Inform
me de gestió de l’exerccici 2019
Senyyors Mutualistes,
En la
a present m
memòria s´e
explica resumidament l´activitat ssocial i situ
uació econò
òmica i
patrim
monial de la
a Mutualitat de l´ exerciici 2019, prè
èviament als punts de l´ordre del dia
d que
sotmetrem a la vvostra aprovvació:
Presttacions
Al lla
arg de l´ exe
ercici 2019,, i concretament a 31 de desemb
bre, el nomb
bre de bene
eficiaris
era d
de 20, corre
esponent a Educació Infantil 1, a Primària 3, a ESO 7, a Batxillera
at 7 i a
cicless formatius 2.
a de 96.480,67 €, que
e en terme
es reals
El total de presstacions ha suposat una despesa
6 % d’increm
ment respeccte l’exercicci anual ante
erior.
signiffica un 5,96
Igual que en exercicis
e
an
nteriors, aq
questa despesa es trroba cobertta pels ing
gressos
ordinaris de la M
Mutualitat, éss a dir, per les
l quotes a
anuals emeses durant l´exercici.
Ingre
essos
La fa
acturació de
e l´exercici ha
h estat de
e 100.779,28
8 € (65.814
4,42 € dels rebuts curss 18-19
més 34.964,86 € dels rebuts curs 19-20).
Els in
ngressos financers ha
an estat de
e 5.227,90 €, correspo
onent 1.487
7,64 € rend
diments
accs.. Red Elécttrica; 1.416
6,65 € rend
diments acccs. Enagas; 810,62 € rendimentss accs.
Teleffónica; 1.512
2,99 € rendiments ETF
F IBEX 35.
Perio
odificació d’iingressos
S’ha traspassat la periodificació de l’exercici 2018, el 66,6
67 % (gene
er - agost 2
2019) a
l’exerrcici actual.. Aquest exxercici 2019
9 s’ha impu
utat un 33,3
33 % (sete
embre - dessembre
2019, 4 mesos sobre els 1
12 de l’anyy) d’ingrés d
de la facturració de novembre de 2019 i
putarà al 202
20 l’altre 66
6,67% (gene
er - agost 2020,
2
8 messos sobre els 12 de l’an
ny).
s’imp

Quotes pendentss
Com a quotes p
pendents de
e cobramen
nt de la factturació 2019
9-20 conste
en en balanç, a 31
de de
esembre de
el 2018, 7.0
057,66 €, q
que suposa un percentatge del 7,34 % resp
pecte el
total de quotes e
emeses. A 12
1 de març de 2020 el saldo de qu
uotes pende
ents del curss 201920 éss de 734,40 euros (9 quotes), i les quotes anul·ladess donades de
d baixa 1..305,60
euross (16), la ressta quotes ss’han cobrat.
Impostos
La va
ariació de la provisió matemàtica
a durant l´exercici té la
a considera
ació de desspesa o
ingrés comptable i suposa una de less partides a
amb més im
mpacte sob
bre el resulttat final
obtingut per la M
Mutualitat. P
Per l´exerciici actual, la
a variació e
experimenta
ada per la p
provisió
uota a cobrar per
matemàtica ha suposat un benefici final de 31.290,05 €. Hi ha qu
liquid
dació de l’im
mpost de so
ocietats del present exxercici i l’ import a co
obrar deduïd
des les
reten
ncions i paga
aments a co
ompte es de
e 1.380,79 €
€.
Audittoria de com
mptes
Com ja és habittual, i en co
ompliment de
d les dispo
osicions lega
als vigents, durant l´an
ny 2020
s’han
n auditat elss comptes corresponen
c
nts a l’exerccici 2019. L´informe d´a
auditoria favvorable
realitzzat per G.M
M Auditors, S
S.L. està a d
disposició d
dels mutualisstes a la secretaria.
ats per l'A
Assemblea,, es reme
etrà tota la docume
entació com
mptable
Un ccop aprova
corre
esponent a les instàncie
es oficials pertinents.

Xavie
er Oms Ville
egas
Presiident
Barce
elona, 12 de
e març de 2
2020.

