INFORME DE REVISIÓ INDEPENDENT
DE LA INFORMACIÓ DE RSC 2014
A la Direcció de Banco de Sabadell, S.A.:
Hem revisat la informació de Responsabilitat Social Corporativa (en endavant, RSC) referenciada a la
taula “Indicadors GRI G3.1” del document “Annexos a la informació de RSC 2014” de Banco de
Sabadell, S.A. i el seu Grup de Societats (en endavant, Banco Sabadell), per a l’exercici anual finalitzat
el 31 de desembre de 2014, preparada d’acord amb els criteris establerts a la Guia per a l’elaboració de
Memòries de Sostenibilitat de Global Reporting Initiative (GRI) versió 3.1 (en endavant, Guia GRI
G3.1) i el seu corresponent Suplement sobre el Sector de Serveis Financers.
Responsabilitat de la Direcció de Banco Sabadell
La Direcció de Banco Sabadell és responsable de la preparació, del contingut i la presentació de la
informació de RSC, referenciada a la taula “Indicadors GRI G3.1” del document “Annexos a la
informació de RSC 2014” d’acord amb la Guia GRI G3.1 i el seu corresponent Suplement sobre el
Sector de Serveis Financers.
La Direcció és també responsable de definir, implantar, adaptar i mantenir els sistemes de gestió i
control intern dels que s’obté la informació.
La nostra responsabilitat
La nostra responsabilitat és emetre un informe de revisió independent, en el que expressem una
conclusió d’assegurament limitat basant-nos en els procediments aplicats en la nostra revisió d’acord
amb la Norma ISAE 3000 Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical
Financial Information emesa per l’International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de
la International Federation of Accountants (IFAC) i amb la Guía de Actuación sobre trabajos de
revisión de Informes de Responsabilidad Corporativa emesa per l’Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España.
Procediments realitzats
A efectes de l’emissió d’aquest informe hem aplicat procediments analítics i proves que, amb caràcter
general, es descriuen a continuació:


Reunions amb el personal de les diverses unitats de Banco Sabadell involucrades en
l’elaboració de la informació de RSC 2014, per a conèixer el procés per a recopilar i validar les
dades dels indicadors presentats a la taula “Indicadors GRI G3.1” 2014 i obtenir la informació
necessària per a la revisió externa.



Anàlisi de l’adaptació dels indicadors de la taula “Indicadors GRI G3.1” 2014 a l’assenyalat a la
Guia GRI G3.1 per a la preparació d’informes i el seu corresponent Suplement sobre el Sector
de Serveis Financers.
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Comprovació, mitjançant proves de revisió en base a la selecció d’una mostra, de la informació
quantitativa i qualitativa corresponent a l’exercici 2014 dels indicadors proposats a la Guia
GRI G3.1 i el seu corresponent Suplement sobre el Sector de Serveis Financers, i inclosos a la
taula “Indicadors GRI G3.1” 2014. Així mateix, hem comprovat la seva adequada compilació a
partir de les dades subministrades per les fonts d’informació de Banco Sabadell.

L’abast d’una revisió limitada és substancialment inferior al d’un treball d’assegurament raonable. Per
tant la seguretat proporcionada és també menor. El present informe en cap cas pot ser entès com a un
informe d’auditoria.
Independència i Control de Qualitat
Hem complert amb el Codi Ètic emès per l’International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA) que inclou la independència i altres requisits basats en els principis fonamentals de integritat,
objectivitat, competència professional i deguda cura, confidencialitat i conducta professional.
La nostra firma aplica la norma International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1), i en
conseqüència manté un sistema integral de control de qualitat que inclou polítiques i procediments
documentats en relació al compliment de requeriments ètics, normes professionals i requeriments
legals i regulatoris aplicables.
Conclusió
Com a resultat de la nostra revisió, no s’ha posat de manifest cap aspecte que ens faci creure que la
informació de RSC referenciada a la taula “Indicadors GRI G3.1” del document “Annexos a la
informació de RSC 2014” de Banco Sabadell conté errors significatius o no ha estat preparada, en tots
els seus aspectes significatius, d’acord amb la Guia GRI G3.1 i el seu corresponent Suplement sobre el
Sector de Serveis Financers.
PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
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