MANRESANA D’ EQUIPAMENTS ESCÈNICS S.L.

Informe de gerència pel pressupost 2019

Es presenten a l’aprovació del Consell d’administració de Manresana d’Equipaments Escènics,S.L.M. els
pressupost per l’exercici 2019.
El pressupost 2019 respecte a 2018 no compte cap variació significativa. Es preveu un increment del 1,4%,
explicat bàsicament per l’increment inflacionari.
Destaquem per la seva impotància conceptual, més que numèrica, la previsible disminució dels ingressos
provinents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquest ajut es vincula mitjançant
un conveni d’ambdues entitats amb MEES on es subvencionen les activitats de programació, comunicació
i servei educatiu. Els pressupostos d’aquestes entitats no està previst que augmentin, però sí que ho ha
fet el nombre de Teatres i activitats acollits en aquest ajut.
L’estructura d’ingressos es manté com els darrers anys, els ingressos propis representen el 65% dels
ingressos totals, amb un 42% provinent de la venda d’entrades i un 23% d’altres ingressos propis. El 35%
restant són ingressos públics (25% Ajuntament de Manresa, 7% Generalitat de Catalunya i 3% de la
Diputació de Barcelona).
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Pel que respecta a les despeses, també es manté l’estructura respecte al 2017. Destaquem que a partir
del curs vinent l’Aula de Teatre haurà de sortir a concurs públic, degut a la nova llei de contractació amb
el sector públic. Això fa augmentar la partida de despeses d’Aula de Teatre i disminuir la de Sous i Salaris
de formació. Aquesta disminució compensa l’increment de la despesa de personal per l’increment dels
sous previstos pel 2019 del 2,25%.

Pressupost
2019

2018

Variació

INGRESSOS EXPLOTACIÓ
Ingressos taquillatge i gires
Lloguer Espai gastronòmic
Lloguer espais
Aula de teatre
Ajuntament de Manresa
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Patrocinadors
Altres ingressos explotació

2.220.000,00 €
932.718 €
90.000 €
183.000 €
120.000 €
564.282 €
155.000 €
75.000 €
100.000 €

2.190.000,00 €
923.218 €
90.000 €
170.000 €
97.500 €
564.282 €
165.000 €
80.000 €
100.000 €

1,4%
1%
0%
8%
23%
0%
-6%
-6%
0%

DESPESES EXPLOTACIÓ
Despeses programació
Despeses lloguers d'espais
Despeses Aula de teatre
Arrendaments
Neteja, reparacions i manteniment
Serveis professionals independents
Assegurances
Serveis bancaris
Publicitat i comunicació
Subministraments
Tributs
Despeses de Personal
Amortitzacions
Altres despeses explotació

2.220.000,00 €
945.000,00 €
18.000,00 €
91.000,00 €
50.000,00 €
165.000,00 €
18.000,00 €
28.000,00 €
8.000,00 €
105.000,00 €
121.000,00 €
18.000,00 €
560.000,00 €
63.000,00 €
30.000,00 €

2.190.000,00 €
941.000,00 €
10.000,00 €
68.000,00 €
50.000,00 €
167.000,00 €
22.000,00 €
28.000,00 €
6.000,00 €
103.000,00 €
125.000,00 €
15.000,00 €
555.000,00 €
70.000,00 €
30.000,00 €

1,4%
0%
80%
34%
0%
-1%
-18%
0%
33%
2%
-3%
20%
1%
-10%
0%
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Respecte a les inversions previstes de cara al 2019 s’implementaran algunes de les inversions previstes
pel trienni 2015-2018 que no es van dur a terme, bàsicament en la modernització escenotècnia del Teatre
Kursaal. Actualment estem avaluant els costos d’aquestes inversions pendents i estem mirant de
programar-les al calendari.
El resultat econòmic previst per l’exercici 2018 es positiu, i esperem ajudin a compensar els fons negatius
de la Societat.

***********************
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