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SaLUTaCiÓ
DEL PRESIDENT1

BeNVOLGUTS MUTUaLiSTeS,

D’ençà de l’anterior salutació per la memòria anual del 2014, la 
Mútua de Granollers ha seguit la seva trajectòria de servei, fidel als 
seus principis i valors. En el resum de dades de l’exercici del 2015 
que tenen a les seves mans trobaran els resultats numèrics, econò-
mics i assistencials, que mantenen a la nostra entitat en una situació 
molt solvent i és que, un any més, la nostra Mútua presenta beneficis 
i el seu patrimoni net ha continuat creixent. Però més enllà de la fre-
dor dels números, l’any 2015 i el que portem del 2016 ha estat una 
etapa rellevant que voldria compartir amb tots vostès.

En primer terme hem de situar el canvi tarifari pel que fa a la pòlissa 
principal de la casa, la “Mútua Familiar”. Com recordaran aquest 
canvi va implementar-se el mes de gener del 2015 i avui ja sabem 
que l’impacte final en l’exercici de l’any passat va ser francament 
positiu si comparem l’evolució d’aquesta pòlissa l’any 2014, de tal 
manera que mentre que en aquell any la davallada de socis va ser de 
-555, l’any 2015 la baixada ha estat només de -310 tot i el canvi de 
tarifes. Però és que pel que portem del 2016 ja es denota que acaba-
rem aquest any amb números encara més positius, evidenciant-se 
que hem aturat la corba clarament a la baixa per començar ben aviat 
la recuperació positiva en el nombre d’associats en aquest tipus de 
pòlissa. El camí no haurà estat fàcil i haurà calgut el compromís i 
fidelitat de tots els mutualistes, però calia emprendre aquella difícil 
decisió que, al cap i a la fi, ens ha permès disposar d’unes tarifes 
per a la gent més jove molt més atractives en un entorn assegurador 
cada com més competitiu.

En segon terme els vull parlar de l’excel·lència en el servei, 
l’objectiu fonamental i prioritari que ha de seguir mantenint la 
Mútua de Granollers. En aquest sentit i en el període que estem re-
sumint, hem pogut celebrar la gran millora tecnològica que ha sig-
nificat la instal·lació d’unes lluminàries extraordinàries en un dels 
quiròfans de la clínica, fet que fins i tot va portar les càmeres de 
TV3 a les nostres instal·lacions per retransmetre la informació, do-
nat que aquesta innovació tecnològica només ha estat instal·lada a 
2 centres hospitalaris en tot Catalunya.

En tercer lloc hem de destacar l’evolució absolutament positiva de 
totes les activitats del CEMAV (Centre de Medicina Avançada del Va-
llès). Han de saber que l’any 2015 els resultats econòmics de totes 
les empreses participades per la Mútua de Granollers han aportat 
en el seu conjunt un total de 155.737,40 euros, el que referma clara-
ment que la inversió i diversificació patrimonial que suposa aquest 
Centre Mèdic està consolidant i potenciant la fortalesa econòmica 
de la Mútua en el seu conjunt.

I per últim, acabo aquesta salutació parlant de mutualisme i de tot 
allò que hem emprès al llarg del 2015 i 2016 per reforçar els valors 
que incorpora aquesta manera de gestionar una entitat sense afany 
de lucre i solidària. La campanya per la recaptació econòmica per 
la lluita contra el càncer infantil, l’edició del llibre sobre la història 
de la nostra entitat, les jornades de la Federació de Mutualitats de 
Catalunya o la celebració del “Dia de la Mútua” amb la presència 
del Molt Honorable president de la Generalitat en un acte brillant 
que va omplir el Teatre Auditori de Granollers, han estat unes activi-
tats adreçades a potenciar aquest fet diferencial que significa formar 
part d’una mútua com la nostra.

Bons resultats econòmics + redreçament de la corba de socis de la 
pòlissa familiar + excel·lència en el servei  +  reforçament del mutua-
lisme, és la fórmula que ha de mantenir a la Mútua de Granollers ben 
posicionada per seguir prestant els serveis assistencials que l’han 
fet un referent mèdic i social al Vallès Oriental.

Ramon Daví Navarro
President
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iNTrODUCCiÓ2

BeNVOLGUT MUTUaLiSTa,

A la memòria que els hi fem a mans reflectim la situació econòmica 
financera de la Mútua de Granollers del darrer any 2015 així com 
algunes dades de l’activitat assistencial que ens caracteritza.

En l’àmbit assegurador, la Mútua ha estat treballant durant tot 
l’any 2015 per tenir a punt tots els processos que han de permetre 
l’aplicació de la nova normativa Europea sobre Solvència II que, 
d’acord amb el que disposa el nostre regulador, es va posar en 
marxa a partir del gener del 2016. Aquest nou marc legislatiu exi-
geix un nou model de gestió de les entitats asseguradores, amb 
tres objectius: Solvència de l’Entitat (Pilar I: requeriments quanti-
tatius), Eficiència en la gestió (Pilar 2: Requeriments qualitatius) i 
transparència (Pilar 3: Divulgació i mercat). Solvència II permet 
gestionar l’Entitat a partir del coneixement dels seus riscos i d’un 
procés continu que afecta totes les àrees i, per això, s’han fet ac-
cions d’aprenentatge a tots els llocs claus perquè disposin dels co-
neixements per desenvolupar aquest nou model de gestió. Si bé 
la normativa europea limita l’aplicació de Solvència II a les entitats 
que facturen més de 5M€, la legislació espanyola la fa extensiva a 
totes les Entitats.

La nova situació s’ha hagut de preparar canviant estratègies i pro-
cediments per identificar, mesurar, controlar, gestionar i notificar al 
regulador, de manera contínua, dels riscos de les diferents àrees i 
que ara seria molt extens d’explicar. A hores d’ara, ja s’estan apli-
cant aquestes mesures i creiem que podem dir que a satisfacció 

de la Generalitat de Catalunya, plenament assabentada de totes les 
accions que estem aplicant.

Respecte als resultats econòmics de La Mútua, el 2015 és un any 
molt positiu com podran veure a la memòria. Augment de la factu-
ració en primes, disminució de la sinistralitat, més ingressos que els 
anys anteriors per inversions financeres i immobiliàries, superàvit de 
quasi 4 milions en provisions tècniques i uns fons propis, que són els 
més alts de la història, permeten tancar un exercici tranquil·litzador. 
Totes aquestes dades parlen de la fortalesa institucional de La 
Mútua.

No faré menció dels actes i esdeveniments que s’han realitzat du-
rant l’any 2015. El President, Sr. Ramon Daví, ja n’ha parlat abasta-
ment en la seva salutació, però voldria agrair, des d’aquestes línies, 
l’esforç addicional que aquestes accions han suposat per tots els 
treballadors/es. Sense la seva dedicació i entusiasme no haurien 
estat possibles.

Som conscients que no podem abaixar la guàrdia. Reptes econò-
mics (Solvència II), asseguradors (nous productes, operadors i ca-
nals de comercialització) i assistencials (població envellida, evolució 
tecnològica, nous requeriments assistencials, etc.) ens empenyen 
contínuament a millorar, a estar al dia, incorporant noves tecnolo-
gies i maneres de fer, per seguir fent de La Mútua de Granollers, la 
millor mútua de salut a casa nostra.

Seguirem treballant per correspondre a la seva confiança.

Ricard Blanch i Mas
Director General
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                 MaGNiTUDS eCONòMiQUeS PriNCiPaLS

iNFOrMe
DE GESTIÓ3

1. eVOLUCiÓ eCONòMiCa

Les dades de creixement de l’economia espanyola per a l’exercici 
2015, amb una variació anual positiva del PIB d’un 3,5%, mostren 
un millor ritme de creixement des de l’exercici 2007. Aquesta expan-
sió s’ha aconseguit per l’augment de la demanda interna, l’absència
d’inflació, els baixos preus del petroli, la rebaixa impositiva, la políti-
ca monetària expansiva i la millora en l’ocupació.

Tant en l’eurozona com en els Estats Units d´Amèrica l’expansió 
econòmica mostra senyals ferms de consolidació.

2. eVOLUCiÓ DeL NeGOCi aSSeGUraDOr

La facturació de les entitats asseguradores espanyoles durant el 
2015 ha augmentat un 2,06% respecte l’any anterior. L’increment 
de la facturació en els rams de no vida ha estat d’un 2,4%, del que 
destaca la tendència a l’alça del ram d’autos el qual experimentava
descensos continuats des de l’any 2008. La facturació del ram de 
salut ha pujat un 3,13% i els multiriscos han augmentat un 1,72%.

3. eVOLUCiÓ De La MÚTUa De GraNOLLerS

L’evolució del compte de resultats de la Mútua Assegurances en 
l’exercici 2015 ha estat la següent:

Les primes emeses netes d’anul·lacions de la MÚTUA DE 
GRANOLLERS al tancament de l’exercici 2015 han arribat als 
10.673.268,92 euros el que representa un increment d’un 0,74% 
respecte l’exercici anterior.

En relació al número d’assegurats cal destacar que en el 2015 s’ha 
produït un descens dels productes assistencials i altres productes 
asseguradors d’un 3,10% i 10,48% respectivament. Únicament la 
pòlissa dental ha augmentat en un 17,20%.

La sinistralitat de les pòlisses, que inclou el cost individualitzat dels 
sinistres així com les despeses necessàries per a la seva tramita-

ció, ha tancat l’exercici 2015 amb una taxa d’un 80,60%, un 2,47% 
inferior a l’exercici 2014. Aquesta reducció, s’ha aconseguit per la 
negociació a la baixa en els preus dels centres concertats, així com 
per un major ús de les instal·lacions pròpies a l’hora de donar assis-
tència sanitària als nostres assegurats.

En relació a les despeses d’explotació, que inclou les despe-
ses necessàries per a la comercialització de les pòlisses, així com 
l’administració i la gestió de l’activitat asseguradora, l’exercici 2015 
ha tancat amb un nivell de despeses d’un 11,22% respecte el volum 
de primes, el que ha suposat un increment d’un 0,67% respecte 
l’exercici 2014 (va tancar amb un 10,54%). Aquest increment ha es-
tat conseqüència d’una potenciació en l’acció de comercialització 
dels productes de l’entitat.

Els ingressos procedents de les inversions financeres, han estat 
un 14,8% superiors a l’exercici 2014. Aquesta millora prové fona-
mentalment de la realització de plusvàlues en fons d’inversió.

  PòLiSSa                           any 2015   any 2014      NeT

“LA MÚTUA QUIRÚRGICA”

“LA MÚTUA AMBULATÒRIA”

“AMBULATÒRIA EMPRESES”

“AMBULATÒRIA EMPRESES PLUS”

“LA MÚTUA FAMILIAR”

“LA MÚTUA MONTSENY”

“LA MÚTUA AMIGA”

“LA MÚTUA TOTAL”

“LA MÚTUA ASSISTÈNCIA”

“LA MÚTUA COMPLEMENTÀRIA”

“LA MÚTUA ÒPTIMA”

“LA MÚTUA DENTAL”

“SERVINGRÉS”

“SEGURDC”

“LA MÚTUA MÈDICA”

“LA MÚTUA BÀSICA”

“LA MÚTUA ESTRELLA”

537

924

16

100

10.865

518

236

49

976

66

248

729

111

550

147

31

2.063

18.166

579

979

16

102

11.175

572

238

61

957

80

162

622

124

571

95

34

2.262

18.629

-42

-55

-

-2

-310

-54

-2

-12

19

-14

86

107

-13

-21

52

-3

-199

-463



7Memòria
2015

iNFOrMe DE GESTIÓ

Els ingressos procedents de les inversions immobiliàries han su-
posat un rendiment net en el 2015 de 128.168,78 euros.

Pel que fa a l’evolució de les provisions tècniques i les inversions 
han experimentat un augment respecte l’exercici 2014. Concreta-
ment les provisions tècniques s’han situat en 3.524.875,50, el que 
representa un augment d’un 8,8% respecte el 2014.
Les inversions aptes per a la cobertura de les provisions tècniques 
s’han situat en 7.476.468,41 euros que representa un superàvit de 
3.951.592,91 euros. Al tancament de l’exercici 2014 el superàvit va 
situar-se en 3.940.443,83 euros.

D’acord amb la legislació vigent, les Mutualitats de Previsió Social 
han de disposar d’un Patrimoni Propi no compromès anomenat 
marge de solvència que excedeixi d’una quantitat mínima, calcu-
lat d’acord amb aquesta reglamentació específica. Al tancament 
del 2015 el patrimoni propi no Compromès excedeix notablement 
l’import de la quantia mínima, presentant a nivell total un superàvit 
de 11,40 milions d’euros.

4. VaLOraCiÓ De L’eXerCiCi

El resultat després d’impostos de l’exercici 2015, per 324.376,70 eu-
ros ha situat els Fons Propis de la Mútua en 13.191.357,59 euros, la 
qual cosa suposa tenir un marge de solvència set vegades superior 
al requerit pel nostre regulador.

Les actuacions més rellevants d’aquest any 2015 dins l’activitat 
asseguradora ha estat la consolidació del nou model tarifari de La 
Mútua Familiar iniciat a principis d’exercici. Cal mencionar, que tot 
i haver hagut de fer aquestes variacions de tarifes, l’impacte de les 
baixes durant l’any ha estat menor que en d’altres anys, sobretot 
gràcies a l’esforç de l’Entitat en aplicar descomptes per antiguitat i a 
la rebaixa de preu en les pòlisses en les  que a la seva composició hi 
havien associats més joves.

Pel que fa al grup d’empreses, es reafirma l’èxit de l’aposta realitza-
da per la Junta en el seu moment, això queda reflectit en els bons 
resultats aconseguits de totes les empreses participades que hi va 
haver al Centre de Medicina Avançada del Vallès SL (CEMAV) durant 
l’any 2015.

Finalment podem dir, sense equivocar-nos, que un any més, hem 
aconseguit refermar els resultats d’una mutualitat amb una bona 
salut econòmica, assistencial i social i que està fent front amb la 
solvència suficient als nous reptes de nostre regulador en matèria 
de Solvència II.
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ASSEGURADORA4

  HOSPiTaLiTZaCiÓ

2015             2014

% VariaCiÓ

QUIRÚRGICA (Clínica)

QUIRÚRGICA

MÈDICA (Clínica)

MÈDICA

PEDIÀTRICA

HOSPITAL DE DIA

PARTS / CESÀRIES

UCI / UVI

TOTAL

QUIRÚRGICA (Clínica)

QUIRÚRGICA

MÈDICA (Clínica)

MÈDICA

PEDIÀTRICA

HOSPITAL DE DIA

PARTS / CESÀRIES

UCI / UVI 

TOTAL

Les mitges estades no s’han considerat en el comput global d’altes.

aLTeS

432

361

2

235

25

35

107

36

1.233

aLTeS

-9,43

-17,77

-75,00

-35,97

-65,75

-30,00

-10,83

44,00

-20,91

eSTaDeS

657

1.327

16

1.688

78

35

233

124

4.158

eSTaDeS

-11,10

-14,55

-27,27

-12,22

-69,05

-30,00

-8,27

14,81

-15,16

1/2 eSTaDa

274

7

4

2

1

-

-

-

288

1/2 eSTaDa

-18,69

133,33

100,00

0,00

-

-

-

-

-16,28

aLTeS

477

439

8

367

73

50

120

25

1.559

eSTaDeS

739

1.553

22

1.923

252

50

254

108

4.901

1/2 eSTaDa

337

3

2

2

-

-

-

-

344
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  aCTiViTaT aMBULaTòria

  SUPOrT CLÍNiC

2015            2014

ANÀLISIS CLÍNIQUES (Clínica i Delegacions)

REHABILITACIÓ (Clínica)

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (Clínica i Delegacions)

ENDOSCÒPIES APARELL DIGESTIU (Clínica)

ANÀLISIS CLÍNIQUES

REHABILITACIÓ

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

ENDOSCÒPIES APARELL DIGESTIU

VISITES (Clínica i Delegacions)

PROVES DIAGNÒSTIQUES (Clínica i Delegacions)

ACTES TERAPÈUTICS (Clínica i Delegacions)

CIRURGIA AMBULATÒRIA (Clínica)

VISITES

PROVES DIAGNÒSTIQUES

ACTES TERAPÈUTICS

aCTiViTaT ASSEGURADORA

NÚM.

72.353

10.331

2.213

525

27.228

13.190

8.632

NÚM.

76.118

9.431

2.564

532

28.094

12.749

9.755

% VariaCiÓ

-4,95

9,54

-13,69

-1,32

-3,08

3,46

-11,51

2015            2014

NÚM.

11.918

24.558

4.383

424

5.745

5.510

17.363

264

NÚM.

12.049

27.745

4.708

385

6.651

5.682

17.970

181

% VariaCiÓ

-1,09

-11,49

-6,90

10,13

-13,62

-3,03

-3,38

45,86
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aCTiViTaT ASSEGURADORA

VISITES URGÈNCIES (Clínica)

ALTRES ACTES MÈDICS (Clínica)

ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

SERVEIS D’AMBULÀNCIA

URGÈNCIES

  UrGÈNCieS

SERVEI DE DECÉS

ASSISTÈNCIA EN VIATGE

ACTES MÈDICS ODONTOLÒGICS

RESCABALAMENTS (Servingrés)

  aSSeGUraNCeS COMPLeMeNTÀrieS

   2015      2014       2013       2012

2015            2014

NÚM.

12.713

4.474

431

75

1.369

NÚM.

12.621

5.079

312

82

1.593

% VariaCiÓ

0,73

-11,91

38,14

-8,54

-14,06

NÚM.

22

110

2.848

16

NÚM.

16

94

3.273

9

NÚM.

20

77

3.230

13

NÚM.

12

83

4.632

18
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aCTiViTaT
ASSISTENCIAL5

MÈDICA I QUIRÚRGICA

               aCTiViTaT aSSiSTeNCiaL CLÍNiCa i DeLeGaCiONS

  aCTiViTaT QUirÚrGiCa

  HOSPiTaLiTZaCiÓ

AMBULATORIS

AMB INGRÉS

2015

aLTeS

509

eSTaDeS

785

1/2 eSTaDa

609MÈDICA I QUIRÚRGICA

2014

% VariaCiÓ

MÈDICA I QUIRÚRGICA

Les mitges estades no s’han considerat en el comput global d’altes.

2015            2014

NÚM.

1.119

507

NÚM.

1.272

535

% VariaCiÓ

-12,03

-5,23

aLTeS

543

eSTaDeS

844

1/2 eSTaDa

625

aLTeS

-6,26

eSTaDeS

-6,99

1/2 eSTaDa

-2,56

2015
0

100

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

2014

aMBULaTOriS

aMB iNGrÉS
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  aCTiViTaT aMBULaTòria

ANÀLISIS CLÍNIQUES

REHABILITACIÓ

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

ENDOSCÒPIES APARELL
DIGESTIU

  SUPOrT CLÍNiC

VISITES

PROVES DIAGNÒSTIQUES

ACTES TERAPÈUTICS

aCTiViTaT ASSISTENCIAL

ViSiTeS

PrOVeS DiaGNòSTiQUeS

aCTeS TeraPÈUTiCS

2015            2014

NÚM.

79.073

10.827

3.846

NÚM.

82.819

10.063

4.273

% VariaCiÓ

-4,52

7,59

-9,99

0

5.000

20.000

35.000

50.000

65.000

80.000

95.000

2015 2014

2015            2014

NÚM.

12.268

33.506

10.735

442

NÚM.

12.384

38.672

10.823

393

% VariaCiÓ

-0,94

-13,36

-0,81

12,47
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aCTiViTaT ASSISTENCIAL

  UrGÈNCieS

               aCTiViTaT aSSiSTeNCiaL Per a TerCerS

  HOSPiTaLiTZaCiÓ

Les mitges estades no s’han considerat en el comput global d’altes.

VISITES I URGÈNCIES

ALTRES ACTES MÈDICS

2015            2014

NÚM.

17.732

5.128

NÚM.

18.709

5.834

% VariaCiÓ

-5,22

-12,10

ViSiTeS i UrGÈNCieS

aLTreS aCTeS MÈDiCS

20.000

0

5.000

10.000

15.000

2015 2014

2015

aLTeS

75

3

5

3

86

eSTaDeS

112

9

8

18

147

1/2 eSTaDa

331

-

1

4

336

QUIRÚRGICA (Clínica)

PARTS / CESÀRIES

QUIRÚRGICA

MÈDICA

TOTAL
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  aCTiViTaT aMBULaTòria

2014

% VariaCiÓ

aLTeS

58

2

4

3

67

aLTeS

29,31

50,00

25,00

0,00

28,36

eSTaDeS

83

6

20

23

132

eSTaDeS

34,94

50,00

-60,00

-21,74

11,36

1/2 eSTaDa

286

-

-

3

289

1/2 eSTaDa

15,73

-

-

-

16,26

QUIRÚRGICA (Clínica)

PARTS / CESÀRIES

QUIRÚRGICA

MÈDICA

QUIRÚRGICA (Clínica)

PARTS / CESÀRIES

QUIRÚRGICA

MÈDICA

TOTAL

TOTAL

VISITES (Clínica i Del.)

PROVES DIAGNÒSTIQUES (Clin. i Del.)

ACTES TERAPÈUTICS (Clínica i Del.)

QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA (Clínica)

VISITES

PROVES DIAGNÒSTIQUES

ACTES TERAPÈUTICS

2015          2014

NÚM.

6.701

632

1.709

740

45

505

285

NÚM.

6.720

496

1.633

594

21

390

131

% VariaCiÓ

0,28

-21,52

-4,45

-19,73

-53,33

-22,77

-54,04

aCTiViTaT ASSISTENCIAL PER A TERCERS
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aCTiViTaT ASSISTENCIAL PER A TERCERS

  SUPOrT CLÍNiC

  UrGÈNCieS

  CeNTre De reCONeiXeMeNTS MÈDiCS

2015    2014    2013    2012    2011

NÚM.      NÚM.     NÚM.       NÚM.      NÚM.

NOMBRE DE RECONEIXEMENTS     3.555       4.135      3.912      4.383       4.492

ANÀLISIS CLÍNIQUES (Clínica i Del.)

REHABILITACIÓ (Clínica)

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
(Clínica i Del.)

ENDOSCÒPIES APARELL DIGESTIU
(Clínica)

ANÀLISIS CLÍNIQUES

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

2015          2014

NÚM.

335

10.927

6.115

8

30

190

NÚM.

350

8.948

6.352

18

33

165

% VariaCiÓ

4,48

-18,11

3,88

125,00

10,00

-13,16

VISITES URGÈNCIES (Clínica)

ALTRES ACTES MÈDICS (Clínica)

ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

2015          2014

NÚM.

6.088

755

-

NÚM.

5.019

654

6

% VariaCiÓ

-17,56

-13,38

-
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BaLaNÇ
DE SITUACIÓ6

a) aCTiU                                                

A-1) EFECTIU I ALTRES ACTIUS EQUIVALENTS 

A-4) ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA SEVA VENDA

I. Instruments de patrimoni

A-5) PRÉSTECS I PARTIDES AL COBRAMENT

II. Préstecs

2. Préstecs a entitats del grup i associades

III. Dipòsits amb entitats de crèdit

V. Crèdits per operacions d’assegurances directes

IX. Altres crèdits

2. Resta de crèdits

A-9) IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

I. Immobilitzat material

II. Inversions immobiliàries

A-10) IMMOBILITZAT INTANGIBLE

III. Altre actiu intangible

A-11) PARTICIPACIONS EN ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES

III. Participacions en empreses del grup

A-12) ACTIUS FISCALS

I. Actius per impost diferit

A-13) ALTRES ACTIUS

III. Periodificacions

IV. Resta d’actius

TOTAL ACTIU

2015

591.764,12

6.347.630,42

6.347.630,42

2.231.067,70

1.939.955,77

1.939.955,77

-

8.791,33

282.320,60

282.320,60

3.043.576,35

2.629.885,08

413.691,27

65.843,45

65.843,45

5.932.902,42

5.932.902,42

116.938,97

116.938,97

141.523,02

34.709,30

106.813,72

18.471.246,45

2014

112.279,48

6.005.691,93

6.005.691,93

3.526.398,34

2.623.603,59

2.623.603,59

521.700,00

11.228,31

369.866,44

369.866,44

3.087.759,62

2.655.237,55

432.522,07

74.780,09

74.780,09

4.857.490,46

4.857.490,46

128.389,88

128.389,88

166.909,27

30.525,05

136.384,22

17.959.699,07
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A) PASSIU

A-3) DÈBITS I PARTIDES A PAGAR

III. Deutes per operacions d’assegurances

1. Deutes amb assegurats

IV. Deutes per operacions de reassegurança

IX. Altres deutes

1. Deutes amb les Administracions públiques

3. Resta de deutes

A-5) PROVISIONS TÈCNIQUES

IV. Provisions per a prestacions

VI. Altres provisions tècniques

A-6) PROVISIONS NO TÈCNIQUES

II. Provisió per a pensions i obligacions similars

A-7) PASSIUS FISCALS

I. Passius per impost corrent

II. Passius per impost diferit

A-8) RESTA DE PASSIUS

I. Periodificacions

TOTAL PASSIU       

B) PATRIMONI NET

B-1) FONS PROPIS          

I. Fons Mutual

III. Reserves

3. Altres reserves

VII. Resultat de l’exercici

B-2) AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR

I. Actius financers disponibles per la venda

TOTAL PATRIMONI NET

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

PaSSiU i PaTriMONi NeT 2015

1.091.829,77

5.166,74

5.166,74

9.918,11

1.076.744,92

260.091,16

816.653,76

3.524.875,50

2.766.720,21

758.155,29

354.105,43

354.105,43

216.393,75

17.603,52

198.790,23

458,65

458,65

5.187.663,10

13.191.357,59

30.050,61

12.836.930,28

12.836.930,28

324.376,70

92.225,76

92.225,76

13.283.583,35

18.471.246,45

2014

1.032.384,16

8.352,99

8.352,99

11.882,01

1.012.149,16

245.027,20

767.121,96

3.238.793,61

2.483.566,73

755.226,88

352.412,18

352.412,18

293.791,55

119.664,91

174.126,64

11.234,30

11.234,30

4.928.615,80

12.866.980,89

30.050,61

12.443.420,38

12.443.420,38

393.509,90

164.102,38

164.102,38

13.031.083,27

17.959.699,07
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COMPTe
DE RESULTATS7

i) COMPTe TÈCNiC De NO-ViDa

I.1) PRIMES DE L’EXERCICI, NETES DE REASSEGURANÇA

a) Primes meritades

a1) Assegurança directa

a3) Variació de la correcció per deteriorament primes pendents

b) Primes a la reassegurança cedida 

I.2) INGRESSOS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS

a) Ingressos procedents de les inversions immobiliàries  

b) Ingressos d’inversions financeres

d) Beneficis realització immobilitzat material i inversions

d2) D’inversions financeres

I.3) ALTRES INGRESSOS TÈCNICS

I.4) SINISTRALITAT DE L’EXERCICI NETA DE REASSEGURANÇA

a) Prestacions pagades de l’assegurança

a1) Assegurança directa

b) Variació de la provisió per a prestacions

b1) Assegurança directa 

c) Despeses imputables a prestacions

I.5) VARIACIÓ D’ALTRES PROVISIONS TÈCNIQUES, NETES DE

REASSEGURANÇA

I.7) DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES

a) Despeses d’adquisició

b) Despeses d’administració

I.8) ALTRES DESPESES TÈCNIQUES

d) Altres

I.9) DESPESES DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS

a) Despeses de gestió de les inversions

a1) Despeses de les inversions immobiliàries

b) Correccions de valor de les inversions

b1) Amortització de les inversions immobiliàries

I.10) RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE NO-VIDA

2015

10.673.268,92

10.713.003,97

10.709.354,17

3.649,80

(-)39.735,05

435.722,21

234.466,56

10.605,04

190.650,61

190.650,61

32.133,59

(-)8.602.143,59

(-)7.706.892,10

(-)7.706.892,10

(-)283.153,48

(-)283.153,48

(-)612.098,01

(-)2.928,41

(-)1.197.418,24

(-)572.949,33

(-)624.468,91

(-)316.917,42

(-)316.917,42

(-)106.297,78

(-)87.466,98

(-)87.466,98

(-)18.830,80

(-)18.830,80

915.419,28

2014

10.595.143,14

10.666.656,37

10.667.281,86

(-)625,49

(-)71.513,23

403.054,27

227.666,76

16.374,63

159.012,88

159.012,88

11.285,82

(-)8.819.822,53

(-)8.671.609,72

(-)8.671.609,72

407.275,94

407.275,94

(-)555.488,75

(-)83.195,99

(-)1.117.569,63

(-)588.231,32

(-)529.338,31

(-)340.937,83

(-)340.937,83

(-)71.173,74

(-)52.342,94

(-)52.342,94

(-)18.830,80

(-)18.830,80

576.783,51
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iii. COMPTe NO TÈCNiC

III.1) INGRESSOS DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS

a) Ingressos procedents de les inversions immobiliàries

b) Ingressos procedents de les inversions financeres

c) Aplicacions de correccions de valor per deteriorament

  c2 ) D’inversions financeres

III.2) DESPESES DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES INVERSIONS

a) Despeses de gestió de les inversions

a1 ) Despeses d’inversions immobiliàries

b) Correccions de valor de l’immobilitzat material i de les inversions

b1) Amortització immobilitzat material i inversions immobiliàries

III.3) ALTRES INGRESSOS

b) Resta d’ingressos

III.4) ALTRES DESPESES

b) Resta de despeses

III.5) SUBTOTAL (RESULTAT DEL COMPTE NO TÈCNIC)

III.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

III.7) IMPOST SOBRE BENEFICIS

III.8) RESULTAT PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES

III.9) RESULTAT D’OPERACIONS INTERROMPUDES NET D’IMPOSTOS

III.10) RESULTAT DE L’EXERCICI

2015

249.228,43

64.368,69

19.446,38

165.413,36

165.413,36

(-)331.732,81

(-)23.816,41

(-)23.816,41

(-)307.916,40

(-)307.916,40

6.262.530,44

6.262.530,44

(-)6.649.127,05

(-)6.649.127,05

(-)469.100,99

446.318,29

(-)121.941,59

-

-

324.376,70

2014

97.959,65

63.729,23

17.789,42

16.441,00

16.441,00

(-)298.897,54

(-)29.231,16

(-)29.231,16

(-)269.666,38

(-)269.666,38

6.793.944,54

6.793.944,54

(-)6.621.115,64

(-)6.621.115,64

(-)28.108,99

548.674,52

(-)155.164,62

-

-

393.509,90
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PreSSUPOSTOS
DE L’ANY 20168

QUOTES DE L’EXERCICI

Quotes de socis

INGRESSOS DE LES INVERSIONS

Ingressos procedents de les inversions financeres

SINISTRALITAT DE L’EXERCICI

Prestacions pagades

Variació prestacions

Despeses imputables a prestacions

VARIACIÓ D’ALTRES PROVISIONS TÈCNIQUES

DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES

Despeses d’adquisició

Despeses d’administració

ALTRES DESPESES TÈCNIQUES

INGRESSOS DE LES INVERSIONS

ALTRES INGRESSOS

INGRESSOS ACCESSORIS

RESTA DE DESPESES

INGRESSOS DE LES INVERSIONS

RESULTAT DE L’EXERCICI

IMPOSTOS

RESULTAT DE L’EXERCICI

10.847.053,00

70.000,00

-9.150.000,00

-8.300.000,00

-250.000,00

-600.000,00

-15.000,00

-1.195.000,00

-575.000,00

-620.000,00

-325.000,00

240.000,00

32.192,00

6.598.000,00

-6.700.000,00

-110.000,00

292.245,00

-73.061,00

219.184,00

2016
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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 actua-
cions durant l’exercici de 2015.

Per això la Comissió fa constar que:

• Durant l’any 2015 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 2015 no tenim constància 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 ratificades en l’Assemblea General Ordinària de 25 de juny de 2015.

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

Granollers, 17 de maig de 2016.

Josep Blanchart Santacreu                                               Margaret Cruellas Sitjà

          MÚTUa De GraNOLLerS · MUTUaLiTaT De PreViSiÓ SOCiaL a PriMa FiXa

iNFOrMe
DE LA COMISSIÓ DE CONTROL9

               MÚTUa De GraNOLLerS · MUTUaLiTaT De PreViSiÓ SOCiaL
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iNFOrMe
DE L’AUDITORIA10
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