit immobilitzat intangible a empreses del grup i 
associades. 
 

e) Al present exercici l'empresa no té cap element d'immobilitzat intangible fora del territori 
espanyol. 
 

f) Durant l'exercici actual no ha estat capitalitzat cap import en concepte de despeses 
financeres sobre l'immobilitzat intangible. 
 

g) No hi ha correccions valoratives per deteriorament de quantia significativa, reconeguda o 
revertida durant l'exercici per a l'immobilitzat intangible. 
 

h) Durant l'actual exercici no s'han produït pèrdues o reversions per deteriorament que 
afectin a l'immobilitzat intangible. 

 
i) No existeix immobilitzat intangible inclòs en alguna unitat generadora d'efectiu. 
 
j) Tots els elements de l'immobilitzat intangible estan afectes a l'explotació. 
 
k) L'empresa manté en el seu immobilitzat intangible, elements que estan totalment 

amortitzats. Actualment l'import d'ells és 40.870,24 euros (40.870,24 euros en l’exercici 2018) . 
 

l) No s'han rebut subvencions, donacions o llegats durant l'exercici econòmic que hagin 
servit per finançar immobilitzat intangible ni originats directa o indirectament per aquest tipus de béns. 
Tampoc s'han rebut donacions en el mateix sentit. 
 

m) No existeixen compromisos ferms de compra o de venda respecte elements de 
l'immobilitzat intangible que estiguin vigents en la data de formalització de la present Memòria. 

 
n) L'empresa no ha alienat cap element d'immobilitzat intangible al present exercici. 

 
o) No s'han dut a terme desemborsaments per investigació i desenvolupament que s'hagin 

reconegut com a despeses durant l'exercici. 
 

p) Durant l'exercici, la societat no té actius immobilitzats la vida útil dels quals no es pugui 
determinar amb fiabilitat. 
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q) No es creu necessari afegir una altra informació respecte a l'immobilitzat intangible per 
entendre que la subministrada facilita la determinació de la imatge fidel d'aquesta partida de l'actiu no 
corrent del balanç. 

 
7. Instruments financers 
 
Informació relacionada amb el balanç 
 
Actius financers 
 

 A continuació es detallen, atenent a les categories establertes a la norma de registre i 
valoració novena, els actius financers a curt termini, excepte les inversions en empreses del grup, 
multigrup i associades. L'efectiu i altres actius equivalents no s'inclouen al quadre. 
 
CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES CT  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Actius a valor raonable amb canvis pèrd. i guanys:      
   - Mantinguts per a la venda      
   - Altres      
Inversions mantingudes fins al venciment     
Préstecs i partides a cobrar  337.669,81 367.408,26 
Actius disponibles per a la venda:    
   - Valorats a valor raonable    
   - Valorats a cost    
Derivats de cobertura    
TOTAL  337.669,81 367.408,26 

 
L'import total dels actius financers a curt termini és: 
 

TOTAL ACTIUS FINANCERS CT  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Actius a valor raonable amb canvis pèrd. i guanys:      
   - Mantinguts per a la venda      
   - Altres      
Inversions mantingudes fins al venciment      
Préstecs i partides a cobrar  337.669,81 367.408,26 
Actius disponibles per a la venda:    
   - Valorats a valor raonable    
   - Valorats a cost    
Derivats de cobertura    
TOTAL  337.669,81 367.408,26 

 
Passius financers 
 

A continuació es detallen, atenent a les categories establertes en la norma de registre i 
valoració novena, els passius financers a llarg termini: 
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DERIVATS I ALTRES LT  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Dèbits i partides a pagar               14.400,00               14.400,00  
Passius a valor raonable amb canvis pèrd.i guanys:      
   - Mantinguts per a la venda      
   - Altres      
Derivats de cobertura      
TOTAL               14.400,00               14.400,00  

 
L'import total dels passius financers a llarg termini és: 
 

TOTAL PASSIUS FINANCERS LT  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Dèbits i partides a pagar               14.400,00               14.400,00  
Passius a valor raonable amb canvis pèrd.i guanys:      
   - Mantinguts per a la venda      
   - Altres      
Derivats de cobertura      
TOTAL               14.400,00               14.400,00  

 
Els passius financers a curt termini són els següents: 

 
DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT CT  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Dèbits i partides a pagar  0,00 3.836,99 
Passius a valor raonable amb canvis pèrd.i guanys:    
   - Mantinguts per a la venda    
   - Altres    
Derivats de cobertura    
TOTAL  0,00 3.836,99 

  
DERIVATS I ALTRES CT  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Dèbits i partides a pagar  551.602,93 513.391,13 
Passius a valor raonable amb canvis pèrd.i guanys:    
   - Mantinguts per a la venda    
   - Altres    
Derivats de cobertura    
TOTAL  551.602,93 513.391,13 

 
L'import total dels passius financers a curt termini és: 
 

TOTAL PASSIUS FINANCERS CT  IMPORT 2019  IMPORT 2018 
Dèbits i partides a pagar  551.602,93 517.228,12 
Passius a valor raonable amb canvis pèrd.i guanys:    
   - Mantinguts per a la venda    
   - Altres    
Derivats de cobertura    
TOTAL  551.602,93 517.228,12 

 
Actius i passius valorats a valor raonable 
 

L'empresa no ha realitzat variació del valor raonable dels actius i passius financers. 
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Reclassificacions 
 

No s'han produït en l'exercici reclassificacions d'actius financers. 
 
Classificació per venciments 
 

Els imports dels actius financers amb venciment determinat o determinable són els 
següents: 

 
 Venciment en anys 

Un Dos Tres Quatre Cinc Més de 5 TOTAL 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 337.669,81      337.669,81 

Clients per vendes i prestacions de serveis  50.319,20      50.319,20 

Clients, empreses del grup i associades 6.380,00      6.380,00 

  Deutors diversos 280.970,61      280.970,61 

Inversions financeres a curt termini 0,00      0,00 

TOTAL 337.669,81      337.669,81 

 
Els imports dels passius financers amb venciment determinat o determinable són els 

següents: 
 
 Venciment en anys 

Un Dos Tres Quatre Cinc 
Més de 

5 
TOTAL 

Deutes 24.208,05 14.400,00     38.608,05 

Deutes amb entitats de crèdit  0,00      0,00 

Altres passius financers 24.208,05 14.400,00     38.608,05 

Deutes amb empreses del grup i 
associades 

0,00      0,00 

Creditors comercials no corrents 0,00      0,00 

Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 

527.394,88      527.394,88 

Proveïdors 298.050,69      298.050,69 

Proveïdors, empreses del grup i 
associades 

49.000,00      49.000,00 

Creditors varis 159.155,04      159.155,04 

Personal 21.189,15      21.189,15 

TOTAL 551.602,93 14.400,00     566.002,93 

 
Transferències d'actius financers 

 
No s'han produït, durant l'exercici, cessions d'actius financers on part dels mateixos o la 

seva totalitat, no hagin complert les condicions per a la baixa del balanç. 
 

Actius cedits i acceptats en garantia 
 

No es disposa d'actius cedits i/o acceptats en garantia. 
 
Correccions per deteriorament de valor per risc crèdit 
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Es detallen a continuació les correccions per deteriorament per risc de crèdit que han afectat 

als crèdits, derivats i altres: 
 

CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES  LLARG TERMINI  CURT TERMINI  
SALDO INICIAL 2018   0,00 
(+) Augment per correc. valorativa per deterior.    310,00 
(+) Augment per traspassos i altres variacions     
(-) Disminució per reversió del deteriorament     
(-) Disminució per sortides i reduccions     
Disminució per traspassos i altres variacions    -310,00 
SALDO FINAL 2018   0,00 

 
CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES  LLARG TERMINI  CURT TERMINI  
SALDO INICIAL 2019   0,00 
(+) Augment per correc. valorativa per deterior.    215,00 
(+) Augment per traspassos i altres variacions     
(-) Disminució per reversió del deteriorament     
(-) Disminució per sortides i reduccions     
Disminució per traspassos i altres variacions    -215,00 
SALDO FINAL 2019   0,00 

 
Impagament o incompliment de condicions 
 

No s'ha produït cap incidència en el compliment de les obligacions amb tercers. 
Deutes amb característiques especials 
 

L'empresa no té contrets deutes de característiques especials. 
 
Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys 
 

No hi ha pèrdues o guanys nets procedents d'instruments financers. 
 
Ingressos i despeses calculades per tipus interès efectiu 
 

Al tancament de l'exercici no figuren ingressos i despeses financers calculats per l'aplicació 
del mètode de tipus d'interès efectiu. 
 
Correccions valoratives per deteriorament 
 

No s'han aplicat correccions de valor per deteriorament dels actius financers l’exercici 
actual. 
 
Ingressos imputats d'actius financers 
 

A l’exercici actual s'han registrat al compte de pèrdues i guanys ingressos financers 
relacionats amb els actius financers de l'empresa per import de 743,60 euros (1.395,00 euros al 2018). 

 
Comptabilitat de cobertures 
 

L'empresa no ha realitzat durant l'exercici cap operació de cobertura d'efectiu, ni de valor 
raonable ni d’inversió neta en negocis a l’estranger. 
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Empreses del grup, multigrup i associades 
 

L'empresa MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L.M. no té accions o 
participacions d'entitats que puguin ser considerades com a empreses del grup. 
 
Altra informació 
 
Circumstàncies especials 
 

No existeixen circumstàncies especials com ara litigis, embargaments, etc. que afectin els 
actius financers. 
 
Línies de descompte i pòlisses de crèdit 
 

L'entitat no manté cap línia de descompte. 
 

L'entitat no manté pòlisses de crèdit. Al 2018 hi havia una pòlissa de límit 120.000€, 
disposada en 3.836,99 euros.  
 
Deutes amb garantia real 

 
 No existeixen deutes amb garantia real. 

 
Informació sobre la naturalesa i nivell de risc d'instruments financers 
 
Informació qualitativa 
 

1) Risc de crèdit 
 

És el risc d'incórrer en pèrdues per l'incompliment de les obligacions contractuals de 
pagament per part d'un deutor o les variacions en la prima de risc lligades a la solvència financera 
d'aquest. La majoria dels ingressos de la societat provenen de venda d’entrades que són majoritàriament 
al comptat, i de subvencions rebudes d’administracions públiques. Per tant, el risc de crèdit és molt baix.  

 
2) Risc de liquiditat 
 
És el risc que es refereix a la possibilitat que no es pugui desinvertir en un instrument 

financer amb prou rapidesa i sense incórrer en costos addicionals significatius o al risc associat de no 
disposar de liquiditat en el moment que s'ha de fer front a les obligacions de pagament.  

  
En aquest sentit, l'empresa gestiona la liquiditat de manera que sempre pugui fer front als 

seus compromisos puntualment. Aquest objectiu s'aconsegueix amb una gestió activa de la liquiditat, que 
consisteix en un seguiment continuat de l’estructura del balanç, per terminis de venciment, detectant de 
forma anticipada l'eventualitat d'estructures inadequades de liquiditat a curt i mitjà termini, tot adoptant 
una estratègia que concedeixi estabilitat a les fonts de finançament.  

 
3) Risc de mercat 
 
Es refereix al risc que el valor d'un instrument financer pugui variar a causa dels canvis en el 

preu de les accions, els tipus d'interès o els tipus de canvi. La conseqüència d'aquests riscos és la 
possibilitat d'incórrer en disminucions del patrimoni net o en pèrdues pels moviments dels preus de 
mercat i / o per la fallida de les posicions que formen la cartera de participacions, no de negociació, amb 
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un horitzó a mitjà i llarg termini.  
Informació quantitativa 

  
Els administradors no realitzen cap estimació numèrica de l’exposició als diferents tipus de 

riscos citats anteriorment. 
 
 

8. Fons propis 
 
 

a) El capital social de l'empresa està representat pels títols que a continuació s'indiquen, a la 
data de tancament de l'exercici: 

 
SÈRIE  TÍTOLS  NOMINAL  NOMINAL TOTAL  

A         100       31,000000  3.100,00  
 
La Societat està participada al 100% per l'Ajuntament de Manresa. 

 
b) No existeixen més traves a la disponibilitat de les reserves que les derivades de 

disposicions de l'ordenament jurídic. 
 

c) L'empresa no tenia al principi de l'exercici, ni ha adquirit durant el mateix, accions o 
participacions pròpies. 

 
d) No hi ha accions de l'empresa admeses a cotització borsària. 
 
e) El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió que va tenir lloc el dia 30 de març de 2012, 

va aprovar el Pla d’ajust previst al Decret Llei 4/2012 pel qual es determinen obligacions d’informació i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de 
les entitats locals. L’Ajuntament de Manresa va presentar una relació de factures al Ministeri d’Hisenda, 
de les quals 53.138,27 euros corresponien a factures pendents de pagament de la societat municipal 
MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L. En conseqüència, en data 13 de juliol de 2012, 
l’Ajuntament de Manresa va aprovar una aportació extraordinària de caràcter no reintegrable per aquest 
import, registrada directament als Fons Propis de la societat, donat que la seva finalitat va ser finançar 
despeses generals de l’activitat. 
 

9. Situació fiscal 
 
Conciliació de l’import net d’ingressos i despeses amb la base imposable 

Degut al fet de que determinades operacions tenen diferent consideració a l’efecte de la 
tributació de l’impost sobre societats i l’elaboració d’ aquests comptes anuals, la base imposable de 
l’exercici difereix del resultat comptable. 

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost sobre societats és la 
següent: 

EXERCICI 2019 
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Comptes Pèrdues i Guanys 

Ingressos i despeses directament 
imputats al patrimoni net 

Augments Disminucions Efecte net Augments Disminucions Efecte net 

Saldo d’ingressos i despeses 
de l’exercici 

  
-56.438,38   -241,71 

Impost sobre societats 909,68  909,68  2,51  

Diferències permanents 225,00  225,00 244,22   

Diferències temporals  3.638,73 -3.638,73    

Reserva de capitalització       
Base imposable (resultat fiscal)   -58.942,43   0,00 
 

EXERCICI 2018 

 
Comptes Pèrdues i Guanys 

Ingressos i despeses directament 
imputats al patrimoni net 

Augments Disminucions Efecte net Augments Disminucions Efecte net 

Saldo d’ingressos i despeses 
de l’exercici   

2.908,92   -1.450,68 
Impost sobre societats 1.099,51  1.099,51  14,64  

Diferències permanents 389,60  389,60 1.465,32   

Diferències temporals  3.638,73 -3.638,73    

Reserva de capitalització       
Base imposable (resultat fiscal)   759,30   0,00 
 

Conciliació de la despesa per impost sobre beneficis de l’exercici: 

              2019 2018   

              

RESULTAT COMPTABLE ABANS D’IMPOSTOS x TG%    -13.882,18 1.002,11   

DIFERÈNCIES PERMANENTS          

+ Diferència permanent positiva x tg     56,25 97,40   

DEDUCCIONS APLICADES A EFECTES COMPTABLES        

- Reserva capitalització x tg        

+ Bases impo. Negatives no activades x tg     14.735,61    

IMPOST SOBRE SOCIETATS    909,68 1.099,51   

 
 
Desglossament de la despesa/ingrés per impostos sobre beneficis de l’exercici 

L’impost sobre beneficis de l’exercici s’ha calculat en base al resultat econòmic o comptable, 
obtingut de conformitat a la normativa comptable vigent, que no necessàriament ha de coincidir amb el 
resultat fiscal, entès com la base imposable de l’impost. La despesa per l’Impost sobre Beneficis 
compren tant la part relativa a la despesa per l’Impost Corrent com la corresponent a la despesa per 
l’Impost Diferit. 
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 2019 2018 

 PyG PN Total PyG PN Total 

Impost Corrent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impost Diferit 909,68 -2,51 907,17 1.099,51 -14,64 1.084,87 

  909,68 -2,51 907,17 1.099,51 -14,64 1.084,87 

 
Diferències temporals 
 

Les diferències temporals registrades en el balanç al tancament de l'exercici són: 
 

Actius per Impost diferit 

Passiu Impost 

diferit  

Actiu per Dif.  Drets per  Crèdits per  Dif. 
impost Temporànies deducc. pèrdues a  temporànies   
diferit  deduïbles  i bonif.  compensar  imposable  
    pendents  de l’exercici   

      d’aplicar    
        

Saldo inicial 2018: 8.077,99 8.077,99 0,00 0,00 -17,15 

Càrrecs:      
* Dif. temporànies deduïble x t:      
       30% Amortització no deduïble      
* Base imposable negativa activada x t       
* Cancel·lació dif. Temporània imposable x t:      
       Traspàs subvencions a resultat     14,64 
Abonaments 
* Dif. temporània imposable x t 
* Cancel·lació dif. temporània deduïble x t -1.099,51 -1.099,51 
* Compensació B.Imp. negativa ex. ant. x t  
  

Saldo final 2018: 6.978,48 6.978,48 0,00 0,00 -2,51 
Càrrecs:      
* Dif. temporànies deduïble x t:      
       30% Amortització no deduïble      
* Base imposable negativa activada x t       
* Cancel·lació dif. Temporània imposable x t:      
       Traspàs subvencions a resultat     2,51 
Abonaments      
* Dif. temporània imposable x t      
* Cancel·lació dif. temporània deduïble x t -909,68 -909,68    
* Compensació B.Imp. negativa ex. ant. x t       
 Saldo final 2019:      

 6.068,80 6.068,80 0,00 0,00 0,00 
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Bases imposables negatives 
 

Es detallen a continuació les bases imposables negatives pendents de compensar: 
 

CONCEPTE  A COMPENSAR  APLICAT  PENDENT  
B. I. Neg. Règ. General Exer. 2019 58.942,43 0,00 58.942,43 
B. I. Neg. Règ. General Exer. 2017 1.421,84 0,00 1.421,84 
B. I. Neg. Règ. General Exer. 2016  31.660,38  0,00  31.660,38  
B. I. Neg. Règ. General Exer. 2015  2.127,72  0,00  2.127,72  
B. I. Neg. Règ. General Exer. 2014  99.867,23  0,00 99.867,23 
Total  194.019,60  0,00  194.019,60 

 
Incentius fiscals 
 
 
DESCRIPCIÓ DED. 

GENERADA  
DED. 

APLICADA  
DED. 

PENDIENTE  
Deducció 5% amortització no 
deduible any 2016 

               
64,88 

 
0,00 

 
64,88   

Deducció 5% amortització no 
deduible any 2017 

 
181,94 

 
0,00 

 
181,94  

Deducció 5% amortització no 
deduible any 2018 

 
181,94 

 
0,00 

 
181,94  

Deducció 5% amortització no 
deduible any 2019 

 
181,94 

 
0,00 

 
181,94  

 
 
Impost a pagar 
 

 2019 2018 
Base imposable total -58.942,42 759,30 
Tipus general  25% 25% 
Quota 0,00 189,93 
Deduccions per incentius   

Deduccions per reinversió   
Deduccions % Amort. No deduïble  -189,93 
Retencions -18.312,16 -17.237,40 
Pagaments a compte   
Total Quota a tornar -18.312,16 -17.237,40 

 
 
Altra informació 
 

No existeixen provisions derivades de l'impost sobre beneficis ni esdeveniments posteriors 
al tancament que suposin una modificació de la normativa fiscal que afecti als actius i passius fiscals 
registrats. 

 
Els impostos als quals la Societat està subjecta, no han estat inspeccionats per part de les 

autoritats fiscals. Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d'impostos no es poden 
considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el 
període de prescripció legalment establert. En conseqüència, i amb motiu d'eventuals inspeccions, 
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podrien sorgir passius addicionals als registrats per la Societat. Tot i això, la Direcció de la Societat 
considera que aquests passius, en cas de produir-se, no serien significatius en comparació als fons 
propis i els resultats obtinguts. 
 
Altres tributs 
 

No hi ha cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres tributs, estant 
oberts a inspecció en els mateixos termes que la resta d'impostos als que està subjecta la Societat. 
 

10. Ingressos i despeses 
 
Aprovisionaments 
 

La partida d'aprovisionaments que es reflecteix en el compte de pèrdues i guanys queda 
desglossada de la següent manera: 

 
APROVISIONAMENTS  IMPORT 2019 IMPORT 2018 
Consum de mercaderies  1.313.816,43 1.100.404,94 
  a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:  1.330.677,82 1.100.404,94 
    - nacionals  1.305.003,77 1.084.748,19 
    - adquisicions intracomunitàries  25.674,05 15.656,75 
    - importacions    
  b) Variació d'existències  -16.861,39  
Consum mat.primeres i altres materials consumibles    
  a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:    
    - nacionals    
    - adquisicions intracomunitàries    
    - importacions    
  b) Variació d'existències    
Altres despeses externes 58.307,63 61.871,40 

 
Càrregues socials 
 

La partida de càrregues socials que es reflecteix en el compte de pèrdues i guanys queda 
desglossada de la següent manera: 

 
CONCEPTE  IMPORT 2019 IMPORT 2018  
Càrregues socials  151.210,40 144.659,52 
  a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa  146.652,80 141.985,98 
  b) Aportacions i dotacions per pensions    
  c) Altres càrregues socials  4.557,60 2.673,54 

 
Permuta de béns no monetaris i serveis 
 

No s'han realitzat vendes de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no 
monetaris i serveis. 
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Resultats originats fora de l'activitat normal de l'empresa 
 

Els resultats originats fora de l'activitat normal de l'empresa i inclosos a la partida "Altres 
resultats" són de 6.921,24 euros (19.121,94 euros en l’exercici 2018) corresponents a regularitzacions de 
diversos comptes (al 2018, per la indemnització i despesa extraordinària d’un sinistre en les instal·lacions 
de la societat). 

 

 
11. Provisions i contingències 
 
Provisions 
 

No hi ha cap provisió reconeguda al balanç ni existeix cap moviment de provisions durant 
l’exercici. 
 
Contingències 

 
A judici de l’Administració no existeixen contingències que puguin implicar sortides de 

recursos d’imports significatius. 
 

 
12. Informació sobre medi ambient 
 

Els sotasignats, com Administradors de la Societat esmentada, manifesten que en la 
comptabilitat corresponent als presents comptes anuals no existeix cap partida de naturalesa 
mediambiental que hagi de ser inclosa en la Memòria d'acord a les indicacions de la tercera part del Pla 
General de Comptabilitat (Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre). 

 
13. Retribucions a llarg termini al personal 
 

L'empresa no realitza retribucions a llarg termini. 

 
14. Transaccions amb pagaments basats en instruments de 
patrimoni 
 

No existeixen compromisos de pagament basats en instruments de patrimoni ni referenciats 
al valor d'aquests. 

 
15. Subvencions, donacions i llegats 
 
Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 

A continuació es detallen les subvencions, donacions i llegats que apareixen en el balanç, 
així com els imports imputats en el compte de pèrdues i guanys: 
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SUBVENCIONS, ETC., ATORGATS PER 
TERCERS  

IMPORT 2019  IMPORT 2018  

Que apareixen en patrimoni net del balanç  0,00 241,71 
Imputats en el compte de pèrdues i guanys  873.282,00 849.719,50 

 
Anàlisi del moviment 
 

A continuació, es detalla el moviment: 
 

MOVIMENT SUBVENCIONS, DONACIONS I 
LLEGATS  

IMPORT 2019  IMPORT 2018 

Saldo al inici de l'exercici  241,71               1.692,39 
(+) Rebudes en l'exercici  873.282,00 849.719,50 
(+) Conversió deutes ll/t en subvencions    
(+) Altres moviments  2,51 14,65 
(-) Subvencions traspassades al resultat exercici  -873.526,22 -851.668,25 
(-) Imports retornats    
(-) Altres moviments    
Saldo al tancament de l'exercici  0,00 241,71 

 
Origen de les subvencions, donacions i llegats 
 

S'indica a continuació l'ens públic que ha atorgat les subvencions rebudes durant l’exercici: 
 

SUBVENCIONS A L’EXPLOTACIÓ 
 
NOM ENTITAT PÚBLICA OTORGANT  TIPUS 

D'ADMINISTRACIÓ  
IMPORT 
2019 

IMPORT 
2018 

AJUNTAMENT DE MANRESA  LOCAL  564.282,00 563.719,50 
DEPARTAMENT DE CULTURA GENERALITAT – 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 

AUTONÒMICA  180.000,00 165.000,00 

OBRA SOCIAL LA CAIXA ENTITAT PRIVADA 30.000,00 30.000,00 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PROVINCIAL 88.000,00 80.000,00 
FUNDACIÓ DAMM ENTITAT PRIVADA 11.000,00 11.000,00 
TOTAL 873.282,00 849.719,50 

 
Les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Manresa, soci únic de l’entitat, estan 

destinades a finançar la programació estable d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de 
les arts escèniques i la música que desenvolupa la societat, considerades d’interès general o públic. 

 
16. Fets posteriors al tancament 
 
Fets posteriors al tancament que no afecta als comptes anuals però si a la memòria 
 

El passat 11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va elevar la situació 
d’emergència de salut pública ocasionada pel brot del coronavirus (COVID-19) a pandèmia internacional. 
La ràpida evolució dels fets, a escala nacional i internacional, ha suposat una crisi sanitària sense 
precedents, que ha suposat la declaració de l’estat d’alarma a Espanya i a adoptar mesures restrictives 
extraordinàries per les autoritats de salut pública.  
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Una de les principals mesures ha estat el tancament de negocis i activitat amb risc de 
contagi i el confinament de la població, amb excepció dels serveis essencials. En concret, el RD 
463/2020, de 14 de març, va decretar la suspensió de les activitats de formació que es presten de forma 
presencial, i les activitats de caràcter cultural, entre les quals s’enumera expressament, la de “teatre”. En 
conseqüència, la societat va haver de procedir a la suspensió temporal de tota la seva activitat.  

 
La Societat està duent a terme les gestions oportunes amb l’objectiu de fer front a la situació 

i minimitzar el seu impacte, fent una reprogramació de les activitats previstes, reduint al màxim les 
despeses generals i havent presentat un ERTO per causes de força major, per adaptar els seus costos a 
la situació actual temporal.  

 
Al tancament de l'exercici no s'ha produït cap altre fet significatiu. 

 
17. Operacions amb parts vinculades 
 
Identificació de les parts vinculades 
 

A continuació es detallen les persones i/o empreses amb què s'han realitzat operacions 
vinculades així com la naturalesa de les relacions: 

 
NIF  IDENTIFICACIÓ  NATURALESA DE LA RELACIÓ  
P0811200E  AJUNTAMENT DE MANRESA  SOCI ÚNIC. MITJÀ PROPI DE 

L’AJUNTAMENT DE MANRESA. 
 

Detall de l'operació i quantificació 
 

A continuació es detallen les operacions amb parts vinculades en l'exercici actual 
separadament per a cadascuna de les diferents categories. La informació es presenta de forma 
agregada per a aquelles partides de naturalesa similar: 
 

ENTITAT DOMINANT 
 

DESCRIPCIÓ  ENTITAT 
DOMINANT 

2019  

ENTITAT 
DOMINANT 

2018 
Prestació de serveis  24.479,09 16.103,31 
Recepció de serveis – Lloguer immoble  35.439,60 35.439,60 
Subvencions rebudes 564.282,00 563.719,50 

 
Saldos pendents d'actius i passius 
 

Es mostren a continuació el detall dels saldos pendents, correccions valoratives per deutes 
de dubtós cobrament i les despeses reconegudes en l'exercici com a conseqüència de deutes 
incobrables o de dubtós cobrament, de forma separada per a cadascuna de les categories següents: 
 

ENTITAT DOMINANT 
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DESCRIPCIÓ  ENTITAT 
DOMINANT 

2019 

ENTITAT 
DOMINANT 

2018 
B) ACTIU CORRENT      
1. Deutors comercials i altres comptes a cobrar      
   Clients per vendes i prestació de serveis a curt termini  6.380,00 5.669,99 
   Deutors diversos   
D) PASSIU CORRENT    
2. Creditors comercials i altres comptes a pagar    
    Proveïdors  49.000,00 59.500,00 

 
No és necessari realitzar correccions valoratives pels crèdits anteriors. 

 
Sous, dietes i remuneracions 
 
Òrgan d’Administració 
 

Durant l’exercici no s’ha meritat cap import en concepte de sous, dietes o remuneracions als 
membres de l’Òrgan d’Administració de la Societat. 
 
Personal alta direcció 
 

A continuació es detallen els imports meritats pel personal d'alta direcció: 
 

CONCEPTES  IMPORT 2019 IMPORT 2018  
1.Sous, dietes i altres remuneracions  62.391,21 60.856,89 

 
Conflicte d’interessos i Participacions dels administradors 
 

No s’han produït situacions de conflicte d’interès, directe o indirecte, entre els 
administradors i la Societat.   

 
Actualment, els administradors o persones vinculades a aquests, d’acord amb l’article 231 

de la Llei de Societats de Capital, no posseeixen participacions en altres societats amb el mateix, anàleg 
o complementari objecte social. 

 

18. Altra informació 
 
Nombre mig de persones empleades 
 

A continuació es detalla la plantilla mitja de treballadors, agrupats per categories: 
 

DESGLOSSAMENT PERSONAL MIG PER 
CATEGORIES ANY 2019 

ANY 2019 ANY 2018 

Categoria  Homes  Dones Homes Dones 
ADMINISTRADORS       
GERENT 1,00  1,00  
RESPONSABLES DE DEPARTAMENT 1,00 2,00 1,00 3,00 
PROFESSORS 1,06 2,15 2,00 2,30 
TÈCNICS  9,80 9,29 10,02 7,03 
Total  12,86 13,44 14,02 12,36 
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Honoraris facturats per l'empresa auditora 
 

Els honoraris i despeses per serveis professionals prestats per l'empresa auditora dels 
comptes anuals de l'empresa, en relació amb l'auditoria de comptes anuals de l'exercici 2019, han estat 
de 4.020,00 euros (3.945,00 euros en l’exercici 2018). 

 

19. Informació segmentada 

L'entitat pot formular compte de pèrdues i guanys abreujat, per tant, no és necessari incloure 
aquesta informació. 

 
20. Informació sobre drets d'emissió de gasos d'efecte 
hivernacle 
 

Durant l'exercici, no s'han produït despeses derivades d'emissions de gasos d'efecte 
hivernacle. 

 
21. Informació sobre el període mitjà de pagament a 
proveïdors. D.A 3a. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol 
 

A continuació es detalla el període mitjà de pagament als proveïdors (termini que transcorre 
des del lliurament dels béns o la prestació dels serveis a càrrec del proveïdor i el pagament material de 
l'operació) en l'exercici així com els ràtios de les operacions pagades i de les operacions pendents de 
pagament: 

 

IMPORT 2019 IMPORT 2018 

Dies Dies 

Període mig de pagament a proveïdors 103,13 100,77 

Rati d’operacions pagades 104,07 98,49 

Rati d’operacions pendents de pagament 99,68 108,46 

Import (€) Import (€) 

Total pagaments realitzats 1.853.615,67 1.592.553,23 

Total pagaments pendents 506.205,73 473.231,44 
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Situació de l'entitat 
 
Situació de l'entitat 
 

L'entitat MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, S.L.M. està en ple desenvolupament 
de les seves activitats econòmiques, el volum i característiques de les quals es poden observar a través 
dels diferents components del compte de pèrdues i guanys inclosa dins els comptes anuals. 
 
Composició de l'estructura del Balanç 
 

A continuació es detalla determinada informació que pretén aclarir la situació de l'entitat 
presa dels diferents estats financers: 

 
En primer lloc s'inclou un quadre representatiu de l'estructura econòmica i financera del 

balanç de l'entitat al tancament de l'exercici. 
 

ACTIU  IMPORT 2019  PERCENTATGE  

Actiu no corrent             256.366,30                    27,98  

Actiu corrent              659.773,43                    72,02  

TOTAL ACTIU              916.139,73                  100,00  

 
 

PASSIU  IMPORT 2019  PERCENTATGE  

Patrimoni net              -49.069,12                   -5,36  

Passiu no corrent               14.400,00                     1,57  

Passiu corrent              950.808,85                  103,79  

TOTAL PASSIU              916.139,73                  100,00  

 
 

L'entitat compta amb un capital de 3.100,00 euros que representa el seu finançament propi, 
juntament amb aportacions posteriors dels socis i els beneficis no distribuïts. 

. 
L'entitat té un endeutament total de 965.208,85 euros, estant distribuït en deutes a curt 

termini que representen un 98,51%  i un import de 950.808,85 euros i, en deutes a llarg termini per 
14.400,00 euros, representant un 1,49%. 
 

Al tancament de l'exercici l'immobilitzat intangible importava 64.248,24 euros, com a valor 
històric d'adquisició, havent estat ja amortitzat en 51.472,55 euros, la qual cosa representa una 
depreciació del 80,12%. L'import pendent d'amortitzar és d'12.775,69 euros. 
 

Al tancament de l'exercici l'immobilitzat material importava 738.730,40 euros, com a valor 
històric d'adquisició, havent estat ja amortitzat a 501.208,59 euros, el que representa una depreciació 
67,85%. L'import pendent de amortitzar és de 237.521,81 euros. 
 

La tresoreria de l'entitat al tancament de l'exercici era de 60.368,92 euros que comparada 
amb els deutes a curt termini, que importaven 950.808,85 euros, representa un 6,35%. 
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Ràtio d'Endeutament 
 

La relació entre fons propis i aliens dins de l'estructura financera presenta el següent 
esquema: 

 

FONS PROPIS I ALIENS  IMPORT 2019  PERCENTATGE  

Fons propis              -49.069,12                    -5,36  

Fons aliens              965.208,85                  105,36  

 
 
Rendibilitat 
 

El benefici de l'entitat en l'exercici considerat és -55.528,70 euros abans d'impostos i 
-56.438,38 euros després d'impostos.  

 
Evolució dels negocis durant el 2019 
 
Esdeveniments importants 
 

La Societat té dues grans fonts d’activitat, per una banda, l’activitat principal, com a 
responsable de la programació d’arts escèniques municipal, basada en la contractació d’espectacle i la 
venda d’entrades i abonaments, i d’altra banda, l’activitat secundària, relacionada amb la gestió i 
organització d’altres activitats als espais gestionats. 

 
L’activitat principal ha incrementat un 16,92% en l’exercici 2019, però els costos de l’activitat 

principal també han incrementat respecte als de l’exercici anterior, ja que han augmentat els caixets i han 
disminuït els espectacles de producció pròpia, el què ha provocat les pèrdues en l’exercici.  

 
L’activitat secundària s’ha reduït lleugerament respecte l’any anterior, a causa de la 

disminució d’ingressos per lloguer d’espais i per formació.  

 
Evolució previsible de la societat 
 

La difícil situació actual derivada de la pandèmia mundial del coronavirus exigeix una 
màxima prudència a l’hora d’analitzar les perspectives de la societat pel proper any.  

 
En aquests moments, l’impacte de la crisis sanitària és difícilment quantificable, tot i que el 

tancament total de l’activitat suposarà una caiguda de l’activitat i els ingressos durant l’exercici 2020, així 
com haver d’afrontar una complicada situació financera. En aquest sentit, la Societat espera poder fer-hi 
front amb el suport econòmic i financer del soci únic. 

 
Fets posteriors  
 

El passat 11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va elevar la situació 
d’emergència de salut pública ocasionada pel brot del coronavirus (COVID-19) a pandèmia internacional. 
La ràpida evolució dels fets, a escala nacional i internacional, ha suposat una crisi sanitària sense 
precedents, que ha suposat la declaració de l’estat d’alarma a Espanya i a adoptar mesures restrictives 
extraordinàries per les autoritats de salut pública.  
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Una de les principals mesures ha estat el tancament de negocis i activitat amb risc de 
contagi i el confinament de la població, amb excepció dels serveis essencials. En concret, el RD 
463/2020, de 14 de març, va decretar la suspensió de les activitats de formació que es presten de forma 
presencial, i les activitats de caràcter cultura, entre les quals s’enumera expressament, la de “teatre”. En 
conseqüència, la societat va haver de procedir a la suspensió temporal de tota la seva activitat.  

 
La Societat està duent a terme les gestions oportunes amb l’objectiu de fer front a la situació 

i minimitzar el seu impacte, fent una reprogramació de les activitats previstes, reduint al màxim les 
despeses generals i havent presentat un ERTO per causes de força major, per adaptar els seus costos a 
la situació actual temporal.  

 
Segons el parer de l'Administració de l'empresa posteriorment al tancament de l'exercici no 

s'ha produït cap altre fet que, encara no afectant als Comptes Anuals, el seu coneixement sigui útil per a 
l'usuari dels estats financers. 

 
Principals riscos i incerteses 
 
Informació sobre la naturalesa i nivell de risc d'instruments financers 
 
Informació qualitativa 
 
Risc de crèdit 
 

És el risc d'incórrer en pèrdues per l'incompliment de les obligacions contractuals de 
pagament per part d'un deutor o les variacions en la prima de risc lligades a la solvència financera 
d'aquest. La majoria dels ingressos de la societat provenen de venda d’entrades que són majoritàriament 
al comptat, i de subvencions rebudes d’administracions públiques. Per tant, el risc de crèdit és molt baix.  
 
Risc de liquiditat 

 
És el risc que es refereix a la possibilitat que no es pugui desinvertir en un instrument 

financer amb prou rapidesa i sense incórrer en costos addicionals significatius o al risc associat de no 
disposar de liquiditat en el moment que s'ha de fer front a les obligacions de pagament.  

  
En aquest sentit, l'empresa gestiona la liquiditat de manera que sempre pugui fer front als 

seus compromisos puntualment. Aquest objectiu s'aconsegueix amb una gestió activa de la liquiditat, que 
consisteix en un seguiment continuat de l’estructura del balanç, per terminis de venciment, detectant de 
forma anticipada l'eventualitat d'estructures inadequades de liquiditat a curt i mitjà termini, tot adoptant 
una estratègia que concedeixi estabilitat a les fonts de finançament.  

 
Risc de mercat 

 
Es refereix al risc que el valor d'un instrument financer pugui variar a causa dels canvis en el 

preu de les accions, els tipus d'interès o els tipus de canvi. La conseqüència d'aquests riscos és la 
possibilitat d'incórrer en disminucions del patrimoni net o en pèrdues pels moviments dels preus de 
mercat i / o per la fallida de les posicions que formen la cartera de participacions, no de negociació, amb 
un horitzó a mitjà i llarg termini. 

 
Activitats en matèria d'investigació i desenvolupament 
 
La societat no ha realitzat activitats en matèria d’investigació i desenvolupament. 
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