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OBJECTE

El propòsit d'aquest document és presentar l'Informe Periòdic de Supervisió referit a l'exercici 2019,
englobat en el marc del tercer pilar de Solvència II.
L’estructura d'aquest document compleix amb el que estableix el Reglament Delegat (UE) 2015/35
de la Comissió del 10 d'octubre del 2014.
Aquest informe complementa l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència, document de
caràcter públic, disponible a la nostra pàgina web http://www.mutuaterrassa.com , i remès a la DGA.
Per evitar informació redundant, aquella informació ja disponible a l'Informe sobre la Situació
Financera i de Solvència no s'ha inclòs en el present document.
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A. Activitat
A.1

i Resultats

Activitat

MÚTUA DE TERRASSA – MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL, en endavant l’Entitat, va ser fundada el
20 de desembre de 1900. Es regeix per les disposicions relatives a Mutualitats de Previsió Social i pels
seus propis Estatuts. Figura inscrita al Registre de Mutualitats de Previsió Social Voluntària de
Catalunya amb el núm. 17 i al registre Mercantil de Barcelona, Foli 24, volum 22.869, full B-43.903.
El nostre fons mutual es troba 100% desemborsat.
El domicili social es troba a Terrassa, Plaça Dr. Robert núm. 5.
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural.
Com a entitat asseguradora, estem subjectes a la supervisió de la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor, amb seu al número 19-21 de la rambla de Catalunya, a Barcelona.
La firma designada per portar a terme l’Auditoria Estatutària és Uniaudit Oliver Camps, S.L., inscrita
al Registre Oficial d’Auditors de Comptes amb el número S2213 i ubicada a la Primera planta al
número 20-24 del carrer Tuset de Barcelona.
La nostra activitat es desenvolupa principalment a Catalunya i operem als rams d’accidents, malaltia,
vida i decessos, els quals es tradueixen a Solvència II a protecció d’ingressos, despeses mèdiques,
assegurances amb participació en beneficis, assegurances vinculades a índex i fons d’inversió i altres
assegurances de vida, la qual inclou Decessos.
La distribució dels productes de l’Entitat es realitza mitjançant la Xarxa Territorial Comercial.
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Resultats en Matèria de Subscripció.

A.2

Actualment, l’Entitat exerceix la seva activitat principalment a Catalunya. L’Entitat ha tancat l’exercici
amb un volum de quotes meritades de 11.762,30 milers d’euros essent l’import net de reassegurança
de les mateixes de 11.410,68 milers d’euros.
A continuació es mostra una comparativa dels resultats obtinguts als exercicis 2018 i 2019, amb les
projeccions realitzades a l’últim ORSA de l’exercici 2016 per a l’escenari Central, respecte a les
magnituds més significatives dels Comptes Tècnics tant de Vida com de No Vida.
2019

2018

Assegurances de Vida
Real

Previst

Variació

Real

Previst

Variació

Quotes Imputades, Netes de
Reassegurança

2.654,93

2.486,64

168,29

2.507,76

2.551,61

-43,85

Sinistralitat, Neta de
Reassegurança

1.146,46

2.116,99

-970,53

1.178,53

1.857,95

-679,41

Rescats i Venciments

1.287,81

760,32

527,494

579,67

580,05

-0,38

767,15

687,69

79,46

718,5

681,78

36,72

-916,95

-339,84

-577,11

-283,17

-202,03

91,03

341,08

-250,05

452

357,34

Despeses d'Explotació Netes
Provisions
Resultat del CT de Vida

94,66

(Import expressat en milers d’euros)

A continuació s’analitzen les principals magnituds mostrades al quadre anterior:


Respecte a les quotes, s’observa que les previsions es van ajustar significativament als
resultats finalment obtinguts en ambdós exercicis.



Pel que fa a sinistralitat, durant l’exercici 2018 es va preveure una sinistralitat del 73%
respecte a quotes, que finalment va acabar essent del 47%, de la mateixa manera, per a
l’exercici 2019 es va preveure una sinistralitat del 85% que finalment va ser del 43%.



Les despeses d’explotació, per la seva part, es van ajustar significativament a les realment
obtingudes, essent així en ambdós exercicis, tant a la previsió com a la realitat, es troben al
voltant del 28% respecte a quotes.



La realitat ha estat major quantitat de sortides de rescats i venciments que els previstos,
generant una reducció de provisió matemàtica que afecta en una disminució del resultat.
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2 0 19

2 0 18

A s s e gura nc e s de N o V ida
R eal

P re v is t

V a ria c ió

R eal

P re v is t

V a ria c ió

Quo tes Imputades, Netes de
Reassegurança

8.731,80

9.097,57

-365,77

8.773,44

8.707,72

65,72

Sinistralitat, Neta de
Reassegurança

5.639,68

6.044,04

-404,37

5.717,12

5.674,74

42,38

Despeses d'Explo tació Netes

2.877,18

2.609,76

267,41

3.042,51

2.585,30

457,21

657,34

103,61

553,73

193,82

123,05

70,77

99,6

-163,19

262,79

-251,59

-152,68

-98,91

A ltres pro visio ns
R e s ult a t de l C T de N o V ida

(Import expressat en milers d’euros)

A continuació s’analitzen les principals magnituds mostrades al quadre anterior:


Respecte a les quotes, s’observa que les previsions eren lleugerament més alcistes a l’
exercici 2019, al contrari que les corresponents a l’exercici 2018, on es van obtenir unes
estimacions inferiors a les quotes finalment obtingudes.



En quant a sinistralitat, es manté constant al voltant del 65%, en ambdós exercicis, tant a les
estimacions com al valor real finalment obtingut.



Referent a les despeses d’explotació, durant l’exercici 2019 s’han obtingut unes despeses
reals del 33% respecte a quotes, tot i que les previstes eren del 29%. Per la seva part durant
l’exercici 2018, les despeses reals van ser un 5% superior a les previstes (34% en front del
29%).



Per últim, el resultat del compte tècnic de no vida va ser pitjor de l’esperat durant l’exercici
2018, al 2019 s’ha incrementat fins a obtenir un resultat positiu. La desviació del resultat ve
motivada per la baixada de la corba lliure de risc i la seva afectació a la provisió matemàtica
de decessos.
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A.3

Rendiment de les Inversions

De la mateixa manera que a l’apartat referent a subscripció, es mostra a continuació una comparativa
entre les estimacions realitzades, a la compta no tècnica dels ingressos, despeses i resultat financer
dels exercicis 2018 i 2019, en relació amb l’escenari central previst al procés ORSA dut a terme durant
l’exercici 2016.
Resultat Financer procedent
del CNT

2019
Real

Previst

2018
Variació

Real

Previst

Variació

Ingressos del immobilitzat i
les inversions

5.109,92

5.308,52

-198,60

4.334,05

4.433,52

-99,47

Despeses del immobilitzat i
les inversions

2.933,30

4.389,79

-1.456,49

2.915,66

3.564,80

-1.456,49

Resultat Financer

2.176,62

918,73

1.257,89

1.418,39

868,72

549,67

(Import expressat en milers d’euros)

La tendència és molt similar a tots dos exercicis, els ingressos de les inversions han estat molt
semblants a les estimacions realitzades, al contrari de les despeses, que segons les previsions havien
de ser més altes que les finalment ocorregudes. Això contribueix a obtenir un resultat financer millor
que el previst.

A.4

Resultat d'altres activitats

No es realitzen altres activitats al marge de l’activitat asseguradora

A.5

Qualsevol altra informació

En el moment de realitzar aquest informe, no hi ha cap altra informació significativa a considerar en
referència a la nostra activitat.
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B.

Sistema de Govern

B.1

Informació general sobre el sistema de govern

A continuació, es detalla la composició dels membres de la Junta Directiva junt amb el seu càrrec:
Nom

Càrrec

Jordi Parera Martinell

President

Antoni Abad Pous

Vice-President 1R

Josep Armengol Torrella

Vice-President 2N

Martí Lloveras
Serracanta

Vice-President 3R

Eugènia Cruz Penina

Secretària

Núria Comellas Cabeza

Vice-Secretària

Nora Barata Martí

Vocal

Cristina Escudé Ferrusola

Vocal

Blai Escoda Torres

Vocal

Jordi Ubach Comas

Vocal

Laia Guilera Viladomiu

Vocal

Els membres de la Junta Directiva no perceben retribució per a l’ocupació dels seus càrrecs. No s’ha
identificat informació addicional a comentar respecte a l’exposada al llarg de l’Informe sobre la
Situació Financera i de Solvència.
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B.2

Exigències d'aptitud i honorabilitat

El personal subjecte als requisits del compliment d’aptitud i honorabilitat, sent aquests els membres
de la Direcció i els responsables de les funcions fonamentals, són els següents:
Direcció
Nom

Càrrec

Oscar López Chocarro

Gerent

Funcions Fonamentals
Nom

Càrrec

Funció de Gestió de Riscos

Antonia Corta

Funció Actuarial

Isabel Fernández

Funció de Compliment

Anna Porta
BDO Auditores S.L.P.

Funció d'Auditoria Interna

BDO Auditores S.L.P.

Així mateix, els membres de la Junta Directiva i de la Comissió d’Auditoria també es troben subjectes
als requisits del compliment d’aptitud i honorabilitat.

B.3

Sistema de gestió de riscos inclosa l'autoavaluació de risc i de
solvència

No s'han identificat riscos significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada al
llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.

B.4

Avaluació interna dels riscos i la solvència (ORSA)

L'avaluació interna dels riscos i de la solvència de l'Entitat és recollida a l'informe ORSA.
El ORSA és, a més d'un requisit regulador, la principal eina de què disposa l'Entitat per avaluar,
documentar i reportar el seu perfil de risc, i alinear-lo amb el pla estratègic i de gestió de capital, per
establir les necessitats generals de solvència durant un període planificat de 3 anys, i els medis
mitjançant els quals es pretenen satisfer aquestes necessitats.
Els processos del ORSA hauran de tenir en compte les obligacions, principis i normes bàsiques dins
del marc de la Gestió Integrada del Risc i l'Estratègia Comercial de l'Entitat. El compliment efectiu de
la Política ORSA i de tots els processos ORSA, així com la consegüent producció d'un Informe ORSA
també són responsabilitat de la funció de Gestió de Riscos. El registre ha de detallar les dependències
de cada procés, permet a la funció de Gestió de Riscos identificar si hi ha algun error o retard en el
procés que comprometi a altres processos i escalar-los als corresponents òrgans de decisió.
Els processos ORSA s'han de documentar mitjançant fluxgrames de treball, de manera que
promoguin la transparència en l'assignació de responsabilitats entre els diferents departaments,
funcions i persones dins de l'Entitat. Aquests fluxgrames han de ser mantinguts pel responsable de
10

cada procés per reflectir qualsevol canvi en els mateixos i hauran d'estar a disposició de la funció de
Gestió de Riscos com a part clau de la coordinació del ORSA.
El procés ORSA haurà d'estar documentat en línia amb la metodologia de l'Entitat i a un nivell de
detall suficient.
D'acord amb l'art. 41 de la Directiva, tal com s'especifica a la política, el ORSA haurà de ser revisat
com a mínim un cop cada tres anys i sempre que es produeixin canvis significatius en el perfil de risc
de l'Entitat.

B.5

Sistema de control intern

No s'han identificat aspectes significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada
al llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.

11

B.6

Funció d'auditoria interna

El principal objectiu d'Auditoria Interna és analitzar, avaluar i fer el seguiment del nivell d'eficiència
i eficàcia del Sistema de Control Intern i de la Funció de Compliment Legal de l'Entitat i informar dels
resultats a la Junta Directiva.
Auditoria Interna té també com a objectius l'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.
El Pla Director d'Auditoria Interna permet planificar i organitzar la Funció d'Auditoria Interna,
focalitzant-la sobre la base dels aspectes que la Junta Directiva consideri de major prioritat.
L'horitzó temporal d'aquest pla és plurianual, coincidint amb l'horitzó temporal del Pla Estratègic de
l'Entitat.
El Pla Director permet concretar en el temps el grau de consecució dels objectius de l'Auditoria
Interna que es pretenguin assolir, establir una organització adequada i assignar els recursos
necessaris per a fer-ho possible.
Les principals responsabilitats de la Funció d'Auditoria Interna són:


Aplicar el seu judici expert de manera objectiva.



Aportar opinió sobre la coherència i factibilitat del Pla Estratègic de l'Entitat.



Manifestar a la Junta Directiva qualsevol aspecte que li pugui semblar no alineat amb els
objectius estratègics de l'Entitat.



Actuar amb total imparcialitat i independència.



Evidenciar a la Junta Directiva qualsevol decisió de l'Entitat que li pugui semblar manifestament
imprudent.

L’últim informe vigent d’Auditoria Interna correspon a l’exercici 2018, restant pendent d’elaboració
el corresponent a l’exercici 2019.
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B.7

Funció Actuarial

S'enumeren a continuació les activitats que porta a terme la Funció Actuarial en cadascuna de les
seves àrees de responsabilitat.
Responsabilitats en l'àmbit de les provisions tècniques:
Les responsabilitats de la FA en aquest àmbit són:


Coordinar el càlcul de les provisions tècniques:
o
o
o
o
o
o
o
o



Avaluar la suficiència de les provisions tècniques i garantir que els càlculs es realitzen
conforme als requisits dels articles 76 a 85 de la Directiva de Solvència II.
Avaluar la incertesa associada a les estimacions.
Aplicar judici expert si és requerit.
Proposar mesures correctores si cal.
Explicar qualsevol efecte significatiu dels canvis de dades, metodologies o hipòtesis
entre dates de valoració sobre el muntant de les provisions tècniques calculades.
Garantir la inclusió de les obligacions d’assegurança i reassegurança en grups de risc
homogenis per a una avaluació adequada dels riscos subjacents.
Garantir que es proporcioni una avaluació adequada de les opcions i garanties incloses
en els contractes d’assegurança i reassegurança.
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 l'avaluació de les provisions tècniques.

Avaluar la suficiència i la qualitat de les dades utilitzades en el càlcul de les provisions tècniques.
En el supòsit d'utilitzar-se mètodes aproximats a causa de la falta de dades de qualitat suficient,
la FA ha de:
o

Decidir si es necessita un enfocament diferent cas per cas (és a dir, quan no hi ha dades
suficients per aplicar un mètode actuarial fiable).
o Determinar les hipòtesis adequades amb la finalitat de garantir l'exactitud dels resultats.
Si és necessari, la FA 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.
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Garantir l'adequació dels models i les hipòtesis utilitzades en el càlcul de les provisions tècniques
considerant les característiques de cada línia de negoci així com la seva forma de gestió, i les
dades disponibles.



Comparar la millor estimació contra l'experiència real, analitzant les desviacions observades a fi
d'extreure conclusions sobre la idoneïtat, exactitud i integritat de les dades i hipòtesis utilitzades,
així com sobre els mètodes aplicats en el seu càlcul.



Documentar els següents processos:



o

La recopilació de dades i l'anàlisi de la qualitat d'aquests i qualsevol altra informació
relacionada amb el càlcul de les provisions tècniques.

o

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

o

La selecció i aplicació de mètodes actuarials i estadístics per al càlcul de les provisions
tècniques,

o

La validació de les provisions tècniques.

Informar a l'Entitat sobre el grau de fiabilitat i adequació dels resultats del càlcul de provisions
tècniques, així com transmetre qualsevol inquietud respecte a si aquestes són suficients.

Responsabilitats a l’àmbit de la subscripció:
La FA haurà d'emetre una opinió independent pel que fa a la Política de Subscripció de l'Entitat que
inclogui, almenys, conclusions sobre les consideracions següents:


La suficiència de les primes per fer front als sinistres i despeses futures, tenint en compte 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, bonusmalus,…) a l'evolució dels sinistres i despeses.



La contribució de la Política de Subscripció en la prevenció de l’anti-selecció (tendència
progressiva d'una cartera de contractes d’assegurances a atreure o mantenir persones
assegurades amb un perfil de risc superior).
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Responsabilitats a l’àmbit de la gestió de riscos:
La FA haurà de contribuir a l'aplicació del sistema de Gestió de Riscos de l'Entitat, en concret:


Col·laborar en la modelització del risc en què es basa el càlcul dels requeriments de capital.



Col·laborar en la modelització del risc en què es basa l'avaluació interna dels riscos de l'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 el càlcul de les provisions tècniques.

B.8

Externalització

La Funció d'Auditoria Interna està externalitzada a BDO Auditors SLP, que compta amb els requisits
d'aptitud i honorabilitat que exigeix la normativa vigent i la Política d'idoneïtat de consellers i
personal clau de l'Entitat, havent-se designat un responsable intern que supervisa i controla la seva
activitat.
L'equip d'Auditoria que BDO assigna per als treballs amb l'Entitat està dirigit pel Sr. David Guitart
Sala, Director de l'Àrea d'Assegurances de BDO.
La Funció de Compliment legal, ha estat externalitzada i exercida per BDO Auditors SLP, que compta
amb els requisits d'aptitud i honorabilitat que exigeix la normativa vigent i per la Política d'idoneïtat
de consellers i personal clau de l'Entitat, havent-se designat un responsable intern que supervisa i
controla la seva activitat.

B.9

Qualsevol altra informació

No existeix cap altra informació significativa a considerar.

15

C. Perfil
C.1

de risc

Perfil de Risc

No s'han identificat aspectes significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada
al llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.

C.2

Exposició al Risc

No s'han identificat aspectes significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada
al llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.

C.3

Tècniques de reducció del risc

No s'han identificat aspectes significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada
al llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.

C.4

Beneficis esperats inclosos a les primes futures

No s'han identificat aspectes significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada
al llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.

C.5

Sensibilitat al risc

No s'han identificat aspectes significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada
al llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.

C.6

Relacions de dependència entre els riscos coberts

No s'han identificat aspectes significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada
al llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.

C.7

Altra informació significativa

En la data de formulació de la següent memòria, no hi han dubtes ni incerteses importants o
significatives en relació amb el funcionament normal de l’empresa, encara tenint en compte la
situació actual del COVID-19 i els seus possibles efectes negatius a l’economia espanyola.
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D.

Valoració a Efectes de Solvència

D.1

Actius

No s'han identificat aspectes significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada
al llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.

D.2

Provisions Tècniques

No s'han identificat aspectes significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada
al llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.

D.3

Altres Passius

No s'han identificat aspectes significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada
al llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.

D.4

Mètodes de Valoració Alternatius

No s'han identificat aspectes significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada
al llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.

D.5

Qualsevol altra informació

No s'han identificat aspectes significatius ni informació addicional a comentar respecte a l’exposada
al llarg de l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència.
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E.

Gestió del Capital

E.1

Fons Propis

Es detalla a continuació, l’evolució esperada dels fons propis durant el període de planificació de
l’activitat, en comparació amb els resultats finalment obtinguts.
2019
Fons Propis

Real

2018

Previst

Variació

Real

Previst

Variació

Fons propis admissibles per a la cobertura del CSO

80.265,47

72.058,60

8.206,87

73.590,96

71.481,03

2.109,93

Fons propis admissibles per a la cobertura del CMO

80.265,47

72.058,60

8.206,87

73.590,96

71.481,03

2.109,93

(Import expressat en milers d’euros)

S’observa com l’exercici 2019 ha estat molt superior respecte al previst pel que fa a Fons Propis, en
concret la xifra real ha estat un 11,4% superior al previst, acomplint així amb l’estimació ORSA.
Igualment, la tendència és similar, però menys acusada, a l’exercici 2018, amb un increment del 2,9%
respecte a l’estimació realitzada.

E.2

Capital de solvència obligatori i capital mínim obligatori

A continuació es detalla el Capital de Solvència Obligatori pels exercicis 2019 i 2018 realitzant a l’hora
una comparativa amb les estimacions previstes a l’ORSA de l’exercici 2016 en l’escenari central (el
més assimilable al Pla Estratègic).
Capital de solvència obligatori
Risc de mercat
Risc d'impagament de la contrapart
Risc de subscripció de vida
Risc de subscripció de malaltia
Risc de subscripció de no vida
Diversificació
Risc de Actius intangibles
Capital de solvència obligatori bàsic
Risc operacional
Capacitat d'absorció de pèrdues dels impostos diferits
Capital de solvència obligatori, exclosa l'addició de capital
Addició de capital ja fixada
Percentatge reductor
Capital de solvència obligatori
(Imports expressats en milers d'euros)

Real
22.162,04
3.354,32
1.324,21
2.241,52

2019
Previst
23.525,02
2.664,76
1.130,90
2.548,25

Variació
-1.362,98
689,56
193,31
-306,73

-

-

-

-4.723,70

-4.388,29

-335,41

-

-

-

24.358,39
383,27
-6.185,41
18.556,24

25.480,65
416,18
-6.474,21
19.422,62

-1.122,26
-32,91
288,80
-866,38

-

-

0,75
14.566,96

0,00
-649,78

0,75
13.917,18

Real
20.358,11
3.256,83
1.022,91
2.215,27
-4.413,59
22.439,53
379,84
-5.704,84
17.114,52
0,75
12.835,89

2018
Previst
23.220,77
3.199,74
1.182,44
2.403,88

Variació
-2.862,66
57,09
-159,53
-188,61

-

-

-4.657,92

244,33

-

-

25.348,90
421,16
-6.442,52
19.327,55

-2.909,37
-41,32
737,68
-2.213,03

-

-

0,75
14.495,66

0,00
-1.659,77

El principal risc al qual està exposada l’Entitat és el risc de mercat. Aquest risc ve derivat,
principalment, pel sub risc Immobles i el sub risc de Concentració. Els següents riscos de major
importància són el risc d’impagament de la contrapart i el risc de subscripció de malaltia.
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Respecte a l’import del CSO i els seus submòduls, les quanties reals han estat molt inferior a les
estimades, fonamentalment pel que fa al risc de mercat que és el més significatiu per a l’Entitat.
Durant l’exercici 2019 s’ha obtingut un Capital de Solvència Obligatori molt inferior a l’estimat, en
concret un 4,6% inferior al previst. L’any 2018 la tendència és similar però molt més acusada, amb
una diferència del 12,9% inferior al previst.
Marge de Solvència
Finalment es presenta una comparativa dels exercicis 2019 i 2018 referent al rati de Solvència en
relació amb les projeccions del ORSA 2016.
2019
Capital de solvència obligatori

Real

Previst

Capital de Solvència Obligatori

13.917,18

14.566,96

Fons Propis

80.265,47

Excedent
Rati de Solvència

2018
Variació

Real

Previst

Variació

-649,78494

12.835,89

14.495,66

-1.659,77

72.058,60

8.206,87

73.590,96

71.481,03

2.109,93

66.348,29

57.491,63

8.856,66

60.755,07

56.985,37

3.769,70

576,74%

494,67%

82,07%

573,32%

493,12%

80,20%

(Imports expressats en milers d'euros)

El marge de solvència no fa més que expressar les diferències anteriorment mencionades pel que fa
al CSO i els Fons Propis. Essent així, pel fet que el CSO Real ha estat més baix que l’estimat en ambdós
exercicis, i els Fons Propis també han estat superiors als previstos, s’obté un rati de solvència molt
superior al que s’havia projectat durant el procés ORSA.

E.3

Ús del sub-mòdul de risc d'accions basat en la durada en el
càlcul del capital de solvència obligatori

No s’utilitza el sub-mòdul de risc d'accions basat en la durada en el càlcul del capital de solvència
obligatori.

E.4

Diferència entre la fórmula estàndard i qualsevol model intern
utilitzat

No s’utilitzen models interns.
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E.5

Incompliment del capital mínim obligatori i el capital de
solvència obligatori

No existeix cap incompliment del Capital Mínim Obligatori ni del Capital de Solvència Obligatori.

E.6

Qualsevol altra informació

Al moment d'elaboració d'aquest informe, no hi ha cap altra informació significativa a considerar pel
que fa a la gestió del capital de l’Entitat.
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