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El régim regulador harmonitzat a nivel l  de la UE per a les companyies d'assegurances, conegut com
Solvéncia 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 altres , del present Informe sobre la
Situació Financera i de Solvéncia, que s'ha de publicar a la página web de Mutuam.

Aquest informe de si tuació Financera iSolvéncia (" ISFS") es requereix per a ser publ icat 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 Solvéncia 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 vetllará perqué el capital de l'Entitat sigui suficient per cobrir la solvéncia
requerida segons la naturalesa i escala del negocí, 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 l'Entitat és molt estable en el temps, per aquest motiu la Junta de Govern
considera que I'actual sisterna de Govern és adequat per afrontar un horitzó temporal a curt i mig
termini, sempre que no canviin significativament les circumstáncies.

L'exercici económic de l'Entitat es tanca el 31 de desembre de cada any.



RESUM DE TINFORME SOBRE LA SITUACIó

FINANCERA I DE SOLVENCIA

Activitat

Mutuam, MPS, és una entitat privada, sense ánim de lucre, que presta serveis sanitaris,
socials i productes asseguradors, que mitjangant aportacions a prima fixa dels seus
mutualistes, dona la cobertura de:

a) Secció de Prestacions Económiques id'Asseguranga de Dependéncia (no vída).

b) SeccÍó d'Assisténcia Sanitária.

c) Secció d'Assisténcia Sanitária Complementária.

d) Secció de Serveis Socials per la Gent Gran i de gestió de Residéncies Geriátriques.

Mutuam MPS és l'Entitat Dominant, en els termes de I'article 42 del Codí de Comerg, del grup
MUTUAM, MÚTUA DE PREV|STó SOCTAL I SOCTETATS DEPENDENTS (GRUp CONSOLTDAT), en
endavant el Grup, i les seVes societats dependents, negocis conjunts i associades, que es
detal len a continuació:

Mutuam a casa, S.L.U. Barcelona
Mutual Gestión Integral, S.L.U. Barcelona

Residéncies Mutua m, S.L.U. Barcelona

L'evolució del volum de primes vinculades í imputades a l 'activitat asseguradora, ha estat
la següent:

Primes imputades I ZOZO I ZOfg I Variació
No vida 149.819,30 I59.542,L6 -6,09%

Com es pot observar, e'[volum de primes de l'entitat ha disminurt un 6,09%o. Aquest fet ve
explicat per les baixes de mutualistes en totes les seccions.



Les variacions en les quotes imputades per línies de negoci assegurador ha estat el següent:

Les inversions que donen rendiment a l'activitat assegurador 
'són 

les inversions
immobil iáries:

lmmobfes(Valornetcomptable) L.839.L2O,26 2.OO9.OO7,57

Els rendiments de l ' immobil i tzat material i  de les inversions de la compte técnica obtinguts en
l'exercici 2A2O són de -13.750, 68 € (L64.7 89,7 4 en l'exercici 2019).

A banda de l'activitat asseguradora, Mutuam realitza activitats sociosanitáries.

El detall dels ingressos Ídespeses relatives a l'activitat no asseguradora són:

Ingressos 3LlL2l2O2O 3Llr2l20t9

Quotes imputades a
l'exerc¡ci netes de

Altres serveis sanitaris (EAPS)
Concerts amb el serveiCatalá de la
Salut
Concerts amb la DGAPD
Ingressos privats

Altres ingressos accessoris

Subvencions rebudes

696.380,00

26.L86.L2L,55

4.090.765,58
1.926.096,08

g5.g0g,g6

662.269,L9

595.380,00

23.367.r74,40

4.276.334,94
2.357.L93,6L

38.478,89

, TOTAL

Despeses

33.647.54t,36 30.730.561,80

3rl12l2O2O sLlL2lz0te
Consums de I'activitat
Despesa en personal
Altres despeses d'explqtació
Amortitzacions

2.4L2.032,45
23.793.749,29
6.067.823,89
L.O72.28r,64

L.467.L44,05
2L.838.876,23
6.145.908,37
1.140.920,85

TOTAT 37.345.887,22 30.592.849,51



Sistema de Govern

D'acord amb les directrius de Solvéncia ll, Mutuam té d'un sístema de govern eficag, que
garanteÍx la gestió sana i prudent de l'activitat, i proporcionat a la seva naturalesa, volum i
complexitat de les operacions.

Per assolir aquest objectiu, el sistema de govern es defineix a part¡r dels següents principis:

a.- Clara distr ibucÍó i  separació de funcions.

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

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

d.- Mecanismes adequats que garanteixin l 'apti tud i  honorabil i tat de les persones que
dir igeixen o desenvolupen les funcions que integren el sistema de govern.

e.- Regulació interna referida a:

o La gestió de riscos.
o L'avaluació interna de riscos i solvéncia.
. El control intern i  la funció de compliment.
o L'auditoria interna.
o La funció actuarial.
o Uexternalització de funcions o activitats. (Funció de compliment)

Aquestes árees clau disposen d'una regulació específica, en forma de polítiques internes
escrites, que estableixin de manera clara les normes que han de regir aquestes árees de
gestió.

f.- Revisió periódica del sistema de govern.

L'auditoria interna, en el seu últ im informe, no va fer cap recomanació pel sistema de
govern.

g.- Plans de contingén.ir,  p"r. assegurar la continuitat i  la regularitat en l 'execució de les
activitats de l 'emoresa.

Amb aquesta f inal i tat, s' identif icaran els r iscos materials que s'han d'abordar mit jangant
plans de contingéncia, cobrint les árees en qué consideri que és vulnerable, i  revisant
regularment aquests plans de contingéncia.



A continuació, pres€ntem el detall de la composició del cap¡tal de SolvAncia Obligatori corresponent a I'exercici 2019 i la valoració dels riscos identificats::

Risc Operacional
L7.ffi7,93€.

CSO Básic
4.239.975,50€

Risc de la contrapart
0 €

Subscripció No vida
24.9tO,O4€

Subscripció Malaltia
35.919,30 €

CSO de Mercat: 4.224.57O,LL €
-Diversificació: -161.183,57 €
-Tipus lnterés: 50.646,97 €
-Renda Variabl e: 3.7 79.997,79 €

''.lmmobles: 572.903,7 t€
-Diferencial: 42.205,81€
-Concentració:0,00 €
-Divisa: 0,00 €



Valoració a efestes de Solvéncia

Referent a la valoració a efectes de Solvéncia, els actius i  passius en el balang económíc es
valoren a preu de mercat, entenent com a tal la descripció proposada a la Llei2O/2OL5,de
14 de jul iol,  d'ordenació, supervisió i  solvéncia de les entitats asseguradores i
reassegu radores ( LOSSEAR).

A contínuació, es resumeixen les valoracions del balang económic a 31 de desembre de
2420:

Solvéncia l l Comptable Diferéncies

TotalAct iu 22.936.372,80 42.773.672,9L -19.837.300,11

Total Passiu t0.439.783,77 t0.439.783,77 0,00
Excés actius sobre passius
(Fons Propis) L2.495.589,03 32.333.889,14 -19.837.300,11

Els príncipals ajustos reali tzats en la valoració dels actius són els següents:

. Altres crédits de I'activitat no asseguradora de Mutuam: Comptes a cobrar de clients
de I'activitat no asseguradora ( -8.237.450,12 €).

' Préstecs a entitats del grup i associades (-5.122.000,00 €)
'  lmmobil i tzat mate¡ial.  lmmobles no assignats per l 'enti tat a la cobertura de

p rovisio ns técn iques (-L2.958.27 2,7 L €).
. Ajust per I'impost diferit, que és l'efecte impositiu de la resta del ajustos

(+6.6L2.43337e).

La valoració del balang económic de l 'any 2OL9 era el següent:

Solvéncia ll Comptable Diferéncies

Total Actiu 26.864.458.29 4L.30L.03L,72 -t4.436.573,43

Total  Passiu 9.535.223,73 9.443.743,40 91.480,33
Excés act ius sobre passius
(Fons Propis) L7.329.234,56 3L.857.288,32 -14.528.053,76

Els principals ajustos reali tzats en la valoració dels actÍus són els següents:

. Altres crédits de l'activitat no asseguradora de Mutuam: Comptes a cobrm de clients
de I'activitat nó asseguradora ( -5.848.338,72 €).



.  lmmobil i tzat material.  lmmobles no assignats per l 'enti tat a la cobertura de
provisions técniques (-13.486.281,88 €).

' Ajust per l'impost diferit, que és l'efecte impositiu de la resta del ajustos
(+4.934.L64,92€l-.

La diferencia en els ajustos de2O2O respecte als de 2OL9, radica príncipalment en que per
2O2O no hem assignat al balang assegurador els préstecs entre empreses del grup, doncs
només poden computar els préstecs pignoraticis, i  aquests no ho son.

Gestió de capital

Finalment, cal destacar que complim ámpliament amb els requisits de Fons Propis que
estableix Solvéncia l l .

2020 
r1ns. e131is 

Mínim Excés 
Rati Fons propis

admissibles admissibles

cso 8.667.786,51 1.596.698,79 7.O7t.O87,72 542,85yo

cMo 5.778.524,34 532.232,93 5.246.29L,41 1.085,7tyo

cso t7.329.234,56 L.724.9L2,6O 15.604.321,96 L.OO4,64yo
cMo L2.388.992,23 574.970,87 LI.8L4.O2L,37 2.L54,7Lyo

2019 
tlnt tl:ltt 

Mínim Excés 
Rati Fons propis

admissibles admissibles



A. Activitat i resultats
A.l Activitat

Raó Social: Mutuam, MPS

Forma Jurídica: Mútua de Previsió Social a Prima Fixa

Adrega: Ausiás Marc,39

NIF: V08210676

Data constitució: Any 1943

Ambit geográfic: Catalunya

Grup: Grup Mutuam

L'Entitat té el seu origen en la Mútua Catalana, creada l 'any 1905, ique es va escindir l 'any
1943 en tres entitats mutualistes. Una d'aquestes tres va ser el Montepio Textil de
Enfermedades, constítu1t per temps indefinit i regístrat com a mutualitat de previsió socíal el
mateix any 1943. Per acord de I'Assemblea General Extraordinária del 5 de marg de L992,
l'Entitat va canviar el seu nom per Mutuam, Mútua de Previsió Social a Quota Fixa.

Mutuam, Mútua de Previsió Social (en endavant MUTUAM)es troba domici l iada a Barcelona,
carrer Ausiás March, 39, i actualment figura inscrita en el Registre de Mutualitats de Prevísíó
Social Voluntária de Catalunya amb el núm. 0050, en el Registre Mercanti l  de Barcelona, Tom
25O2L Secció General, foli 0195, full 8-82332, i amb Codi d'ldentificacíó Fiscal núm. V-
08210676.

Per acord de les Assemblees Generals Extraordináries del 28 d'abri l  i  del 30 de juny de 2004
es modifiquen els Estatuts de I'Entitat, adaptant-los a les noves normatives legals previstes a
Llei de Mutualitats LO/ZOO3 de 13 de juny, els quals han estat inscrits al Registre Mercantil de
Barcelona itambé a la Direcció General de Polít ica Financera, Assegurances iTresor de la
Generali tat de Catalunya.

MUTUAM és una Entitat sense ánim de lucre amb ámbít d'actuació dins el terr i tori  de la
Comunitat Autónoma 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 l leis 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'el les. Les seccions són les següents:

a) Secció de Prestacions Económiques id'Asseguranga de Dependéncia (no vida).
b) Secció d'Assisténcia Sanitária.
c) Secció d'Assisténcia Sanítária Complementária.
d) Secció de Serveis Socials per a la Gent Gran i de gestió de Residéncies Geriátriques.

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



a)

b)

Lasecc iódePres tac ionsEconómiquescompren |apres tac ió ,@
Hospitalitzacions QuÍrúrgiques i la prestació d'Ajut a la Dependéncia.

La secció d'Assisténcia Sanitár¡a comprén I'activitat assistencial de prestacions de
Serveis Sanitaris, mantenint Concerts amb el SERVEI CATALA DE LA SALUI
prestacions d'assisténcia sociosanitária a domicili, servei de cirurgia menor
(finalitzat el desembre de 2OL7) i serveis sanitaris a residéncies entre altres.

La secció d'Assisténcia Sanitária Complementária comprén la prestació de Serveis
Sanitaris complementaris com I'Asseguranga Dental i el Servei de Podologia
denominat Servei Peu Sa.

d) La secció de Serveis Socials per la Gent Gran i de gestió de Residéncies Geriátriques
comprén, entre altres, el Servei d'Ajut, i ingressos geriátrics i sociosanitaris aixícom
I'assessorament de I'assisténcia sanitária i social i el Servei de Teleassisténcia .

MUTUAM és l'Entitat Dominant, en els termes de I'article 42 del Codi de Comerg, del grup
MUTUAM, tvrÚrUn DE pREVrSrÓ SOCTAL I SOCTETATS DEPENDENTS (GRUp CONSOLTDAT), en
endavant el Grup, i les seves societats dependents, negocis conjunts i associades, que es
detal len a continuació:

\

MUTUAM controla el I0O% de les empreses del Grup Mutuam, així com la Unió Temporal
d'Empreses (UTE) que fou creada per a la construcció d'una edificació destinada a residéncia
geriátrica i la seva posterior gestió i explotació.

|JEntitat té vinculació amb una entitat no lucrativa, Fundació Privada Mutuam Conviure, que
va ser creada i promoguda per MUTUAM, i en l'actualitat influeix de forma significativa en la
seva gestió a través dels membres del Patronat.

La mutuali tat está acoll ida al Régim Especial de Solvéncia.

Dades Supervisor:
Nom: Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de
Cata lu nya.
Adrega: Passeig de Grácia, 19 de Barcelona

Dades Auditors de Comptes:
Nom: Kreston lberaudit*MRM, S.L.P.
Adrega: Av. Diagonal, 520 baixo5 $e, $arcelona

Mutuam a casa, S.L.U.
Mutual Gestión Inteeral. S.L.U.

Residéncies Mutuam. S.L.U.
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A.2 Resultats en matéria de subscripció:
INFORITIACIO DEL NTGOCI ASSEGURADOR I{O-VTDA

Lhic¡ dc
il. l. lli¡ llo-Y i.l r

Ary 2O2O
Aa¡e¡ra¡nSl
de derperer

a¡¡eÍr1rne¡
dc plotecc¡ó

^rrsgIfaf fa
d'¡cc i l  Gnt¡

ar rcaufan9a

dc d€ fcn . ¡
A¡ro¡ur¡rfr
d'¡¡.¡¡tatrc¡. D€c€t¡o3

ts€.!TG¡
pccun¡¿. ie¡

29.239.7! 7 R7)  7 l

L4.249.4( a ) 4 9 4
7 7 a 7 1

474 gr

4?S 60R Ar

PRovtsroils TÉci¡ouEs (¡mDort 3
Provis¡ó de pr¡mes

Provisió de !art t ¡pacjó en benef ic is ¡  per a extoros
Provbió de sln¡stres pendents de l¡quidac¡ó o p¿g¿ment

Provbió de s¡n¡stres pendents de declarac¡ó
Provbió de despeses ¡nternes de l¡quidació de sin¡stres
Altres provisbns t¿cn¡quesi Decessos

De contÍ¿ctes anbr¡ors a l '1/01/2016
Import sobre la mesura Fans¡tór¡a de l¿ provis¡ó de decessos (-)

De contsactes nous des de l '1/01/2016
Altres prov¡sions técniques: Resta
Provis¡ons Bcniques reassegurades C)

1 0 1 l e 7 t

q 4ro fi;

1.436.4!

CAPITAL EII RISC

t1



COMPTE DE PERDUES I GUAI¡YS

a)  Quob medbdes

a1) A$egúrán9a dlr€cE

a2) Rs$eguanga accepEd¿

a3) v.d.c¡ó de l. cor€cló per deEñonment d€ l€s quobs Fndenb de cobEmeñt (+ o -

a.bis) Der¿mes

b) Quob de l. r€assegur.nga cedlda (-)

c )  vaÉc¡ó  de  l¿  p rovb¡ó  per  á  quoB no consumldés  I  per  a  dscos  en  cuc  (  +  o  - )

cl) As*gur¿ng¡ dlecE

c2l bsseguñn9a accepEda

¿) Presbclons I d6p€sés págad6

.1) Assegurane¿ dlr*b

a2) bsseguÉn9a áccepbda

á3) RdsseguGngr cedlda (-)

b) v.rl.cló de la provlsló p€r ¿ presbclons (+ o -)

b1)  asegucn9r  d l r€cb

b2) Rasseguránga áccepbda

b3) Rasséguránga c€d¡d¿ (-)

¡) Presbclons I desp6es p€r p¿dclpacló en tEn€fEis I exbms

a)  hsFs d 'ádqu ls lc ló

b) ftsp66 d'ádmlnlsbacló

a) V¿d.cló del debrloGment pér Insolvéncles (+ o -)

b) vádácló del debrloGment de l'lmmobllltsat (+ o -)

c) varucló de p6Ec¡ons per conven¡s de llquld¿cló de slnFres (+ o -)

a) ¡n9ressos p@€d€nb de les Inv€Flons lmmoblllád6

b) Ing6s6 pcedents d'lnveElons fln¡ncer€s

c) Apllcáclons de coreccions de valor p€r debñoEment de l'lmmoblllE¿t roErlál I de l€s Inv

c1)  De l ' lmmobl l l t sá t  m.bña l  lde  l€s  InveElons  lmmobi l l ¡ rbs

c2) De 16 Inv€rslons flnünc€rG

d) Beneflcls en l. realltsa.ló de l'lmmobllltsat maEdal I de les InveEions

d1¡  De l ' l ñmob l l lEá t  maEña l  lde  16  lnvec lons  lmmobl l l¿ r i6

¿) Despes€s d€ gesEó d€ l5 Inv€É¡ons

a1)  hso€es de  l ' immobl l lb t  m¿br l . l  lde  l€s  lnversbns  lmmobl l lá r l€s

aZ)  Desp€ses  d ' lnv€Eions  ¡  compb f lnánceÉ

b)  Cor recc lons  d€  v¿ lo r  de  I ' lmmbl l l t r . t  mabrh l  lde  16  lnveElons

b1) AmofrEacló de I'lmmobllltrat m¡brbl I de les InveElons lmñoblll¿116

b2) hEriorarent de l'lmmobll¡ts¿t m¡Erl¿l I de lés lnve6lons lmmoblllárles

b3) DebrioErentd'lnveElons f¡n.nceres

c)  Pérdu€s  Dr (denE de l ' lmmobl lEat  m.br i¿ l  ¡de  bs  InveElors

c1)  D€ I ' immobl l l t r ¡ t  mabd¿l  lde  ls  InveÉlons  ¡mmobl l lArbs

I.1O. SUBTOTAL (reSULTAT DEL COTPTE T DE L'ASSEGUMilgA ilO.VIDA)

Cal destacar que el benefici per correccions en la valoració de l ' immobil i tzat de l 'exercici 2019, venia motivat per la retrocessió d'una
provisió per depreciació de la valoració d'un immoble a la locali tat de Manresa.

L2



L'entitat ha tancat l 'exercici amb unes primes emeses per import de 138.910,27 €un
1,2,45% menys que a l 'exercici anterior.

Les primes emeses meritades per l íníes de negociassegurador ha estat el següent:

Ram de no v ida:  t00%:

2020
Primes emeses

Dental Gent Gran Podologia IQHQ Teleassisténcia

44.696.1,2 63.325.15 7.299.19 2.594.1,6 2.492
Dependéncia Total

18.503,01 138.910,27

2019
Primes emeses

Dental Gent Gran Podologia
48.931,30 75.L00,91 9.093,63

IQHQ Teleassisténc¡a Dependéncia Total
2.839,09 1,.71,1,,98 20.978,72 158.655,63

A.3 Rendiment de les inversions:
Les inversions que donen rendíment a l 'activitat assegurador són les inversions
immobil iáries:

2020 2419

lmmobles(Valornetcomptable) t.839.L2O,26 2.OA9.007,57

La comparació dels ingressos idespeses derivades de les inversions durant I 'exercici
2020 respecte a I 'exercici 2Q19 són :

COMPTE TECNIC

a)  Ingressos  procedents  de  les  invers ions  immobi l iá r ies

b)  Ingressos  procedents  d ' invers ions  f inanceres
c)  Ap l i cac ions  de  cor recc ions  de  va lo r  per  de ter io rament  de
l ' immobi l i?a t  mater ia l  i  de  les  inv .

c1)  De I ' immobi l iEa t  mater ia l  i  de  les  invers ions  immobi l iá r ies

c2) De les inversions f inanceres
d) Beneficis en la real i tzació de I ' immobil i tzat material i  de les
inversions

d1) De l ' immobil iEat material i  de les inversions
immobi l iá r ies

les inversions f inanceres

a) Despeses de gestió de les inversions
a1)  Despeses  de  l ' immobi l i t za t  mater ia l  i  de  les  invers ions
i m m o b i l i á r i e s

a2)  Despeses  d ' invers ions  i  comptes  f inancers
b)  Cor recc ions  de  va lo r  de  l ' immobi l i t za t  mater ia l  i  de  les
¡nvers¡ons

b1)  Amor t iEac ió  de  I ' immobi l i t za t  mater ia l  i  de  les  invers ions
immobi l iá r ies
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COMPTE NO TECNIC 2020' 201.9
Ingressos de l'¡mmob¡l¡tzat mater¡al ¡ de les
inversions 338.719.s2 302.201.s9

a) Ingressos procedents de les inversions immobil iár ies 150.139 -80 148.984 -01

b) Ingressos procedents de les inversions f inanceres tBB.579.72 1 5 2 . 8 6 7 . 5 8
d1) De l ' immobil i tzat material i  de les inversions
immobi l iá r ies 350.00

DesDeses de I'immobil¡tzat mater¡al i de les inversions -65.O86,47 -64.7f¡6.42

a) Despeses de gestió de les inversions

a1) Despeses d' inversions i  comptes f inancers

-65.086.47 -68.786,42

-65.086-47 -68.786.42

TOTAL 273.633,Os 233.4L5,L7

Mutuam no té cap actiu amb plusválua latent.

No hi ha hagut canvis en la polít ica d' inversions.

A.4 Resultats d'altres activ¡tats

A banda de l'activÍtat asseguradora, MUTUAM realitza activitats sociosanitáries, que
concreten en:

Manté ConceTt amb Ia DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL.ATENCIÓ
SOCIAL I FAMILIA (D.T.A.S.F. antic D.G.A.P.D.) per I'assÍsténcia 50
places de salut mental a la Residéncia Mutuam-Manresa, 55 de residencia
assist¡da'al Centre Creueta de Sabadell,  36 a la Residéncia les Franqueses.

També manté concerts amb el SERVEI CATALA DE LA SALUT per
I'assisténcia de 163 places al Hospital Sociosanitari Güell de Barcelona i 24
places d'hospital de dia,45 places al Centre Sociosanitari de Creueta
(Programa Vida als anys), 91- places al Hospital Sociosanitari de Girona
(Programa Vida als anys) i  17 places d'hospital de dia, aixícom equips PADES
i EAR d'atenció sanitária a domici l i ia centres residencials, equips psicológics
d'atencíó a la cronicítat iequips de suport de rehabil i tació integral.

Realitza activitats privades amb 12 places residencials a l'Hospital
Sociosanitari de Girona, 4 places residencials al Hospital Sociosanitari de
Güell,  13 places residencials í 12 places de centre de dia al Centre Creueta,
22 olaces iesidencials i  13 olaces de centre de dia a la residencia les
Franqueses.
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Durant el 2O2O i degut a la pandémia s'han hagut de destinar places
residencials de centres mixtes (residencia i socio sanitari) per atendre a
pacients Covid, s'ha prestat el servei de gestió de tres Hotels-salut i un PADES
COV|D,tot aixó concertat pel SCS
La DTASF va suspendre els ingressos a les residencies i l'activitat dels centres
de dia ,com a mesura excepcional per fer front a la crisi sanitaría.Com a
mesura extraordinária ha subvencionat les places publiques contractades i
no ocuoades durant la crisi.

El detal l  dels ingressos idespeses relatives a l 'activitat no asseguradora són:

Ingressos 3LlL2l2O2O 3rlt2l20te
Altres serveis sanitaris (EAPS)
Concerts amb el serveí Catalá de la
Salut
Concerts amb la DTASF
Ingressos prívats
Altres ingressos accessoris

Subvencions rebudes

596.380,00

26.t86.L2L,55

4.090.755,58
1.925.096,08

85.909,96

662.269,L9

696.380,00

23.357.L74,40

4.276334,90
2.352.L93,6L

38.478,89

TOTAT 33.647.54r,36 30.730.561,80

Despeses 3Llt2l2O2O sr,lLzlz0ts
Consums de I 'activitat
Despesa en personal
Altres despeses d'explotació
Amortitzacions

2.4L2.032,46
23.793.749,23
6.067.823,89
L.O72.28L,64

L467.t44,O5
2r.838.876,23
6.145.908,37
L.L40.920,86

TOTAT 33.345.887,22 30.592.849,51

A.5 Qualsevol altra informació

No existeix cap altre informació rellevant en relacíó als resultats d'altres activitats.
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B. Sistema de Govern
8.1 Informació general sobre el sistema de Govern

D'acord amb les directrius de Solvéncia ll, MUTUAM té d'un sistema de govern eficag,
que garanteix la gestió sana i prudent de I'activitat, i proporcionat a la seva naturalesa,
volum i comolexitat de les ooeracions.

Per assolir aquest objectiu, el sistema de govern es defineix a partir dels principis descrits
seguidament, de manera que resulta un sistema de govern eficag, amb una estructura
orga nitzativa transpa rent.

a.- Clara distribució i separació de funcions

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

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

El sistema de Govern assegura que la informació circuli de manera flurda entre la Junta
de Govern, la direcció de la mutualitat i les diferents árees de negoci.

c.- Polítiques i práctiques cgherents amb la gestió de riscos.

Solvéncia ll es basa en la gestió de l'entitat a partir del coneixement dels riscos assumits.
En conseqüéncia, les polít iques i práctiques de la mutuali tat estan en consonáncia amb
aquests riscos, la qual cosa ímplica que siguin coherents amb els objectius estratégics,
amb les tasques assignades i amb els diferents processos de gestió i amb els sistemes de
tra nsmÍssÍó d'informació.

d.- Mecanismes adequats que garante¡xin l 'apti tud i  honorabil i tat 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:

o La gestió de riscos.
o L'avaluació interna de riscos i solvéncia.
o El control intern i  la Funció de compliment.
o L'auditoria interna.
o La funció actuarTal.
o L'externalització de funcions o activitats. (Funció de compliment)
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Aquestes árees clau han de disposar d'una regulació específ ica, en forma de polít iques
internes escrites, que estableixin de manera clara les normes que han de regir aquestes
árees de gestió, que s'adjunten a l'annex.

f.- Revisió perÍódica del sistema de govern

El sistema de gestió defínit per Solvéncia l l  es defineix com un sistema en permanent
evolució i ,  per tant, en revisíó contínua. L'entitat disposa de mecanismes que
garanteixen aquesta revÍsió, a partir dels parámetres establerts per la Junta Govern. Les
persones designades responsables de cada área reportaran periódicament sobre el
resultat d'aquesta revísió, proposaran les mesures que considerín pertal de mil lorar el
sistema o esmenar les seves mancances iemetran les conclusíons corresponents sobre
l 'área de la seva responsabil i tat. Tot aixó estará documentat ielevat a la consideració de
la Junta de Govern, que haurá de prendre en consideració la informació rebuda i prendrá
les decisions que consideri oportunes a les qüestions plantejades. Concretament, la
Junta de Govern haurá de determinar I 'abast i  la freqüéncia de les revisions internes del
sistema de governanga, tenint en compte la naturalesa, el volum i la complexitat de
I'activitat de cada entitat. Aquesta revísíó haurá de ser, com a mínim, anual.

L'entitat assegurará que I'abast, els resultats i les conclusions de la revísió quedin
degudament documentats i  que la Junta de Govern rebi l 'oportuna ínformació 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.

L'audítoria interna, en el séu últ im informe, no va fer cap recomanació pel sistema de
govern.

g.- Plans de contingéncia

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

Amb aquesta f inal i tat, s' identif icaran els r iscos materials que s'han d'abordar mit jangant
plans de contingéncia, cobrint les árees en qué considerÍ que és vulnerable, i  revisant
regularment aquests plans de contingéncia.

La composició dels órgans de govern és Ia següent:

. Junta de Govern

Josep Arqués Surinyac
Aurora Sanz Manrique
Manel lovel ls Cases
Josep Lluís Vi laseca Requena
Ramon Massaguer Meléndez

President
Vicepresidenta La
Vicepresident 2n
Secretari
Vocal
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Jordi Jané Guasch Vocal
Ma.Dulce Fontanals de Nadal Vocal
Anna Olivé Torralba Vocal
Antoni Arteman Jané Vocal

. Comissió de control
Pilar Nuestraseñora Del Manto Lafuente
lsabel Carnicer Gómez
Josep García Areny

. Comissió Deleqada

Josep Arqués Surinyac President

Aurora Sanz Manrique Vicepresidenta 1a
ManelJovells Cases Vicepresident 2n
Josep Lluís Vilaseca Requena Secretari
Jordi  Jané Guasch Vocal

Ramon Massaguer Meléndez Vocal

. Comité de Direcció

Francesc Brosa Llinares DirectorGeneral
Concepció Fusté Perulero Directora Financera

Marián Pérez Martínez Directora de márketing
Josep Ballester Roselló Director médic

Angel Almansa Barra Director RRHH
Anton Molas Porqueras Director área residencial

Lorenzo Rodríguez Martín 
' 

Dir".tor de sistemes d'informació i comunicacions

Responsables de les funcions fonamentals de Solvéncia l l  :

Funció Responsable Responsable lntern

Funció de complimeint Federació de Mutualitats de Catalunya Concepció Fusté Perulero

Funció de Gestió de riscos Francesc Brosa Llinares

Funció Actuarial David Martín Ramírez

Funció auditorio interno Concepció Fusté Perulero

MUTUAM dísposa d'una pól issa de responsabi l i tat  c iv i l  dels administradors i  personal

d'al ta direcció, amb la companyia CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED.
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B.2 Exigéncies d'aptitud i honorabilitat

S'entén oer:

Aptitud: una adequada quali f icacíó professional, competéncia i  experiéncia que
permeti una gestió sana i prudent.
Honorabil i tat: una bona reputació i  integritat de les persones que dir igeixen 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 Directíva 2AA9/L38/CE, article 42.
El Reglament Delegat 2OL5/35/CE, que desenvolupa la DirectÍva 2O09/I38/CE, en els
seus art icles 258.1.c) i  258.L.d1i 273.
Les Directrius d'EIOPA sobre el Sistema de Govern EIOPA-CP-13/08, especialment les
Directrius, sobre els requisits d'Aptitud i Honorabilitat, i sobre les Polítíques i
Procediments relatius.

Aquestes exigéncies són aplicables als membres de la Junta de Govern, I 'Alta Direccíó i
les persones que dir igeixen les Funcions Claus de Gestió de Riscos, Actuarial,
Compliment i  Auditoria lnterna, i  aquelles altres funcions que I 'Entitat consideri com a
crítiques.

Durant el 2O2A, hi ha hagut canvis en la Junta de Govern, essent baixa com a
vicepresident 1r Joan Nubiola de Castellarnau, i com a vocals Salvador Maluquer Trepat,
Teodoro Prat Torrens, i lgnasi Torrent Portabella, en canvi han estat nomenats tres nous
vocals de la Junta de Govern: Ma Dulce Fontanals de Nadal, Anna Olivé Torralba i Antoni
Arteman Jané.

B.3 Sistema de gestió de riscos inclosa I'autoavaluac¡ó de riscos i de
solvéncia

Tots els r iscos als quals está exposada I 'Entitat emanen dels processos operatius, per la qual
cosa disposa d'una política que regula la funció de gestió de riscos. L'objectiu de la Política
de Gestió de Riscos, és establir els mecanísmes de govern (funcions i responsabíl¡tats) ¡ els
requeriments i estándards a complir en I'exercíci de la gestíó de riscos, per tal de mitigar-
los.

El Sistema de Control Intern i  el de Gestió de Riscos, permeten reali tzar de manera eficient
aquestes tasques de mit igació i  seguiment, possibi l i tant I 'elaboracÍó d'un mapa de riscos
agregat, que permet una vísíó global, ien termes relatius, dels principals r iscos als quals
está exoosada I'Entitat.
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La política de gestió de riscos, va ser aprovada per la Junta de Govern el 29 de juny de2OL7
i ratificada en sessió del 23 de setembre de2O2O, sense que s'hagin proposat modifÍcacions
posteriors.

Segons les propostes de millora del darrer informe de la funcíó de control de riscos, hem
d'aprofundir en la detecció de tots els riscos derívats de la pandémia per la Covid 19, i
durant l 'exercici 2020 hem de desenvolupar nous procediments icontrols per mit igar-los,
aixícom documentar un pla de contingéncia per si es torna a produir una situació de crísis,
que les autor¡tats sanítáries no descarten. S'ha de continuar amb el Pla Director pel
seguiment del control intern i la gestió de riscos, que inclou revÍsions periódiques per part
dels responsables de procés, i  confirmacions a la Direcció Generat.

Addicionalment s'hauran de completar el mapa de riscos d'alguns processos i establir la
metodologia de seguiment d'esdeveniments negatius que es puguin produir.

8.4 Sistema de control intern

El Sistema de Control Intern el constitueixen els díferents processos de control que té
establerts l'Entitat ique estan integrats en el seu sistema de gestió. Está regulat per la Política
de control intern.

La política de control intern, va ser aprovada per la Junta de Govern el 29 de juny de 2017
i ratificada en sessió del 23 de setembre de2O2O, sense que s'hagin proposat modificacions
posteriors.

La Junta de Govern ha ratificat la política i no ha proposat cap modíficació en l'exercici 2020.

Les propostes de mil lora deldarrer informe de la funció de control intern, cal avangar en la
tasca de divulgació del model de control intern, mitjangant formació específica i de les eines
de consulta per accedir als procediments documentats. Cal preparar vídeos formatius per
incorporar al sistema de formació intern del Grup Mutuam (Moodle).

En l'exercici 202A s'ha aprofundit en la detecció i establiment de controls per els ríscos
derívats de la Covid-19. El pla d'auditoria interna preveu iniciarverif icacions en l 'ámbit del
control intern sobre els processos operatius crít ics i  revisará tant els continguts com les
actuali tzacions i la seva,aplicació.

8.5 Funció d'auditoria interna

La supervisió dels sistemes de compliment i gestÍó de riscos és responsab¡l¡tat de la Funció
d'auditoria interna, que és una de les funcions del Sistema de Govern de I 'Entitat que está
directament al servei de la Junta de Govern. La Política d'auditoria interna en regula el seu
funcionament.
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El principal objectíu d'Auditoria Interna és anali tzar, avaluar i fer el seguiment del nivel l
d'ef iciéncía i  ef icácia del Sistema de Control Intern i  de la Funció de Compliment Legal de
I 'Entitat i  informar dels resultats a la Junta de Govern.

L'Auditoria Interna té també com a objectíus I 'análisi de cadascuna de les funcions i
processos clau de la gestió del negocÍ i dels aspectes més rellevants en cadascun d'aquests
processos. Entre altres, les seves funcions es centraran en verificar el sistema de
compliment, de gestió de riscos, de contÍnuitat del negoci ide sÍstemes d'ínformació.

La Polít ica d'auditoria interna, va ser aprovada per la Junta de Govern el 29 de juny de 2017
i ratificada en sessió del 23 de setembre de2020, sense que s'hagin proposat modificacions
posteriors.

Les propostes de mil lora del darrer informe de la funció d'auditoria Ínterna: establir les
tasques a reali tzar per aquesta funció en els dos anys següents, f ins la reformulació del Pla
estratégíc de l'Entitat l'any 2021, en que el Pla d'auditoria s'haurá d'actualitzar a l'entorn
que en result i

8.5 Funció actuar¡al

La polít ica de la Funció actuarial, va ser aprovada per la Junta de Govern el 29 de juny de
20L7 i ratificada en sessió del 23 de setembre de 2020, sense que s'hagin proposat
modificacions posterio rs.

De l 'últ im informe, no hi cao recomanaclo

B.7 Funció de compliment normat¡u.

L'Entitat disposa d'una Polít ica de compliment normatiu que la Junta de Govern encarrega
al responsable de la.Funció de Compliment, ique recau en la Federació de Mutuali tats de
Catalunya.

La polít ica de compliment, va ser aprovada per la Junta de Govern el 29 de juny de 2OL7 i
rati f icada en sessió del 23 de setembre de2020, sense que s'hagÍn proposat modif icacíons
oosteriors.

L'últim informe de la Funció de compliment va extreure les següents recomanacions pel pla
d'actuació 2020:

r Revisar els orocessos i controls establerts.
o Revisar el maoa de riscos establert.
o Verificar l'eficácía dels controls establerts
o Anali tzar el incidents de compliment que es puguin produir.
o Revisió del pla'Ue verificacíó documental dels diferents processos establerts.
o Fer el seguiment de les novetats normatives que es produeixin.
o Fer el seguíment de la revisió del reglaments de prestacions i la informació prévía

al contracte.

na
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8.8 Externalització

La Junta de Govern ha definit com a funcíons crítiques externalitzades de MUTUAM les
següents:

Funció de Compliment

La Junta de Govern ha definit com a actívitats operatives crítiques external¡tzades les
següents:

o RestauracÍó, neteja i bugaderia en aquells centres que pel seu volum, així ho
requereixen.

o Manteniment dels edificis i instal'lacions, que per la seva complexitat ho
requereixin.

La Política d'externalització de funcions, va ser aprovada per la Junta de Govern el 29 de
juny de 2OL7 i ratificada en sessió del 23 de setembre de 2O2O, sense que s'hagin proposat
modificacions posterio rs.

B.9 Qualsevol altra informació

No existeix cap altra ínformació significativa.
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C. Perfil de risc
C.1 Risc de subscripció

És el risc derivat de la subscripció de contractes d'asseguranga, atenent als sinistres coberts
i els processos seguits en I'exercici de I'activitat.

A continuacíó s'exposa el seu cálcul per l'exercicí 2020.

l,lda¡l oe Rrsc D€ suBscRrpcro AssEGURAT{cEs No-vrDA

L Quotes mer¡bdes

II .  Quotes ¡mputades de l 'exerc¡c¡

(+) Presbcions pagades

(+) Despeses internes de l iquidació de s¡nisb'es sat isfets

(+) Provisió per a presbcions pendents de solvénc¡a (saldo f¡nal  exercic¡)

(-)  Provisió per a presbc¡ons pendents de solvénc¡a (saldo ¡n¡c¡ exerc¡c¡)

Ex€rcici 2020

65.817

73.264,e!

Ex€rcici 2020

Asseguranea :asseguranga
d¡recb cedida

Excrcici  2019
f,*-i;-"---e- -  :asseguranea

nea

Exerc¡c¡ 2018

A) En funció de quotes

Quotes ( lmport  més elevat enb'e I .  i  I I . )

F i n s  a  6 1 . 3 0 0 . 0 0 0  d ' e u r o s , , . . , , , , . . , . , . . . . .  3 4 o l o

E x c é s  d e  6 1 . 3 O O . O O O  d ' e u r o s . . . . . . . . . . . . .  3 0 9 6  
I

TOTAL

o/o (Sinistral ibt  neb de reasseguran9a /  Sinistral ibt  bruta)

Cso on funció de Quot€s=

l-z¡¡erel

1---roo,io%l

[,ryr-".c¡]
B)

Sinisb-al ibt  mit jana dels úl t ims 3 exercicis

F r n s  a  4 2 . 9 O O . O O O  d ' e u r o s , , . . , . . . . . . . . . . . .  4 9 o y ' o

E x c é s  d e  4 2 . 9 0 0 . 0 0 0  d ' e u r o s . . . . . . . . . . . .  4 4 9 6

TOTAL

o/o (Sinisb'al¡ tat  neb de reasseguranea /  S¡nistral i tat  bruta)

€SO €n funció de s¡nistral¡ tat=

cso no-vida [import máx. €ntrc A i B] =

CSO no-v¡da exercici anterior =

Coefic ient (art .  149.1 RDOSSEAR)

t----;;.;;;l
1:  :1 - !14  |

l---'oúAl

t ;664"s1

l--trrced-
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MdDUL DE RE¡C DE SUBSCR¡PCIó MALALTIA

L QuoEs mer¡bdes

II. Quotss ¡mpubd6 de l'exercic¡

(+) Prest cions pagadG

(+) Despeses intern6 de l¡qu¡dació de s¡n¡strs saüsfets

(+) PDvisió per a presbc¡ons pendents de solvéncia (saldo f¡nal exercic¡)

(-)  Provlsió per a prestacions pendents d€ solvéncia (saldo in¡c¡ exercici)

!xcrclcÍ  2O2O lxa¡clcl  2019 Ex€rclcl 2018

| ?61s+r, I t ?aso?,3r---¡ I 8r.14r^64 I
t ?6.ss4rr-___l f ?eso?¡, l f-ri-J-rs:+;-__l

lr€rclcl 2O2O

Asseguranea :aseguÉn9a
directa cedida

Ererclcl 2018

Asseguranga rasseguran(
dlreta ced¡da

Ersrclcl 2('19
i-seruns €sg|¡@ra

a
---3jrstr - 99qqa .
i s4,102,80 I I

L_r¡s¡:+_,]
tl¿¡16É:l____999-l
L_q3q4_i_____qeel
I 72.64s,62 I o,oo I

Quot6 (Import més eleJat entre I. ¡ II.)

F ¡ n s  a  6 1 . 3 O O . O O O  d ' e u r c s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 o 1 ,

Excés de 61.300.000 d'eurcs.. . . . . . . . . . . .  30ctt

TOTAL

% (S¡n¡stral l tat  neta de rea$eguEnga /  Sinisbal i tat  bruta)

CSO sn tuncló de Quoie3=

f;isq+gl

[--roopoxl

t rc¡ug,"¡l

E) En luncló ale la sfnistr¿lÍtat

S¡nistral¡tat mitjana deb rlltims 3 exerc¡cis

F ins  a  42 ,900.000 d 'euros . . . . . . . . . . . . . . . . .  4996

Excés  de  42 .900.000 d 'eurcs . . . . . . . . . . . .  4496

TOTAL

oÉ (Sinistnlltat neta de reasseguranga / Sjn¡stralitat bruta)

cso.n tuncló d€ ¡lnlatrailtat=

t z¡3o4Érl

f loopo%l

l-E¡r.gtepo I

CSO m.lal t la f  lmport  m¡¡x. entrq A I  BI=

CSO malal t l r  oxerclcl  anter lor =

Coefic ient (art .  149.1 RDOSSEAR)

CSO subccripció mablt¡a | 35.9191301.

T 3rrtr¡ol

| 100,00%l
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C.2 Risc de mercat

Per risc de Mercat: s'entén la pérdua que pot presentar una cartera, un actiu o un títol en
particular, orígínada 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 patrimoní que pot afectar la
viabil i tat f inancera de la companyia i  la percepció que té el mercat sobre la seva estabil i tat. Inclou
el Risc de Concentració. La gestló d'aquest risc es tracta en la Política d'lnversions de I'Entitat. Es
mostra a continuació el seu cálcul oer l'exercici 2020.

¡.TóOUI OE RH DE MERCAT

Valor de¡s act¡us exposats al risc de mercat i cálcul del capital de solvéncia del risc de ñErcat
Pércentatge

Per r isc de t iDus d' inErés ,._._1,406_.860,41 50.546,97

Per r isc d'accions ¡  d ' inst ihrcions d' invers¡ó col . lecbva 12,399.990,62 30,Ooto a  7 t a  q a t  l a

Per r isc d' immobles ,_._2 .2_9_1.614,85 25,096 572.903,7L

Per r isc de di ferencial 1.406.860,41 42.205,81

Per r isc de divisa 0,00

Per r¡sc de concentració t2,o

Sumtori 4,345.753,69

Efecte diversificació - 161 ,143 , s7

- ,,1¿a: .-..-.

tnaT acc IMM DIF Drv cofl

Total l  50.646.9 3.7r9 .997,L l 572.903,7L 42.2O5,e71 0,0( 0,0(

M a t r i u  d e N T DIF otv coñ

100 0,50 0.50 0,50 i 0.25 0.m

0.50 100 0.75 0.250 7 5 0.00

0,50 o,75 100 oEo I o,25 0.00

0,50 o,75 0,50 100 o,25 0,00

0,25 o,25 0,25 o2s i 100 0,00

0,00 0,00 0.00 000 i 0,00 1,00

btal  x matr¡u correlacions 33 4.206.652.42 3.409.3 3 . 1 4 3 . 9 7 9 , 0 5  1 . 0 9 6 . 4 3 8 , 4 2 0

CSO m€rcat l-+.zzr..sro4
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C.3 Risc creditici

El r isc de crédit existeix quan es dóna la possibi l i tat que una de les parts d'un contracte
financer sigui incapag de complir amb les obligacions f inanceres contretes, fent que I 'altra
part del contracte incorri en una pérdua. La gestió d'aquest risc es tracta en la Política
d' lnversions.
No hi ha risc rel levant sobre aquest apartat.

C.4 Risc de liquiditat

Es la pérdua 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 impossibi l i tat de
vendre actius o per veure tancades les seves fonts habituals de f inangament
No hi ha risc rel levant sobre aquest apartat

C.5 Risc operacional

Per risc operacional s'entén qualsevol fallida o deficiéncia futura, dins de les activitats
operacionals de la companyia, que poden obstaculi tzar I 'assolÍment dels objectius
estratégics, operatius i/o financers, o que puguin arribar a generar pérdues importants. La
gestió d'aquest risc es tracta de manera transversal en les diferents polítiques de I'Entitat i
es gestíona mitjangant el Sistema de Control Intern.
(entitat té definit el seu mapa de riscos operacional, on identifica els riscos , la seva
probabílí tat i  l ' impacte.Així mateix especif ica els controls necessarÍs per mit igar aquests
riscos.

C.6. Altres riscos significatius

No s'han identificat altres ríscos significatius .

C.7 Qualsevol altra ihformació

No existeíx cap altre informació significativa.
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D. Valoració a efectes de solvéncia
D.1 Actius/Passius
ACTIU

L lnstruments de patrlmonl
IL Valors representatlus de deute
I I I .  Der lvats
IV. Altres

I .

I I .

I I I .
u E 1 5  p l c l l e u u l 5  u  d s s E g u r d i l L e >  u e  v r u d

V. Altres

I. Instruments de patrimoni
IL Valors representatius de deute
I I I .  Invers lons per compte dels prenedors d 'assegurances de
vlda que assumelxen el  r lsc de la Invers ló
IV. Altres

I. Valors representatius de deute
II. Préstecs

1. Avangaments sobre pólissa
2. Préstecs a entitats del grup i assoclades
3. Préstecs a altres Darts vlnculades

UI. DiDósits en entitats de crédlt
IV. Dipósits constltuits per reasseguranga acceptada
V. Crédits per operac¡ons d'asseguranga directa

1. Prenedors d'asseguranga
2. Medladors

VL Crédlts per operaclons de reasseguranea
VII. Crédits per operacions de coasseguranEa
VIt l .  Dese mborsaments exlg l ts
IX. Altres crédlts

1. Crédlts amb les admlnlstraclons públlques
2. Resta de crédlts

Provisló per a primes no consumldes
Provlslons d'asseguranga de vlda
Provlsló per a prestaclons

t materlal
Invers lons lmmobl l l¿r les

I .  Fons de comerq
II. Drets econdmics derivats de carteres de póllsses adquirides
medladors

Participacions en empreses associades

Par t i c ipac ions  en  empreses 'mu l t ig rup

s  de l

I. Actius per impost corrent

term¡ni al personal
I I .  Com¡ssions ant ic ipades i  a l t res despeses d 'adquls lc ló

IV. Resta d'actlus

3 t l L2 l 2O2O
Ajusta ments

-5,122.000,00

3 r l Lz l 2O2O
so lv¿nc¡a

6L,76

50,12

1.394.466,44

0(¡

0,00
0,00
0.00
0,00

o,oo
0,00

_ _ 0,_q9
0,00
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00

o-oo
0,00

9.7f¡7,93
00

0,00

0,00

- -q.qS
9.787,93

0 ,00
0,00
0,00

0 ,00
0 .00

8 , 1 0

8,69

00
o,oo

o,oo

2.291.614,45

0,00
2 .29L .6L4 ,85

t

0(l
0,00

0.00
0,00

12.399.99(,,62

6.923.149,73
0,00

10 ,

6.923.149,73

¡o

0 ,00
0,00
0,00
0,00
o,oo

A-2) Act¡us f inancers

A-3) Al t res act ius f ¡nancers a valor  raonable amb canv¡s a

A-8)  Par t ¡c ¡pac¡ó  de  la  reasseguranga en  les  p rov¡s ions

A-9) Immobi l i tzat  mater¡a¡  ¡  ¡nvers¡ons ¡mmob¡l ¡ár¡es

A-11)  Par t i c ¡Dac ions  en  en t ¡ ta ts  de l  q ruD ¡  assoc iades

Act ius mant inouts Der a la venda

Instruments de patrlmonl
Valors reoresentatlus de deute
Instruments híbr¡ds

¡ i l Y C t  s t u i l 5  P e t  L U t ¡ t P t E

-22.561
-8.237.450

-  1 3 . 0 7 1 . 1 4 8 ,

3 4 8 . 1 4 8 ,

per

-337.5L

6.699.4

l--42irt.67f ,el - Ls.7 so.262,s4aEnzs-4oe,eV
J

TOTAL ACTIU
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A-1) Pass¡us financers mantinguts per

A-2) Altres passius financers a

A-6) Provisions no

rt8.o47.87
A-8) Resta de passius

PASSTU

I .  Pass¡us subordinats

II. Dipósits rebuts per reasseguranga cedida

III .  Deutes per operacions d'asseguranga

1. Deutes amb assegurats

2. Deutes amb mediadors

3. Deutes condicionats

IV. Deutes per operacions de reasseguranga

V. Deutes per operacions de coasseguranga

VL Obligacions i  altres valors negociables

VII. Deutes amb entitats de crédit

VIII. Deutes per operacions preparatóries de
contractes d'asseguranga

IX. Altres deutes

1. Deutes amb les administracions públiques
2. Altres deutes amb enti tats del grup i

associades
3. Resta d'altres deutes

L Provisió per a primes no consumides

II. Provisió Der a riscos en curs

III .Provis¡ó d'assegurances de vida
1. Provisió per a primes no consumides i riscs

en curs
2. Provisió matemática

3. Prov¡s¡ó d'assegurances de vida en que el
r isc de la inversió és del prenedorde l 'asseguranEa

IV. Provisió per a prestacions
V. Provisió per a part icipació en beneficis i  per a

extorns
VI. Altres provisions técniques: Decessos
VI. Altres provisions técniques: Resta

I. Provisions per a impostos i
con t ingénc ies  lega ls

IL Provisió per a pensions i  obl igacions similars
IIL Provisió per a pagaments per convenis de

l iqu idac ió
IV. Altres provisions no técniques

Passius per impost corrent

Passius per i d iferit

I .  Periodif icacions

II.  Passius per asimetries comptables

III .  Comissions i  altres costos d'adouisició de la
reasseguranEa cedida

IV. Altres Dassius

3tl12/2o2o
Importcomptable Ajustaments

3r/12/2O2O
Import solvéncia

87.037,t7

o,oo

o,oo
7.7o,fJ.63f).67

0 , 0 0

0.00

0.00

0-00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

2.674.474.30

792.520.82

1  9 .668 .63

4.214.026.92

o.oo
596.264,34

29.239,75

0.00

0 . 0 0

0 . 0 0

t37.415.77

0 . 0 0

0,00

429.608.86

aa.742,ta

0.00
84.742.74

0 . 0 0

0 , 0 0

259.7?5.23

54 .650 ,19

205.085.04

Laat.448,4a
1.881.448.48

0.00

0 . 0 0

0 , 0 0

o.oo
1o.s26.820'94TOTAL PASSIU 87.O37,17
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PATRIMONI NET

I .  Fons  mutua l

1 .  Fons  mutua l

2. Fons mutual no exigit  (-)

Prima d'emissió

Reserves

1. Legals i  estatutáries

2. Reserva d'esta bilització

3. Altres reseryes

Accions própies

Resu ltats d'exercicis anter¡o rs

1 .  Romanent

2. Resultats negatius d'exerc¡c¡s anteriors (-)

VI. Altres aDortacions de socis

VII.  Resultat de I 'exerc¡c¡
VIII. Dividend a comDte ¡ reserva d'estab¡lització a

compte (-)
IX. Altres instruments de Datr imoni net

Actius f inancers disponibles per a la venda

Ooeracions de cobertura

Diferéncies de canvi i  conversió

Correcció d'asimetries comotables

Altres aj ustos

TOTAL PATRIMONI NET

TOTAL PASSIU ¡ PATRIMONI NET

-t9.750.262.94

-87.O37,t7
-19.837.30O,11

Els actius i  passius en el balang económic a efectes de solvéncia es valoren a criterí de
valorde mercat, entenent com tal la descrípció proposada a la Llei 2A/2O15, de 14 de
jul iol,  d'ordenació, supervisió i  solvéncia de les entitats asseguradores ¡ reasseguradores
(LOSSEAR).

Els actius es valoren per l ' import pel qual podrien
Ínteressades Í degudament informades que reali tzin
d' independéncia mútua.

Respecte els passius, es valoren per l ' import pel qual
entre parts interessades i degudament informades
condic ions d ' indeoendéncia mútua.

intercanvíar-se entre les parts
una transaccíó en condicions

podrien transferir-se o liquidar-se
que reali tzin una transacció en

Els principals ajustos reali tzats en la valoració dels actius són els següents:

. Altres crédits de l 'activitat no asseguradora de Mutuam: Comptes a cobrar de
clients de l'actÍvitat no asseguradora ( -8.237 .450,L2 €).

. Préstecs a entitats del grup i associades (-5.122.000,00 €)

. lmmobil i tzat material.  lmmobles no assignats per l 'enti tat a la cobertura de
p rovisio ns técn iques (-L2.958.27 2,7 L €1.

Import comptable

25.196.579.39

478.722.93

B-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

Ajustaments d'actiu

Ajustaments de passiu

25.L96.579.39
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. Ajust per l'impost diferit, que és l'efecte impositiu de la resta del ajustos
(+6.6L2.433,37€').

Les principals diferéncies entre el 2019 i el2O2O del l 'actiu, es deuen a un increment de
la resta de crédits, pels crédits pendents de cobrar, principalment del Servei Catalá de la
Salut i  de la DireccÍó General d'autonomia personal i  discapacitat, degut a un augment
de l 'activÍtat. També hi ha un increment dels préstecs a empreses del grup. També que
pel2A20 no hem assignat al balang assegurador els préstecs entre empreses del grup,
doncs només poden computar els préstecs pignoraticis, i aquests no ho son.

En el passiu, les dÍferéncies en els deutes amb entítats de crédit, és per l'amortítzació de
part dels préstecs rebuts. Els deutes amb les adminístracions públiques disminueixen en el
2020. També s' incrementen les part ides d'altres deutes, per l 'augment del saldo de
creditors í de remuneracions pendent de pagament.

Altres provisions técniques s'incrementen per dos motius:
1. Augment de la provisió per prestacions, al incrementar-se els sinistres de

dependéncia.
2. Augment de la provisió matemática de la dependéncia per l 'actuali tzació de

les taules de mortal i tat.

D.2 Provisions técníques
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MUTUAM
PROVTSIOT{S TECNIQUES I ACTIUS ASSIG|{ATS|

Verlllcacló art.96.1.e) RD lo'6lJl 2Ol5

tur2/2o2o trlr2l2o2o

ImPort comP,tabmPoÉ comptable
D'assegurances dlferents a Untt U¿ked

Provlslons t¿cn¡ques

3rlr2l2o2o 3r/tzl2o2o
Import solv¿ncldmport solv¿ncla

Prov¡s¡ó per a orimes no consum¡des ¡ r¡scos en curs
Provrsions maEmática d'assegurances de vida
Prov¡s¡ó de partic¡pac¡ó en benefic¡s i per a exborns

Provisió de sin¡sFes pendents de l iquidació o pagament

Prov¡s¡ó de s¡n¡stres pendents de declarac¡ó

Prov¡s¡ó de s¡n¡stres pendents, per despeses ¡nErns de

Altres prov¡s¡ons técn¡ques: Decessos

DeconFactes anter¡oEa tLlOLl2OL6 i
ImDort sobre la mesura trans¡tor¡a de la Drovis¡ó de decess

De contraces nous des de l'tlOLlZOtó

Altres provisions técn¡ques: Resta

Actlus asslgnats

Efect¡u ¡ altres act¡us líquids equivalents (ca¡xa, banc c/c

D¡Dds¡ts en ent¡taE de crédit

Présbcs

0,00 1.398.866.84 1.398.866,84

0,00 0.00

0,00 0,0(

Crédits contra med¡adors i prenedors d'assegurances I _
Créd¡ts conFa reasseguradoÉ per la seva participac¡ón a la provis¡ó

) s.787,s3
fSactonS

9.747

fbls de renda fixa/ Pagarés

ftols de renda variable

lnsbbr¡ons d'¡nveEió col.lectiva

Altres inveE¡ons financeres

Immobles

0,00 0,00 0,00

L2.399.990.62 12.399.990.62

0-00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.29L.6L4,A5 2.29r.6L4,85
fotal lB) ; O,OO 16.1OO,26(, ,24 16.100,260,24

lDlfer¿nc¡a (B) - (A) : O,OO | 15.5O3.99s,86 | 15.503.995,86 i

D.3. Altres pass¡us.

No hi ha altres part ides rel levants.

D.4. Métodes de valoració alternatius

No procedeixen perqué no s'utilitzen per la mutualitat métodes de valoració alternatius.

D.5 Qualsevol altra informació

No hi ha altre informació rel levant.

E. Gest¡ó del capital
E.1 Fons propis

Els Fons Propis (FFPP) són els recursos f inancers disponibles en les entitats
asseguradores per coQ¡ir els r iscos assumits i  absorbir les pérdues en cas de ser
necessa ri .
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Els Fons propís de l 'Ent¡tat estan subjectes 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 CAPíTOLVt, Secció 3.
O El Regloment Delegot 2075/35, pel qual es completa la Directivo 2009/738/CE,

CAPíTOL IV.
O Les Directrius de EIOPA:

o EIOPA-BoS-74/767: Directrius sobre els fons propis complementaris.
o EIOPA-BoS-14/168: Directrius sobre la clossificació dels fons propis.
o EIOPA-BoS-74/769: Directrius sobre els fons de disponibilitat limitada.

Els Fons Propis Disponíbles estaran constituits per la suma dels Fons Propís Básics Ídels
Fons Propis Complementaris.

Els Fons Propis Básics estan composts per:

L'excedent d'actius sobre passius, avaluat conforme a les normes de valoració
d'actius, passíus i  provisions técniques establertes en la normativa de Solvéncia l l ,
inclosos els següents elements:

El fons mutual inicial,  les aportacions dels membres, o I 'element equivalent
dels fons propís básics per a les mútues i empreses similars, desemborsades.

Els comptes de mutualistes subordinats desemborsats (actualment no aplica
a l 'enti tat).

Els fons excedentarÍs (beneficis acumulats que no s'han destinat a ser
distr iburts als prenedors íals beneficiaris d'assegurances) en la mesura que
tals fons puguin uti l i tzar-se per cobrir pérdues que puguin sorgir i  que no es
considerin obligacions derivades dels contractes d'asseguranga o
reassegu ra nga.

,/ Una reserua de concil iació, de conformitat amb I 'art icle 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 própies que posseeixi I 'Entitat, els
dividends, distr ibucions i costos previsibles, i  I ' import de les partícipacions
que es posseeixin en entitats de crédít i financeres.

Atés que cada component dels fons propis posseeix diferent capacitat d'absorció de
pérdues, aquests elements es classif icaran en tres Nivells en funcíó de la seva qualítat:

Nivel l  1:  FFPP de Qual i tat  AIta
Nivel l  2:  FFPP de Qual i tat  Mit jana

Nivel l  3:  FFPP de Qual i tat  Baixa

o

a

o
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Les característ iques a avaluar per a la classif icació en nivel ls seran les següents:

1. Subordinació: en cas de l iquidació, es denega al seu t i tular el reemborsament fíns
que hagin estat satisfetes totes les altres obligacions respecte de prenedors i
beneficiaris de contractes d'asseguranga i reasseguranga.

2. Absorció de pérdues: I ' import total, i  no únicament una part, está disponible per
absorbír pérdues en cas de l iquidació.

3. Permanéncia: el component está disponible, o és exigíble a la vista, per absorbir
pérdues mentre el negoci estigui en marxa, aixícom en cas de l iquidació.

4. Perpetuitat: no está l imitat en el temps, o té una durada suficient per considerar
la durada de les obligacions de I 'enti tat.

5. Carregabil i tat: el component está l l iure de:

a) Despeses f ixes obligatóries.
b) Compromisos o gravámens.

Una vegada establertes aquestes característ iques,la classif icació es reali tzará en funció
dels principis recoll i ts en la taula següent:

En funció de les característiques, podem classificar els fons propis, segons el seu nivell,
segons es detal la a continuació:

QUAUTAT
NATURATESA

FFPP Básic FFPP Comolementar is

Alta
Tier 1
Compleix Substancialment 1, 2, 3
Comple ix  Raonablement  4,  5

Tier 2
Compleix Substa ncia I ment 1,
2 ,3
Comple ix  Raonablement  4,  5

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

Tier 3
La Resta de FFPP
Complementar is

Baixa
Tier 3
La Resta de FFPP Básic
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5. a) Lliule d' incentius
d 'amort i tzac ió

Nuls incent ius d 'amort i tzac ió,
només a ooció de I 'Ent i ta t  i
sota autor i tzac ió del
Suoervi sor

Moderats incent ius
d 'amort i tzac ió,  només a opció de
I'Entitat i sota autorització del
Su oervi sor

5.b) Abséncia de
despeses fixes

La remuneració oot  cancel ' lar -
se en cas d ' incomol iment  del
SCR, en aquest cas només pot
pagar-se en excepcionals
c i rcumstáncies sota
autor i tzac ió del  Suoerv isor .  No
ha de ser  una remuneració
fixa.

La remuneració pot diferir-se en
el  temps en cas d ' incompl iment
del SCR, en aquest cas només pot
pagar-se en excepcionals
circumstáncies sota autorització
del Suoervisor.

5.c ) Abséncia de
compromisos o
gravámens

Ha d 'estar  l l iure de cárregues i ,
per  tant ,  no connectat  amb
una a l t ra t ransacció.

Ha d 'estar  l l iure de cárregues i ,
per  tant ,  no connectat  amb una
al t ra t ransacció.

S'estableixen les següents restr iccíons d'acord amb la Directiva:

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

o Els  FFPP de Nive l l  L ,2 i3  són admíss ib les.
o Els FFPP Básics i  Comolementaris són admissibles.
o La proporció de fons propis admissibles de Nivell  L ha de ser superior a la proporció

Caraeterística Nivell/Tier I Nivell/Tier 2

1. Subordinació Efectiva en cas de l iquidació Efectiva en cas de l iquidació

2. Absorció de pérdues

-  Ha d 'estar  desemborsat .
-  Pr imer e lement  oer  absorbi r
oérdues.
-  No ha d 'entorp i r  una
eventual  recapi ta l i tzac ió.

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

3. Permanéncia
FFPP Bás ics  amb d ispon ib i l i ta t

oermanent

FFPP Básics sense disponibil i tat
oermanent o FFPP
Complementar is  amb
disoonib i l i ta t  Dermanent-

4. Perpetuitat

-  Mínim 10 anys des de
I 'em iss ió.
-  El  termin i  no ha de ser  mol t
d i ferent  a la  v ida de les
pól isses d 'asseguranga
emeSes.
-  En  cas  d ' i ncomo l imen t  de
SCR només amort i tzable en
ci rcumstáncies exceocionals en
cas de subst i tuc ió oer  un a l t re
element d'alta qualitat i sota
autorització del suoervisor.

-  MÍnim 5 anys des de I 'emiss ió.
-  En cas d ' incomol iment  de SCR
només amort i tzable en
ci rcumstáncies exceocionals en
cas de subst i tuc ió oer  un a l t re
element  d 'a l ta  qual i ta t  i  sota
autor i tzac ió del  suoerv isor .

dels fons propis elegibles de Nivell  2.
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o La proporció de fons propis admissibles de Nivell  2 ha de ser superior a la proporció
dels fons propis elegibles de Nivell  3.

o Pel que fa a la cobertura del Capital Mínim ObligatorÍ (CMO):

o Només els FFPP de Nivell  1 i  2 són admissibles.
o Només els FFPP Básics són admissibles.
o La proporció de fons propis admissibles de Nivell  t  ha de ser superior a la proporció dels

fons propis elegibles de NÍvell  2.

Independentment de I 'anterior, I 'EntÍtat estableÍx els següents l ímits que no requereixen
aprovacions addicionals, a l 'efecte de cobrir el CSO:

o La proporció de fons propis de Nivell  t  ha de ser superior al50% del totalde fons propis.
o La proporció de fons propis de Nivell  3 ha de ser inferíor al L5%.

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

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

Seran d'aplicació també les següents consideracions:

. Participacions en entitats financeres o d'assegurances:

o 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 admissibles.

o Així mateix, qualsevol instrument alternatiu uti l i tzat en la part icipació per cobrir el
seu CSO será exclós dels fons propis admissibles, en la mateixa proporció de Nivell
2  i  N ive l l  3 .

o Qualsevol foni de comerg inherent en la valoració de la part icipació ha de ser
exclós dels fons propis admissibles.

o L'excés en I ' import de la part icipació deduits els imports anteriors ha de ser avaluat
quant a la seva capacitat per absorbir pérdues de cara la seva admissíbi l i tat com a
fons propis.

o Part icipacions en altres t ipus d'entitats: S'haurá de considerar la part icipació en el
cálcul del CSO de risc de renda variable
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lmport admissible per cobrir el CSO i el CMO

EsrAT DE solvÉnc¡e

Fons prop¡s

Fons prop¡s bás¡cs

Fons mutual

Reserva de conciliació

Passius subordinats
Import equivalent al valor dels act¡us per impostos

diferits

Fons prop¡s complementar¡s

Fons mutual no desemborsat ni exigit
Derrames futures exigibles durant els 12 mesos

següents
Altres (amb autorització de l'organisme superv¡sor

catalá)

Total Nivell I Nivell Nivell 3

Total fons propis
disponibles per cobr¡r el CSO

daspon¡bles per cobrir el Cftlo

adm¡ss¡bles per cobrir el CSO

adm¡ss¡bles per cobr¡r el CUO

rMpacrE DE LEs MEsuREs soBRE GARANTTES a LLARG TERMTNT r LEs MEsuREs rRANsróRIEs

ImpacE de les mesures de a ll¡r9 Erm¡n¡ i les mesures Eans¡dr¡es (enfocament gr¿dual)

ImDort ¿mb ñesures
de garanües a llórg sense mesure

term¡n¡ i mesuEs Fens¡toaia sobre
b¿ns¡bries , les ProviEions

tÉcnioues bruEs

Imp¿cE de :

bbs les

m€sur€s de
garanüs  ¿  l lá rg  l

termini i les l

mesures )
trans¡tdr¡ea j

Provis¡ons técn¡que5 brutes

Fons propis b¿si.s

Excedent dels act ius respecE els passius

FonE propis adm¡ssibles pcr a cobrir  al
capibl  de solv¿nci¡  obl¡9ebri

N¡vel l  1

Nivel l  2

N¡vel l  3

Cap¡tal  de solvénc¡a obl igator¡

Fons propis ádmiss¡bles per a cobrir  el
cap¡t¡ l  mín¡m obl igator¡

Capibl  mín¡m obl¡gator i

596.264.38i

12.496.589,03 12.4

12.496.549.031

5.778.524,34'.

0,ooi

6.718.04,69

1.596.694,79i

5,774.524.34

o.ooi

O,OOi

o,oo:

o,oo

12-496-589.O3 s-778-54.34 o.oo 6-7r4.o64.69
6 . 6 1 2 . 0 0 0 - O O 6 .612  000_oo

-A'2.?, L-7\ AA -4i3.47\.66

0.00

6.718.064-69 6.718_064.69

o.oo o.oo o-oo
0.00 0.00

0.00

0-00

I

12.496.589.O3 5.778.524.34 0.00 6.718.064.69

s.778.524,34 5.778.524.34 0.00
a-667-746-sl s.77A.524.34 0.00 7.Aa9.26? .17

5.778'.524.34 5.778.524.34 0.00

Impecb
de Ia

mauñ

hnsibr¡e

soore  res

PTVISbnS
tÉcniques

bruEs

!  I m D a c t e :
! de l¡ : Sense ajust per

Sense mesur¿ : mesuÉ : vol¡til¡bt i
t¡ans¡br¡a de !Eens¡br¡e, sense alb_es
t i p u s d ' ¡ n b r é s :  s o b E e l  i  m e s u r e s

. tiDus Eans¡tories
: d ' ¡ n E r é s :

12.496.s89,031 I 12.496.

s32.232,93
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E.2 Capital de solvéncia obligatori icapital mínim obligatori

cso

Cálcul CSO básic

M  a t r i u  d e  c o r r g l a c i o

Ma

No

l a c r o  n s

Mercat

r l iment

V ida

la la l t ia

o-v ida

Mercat Incompl¡ment V ida Ma la l t ia No-vida

o,2E o,25 o,25 0.25

0 1,0c 0,25 o,25 0

o,25 o,25 1,00 00

O,25 o,2! O,25 1,00 0,00

0,2s 0,5c 0,00 0,00 1 , 0 0

total x matr¡u correlacions 4.239.777,45 L.077.577,37 1.065.122,35 1.092.061,83 1.081.052,56'

CSO básic

Cálcul CSO operacional

Cálcul en base a les Quotes t

Cálcul en base a les provis¡ons técniques

Despeses UL de I 'exercici

CSO operacional

Cálcul ajustament CSO

Ajustament CSO

4.239.975,5O1

4.494

t7.887,9

17.887,93

-1.064.465,86

MERCAT
INCOMPLIMENT DE

LA CONTMPART
(Reassegu ra nEa )

VIDA MALALTIA NO-VIDA I

4.224.570,Lt 0,0c 0,00 35.919,30 24.9rO.O4

CSO abans reducció

Coef¡c¡ent segons I 'art.148.6 del RD
LO6O/2Ot5i

CSO Final

Fons propis per cobrir el CSO

3 .L93.397 ,57
(seleccionardesplegable)

5Oolo

79

8.667.786,5L

Superávit/Déficit de CSO ) 7.O7L.O87,72
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El principal r isc al qual está exposada l 'enti tat és el r isc de mercat el qual representa un
99,63% del r isc total. Aquest r isc ve derivat principalment, pel subrisc d'accions per les
lnversiones en empreses del grup i associades.

Capital  mínim obl igator i  (CMO)

1/3 de CSO

Cálcul import mínim absolut CMO
(Segons l 'art icle 78.5 LOSSEAR)

Cálcul import mínim absolut CMO
(Segons I 'art icle 78.3 LOSSEAR)

Import mínim absolut CMO

l 
-,- 

ry.Lar:pll
No-vida

(seleccio nar desplegable)

300.000,00
Vida

Superávit/ Déficit de Solvéncia

CMO Final

Fons propis per  cobr i r  e l  CMO

I ., . aqr. !,í;,l;íd )

l=^*g¿z-tl i;i_)

L'entitat presenta un ratide solvéncia sobre el CSO de542%, i sobre el CMO d'un 1085%.

E.3 Ús del submódul de risc d'accions basat en la durada en el cálcul del
cap¡tal de solvéncia obligatori

No procedeix, perqué no s'utilitza per la mutualitat el submódul de risc d'accíons basat
en la durada.

E.4 Diferénc¡es entre la fórmula estándard i qualsevol model íntern
utilitzat

No s'ha uti l i tzat cao model intern.

E.5 lncompliment del capital míním obligatori i el capital de solvéncia
obligatori

No s ' incomole ixen eICSO nie lCMO.

E.5 Qualsevot attra informació

No existeix cap altre informació signíficativa.

(seleccio nar desplegable)

ávit/Défic¡t de cMo
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El sotasignant, actuant com secretaride la Junta de Govern de MUTUAM, Mútua de Previsió
Social a quota fixe, amb ClF. núm. V-O821O676, amb el vistiplau del seu president,
CERTIFICA que:

. El present Informe períódic de supervisió, numerat de la página 1 a la página 38 més la
present, ha estat aprovat per la Junta de Govern de Mutuam, MPS, a Barcelona en data 25
de marg de2O2L, en sessió celebrada per videoconferéncia que assegura l'autenticitat i la
connexió pluri lateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot, acceptada per
tots els membres de la Junta de Govern que estaven tot ells presents en remot.

. Que, pel que fa a la sÍgnatura física de l 'esmentat informe, tots els membres de la Junta
de Govern van adoptar, en el marc de I 'esmentada sessió, I 'acord de delegar aquesta
signatura a favor del President de la Junta de Govern el senyorJosep Arqués Surinyac i de
Secretari el senyor josep Lluis Vilaseca Requena. Per aquesta raó s'ometen les signatures
dels següents membres de la Junta de Govern:

Aurora Sanz Manrique, (Vicepresídenta primera)
Manel Jovells Cases, (Vicepresident segon)
Antoni Arteman Jané, vocal
Ma. Dulce Fontanals de Nadal, vocal
Jordi Jané Guasch, vocal
Anna Olivé Torralba, vocal
Ramon Massaguer Meléndez, vocal

. Aquest secretari ha constbtat I'autenticitat dels documents adjunts i la seva coincidéncia
amb els documents aprovats pels membres de la Junta de Govern, que en cap cas van
manifestar oposició a I 'acord d'aprovació.

El que cert i f ica, amb el vÍstÍplau del President de la Junta de Govern, a Barcelona , a 26 de
marg de 2021-

Surinyac Lluís Vilaseca Requena
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