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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR  
INDEPENDENT 
 
 
A l’Assemblea General de Mutualistes de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT 
CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, M.P.S. A PRIMA FIXA: 
 
Informe sobre els comptes anuals 
 
Opinió 
 
Hem auditat els comptes anuals adjunts de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT 
CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, M.P.S. A PRIMA FIXA (l’Entitat), que comprenen 
el balanç a 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en 
el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual 
finalitzat en aquesta data. 
 
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat a 31 de 
desembre de 2018, així com dels seus resultats i dels fluxos d’efectiu corresponents a 
l’exercici anual finalitzat en aquesta data de conformitat amb el marc normatiu 
d’informació financera que resulta d’aplicació (que s’identifica en la nota 2 de la memòria) 
i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts. 
 
Fonament de l’opinió 
 
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord 
amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de 
l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe 
 
Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els de 
independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya 
segons allò exigit per la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En 
aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni han 
concorregut situacions o circumstàncies que, d’acord amb allò establert en la esmentada 
normativa reguladora, hagin afectat a la necessària independència de forma que s’hagi 
vist compromesa. 
 
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per la nostra opinió. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     

 

Qüestions clau de l’auditoria 
 
Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici 
professional, han estat de la major significativitat en la nostra auditoria dels comptes 
anuals del període actual. Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la 
nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió 
sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre les mateixes. Hem 
determinar que les qüestions clau que es descriuen a continuació són les més 
significatives considerades en la nostra auditoria dels comptes anuals: 
  
- Les inversions financeres registrades a l’actiu del balanç junt amb els saldos de les 

comptes corrents en entitats bancaries a 31 de desembre de 2018 representen un 

86,76% del total actiu. Per aquests saldos, hem verificat la seva correcta valoració i el 

seu registre comptable en base a les respostes rebudes de les entitats bancaries amb 

les que ha treballat l’Entitat en el present exercici 2018 i en base a la informació i 

documentació suport facilitada per la mateixa. 

 
- En relació a les partides de primes meritades i prestacions pagades de la compte de 

pèrdues i guanys al 31 de desembre de 2018, s’han efectuat proves combinades de 

control i substantives, que no només ens proporcionen evidencia de les partides en sí, 

sinó que també ens proporcionen evidencia de la fiabilitat de la base de dades. 

 
- En el passiu del balanç s’han registrat provisions tècniques calculades per un actuari 

extern a l’Entitat. Hem obtingut els corresponents certificats i hem verificat les xifres 

registrades al tancament de l’exercici amb les certificacions esmentades. A més a més 

d’analitzar els càlculs i detalls que siguin raonables i adequats en la seva estimació i la 

base de dades utilitzada. Addicionalment hem obtingut confirmació de la seva 

independència de l’actuari extern. 

 
 

 
Altra informació: informe de gestió 
 
L’altra informació compren exclusivament l’informe de gestió de l’exercici 2018, la 
formulació del qual és responsabilitat de la Junta Directiva de l’Entitat, i no forma part 
integrant dels comptes anuals. 
 
La nostra opinió d’auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l’informe de gestió. La 
nostra responsabilitat sobre l’informe de gestió, de conformitat amb allò exigit per la 
normativa reguladora de l’activitat de l’auditoria de comptes, consisteix en avaluar i 
informar sobre la concordança de l’informe de gestió amb els comptes anuals, a partir del 
coneixement de l’entitat obtingut en la realització de l’auditoria dels esmentats comptes 
anuals i sense incloure informació diferent de la obtinguda com a evidència durant la 
mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat respecte a l’informe de gestió consisteix en 
avaluar i informar de si el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que 
resulta d’aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem que existeixen 
incorreccions materials, estem obligats a informar d’això. 



 

 

     

 

Sobre la base del treball realitzat, segons el que hem descrit en el paràgraf anterior, la 
informació que conté l’informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de 
l’exercici 2018 i el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta 
d’aplicació. 
 
Responsabilitat de la Junta Directiva i de la Comissió d’Auditoria en relació als comptes 
anuals 
 
La Junta Directiva és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que 
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat, 
de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, 
i del control intern que consideri necessari per permetre la preparació dels comptes anuals 
lliures d’incorreccions materials, degudes a frau o a error. 
 
En la preparació dels comptes anuals, la Junta Directiva és responsable de la valoració de 
la capacitat de l’Entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons 
correspongui, les qüestions relacionades amb empresa en funcionament i utilitzant el 
principi comptable d’empresa en funcionament excepte si la Junta Directiva té la intenció 
de liquidar l’entitat o de cessar en les seves operacions, o bé no existeixi altra alternativa 
realista. 
 
La Comissió d’Auditoria és responsable de la supervisió dels procés d’elaboració o 
presentació dels comptes anuals. 
 
Responsabilitat de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 
 
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable de que els comptes anuals en el 
seu conjunt estan lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe 
d’auditoria que conté la nostra opinió. 
 
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria 
realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes 
vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions 
poden ser degudes a frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma 
agregada, es pot preveure raonablement que influeixin en les decisions econòmiques que 
els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 
 
 
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una 
actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També: 
 

 Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, deguda 

a frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests 

riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base 

per la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és 

més elevat que en el cas d’una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot 

implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament 

errònies, o la elusió del control intern. 



 

 

     

 

 Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de 

dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les 

circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control 

intern de l’entitat. 

 Avaluem si les politiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les 

estimacions comptables i la corresponent informació revelada per la Junta Directiva. 

 Concloem sobre si és adequada la utilització, per la Junta Directiva, del principi 

comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria 

obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets 

o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’Entitat 

per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa 

material, es requereix que parem esment en el nostre informe d’auditoria sobre la 

corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no 

són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es 

basen en l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d’auditoria. 

No obstant això, fets o condicions futures poden ser la causa de que l’Entitat deixi de 

ser una empresa en funcionament. 

 Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa 

la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets 

subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

 
Ens comuniquem amb la Comissió d’Auditoria de l’entitat en relació amb, entre altres 
qüestions, l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes 
significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern 
que identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 
 
També proporcionem a la Comissió d’Auditoria de l’entitat una declaració de que hem 
complert els requeriments d’ètica aplicables, inclosos els d’independència, i ens hi 
comuniquem per informar d’aquelles qüestions que raonablement puguin suposar una 
amenaça per a la nostra independència i, si escau, de les corresponents salvaguardes. 
 
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a la Comissió d’Auditoria de 
l’entitat, determinem les que ha estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes 
anuals del període actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l’auditoria. 
 
 
Descrivim aquestes qüestions en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions 
legals o reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 
 
  



 

 

     

 

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 
 
Informe addicional per a la Comissió d’Auditoria 
 
La opinió expressada en aquest informe és coherent amb allò que es manifesta en el 
nostre informe addicional per a la Comissió d’Auditoria de l’Entitat de data de 18 Abril de 
2019.  
 
Període de contractació 
 
L’Assemblea General de Mutualistes que va tenir lloc el 28 de juny de 2018 ens va 
nomenar com auditors per l’exercici 2018. 
 
Amb anterioritat, vam ser nomenats per successius acords de l’Assemblea General de 
Mutualistes per un període inicial de 3 anys (per acord de data 10 de desembre de 1999) i 
successives renovacions d’un any i hem vingut realitzant el treball d’auditoria de comptes 
de forma ininterrompuda des de l’exercici finalitzat al 31 de desembre de 1999. 
 
 
  
 
Serveis prestats 
 
No s’han prestat altres serveis addicionals en el present exercici als esmentats en la 
memòria adjunta.  
 
 
 
 
FORWARD ECONOMICS, S.L.P.       
C/Pau Claris, 172 2on 2a        
08037 Barcelona         
Nº R.O.A.C. S-1.287         
 
 
 
 
 
 
Gonçal Fàbregas i Alegret       
Nº R.O.A.C 10.100        

Barcelona, 18 de Abril de 2019 
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INFORME ADDICIONAL PER LA  COMISSIÓ D’AUDITORIA DE  
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I 

PROVÍNCIA,M.P.S. A PRIMA FIXA  
 
 

31 DE DESEMBRE DE 2018 
 
  



 

 

     

 

INFORME ADDICIONAL PER LA COMISSIÓ D’AUDITORIA 
 
 
A la Comissió d’Auditoria de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I 
PROVÍNCIA, M.P.S. A PRIMA FIXA 

 
En la nostra condició d’auditors de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE 
GIRONA I PROVÍNCIA, M.P.S. A PRIMA FIXA (l’Entitat) i als únics efectes de donar compliment a 
allò requerit en l’article 36 de la Llei 22/2015, del 20 de juliol de 2015 d’Auditoria de Comptes i a 
l’article 11 del Reglament (UE) nº 537/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 16 d’abril de 
2014 sobre els requisits específics per l’auditoria legal de les entitats d’interès públic emetem 
aquest informe addicional per la Comissió d’Auditoria, que contempla els resultats de l’auditoria 
realitzada així com altres aspectes específicament requerits per la esmentada normativa d’acord 
als terminis que es descriuen a continuació. 
 

 En relació a l’auditoria dels comptes anuals de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT 

CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, M.P.S. A PRIMA FIXA per l’exercici finalitzat el 31 de 

desembre de 2018, els hi confirmen que, segons el nostre lleial saber i entendre, el soci 

responsable del encàrrec, Sr Gonçal Fàbregas i Alegret, el soci i responsable de la direcció 

d’auditoria i la pròpia firma d’auditoria, Forward Economics, S.L.P, amb les extensions que els 

hi són aplicable, ha complert amb els requeriments d’independència aplicables d’acord amb 

allò establert en la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes (LAC) i el Reglament 

(UE) nº 537/2014, de 16 d’abril. En aquest sentit, en l’annex d’aquest informe addicional per la 

Comissió d’Auditoria s’inclou la nostra declaració d’independència. 

 

 En relació amb els serveis fiscals i de valoració als que es refereix l’article 5.3 del Reglament  

(UE) nº 537/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 16 d’abril de 2014 sobre els requisits 

específics per a l’auditoria legal de les entitats de interès públic, els hi confirmen que no hem 

prestat durant el present exercici serveis fiscals i de valoració. 

 

 L’auditor principal responsable que han intervingut en l’auditoria dels comptes anuals de 

MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, M.P.S. A 

PRIMA FIXA de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 ha estat: 

o Sr Gonçal Fàbregas i Alegret, soci que signa l’informe d’auditoria (que pertany a 

Forward Economics, SLP). 

 

 En l’execució de la nostra auditoria no ha participat cap altre auditor legal o societat d’auditoria. 

S’ha fet servir la feina de l’expert extern Sr Enric Pena Riba, actuari d’assegurances. Els hi 

confirmen que hem rebut la seva confirmació d’independència. 

 

 En el marc de l’execució de la nostra auditoria dels comptes anuals del exercici 2018 de 

MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, M.P.S. A 

PRIMA FIXA, ens hem comunicat amb la Junta Directiva i la Comissió d’Auditoria de l’Entitat 

mitjançant documents escrits i manteniment de reunions. En aquest sentit, en data 2 de juliol 

de 2018, el Sr. Albert Font Planella , Gerent de l’Entitat, va signar la carta proposada per la que 

es regeix contractualment el desenvolupament de la nostra feina.  

El treball d’auditoria s’ha realitzat en dos fases al llarg dels mesos desembre del 2018 i 
març/abril/maig del 2019, produint-se una reunió amb la Comissió d’Auditoria de l’Entitat el 8 
d’Abril de 2019 , en la que es van comunicar els aspectes requerits per la normativa reguladora 
de l’activitat d’auditoria de comptes en vigor, tant relatius a l’enfocament de la feina com als 
resultats obtinguts del mateix, amb el detall requerit per la esmentada normativa reguladora. 



 

 

     

 

 Forward Economics, S.L.P. disposa d’una metodologia comuna per la realització de tots els 

encàrrecs d’auditoria que realitza.  

 
Els procediments d’auditoria per respondre als riscos d’incorrecció material identificats inclouen 
proves d’eficàcia operativa dels controls implementats per l’Entitat i proves substantives 
(proves en detall i procediments analítics substantius). En el transcurs de la nostra feina 
d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2018, hem realitzat la nostra feina mitjançant una 
combinació de proves d’eficàcia operativa dels controls implantats per l’Entitat i proves 
substantives en relació a les àrees de primes i prestacions. La resta d’àrees han estat 
provades mitjançant proves substantives exclusivament. 
 
L’enfocament de la feina coincideix amb el que es va utilitzar en l’auditoria dels comptes anuals 
de l’exercici anterior. 
 

 Segons el nostre judici professional, sense perjudici del que s’ha comunicat a la Comissió 

d’Auditoria de l’Entitat mitjançant documents escrits i manteniment de reunions en les diferents 

etapes de la nostra feina, hem determinat la importància relativa pels comptes anuals en el seu 

conjunt de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 en 280.349,49 Euros, equivalent a la 

mitja entre el 1% i el 3% de l’import total dels ingressos de l’Entitat a la data esmentada. Per la 

determinació de l’import esmentat, hem considerat les circumstàncies específiques de l’Entitat i 

de la tipologia de negoci de la mateixa. En aquest sentit, la magnitud base dels comptes anuals 

de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 utilitzada per la determinació del nivell 

d’importància s’ha basat en el fet de ser una entitat sense afany de lucre. 

 

 Un dels objectius en la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt és concloure 

sobre si la utilització per part de la Junta Directiva de l’Entitat del principi comptable d’empresa 

en funcionament en la formulació dels comptes anuals és adequada en funció de les 

circumstàncies. Com a part de la nostra auditoria dels comptes anuals la nostra conclusió és 

que l’ús per part de la Junta Directiva del principi comptable d’empresa en funcionament en la 

preparació dels comptes anuals és adequat. 

La Junta Directiva no ha identificat una incertesa material que pugui generar dubtes sobre la 
capacitat de l’Entitat per continuar com a empresa en funcionament, i en conseqüència no es 
revela cap qüestió en relació a aquest aspecte en els comptes anuals. En base a la nostra 
auditoria dels comptes anuals de l’Entitat, nosaltres tampoc hem identificat tal incertesa 
material. No obstant això, ni la Junta Directiva ni l’auditor poden garantir la capacitat de l’Entitat 
per continuar com empresa en funcionament. 
 

 Al efectuar les nostres valoracions del risc, hem tingut en compte el control intern rellevant per 

la preparació dels comptes anuals per part de l’Entitat, així com del sistema comptable, amb 

l’objectiu de dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les 

circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre la eficàcia del control intern 

de l’Entitat.  

 

 No obstant, tenim obligació de comunicar les deficiències identificades en el control intern que 

s’hagin avaluat com significatives. Al respecte, no hem identificat aspectes susceptibles de 

comunicació. 

 
 
 
 



 

 

     

 

 La responsabilitat d’identificar les normes legals i reglamentàries aplicables a l’activitat de 

l’Entitat i assegurar-se del seu compliment és dels seus òrgans de govern i direcció de l’Entitat. 

Els requeriments de la normativa d’auditoria en vigor tenen com a finalitat facilitar a l’auditor la 

identificació d’incorreccions material en els estats financers degudes a incompliments de les 

disposicions legals i reglamentaries però l’auditor no és responsable de prevenir incompliments 

i no pot esperar-se que detecti tots els casos d’incompliment de qualsevol disposició legal i 

reglamentaria. Si en el transcurs de la nostra feina haguéssim sigut coneixedors de qüestions 

significatives relacionades amb incompliments o presumptes incompliments de disposicions 

legals o reglamentàries o clàusules estatutàries i amb independència de altres comunicacions 

requerides per la normativa reguladora de l’auditoria de comptes en vigor, estaríem obligats a 

la comunicar-les, en la mesura en que les esmentades qüestions siguin importants per a que la 

Comissió d’Auditoria pugui complir les seves funcions. En aquest context, en el transcurs de la 

nostra auditoria dels comptes anuals del 2018 de l’Entitat no s’han detectat aspectes 

susceptibles de comunicació. 

 

 En el transcurs de l’auditoria dels comptes anuals, hem considerat aspectes qualitatius de les 
pràctiques comptables de l’Entitat, incloses les polítiques comptables aplicades, les 
estimacions comptables i la informació desglossada en els comptes anuals. Així mateix, hem 
considerat aspectes qualitatius del procés de preparació d’informació financera, inclosos 
aquells que tenen un impacte significatiu sobre la rellevància, fiabilitat, comparabilitat i claredat 
de la informació inclosa en els comptes anuals. En aquest context, els hi informen que entre els 
principals mètodes de valoració seguits per l’Entitat aplicats a les diferents partides dels 
comptes anuals destaquen per la seva importància en el context de l’auditoria dels comptes 
anuals de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 de l’Entitat, els relatius a la valoració 
de les provisions tècniques. 
Els mètodes de valoració de la partida esmentada anteriorment són els que figuren a la 
memòria dels comptes anuals de l’exercici 2018 de l’Entitat. 
 
Els esmentats criteris estan d’acord amb allò establert en el Pla de Comptabilitat de les Entitats 
Asseguradores i les altres normes que formen part del marc normatiu d’informació financera 
aplicable a l’Entitat i que s’indiquen en la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2018 de 
l’Entitat. 
 

 No s’han produït dificultats significatives en el desenvolupament de la nostra feina d’auditoria. 
En aquest sentit, el Sr. Carles Aurich Dalmau, President de la Junta Directiva de l’Entitat 
Dominant i el Sr. Albert Font Planella, Gerent de l’Entitat, ens han manifestat que ens han 
proporcionat l’accés a tota la informació de la que tenen coneixement de l’Entitat que és 
rellevant per a la preparació dels comptes anuals, tal com llibres, registres comptables o 
sistemes de comptabilitat, documentació i altre material. Se’ns ha facilitat així mateix la 
informació addicional que hem sol·licitat a la Direcció i a la Junta Directiva pels fins de 
l’auditoria, havent tingut a més accés il·limitat a les persones de l’Entitat de les quals hem 
considerat necessari obtenir evidència d’auditoria. 
 
Les qüestions significatives sorgides en el transcurs de la nostra auditoria han estat objecte de 
comunicació a la Comissió d’Auditoria de l’Entitat. Entre les esmentades qüestions que han 
estat objecte de comunicació hem determinat les que han estat de la major significativitat en 
l’auditoria dels comptes anuals de l’Entitat per l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018 
del període i que, en conseqüència, es descriuen en la secció “Qüestions clau de l’auditoria” en 
el nostre informe d’auditoria, emès amb aquesta mateixa data, en el que expressem una opinió 
favorable. 
 



 

 

     

 

No s’han identificat altres qüestions significatives addicionals a les esmentades en aquest 
informe que, segons els nostre judici, resultin significatives per la supervisió del procés 
d’informació financera per part de la Comissió d’Auditoria. 

 
 
Aquest informe es proporciona en compliment de les obligacions de comunicació incloses en la 
normativa en vigor amb l’objecte de facilitar a la Comissió d’Auditoria el compliment de les seves 
responsabilitats de supervisió en relació amb el control intern de l’Entitat i pot no ser adequada per 
altres fins.  
 
El present informe no podrà ser publicat, total ni parcialment, excepte que en la regulació 
d’auditoria en vigor així estigui previst. L’accés al contingut del present informe es troba regulat en 
l’article 36 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes. 

 
 
 
 
FORWARD ECONOMICS, S.L.P.       
C/Pau Claris, 172 2on 2a        
08037 Barcelona         
Nº R.O.A.C. S-1.287         
 
 
 
 
 
 
Gonçal Fàbregas i Alegret       
Nº R.O.A.C 10.100        
 
 
Barcelona, 18 d’Abril de 2019 
 

 
 

 
  

  



 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX INFORME ADDICIONAL PER LA  COMISSIÓ D’AUDITORIA DE  
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I 

PROVÍNCIA,M.P.S. A PRIMA FIXA  
 

 

  



 

 

     

 

CLIENT: MONTEPIO DE CONDUCTORS ST. CRISTÒFOL DE GIRONA I 

PROVÍNCIA, MPS A PRIMA FIXA 

A l’atenció de la Comissió d’Auditoria 

 

4 de març de 2019 

Senyors, 

Amb data 28 de juny de 2018 vam ser reelegits auditors dels comptes anuals de la 

MONTEPIO DE CONDUCTORS ST. CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, 

MPS A PRIMA FIXA (en endavant l’entitat) corresponents a l’exercici tancat al 31 

de desembre de 2018. 

En relació amb aquest nomenament com auditors i segons el que requereix la 

Norma Tècnica d’Auditoria (NIA-ES) 260 (Revisada) de “Comunicació amb els 

responsables de govern de l’entitat” per Entitats d’Interès Públic (EIPs) i als 

efectes exclusius del disposat en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 

de comptes, segons es defineix a l’Article 15 del Reial Decret 1517/2011, de 31 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa el Text Refós de la Llei 

d’Auditoria de Comptes, i considerant el que s’estableix en l’article 529 

catorze.4.e) del text refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC), aprovat pel 

Reia Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (modificat per la disposició final quarta 

de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes (LAC)), els confirmem 

que: 

 L’equip a càrrec de l’encàrrec d’auditoria i FORWARD ECONOMICS, 

S.L.P., amb les extensions que li són aplicables, han complert amb els 

requeriments d’independència aplicables d’acord amb el que s’estableix en 

la LAC i en el Reglament (UE) nº537/2014, de 16 d’abril. 

A continuació es detallen els honoraris carregats a l’entitat i les entitats vinculades 

directa o indirectament a aquesta, tant per serveis d’auditoria com per serveis 

diferents d’auditoria, durant l’exercici finalitzat al 31 de desembre de 2017 per 

FORWARD ECONOMICS, S.L.P. per facilitar-los l’avaluació dels mateixos en el 

marc de la nostra independència (en euros): 

Serveis d’auditoria 8.000,00 

Altres serveis relacionats amb l’auditoria 0 

Total serveis d’auditoria i relacionats 8.000,00 

Serveis fiscals 0 

Altres serveis 1.800,00 

Total serveis 9.800,00 



 

 

     

 

Sota el concepte de “Altres serveis” s’inclouen serveis de revisió de l’Informe de 

Situació Financera i de Solvència. 

 FORWARD ECONOMICS, S.L.P. té dissenyats i implantats procediments 

generals d’independència per salvaguardar la nostra independència segons es 

descriu a l’apartat 6 de l’Informe de Transparència de l’exercici 2017 de 

FORWARD ECONOMICS, S.L.P. disponible en el següent enllaç 

http://www.forwardeconomics.com/docs/Informe_de_Transparencia_2017.pdf.  

Aquests procediments recullen aquells procediments específics dirigits a identificar 

i avaluar amenaces que poguessin sorgir de circumstàncies relacionades amb 

entitats auditades, incloses les que poden suposar causes d’incompatibilitat i/o les 

que poguessin requerir l’aplicació de mesures de salvaguarda necessàries per 

reduir les amenaces a un nivell acceptablement baix. 

En aquest sentit, en relació amb l’auditoria indicada, no s’han identificat 

circumstàncies, que de forma individual o en el seu conjunt, segons el nostre judici 

professional poguessin suposar una amenaça significativa a la nostra 

independència i que per tant, requerissin l’aplicació de mesures de salvaguarda o 

que poguessin suposar causes d’incompatibilitat. 

Aquesta confirmació ha estat preparada exclusivament pels destinataris d’aquesta 

carta i en conseqüència no deu ser distribuïda, ni utilitzada per qualsevol altre 

propòsit. 

Rebin una cordial salutació, 

FORWARD ECONOMICS, S.L.P.                     
 

 

 

 

 

Gonçal Fàbregas i Alegret      

Soci        

 

http://www.forwardeconomics.com/docs/Informe_de_Transparencia_2017.pdf
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