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Over dit verslag - Assurance
Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant
Aan: de directie van Vodafone Libertel B.V.
Wij hebben de maatschappelijke informatie zoals opgenomen in het Geïntegreerd Jaarverslag (hierna: het Verslag) van Vodafone Libertel B.V (hierna:
Vodafone) te Amsterdam over verslagjaar 2014/2015 beoordeeld. Het Verslag omvat een weergave van het beleid van Vodafone ten aanzien van
maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied gedurende verslagjaar 2014/2015, dat
loopt van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.
Beperkingen bij het onderzoek
In het Verslag is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen, verwachtingen en ramingen. Inherent aan deze
informatie is dat de werkelijke uitkomsten in de toekomst kunnen afwijken en daarom onzeker zijn. Wij geven geen zekerheid bij de veronderstellingen en
de haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in het Verslag.
De scope van onze opdracht betreft het gehele Verslag, exclusief de secties “Onze financiële prestaties, Getting the Numbers” en “Beloningsbeleid”. De
vergelijkende cijfers betreffende de jaren 2011/2012 en eerder, alsmede de verwijzingen in het Verslag (naar www.vodefone.nl, externe websites en overige
documenten) maken eveneens geen deel uit van onze assurance-opdracht.
Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van Vodafone is verantwoordelijk voor het opstellen van het Verslag in overeenstemming met Sustainability Reporting Guidelines G4 (optie
Core) van Global Reporting Initiative (GRI) en het verslaggevingsbeleid van Vodafone, inclusief het identificeren van stakeholders en het bepalen van
materiële onderwerpen. De door de directie gemaakte keuzes ten aanzien van de reikwijdte van het Verslag en het verslaggevingsbeleid zijn uiteengezet in
sectie “Over dit verslag”.
De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opstellen van het Verslag mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over het Verslag op basis van de door ons verrichte beoordeling. Wij hebben onze beoordeling
met betrekking tot het Verslag verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3810N “Assurance-opdrachten inzake
maatschappelijke verslagen”. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze beoordeling zodanig plannen en
uitvoeren dat een beperkte mate van zekerheid wordt verkregen dat het Verslag geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een
beperkte mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang dan die bij een assuranceopdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de vennootschap en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de maatschappelijke informatie
opgenomen in het Verslag. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij beoordelingswerkzaamheden is daarom ook lager dan de zekerheid die wordt
verkregen bij controlewerkzaamheden.
Werkzaamheden
Onze belangrijkste werkzaamheden bestonden uit:
• Het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het verkrijgen van inzicht in de relevante maatschappelijke thema’s en kwesties, relevante wetten en
regelgeving en de kenmerken van de organisatie.
• Het evalueren van de aanvaardbaarheid van het verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing hiervan, waaronder het evalueren van de uitkomsten
van de dialoog met belanghebbenden en de redelijkheid van schattingen gemaakt door het management.
• Het evalueren van het toepassingsniveau volgens de Sustainability Reporting Guidelines G4 (optie Core) van GRI.

• Het evalueren van de opzet en implementatie van de systemen en processen voor informatieverzameling en –verwerking voor de informatie in het
Verslag.
• Het afnemen van interviews met management (of relevante medewerkers) verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie en –beleid.
• Het afnemen van interviews met relevante medewerkers, verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie voor het Verslag, het uitvoeren van interne
controles op gegevens en de consolidatie van gegevens in het Verslag.
• Het evalueren van de interne en externe documentatie, in aanvulling op interviews, om vast te stellen of de informatie in het Verslag voldoende is
onderbouwd.
• Het analytisch evalueren van data en trends aangeleverd voor consolidatie in het Verslag.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor onze conclusie te bieden.
Conclusie
Op grond van onze werkzaamheden, met inachtneming van de beperkingen die in de paragraaf “Beperkingen bij het onderzoek” zijn weergegeven, is ons
niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de maatschappelijke informatie in het Verslag geen, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, betrouwbare en toereikende weergave geeft van het beleid van Vodafone ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en
de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied gedurende verslagjaar 2014/2015 (1 april 2014 tot en met 31 maart 2015) in
overeenstemming met Sustainability Reporting Guidelines G4 (optie Core) van GRI en het verslaggevingsbeleid van Vodafone zoals toegelicht in sectie
“Over dit verslag”.
Rotterdam, 30 juni 2015
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. R.T.H. Wortelboer RA
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