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1. SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

BENVOLGUTS MUTUALISTES,

Per primera vegada m’adreço a tots 
vostès des de la publicació d’una 
Memòria de les activitats anuals de 
la Mútua de Granollers, tota vegada 
que vaig assumir la presidència de 
l’entitat a finals de l’any passat. És, 
per tant, un moment especial per a 

mi i el vull aprofitar per saludar-los amb tota la cordialitat i 
proximitat possible, no en va la Mútua és un projecte soli-
dari que continua vigent gràcies a la complicitat de tots, dels 
socis, dels directius i de tot l’equip humà que treballa amb 
nosaltres.

Així doncs, avui els presentem els resultats de la gestió de 
l’any 2012, un any molt difícil, amb un entorn general de 
gran i profunda crisi, però en el que la Mútua de Granollers 
ha sabut mantenir tots els seus serveis, sense cap retallada, i 
amb resultats finals positius. Sens dubte la bona feina de tot 
l’equip humà que gestiona el dia a dia de la nostra entitat, ho 
ha fet possible i això és molt d’agraïr!

Al llarg de l’exercici passat, hem continuat desenvolupant 
el CEMAV (Centre de Medicina Avançada del Vallès) amb 
un creixement constant en totes les especialitats que allà es 
duen a terme i amb la clara voluntat d’oferir els millors ser-
veis mèdics als nostres associats i, alhora, consolidar aquest 
projecte estratègic tant fonamental pel futur de La Mútua.

De nou han estat milers i milers els actes mèdics portats a 
terme, com milers i milers continuen sent les persones que 
confien la seva salut a la nostra Mútua. A la Memòria que els 
presentem trobaran totes les dades que ho corroboren, per a 
mi, més enllà de la fredor dels números i de les estadístiques 
(d’altre banda imprescindibles) és important transmetre el 
convenciment de que en ple segle XXI el model mutualista, 

iniciat amb força a Catalunya des de finals del segle XIX, 
continua més vigent i necessari que mai. Pensem que, en 
uns moments en que les administracions públiques no po-
den absorbir totes les necessitats que la societat demanda, 
ha de ser la pròpia societat la que s’impliqui en la recerca 
de solucions.

Mútua de Granollers, des de la seva posició líder del sector 
de les assegurances mèdiques al Vallès Oriental, i amb una 
creixent implantació a Barcelona (sobretot des de la fusió 
amb MEPS) i en d’altres comarques properes (com la Selva 
per la fusió amb la Mútua Montseny), presenta una ofer-
ta complementaria idònia per, conjuntament amb la xarxa 
pública d’hospitals i centres d’atenció primària, abastir a la 
població del millor servei mèdic possible. 

Estem convençuts, per tant, que Mútua de Granollers, 
contemplada com una iniciativa solidaria construïda entre 
més de 19.000 persones, és una de les solucions reals per a 
aquest nou model de societat que l’actual crisi ha vingut a 
configurar.

Ben cordialment,

President. Ramón Daví Navarro.
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BENVOLGUT MUTUALISTA,

MÚTUA DE GRANOLLERS MPS 
realitza, a més de l’activitat assegu-
radora pròpia d’una mutualitat de 
previsió social, la provisió de serveis 
sanitaris a través d’una clínica  prò-
pia a Granollers i de les seves dele-
gacions assistencials de Caldes de 

Montbui, Sant Celoni i Arbúcies.  

Aquesta activitat sanitària es fa atenent als assegurats o mu-
tualistes a l’empara de les prestacions que atorga la pòlissa 
asseguradora de salut contractada amb la Mútua, i a tercers, 
en virtut de contractes assistencials signats per la Mútua 
amb diferents col·lectius o particulars.

D’acord amb això, i seguint la línia dels darrers anys, els 
presentem les dades més rellevants d’aquesta activitat  i de 
la seva gestió econòmica.

Així, per començar els presentem l’informe de gestió on 
hi poden veure les principals magnituds econòmiques de 
la nostra Entitat, una aproximació a l’evolució del negoci 
assegurador en forma de primes emeses, composició de la 
cartera, provisions tècniques i inversions i marge de solvèn-
cia. Finalment, hi ha una avaluació del negoci assistencial 
per a tercers i una valoració de l’exercici. Els convidem a 
llegir-lo atentament, ja que demostren l’esforç de tot un any 
de treball.

Seguidament es mostren, en taules comparatives dels dos 
darrers anys, l’activitat realitzada pels mutualistes (activi-
tat asseguradora) d’acord amb grans cobertures sanitàries 
(altes, estades, intervencions quirúrgiques, proves diagnòs-
tiques, actes terapèutics, etc.) i les prestacions atorgades a 
l’empara dels productes complementaris (indemnització, 

decessos, dental, assistència en viatge).

Les dades més rellevants en aquest sentit reflecteixen una 
davallada total en el nombre de visites a consultes exter-
nes i un augment de l’activitat assistencial més pròpia d’un 
hospital i, concretament, del nostre hospital, la Clínica del 
Carme. Així, el nombre d’ingressos, estades, cirurgia ambu-
latòria i endoscòpies són superiors als del darrer any. Aquest 
fet consolida la nostra Clínica com a referent pels nostres 
assegurats.

Com no podria ser d’altra manera, aquest augment de 
l’atenció mèdica feta amb mitjans propis i pels nostres mu-
tualistes, fa que l’activitat assistencial total de la nostra xar-
xa assistencial, també augmenti. Cal fer palès l’augment de 
l’activitat per a tercers en les processos de cirurgia ambula-
tòria, urgències i rehabilitació.

La traducció econòmica detallada d’aquesta activitat es fa 
evident en el compte de resultats i el balanç de situació.

Per acabar, poden veure el pressupost per a l’any 2013 i con-
sultar els informes d’auditoria i de la comissió de control.

Atentament,

Director General.  Ricard Blanch i Mas. 

2. INTRODUCCIÓ
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1. Evolució del negoci assegurador
S’acaba un any 2012 amb una preocupant desacceleració 
del ritme de creixement global. La zona euro va entrar 
en recessió en el tercer trimestre del 2012 per segona ve-
gada en 4 anys. L’Ipc del 2012 va situar-se en una taxa 
negativa del -0’6%, degut bàsicament a la gran debilitat 
en la demanda interna, doncs tot i els retrocessos en la 
demanda externa, aquesta va tenir una aportació positi-
va al PIB del 1,7%. Tot i que el consum privat va tenir 
un creixement nul, la principal causa de la caiguda de la 
demanda interna ha estat la reducció de la inversió, tan 
pública com privada. La contenció en el consum privat és 
pel retrocés en la renta disponible de les famílies que s’ha 
vist reduïda degut a l’evolució del mercat laboral, que ha 
tancat el 2012 amb una taxa d’atur de l’11,7%.

A Espanya la situació és més agreujada que en la zona 
euro. El PIB del 2012 ha tancat amb una caiguda de 
l’1,9%, la taxa d’atur s’ha situat a finals del 2012 en un  
26,2% i l’Ipc ha tancat a un 2,9%.

En el sector assegurador espanyol, a nivell agregat, les 
primes han caigut un 5,32%. L’estalvi gestionat a tra-
vés de productes d’assegurances de vida ha crescut un 
1,51%, i en les primes de no vida aquestes han experi-
mentat un retrocés d’un 1,93%, degut bàsicament a la ne-
gativa evolució de l’activitat econòmica. Dins les assegu-
rances de no vida, les d’automòbil han experimentat una 
caiguda d’ingressos del 5,8% degut a la reducció del parc 
d’automòbils i a la gran competència en els preus. En els 

multiriscos la facturació de primes va pujar un 0,56% i 
en els productes de salut l’augment va ser d’un 3%. En 
la resta de productes de vida les primes s’han reduït un 
2,64%.

Les primes emeses netes d’anul·lacions de la Mútua de 
Granollers a l’exercici 2012 han arribat als 10.544.737,31, 
el que representa un augment d’un 0,8% respecte 
l’exercici anterior. Aquest augment és conseqüència de 
la compensació entre l’augment de tarifes practicat en el 
2012, d’aproximadament un 2%, i la pèrdua de cartera.

En relació al número d’assegurats cal destacar que el 
creixement sostingut d’assegurats que la Mútua de Gra-
nollers havia aconseguit mantenir en els darrers anys va 
trencar-se en el 2009 i a partir d’aleshores hi ha hagut 
una caiguda constant en el número d’assegurats. De fet 
la caiguda d’assegurats no ha estat tan intensa com en 
anys anteriors doncs s’ha potenciat la comercialització 
de productes amb cobertures més reduïdes i productes de 
copagament sanitari, que al tenir una prima inferior han 
actuat com a refugi de possibles baixes.

3. INFORME DE GESTIÓ

MAGNITUDS ECONÒMIQUES PRINCIPALS

PÒLISSA 2012 2011 NET

"La Mútua Quirúrgica"       689        736     -47

"La Mútua  Ambulatòria"  1.164   1.144      20

"Ambulatòria Empreses"          18          19        -1

"Ambulatòria Empreses Plus"       123       134     -11

"La Mútua Familiar" 12.065 12.390  -325

"La Mútua Montseny"                              739       817     -78
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En el capítol de despeses tècniques, la partida principal 
correspon al cost de les prestacions, que per a l’exercici 
2012 han pujat a 8.569.938,19 euros. Aquesta partida ha 
augmentat en 5.172,87 euros respecte l’exercici anterior, 
un 0,1%. L’exercici 2012 ha tancat amb una taxa de si-
nistralitat del 82%, que representa una disminució d’un 
0,59% respecte 2011.
En el transcurs de l’exercici 2012 s’ha aplicat un control 
molt exhaustiu de la despesa tècnica i s’han definit po-
lítiques de gran contenció el que ha permès tancar amb 
un resultat tècnic de 419.367,50 euros, que ha suposat 
augmentar el resultat tècnic en un 11,8% respecte el de 
l’exercici precedent.

Pel que fa a l’evolució de les provisions tècniques i 
les inversions han mantingut un nivell molt similar a 
l’exercici 2011. Concretament les provisions tècniques 
s’han situat en 2.161.309,66 euros. Les inversions aptes 

per a la cobertura de les provisions tècniques s’han si-
tuat en 5.989.051,96 euros que representa un superàvit 
de 3.827.742,3 euros. Al tancament de l’exercici 2011 el 
superàvit va situar-se en 3.825.00,68 euros.

D’acord amb la legislació vigent, les Mutualitats de Pre-
visió Social han de disposar d’un Patrimoni Propi no 
compromès anomenat marge de solvència que excedeixi 
d’una quantitat mínima, calculat d’acord amb aques-
ta reglamentació específica. Al tancament del 2012 el 
patrimoni propi no Compromès excedeix notablement 
l’import de la quantitat mínima, presentant a nivell total 
un superàvit de 12,06 milions d’euros.

2. Evolució del negoci assistencial per a tercers
En relació a l’augment de facturació que la Mútua de Gra-
nollers havia aconseguit en els darrers anys, pels serveis 
mèdics que es presten a tercers (no socis de la Mútua), el 
2012 ha tancat amb un decrement en la facturació d’un 
1,4%. Tot i aquest retrocés, l’obertura de la Clínica del 
Carme a tercers ha permès contenir la baixada.

3. Valoració de l’exercici
El resultat abans d’impostos de l’exercici 2012 ha estat 
de 203.407 euros, que suposa una reducció del 58,30% 
respecte l’exercici precedent. Aquest resultat ha situat els 
Fons Propis de la Mútua en 13.696.769,22 euros, confir-
mant la solidesa financera de l’entitat.
Les actuacions més rellevants aquest any 2012 han estat, 
pel que fa a la vessant asseguradora; contenir els núme-
ros de baixes d’assegurats i ampliar el quadre mèdic de 
l’entitat a tot el territori català.

En relació a l’activitat assistencial s’ha centrat fonamen-
talment en la consolidació i l’ampliació dels serveis que 
ofereix el Centre de Medicina Avançada del Vallès (CE-
MAV), inaugurat el 18 de juny del 2010. Les empreses 
que són: “Centre de Diagnòstic per a la imatge del Vallès SL” 

"La Mútua  Amiga"       214       159       55

"La Mútua Total"          79           71          8

"La Mútua  Assistència"       644       406    238

“La Mútua  Complementària"          87          86          1

"La Mútua Dental"                                           571      313    258

"Servingrés"       149       165     -16

"SegurDC"        604      615     -11

“La Mútua  Accidents"       845       937     -92

“La Mútua Hospitalització"       843       907     -64

“Pòlissa Mèdica”          25          17         8

“Pòlissa Bàsica”          45           52           -7

“Pòlissa Estrella”    2.542    2.622        -80

21.446 21.590    -144

INFORME DE GESTIÓ
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(CEDIV), “Cemav Dental SL”, “Cemav Podologia SL”, 
“Cemav Oftalmologia SL” i “Dependentia Vallès SL”.

A hores d’ara més de 20.000 assegurats ens fan con-
fiança. Aquest fet ens referma en el nostre compromís 
social i ens esperona en el nostre treball i esforç quotidià. 
Per això ens cal aprofundir en la nostra vocació de servei 
orientada cap a la millora continua de la prestació assis-
tencial i asseguradora.

La dedicació de la Junta, la professionalitat i el treball de 
l’equip directiu i de tots els treballadors de “La Mútua” 
són, des d’aquest punt de vista, garantia de futur.
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                                  % VARIACIÓ

      2012                             2011

4. ACTIVITAT ASSEGURADORA

ALTES ESTADES 1/2 ESTADA ALTES ESTADES 1/2 ESTADA 

Quirúrgica (Clínica del Carme)              463          711           297              385             575         308

Quirúrgica              242         1.262            4             280        1.076         2

Mèdica (Clínica del Carme)                    6             25            -                    1                   8                 -

Mèdica          134         949                 4          131             918                1

 Pediàtrica              61       158                 1             80         240                 -

Hospital de dia                 63             63                  -                22                24                 -

Parts / Cesàries          156      440                  -          166         458                 -

Uci / Uvi             22         108                  -                 21                79                 -

TOTAL        1.147       3.716         306       1.086       3.378        311

ALTES ESTADES 1/2 ESTADA

Quirúrgica (Clínica del Carme)       20,26         23,65           -3,57

Quirúrgica     -13,57         17,29      100,00

Mèdica (Clínica del Carme)   500,00      212,50                      -

Mèdica          2,29            3,38      300,00

Pediàtrica       -23,75       -34,17                      -

Hospital de dia    186,36     162,50                      -

Parts / Cesàries        -6,02          -3,93                      -

Uci / Uvi          4,76       36,71                      -

TOTAL   5,62  10,01   -1,61

HOSPITALITZACIÓ
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ACTIVITAT ASSEGURADORA

2012 2011

NÚM. NÚM. % VARIACIÓ

Visites (Cl. Carme i Deleg.) 78.168 80.412    -2,79

Proves diagnòstiques (Cl. Carme i Deleg.) 10.113 10.024      0,89

Actes terapèutics (Cl. Carme i Deleg.) 2.841 2.689      5,65

Quirúrgica ambulatòria (Cl. Carme) 669 498   34,34

Visites 24.122 29.678 -18,72

Proves diagnòstiques 10.731    10.624      1,01

Actes terapèutics   8.867 7.979   11,13

ACTIVITAT AMBULATÒRIA

NÚM. NÚM. % VARIACIÓ

Anàlisis clíniques (Cl. Carme i Deleg.) 11.499 11.912    -3,47

Rehabilitació (Clínica del Carme) 27.613 29.123    -5,18

Diagnòstic per la imatge  (Cl. Carme i Del.) 3.576     3.669 -2,53

Endoscòpies aparell digestiu (Cl. Carme) 366 290    26,21

Anàlisis clíniques 4.876 5.097    -4,34

Rehabilitació 2.855 3.351  -14,80

Diagnòstic per la imatge 16.356    17.024       -3,92

Endoscòpies aparell digestiu 155 163 -4,91

2012 2011

SUPORT CLÍNIC
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NÚM NÚM % VARIACIÓ

Visites urgències (Clínica del Carme)       12.599  12.571      0,22

Altres actes mèdics (Clínica del Carme)   4.773      5.078     -6,01

Assistència domiciliària        485           501     -3,19

Serveis d'ambulància           54              61  -11,48

Urgències    1.220     2.015  -39,45

2012 2011

URGÈNCIES

2012  2011 2010

NÚM NÚM NÚM

Serveis de decés         12        20            8

Assistència en viatge         83        89         74

Actes mèdics odontològics 4.632 4.851 3.674

Rescabalaments (Servingrés)         18        70          17

ASSEGURANCES COMPLEMENTÀRIES
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                                  % VARIACIÓ

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

5. ACTIVITAT ASSISTENCIAL

2012 2011

NÚM NÚM % VARIACIÓ

Ambulatoris      1.235 879 40,50

Amb ingrés 579 468 23,72

ACTIVITAT ASSISTENCIAL CLÍNICA I DELEGACIONS

ACTIVITAT QUIRÚRGICA

 2012
ALTES ESTADES 1/2 ESTADA

Mèdica i Quirúrgica           579       891           572

2011

ALTES ESTADES 1/2 ESTADA

Mèdica i Quirúrgica           468           667         571

ALTES ESTADES 1/2 ESTADA

Mèdica i Quirúrgica      23,72        33,58          0,18

1.500
1.300
1.100

900
700
500
300
100

0

2012            2011

Ambulatoris

Amb ingrés
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SUPORT CLÍNIC

2012  2011

NÚM NÚM % VARIACIÓ

Anàlisis clíniques 11.793 12.191    -3,26

Rehabilitació 39.078 39.990    -2,28

Diagnòstic per la imatge    9.195    9.812    -6,29

Endoscòpies aparell digestiu         376         308  22,08

NÚM NÚM % VARIACIÓ

Visites 83.999 87.224    -3,70

Proves diagnòstiques 10.471 10.405      0,63

Actes terapèutics    4.094    6.597 -37,94

Quirúrgica ambulatòria    1.235         996  24,00

ACTIVITAT AMBULATÒRIA 

2012  2011

45.000

35.000

25.000

15.000

5.000

0

2012            2011                

Anàlisis clíniques

Rehabilitació

Diagnòstic per la imatge

Endoscòpies aparell digestiu

Visites

Proves diagnòstiques

Actes terapèutics

Quirúrgica ambulatòria

80.000

65.000

50.000

35.000

20.000

5.000

0

2012            2011      
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 2012

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

2012  2011

URGÈNCIES

ALTES ESTADES 1/2 ESTADA

Quirúrgica (Clínica del Carme) 110      155 275

Parts / Cesàries      6        24      -

TOTAL 116    179 275

HOSPITALITZACIÓ

2011

ALTES ESTADES 1/2 ESTADA

Quirúrgica (Clínica del Carme) 118  151 263

Parts / Cesàries        7     30      -

TOTAL 125  181 263

ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER A TERCERS

NÚM NÚM % VARIACIÓ

Visites i urgències 17.906 17.533    2,13

Altres actes mèdics    5.406    5.701  -5,17

2012            2011 

Visites i urgències

Altres actes mèdics20.000

15.000

10.000

5.000

0
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2012 2011

NÚM. NÚM. % VARIACIÓ

Visites (Cl. Carme i Deleg.) 5.831 6.339    -8,01

Proves diagnòstiques (Cl. Carme i Deleg.)      358      381   -6,04

Actes terapèutics (Cl. Carme i Deleg.) 1.253 1.626       -22,94

Quirúrgica ambulatòria (Cl. Carme)      566      329  72,04

Visites         53         22      140,91

Proves diagnòstiques      369      366     0,82

Actes terapèutics      169         30      463,33

ACTIVITAT AMBULATÒRIA

% VARIACIÓ

ALTES ESTADES 1/2 ESTADA

Quirúrgica (Clínica del Carme)     -7,20    -1,10 4,56

Parts / Cesàries  -14,29       -20,00         -

TOTAL -21,40 -21,10 4,56

HOSPITALITZACIÓ
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

NÚM. NÚM. % VARIACIÓ

Anàlisis clíniques (Cl. Carme i Deleg.)       294        279     5,38

Rehabilitació (Clínica del Carme)      11.465 10.867     5,50

Diagnòstic per la imatge  (Cl. Carme i Del.)  5.619    6.143   -8,53

Endoscòpies aparell digestiu (Cl. Carme)          10           18       -44,44

Anàlisis clíniques          43           39  10,26

Diagnòstic per la imatge       229        198 15,66

2012  2011

SUPORT CLÍNIC

2012  2011
NÚM. NÚM. % VARIACIÓ

Visites urgències (Clínica del Carme) 5.307   4.962    6,95

Altres actes mèdics (Clínica del Carme)      633        623    1,61

Assistència domiciliària            1           -          -

URGÈNCIES

CENTRE DE RECONEIXEMENTS MÈDICS

2012* 2011*    2010

NÚM NÚM NÚM

Nombre de reconeixements 4.383 4.492 4.307

* Inclou CRM d’ Arbúcies.
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6. BALANÇ DE SITUACIÓ* 

A-1) Efectiu i altres actius equivalents         291.609,03       979.869,95

A-4) Actius financers disponibles per a la seva venda 9.I.c)    3.498.492,38   2.531.188,28

 I. Instruments de patrimoni     2.797.368,96                                        2.531.188,28

 II. Valors representatius de deure         701.123,42                         -

A-5) Préstecs i partides al cobrament     5.099.724,99   4.950.358,38

 II. Préstecs 15.a)    2.184.933,88                                  1.819.065,81

  2. Préstecs a entitats del grup i associades      2 . 1 8 4 . 9 3 3 , 8 8                                   1 . 8 1 9 . 0 6 5 , 8 1

 III. Dipòsits amb entitats de crèdit 9.I.d)    2.557.300,00                                  2.774.703,65

 V. Crèdits per operacions d’assegurances directa 9.I.d)             10.295,04                                            9.500,03

 IX. Altres crèdits 9.I.d)        347.196,07                                       347.088,89

  2. Resta de crèdits           347.196,07                                       3 4 7 . 0 8 8 , 8 9

A-9) Immobilitzat material i inversions immobiliàries     3.313.804,81   3.503.734,58

 I. Immobilitzat material 5    2.843.621,14                                  3.013.596,51

 II. Inversions immobiliàries 6         470.183,67                                       490.138,07

A-10) Immobilitzat intangible         153.644,84       265.824,25

 III.  Altre actiu intangible 7         153.644,84                                       265.824,25

 

A-11) Participacions en entitats del grup i associades     4.841.318,88   4.616.878,24

 III. Participacions en empreses del grup 9.III) a)      4.841.318,88                                        4.616.878,24

 

A-12) Actius fiscals         128.139,22         25.886,88

 I. Actius per impost corrent              52.349,38      25.886,88

 II. Actius per impost diferit                75.789,84                                        

A-13) Altres actius 9.III) b)        125.751,81       112.979,72

 III. Periodificacions             38.331,87                                          29.281,09

 IV. Resta d’actius             87.419,94                                          83.698,63

TOTAL  ACTIU                                      17.452.485,96                                 16.986.720,28

MÚTUA DE GRANOLLERS · MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA

*Balanç de situació a 31 de desembre de 2012 (expressat en euros)

        Notes
A) ACTIU      Memòria     2012                      2011
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A-3) Dèbits i partides a pagar 9.I. e     1.004.705,68   1.030.608,00 

 III. Deutes per operacions d’assegurances                    7.409,95          2.480,41

  1. Deutes amb assegurats               7 . 4 0 9 , 9 5           2 . 4 8 0 , 4 1

 IV. Deutes per operacions de reassegurança            19.108,52           7.154,66

 IX.  Altres deutes         978.187,21                                        1.020.972,93

  1. Deutes amb les Administracions Públiques         3 0 6 . 7 5 7 , 5 3     2 9 7 . 3 0 2 , 3 2

  2. Altres deutes amb entitats del grup i associades 15.a)

  3. Resta de deutes         6 7 1 . 4 2 9 , 6 8    6 7 2 . 1 9 0 , 9 6

A-5) Provisions tècniques 13    2.161.309,66    2.015.221,08

 IV. Provisions per a prestacions     1.470.224,33                                        1.260.050,67

 VI. Altres provisions tècniques         691.085,33    755.170,41

A-6) Provisions no tècniques 14        306.829,04       292.933,37

 II. Provisió per a pensions i obligacions similars         306.829,04    292.933,37
 

A-7) Passius fiscals         179.210,08         83.497,29 

 II. Passius per impost diferit 11. e)        179.210,08       83.497,29
 

A-8) Resta de passius           10.991,12         15.315,00 

          I. Periodificacions             10.991,12       15.315,00 

TOTAL  PASSIU                                         3.663.045,58                                    3.437.574,74 

B-1) Fons propis 10.1                                    13.696.769,22                                13.547.671,65

 I. Fons Mutual            30.050,61       30.050,61

 III. Reserves    13.517.621,04                                     13.150.857,52

  3. Altres reserves     13.517.621 ,04                                        1 3 . 1 5 0 . 8 5 7 , 5 2

 VII. Resultat de l’exercici         149.097,57   366.763,52

B-2) Ajustaments per canvis de valor 10.2           92.671,16            1.473,89 

 I. Actius financers disponibles per a la venda             92.671,16          1.473,89

TOTAL  PATRIMONI NET                                                           13.789.440,38                                       13.549.145,54

TOTAL  PASSIU I PATRIMONI NET                                                            17.452.485,96                                       16.986.720,28

      
B) PATRIMONI NET

BALANÇ DE SITUACIÓ

        Notes
PASSIU i PATRIMONI NET    Memòria     2012                      2011
 
A) PASSIU
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I.1. Primes de l’exercici, netes de reassegurança 20.II.a)                                      10.457.815,64                                 10.370.484,51

 a)  Primes meritades                                     10.535.703,56                                   10.448.181,00

  a1)  Assegurança directa  10.544.737,31                                   10.454.726,76 

  a3)  Variació de la correcció per deteriorament de 

           les primes pendents de cobrament      9.I.f)          (-) 9.033,75        (-) 6.545,76

 b)  Primes  a la reassegurança cedida       (-) 77.887,92     (-) 77.696,49

 

I.2. Ingressos de l’immobilitzat material i de les inversions         9.II.a)            122.283,18                                         201.484,92

 b)  Ingressos d’inversions financeres          115.878,49                                               118.370,54

 d)  Beneficis en la realització de l’immobilitzat material

        i de les inversions                6.404,69                                                       83.114,38

  d2) Inversions financeres                6.404,69           83.114,38

 

I.3. Altres ingressos tècnics 20.II.a)                 12.582,42                                     12.762,83

 

I.4. Sinistralitat de l’exercici neta de reassegurança                    20.II.a)                                        (-) 8.569.938,19                                (-) 8.564.765,32

 a)  Prestacions pagades de l’assegurança                                                               (-) 8.060.493,76                                      (-) 8.291.154,32 

  a1)  Assegurança directa                      (-) 8.060.493,76                                      (-) 8.291.154,32  

 b)  Variació de la provisió per a prestacions                                             (-) 213.009,60           49.631,20             

  b1)  Assegurança directa                           (-) 213.009,60                                                    49.631,20

 c)  Despeses imputables a prestacions      12.c)   (-) 296.434,83                                         (-) 323.242,20

 

I.5. Variació d’altres Provisions Tècniques, netes de reassegurança 20.II.a)                 64.085,08                                         49.055,07

 

I.7. Despeses d’explotació netes                                                                20.II.a)                                        (-) 1.321.527,42                               (-) 1.330.006,70  

 a)  Despeses d’adquisició      12.c)   (-) 542.186,06                                              (-) 498.459,85                           

 b)  Despeses d’administració      12.c)   (-) 779.341,36                                              (-) 831.546,85                           

          

I.8. Altres despeses tècniques 20.II.a)        (-) 345.933,21                                 (-) 363.941,83  

 a)  Variació de deteriorament per insolvències      9.I.f)              (-) 9.734,00 

 d)  Altres      12.c)   (-) 345.933,21                                               (-) 354.207,83

                           

I.10. RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE NO VIDA              419.367,50                                            375.073,48

        Notes
I) COMPTE TÈCNIC DE NO VIDA   Memòria     2012                      2011

7. COMPTE DE RESULTATS*

MÚTUA DE GRANOLLERS · MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA
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III. Ingressos de l’immobilitzat material i de les inversions          290.639,76                                      286.269,84 

 a)  Ingressos procedents de les inversions immobiliàries  9.II.a)                          290.639,76          286.269,84

 

V. Despeses de l’immobilitzat material i de les inversions         12.a)                                     (-) 509.379,84                                 (-) 214.679,31                  

  a) Despeses de la gestió de les inversions                                                (-) 184.028,36                                              (-) 192.031,70

  a
2
) Despeses d’inversions materials     8.b)     (-) 184.028,36       (-) 192.031,70

 b) Correccions de valor de l’immobilitzat 

        material i de les inversions             (-) 325.351,48                                                 (-) 22.647,61

  b
1
) Amortització de l’immobilitzat material 

            i de les inversions immobiliàries      8.b)        (-) 22.192,12          (-) 22.647,61

  b
3
) Deteriorament de les inversions financeres          (-) 303.159,36                                       -

 

III.3. Altres ingressos       12.a)                                           1.702.398,54                                    1.726.238,93

b) Resta d’ingressos                                                    1.702.398,54         1.726.238,93

III.4. Altres despeses     12.a)                                        (-) 1.699.618,96                             (-) 1.685.699,37

 b) Resta de despeses  12.a)                                    (-) 1.699.618,96                                (-) 1.685.699,37

III.5. Subtotal (Resultat del compte no tècnic)                                                            (-)215.960,50                                      112.130,09

III.6. Resultat abans d’impostos                                                     203.407,00                                      487.203,57

III.7. Impost sobre beneficis    11.a)                                               (-) 54.309,43                                 (-) 120.440,05

III.8. Resultat procedent d’operacions continuades                                                                                 -         -

III.9. Resultat procedent d’operacions 

          interrompudes net d’impostos                                                                                 -         -

III.10. RESULTAT DE L’EXERCICI               149.097,57                                              366.763,52

        Notes
I) COMPTE NO TÈCNIC    Memòria     2012                      2011

COMPTE DE RESULTATS

*Compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici acabat al 31 de desembre de 2012 (expressat en euros).
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8. PRESSUPOSTOS DE 
L’ANY 2013

QUOTES DE L’EXERCICI

 Quotes de socis                          10.698.681,00

INGRESSOS DE LES INVERSIONS

 Ingressos procedents de les inversions financeres           112.000,00

SINISTRALITAT DE L’EXERCICI                      -9.645.300,00

 Prestacions pagades                          -9.417.800,00

 Variació prestacions              64.000,00

 Despeses imputables a prestacions                              -291.500,00

VARIACIÓ D’ALTRES PROVISIONS TÈCNIQUES                           -28.500,00

DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES                       -1.083.096,00

 Despeses d’adquisició         -395.852,00

 Despeses d’administració                               -687.244,00

ALTRES DESPESES TÈCNIQUES             

INGRESSOS ACCESSORIS                         1.718.131,00

INGRESSOS DE LES INVERSIONS            300.834,00

 Inversions materials         

DESPESES DE LES INVERSIONS MATERIALS        -222.698,00

 Despeses d’inversions materials        -201.558,00

 Correccions de valor de les inversions materials           -21.140,00

ALTRES INGRESSOS               16.400,00

DESPESES ACCESSÒRIES                        -1.663.500,00

IMPOST SOBRE BENEFICIS              -50.738,00

RESULTAT DE L’EXERCICI             152.214,00

MÚTUA DE GRANOLLERS · MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA
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INFORME DE LA COMISSIÓ DE CONTROL

9. INFORME DE 
LA COMISSIÓ DE CONTROL

MÚTUA DE GRANOLLERS · MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL

A l’atenció del Sr. President
Sr. Ramon Daví Navarro

Benvolgut senyor, 

Complimentant tot allò que disposa l’article 40 dels Estatuts Socials de  l’Entitat, aquesta Comissió de Control acorda, 
per unanimitat, fer arribar a la Presidència de la Mútua el present informe referit a les seves actuacions durant l’exercici 
de 2012.

Per això la Comissió fa constar que:

• Durant l’any 2012 ha conegut la tasca portada a terme per la Junta, mitjançant l’assistència a les seves reunions i també 
amb la recepció de les actes corresponents a les mateixes.

• Per a portar a terme la nostra tasca ens han estat facilitats tota mena d’aclariments, dades i estadístiques, així com tota la 
informació que hem demanat, fins i tot  els informes de l’auditoria realitzada.

• Fruit de les nostres actuacions, durant l’exercici de 2012 no tenim constància de que s’hagi produït cap circumstància 
de cap mena que pogués haver donat lloc a emetre informes sobre qüestions o situacions concretes. Així mateix, totes les 
actuacions analitzades reflecteixen un fidel seguiment de les Línies Generals d’Actuació aprovades per la Junta i ratifica-
des en l’Assemblea General Ordinària de 26 de juny de 2012.

Els senyors comissionats volem ressaltar finalment, el nostre agraïment per totes les facilitats rebudes per a poder complir 
la nostra tasca.

Granollers, 29 d’abril de 2013.

   Josep Blanchart Santacreu        Sergi Garcia Claveria   Lluis Rigau Llauger
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10. INFORME DE L’ AUDITORIA
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