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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
BENVOLGUT MUTUALISTA,
Un any més, tinc l’honor de poder
dirigir-me a tots vostès des d’aquesta
publicació, que sintetitza gran part
de l’activitat de “La Mútua” al llarg
de l’any 2010.
L’any 2010 s’ha caracteritzat per un
entorn complex. La caiguda de la demanda interna, la retirada d’estímuls
fiscals a l’economia, per imperatiu extern, així com la contínua dificultat d’accés al crèdit, han seguit marcant el ritme.
Tot això, juntament amb la manca de decisió, per part dels
governants, d’emprendre les reformes estructurals tan necessàries, configura un futur proper amb no gaire bones perspectives.
La Mútua, al llarg del 2010, com no podia ser d’una altra
manera, ha notat els efectes de l’entorn. De fet, ja els havíem
previst un any abans i ja havíem preparat un pressupost que
ara hem complert.
Ara bé, malgrat els efectes adversos explicats, i amb el convenciment que el nostre futur, en gran mesura, depèn de nosaltres, hem seguit aplicant la nostra estratègia de creixement
i d’assegurament de futur, alhora que hem tingut en compte,
ara més que mai, les necessitats dels nostres mutualistes.
En aquesta línia, m’agradaria destacar els fets següents del 2010:
• Els nostres mutualistes han vist congelat el preu de les seves assegurances de salut, malgrat que els costos i la sinistralitat han seguint augmentant.
• Els nostres mutualistes han vist que hem llançat al mercat productes de cobertura de salut, amb una prima menor (i
també cobertures menors) que s’adaptés a les seves necessitats del moment.
• Hem absorbit la Mutualitat Evangèlica MPS, cosa que ens
ha permès créixer en nombre de socis, en ingressos, en patrimoni i en xarxa assistencial, i ens permet, a partir d’ara, tenir
seu a la ciutat de Barcelona.
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• Hem inaugurat el Centre de Medicina Avançada del Vallès
Oriental (Cemav).
• Hem constituït, junt amb altres companys de viatge, però
amb participació majoritària, el Centre de Diagnòstic per la
Imatge del Vallès, S.L., que volem que sigui un referent en
aquest tipus de prova i ens posa en una nova posició en el
mercat, de manera que ens permetrà assolir nous reptes que
fins ara no eren possibles.
• En la mateixa línia, hem constituït les societats Cemav
Dental, S.L., Cemav Podologia, S.L., Cemav Oftalmo, S.L.
i Dependentia Valles, S.L. Són fets molt importants, fets
estratègics que marcaran la vida de l’entitat en els propers
anys, però que ens situen en el moment actual, en aquest
precís moment, en primera línia dels serveis de medicina.
Pel que fa a l’any 2011, entenem que l’entorn pot seguir
empitjorant i molt probablement els efectes de la crisi
s’enduriran. Per aquest motiu, el pressupost que presentem a
l’Assemblea de mutualistes serà de màxima contenció, però
sense oblidar que les noves activitats estan en el primer any
de vida i necessiten un impuls per consolidar-se.
Finalment, vull transmetre el meu agraïment a tota la Junta
Directiva de l’entitat, que tinc l’honor de presidir; gràcies a
la seva incondicional i desinteressada entrega, podem presentar-vos el que entenem que és un balanç satisfactori de la
marxa de la nostra entitat. Com no podria ser d’una altra manera, aquest agraïment s’ha de fer extensiu a l’equip directiu,
per la seva il·lusió i, alhora, alta capacitat professional i, en
general a tot el personal de La Mútua, el nostre principal actiu, i a tots els mutualistes que dipositeu la vostra confiança
en l’entitat i tot el seu equip. A tots vosaltres, moltes gràcies.
Ben atentament,

President. Joan Díaz José.

INTRODUCCIÓ
BENVOLGUT MUTUALISTA,
Com bé diu el nostre president, el Sr.
Joan Díaz, “La Mútua”, tot i l’entorn
en què ens trobem immersos, ha estat capaç d’encetar nous reptes que
en un futur faran més sòlida la nostra
institució.
Cada any hem intentat presentar la
Memòria en diferents apartats per tal
de fer-la més amigable i entenedora, evitant tant com sigui
possible la reiteració innecessària de xifres. Això no obstant,
en un document d’aquest tipus, és del tot imprescindible establir referències numèriques que ens ajudin a situar cada
any la nostra realitat.
Com es preceptiu, en primer lloc, hi ha l’informe de gestió,
on s’explica l’evolució de les assegurances de casa nostra.
Enguany, la inclusió de la Mutualitat Evangèlica de Previsió
Social mostra fins a quin punt la incorporació d’aquesta entitat ha estat positiva, tant pel que fa a nombre d’assegurats
com pel que fa a quantia de primes emeses.
Les provisions tècniques han augmentat respecte al darrer
any, la qual cosa, juntament amb la taxa de sinistralitat,
ha dut a una reducció del resultat tècnic. Això no obstant,
pel que fa a les inversions aptes per a la cobertura de les
provisions tècniques, mostren un superàvit de prop de quatre milions d’euros. Per acabar, a l’apartat de valoració de
l’exercici s’explica detalladament les societats de La Mútua
que s’han constituït a l’entorn del Cemav.
En l’àmbit assegurador reflectim l’evolució de totes les
cobertures que hem atorgat. No cal dir que la majoria són
de filiació sanitària, però altres fan referència a altres riscs
assegurats a casa nostra.
L’apartat següent exposa un resum de tota l’activitat assistencial realitzada a les nostres instal·lacions (clínica i delegacions) els tres últims anys, la qual cosa ens permet situarnos amb una perspectiva temporal més àmplia. La davallada

de l’activitat assistencial d’urgències, rehabilitació i laboratori s’explica principalment en relació amb els acords amb
les mútues patronals.
Finalment, els presentem en xifres l’activitat assistencial
per a tercers. Aquí podran trobar tots els actes mèdics realitzats per a no mutualistes amb mitjans propis o aliens.
Els resultats econòmics vénen a continuació en forma de
compte de resultats i balanç de situació i el pressupost
per a l’any 2011. Finalment hi ha l’informe de l’auditoria
i l’informe de la comissió de control i seguiment.

Director General. Ricard Blanch i Mas.
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MAGNITUDS ECONÒMIQUES PRINCIPALS

1. Evolució del negoci assegurador

El creixement econòmic mundial s’ha situat, en l’exercici
2010, en un 4,7%, encara que hi ha hagut un comportament molt desigual en funció de la zona geogràfica.
Les economies emergents són les que han liderat aquest
creixement, mentre que en les economies més desenvolupades el ritme ha estat molt moderat, especialment a
la zona euro. A Europa el creixement mitjà ha estat d’un
1,5%, amb països amb creixements significatius, com
els casos d’Alemanya, Regne Unit i França, i altres que
han experimentat decreixements significatius: Espanya,
Irlanda, Portugal i Grècia. El fort augment de la producció manufacturera i el del comerç mundial han estat
els motors de recuperació; per contra, el baix nivell de
confiança dels consumidors, la reducció d’ingressos i la
reducció del patrimoni han frenat el consum en les economies més avançades.
Espanya és un dels països que més estan patint els efectes
de la crisi, i ha tancat l’exercici 2010 amb un decrement
del PIB del 0,1%. La recuperació gradual de l’activitat
s’ha produït en un context de retirada d’estímuls fiscals i
d’aplicació de mesures que han potenciat la reducció de
la despesa. El nivell d’atur és el més elevat de la Unió
Europea; l’exercici 2010 ha tancat amb una taxa del
20,3%. El sector financer espanyol també està immers
en un procés de reestructuració; totes les entitats estan en
procés de concentració per tal de millorar la seva solvència i poder competir amb confiança en el mercat.
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El sector assegurador mundial ha aconseguit, després de
dos anys de descensos de primes, un creixement positiu.
El mercat assegurador espanyol està encara en un pas
previ al mundial, atès que l’exercici 2010 ha tancat amb
una reducció de primes del 3,9%.
La Mútua de Granollers MPS no ha estat aliena al seu entorn econòmic i, per tant, el resultat de l’exercici 2010 ha estat una rèplica del que ha succeït en el món assegurador proper. Les primes emeses netes d’anul·lacions de l’exercici
2010 han arribat a 9.955.295 euros, xifra que representa un
augment d’un 10,35% respecte a l`exercici anterior. Aquest
increment respon totalment a l’absorció, amb data d’efecte
31 de març del 2010, de la Mutualitat Evangèlica de Previsió Social, que, en el període comprès entre l’1 d’abril del
2010 i el 31 de desembre del 2010, ha aportat un volum de
primes de 1.130.741 euros. Considerant només la cartera
de la Mútua de Granollers, les primes del 2010 han tancat
amb un volum de 8.746.683 euros, xifra que representa una
reducció, respecte a l’exercici 2009, d’aproximadament
275.000 euros, o sigui un 3,05%. Aquest decrement és
conseqüència de la pèrdua de la cartera, atès que les tarifes del 2010 es varen mantenir iguals que les de l’exercici
precedent.
D’altra banda, i només considerant el nombre de pòlisses,
cal destacar que el creixement sostingut d’assegurats que
la Mútua de Granollers havia aconseguit mantenir en els
darrers anys va trencar-se en el 2009, exercici en què es va
produir un retrocés significatiu en el nombre de persones assegurades, i ha continuat en el transcurs de l’exercici 2010.
En el darrer exercici econòmic la davallada no ha estat tan
agressiva com en l’anterior, perquè la Mútua ha potenciat

la comercialització de productes amb cobertures més reduïdes i productes amb copagament sanitari, que com que
tenen una prima inferior, han actuat com a producte refugi
de possibles baixes. La cartera de productes asseguradors
de La Mútua de Granollers en el 2010, sense considerar la
incorporació de MEPS, ha experimentat un retrocés d’un
3,97%. La caiguda de pòlisses contractades i, conseqüentment, del nombre d’assegurats, tal com es pot veure en el
gràfic adjunt, s’ha produït fonamentalment en els productes
de tarifa més alta, que són els que ofereixen més prestacions
sanitàries; per contra, els productes de prima més reduïda
han aconseguit un lleuger moviment a l’alça.
PÒLISSA

2010

2009

NET

"La Mútua Quirúrgica"

788

848

-60

"La Mútua Ambulatòria"

1.212

1.081

131

"Ambulatòria Empreses"

45

67

-22

158

171

-13

12.833

13.499

-666

967

1.361

-394

"La Mútua Amiga"

91

68

23

"La Mútua Total"

66

56

10

210

60

150

85

0

85

"La Mútua Dental"

393

452

-59

"Servingrés"

181

198

-17

"SegurDC"

647

650

-3

1.018

1.106

-88

145

0

145

18.839

19.617

-778

"Ambulatòria Empreses Plus"
"La Mútua Familiar"
"La Mútua Montseny"

"La Mútua Assistència"
“La Mútua Complementària"

“Mútua Accidents"
“Mutúa Hospitalització"

L’absorció de MEPS amb data d’efecte 31 de març del
2010 ha representat la incorporació de 2.976 contractes
d’assegurança nous, distribuïts per productes segons figura en la taula següent:
PÒLISSA

Any 2010

“Pòlissa Mèdica”

21

“Pòlissa Bàsica”

60
2.895

“Pòlissa Estrella”

2.976

Per tant, al final de l’exercici 2010 el nombre de productes asseguradors de La Mútua de Granollers ha tancat
amb un total de 21.815, xifra que representa un increment d’un 11,21%.
En el capítol de despeses tècniques, la partida principal
correspon al cost de les prestacions, que per a l’exercici
2010 han pujat a 8.166.789 euros. Aquesta partida ha
augmentat en 1.170.402 euros respecte a l´exercici anterior, un 16,7%, que correspon íntegrament a l’efecte
de l’absorció de la Mutualitat Evangèlica. L’exercici
2010 ha tancat amb una taxa de sinistralitat del 82%,
que representa un augment d’un 4,4% respecte a 2009.
Aquest augment en la sinistralitat ha estat per l’absorció
de MEPS.
La taxa de sinistralitat, juntament amb una política de
molta austeritat en les despeses, ha portat a un resultat
tècnic de 182.175,50 euros, que suposa una reducció
d’un 45,9% respecte a l’any anterior.
Pel que fa a l’evolució de les provisions tècniques i inversions, han augmentat respecte al 2009. Concretament
les provisions tècniques s’han situat en 2.102.315 euros,
amb un augment del 20,7% respecte al 2009; d’aquesta
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xifra, 301.853,54 euros corresponen a l’absorció de la Mutualitat Evangèlica. Les inversions aptes per a la cobertura de les provisions tècniques s`han situat en 5.903.865
euros, que representen un superàvit de 3.801.550 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 una quantitat mínima, calculat d’acord amb aquesta reglamentació específica. Al tancament del 2010 el
patrimoni propi no compromès excedeix notablement
l’import de la quantia mínima, i presenta en conjunt un
superàvit d’11,9 milions d’euros.
2. Evolució del negoci assistencial per a tercers

La desacceleració econòmica que s’ha produït en tots
els sectors productius i de serveis ha tingut un efecte
negatiu directe en els serveis mèdics que La Mútua de
Granollers MPS presta a tercers (no socis de La Mútua),
i la facturació a tercers ha disminuït en el 2010 un 6,1%
respecte a l’exercici anterior. Les reduccions més significatives s’han produït en els serveis prestats a les
mútues patronals i als serveis de prevenció de riscos laborals; ambdues són activitats que s’han vist molt afectades per l’entorn econòmic i per les noves regulacions
sectorials.
Aquesta davallada en els ingressos no s’ha pogut repercutir totalment en les despeses, cosa que ha suposat que
el resultat d’explotació de l’activitat assistencial s`ha
situat en 366.270 euros, xifra que representa un retrocés
d’un 51,6% respecte a l’exercici anterior.
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3. Valoració de l’exercici

El resultat abans d’impostos de l’exercici 2010 ha estat
de 548.445 euros, una xifra que suposa una reducció
del 49,8%. Aquest resultat, juntament amb l’absorció de
la Mutualitat Evangèlica MPS, ha situat els fons propis
de La Mútua en 13.320.640,99 euros, i ha confirmat la
solidesa financera de l’entitat.
Les actuacions més rellevants aquest any 2010 pel que
fa a la vessant asseguradora han estat: la fusió per absorció de la Mutualitat Evangèlica MPS, aprovada gairebé
simultàniament per sengles assemblees extraordinàries
de dates 15 i 16 de novembre de 2010, i el canvi de nom
de la nostra mutualitat. Ambdós fets suposen un canvi
qualitatiu d’especial rellevància i s’emmarquen en les
estratègies de creixement de La Mútua.
En relació amb l’activitat assistencial, el 18 de juny del
2010 es va procedir a la inauguració oficial del Centre de Medicina Avançada del Vallès (Cemav). Aquest
centre mèdic és propietat de La Mútua de Granollers i
està al servei dels socis de la mutualitat i de la població general. El naixement del Cemav ha fet possible la
creació d’una sèrie d’empreses que, situades en aquest
nou espai, doten la mutualitat de noves línies de servei
i de negoci.
• En data 24 de febrer del 2010 es va constituir la societat de radiologia Centre de Diagnòstic per la Imatge
del Vallès SL (Cediv), on La Mútua de Granollers té una
participació majoritària. L’objecte social del Cediv és
l’exploració de pacients mitjançant la utilització de tèc-

niques radiològiques, magnètiques i/o nuclears que permeten la formació d’imatges a partir de les quals es pot
efectuar el diagnòstic mèdic. Aquest servei, concertat per
la mutualitat i obert al públic privat, vol ser referent del
diagnòstic per la imatge al Vallès Oriental.
• En data 15 de juny del 2010 es va constituir la societat d’odontologia Cemav Dental SL, on La Mútua de
Granollers té una participació majoritària. L’objecte social del Cemav Dental és la prestació de serveis mèdics
d’odontologia i d’estomatologia. Aquests serveis odontològics s’ofereixen a tots el clients en general i, en concret, els assegurats de La Mútua disposen de condicions
especials en tots els tractaments que contracten.
• En data 20 de juliol del 2010 es va constituir la societat de podologia Cemav Podologia SL, on La Mútua de
Granollers té una participació majoritària; la resta està
en mans de diferents professionals vinculats al sector
de la podologia. L’objecte social de Cemav Podologia
és la prestació de serveis mèdics de podologia. Aquests
serveis, concertats per La Mútua, s’ofereixen a tots els
pacients en general.
• A finals del 2010 s’ha treballat per poder constituir, a
principi del 2011, dues societats noves; Cemav Oftalmogia SL, que oferirà serveis mèdics oftalmològics, i Dependentia Vallès SL, que oferirà serveis mèdics a persones dependents.

tètica i plàstica, i traumatologia i, properament s’obrirà
un altre servei de medicina esportiva.
Al mateix temps, el trasllat del centre de reconeixements
mèdics i del laboratori al Cemav obre la porta a noves
iniciatives pel que fa a la millora de les instal·lacions a
la clínica en els àmbits del servei, confort i accessibilitat.
Tots aquests fets que hem anat detallant dibuixen una realitat prou transcendent per qualificar aquest darrer any
com un dels més rellevants de la nostra història. Així ho
han entès els prop de 20.000 assegurats que a hores d’ara
ens fan confiança.
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 contínua de la prestació assistencial 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.

Director General.

Ricard Blanch i Mas,

• A cavall de l’any 2010 i 2011 al Cemav s’han engegat
serveis privats tals com: logopèdia, aparell digestiu, dietètica i nutrició, sexologia, osteopatia, reumatologia, es-
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ACTIVITAT ASSEGURADORA
HOSPITALITZACIÓ

ACTIVITAT AMBULATÒRIA

2010

2010

2009

NÚM.

NÚM.

% VARIACIÓ

Visites (Clínica i del.)

80.448

86.289

-6,77

11.269

11.649

-3,26

2.725

2.465

10,55

524

556

-5,76

2009

ALTES

ESTADES

1/2 ESTADA

ALTES

ESTADES

1/2 ESTADA

Quirúrgica (Clínica)

425

570

250

402

488

230

Quirúrgica

121

643

4

84

613

-

Proves diagnòstiques (Clínica i del.)

Mèdica

83

493

12

106

637

-

Actes terapèutics (Clínica i del.)

Pediàtrica

20

77

-

33

183

-

Quirúrgica ambulatòria (Clínica)

Hospital de dia

24

33

-

15

15

-

Visites

5.729

5.408

5,94

Parts / Cesàries

153

533

-

176

667

-

Proves diagnòstiques

5.151

5.427

-5,09

19

64

-

8

56

-

Actes terapèutics

6.880

5.535

24,30

2.659

230

2010

2009

NÚM.

NÚM.

Anàlisis clíniques (Clínica i del.)

11.275

11.775

-4,25

Rehabilitació (Clínica)

28.171

25.538

10,31

Diagnòstic per la imatge (Clínica i del.)

10.805

16.018

-32,54

Endoscòpies aparell digestiu (Clínica)

296

308

-3,90

2.359

583

304,63

186

142

30,99

5.865

1.359

331,57

15

6

150,00

Uci / Uvi
TOTAL

845

2.413

266

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

824

SUPORT CLÍNIC

% VARIACIÓ
ALTES

ESTADES

1/2 ESTADA

5,72

16,80

8,70

44,05

4,89

-

Mèdica

-21,70

-22,61

-

Pediàtrica

-39,39

-57,92

-

Hospital de dia

60,00

120,00

-

Parts / Cesàries

-13,07

-20,09

-

137,50

14,29

-

Quirúrgica

(Clínica)

Quirúrgica

Anàlisis clíniques
Rehabilitació

Uci / Uvi
TOTAL

Memòria
2010

2,55

10

-9,25

Diagnòstic per la imatge
Endoscòpies aparell digestiu

% VARIACIÓ

15,65
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL
URGÈNCIES

Visites Urgències (Clínica)
Altres actes mèdics (Clínica)
Assistència domiciliària
Serveis d'ambulància
Urgències

ACTIVITAT ASSITENCIAL CLÍNICA I DELEGACIONS

2010

2009

NÚM

NÚM

13.787

14.732

-6,41

4.613

4.782

-3,53

422

589

-28,35

53

33

60,61

110

178

-38,20

2010

2009

2008

NÚM

NÚM

NÚM

8

13

17

74

81

85

3.674

3.788

3.878

17

33

19

%VARIACIÓ

ACTIVITAT QUIRÚRGICA

2010

2009

2008

Ambulatoris

805

840

769

Amb ingrés

520

468

493

2010

2009

2008

Estada

784

729

820

Mitja estada

417

406

502

ASSEGURANCES COMPLEMENTÀRIES

Serveis de decés
Assistència en viatge
Actes mèdics odontològics
Rescabalaments

Memòria
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ACTIVITAT AMBULATÒRIA

URGÈNCIES

2010

2009

2008

Visites

85.094

91.406

89.042

Proves diagnòstiques

11.595

12.058

10.811

3.888

4.048

2.153

Actes terapèutics

Visites i actes mèdics

2010

2009

2008

25.290

27.965

28.297

ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER A TERCERS
SUPORT CLÍNIC

HOSPITALITZACIÓ

2010

2009

2008

Anàlisis clíniques

11.527

12.579

15.153

Rehabilitació

37.075

36.674

46.534

Diagnòstic per la imatge

16.748

23.524

28.582

309

320

296

Endoscòpies digestives

2010
Quirúrgica (Clínica)
Parts / Cesàries
TOTAL

ALTES

ESTADES

1/2 ESTADA

95

214

167

8

34

-

103

248

167

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

2009
Quirúrgica (Clínica)
Parts / Cesàries
TOTAL

ALTES

ESTADES

1/2 ESTADA

66

131

176

3

11

69

142

176

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

Memòria
2010
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15

Memòria
2010

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

HOSPITALITZACIÓ

Quirúrgica (Clínica)
Parts / Cesàries
TOTAL

SUPORT CLÍNIC

% VARIACIÓ

2010

2009

ALTES

ESTADES

1/2 ESTADA

NÚM.

NÚM.

43,94

63,36

-5,11

252

804

-68,66

166,67

209,09

-

Rehabilitació (Clínica)

8.904

11.136

-20,04

49,28

74,65

-5,11

Diagnòstic per la imatge (Clínica i del.)

5.943

7.506

-20,82

Endoscòpies aparell digestiu (Clínica)

13

12

8,33

Anàlisis clíniques

38

238

-84,03

209

85

145,88

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

Diagnòstic per la imatge

ACTIVITAT AMBULATÒRIA

Visites (Clínica i del.)
Proves diagnòstiques (Clínica i del.)
Actes terapèutics (Clínica i del.)
Quirúrgica ambulatòria (Clínica)
Visites
Proves diagnòstiques
Actes terapèutics

Anàlisis clíniques (Clínica i del.)

2010

2009

NÚM.

NÚM.

% VARIACIÓ

4.646

5.117

-9,20

326

409

-20,29

1.163

1.583

-26,53

281

284

-1,06

47

26

80,77

204

252

-19,05

54

34

58,82

URGÈNCIES

2010
Visites Urgències (Clínica)
Altres actes mèdics (Clínica)
Assistència domiciliària

16

2009
NÚM.

% VARIACIÓ

6.384

7.899

-19,18

506

552

-8,33

30

0

-

CENTRE DE RECONEIXEMENTS MÈDICS

Nombre de reconeixements

Memòria
2010

% VARIACIÓ

2010

2009

2008

4.307

4.989

7.027
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BALANÇ DE SITUACIÓ

BALANÇ DE SITUACIÓ*

								
PASSIU i PATRIMONI NET				

MÚTUA DE GRANOLLERS · MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA
Notes
Memòria

A-1) Efectiu i altres actius equivalents			
A-4) Actius financers disponibles per a la seva venda			
I. Instruments de patrimoni

9.I.c)

		

15.a)

2. Préstecs a entitats del grup i associades		

343.653,74

2.939.048,15		
2.228.559,42

4.452.019,97		
1.603.782,78

1.621.545,80		

1.603.782,78

2.475.003,65		

2.773.003,65

9.I.d)

V. Crèdits per operacions d’assegurances directa

9.I.d)

8.951,63		

4.427,39

IX. Altres crèdits

9.I.d)

346.518,89		

423.193,91

346.518,89		

423.193,91

A-9) Immobilitzat material i inversions immobiliàries			

3.427.126,42		

5

2.917.033,95		

2.969.688,98

II. Inversions immobiliàries

6

510.092,47		

530.046,87

III. Altre actiu intangible

7

A-11) Participacions en entitats del grup i associades			
III. Participacions en empreses del grup

9.III) a)

391.979,70		
391.979,70		

66.893,82

1.090.385,36		

917.642,56

		

1. Deutes amb les Administracions Públiques		

229.962,03		

191.566,84

		

3. Resta de deutes		

860.423,33		

726.075,72

937.350,89

VI. Altres provisions tècniques		

804.225,48		

805.123,99
295.115,74		

14		

II. Provisió per a pensions i obligacions similars		

295.115,74		

A-7) Passius fiscals			

84.568,49		
45.044,60		

101.279,83

II. Passius per impost diferit

II. e)

39.523,89		

28.075,50

115.067,50		

TOTAL PASSIU		

33.531,35

IV. Resta d’actius		

84.310,49		

83.310,37

A-3) Fons propi

Memòria
2010
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3.150.562,15

13.180.908,13

I0

		

1. Legal i estatuàries

		

3. Altres reserves		

15.579.973,10

30.050,61

12.742.069,83

11.497.056,22

12.694.083,22

11.497.056,22

VII. Resultat de l’exercici		

I. Actius financers disponibles per a la venda

12.345.184,46

30.050,61		

408.787,69		

B-2) Ajustaments per canvis de valor			

*Balanç de situació a 31 de desembre de 2010

6.676,61
6.676,61

3.621.925,34

I. Fons Mutual		

116.841,72

30.757,01		

12.544,53		
12.544,53		

								
B) PATRIMONI NET

4.125.814,61

16.920.986,12

129.355,33

II. a)

I. Periodificacions

4.125.814,61

III. Periodificacions		

TOTAL ACTIU		

284.320,70

284.320,70

I. Passius per impost corrent

A-8) Resta de passius			

460.980,03

4.581.573,97		

9.III) b)		

1.742.474,88

1.298.089,06		

III. Reserves		
A-13) Altres actius

2.102.314,54		

13		

IV. Provisions per a prestacions		

A-6) Provisions no tècniques

460.980,03

4.581.573,97		

25.515,21		

IX. Altres deutes		

3.499.715,85

I. Immobilitzat material

A-10) Immobilitzat intangible			

987.734,63
3.198,25

VII. Deutes amb entitats de crèdit		

A-5) Provisions tècniques
4.804.407,73

1.621.545,80		

2. Resta de crèdits		

11.481,47		

2.228.559,42

III. Dipòsits amb entitats de crèdit

		

2009

1.127.382,04		

9.I. e		

IV. Deutes per operacions de reassegurança		

2009

1.014.170,41		

2.939.048,15		

A-5) Préstecs i partides al cobrament			
II. Préstecs

2010		

2010		

A) PASSIU
A-3) Dèbils i partides a pagar

								
A) ACTIU						

Notes
Memòria

818.077,63
118.152,65		

118.152,65		

84.226,49
84.226,49

TOTAL PATRIMONI NET

13.299.060,78

12.429.410,95

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

16.920.986,12

15.579.973,10
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COMPTE DE RESULTATS

COMPTE DE RESULTATS*
								
I) COMPTE NO TÈCNIC				

MÚTUA DE GRANOLLERS · MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA
								
I) COMPTE TÈCNIC DE NO VIDA			
I.1. Primes de l’exercici, netes de reassegurança

Notes
Memòria

2010		
9.955.294,65

9.II.a) 		

a) Primes meritades			
		

a1) Assegurança directa		

		

a3) Variació de la correcció per deteriorament de

		

les primes pendents de cobrament

9.I.f)

9.021.515,26

10.031.374,26		

10.037.586,57		

9.091.726,35

9.089.828,60

(-) 6.212,31		

b) Primes a la reassegurança cedida			
I.2. Ingressos de l’immobilitzat material i de les inversions

2009

1.897,75
(-) 76.079,61		

(-) 70.211,09

176.632,72

44.880,47

9.II.a) 		

98.393,22

44.880,47

i de les inversions			

78.239,50

-

d2) Inversions financeres

9.II.a)

78.239,50

I.3. Altres ingressos tècnics

19.II.a)

22.406,17

I.4. Sinistralitat de l’exercici neta de reassegurança

19.II.a)

(-) 8.167.687,63

(-) 7.068.291,91

(-) 7.715.229,77

(-) 6.882.241,02

a) Prestacions pagades de l’assegurança
		

a1) Assegurança directa

(-) 7.715.229,77

b) Variació de la provisió per a prestacions			
		

b1) Assegurança directa

-

(-) 6.882.241,02
(-) 58.885,44 		

(-) 58.885,44

c) Despeses imputables a prestacions			

		

83.695,91
83.695,91

(-) 393.572,42

(-) 269.746,80

I.5. Variació d’altres provisions tècniques, neta de reassegurança

19.II.a)

898,51

71.905,24

I.7. Despeses d’explotació netes

19.II.a)

(-) 1.447.558,73

(-) 1.383.244,11

a) Despeses d’adquisició			

(-) 615.267,28

(-) 596.401,07

b) Despeses d’administració			

(-) 832.291,45

(-) 786.843,04

(-) 357.810,19

(-) 349.868,43

I.8. Altres despeses tècniques

19.II.a)

a) Variació de deteriorament per insolvències			

5.602,06

(-) 1.944,92

d) Altres			

(-) 363.412,25

(-) 347.923,51

182.175,50

336.896,52

I.10. RESULTAT DEL COMPTE TÈCNIC DE NO VIDA

Memòria
2010
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2009

		

402.303,00

541.489,01

a) Ingressos procedents de les inversions immobiliàries

8.b)		

402.303,00 		

447.075,48

b) Ingressos procedents de les inversions financeres

9.II.a)		

V. Despeses de l’immobilitzat material i de les inversions

-

		

a2) Despeses d’inversions materials

8.b)

(-) 194.425,03

94.413,53

(-) 214.379,43		

(-) 221.250,47

(-) 194.425,03

(-) 199.157,15

a) Despeses de la gestió de les inversions

d) Beneficis de l’immobilitzat material
		

2010		

III. Ingressos de l’immobilitzat material i de les inversions

		

19.II.a) 		

b) Ingressos d’inversions financeres

Notes
Memòria

		

(-) 199.157,15

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

(-) 19.954,40

(-) 22.093,32

b1) Amortització de l’immobilitzat material
i de les inversions immobiliàries

III.3. Altres ingressos

8.b)

(-) 19.954,40

		

(-) 22.093,32

1.718.126,58

1.830.081,43

1.718.126,58

1.830.081,43

(-) 1.539.780,01

(-) 1.393.952,22

1.539.780,01

(-) 1.393.952,22

III.5. Subtotal (Resultat del compte no tècnic)

366.270,14

756.367,75

III.6. Resultat abans d’impostos

548.445,64

1.093.264,27

(-) 139.657,95

(-) 275.186,64

12

b) Resta d’ingressos
III.4. Altres despeses
b) Resta de despeses

III.7. Impost sobre beneficis

12
12		

11.a)

III.8. Resultat procedent d’operacions continuades

-

-

-

-

408.787,69

818.077,63

III.9. Resultat procedent d’operacions
interrompudes net d’impostos
III.10. RESULTAT DE L’EXERCICI

		

*Compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici acabat al 31 de desembre de 2010
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INFORME DE LA COMISSIÓ DE CONTROL

PRESSUPOSTOS DE
L’ANY 2011

INFORME DE
LA COMISSIÓ DE CONTROL

MÚTUA DE GRANOLLERS · MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA

MÚTUA DE GRANOLLERS · MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL

QUOTES DE L’EXERCICI

A l’atenció del Sr. President
Sr. Joan Díaz José

Quotes de socis

								

10.457.846,00

Benvolgut senyor,

INGRESSOS DE LES INVERSIONS
Ingressos procedents de les inversions financeres 					

194.875,00

SINISTRALITAT DE L’EXERCICI								

-8.732.434,00

Presentacions pagades								
Variació prestacions								
Despeses imputables a prestacions							

-8.287.294,00
-80.000,00
-365.140,00

VARIACIÓ D’ALTRES PROVISIONS TÈCNIQUES						

-20.000,00

DESPESES D’EXPLOTACIÓ NETES		

						

-1.342.183,00

Despeses d’adquisició								

-546.065,00

Despeses d’administració								

-796.118,00

ALTRES DESPESES TÈCNIQUES								

-353.363,00

INGRESSOS ACCESSORIS									

1.677.570,00

INGRESSOS DE LES INVERSIONS MATERIALS							

280.683,00

DESPESES DE LES INVERSIONS MATERIALS		

					

-223.568,00

Despeses d’inversions materials							

-201.463,00

Correccions de valor de les inversions materials						

-22.105,00

ALTRES INGRESSOS									

25.000,00

ALTRES DESPESES									

-1.665.064,00

IMPOST SOBRE BENEFICIS									

-74.841,00

RESULTAT DE L’EXERCICI									

224.521,00

Memòria
2010
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En compliment de 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 2010.
Per això la Comissió fa constar que:
• Durant l’any 2010 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.
• 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 2010 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 seguiment fidel de les línies generals d’actuació aprovades per la Junta i ratificades
en l’Assemblea General Ordinària de 22 de juny de 2010.
Els senyors comissionats volem ressaltar finalment el nostre agraïment per totes les facilitats rebudes per a poder complir
la nostra tasca.
Granollers, 30 de maig de 2011

Josep Blanchart		

Sergi Garcia Claveria			

Jaume Bages Badillo
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INFORME DE L’AUDITORIA

INFORME DE L’ AUDITORIA
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