
  
 
 
 
 

Informe Especial de Revisió Independent 
 
 
Als Administradors de MÚTUA DE GRANOLLERS, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA 
FIXA: 

 
Objectiu i abast del nostre treball. 
 
Hem realitzat la revisió, amb abast de seguretat raonable, dels apartat "D. Valoració a 
efectes de Solvència", “E. Gestió de Capital” i els Annexes continguts a l'Informe adjunt 
sobre la situació financera i de solvència de MÚTUA DE GRANOLLERS, MUTUALITAT DE 
PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA a 31 de desembre de 2019, preparats d'acord amb el que 
disposa la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats 
asseguradores i reasseguradores, la seva normativa de desenvolupament reglamentari i 
la normativa de la Unió Europea de directa aplicació, amb l'objectiu de subministrar una 
informació completa i fiable en tots els aspectes significatius, d'acord amb el marc 
normatiu de Solvència II. 
 
Aquest treball no constitueix una auditoria de comptes, ni es troba sotmès a la normativa 
reguladora de l'activitat de l'auditoria vigent a Espanya, per la qual cosa no expressem 
una opinió d'auditoria en els termes que preveu l'esmentada normativa. 
 
 
Responsabilitat dels Administradors de MÚTUA DE GRANOLLERS, MUTUALITAT DE 
PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA.  
 
Els Administradors de MÚTUA DE GRANOLLERS, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A 
PRIMA FIXA són responsables de la preparació, presentació i contingut de l'informe sobre 
la situació financera i de solvència, de conformitat amb la Llei 20/2015, de 14 de juliol, 
d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, i la 
normativa de desenvolupament i amb la normativa de la Unió Europea de directa 
aplicació.  
 
Els Administradors de MÚTUA DE GRANOLLERS, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A 
PRIMA FIXA també són responsables de definir, implantar, adaptar i mantenir els 
sistemes de gestió i control intern dels que s'obté la informació necessària per a la 
preparació de l'esmentat informe. Aquestes responsabilitats inclouen l'establiment dels 
controls que considerin necessaris per permetre que la preparació dels apartats D 
“Valoració a efectes de Solvència”, E “Gestió de Capital” i els Annexes de l'Informe sobre 
la situació financera i de solvència, objecte del present informe de revisió, estiguin 
lliures d'incorreccions significatives degudes a incompliment o error. 
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La nostra independència i control de qualitat. 
 
Hem realitzat el nostre treball d'acord amb les normes d'independència i control de 
qualitat requerides per la Circular 1/2017, de 22 de febrer, de la Direcció General 
d'Assegurances i Fons de Pensions, per la qual es fixa el contingut de l'informe especial 
de revisió de la situació financera i de solvència, individual i de grups, i el responsable 
de la seva elaboració, i per la Circular 1/2018, de 17 d'abril, de la Direcció General 
d'Assegurances i Fons de Pensions, per la qual es desenvolupen els models d'informes, les 
guies d'actuació i la periodicitat de l'abast de l'informe especial de revisió sobre la 
situació financera i de solvència, individual i de grups, i el responsable de la seva 
elaboració. 
 
La nostra responsabilitat. 
 
La nostra responsabilitat és dur a terme una revisió destinada a proporcionar un nivell 
d'assegurament raonable sobre els apartats D “Valoració a efectes de Solvència”, E 
“Gestió de Capital” i els Annexes continguts a l'informe adjunt sobre la situació financera 
i de solvència de MÚTUA DE GRANOLLERS, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA 
FIXA, corresponent al 31 desembre 2019, i expressar una conclusió basada en el treball 
realitzat i les evidències que hem obtingut.  
 
El nostre treball de revisió depèn del nostre judici professional, i inclou l'avaluació dels 
riscos deguts a errors significatius. 
 
El nostre treball de revisió s'ha basat en l'aplicació dels procediments dirigits a recopilar 
les evidències que es descriuen a la Circular 1/2017, de 22 de febrer, de la Direcció 
General d'Assegurances i Fons de Pensions, per la qual es fixa el contingut de l'informe 
especial de revisió de la situació financera i de solvència, individual i de grups, i el 
responsable de la seva elaboració, i en la Circular 1/2018, de 17 d'abril, de la Direcció 
General d'Assegurances i Fons de Pensions, per la qual es desenvolupen els models 
d'informes, les guies d'actuació i la periodicitat de l'abast de l'informe especial de revisió 
sobre la situació financera i de solvència, individual i de grups, i el responsable de la 
seva elaboració. 
 
Els responsables de la revisió de l'informe sobre la situació financera i de solvència han 
estat els següents: 

 
• Revisor principal: BDO Auditores S.L.P, qui ha revisat els aspectes d'índole comptable, 

i és responsable de les tasques de coordinació encomanades per les esmentades 
circulars essent el responsable D. Ignacio Algás. 

 
• Els aspectes d'índole actuarial han estat revisats per l'equip actuarial de BDO Auditores 

S.L.P., el responsable del qual és D. David Guitart. 
 
Tant l'auditor com l'actuari assumeixen total responsabilitat per les conclusions per ells 
manifestades en l'informe especial de revisió. 
 
Considerem que les evidències que hem obtingut proporcionen una base suficient i 
adequada per a la nostra conclusió. 
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Conclusió. 
 
En la nostra opinió els apartats D “Valoració a efectes de Solvència”, E “Gestió de 
Capital” i els Annexes continguts a l'informe adjunt sobre la situació financera i de 
solvència de MÚTUA DE GRANOLLERS, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA 
a 31 de desembre de 2019, han estat preparats en tots els aspectes significatius d'acord 
amb el que disposa la Llei 20/2015, de 14 de juliol, així com la seva normativa de 
desplegament reglamentari i la normativa de la Unió Europea de directa aplicació, sent 
la informació completa i fiable. 
 
 

Barcelona, 21 d’abril de 2020 
 
 
BDO Auditores, S.L.P. (ROAC S1273)    BDO Auditores, S.L.P. (ROAC S1273) 
Rafael Calvo 18, 28010, Madrid    Rafael Calvo 18, 28010, Madrid 
 
 
 
 

 
 
_____________________________  __________________________________ 
José-Ignacio Algás (ROAC 21841)      David Guitart (Actuari Col·legiat Nº 756) 
Soci    Director Actuarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Aquest informe es correspon amb el 

segell distintiu núm. 20/20/07914 
emès pel Col·legi de Censors Jurats 

de Comptes de Catalunya." 
 




























































































































