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MUTUAM

El règim regulador harmonitzat a nivell de la UE per a les companyies
d'assegurances, conegut com Solvència ll, i que va entrar en vigor amb efecte
a partir de l'1 de gener de 2016, exigeix informació i divulgació pública per part
de les entitats asseguradores, d'entre altre s informes, del present lnforme
sobre la Situació Financera i de Solvència, que s'han de publicar a la pàgina
web de Mutuam.

Aquest informe de situació Financera i Solvència ("ISFS") es requereix per a
ser publicat per Mutuam, MPS

Aquest informe abasta els Negocis i I'Evolució de la Societat, el seu Sistema de
Govern, Perfil de risc, Valoració dels riscos de Solvència i Gestió de Capital.
Qui té la responsabilitat de totes aquestes qüestions és la Junta de Govern de
Mutuam, amb I'ajuda de diverses funcions de govern i control que ha posat en
marxa per supervisar i administrar el negoci.

L'Entitat ha de mantenir actius suficients per afrontar les seves obligacions amb
els assegurats en tot moment. La Junta de Govern vetllarà perquè el capitalde
I'Entitat sigui suficient per cobrir la solvència requerida segons la naturalesa i

escala del negoci, i els requeriments operacionals esperats. Hi ha diversos
mecanismes per avaluar aquests nivells i els resultats d'aquestes avaluacions
indiquen que el capital de l'Entitat és adequat en aquest moment i per als
requeriments esperats a curt i mig termini.

L'evolució del Negoci de I'Entitat és molt estable en el temps, per aquest motiu
la Junta de Govern considera que I'actual sistema de Govern és adequat per
afrontar un horitzó temporal a curt i mig termini, sempre que no canviin
signíficativament les circumstàncies.

L'exercici econòmíc de I'Entítat es tanca el 31 de desembre de cada any i

presenta els seus resultats en euros.
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A. Activitat i resultats
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4.1 Activitat:

L'Entitat té el seu origen en la Mútua Catalana, creada I'any 1905 ¡ que es va

escindir l'any 1943 en tres entitats mutualistes. Una d'aquestes tres va ser el
Montepio Textil de Enfermedades, constituiT per temps indefinit i registrat com
a mutualitat de previsió social el mateix any 1943. Per acord de l'Assemblea
General Extraordinària del 5 de marçde 1992, l'Entitatva canviarel seu nom
per MUTUAM, Mútua de Previsió Social a Quota Fixa.

Mutuam, Mútua de Previsió Social(en endavant MUTUAM) es troba domiciliada
a Barcelona, carrer Ausiàs Marc, 39, i actualment figura inscrita en el Registre
de Mutualitats de Previsió Social Voluntària de Catalunya amb el núm. 0050,
en el Registre Mercantíl de Barcelona Tom 25021 Secció General, foli 0196, full
8-82332, i amb Codi d'ldentificació Fiscal núm. V-08210676.

Per acord de les Assemblees Generals Extraordinàries del 28 d'Abril i del 30 de
Juny de 2OO4 es modifiquen els Estatuts de I'Entitat, adaptant-los a les noves
normatives legals previstes a Llei de Mutualitats 1012003 de 13 de Juny, els
quals han estat inscrits al Registre Mercantil de Barcelona itambé a la Direcció
General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya.

Mutuam és una Entitat sense ànim de lucre amb àmbit d'actuació dins elterritori
de la Comunitat Autònoma de Catalunya i es regeix amb caràcter general pel

Reial Decret Legislatiu 612004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'ordenacíó i supervisió de les Assegurances Privades (el qual

deroga, parcialment, la Llei 30/1995 de 8 de novembre de "Ordenación y

Supervisión de los Seguros Privados"), pel Reglament de 4 de Novembre de
2OO3 i per la Llei 1 012003 de 13 de Juny, del Parlament de Catalunya. El seu
objecte es dedicar-se a I'exercici de les activitats de Previsió Social, activitats
connexes amb la mateixa, aixícom altres de caire social, en la forma i extensió
que les lleis permeten.

Les prestacions que atorga la Mutualitat s'integren en les següents Seccions i

I'associat pot inscriure's a totes o a qualsevol d'elles. Les seccions són les
següents:

a) Secció de Prestacions EconÒmiques id'Assegurança de Dependència
(no vida)

b) Secció d'Assístèncía Sanitària
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c) Secció d'Assistència Sanitària Complementària

d) Secció de Serveis Socials per la Gent Gran i de gestió de Residències
Geriàtriques.

El contingut i l'abast de les prestacions es regula pel Reglament corresponent:

a) La secció de Prestacions Econòmiques compren la prestació per

lntervencions i Hospitalitzacions Quirúrgiques i la prestació d'Ajut a

la Dependència.

b) La secció d'Assistència Sanitària comprèn I'activitat assistencial de
prestacions de Serveís Sanitaris, mantenint Concerts amb el
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, prestacions d'assistència sòcio-
sanitària a domicili, seruei de cirurgia menor (finalitzat el desembre
de 2017) i serveis sanitaris a residències entre altres.

c) La secció d'Assístència Sanitària Complementària comprèn la

prestació de Serveis Sanitaris complementaris com I'Assegurança
Dental i el Servei de Podologia denomínat Servei Peu Sa.

d) La secció de Serveis Socials per la Gent Gran i de gestió de

Residències Geriàtriques comprèn, entre altres, el Servei d'Ajut, i

ingressos geriàtrics i sociosanitaris així com I'assessorament de

I'assistència sanitària i social i el Servei de Teleassistència denominat
Línia Blava.

MANIé CONCETI AMb IA DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ SOCIAL
(D.G.P.S., antic l.C.A.S.S.) per I'assístèncía 50 places de salut mental a la
Residència Mutuam-Manresa , 55 de residencia assistida alCentre Creueta de
Sabadell, 36 a la ResÍdencia les Franqueses.

També manté concerts amb el SERVEI CATALÀ DE LA SALUT per
l'assistència de 162 places al Centre Sociosanitari Güell de Barcelona i 23
places d'hospitalde dia, 88 places al Centre Sociosanitari de Girona (Programa
Vida als anys) i 17 pfaces d'hospital de dia, així com la contractació de serveis
de cirurgia menor a la província de Barcelona (finalitzat al desembre de 2017) i

equips PADES i EAR d'atenció sanitària a domicili i a centres residencials.
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Mutuam és I'Entitat Dominant, en els termes de l'article 42 del Codi de Comerç,
del grup MUTUAM, MÚTUA DE PREMSIÓ SOCIAL I SOCIETATS
DEPENDENTS (GRUP CONSOLIDAT), en endavant el Grup, i les seves
societats dependents, negocis conjunts i associades, que es detallen a
continuació:

Societats depcndents Domicili
Oüidam Europa, S.L.U. Barcelona
Mutual Gestión Integtal,

S.L.U. Barcelona
Residències Aidar, S.L.U. Barcelona

La Mutualitat està acollida al Règim Especial de Solvència

Dades Supervisor:

Nom: Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat
de Catalunya

Adreça: Passeig de Gràcia, 19 de Barcelona

Dades Auditors de Gomptes:

Nom: Kreston lberaudit MRM, S.L.P.

Adreça: Avda. Diagonal, 520 baixos 64, Barcelona
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4.2 Resultats en matèria de subscripció
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4.3 Rendiment de les inversions:

RENDIMENTS COMPTE TECNIC NO VIDA

TOTAL 2017 TOTAL 2016

INGRESSOS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES
INVERSIONS

79.369,00 113.702,31

lngressos procedents de les inversions immobiliàries 79.369,00 70.598,23

lngressos procedents de les inversions fìnanceres 114,27

Aplicació de correccions de valor per deteriorament de
I'mmobilitzat i de les inversions

42.989,81

Beneficis en la realització de I'immobilitzat i de les inversions

DESPESES DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES
INVERSIONS

-122.155,99 -125.076,60

Despeses procedents de les inversions immobiliàries -122.155,99 -122.576,60

Despeses procedents de les inversions financeres -2.500,00

Correccions de valor per deteriorament de l'mmob¡l¡Þat ¡ de les
inversions

Pèrdues procedents de I'immobiliEat i de les inversions

TOTAL RESULTAT INVERSIONS -42.786,99 -11.374,29

RÊNDIMENTS COMPTE NO TECNIC

TOTAL 2017 TOTAL 2016

INGRESSOS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES
INVERSIONS

385.725,3'l 354.056,01

lngressos procedents de les inversions immobiliàries 145.697,41 264.103,22

lngressos procedents de les inversions fìnanceres 240.027,90 89.908,33

Aplicació de correccions de valor per deter¡orament de
I'mmobilitzat i de les inversions

Benefìcis en la realització de l'immobilitzat i de les inversions 44,46

DESPESES DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I DE LES
INVERSIONS

-70.803,76 -72.912,16

Despeses procedents de les inversions materials -70.803.76 -72.912,16

TOTAL RESULTAT INVERSIONS 314.921,55 281.143,85
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MUTUAM

lnformació addicional inversions immobiliàries:

TMMOBILTTZAT MATERTAL ¡ rNVERsroNs r¡{uoe¡LrÀRrcs

Préstec
h¡potecar¡ ¡/o

pagament
ã iôrñât

o.o

Valor net

41 )?) a7

11n 1R¿ô)

Deter¡orament
de valor

18R 1Ân¿4

18a.1aO,44
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acumulada

Rln 1?? qe
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1)â 

^aA 
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1,1ft6.376-44

Construcció

1 16.480.38
2.456.4A7.11

)6 1)¿ R7
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?26 I 11 ôÁ

?? 170 ?r

a1.2nR nq

47tl,32'..3L

ixãaió

valor últ¡ma
taxac¡ó
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1 RÂ7 nÁa ?ç

2.257 -AO7 -69
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taxació

14t04/20ß

^¿lî\la^1 
Ã

?1 lñ\l)ß1)

Data de
compra

1¡11)l)îo)

Adr

Adreça
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4.4 Resultats d'altres activitats:

El total de la xifra de negocis del compte no tècnic , per activitat és el següent:

Descripció 3l/12/2017 3l/12/2016
Altres serveis sanitaris (EAPS)

Concerts amb el servei Català
de la Salut

Concerts amb la DGPS

Ingtessos privats
Altres ingressos accessoris

624.000,00 611.200,00

21.752.562,44
4.424.722,04
2.484.132,07

53.344,60

19.541.698,99

6.444.512,02
3.159.769,77

84.287,42
29.338.761,15 29.841.468,20

La xifra de negoci s'ha reduït un l,7o/o respecte I'exercici anterior degut a que des de

el febrer s'ha deixat de gestionar la Residència Rubí i els Centres de Dia de Rubí i
Onyar que ara son gestionades per Residencias Aidar, S.L.U. (empresa participada al

100% per Mutuam), això ha provocat una reducció del 3lo/o de la facturació amb la
DGPS.

El total de la xifra de altres despeses del compte no tècnic , per activitat és el següent:

Descripció 3l/12/2017 3l/12/2016
Consums de I'activitat
Despesa en personal
Altres despeses

d'explotació
Amortitzacions

r.362.020,43
20.136.276,63

5.962.539,31
1.250.6t5.87

1.290.487,56
20.664.175,05

6.324"889,r7
1.275.494,40

28.71t.452,24 29.555.046,18

La reducció en despeses de personal i d'explotació es deu al traspàs de la gestió de la
Residència Rubí i els Centres de Dia de Rubí i Onyar.

A. 5 Qualsevol altra informac¡ó:

No existeix cap altre informació rellevant.
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B. Sistema de Govern
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8.1 lnformació general sobre el sistema de Govern

D'acord amb les directrius de Solvència ll la mutualitat ha de disposar d'un sistema de
govern eficaç, que garanteixi la gestió sana i prudent de I'actívitat, i proporcionat a la seva
naturalesa, volum i complexitat de les operacions.

Per assolir aquest objectiu, el sistema de govern es defineix a partir dels principis descrits
seguidament, de manera que resulta un sistema de govern eficaç, amb una estructura
organitzativa transparent.

a.- Clara distribució i separació de funcions.

L'estructura organitzativa de la mutualitat garanteix que es distribueixen i assignen les
diferents funcions operatives de manera adequada als fins de l'organització, amb la vocació
de donar suport als objectius estratègics de la mutualitat, tenint en compte l'estructura de
recursos humans de I'entitat.

b.- Mecanismes eficaços per a la transmissió de la informació.

El sistema de govern assegura que la informació circula de manera fluìda entre la Junta de
Govern, la direcció de la mutualitat i les díferents àrees de negoci

c.- Polítiques i pràctiques coherents amb la gestió de riscos.

Solvència ll es basa en la gestió de l'entitat a partir del coneixement dels riscos assumits.
En conseqüència, les polítiques i pràctiques de la mutualitat estan en consonància amb
aquests riscos, la qual cosa implica que siguin coherents amb els objectius estratègics, amb
les tasques assignades i amb els diferents processos de gestió i amb els sistemes de
transm issió d'informació.

d.- Mecanismes adequats que garanteixin l'aptitud i honorabilitat de les persones que

dirigeixen o desenvolupen les funcions que integren el sistema de govern.

Segons s'exposa en l'apartat 8.2 d'aquest informe.

e.- Regulació interna referida a:

La gestió de riscos.
L'avaluació interna de riscos í solvència.
El control intern i la funció de compliment.
L'auditoria interna.
La funció actuarial.
L'externalització de funcions o activitats.
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Aquestes àrees clau han de disposar d'una regulació específica, en forma de polítiques
internes escrítes, que estableixin de manera clara les normes que han de regir aquestes
àrees de gestió.

f.- Revisió periòdica del sistema de govern

El sistema de gestíó definit per Solvència ll es defineix com un sistema en permanent
evolució i, per tant, en revisió contínua. L'entitat disposa de mecanismes que garanteixen
aquesta revisió, a partir dels paràmetres establerts per la Junta de Govern. Les persones
designades responsables de cada àrea reportaran periòdicament sobre el resultat d'aquesta
revisió, proposaran les mesures que considerin per tal de millorar el sistema o esmenar les
seves mancances i emetran les conclusions corresponents sobre l'àrea de la seva
responsabílitat. Tot això estarà documentat i elevat a la consideració de la Junta de Govern,
que haurà de prendre en consideració la informació rebuda i prendrà les decisions que
consideri oportunes a les qüestions plantejades. Concretament, la Junta haurà de
determinar I'abast i la freqüència de les revisions internes del sistema de governança, tenint
en compte la naturalesa, el volum i la complexitat de I'activitat de cada entitat. Aquesta
revisió haurà de ser, com a mínim, anual.

L'entitat assegurarà que I'abast, els resultats i les conclusions de la revisió quedin
degudament documentats i que la Junta de Govern rebi l'oportuna informació al respecte,
així com que s'estableixin els canals adequats d'informació recíproca que garanteixin que
es duen a terme i es registren les accions de seguiment.

g.- Plans de contingència

S'elaboraran plans de contingència per assegurar la continurÏat i la regularitat en l'execució
de les activitats de l'empresa.

Amb aquesta finalitat, s'identificaran els riscos materials que s'han d'abordar mitjançant
plans de contingència, cobrint les àrees en què consideri que és vulnerable, i revisant
regularment aquests plans de contingència.
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La composició dels òrgans de govern és la següent:

Junta de Govern:

Josep Arqués Surinyac

Joan Nubiola de Castellarnau

Aurora Sanz Manrique

Josep Lluís Vilaseca Requena

Salvador Maluquer Trepat
Ramón Masseguer Meléndez

Teodoro Prat Torrens

lgnasi Torrent Portabella

M" Àngels Barberà Fondevila

President

Vicepresident 'lr

Vicepresident 2n

Secretari

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Responsable lntern

Federació de Mutualitats de Catalunya Conxita Fuste Perulero

Francesc Brosa Llinares

David Martín Ramírez

Conxita Fusté Perulero

Gomité de Direcció

Francesc Brosa Llinares Director General

Concepció Fusté Perulero Directora Financera

Marián Pérez Martínez Directora de màrketing

Josep Balleter Roselló Director mèdic

ÀngelAlmansa Barra Director RRHH

Anton Molas Porqueras Director àrea residencial

Responsables de les funcions fonamentals de Solvència ll

Funció Responsable

Funció de compliment

Funció de Gestió de riscos

Funció Actuarial

Funció auditoria interna
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B.2 Exigències d'aptitud i honorabilitat
S'entén per:

Aptitud: una adequada qualificació professional, competència i experiència que

permeti una gestió sana i prudent.

Honorabilitat: una bona reputació i integritat de les persones que dirígeixen

I'Entitat.

L'entitat defineix la seva política sota I'actual marc legal de I'activitat asseguradora, tenint en
consideració la normativa, articles i directrius següents:

. La Directiva z}Ogfis9l9å, afücle 42.

o El Reglament Delegat 20151351CE, que desenvolupa la Directiva 2009/138/CE, en

els seus articles 258.1.c) i 258.1.d) i 273.
¡ Les Directrius d'EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP-13/08,

especialment les Directrius:
o l1-Reguisifs d'Aptitud.
o 12-Regursds d'Honorabilitat.
o 13-Polítiques i Procediments relatius a I'aptitud i honorabilitat.

Aquesta política és aplicable als membres de la Junta de Govern, I'Alta Direcció i les
persones que dirigeixen les Funcions Claus de Gestió de Riscos, Actuarial, Compliment i

Auditoria lnterna, i aquelles altres funcions que I'Entitat consideri com a claus.

És a dir, s'aplica a totes les persones que dirigeixen de forma efectiva la mutualitat.

Es garanteix una adequada diversitat de qualificacions, coneixements i experiència de les
persones que dirigeixen de manera efectiva I'Entitat i d'aguelles persones que exerceixen
les Funcions clau, inclosos els membres de la Junta de Govern.

Així mateix es garanteix que els membres de la Junta de Govern i de l'Alta Direcció,
manifesten de forma col'lectiva, la qualificació, experiència i coneixements apropiats
almenys sobre mercats d'assegurances i financers, estratègia empresarial i model
d'empresa, sistema de govern, anàlisi financera i actuarial i coneixements del marc
regulador.

Per tant els membres de la Junta de Govern disposen col'lectivament de les qualificacions,
competència, aptituds i experiència professional necessàries en les àrees d'activitat
pertinents per dirigir i supervisar I'Entitat de manera eficaç i professional, així com per exercir
les tasques encomanades de forma individual en cada cas.

En el cas de I'avaluació de I'aptítud dels membres de la Junta de Govern, s'ha tingut en

compte les respectives obligacions assignades a cadascun dels membres.

En el mateix sentit, l'entitat garanteix, en els casos de externalilzacio de Funcions Claus,
que les persones emprades pels proveïdors de serveís compleixen amb els requisits
d'aptitud i honorabilitat.
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Així mateix, la persona designada per l'Entitat que ostentà la responsabilitat general sobre
la funció fonamental externalitzada reuneix els requisits d'aptitud i honorabilitat tal com es
contempla en la Política de Externalització d'Activitats i/o Funcions Crítiques.

B.3 Sistema de gest¡ó de riscos inclosa I'autoavaluac¡ó de riscos i de
solvència
La Gestió de Riscos és una funció fonamental per a la bona marxa i la bona fi del projecte

de negoci de I'Entitat, i que té com objectiu la gestió eficaç dels riscos als quals està
exposada I'Entitat, d'acord amb el perfil de risc i els nivells de tolerància de risc acordats.

L'objectíu de la Política de Gestió de Riscos és establir els mecanismes de govern (funcions

i responsabilitats) i ets requeriments i estàndards a complir per I'Entitat en I'exercici de la
gestió de riscos.

La legislació que regula la Gestió de Riscos, en el nou marc legal de I'activitat asseguradora
al nostre mercat, és la següent:

Directiva 20091'138/CË.

Reglament Delegat 201 51 35

Directrius de EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP-13/08

La titularitat de la funcíó de Gestió de Riscos serà exercida per personal intern de la
mutualitat.

Els principis de la gestió de riscos són els següents:

Contribuir a la consecució dels objectius estratègics de I'Entitat.

a

a

a

a

a

a

a

o Estar íntegrada en els processos de I'organització. La gestió de riscos no ha de ser
entesa com una activitat aïllada sinó com a part de les activitats i processos de Mutuam.

Formar part de la presa de decisions. La gestió de riscos ajuda a la presa de
decisions avaluant I'impacte en el perfil de riscos i capital de solvència de les
diferents opcions d'acció alternatives.

Ser sistemàtica, estructurada i adequada. Contribueix a I'eficiència i,

conseqüentment, a I'obtenció de resultats fiables.

Estar basada en la millor informació disponible. Els inputs del procés de Gestió del
Risc estaran basats en fonts d'informació fiables, així com en I'experiència,
l'observació, les previsions i I'opinió d'experts.

La gestió de riscos estarà alineada amb el marc extern i intern de I'Entitat i amb
el seu perfil de risc.
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. La gestió de riscos serà dinàmica i sensible al canvi. L'Entitat haurà de vetllar
perquè la gestió del risc detecti i respongui als canvis que afectin a la seva
activitat com a tal.

En una Entitat Asseguradora, risc és tot element que potencialment pot interferir o constituir
un obstacle significatiu per al compliment dels seus objectius estratègics.

Els riscos s'avaluaran sobre la base de dues magnituds: probabilitat d'ocurrència i impacte.

L'Entitat classifica, com a referència bàsica, els seus riscos en

Risc de Subscripció: risc derivat de la subscripció de contractes d'assegurança,

atenent als sinistres coberts i els processos seguits en I'exercici de I'activitat. La

gestió d'aquest risc es tracta en la Política de Subscripció de I'Entitat.

Risc de Mercat: s'entén per risc de mercat la pèrdua que pot presentar una cartera,

un actiu o un títol en particular, originada per canvis i/o moviments adversos en els

factors de risc que afecten el seu preu o valor final; la qual cosa pot significar una

disminució del patrimoni que pot afectar la viabilitat financera de la companyia i la
percepció que té el mercat sobre la seva estabilitat. lnclou el Risc de Concentració.

La gestió d'aquest risc es tracta en la Política d'lnversions de I'Entitat.

Risc de Gestió d'Actius i Passius: possibilitat d'enfrontar pèrdues quan es

mantenen desacoblaments en taxes d'interès, moneda o venciment en el seu

balanç i ocorren moviments adversos en les corbes de taxes d'interès, en els

típus de canvi o en la liquiditat relativa en els mercats.

a

a

a

Risc de Liquiditat: pèrdua potencial ocasionada per esdeveniments que afectin a la

capacitat de disposar de recursos per fer front a les obligacions passives de I'Entitat,
ja sigui per impossibilitat de vendre actius o per veure tancades les seves fonts

habituals de finançament.

Risc de Crèdit: el risc de crèdit existeix quan es dóna la possibilitat que una de les

parts d'un contracte financer sigui incapaç de complir amb les obligacions financeres

contretes, fent que I'altra part del contracte incorri en una pèrdua. La gestió d'aquest

risc es tracta en la Política d'lnversions ien la Política de Reassegurança de I'Entitat.

Risc Operacional: per risc operacional s'entén qualsevol fallida o deficiència
futura, dins de les activitats operacionals de la companyia, que poden

obstaculitzar I'assoliment dels objectius estratègics, operatius i/o financers, o

que puguin arribar a generar pèrdues importants. La gestió d'aquest risc es

tracta de manera transversal en les diferents polítiques de I'Entitat i es gestiona

mitjançant el Sistema de Control lntern.
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a Risc Reputacional: és el risc de pèrdua en què pot incórrer una entitat per

desprestigi, mala imatge, publicitat negativa, certa o no, respecte de la institució

i les seves pràctiques de negocis, que causi pèrdua de clients, disminució

d'ingressos o processos judicials.

Risc Estratègic: és el risc que sorgeix com a resultat de I'elecció d'objectius

estratègics; les estratègies comercials, els recursos utilitzats per aconseguir

aquests objectius, la qualitat de la implementació i/o la situació dels mercats en

els quals opera la companyia. L'entitat gestiona aquest risc en el marc de

seguiment continu del Pla Estratègic.

Tots els ríscos als quals està exposada I'Entitat emanen dels processos operatius, que

configuren el Sistema de Gestió de I'Entitat.

La Funció de Gestió de Riscos s'ocuparà de coordinar, organitzar la Gestió de Riscos dels
diferents processos de gestió i agrupar els resultats i els requeriments de la Gestió de Riscos
i transmetre'ls, a la Direcció ia la Junta de Govern, des d'una visió de conjunt.

Gestionar riscos consisteix bàsicament a dur a terme tres accions:

. ldentificar riscos

o Evaluar riscos: L'avaluació de riscos consistirà bàsicament a ordenar els
riscos per nivell de probabilitat i pel nivell del seu impacte, aixÒ ens permetrà

situar tots els riscos identificats d'un procés en un Mapa de Riscos, de manera
que quedin ordenats per nivell de prioritat de mitigació.

¡ Mitigar riscos: Mitigar un risc consisteix a elaborar el control adequat que

permetique es redueixi la seva probabilitat i/o el seu impacte.

Els resultats de la captura d'esdeveniments negatius seran si escau una bona
referència de seguiment de I'evolució del risc.

L'entitat disposa d'un sistema de Control lntern i Gestió de Riscos, que permet realitzar de
manera eficient aquestes tasques de mitigació i seguiment, possibilitant la integració del
sistema de Gestió de Riscos en la línia de presa de decisions de I'Entitat i I'elaboració d'un
mapa de riscos agregat, que permeti una visió global, i en termes relatius, dels principals

riscos als quals està exposada I'Entitat.

L'evolució d'aquest mapa agregat al llarg del temps serà indicativa de I'eficiència del sistema
de Gestió de Riscos, per la qual cosa la Funció de Gestió de Riscos vetllarà perquè aquest
sistema sigui utilitzat en tota la seva extensió, per poder obtenir d'ell el màxim profit per a
I'Entitat.

La Funció de Gestió de Riscos queda expressament encarregada d'organitzar, gestionar i

explotar la gestió de la captura d'esdeveniments negatius de I'Entitat.
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Els diferents departaments de la mutualitat donaran el suport necessari per poder exercir
aquesta funció de manera adequada.

Durant I'exercici 2016i2017, en el que ha entrat en vigor la LOSSEAR, s'ha procedit a la
implementació de la funció de Gestió de Riscos. Les actuacions realitzades a la data
d'aquest informe són:

1.- ldentificació de les àrees de risc.

2.- Designació de la persona responsable de cada àrea identificada.

3.- Elaboració del mapa de riscos de l'entitat en les diferents àrees.

4.- Seguiment dels esdeveniments negatius que es produeixin a I'entitat

5.- lnformació a la Junta de Govern

Les actuacions realitzades durant el primer semestre del 201B i han estat:

1.- Revisió del mapa de rísc establert

2.- Seguiment dels esdeveniments negatius gue es produeixin a l'enitat.

Per l'exercíci 2019,|es actuacions previstes seran

1.- Revisió del mapa de riscos establert

2.- Seguiment dels esdeveniments negatius que es produeixen a l'entitat.

Es farà el seguiment continu dels incidents que es puguin produir:

Controls específics per als riscos definits.
Resposta al risc: seguiment dels incidents
Sistematització.
Comunicació.
Verificació dels controls.

8.4 Sistema de control ¡ntern

La política de Control lntern ve determinada per la Direcliva 20091138 / CE, concretament
en el seu article 46, el Reglament Delegat (articles 266, 267 i 270) i per les Directrius
d'EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP-13/08, i en particular el seu capítol Vl.

La política de Control lntern de l'Entitat, queda plasmada en el corresponent manual de
procediments.

20

a

a

a

a

a



MUTUAM

a

a

D'acord amb la legislació aplicable, el Control lntern forma part de la Funció de Compliment,
que per tant, té un doble objectiu: garantir que I'operativa de I'Entitat compleixi, d'una banda
amb la legislació a la qual estigui subjecta i d'altra banda amb les normes internes que

estiguin establertes.

El Sistema de Control lntern el constitueixen els diferents processos de control que té
establerts I'Entitat i integrats en el sistema de gestió.

D'altra banda, la Funció de Compliment és el perfil de responsabilitat professional que

promou, desenvolupa, implanta i fa evolucionar el Sistema de Control lntern, perquè

compleixi amb els dos objectius indicats de manera continuada en eltemps.

Pel que fa a l'assignació d'aquest perfil professional, la Junta de Govern és partidària de

separar cada un dels dos objectius, assignant-los a persones diferents, per una banda un

responsable de la funció de compliment legal, i per un altre un responsable de la del

compliment de la normativa interna (responsable de control intern).

a) Les funcíons principals de la Responsabilitat de Compliment Legal són les següents:

Assessorar sobre el compliment de la normativa legal.
Assessorar particularment aquesta Junta de Govern en matèria de compliment
legal.
Verificar el compliment per I'Entitat de la normativa externa
Avaluar I'impacte dels canvis legals
Valorar el risc d'incompliment
Proposar controls a la Responsabilitat Funcional perquè els implementi

Elaborar els informes de Compliment Legal

Dins de les activitats de la Responsabilitat de Compliment cal distingir dues etapes: la de
posada en marxa i la del seguiment dels canvis legals que es vagin produint al llarg del

temps.

La posada en marxa de la Responsabilitat de Compliment Legal en el marc regulador de

Solvència ll, es va iniciar en l'exercici 2016 i s'ha acabat e|2017. Ha estat especialment
laboriosa ja que ha requerit una tasca d'identificació i avaluació normativa amb un alt grau

de detall.

Els passos per a aquesta posada en marxa han estat:

Defínír el procés de la Funció de Compliment Legal
ldentificar la Normativa Externa a la qual I'entitat està sotmesa.
ldentificar els riscos legals derivats d'aquesta Normativa Externa

Situar aquests riscos legals en els diferents Processos de Gestió
Definir els Controls per a cada Procés de Gestió per tal de configurar el

Sistema de Cl de la Funció de Compliment Legal.
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La segona etapa de seguiment dels canvis legals consisteix bàsicament en el seguent:

Analitzar i informar sobre els canvis legals que previsiblement es vagin a
produir en el futur.
Avaluar l'impacte dels canvis legals que vagin a produir-se.

Valorar el risc d'incomplíment.
Adaptar el Sistema de Control lntern de la Funció de Compliment Legal als
canvis legals que es vagin produÏnt.

b) Les funcions principals de la Responsabilitat de Compliment Funcional són les

següents:

Proposar conjuntament amb compliment legal la Política de Control lntern.

Establir el Sistema de Control lntern de I'Entitat.
Controlar el compliment de les Polítiques Clau de I'Entitat.
Coordinar els manuals de procediments i Ia seva vigència.
Mantenir un Codi de Conducta, que promogui la cultura de control, procurar la

seva divulgació al llarg de I'organització ivetllar pel seu compliment.
Vigilar que es compleixin els controls establerts.
Establir i mantenir un sistema d'informació interna: Quadre de Comandament.
Elaborar els informes de Control lntern.

8.5 Funció d'auditoria interna

La Política d'Auditoria lnterna es defineix sota el marc legal de I'activitat asseguradora, tenínt
en consideració la normativa i els articles i directrius que fan referència a aquesta Funció i

que són:

o La Directiva 2009/138/CE, article 47.

¡ El Reglament Detegat 2015/35/CE, que desenvolupa la Directiva 2009/138/CE, en

concret els seus articles 258.2 i 271.

o Les Directrius de EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP-13/08, en

especial les Directrius:

o 35-lndependencia.
o 36-Política d'Auditoria lnterna.

o 37-Tasgues de la Funció d'Auditoria lnterna.

És responsabilitat de la Junta de Govern controlar I'activitat de I'Entitat en el seu conjunt,
inclosa la que desenvolupa i controla la pròpia Direcció de la mateixa. Per tant, la Junta de
Govern requereix del suport d'una funció independent que faciliti el compliment de I'obligació
de control i determini si el Sistema de Control lntern establert ofereix una seguretat raonable
en la consecució dels objectius estratègics de I'Entitat i tot aixÒ sobre la base dels controls
fixats en cadascuna de les diferents Arees de Responsabilitat.
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Aquesta funció és la d'Auditoria lnterna, que haurà d'auditar objectivament totes les
funcions/processos gue es defineixin en el Pla Director, i la seva funció no es veurà
influenciada per la Direcció, essent independent i imparcial del sístema de gestió de l'Entitat,
en la seva avaluació icomunicació de les conclusions a la Junta de Govern.

Així mateix la Funció d'Auditoria lnterna serà independent de la Funció de Control lntern i

comprovarà I'eficàcia i adequació de la realitat de I'Entitat en el seu conjunt.

Per tant, la Funció d'Auditoria lnterna és una de les funcions del Sistema de Govern de
I'Entitat que estarà directament al servei de la Junta de Govern, en dependència jeràrquica
del mateix però mantenint la independència de les seves funcions.

El principal objectiu d'Auditoria lnterna serà analitzar, avaluar i fer el seguiment del nivell
d'eficiència i efícàcia del Sistema de Control lntern i de la Funció de Compliment Legal de
I'Entitat i informar dels resultats a la Junta de Govern.

L'Auditoria lnterna té també com a objectius I'anàlisi de cadascuna de les funcions i

processos clau de la gestió del negoci i en particular dels aspectes més rellevants en
cadascun d'aquests processos.

La Junta de Govern considera que I'Auditoria lnterna realitzarà les seves funcions en relació
a'.

Pla d'Objectius Estratègics: Auditoria lnterna haurà d'analitzar, avaluar i emetre
opinió sobre si els següents aspectes són congruents, adequats i útils:

o EstructuraOrganitzativa
o Perfil de risc, aversió al risc i límits de la tolerància al risc

Pla de Recursos Propis: Auditoria lnterna haurà d'analítzar, avaluar i emetre
opinió sobre si els seguents aspectes són congruents, adequats i útils:

o

a

a

a

o Política de Gestió del Capital.
o Requeriment estatutari dels Fons Propis.
o Necessitat de Patrimoni Net segons el Balanç Econòmic calculat sobre la base del

pla estratègic.
o Generació de Patrimoni Net en cas que es revelés necessari.

Pla de Continuitat del Negoci: Auditoria lnterna haurà d'analitzar, avaluar i

emetre opinió sobre si els següents aspectes són congruents, adequats i útils:

I conjunt de riscos d'alt impacte identificats.
ls Plans de Contingència que existeixen.
rau d'implantació dels Plans de Contingència

Gestió de Riscos: Auditoria lnterna haurà d'analitzar, avaluar i emetre opinió
sobre si els següents aspectes són congruents, adequats i útils:

o Gestió dels riscs, principalment:
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- Operacional
- Subscripció/Actuarial
. ALM
- lnversions
- Liquiditat
- De crèdit
- Reputacional
- Sistema de Captura d'Esdeveniments Negatius.

Procés ORSA/FLAOR: Correspon a la Funció d'Auditoria lnterna

t'efectivitat dels processos de ORSA i I'lnforme ORSA amb respecte a:

revisar

a

o El nivell de compliment amb la Política de ORSA.

o Existència de plans de remediació iseguiment dels problemes que s'hagin detectat

en I'informe.
o Validesa de les conclusions de I'lnforme ORSA

Sistema d'lnformació: Auditoria lnterna haurà d'analitzar, avaluar i emetre
opinió sobre siels aspectes són congruents, adequats iútils.

8.6 Funció actuarial

L'objectíu global de la Funció Actuarial és el control del compte tècnic de Mutuam, MPS,

mitjånçant una opinió professional independent, que es manifesti periòdicament, sobre el

n¡vâll ãe consistència dels aspectes tècnics del negoci de Mutuam, en particular: les

Provisions Tècniques, la Subscripció, i la Reassegurança.

Així mateix, haurà de contribuir a I'aplicació efectiva del Sístema de Gestió de Riscos de

Mutuam, en particular pel que fa a la modelització del risc en què es basa el càlcul dels

requisits de capital, i a I'avaluació interna dels riscos i de la solvència.

La present política es defineix subjecta a les condicions que estableix el nou marc legal de

l'activitat asseguradora al nostre mercat, que ve determinat per:

o La Directiva 20Ogl138lCE, article 48.
. El Reglament Delegat 2015135, pel qual es completa la Directiva 20091138/CE,

articles 264 i 272.
. Les Directrius de EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP-13/08,

especialment les Directrius:
o 38-Tasques de la funció actuarial.

o 39-Coordinació del càlcul de les provisions tècniques.
o 4O-Qualitat de les dades.
o 41-Política de subscripció iacords de reassegurança.

o 43-lnforme actuarial per a l'òrgan d'administració, adreça o supervisió

L'exercici de la funció actuarial en I'Entitat es basarà en els següents principis
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. Contribu¡r a la consecució dels objectius estratègics de Mutuam.

¡ Estar integrada en els processos de l'organització. La funció actuarial no ha de ser
entesa com una activitat aïllada sinó com a part de les activitats i processos de Mutuam.

. Formar part de la presa de decisions. La funció actuarial haurà de poder traslladar la

seva opinió personal de manera periòdica als Òrgans de decisió sobre el nivell de
consistència dels aspectes tècnics i especialment d'aquells que puguin considerar-se
preocupants o més febles i que puguin afectar a la bona evolució del negoci.

. Ser sistemàtíca, estructurada iadequada. Contribueix a I'eficiència i, conseqüentment,
a I'obtenció de resultats fiables. La funció actuarial es realitzarà d'una manera
objectivament correcta i independent, essent una funció clau per poder complir
correctament amb el Sistema de Govern de Mutuam.

. Estar basada en la míllor informació disponible. Els inputs dels càlculs i processos
actuarials estaran basats en fonts d'informació fiables, així com en I'experiència,
I'observació, les previsions i l'opinió d'experts.

Les responsabilitats de la Funció Actuarial en l'àmbit de les provisions tècniques són

a Coordinar el càlcul de les provisions tècniques:

o Avaluar la suficiència de les provisions tècniques i garantir que els càlculs es

realitzen conforme als requísits dels articles 76 a 85 de la Directiva de Solvència ll.

o Avaluar la incertesa assocíada a les estimacions.
o Aplicar judiciexpert siés requerit.
o Proposar mesures correctores si caf .

o Explicar qualsevol efecte significatiu dels canvis de dades, metodologies o hipòtesis

entre dates de valoració sobre el muntant de les provisions tècniques calculades.

o Garantir la inclusió de les obligacíons d'assegurança i reassegurança en grups de

risc homogenis per a una avaluació adequada dels riscos subjacents.

o Garantir que es.proporcioni una avaluació adequada de les opcions igaranties
incloses en els contractes d'assegurança i reassegurança.

o Tenir en compte la informació pertinent facilitada pels mercats financers i les dades

generalment disponibles sobre els riscos de subscripció, i garantir que aquesta
informació s'integri en I'avaluació de les provisions tècniques.

Avaluar la suficiència i la qualitat de les dades utilitzades en el càlcul de les
provísions tècniques.

a

o

En el supòsit d'utilitzar-se mètodes aproximats a causa de la falta de dades de
qualitat suficient, la Funció Actuarial deu:

Decidir si es necessita un enfocament diferent cas per cas (és a dir, quan no hi ha

dades suficients per aplicar un mètode actuarialfiable).
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o Determinar les hipòtesis adequades amb la finalitat de garantir l'exactitud dels

resultats.

a

a

La Funció Actuarial proporcionarà recomanacions sobre els procediments interns per
millorar la qualitat de les dades utilitzades per al càlcul de les provisions tècniques,
garantint que es compleixen els requisits establerts.

Avaluar si els sistemes de tecnologia de la informació utilitzats en el càlcul de les

provisions tècniques estan suficientment preparats per als procediments actuarials i

estadístics.

Garantír I'adequació dels models i les hipòtesis utilitzades en el càlcul de les provisions

tècniques considerant les característiques de cada línia de negoci aíxí com la seva

forma de gestió, i les dades disponibles.

Comparar la millor estimació contra I'experiència real, analitzant les desviacions

observades a fi d'extreure conclusions sobre la idoneitat, exactitud i integritat de les

dades i hipòtesis utilitzats, així com sobre els mètodes aplicats en el seu càlcul.

Documentar els següents processos:

o La recopilacíó de dades i I'anàlisi de la qualitat d'aquests i qualsevol altra informació

relacionada amb el càlcul de les provisions tècniques.

L'elecció de les hipòtesis utilitzades en el càlcul de les provisions tècniques,en
particular I'elecció de les hipòtesis pertinents sobre I'assignació de despeses.

o La selecció i aplícació de mètodes actuarials i estadístics per al càlcul de les
provisions tècniques;

o La validacíó de les provisions tècniques.

lnformar a la Direcció de Mutuam, sobre el grau de fiabilitat i adequació dels

resultats del càlcul de provisions tècniques, així com transmetre qualsevol

inquíetud respecte a si aquestes són suficients.

Les responsabilitats de la Funció Actuarial en l'àmbit de subscripció són

La Funció Actuarial haurà d'emetre una opinió independent pel que fa a la Política de
Subscripció de I'Entitat que inclogui, almenys, conclusions sobre les consideracions
següents:
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a

o

a

La suficiència de les primes per fer front als sinistres i despeses futures,
atenent a la naturalesa dels riscos subjacents als contractes i a les opcions i

garanties incorporades als mateixos, i les fonts d'incertesa presents.

L'adequació dels procediments contractuals d'evolució de primes (ajust a la

inflació, bonus-malus,...) a I'evolució dels sinistres ídespeses.

La contríbució de la Política de Subscrípció en la prevenció de l'anti-selecció
(tendència progressiva d'una cartera de contractes de segur a atreure o

mantenir persones assegurades amb un perfil de risc superior).

Les responsabilitats de la Funció Actuarial en l'àmbit de la Reassegurança són:

L'entitat no actúa en reassegurança, per tant aquesta responsabilitat no li és d'aplicació.

Les responsabilitats de la Funció Actuarial en l'àmbit de la Gestió de Riscos són:

La Funció Actuarial haurà de contribuir a I'aplícació del sistema de Gestió de Riscos de
Mutuam, en concret:

Col'laborar en la modelització del risc en que es basa el càlcul dels
requeriments de capítal.

Col'laborar en la modelització del risc en que es basa I'avaluació interna dels
riscos de I'Entitat. És a dir, la FA haurà de participar activament en aquells
aspectes tècnics del procés ORSA/FLAOR que així ho requereixin.

Transmetre a les unitats rellevants de gestió la seva obligació d'informar a la

Funció Actuarial de qualsevol incidència que detectin que pugui afectar al càlcul
de les provisions tècniques.

La Funcíó Actuarial haurà de presentar els següents informes segons la periodicitat
indicada:

lnforme Anual sobre la Suficiència de les Provisions Tècniques
lnforme Anual sobre la ldoneilat de la Política de Subscripció

Els informes de la Funció Actuarial es dirigiran a la Direcció general, qui al seu torn els
traslladarà a la Junta de Govern perquè en prenguiconeixement.

Aquests informes han d'adoptar una posició crítica i d'independència, assenyalant
deficiències i proposant aspectes a corregir o a millorar.
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La Funció Actuarial serà exercida per persones que tinguin coneixements suficients de
matemàtica actuarial i financera, concordes amb la naturalesa, volum i complexitat dels
riscos inherents a I'activitat de I'Entitat i que puguin acreditar I'experiència apropiada en
relació amb les normes professionals i d'una altra índole aplicables.

8.7 Externalització
La Política d'Externalització d'Activitats i/o Funcions Crítiques es defineix sota I'actual marc
legal de I'activitat asseguradora, tenint en consideració la normativa i els articles i directrius
que fan referència a I'externalitzacio i que són:

o La Directiva 200911381CE, article 49.
. El Reglament Delegat 20151351CF' que desenvolupa la Directiva 2009/138/CE, en
concret els seus articles 258.2 i 274.
¡ Les Directrius de EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP-13/08,

especialment les Directrius:
o 14-Externalització de /es Funcions Fonamentals.
o 44-Funcions i activitats operatives crítiques i importants.
o 4Û-Externalitzacióintragrup.
o 47-Política escrita d'externalítzació.

En aquesta política es defineixen els requisíts sobre la forma de triar al proveidor del servei,
els punts que com a mínim haurà de contenir qualsevol contracte d'externalització de
funcions clau o fonamentals que se celebri entre Mutuam i un proverdor de serveis, i la
verificació i avaluació contínua que Mutuam ha de dur a terme pel que fa al proveidor del
servei seleccionat en cada cas.

Aquesta política s'aplícarà a tots els proveidors que realitzin funcions i/o activitats crítiques
per a Mutuam.

L'externalització serà aquell acord de qualsevol tipus entre Mutuam i un proveìdor de
serveis, ja sigui o no una entitat subjecta a supervisió, en virtut del qual aquest proveidor de
serveis, directament o per sub-externalització , realitzarà un procés, una prestació de serveis
o una activitat que, en altres circumstàncies, hauria realitzat Mutuam.

Mutuam ha definit, en termes generals, com externalitzables

Tots aquells serveis, processos, funcions en les quals no siguem experts o gue no
siguin econòmicament o qualitativament rendible (en termes de qualitat) fer-ho de
manera interna.

b) Tots aquells serveis, processos, funcions que no siguin part de el "core business"
de I'Organització.

c) recursos interns
serveis pugui

a)

Tots aquells serveis que, malgrat tenir
desenvolupar-los, la dedicació d'aquests
funcionament de I'Organització.

capacitats per
perjudicar al
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d) Els Serveis que essent part de el "core business" no puguin ser desenvolupats
internament.

Ha de diferenciar-se clarament entre externalilzació de funcions crítiques o importants de la
resta d'activitats que desenvolupi Mutuam.

L'Entitat considera per funció operativa essencial i important aquella on una anomalia o
deficiència en la seva execució pugui afectar considerablement a la seva capacitat per

complir permanentment les condicions i obligacions que es deriven de la seva autorització
o les seves obligacions en el marc de la nova normativa de Solvència ll, o afectar als
resultats financers o la solidesa o continultat dels seus serveis i activitats de negoci.

La Junta de Govern ha definit com a funcions crítiques externalitzades de Mutuam les
següents:

- Funció de Compliment

La Junta de Govern ha definit com a activitats operatives crítiques externalitzades les
següents:

o Restauració, neteja i bugaderia en aquells centres que pel seu vofum, així ho
requereixen.
. Manteniment dels edificis i instal.lacions, que per la seva complexitat ho requereíxin.

En qualsevol cas, I'externalització de funcions o activitats operatives crítiques o importants
no es realitzarà de talforma que pogués:

Perjudicar sensiblement la qualitat del sistema de govern de Mutuam.
Augmentar indegudament el risc operacíonal.
Reduir la capacitat de les autoritats de supervisió per comprovar que I'empresa
compleix amb les seves obligacions.
Afectar a la prestació d'un servei continu i satisfactori als prenedors
d'assegurances.

Mutuam, en el cas d'externalitzar funcions o activitats operatives crítiques o importants

Vetllarà perquè els aspectes pertinents dels Sistemes de Control lntern i Gestió de
Riscos del proveïdor de serveis siguin adequats per garantir que no es perjudiqui

sensiblement la qualitat del sistema de govern de I'Entitat i no s'augmenti
indegudament el risc operacional.

Tindrà en compte les activitats externalitzades en el seu Sistemes de Control
lntern iGestió de Riscos.

Verificarà que el proveidor de serveis disposa dels recursos financers necessaris
per exercir les tasques addicionals de forma correcta i fiable, i que tot el personal

del proverdor de serveis que vagi a dedicar-se a exercir les funcions o activitats
externalitzades com pti amb qualificacions suficients i sigui fiable.
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Mutuam s'assegurarà que es compleixen els requisits anteriors així com vetllarà perquè la
externalització no suposi una vulneració de cap llei i en partícular de les normes relatives a

la protecció de dades.

L'Entitat designarà a una persona de la seva organització, amb responsabilitat general sobre
la funció fonamental externalitzada, que sigui apta i honorable i posseeixi coneixements i

experiència suficients sobre la funció en qüestió per poder avaluar el rendiment i els resultats
del proveïdor de serveis.

Mutuam informarà oportunament a les autoritats de Supervisió abans de I'externalització de
funcions fonamentals, així com de qualsevol canvi posterior significatiu en relació amb
aquestes funcions o activitats.

L'Entitat seleccionarà a proveïdors de qualitat adequada, i durà a terme una avaluació del
seu acompliment i dels resultats.

L'Entitat ha definit com a requisits per a la selecció de proveÏdors:

a) Els estàndards de qualitat exigits als proveidors seran en tot cas el màxim
atenent al binomi qualitat-preu del servei externalitzat.

b) L'elecció dels proveidors de serveis correspondrà a cada responsable de
departament del que vagi a dependre directament, excepte aquells que es
considerin essencials per al nostre negoci que hauran de ser aprovats per la

Junta de Govern.

Així mateix, el proveìdor de serveis triat adoptarà totes les mesures necessàries per garantir
que cap conflicte d'interessos explícit o potencial posi en perill la satisfacció de les
necessitats de I'Entitat.

L'Entitat aplicarà els procediments d'aptitud i honorabilitat per avaluar a les persones

emprades pel proveïdor de serveis en el desenvolupament d'una funció fonamental
externalitzada.

Addicionalment, I'Entitat realitzarà un examen detallat per comprovar que el potencial
proveìdor de serveis pot desenvolupar les funcions o activitats requerides de manera
satisfactòría, i posseeixi la capacitat i qualsevol autorització exigida per la normativa per a
això, tenint en compte els objectius i necessitats de I'Entitat.

La Junta de Govern vetllarà per que es celebri un contracte per escrit entre Mutuam i el

proveïdor de serveis en el qual es defineixin clarament els respectius drets i obligacions
d'una i I'altre.

Els termes icondicions generals delcontracte d'externalització s'explicaran de forma clara i

precisa a la Junta de Govern i aquesta els autoritzarà.
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Així mateix, s'haurà de comprovar que el proveidor de serveis compti amb plans
d'emergència adequats per enfrontar-se a situacions d'urgència o interrupcions de I'activitat
i posi a prova periòdicament els sistemes de seguretat quan sigui necessari, tenint en
compte les funcions i activitats externalitzades.

L'aprovació dels proveidors de serveis de les funcions i/o activitats crítiques i importants de
I'Entitat serà encomanada als responsables de cada Departament des del qual s'externalitzi
aquesta activitat i/o funció.

El responsable del departament en el qual s'externalilza una funció i/o activitat crítica
s'assegurarà que s'apliqui la política d'Externalització de forma sòlida al proveidor de
serveis.

8.8 Qualsevol altra informació

No exísteix cap altre informació significativa
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C. Perf¡l de risc
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G.1 Risc de subscripció

Veure descripció del Risc en apartat 8.3

MòDUL DE Rrsc oe susscn¡pc¡ó ¡ssEGuRANcEs M)-vtDA

I. Quotes mer¡tades
11, Quotes imputades de I'exercici

Exerc¡c¡ 2017 ---------EfgIg¡gi¿ 

-

assegurançô Reassegurança A$egurança Reassegurança

Erâ¡cici 2O15
Assegurança Reassegurañça

(t) Prestacionspag¿des
(+) Despeses internes de ¡¡quidac¡ó de slnishes satisfeE
(+) Provis¡ó per â prestac¡ons pendenb (saldo final exerc¡cl)
(-) Prov¡sjó per a presÞcions pendenb (saldo inicl exerclci)

A) Eð func¡ó ds quote3

Quotes (lmporl més elevãt enÛe I. ¡ II.)

Fns a 6 t. 300.000 d'euros.................. 34oó

Excés de 61.300.000 d'euros....,........ 3006

TOfAL

% (S¡n¡strãlila! neta de reassegurança/SinisÙôl¡Þt bruta)

CSo ar lunció då quot€s=

Sinisûalitat ñrtjanã dels úlbms 3 exercicis l- ffiÐÃ

Fn9 a 42.900.000 d'euros..............,., 49%
Excés de 42,9æ.000 d'euros.........,.. 44oh
fOTAL

oó (sinisFaltãt neta de reassegurança/sinlskâlitat bruÞ)

CSO en func¡ó de s¡n¡strãlltat=

CsO do-vida l¡ñpod màx. sntre a i BI =

CSO no-vida exercic¡ ant6r¡or =
coeficienl (art. 149.1 RÐOssilR)
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MòDUI DE RIsc DE sUBscR¡PCIó MALATTIA

I. Quotes meritades

II. Quotes ¡mput¡des de I'exerc¡ci

(+) Presbclons pagades

(+) oespeses ¡nternes de l¡qu¡dac¡ó de sin¡stres satisfeb
(r) Prov¡s¡ó per ô presbc¡ons pendents (saldo f¡nal exerc¡ci)
(, Provjsìó per a prestacions pende¡b (saldo ¡n¡ci exercici)

Exerc¡c¡ 2017 Exerc¡cl 2016 Exerc¡ci 2015

Assequrança Reassegurança Assegurança Reassegurança Assegurança Reassegurança

ÁÂ 15R S'

102 nßa 44 0.00

ß 72).AA

15i.724.08 nnn

14 7?2 RA

16 lnR 56

,q sn4 51 0.00

71 719 0?

79.943.59

00n

A) En func¡ó de quote3

Quotes (lnport més elevat enke I. i II.)

F¡ns a 61.300,000 d'euros.,.,.............. 34%

Excés de 61,300,000 d'euros.,,........., 30%

ÍOTAL

qo (S¡n¡stralibt neta de reassegurança/Sin¡stralibt brut¿)

CSO €n tunc¡ó de quotes=

re
15.423.47

1< 
^)1 

¿7

f- 1oo-io./"l

f 3s/¿3-ïl

B) En func¡ó de la s¡n¡stral¡tat

S¡n¡stralitat m¡tjana dels últims 3 exercic¡s 77 â)O C)

?R n14 2c

o.0r

38.034.2r

f---- loo,oJ%ì

Rns a 42,900.000 d'euros.,,,..,..,,....,. 490/0

Excés de 42.900.000 d'euros..........., 44%

TOTAL

qo (S¡n¡stral¡Þt neta de reassegurançð/Sin¡stral¡tat brutã)

CSO en funció de 3¡nistralitat= l--- "?p..0...qãn-j

CSO mâlalt¡a f¡mport måx, entr€ A ¡ Bl= r-- "?s,p"r.Æl

CSO malaltla exerc¡c¡ anterior =
Coefic¡ent (art. 149.1 RDoSSEAR)
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G.2 Risc de mercat

Veure descripció del Risc en apartat 8.3

MODUL DE RISC DE MERCAT

valor dels act¡us exposats al r¡sc de mercat ¡ càlcul del capital de solvènc¡a del r¡sc de mercat

Base

Per r¡sc de tious d'interès 9.011.952,53

Per risc d'acc¡ons ¡ d'instituc¡ons d'invers¡ó col.lectiva 12.399.990,62

Per r¡sc d'¡mmobles 2.257.A07 ,69

Per r¡sc de d¡ferenc¡ãl 9.011.952,53

Per risc de d¡v¡sa 0,00

Percentatge a
apl¡car

3,6o/o

3O,0o/o

25,0o/o

3,Oo/o

!2,0ô/o

cso

324.430,29

3.719.997,!9

564.45r,92

270.358,58

0,00

903.134,82

s-aÊ2.?ar.79

-1.152.O46,91

4,63O.24s,88

Per r¡sc de concentrac¡ó

Efecte divers¡f¡cació

Matriu de corre

7.526.123,49

coN

0.0(

0,m

0.00

000

0.00

100

DIV

02{

0,25

0,25

0.25

100

oot

otF

0,5c

0,7:

ô54

10(

0,2:

IMM

0,s

o75

100

0.50

000

0,75o.uol

o,25o,zsl

o.@o.ml

rNr ì acc

0,5(lool

10to ¡ol

07!o.sol

CSO mercat
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C.3 Risc creditici

No hi ha informació individualitzada rellevant sobre aquest apartat. Veure descripció del
Risc en apartat 8.3.

C.4 Risc de liquiditat

No hi ha informació individualitzada rellevant sobre aquest apartat. Veure descripció del
Risc en apartat 8.3.

C.5 Risc operacional

Veure descripció del Risc en apartat 8.3.

L'entitat té definit el seu mapa de riscos operacional, el qual és el següent

36

¡MPACTÊ EN
pÈnoues

PROBA.

ogscnrpcró oet R¡sc BILITAT IMPACTE coNTROTS

lnvets¡ons

R¡sc der¡vat d'errors o falta d'actualitzac¡ó en el

ll¡bre d'invers¡ons, conten¡nt una informació que no

coincideix amb la realitat. Despeses de sest¡ó 1" t
S'ha fet la confirmació de les

lnversions

R¡sc excès/dèf¡c¡t en tresoreria, al no fixar
adecuadament les prev¡sions, provocant un excés

de liqu¡ditat sense remunerar, o pel contrar¡, veures

en l'obligació de desfer pos¡cions per atendre
pagaments. lnvers¡ons 2 L

Es fa un control de I'efect¡u

bancari, amb regular¡tat, per

ev¡tar excesos o dèf¡c¡ts de

tresoreria?

lnversions

R¡sc derivat d'errors o mancança en la

contab¡l¡tzació de les operac¡ons d'lnvers¡ons
financeres. 0rovocant una valorac¡ó errònea. DesDeses de eestió r 1,

s'ha fet la confirmació de les

inversions?

Prestacions

Risc derivat d'un frâu en la declarac¡ó de sin¡stres.
L'assegurat aporta una declaració de sinistres

fraudulenta o reclama indemn¡tzacions no
procedents..

Prestacions /
S¡niestre 7 L

Es ver¡f¡ca la veracitat de la

documentac¡ó aportada Per
I'assegurat, per evita fraus o

reclamacions no procedents?

Prestacions

R¡sc derivat de la valoració subjectiva d'una
reclamació d'un s¡nistre per disconformitat en la

resolució del mate¡x. El tramitador que analitza la

reclamac¡ó rebuda per part d'un client la valora
subiectivament, decidint donar per vàlida la mateixa

Prestâc¡ons /
Siniestre 7 1

Les tarifes pel pagament de

plestac¡ons están correctament
definides?

Prestac¡ons

R¡sc derivat del fet que el tramitador no ajusti

conven¡entment l'import de la prov¡sió, a mesura
que va obten¡nt ¡nformac¡ó actualitzada sobre el

s¡n¡stre

Prov¡sions
tècnioues 1 L

S'informa conven¡entment de

I'import de la provisió, a mesura
que es va obtenint ¡nformació

actual¡tzada sobre el sinistre?

Prestacions R¡sc d'errors en la comptab¡l¡tzac¡ó (tracabil¡tat) Despeses de gest¡ó 1 I

Es ver¡fìca que l'imPort
comptab¡l¡tzat per Prestacions
coincideix amb I'imPort Pagat
realment oer les mate¡xes?

R¡sc d'errors en la ver¡ficació dels conceptes de la

factura lacceDtació de s¡nistres no coberts.)

Prestacions /
S¡niestre t t

Es demana documentac¡ó

complementaria, per verificar que

els s¡n¡stres acceptats estan

coberts?

Prestacions

R¡sc der¡vat d'un error humà en la comprovac¡ó

d'autoritzacions DesDeses de sestió 1 !
Es fa un segulment de les

autoritzac¡ons?

Prestac¡ons

Risc derivat de la comunicació del s¡nistre en un

termini superior al que estableix Despeses de gest¡ó L I

L'ent¡tat té mesures establertes en

cas que un s¡nistre es comuniqui
en un per¡ode super¡or a

I'establert?

Prestacions
R¡sc per errors en el sistema lT es produeix un error
en la gest¡ó Despeses de eest¡ó 1 1,

L'entitat realitza còP¡es de

seguretat del s¡stema per tal
d'evitar pèrdua de dades?

Prestâcions

Risc derivat de deficiències o errors en el

trasvasament de documentació dels exped¡ents. Desoeses de sestió 2 2

L'ent¡tat té establerts sistemes de

control per tal d'evitar ¡a pèrdua

de documentació?



Prestâcions
R¡sc d'¡ncompliment de documents amb clàusules
LOPD DesDeses de sestió t

MUTUAM

L'ent¡tat ¡ncorpora una clàusula
LOPD en els diferents documents

han de els associals?

Prestac¡ons

R¡sc derivat de no ajustar conven¡entment l'import
de la prov¡s¡ó a mesura que va obtenint informac¡ó
actual¡tzada sobre el s¡nistre.

Prestacions /
S¡n¡estre 2 2

S'informa conven¡entment de

l'import de la prov¡s¡ó, a mesura
que es va obtenint ¡nformac¡ó
actualitzada sobre el sin¡stre?

Prestacions
Risc d'introdu¡r factures que han de ser rebutjades ¡

notificades DesDeses de sest¡ó L 1

Les tar¡fes pel pagament de
prestac¡ons están correctament
defin¡des?

Prestacions
R¡sc der¡vat d'introdu¡r factures que han de ser
rebut¡ades i not¡f¡cades Despeses de eestió 1, t-

Les tarifes pel pagament de
prestacions están correctament
definides?

Prestacions

R¡sc derivat de la falta d'adaptac¡ó, en forma ¡ / o
term¡n¡s adequats, davant potenc¡als canvis de la
normativa lesal ¡ / o fiscal que afecta el procés Despeses de sestió 1 z

L'ent¡tat controla els canv¡s

normatius?

Prestacions
Risc derivat de possibles sansions per ¡ncompliment
de la Lle¡ de Protecció de Dades. DesDeses de sestió L 2

L'ent¡tat incorpora una clàusula
LOPD en els diferents documents
oue han de s¡snar els associats?

Prestacions Risc derivat de fall¡des en els s¡stemes Desoeses de sestió 1 2

L'ent¡tat real¡tza còp¡es de

seguretat del s¡stema per tal
d'evitar pèrdua de dades?

Prestac¡ons Risc der¡vat de no actual¡tzar les tar¡fes. Primes 1, 2
L'ent¡tat té les seves notes

tècniques actualitzades?

Prestacions

Risc derivat de la concentració de coneixements en
una sola Þersona DesDeses de sestió 3 4

Es d¡sposa de més d'una persona

amb els cone¡xements necessar¡s

per tal de realitzar correctament
totes les funcions?

Prestacions
Risc d'errors en la concil¡ació entre les Prov¡s¡ons

Tècnioues en comotãbil¡tat
Prov¡sions
tècnioues L 1

El responsable de prestacions

real¡tza un segu¡ment dels

sin¡stres declarats per els

mutualistes?

Prestaclons Risc pel mal func¡onament dels s¡stemes ¡nformàt¡cs
Provis¡ons
tècniques 2 2

El responsable rev¡sa les

inc¡dències informàtiques?

Prestacions R¡sc d'error en el càlcul de les Provis¡ons Tècniques
Provis¡ons

tècniques 2 z
S'han revisat els càlculs de les

orovis¡ons?

Subscrioció R¡sc derivat d'errors humans en els suolements Pr¡mes t t

Hi ha un control establert per

ev¡tar errors humans en els

suplements ¡/o la pòl¡ssa?

Subscripció

R¡sc der¡vat de la no actualitzac¡ó del nombre de
persones de la pòl¡ssa a la base de dâdes Pr¡mes 1 1

H¡ ha un control estab¡ert Per
evitar errors humans en els

suplements ¡/o la pòl¡ssa?

Subscripció R¡sc derivat d'una defìcient formació
Prestac¡ons /
Siniestre 1 I

El personal rep o ha rebut la

formac¡ó adequada per la tasca

oue ha de real¡tzar?

Subscripció

Risc derivat de cometre errors en el traspàs de
rebuts, assenyalant rebuts incorrectes en el
s¡stema, no traspassant tots els rebuts o que els
rebuts pendents de liquidació d'un mediador
qued¡n sense gestionar, per errors en el traspàs Despeses de eestió 1 1,

H¡ ha un control estab¡ert per

evitar errors humans en la

tram¡tació de rebuts?

Subscripció
Risc d'error en el procés de baixes de pòlisses,

anul.lacions indeeudes Primes 2 2

Hi hã un control establert per
ev¡tar errors humans en els

suolements i/o la pòlissa?

Subscrioc¡ó
Risc de pèrdues a causa de pèrdues de
documentació a I'arx¡u de I'ent¡tat. DesDeses de sestió L 2

L'ent¡tat té establerts s¡stemes de

control per tal d'evitar la pèrdua

de documentació?

Subscr¡pc¡ó Risc de fal¡¡des en el s¡stema Pr¡mes 2 2

L'ent¡tat real¡tza còp¡es de

seguretat del sistema per tal
d'evitar pèrdua de dades?

Subscr¡pció R¡sc de fallides en els sistemes Despeses de sestió 2 2

L'entitat realitza còp¡es de

seguretat del s¡stema per tal
d'evitar pèrdua de dades?
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C.6. Altres riscos significatius

No hi ha informació individualitzada rellevant sobre aquest apartat.

C.7 Qualsevol altra informació

No existeix cap altre informació significativa.
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D. Valoració a efectes de
solvència
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10.142.191,55

4.942.000.00

,,----_82s5-&.

5 .1A7 .935,15

L6.5t2.465,52
12.923 .063 .42

3 5a9 402.10
,aâ aaÃ tt

___--_ 23þ.9ue

12.399 .630 .62

'ôN 
6AÁ ô¡

200.6u.o4

--------2seÉs-

79.454.45

D.1 Actius/Passius
ACTIU 3t/ t2/ 2Oa7 3t/ /2/ 2Ot'

I. lnstrumenE de pab¡moîi
IL Valors representaüus de deute
IIL DeT¡vab

I. Inshuments
IL Valors representaflus de deute
III. hsbuments híbr¡ds

l. Instruments de patrlmon¡
II. Valors representatlus de deute

I. Valors represenbt¡us de deute
II. PrésEcs

L Avançamenb sobre pòllssa
2. présæcs a entibb del qiup i associades
3. PrésÞcs a ô¡tres pðrb v¡nculades

IIL D|pòs¡b en enütåb de crèdit
V, Caèdlts per operaclons d'ôssegurânçô directa

1. Prenedors d'assegurança
2. Mediôdors

VL Crèdib per operaclons de reassegurônça
VIII.Oesemborsamenb ex¡qib
IX. Altres crèdits

1. Crèdib ¿mb les admlnlstraclons públ¡ques

I. per a prlmes no consumides
IIL Provisió per a presEclons

L lmmobil¡Þat materlal

-5.187.935,

.\

-236.

4.939.

L Fons de comerç
II. Dreb econòmics derivab cle carteres de pòllsses adqulrides ð mediðdors

L Paftlc¡pac¡ons en empreses ôssociades
II. Partclpacions en emoreses multiqrup

L Actlus per lmpost corrent

L Actius i dreb de reemborsament per reb¡buc¡ons a llarg lermln¡ al personal

IL Comigs¡ons ant¡c¡pôdes i altres despeses d'adqu¡sició

f¡L Per¡odlf¡cac¡ons

TOTAL ÄCTIU f----1;ß3s.4s. f -r+es.zztls@1
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d€

PASSIU 3tl t2/ 2or7

l------73=3ñr4-.s4-i

3Llt2/2Ot7

Il. DlpòsiE rebúb per reassegurançã cedlda
III. Oeutes per operaclons d'assegurança

1. OêuÞs amb assegurab
2. Deut€s amb medladors
3, Deutes cond¡cionab

lV, Deures per operac¡ons de reassequrança
VI. Ob¡¡g¿cions i altres valors negociábles
VII. Deuþs amb endbE de crèdlt
VIII. Deutes per operaclons prepaÊtòries de conbacbs d'assegurança
IX. Altres deutes

1. Deutes amb ¡es adm¡nlstraclons públlques
2. Altres deutes amb entlÞE del grup i associades

t. Per a Priñes no consum¡des
lI. Provis¡ó per â r¡scos en curs

I. Passlus pef impost corrent

fofaL pÂss¡u

PATRIMONI NET

I. Actius finôncers per a

L Fons mutual
1. Fons mutual
2. Fons ñutual no exigit (-)

III. Reserues
1. Legals iesÞþÞries
2. Reserua d'esÞbll¡Þació
3. Albes reserues

V. Resulbb d'exercic¡s anter¡ors
1, Romanent
2. Resultab negatius d'exerc¡c¡s anteriors (-)

VI. Altres aporbclons de socls ¡ mutuallstes
VlL Resulbtde I'exerclcl
VIIL Reserva d'esbblllÞació a compþ (-)

V. Provisló per a paÊ¡cipôció er beneficis ¡ per a extorns
VL Altres provlslons tèc¡¡ques: Decessos

L Provisions per a imposþs i albes cont¡ngències leqals
II. Provls¡ó per a penslons i obllgaclons slmilars
¡l¡. Prov¡sió per a pagamenb per convenis de llqu¡d¿ció

L Periodlficacions
Il. Pa9s¡us per aslmeties comptables
lll. Comissions i altres costos d'adquisic¡ó de lð reassegurançð cedida

lI. Operacions de cobertura
III. Diferències de canv¡ i conversió
IV. Correcció d'as¡mer¡es compÞbles

fOfAL

ÎOTAL PASSIU i PAIÙTONI NET

4t

39.944,

o,0(

-----îo(
oo(

23 .454.425,Le

ool

__---*-L2l¿rsJ
ooa
0,0(
o,o0
0,0c
ooa
o.oc

El 751 t¿
,14 419.274.49
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D.2 Provisions tècniques

pRovrsrorus rÈcnrqurs r Acrrus AssrcNATs

Provisions tècniques

Provisió per a primes no consumides i riscos en curs

Provisió de participació en beneficis i per a extorns

Provisió de sin¡stres pendents de liquidació o pagament

Provisió de sinistres pendents de declaració

Provisió de despeses internes de liqu¡dació de s¡nistres

Altres provisions tècniques: Decessos
Import sobre la mesura trans¡tòr¡a de la provisió de decessos (-)

Act¡us ass¡gnats
Efectiu i altres actius líquids equ¡valents (caixa, bancs c/c, vista)

Dipòsits en entitats de crèdit

Préstecs

Crèdits contra mediadors i prenedors d'assegurances
Crèdits contra reasseguradors per la seva particlpació a la provisió
de prestacions

Títols de renda fixal Pagarés

Títols de renda variable

Institucions d'inversió col.lectiva

Altres inversions financeres

Immobles

ver¡f¡cac¡ó art.
96.l.e RD

1060/2015

3tltzl2oL7
Import

compt!¡ble

3LlL2l2017
Import

solvència

fmport
solvència

42

39.984,r7

0,00

66.462,24

t0.029,34

3.051,97

0,00

5t5.391,57

Total IPTì 635,319,33

39.984,r7

0,00

66.862,24

t0.029,34

3.05L,97

0,00

0,00

5t5.39r,57

635.319,33

4.063.653,70

0.00

0.00

12.255.A0

0.00

0.00

72.399.990.62

0.00

0.00

2.257.4O7.69

Total IAA) LA,733.707,8r

D¡ferènc¡a (AA) - (PT) 18.O98.388,48
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D.3 Mètodes de valoració alternatius

No procedeixen perquè no s'utilitzen, per la mutualitat, mètodes de valoració alternatius

D.4 Qualsevol altra informació

No existeix cap altre informació significativa
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E. Gest¡ó del capital
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E.í Fons propis

Els Fons Propis (FFPP) són els recursos financers disponibles en les entitats
asseguradores per cobrir els riscos assumits i absorbir les pèrdues en cas de ser
necessari.

Aquesta política té com a objectiu ser el document de referèncía per a la determinacíó
de I'import dels Fons Propis Admissibles a l'efecte de cobertura dels requeriments de
capítal en Solvència ll

La present política es defineix lògicament subjecta a les condicions que estableix el nou
marc legal de I'activitat asseguradora al nostre mercat, que ve determinat per:

o La Directiva 2009/138/CE en el CAPíTOL Vt, Secció 3.

. El Reglament Detegat 2015/35, pel qual es completa la Directiva 2009/138/CE,

CAPíTOL IV.
¡ Les Directrius de EIOPA:

o EIOPA-BoS-14/167: Directrius sobre e/s fons propis complementaris.
o EIOPA-BoS-14/168: Directrius sobre la classificació dels fons propis.

o EIOPA-BoS-14/169: Directrius sobre e/s fons de disponibilitat limitada.

Els Fons Propis Disponibles estaran constituils per la suma dels Fons Propis Bàsics i

dels Fons Propis Complementaris.

Els Fons Propis Bàsics estan composts per:

L'excedent d'actius sobre passius, avaluat conforme a les normes de valoració d'actius,
passius i provisions tècniques establertes en la normativa de Solvència ll, inclosos els

següents elements:
o Elfons mutual inicial, les aportacions dels membres, o I'element equivalent dels

fons propis bàsics per a les mútues i empreses similars, desemborsades.

o Els comptes de mutualistes subordinats desemborsats (actualment no aplica a

l'entitat)

a

Els fons excedentaris (beneficis acumulats que no s'han destinat a ser distribufts

als prenedors ials beneficiaris d'assegurances) en la mesura que tals fons puguin

utilitzar-se per cobrir pèrdues que puguin sorgir i que no es considerin obligacions

derivades dels contractes d'assegurança o reassegurança.

Una reserva de conciliació, de conformitat amb I'article 70 del Reglament Delegat,

que estableix que de I'excedent d'actius sobre passius S'ha de deduir, entre uns

altres: I'import de les accions pròpies que posseeixi I'Entitat, els dividends,

distribucions i costos previsibles, i I'import de les participacions que es posseeixin

en entitats de crèdit ifinanceres.

Els passius subordinats: (No apliquen a Mutuam)

Els Fons Propis Complementaris comprenen: (No apliquen a Mutuam)
45
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Els Fons Propis de l'Entitat a efectes de Solvència ll són els següents

PATRIMONI NET

Import Comptable
B-1) Fons prop¡s 3(t.444.179-57

6.612.000.00

23.454.425,L9

827.754.3A

B-2) Ajustos per canvis de valor o.oo

B-3) Subvenc¡ons, donacions ¡ llegats rebuts st.7s3.t4
Ajustaments d'actiu
Ajustaments de passiu

3().939.932-71

I. Fons mutual

1. Fons mutual

2. Fons mutual no exigit (-)
III. Reserves

1. Legals ¡ estatutàries

2. Reserva d'estabilitzac¡ó

3. Altres reserves

V. Resultats d'exercicis anteriors

1. Romanent

2. Resultats negatius d'exercicis anteriors (-)
VI. Altres aportacions de socis i mutualistes

VII. Resultat de l'exerc¡ci

VIII. Reserva d'estabilitzac¡ó a compte (-)
IX. Altres instruments de patrimoni net

L Actius financers disponibles per a la venda

II. Operacions de cobertura

III. Diferències de canvi i conversió

IV. Correcció d'asimetries comptables

V. Altres ajustos

-L4.8L9.274,49

0,00
-14.8L9.274,49

fmport Solvència

3(l.aaa_179-57

6.612.000,00

0,00

0.00

0.00

23.454.425,r9

0.00

0.00

0.00

42r.754.34

0.00

o.o0

o.oo

0.00

o-00

0.00

o_00

0.00

s7_-753-14

-r4.419.274.49

o_00

t6.t-2fJ.654.22TOTAL I NET

Atès que cada component dels fons propís posseeix diferent capacitat d'absorció de
pèrdues, aquests elements es classificaran en tres Nivells en funció de la seva
qualitat:

o Nivef I 1: FFPP de Qualitat Alta
r Nivell 2: FFPP de Qualitat Mítjana
. Nivell 3: FFPP de Qualitat Baixa

Les característiques a avaluar per a la classificació en nivells seran les següents:

1. Subordinació: en cas de liquidació, es denega al seu titular el reemborsament fins que
hagin estat satisfetes totes les altres obligacions respecte de prenedors i beneficiaris de
contractes d'assegurança i reassegurança.
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2. Absorció de pèrdues: I'import total, i no únicament una part, està disponible per

absorbir pèrdues en cas de liquidació.

3. Permanència: el component està disponible, o és exigible a la vista, per absorbir
pèrdues mentre el negoci estiguien marxa, així com en cas de liquidació.

4. Perpetui'tat: no està limitat en el temps, o té una durada suficient per considerar la

durada de les obligacions de I'entitat.

5. Cargabilitat: el component està lliure de:

a) lncentius d'amortització o reemborsament de I'import nominal,
b) Despeses fixes obligatòries,
c) Compromísos o gravàmens.

Una vegada establertes aquestes característiques, la classificació es realitzarà en
funció dels principis recollits en la taula següent:

47

QUALITAT
NATURALESA

FFPP Bàsic FFPP Complementaris

Alta
Tier I
Compleix Substancialment 1, 2, 3
Compleix Raonablement 4, 5

'fier 2
Compleix Substancialment 1 , 2, 3
Compleix Raonablement 4, 5

Mitjana
fier 2
Compleix Substancialment 1, 2
Compleix Raonablement 4, 5

Tier 3
La Resta de FFPP
Complementaris

Baixa Tier 3
La Resta de FFPP Bàsic
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En concret:

Característica Nivell/Tier 1 Nivell/Tier 2

1. Subordinació Efectiva en cas de liquidació Efectiva en cas de liquidació

2. Absorció de pèrdues

- Ha d'estar desemborsat.
- Primer element per absorbir pèrdues.
- No ha d'entorpir una eventual
recapitalització.

- No ha d'estar completament
desemborsat, sinó solament
subscrit.
- Element per absorbir pèrdues en
determinat grau.
- Pot ajornar-se el pagament del
cupó en cas d'incompl¡ment de
cobertura de SCR.

3. Permanència FFPP Bàsics amb disponibilitat
permanent

FFPP Bàsics sense dispon¡b¡litat
permanent o FFPP
Complementaris amb disponibilitat
permanent.

4. Perpetuitat

- Mínim 10 anys des de I'emissió.
- El termini no ha de ser molt diferent a la
vida de les pòlisses d'assegurança
emeses.
- En cas d'incompliment de SCR només
amortitzable en circumstàncies
excepcionals en cas de substitució per un
altre element d'alta qualitat i sota
autoriEació del supervisor.

- Mínim 5 anys des de I'emissió.
- En cas d'incompliment de SCR
només amortiEable en
c¡rcumstàncies excepcionals en
cas de substituc¡ó per un altre
element d'alta qualitat i sota
autorització del supervisor.

5. a) Lliure d' incentius d'
amorti2ac¡ó

Nuls incentius d'amortització, només a
opció de I'Entitat i sota autorització del
Supervisor

Moderats incentius d'amortització,
només a opció de I'Entitat i sota
autorització del Supervisor

5.b) Absència de despeses fixes

La remuneració pot cancel.lar-se en cas
d'incompliment del SCR, en aguest cas
només pot pagar-se en excepcionals
circumstàncies sota autor¡tzació del
Supervisor. No ha de ser una
remuneració fixa.

La remuneració pot diferir-se en el
temps en cas d'incompliment del
SCR, en aquest cas només pot
pagar-se en excepcionals
circumstàncies sota autorització
del Supervisor.

5.c )Absència de compromisos o
gravàmens

Ha d'estar ll¡ure de cànegues i, per tant,
no connectat amb una altra transacció.

Ha d'estar lliure de càrregues i,
per tant, no connectat amb una
altra transacció.
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S'estableixen les següents restriccions d'acord amb la Directiva:

. Pel que fa a la cobertura del Capital de Solvència Obligatori (CSO):

o Els FFPP de Nivell 1, 2 i 3 són admissibles.

o Els FFPP Bàsics i Complementaris són admissibles.

o La proporció de fons propis admissibles de Nivell t ha de ser superior a la proporció

dels fons propis elegibles de Nivell 2.

o La proporció de fons propis admissibles de Nivell 2 ha de ser superior a la proporció

dels fons propis elegibles de Nivell 3.

r Pel que fa a la cobertura del Capital Mínim Obligatori (CMO):

o Només els FFPP de Nivell 1i2són admissibles.

o Només els FFPP Bàsics són admissibles.

o La proporció de fons propis admissibles de Nívell t ha de ser superior a la proporció

dels fons propis elegibles de Nivell 2.

lndependentment de I'anterior, I'Entitat estableix els següents límits que no
requereixen aprovacions addicionals, a l'efecte de cobrir el CSO:

. La proporció de fons propis de Nivell t ha de ser superior al50% del total de fons propis

o La proporció de fons propis de Nivell 3 ha de ser inferior al 15o/o.

Així mateix, a I'efecte de cobrir el CMO, I'Entitat mantindrà una proporció mínima de
fons propis de Nivell 1 d'un 80%.

En cas de superar-se aquestes proporcions es requerirà aprovació de la Junta de
Govern-

Serán d'aplicació també les següents consideracions

a Participacions en entitats financeres o d'assegurances:

L'import de fons propis invertit necessari per cobrir el CSO de la participació ha de ser
considerat com restringit i excloure's dels fons propis admissíbles.

Així mateix, qualsevol instrument alternatiu utilitzat en la participació per cobrir el seu
CSO serà exclòs dels fons propis admissibles, en la mateixa proporció de Nivell 2 i Nivell

3.
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Qualsevol fons de comerç inherent en la valoració de la participació ha de ser exclòs
dels fons propis admissibles.

L'excés en I'import de la participació deduiTs els imports anteriors ha de ser avaluat
quant a la seva capacitat per absorbir pèrdues de cara la seva admissíbilitat com a fons
propis.

Participacions en altres tipus d'entitats: S'haurà de consíderar la participació en el
càlcul del CSO de risc de renda variable

lmport admissible per cobrir el CSO i el CMO

Fons propis

Total f{ivell I f{ivell 2

Fons propis bàsics

Fons mutual

Reserves i resultats d'exercicis anteriors

Result¡t exercici

Reserva de conciliació

Passius subordinats

lmport equivalent al valor dels actius per impostos

Fons propís complementaris

Fons mutual no desemborsat ni exig¡t

Derrames futures exigibles durant els 12 mesos segtienß

Altres (amb autoriÞació de I'organisme supervisor cahlà)

Suma

Total fons propis
disponibles per cobrir el CSO

disponibles per cobrir el CMO

admissibles per cobrir el CSO

adnissibles per cobrir el Cftl0

tlivell 3

0.00 0.00 0,00

0.00

0.00

0,00
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16.120.658.22 11.143,116,58 0,00 4,977,54r,64

6,612,000,00 6,612,000,00

23.454,425,r9 23.454.425,r9

821,754,38 821,754.38

19,745.062,99 -r9.745.062.99

0.00

4.977.541,64 4.q77 .541.64

11. 4.977

16.120.658.22 11.143.116,58 0.00 4.977,541.64

11,143.116.58 11.143.116.58 0.00

16.120.658.22 1 1.143.1 16.58 0.00 4.977,54L64

11.143.116.58 11.143 116.58 0.00
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E.2 Gapital de solvència obligatori icapital mínim obligatori
cso

Càlcu cso

CSO bàsic

lotal

Matr¡u de correlacions

Mercat

Incomplíment

Vidã

Malaltia

No-vida

MERCAT
INCOMPLIMENT DE

LA CONTRAPART
(Reassegurança)

VIDA MALALTÏA NO.VIDA

4.630.285_48 0.00 0.00 34.034.25 33.013.49

Mercat Incompl¡ment Vida Malaltia No-v¡da

1.00 o,25 o,25 0,25 o.25

0,25 1.00 o.25 o.25 0.50

0.25 0,25 1-00 o.25 0.00

o.)5 o.2s o.25 1-00 0.00

o.2s 0.50 0.00 0.00 1.00

4.648.286,73

Càlcul CSO operacional

Càlcul en base a les quotes

Càlcul en base a les provisions tècniques

Despeses UL de I'exercici

CSO operacional

6.038.56

19.059,58

19.O59,58

Càlcul ajustament CSO

Ajustament CSO -1.166.836,58

CSO abans reducció

Coefic¡ent (*) Segons I'art. 148.6 del RD 1060/2015: 25o/o

CSO Final

Fons propis per cobr¡r el CSO

875.t27,43

16.12065A,22

Superàv¡t/Dèf¡cít de CSO 230,

51

3.500 73

lTI9rJS I
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2

¡TIPUS 3



MUTUAM

Capital mínim obligatori (CMO)

1/3 de CSO

Càlcul import mínim absolut CMO
(Segons I'article 78.5 LOSSEAR)

297.709,74

No-vida

300.000,00

Superàvit/ Dèficit de Solvència

CMO Final

Fons propis per cobrir el CMO

300.ooo,oo

11.143.116,58

Superàvit/Dèficit en CMO 10.843.116,58

E.3 Ús delsubmòdul de risc d'accions basat en la durada en el càlcul del capital
de solvència obligatori:

No procedeix, perquè no s'utilitza per la mutualítat el submòdul de risc d'accions basat
en la durada.

E.4 Diferències entre la fórmula estàndard i qualsevol model intern utilitzat

No s'ha utilitzat cap model intern.

E.5lncompliment del capital mínim obligatori i el capital de solvència obligatori

No s'incompleixen el CSO nielCMO.

E.6 Qualsevol altra informació

No existeix cap altre informació significativa
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El present lnforme sobre la situació financera i de solvència, numerat de la pàgína 1 a
la pàgina 53, ha estat aprovat per la Junta de Govern de Mutuam, MPS, a Barcelona en
data 3 de maig de 2018.
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