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Opinia spółki audytorskiej, dotycząca skróconej 
kontroli raportu społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa
Do wiadomości Zarządu
Ferrero International S.A.

1. Przeprowadziliśmy skróconą kontrolę raportu społecznej odpowiedzialności biznesu 
(w dalszej części dokumentu zwanego „raportem zrównoważonego rozwoju”) Grupy 
Ferrero (w dalszej części dokumentu „Grupy”) sporządzonego na dzień 31 sierpnia 
2013 roku. Odpowiedzialność za opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju, 
według wytycznych zawartych w „Sustainability Reporting Guidelines” (wersja G3.1, 
2011) oraz „Food Processing Sector Supplement”, które zostały zdefiniowane w GRI 
– Global Reporting Initiative zgodnie z opisem zawartym w części „Kilka słów na temat 
metodyki” spoczywa na członkach Zarządu Ferrero International S.A., podobnie zresztą 
jak identyfikacja celów, związanych z realizacją zrównoważonego rozwoju i raportowanie 
osiągniętych wyników. Dodatkowo członkowie Zarządu Ferrero International S.A. 
mają obowiązek identyfikacji interesariuszy oraz istotnych aspektów, które należy 
objąć raportem, a także są odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie odpowiednich 
procesów zarządzania i kontroli wewnętrznej, odnoszących się do danych i informacji 
przedstawionych w raporcie zrównoważonego rozwoju. Do naszych obowiązków należy 
wydanie opinii opartej o przeprowadzoną przez nas kontrolę.

2. Przeprowadzona przez nas kontrola opierała się na kryteriach skróconej kontroli 
ustalonych w standardzie “International Standards on Assurance Engagement 3000 – 
Assurance Engagement other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” 
(„ISAE 3000”), wydanym przez International Auditing and Assurance Standards Board. 
Zgodnie z tym standardem należy stosować przewidziane standardy etyczne („Code of 
Ethics for Professional Accountants” federacji „International Federation of Accountants), 
między innymi standardy dotyczące niezależności, a także należy tak zaplanować 
i wykonać podjęte zobowiązanie, by upewnić się (w ograniczonym zakresie 
w porównaniu z pełną kontrolą), czy raport zrównoważonego rozwoju nie zawiera 
znaczących błędów. Skrócona kontrola raportu zrównoważonego rozwoju polega na: 
przeprowadzeniu rozmów - przede wszystkim z pracownikami spółki odpowiedzialnej 
za przygotowanie informacji przedstawionych w raporcie o zrównoważonym rozwoju, 
analizie raportu oraz innych procedurach, zmierzających do uzyskania dowodów 
uznanych za potrzebne. Na etapie badania zastosowano następujące procedury: 

• porównanie danych i informacji o charakterze ekonomiczno-finansowym ujętych 
w punkcie „Grupa Ferrero” raportu zrównoważonego rozwoju oraz danych 
i informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2013 roku, w odniesieniu do którego firma Deloitte 
Audit Société à responsabilité limitée sporządziła opinię audytora w dniu 14 lutego 2014 
roku; 

• analiza działania procesów, które były wykorzystane podczas generowania, 
ujęcia i zarządzania danymi ilościowymi zawartymi w raporcie zrównoważonego 
rozwoju. W szczególności wdrożyliśmy w związku z tym następujące procedury:
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- rozmowy i dyskusje z Dyrekcją Grupy Ferrero, w celu zebrania informacji odnośnie 
do systemów informacyjnego, księgowego i sprawozdawczego, które były 
wykorzystywane na etapie przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju, a także 
odnośnie do procesów kontroli wewnętrznej, które pomagały w gromadzeniu, łączeniu, 
przetwarzaniu i przekazywaniu danych i informacji jednostce odpowiedzialnej za 
przygotowanie raportu zrównoważonego rozwoju;

- wyrywkowa analiza dokumentacji wspierającej przygotowanie raportu zrównoważonego 
rozwoju, w celu zebrania informacji dotyczących realizowanych procesów i ich 
stosowności oraz upewnienie się, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej 
w prawidłowy sposób przetwarza dane i informacje w odniesieniu do celów 
opisanych w raporcie zrównoważonego rozwoju; 

• analiza zgodności informacji jakościowych przedstawionych w raporcie zrównoważonego 
rozwoju z wytycznymi wskazanymi w punkcie 1 niniejszej opinii oraz ich wewnętrznej 
spójności, ze szczególnym uwzględnieniem strategii, polityk zrównoważonego rozwoju i 
identyfikacji aspektów istotnych dla każdej kategorii interesariuszy; 

• analiza procesu zaangażowania interesariuszy - z odniesieniem do wykorzystywanych 
w tym celu sposobów i kompletności zaangażowanych podmiotów - przy użyciu analizy 
protokołów ze spotkań lub ewentualnej innej dokumentacji istniejącej w odniesieniu do 
najważniejszych aspektów zidentyfikowanych w zaangażowaniu interesariuszy; 

• uzyskanie dokumentu, podpisanego przez prawnego przedstawiciela Ferrero Interational 
S.A., poświadczającego zgodność raportu zrównoważonego rozwoju z wytycznymi 
opisanymi w punkcie 1 oraz wiarygodność i kompletność zawartych w nim informacji 
oraz danych.

Skrócona kontrola przewiduje mniejszą liczbę kontroli, niż pełna kontrola przeprowadzona 
zgodnie ze standardem ISAE 3000, a co za tym idzie nie pozwala nam uzyskać pełnej 
pewności, czy zapoznaliśmy się z wszystkimi faktami i okolicznościami istotnymi, które 
mogłyby zostać ujawnione podczas przeprowadzania pełnej kontroli.

Jeśli chodzi o dane i informacje dotyczące raportu zrównoważonego rozwoju za miniony 
okres obrotowy, które zostały przedstawione w celach porównawczych, odsyłamy do 
naszej opinii z dnia 9 lipca 2013 roku.

3. W efekcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono elementów, które kazałyby 
przypuszczać, że raport zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero sporządzony na dzień 
31 sierpnia 2013 roku nie został sporządzony, we wszystkich znaczących aspektach, 
w zgodzie ze wskazaniami wytycznych „Sustainability Reporting Guidelines” (wersja 
G3.1, 2011) oraz „Food Processing Sector Supplement”, które zostały określone w GRI 
– Global Reporting Initiative, zgodnie z opisem zawartym w części „Kilka słów na temat 
metodyki”.
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