Onafhankelijk Assurance-rapport
Aan de lezers van het Jaarverslag 2014 van GasTerra B.V.
De directie van GasTerra B.V. (verder te noemen ‘GasTerra’) heeft ons verzocht de informatie
in de onderdelen Gas, Groen en Groningen in het Jaarverslag 2014 aangegeven met het icoon
(verder te noemen: ‘het Jaarverslag’) te beoordelen. De directie van
GasTerra is verantwoordelijk voor het opstellen van het Jaarverslag, inclusief het bepalen van
de te rapporteren materiële onderwerpen. Het is onze verantwoordelijkheid een assurancerapport bij genoemde onderdelen van het Jaarverslag te verstrekken.
Context en reikwijdte
Onze opdracht was gericht op het verschaffen van een beperkte mate van zekerheid of de
informatie in de onderdelen Gas, Groen en Groningen in het Jaarverslag, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, is weergegeven in overeenstemming met de verslaggevingcriteria. We
verstrekken geen zekerheid bij de haalbaarheid van de doelstellingen, verwachtingen en
ambities van GasTerra. 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 de werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van
een redelijke mate van zekerheid. Om een grondig inzicht in de financiële resultaten en
financiële positie van GasTerra te verkrijgen, dient de lezer het hele Jaarverslag te lezen.
Verslaggevingcriteria
GasTerra hanteert voor het Jaarverslag de wettelijke verslaggevingeisen uit artikel 391 Titel 9
Boek 2 BW. Voor de MVO-informatie in het Jaarverslag past GasTerra de Sustainability
Reporting Guidelines (G4) van het Global Reporting Initiative (GRI) toe.
Assurance standaard
We hebben onze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 3000
“Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie”. Op basis van deze standaard is het onder andere vereist dat de leden
van het assuranceteam over de specifieke kennis, vaardigheden en vaktechnische
bekwaamheden beschikken die nodig zijn om de informatie in het Jaarverslag te kunnen
begrijpen, de vereiste assurance-informatie daarover te kunnen identificeren en verzamelen
alsmede dat die leden voldoen aan de vereisten van de Ethische Code voor Professionele
Accountants van IFAC, inclusief onafhankelijkheid.
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Uitgevoerde werkzaamheden
We hebben ondermeer de volgende werkzaamheden uitgevoerd:



Het uitvoeren van een risicoanalyse, waaronder een media- analyse ter verdieping van ons
inzicht in de relevante onderwerpen voor GasTerra gedurende de rapportageperiode.



Het evalueren van de opzet en implementatie van de systemen en processen voor
informatieverzameling en –verwerking voor de informatie in het Jaarverslag.



Het afnemen van interviews met relevante medewerkers verantwoordelijk voor de
strategie, beleid, communicatie, implementatie en rapportage.



Het afnemen van interviews met relevante medewerkers verantwoordelijk voor het
aanleveren van informatie voor het jaarverslag.



Op basis van deelwaarnemingen interne en externe documentatie beoordeeld om te
bepalen of de informatie in het Jaarverslag adequaat is onderbouwd.

Tijdens ons onderzoek hebben wij de noodzakelijke wijzigingen in het Jaarverslag besproken
met GasTerra en hebben wij vastgesteld dat deze wijzigingen adequaat zijn verwerkt in de
definitieve versie.
Conclusie
Uit onze werkzaamheden, zoals hierboven omschreven, is niet gebleken dat de informatie in de
onderdelen Gas, Groen en Groningen in het Jaarverslag 2014 aangegeven met het icoon
niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is weergegeven in
overeenstemming met de verslaggevingcriteria.

Amstelveen, 12 februari 2015
KPMG Sustainability,
onderdeel van KPMG Advisory N.V.
Drs. W.J. Bartels RA, Partner
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