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Durant els primers mesos de la primavera 2020, 
caracteritzats per un tancament d’emergència i gairebé 
generalitzat, es va patir una disminució  del consum 
de vènding  especialment acusat, a Itàlia i a totes les 
nacions europees. Vers la meitat del segon trimestre es 
va observar una lleugera recuperació, que va continuar 
durant l’estiu. Posteriorment, una segona onada de la 
pandèmia a tota Europa va provocar un altre alentiment 
de les activitats cap a finals d’any. Amb l’anunci a finals 
de 2020 de la disponibilitat de vacunes, s’espera una 
disminució gradual de les condicions d’emergència 
sanitària l’any 2021, però les activitats econòmiques 
necessitaran més temps per recuperar unes condicions 
de relativa normalitat.

En aquest context, el Grup IVS ha adaptat la seva 
estructura organitzativa als baixos nivells de consum 
i facturació, disposant de recursos amb diverses 
formes de suport per a la desocupació temporal 
dels treballadors, segons les normatives nacionals, 
redefinint les principals categories de costos operatius 
i reduint significativament les inversions fixes, sobretot 
respecte l’adquisició de nous distribuïdors automàtics.  
Tanmateix, aquesta activitat ha comportat un gran 
esforç de reorganització de la logística comercial, tenint 
sempre com a objectiu principal mantenir la continuïtat 
i la qualitat del servei als clients. Aquest objectiu s’ha 
assolit i, també, el grup ha mantingut les condicions 
d’equilibri econòmic gràcies a un desenvolupament 
positiu dels resultats de gestió operativa, fins i tot en un 
escenari tan complex, reforçant així les pròpies reserves 
financeres i de liquiditat.  Gràcies a les grans inversions 
realitzades en anys anteriors, la reducció de l’any 2020 
no ha tingut efectes importants en el patrimoni tècnic i 
la capacitat del grup. 

La capacitat per ser flexibles i resilients demostrada 
durant l’any 2020, fins i tot en unes condicions 
realment difícils, és la millor i més objectiva premissa 

Estimats accionistes i 
parts interessades, 

L’any 2020 ha estat un any que no 
podrem oblidar, a nivell global i a la 
nostra empresa. 
Després de dos mesos inicials d’activitat 
bàsicament estable i en línia amb les 
previsions, Itàlia i la resta d’Europa i del 
món s’han vist afectats per la pandèmia 
de la Covid-19.  

L’esperança de les persones, el desig de no 
caure en el pessimisme de fet han fet que en un 
principi subestiméssim la força de l’impacte i la 
durada d’una situació objectivament greu. Les 
activitats socials i econòmiques s’ha vist afectades 
d’una manera més o menys important. La pandèmia 
ha limitat les llibertats personals concebudes com 
quelcom obvi, ha modificat estils de vida i 
comportaments individuals i col·lectius, a gran escala. 
Evidentment, tots els col·laboradors i socis del Grup 
IVS s’hi han vist afectats. 
La nostra principal preocupació, com les 
autoritats i governs de totes les nacions, 
sempre ha estat protegir la salut de les persones, 
fent grans esforços per adaptar els procediments i 
l’organització de tot el grup a la normativa específica 
aplicada per fer front a l’emergència sanitària.

En aquest context, l’empresa ha hagut d’adaptar 
la pròpia activitat al nou i difícil escenari, incert, 
amb lleugeres diferències temporals a tots els mercats.

De fet, la pandèmia ha originat el tancament  de molts 
sectors d’activitat, limitacions absolutes o molt fortes 
per a la circulació de les persones i la seva 
presència en llocs públics. Tanmateix, això ha 
generat una forta disminució de les hores treballades 
o invertides als llocs de treball i, per tant, un descens 
dels consums “fora de casa”, que bàsicament es 
concentren en el sector de la distribució automàtica.
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per mantenir una estratègia orientada al creixement i 
el desenvolupament. 

Tot i que la facturació consolidada del grup IVS ha 
disminuït prop d’un terç en aquest annus horribilis 
respecte del 2019, tornarà a créixer gràcies a la 
qualitat de les relacions amb els clients i la solidesa 
financera amb què arribarà el grup un cop finalitzi la 
crisi, dins un sector de vendes que, sens dubte, en els 
pròxims anys patirà grans modificacions d’operadors i 
quotes de mercat. L’augment de les quotes de mercat 
permetrà a IVS poder reabsorbir gradualment les 
inevitables reduccions de personal que, després d’anys 
de creixement constant en el número d’empleats, 
s’observaran al final del període d’emergència. 

En aquest nou escenari i durant els propers anys, el Grup 
IVS continuarà sent un operador d’alt nivell i referent en 
el sector, tant a nivell italià com europeu.

En aquest any tan difícil, el personal de tot el grup, la 
direcció, els administradors, els accionistes, tots ells 
han demostrat una forta cohesió i un gran esperit de 
pertinença respecte la companyia. Totes les categories 
de parts interessades han contribuït de manera evident, 
cadascuna amb les seves capacitats i responsabilitats.
Sense aquesta cohesió no hagués estat possible 
aconseguir els resultats obtinguts. 

Tot i això, l’estat d’emergència encara no ha finalitzat 
ni s’ha superat. L’evolució del mercat mostrarà, sens 
dubte, nous i evidents canvis. 

Massimo Paravisi - Co-Ceo

Paolo Covre - Presidente

Antonio Tartaro - Co-Ceo
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El present document representa la declaració ferma 
de caràcter no financer (en endavant, “Informe de 
Sostenibilitat”) de les societats que pertanyen al grup 
constituït pel grup líder IVS Group S.A. I les seves 
subsidiàries (en endavant, “Grup IVS” o “Grup”).

L’Informe de Sostenibilitat s’ha redactat per tal de 
garantir la comprensió de l'activitat del Grup, el seu 
desenvolupament, els seus resultats i l’impacte sobre 
aspectes ambientals, socials, referents al personal, 
al respecte dels drets humans, a la lluita contra la 
corrupció activa i passiva importants, tenint en compte 
les activitats i les característiques pròpies del Grup.
El perímetre de les dades i de la informació econòmica, 
social i ambiental continguts al present Informe de 
Sostenibilitat es compon de les societats controlades i 
consolidades íntegrament, coincidint amb el perímetre 
de l’Informe Anual Report 2020 del Grup1. Les possibles 
modalitats de representació de les dades quantitatives 
que puguin diferir d’allò exposat anteriorment 
s’indiquen al document amb les notes corresponents.
D’altra banda, per tal d’oferir una representació adient 
del rendiment i garantint la precisió de les dades, s’ha 
limitat al màxim el recurs, de tal manera que es basin 
en les millors metodologies disponibles i s’especifiquen 
degudament.

L’Informe de Sostenibilitat s’ha redactat conforme els 
“GRI Sustainability Reporting Standards” publicats l’any 
2016 per la Global Reporting Initiative (GRI), segons un 
nivell d’aplicació “Core”.

Al final del següent document s’inclou la taula 
d’indicadors GRI, amb un resum dels indicadors 
obtinguts i les respectives pàgines de referència per tal 
de consultar-los.

De manera voluntària, l’Informe de Sostenibilitat 
s’ha sotmès a un examen limitat (“limited assurance 
engagement”) per part d’EY S.p.A. que, un cop 
finalitzada la tasca, ha emès la corresponent relació que 
s’adjunta al propi Informe, conforme els criteris indicats 
al ’“International Standard on Assurance Engagements 
ISAE 3000 (Revised) – Assurance Engagements 
Other than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information” (“ISAE 3000 Revised”).

Les dades i la informació inclosa a l’Informe fan 
referència a l’exercici 2020 (des de l’1 de gener fins al 
31 de desembre) i amb finalitat comparativa i on es 
disposa, a l'exercici anterior.
La periodicitat de publicació de L’informe de 
Sostenibilitat té una freqüència anual. 

Per obtenir qualsevol informació sobre l’Informe de 
Sostenibilitat, poseu-vos en contacte a través de l’adreça 
de correu electrònic investor.relation@ivsitalia.com.
El present Informe de Sostenibilitat està disponible a la 
secció del lloc web del grup dedicada a la sostenibilitat 
(www.ivsgroup.it).

El document ha estat aprovat pel Consell d’Administració 
d’IVS Group S.A. amb data 31/03/2021.

1. Per què fa a les dades econòmiques, per disposar de més informació, consultar el compte econòmic consolidat de l’Informe Anual 2020 d’IVS 
Group S.A. Per què fa a les dades referents al personal, per disposar de més informació, consultar la Secció 33 - Despeses per al personal - de 
les Notes explicatives de l’Informe Anual 2020 d’IVS Group S.A. Per consultar la llista de Societats del Grup consolidades íntegrament, consultar 
la Secció 6 - Group Information - de la Nota Integrada de l’Informe Anual 2020.



Aspectes temàtics Principal informació relacionada inclosa a l’Informe 
de Sostenibilitat

Capítol o paràgraf de l’Informe de 
Sostenibilitat

Qüestions ambientals • Consum d'energia
• Les emissions de gas d'efecte hivernacle
• Iniciatives per a la reducció del consum i de les emissions
• Certificacions obtingudes per la societat del Grup
             (UNI EN ISO 14001:2015; UNI CEI EN ISO 50001:2011)

La responsabilitat mediambiental

Qüestions socials
i Respecte vers els drets 
humans

• Donacions i patrocinis
• Iniciatives i activitats socials
• Salut i seguretat del consumidor
• Gestió de la cadena de subministrament
• Subscripció del Codi Ètic del Grup per part dels proveïdors
• Gestió de les relacions amb els proveïdors conforme els principis i 

els valors especificats al Codi Ètic del Grup
• Disposicions del Codi Ètic del Grup sobre la no discriminació dels 

treballadors i proveïdors (drets humans)
• Certificacions obtingudes per les societats del Grup (UNI EN ISO 

9001:2015; UNI EN ISO 22000:2018; UNI 10854:1999)

L'atenció al client
L’esforç pel territori

Qüestions referents al personal • Diversitat és igual a oportunitat
• Benestar dels treballadors
• Relacions industrials
• Formació i desenvolupament
• Salut i seguretat al lloc de treball
• Certificacions obtingudes per les societats del Grup (BS OHSAS 

18001:2007)
• (SA8000:2014 Ètica Social)
• Projecte ENWHP

La Responsabilitat vers les persones

Aspectes relacionats amb la 
lluita contra la corrupció activa 
i passiva

• Valoració del nivell de risc pel que fa a la corrupció
• Principis, valors i Codi Ètic
• Procediment per realitzar operacions amb parts associades 
• Model 231/2001
• Cursos de formació sobre el Model 231/01 (anticorrupció)
• Certificacions obtingudes per les societats del Grup (UNI EN ISO 

37001:2016 Anticorrupció)
• Eina de “Gap Analysis”
• Compliment de lleis i normatives
• Procediment Whistleblowing

Governança i gestió del risc
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59,6%

35,2%

5,2%

Proveïdors

274.015

Personal

Prestadors i accionistes

2020

EL GRUP IVS
El Grup IVS és un dels principals operadors italians 
dins el sector del serveis d’indústria alimentària i, 
concretament, el mercat de la venda, amb distribuïdors 
automàtics i semiautomàtics (“D.A.”), de begudes 
calentes, fredes i snacks.

• Distribuïdors automàtics de mitjana i gran 

dimensió, dividits en categories de producte 
(calent o mixte);

• Distribuïdors semiautomàtics de petites 

dimensions (OCS - Office Coffee Service). Els 
distribuïdors semiautomàtics.

L’any 2020, el Grup IVS ha servit més de 600 milions 
de consums a Itàlia, França, Espanya i Suïssa: és el Grup 
italià número u no només pel que fa a facturació, sinó 
també a cobertura territorial.
De fet, Itàlia és el centre operatiu d’un Grup amb més 
de 2.873 col·laboradors, una flota de prop de 2.266 
vehicles, amb més de 224.000 distribuïdors instal·lats, 
dels quals prop del 44% són de petites dimensions 
(semiautomàtics i Office Coffee System-OCS).

Valors econòmics distribuïts entre les parts 
interessades

Els serveis oferits, i concretament els serveis de la Divisió de vènding, sens dubte s’ha vist afectats, desestabilitzant 
l'Organització. Tot i això, el Grup IVS disposa de totes les competències tècniques, els recursos humans i financers 
necessaris per poder superar aquest gran repte. Malgrat aquest moment de crisi sanitària mundial, la visió d’empresa 
i l’estratègia del Grup IVS continuaran avançant, confiant en la pròpia capacitat de desenvolupament i innovació 
de la companyia, de manera que evoluciona positivament davant els nous reptes i desafiaments econòmics, 
ambientals i socials, dins la nostra activitat comercial, sense deixar de cercar valor en altres àmbits comercials.

El Grup IVS, amb seu legal a Luxemburg, opera a través 
de dos segments comercials:
La Divisió de vènding, amb 78 filials ubicades a Itàlia 
(57), Espanya (15), França (4) i Suïssa (2), organitzada 
de manera que integra verticalment l’activitat de 
preparació i revisió de distribuïdors automàtics. 
La Divisió Coin (el grup Coin Service és líder a Itàlia 
en activitats de gestió, transport i recompte d’efectiu 
de moneda metàl·lica, amb 10 filials distribuïdes 
pel territori nacional). De manera més específica, el 
nucli comercial d’aquesta Divisió comprèn un ampli i 
complet ventall d’activitats, entre les quals s’inclouen: 

ELS SERVEIS OFERITS I EL MODEL DE NEGOCI

retirada, lliurament, recompte, autenticació i confecció, 
eliminació i obtenció de moneda metàl·lica, així com 
transport de valors per compte propi i de tercers. 
L’any 2018, la Divisió Coin va iniciar el desenvolupament 
de noves aplicacions digitals, de telemetria i sistemes 
de pagament per al sector de vènding, i des del mes 
de juliol de 2019, amb l’adquisició de Moneynet SpA 
(institut de pagament autoritzat de la Banca Central 
Italiana), va ampliar la pròpia activitat, incloent-hi 
serveis de pagament i assistència tècnica de dispositius 
de pagament electrònic i basats en targeta (Point Of 
Sales) gestionats directament i indirectament.

14 El Grup IVS · Informe de Sostenibilitat 2020
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SOM CIUTADANS
DEL MÓN DEL GUST

Actualment, som líders a Itàlia i el segon operador a 
nivell europeu, amb una presència important a països 
com Espanya, França i Suïssa, desenvolupant-nos en 
altres països amb projectes i iniciatives específiques per 
a mercats europeus.
Les nostres filials:

2
a Suïssa

57
a Itàlia

15
a Espanya

4
a França



100 %

IVS GROUP 
S.A.

IVS Holland 
B.V.

IVS Italia 
S.p.A. CSH S.r.l.Fast Service 

Italia S.p.A.

100 % 100 % 100 %

S. Italia 
S.p.A.

100 %

Demomatic 
S.A.

80 %

20 %

99 %

87 %

25 % Coin Service 
Nord S.p.A.

53,3 %

Centy S.r.l.

28 %

Moneynet 
S.p.A. 76 %

Venpay 
S.p.A. 60 %

Coin Service 
S.p.A.92,7 %

44,4 %

15 %

Coinmat 
S.r.l.

90 %

13 %

IVS France 
S.a.S.

80 %

1 %S.C.I. +39

MB Web 
S.a.S.

Commerciale 
Distributori 

S.r.l.
SDA-DDS 

S.p.A.

Distribuzione 
2003 S.r.l.

Eurovending 
S.r.l.

IVS Sicilia 
S.p.A.

A.G. 
Consulting 

S.r.l.
Wefor S.r.l.

D.A.V.
S.L.

Valor 
Vending

S.L.U.

100 %100 %

70 %

100 %

100 %

100 %

Universo 
Vending 

S.p.A.

Ciesse Caffè 
S.r.l.

Ge.O.S. 
Group S.p.A.

50 %

33,3 %

5 %

5,4 %

100 %

100 %

75 %

100 %

Til Caff S.r.l. 

IVS Group
Swiss S.A.
en liquidació

Breakcotto 
S.r.l.

empresa social

Time 
Vending S.r.l.
(Empreses conjun-
tes amb Cremonini)

Llegenda: 

Llegenda dels països

SOCIETAT 
VÈNDING

SOCIETAT 
FINANCERA

SOCIETATS 
CONNECTADES

OFICINES DE 
REPRESENTACIÓ

FILIALS DIVISIÓ 
MONEDA

SOCIETAT
OCS

SOCIETATS PRODUCTORES 
DE DISTRIBUÏDORS 

AUTOMÀTICS

SOCIÉTÉ
CIVILE 

IMMOBILIÈRE

EMPRESES 
CONJUNTES

PAÏSOS BAIXOS ITÀLIA ESPANYALUXEMBURG SUÏSSA FRANÇA

El Grup IVS és una societat de dret luxemburguès amb 
presència a la Borsa de Milà (ISIN: LU0556041001)

L'ESTRUCTURA DEL GRUP

Amb data 31 de desembre de 2020, el Grup IVS 
presenta la següent estructura societària:

16 El Grup IVS · Informe de Sostenibilitat 2020
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GOVERNANÇA I 
GESTIÓ DEL RISC

El model de Gestió Corporativa del Grup IVS té en 
compte el complex context internacional on es troba 
immers el grup.
Els innumerables canvis dins l'escenari econòmic, social 
i polític dels darrers anys reclamen un govern societari 
sòlid, que tingui en compte els valors de totes les parts 
implicades i on els diferents òrgans societaris puguin 
debatre i interactuar.
El model de Gestió Corporativa és tradicional i s’orienta 
a una millora aplicant les millors pràctiques. Per tant, 
es compon de:

• El Consell d’Administració, amb els més amplis 
poders per executar totes les accions necessàries 
per tal d’assolir els objectius del grup generant 
valor d’empresa. Aquest Consell inclou 11 
components (1 < de 30 anys, 5 entre 30 i 50 anys, 5 

GESTIÓ CORPORATIVA

Composició del C.d.A.

> de 50 anys), dels quals 3 són dones.

• El Comitè de Control i Riscos, que té la finalitat 
de garantir el compliment dels procediments 
d’empresa en qüestió d’eficiència i eficàcia, així 
com la precisió i fiabilitat de les dades financeres. 

• L’Organisme de Vigilància (OdV), destinat a 
vigilar el funcionament i el compliment del 
Model d’organització, gestió i control conforme 
el Decret legislatiu 231/2001, així com de la seva 
actualització.

• El Comitè de Nòmines i Remuneracions, que 
proposa les polítiques de remuneracions dels 
administradors i els dirigents amb responsabilitats 
estratègiques.

18 El Grup IVS · Informe de Sostenibilitat 2020
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AN
AL

ISI
 DEL CONTESTO E RISK ASSESSMENT

1* Nominato dall’Assemblea

ENTERPRISE RISK 
MANAGEMENT

SISTEMA 
DI GESTIONE 
INTEGRATO

ANTITRUST

GENERAL DATA 
PROTECTION
REGULATION

ANTITRUST

GENERAL DATA 
PROTECTION
REGULATION

 

MANUALE

in
te
gr
at
e

in
te
gr
at
o

PROTOCOLLI

POLITICA

PROCEDURE

SISTEMA 
DI GESTIONE 

SICUREZZA
 ALIMENTARE

UNI EN ISO 22000:2018
ISO 10854:1999

SISTEMA 
DI GESTIONE 

QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015

 TQS
TOP QUALITY 

STANDARD
DISCIPLINARE

SISTEMA DI 
GESTIONE 

AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001:2015

RESPONSABILITA’ 
SOCIALE

SA8000:2014 

SISTEMA 
DI GESTIONE 

SICUREZZA E CSR
UNI EN ISO 45001:2018

UNI ISO 26000:2010

SISTEMA 
DI GESTIONE 

ANTICORRUZIONE
UNI ISO 37001:2016

MANUALE

ANALISI AMBIENTALE

POLITICA

PROCEDURE

MANUALE

POLITICA

PROCEDURE

MANUALE

POLITICA

PROCEDURE

PROTOCOLLI

PROCEDURE

POLITICA

MANUALE

POLITICA

PROCEDURE

DVR-PdA-DUVRI

POLITICA

PROCEDURE

PROTOCOLLI

PROCEDURE

CODICE

SISTEMA 
DI GESTIONE 

DELL’ENERGIA
UNI CEI EN ISO 

50001:2018

  

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

ORGANISMO 
DI VIGILANZA

COMITATO
CONTROLLO

E RISCHI

ANTIBRIBERY
OFFICER

COMITATO
NOMINE E

REMUNERAZIONE

COLLEGIO
SINDACALE 1

INTERNAL
AUDIT

IVS CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

ANTITRUST

GENERAL DATA 
PROTECTION
REGULATION

El compliment i el funcionament del sistema de control 
intern i de gestió dels riscos es garanteix amb revisions 
periòdiques dels següents òrgans: Comitè de control 
i riscos, Organisme de Vigilància, Responsable de 
Sistema Integrat i des d’aquest any l’Auditoria Interna.
La gestió dels riscos, que inclou els riscos interns, externs, 
ambientals, socials, industrials, polítics i financers, és 
part integrant de l’estratègia de creixement del grup i, 
bàsicament, per al desenvolupament del seu sistema 
de govern societari.
La seva correcta gestió permet protegir les parts 
implicades (empleats, clients, proveïdors, accionistes, 
etc.) i l’activitat del grup.

EL SISTEMA DE CONTROL INTERN I LA GESTIÓ DELS RISCOS COMERCIALS

Per tal de reduir els diversos tipus de risc, el grup 
adopta una perspectiva prudencial que es concreta 
en un control constant dels riscos, per tal de poder 
avaluar anticipadament els possibles efectes i aplicar 
les accions necessàries per reduir-los i compensar-los. 
Aquesta perspectiva s’aplica a totes les tipologies de 
risc potencialment rellevants per al grup. 
El conjunt de l’activitat i la naturalesa del Nucli comercial 
de les societats del grup que operen en diversos 
sectors ha comportat l’activació d’un control puntual 
del Sistema Integrat per tal de fomentar accions per 
reduir els riscos a nivell operatiu segons la normativa 
aplicable.
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IVS Group S.A. disposa d’una adreça de correu electrònic 
per informar sobre qualsevol tipus de violació del 
Codi Ètic i el Model 231/01. Aquesta adreça protegeix 
i garanteix la confidencialitat de la identitat de 
l’informant, ja que el titular de l’adreça és extern a la 
societat del grup.
Les societats proposen als seus empleats, proveïdors, 
clients i col·laboradors a informar sobre qualsevol 
tipus d’irregularitat a través de l’adreça electrònica 

PROCEDIMENT WHISTLEBLOWING

PILARS DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

whistleblowing.gruppoivs@gmail.com
Aquesta informació arriba a l’Organisme de Vigilància 
(“Subjecte receptor”), que es compromet a enviar una 
primera resposta a l’informant ens un període de 15 
dies.
El Subjecte receptor disposa de la facultat, segons les 
necessitats, d’implicar altres funcions competents de la 
companyia per tal de gestionar la informació, després 
de disposar-la anònimament.

Àmbit Finalitat Divisió de vènding Divisió Coin

Codi Ètic Defineix els principis ètics i morals base de les normes de conducta 
que els actors interns i externs del grup han d’acomplir.

✓ ✓

Model d’Organització de  
gestió i control ex Decret 
legislatiu 231/01

Garanteix que les activitats de l’organització es desenvolupin 
conforme el Decret i evitar i sancionar possibles comportaments 
objecte d’ofensa inclosos al Decret.

✓ ✓

Codi anticorrupció Garanteix la màxima transparència i precisió en la gestió de les 
relacions amb terceres parts tenint en compte especialment 
l’Administració pública.

✓ -

Procediment per realitzar 
operacions amb parts 
associades

Defineix i determina les parts implicades i identifica els 
procediments que cal adoptar sempre que hi hagi transferiment de 
recursos, serveis i obligacions.

✓ -

Privacitat-GDPR S’han desenvolupat una sèrie d’accions per tal de fomentar una 
“cultura” de protecció de les dades i confidencialitat de la informació 
de treballadors, clients i proveïdors.

✓ ✓

Codi antimonopolis  Es proposa il·lustrar els continguts de la normativa sota a tutela de 
la competència i oferir una guia pràctica sobre els comportaments 
que cal adoptar en situacions específiques que poden originar 
possibles violacions antimonopolis.

✓ -

Model antireciclatge Evita i controla les anomalies per tal d’informar sobre possibles 
operacions sospitoses de reciclatge.

- ✓

Autenticació dels diners Detectar les monedes sospitoses de falsedat, conforme al D.M. n. 21 
d’abril de 2015 (normativa específica de sector)

- ✓

ÍNDEX DE LEGALITAT2 Promoure els principis ètics en el comportament de la companyia, 
premiant l'esforç de les empreses que milloren el propi impacte 
social i ambiental.

✓ ✓

SEGURETAT Identifica els riscos de seguretat dins la gestió operativa dels serveis 
(seguretat al lloc de treball, seguretat d’infraestructures, seguretat 
tecnològica, seguretat de les dades i de la xarxa, etc.).

 - ✓

2. Per a les Societats del Gruppo IVS Sicilia S.p.A., SDA-DDS S.p.A. i Eurovending S.r.l.
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MAPATGE DE LES PARTS IMPLICADES DEL 
GRUP IVS I ANÀLISI DE MATERIALITAT

L’any 2017, el grup va realitzar un mapatge detallat de 
les principals parts implicades amb les que manté un 
diàleg i que orbiten dins l’esfera de les seves activitats, 
identificant-ne posteriorment el grau d’influença i 

Mapa de les parts implicades del Grup IVS

dependència que comporten respecte del grup.
L’any 2020, s'actualitza l’anàlisi i s’identifiquen 8 grups 
de parts implicades.

Consumidors 
finals

Comunitat 
local

MitjansProveïdors i 

socis

ClientsAccionistes i 
financers

Empleats i
col·laboradorsInstitucions
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La matrice di materialità 2020

Rellevància per al Grup *IVS
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-
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L’analisi di materialità 2020

L’anàlisi de materialitat es desenvolupa conforme 
els criteris definits per la Global Reporting Initiative. 
Enguany, l’activitat s’ha realitzat amb la formalització 
d’un qüestionari amb uns 30 socis externs de diversos 
sectors, per tal d’analitzar la importància atribuïda a 
qüestions de sostenibilitat específiques del sector i el 
context de referència.
El procés identifica 15 temàtiques materials, reflectint 
l’important impacte econòmic, ambiental i social 
del grup. Aquestes temàtiques es resumeixen dins la 
matriu de materialitat, que sobre l’eix de les abscisses 
representa la importància de les temàtiques per al Grup 
IVS, i sobre l’eix de les ordinals representa la importància 

Matriu de materialitat del Grup IVS

de les mateixes per a les parts interessades.
Les temàtiques que s’identifiquen es poden 
reconduir a 5 macro àrees: Gestió i ètica comercial, 
rendiment econòmic, desenvolupament ambiental, 
desenvolupament social i desenvolupament de 
producte. Els aspectes més importants per al Grup 
IVS i per a les seves parts implicades es situen dins el 
quadrant superior dret i són una prioritat estratègica 
per al grup. 
A més de les temàtiques materials identificades, 
s’identifiquen 6 temàtiques no materials però que són 
igualment importants per el Grup IVS.
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Les activitats del Grup IVS impliquen un gran nombre 
de parts implicades: milions de consumidors que cada 
dia prenen un cafè a la feina o a llocs públics; milions 
de treballadors diversos països, a les seves filials amb 
els companys o a casa, amb les seves famílies; milions 
de proveïdors i molts inversors de dèbit i de capital. Així 
doncs, per tal de definir la nostra estratègia i realitzar 
les nostres operacions diàries, valorem especialment i 
ens esforcem per augmentar els efectes positius de 

la nostra activitat.

El nostre informe sobre sostenibilitat només és un 
resum de tot allò que volem fer per les persones, no 
només per als nostres treballadors, per la seva seguretat 
i el seu benestar, sinó per a totes les comunitats locals 
on treballem i vivim. 
La nostra companyia, tot i no ésser un gran grup, és 
una de les més avançades a nivell local, millorant la 
perspectiva del benestar empresarial (per exemple, 
llars d’infants internes, contractes laborals innovadors, 
etc.) per sentir-s’hi bé i conservar els nostres recursos 
humans.

Les activitats específiques d’economia circular ja 
estaven presents abans que aquesta definició es posés 
de moda: per citar-ne un exemple, fa molts anys que es 
gestiona la recuperació i el reciclatge dels fons de cafè 
amb volums en augment, proposant a les autoritats 
competents altres modalitats eficients per aplicar el 
nostre sistema logístic per gestionar i reciclar materials 
en benefici de comunitats més grans. L'ús responsable 
i respectuós dels recursos naturals, de l’energia i l’aigua 
no és un aspecte nou per a nosaltres, ens acompanya 
des de fa molts anys.

Els esforços que sempre fem en els nous productes 
i serveis que oferim també es destinen a millorar 
l'educació alimentària, així com la consciència, la 
fidelitat i a satisfacció dels nostres clients.
Cada dia oferim milions de cafès, begudes i snacks, 
amb la missió d’oferir una agradable pausa i autèntics 
moments de relax als nostres clients. Qualsevol 
decisió, qualsevol element de la nostra activitat ha de 
ser coherent amb aquesta missió, essent sostenible i 
basant-se en criteris científics, numèrics i objectius. 

Durant els darrers mesos, la humanitat s’ha enfrontat a 
un repte incert.
Hem hagut de fer front a l'emergència sanitària de la 

Covid-19, que inevitablement genera canvis profunds 
respecte anys anteriors. 

Hem aplicat moltes mesures per protegir la seguretat 
de les persones, dins i fora de les nostres seus, així 
como dels nostres clients. Segons la guia publicada pels 
Governs i els Ministeris de Salut de la Unió Europea, 
hem adoptat nous procediments per combatre el virus 
als llocs de treball, per garantir que els distribuïdors 
automàtics s’higienitzen contínuament, disposant de 
tots els dispositius necessaris (mascaretes, guants, 
gel higienitzant, etc.), tot per evitar una possible 
transmissió del virus. 

Ens sentim orgullosos de que, fins i tot en aquest període 
incert de la pandèmia, hem continuat en contacte amb 
els nostres clients, oferint-los un cafè, com una mena 
d’"abraçada” càlida. 
El sistema econòmic està canviant. Tots tenim 
l’oportunitat d’accelerar els nostres canvis, amb 
innovació sostenible, amb nous models de fer negoci, 
amb la mateixa missió, potser més orientada a les 
persones.

Francesco Ferrari - Responsable de Sistema Integrat

Luca Cambiaghi - Responsable de Balanç Consolidat

Laura Rodríguez - Responsable de Oficina de 
Màrqueting
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217.689
GJ

77,88%
RECICLAT

22,12%
ELIMINAT

13.162 t CO2 eq
EMISSIONS D’OBJECTIU 1

3.200 t CO2 eq
EMISSIONS D’OBJECTIU 2

CONSUMS 
ENERGÈTICS

DESTACATS

EMISSIONS

RECUPERACIÓ 
DE RESIDUS
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EMPLEATS

KWhe 78.740
Energia neta

Kg 52.565
CO

2 no emès 

14.724
TEP estalviats

FONS
CAFÈ

2.873
EMPLEATS

67,1%
EMPLEATS

AMB UNA EDAT

ENTRE ELS 30 I 

50 ANYS

98,9%
EMPLEATS
AMB CONTRACTE
INDEFINIT

80 mil dispensacions cada 
mes

60 distribuïdors instal·lats 

en augment

8 persones implicades

2 tutors/carregadors

LA RESTAURACIÓ
#diversamentautomàtica



IVS Group S.A.

IVS Italia S.p.A.

S. Italia S.p.A.

IVS Sicilia S.p.A.

SDA-DDS S.p.A.

Eurovending S.r.l.

Auto-Bar S.r.l.

Wefor S.r.l.

IVS France S.A.S.

DAV S.A.

Demomatic6

AG Consulting S.r.l.

Commerciale Distributori S.r.l.

UNI EN ISO 
9001:2015

UNI EN ISO 
14001:2015

UNI EN ISO 
22000:2018

BS OHSAS 
45001:2018

UNI CEI EN ISO 
50001:2011

UNI ISO 
37001:2016

UNI ISO 
39001:2016

UNI ISO 
26000:2010

TQS/AQS3/ACV4 

FGAS

SA 
8000:2014

UNI 
10854:1999

CERTIFICACIONS 
VOLUNTÀRIES

La transparència en les relacions amb els nostres 
proveïdors es garanteix amb l’aplicació de normes i 
mecanismes que permeten conèixer la seva fiabilitat 
tècnica i professional, així com la seva situació 
econòmica i patrimonial i l’activitat realitzada en 

qüestió de responsabilitat social i ambiental respecte 
de la categoria a la qual pertanyen: sector alimentació, 
sector serveis, sector de tecnologia i hardware, sector 
de manteniment, sector d’assessoria, etc.

UNI EN ISO 
9001:2015

UNI EN ISO 
14001:2015

UNI 
10891:2000

UNI EN ISO 
22000:2018

UNI 
10854:1999

BS OHSAS 
45001:2018

UNI CEI 
EN ISO 

50001:2011

UNI ISO 
37001:2016

UNI ISO 
39001:2016

SA 
8000:2014

Coin 
Service5 X X X

Venpay X X

Moneynet X X

Certificacions obtingudes l’any 20197; programat per al 2022.

3. Certificació de qualitat espanyola del sector vènding
4. Certificació de qualitat de l'Associació Catalana de Vènding
5. Extensió de la certificació UNI EN ISO 9001 a la seu de Faggiano (TA)
6. Extensió de les certificacions 2020: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 22000:2018, BS OHSAS 45001:2018.
7. Certificacions obtingudes de les societats citades
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Vènding responsable, i amb aquest principi 

reconeix els objectius de sostenibilitat establerts per 
les Nacions Unides, concentrant els nostres esforços en 
diversos àmbits, intentant aportar més garantia per al 
benestar de la humanitat i el planeta fomentant:

• La seguretat alimentària, creant associacions amb 
proveïdors internacionals;

• Una alimentació sana i natural;
• La salut i el benestar dels nostres treballadors;

LA PERSPECTIVA DEL GRUP IVS PER A LA SOSTENIBILITAT

LA SOSTENIBILITAT
PER AL GRUP IVS 

• Una educació de qualitat, igualitària i inclusiva;
• La igualtat de gènere i donar suport a l’emancipació 

femenina;
• La gestió de l’aigua eliminant el malbaratament;
• Una feina digna, inclusiva i sostenible per a tothom;
• Modela sostenibles de producció i consum;
• Accions destinades a combatre el canvi climàtic;
• Millora constant de l’entorn laboral;
• La valorització d'un comerç imparcial i solidari.
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Descripció del procés de subministrament del servei a partir de la fase 
de recepció dels productes a les Unitats Locals

Gestió DA

Emmagatzematge

Producció i 
transport de 

tercers no consi-
derat

Recepció de 
producte i 
accessoris

· Consum d'energia
· Producció de 
residus
· Consum de 
productes químics
· Consum d’aigua

· Consum d’aigua
· Consum d'aliments
· Consum d'energia
· Producció de 
residus

Per als DA en casos 
de revisions i/o 
substitucions

· Consum de 
carburant

Transport TransportSubministrament i 
distribució
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Respectar el medi ambient també significa estalviar 
energia reduint el consum inútil, un objectiu que vol 
assolir el Grup IVS gràcies a una política mediambiental 
a llarg termini, planificant, realitzant i controlant molts 
projectes dirigits a l’estalvi energètic contaminant, 
la reducció de les emissions i, en general, la gestió 
responsable dels recursos emprats. Algunes de les 
solucions adoptades per protegir els diferents consums 
són: 

• Selecció de distribuïdors automàtics amb 
característiques tècniques molt precises i dotades 
de funcions especials per a l’estalvi d’energia; 

• Ús de bosses de polietilè amb matèria prima 
reciclada per a la recollida diferenciada;

• Destrucció de documents en paper (Societat Coin 
Service): nou mètode de registre documental 
digital a la seu d’Empoli, amb una important 
reducció de documents en paper; 

• Adquisició d’aparells amb programes d’estalvi 
d’energia incorporats; 

• Control i valoració per a la reducció dels 
consums  d’energia elèctrica, aigua i maquinària 
i sensibilització de tot el personal sobre els 
comportaments de sostenibilitat energètica;

• Tancament automàtic a hores prèviament 
establertes d’una sèrie de dispositius de l’empresa  
(impressores, ordinadors, monitors, etc.); 

• Associacions amb proveïdors que s’encarreguin 
de consumir el CO2 emès per subministrar el seu 
servei mitjançant processos de descarbonització i 
reforestació del planeta  (Way2Global);

• Substitució i compra de vehicles de nova generació 
amb baix impacte mediambiental;

• Augment en l’ús de material reciclat;
• Impuls vers un procés de desmaterialització dins 

l’àmbit d’alguns procediments interns;
• Projecte Green Water per a la reducció de PET.
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L'objectiu del Grup es caracteritza per un esforç constant i una política mediambiental 
a llarg termini.

11
Solucions adoptades 

per tal de combatre el 
risc de canvi climàtic

ELS ESFORÇOS PER AUGMENTAR 
L’EFICÀCIA DEL GRUP



El control es du a terme amb el sistema BI, que detecta immediatament els pics i/o els excessos de consum d’energia 
en il·luminació i equipaments.
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Millora del rendiment del 
sistema d’il·luminació de 
neó amb bombetes LED

+50%8

Reducció del consum 
mitjà a les filials 

adaptades

Hem passat d’un sistema d’il·luminació amb neons a un sistema amb LED, per a un 
major estalvi mediambiental.

IVS Ciampino

IVS Quarrata

IVS Pedrengo

IVS Ciampino

IVS Quarrata

IVS Pedrengo 5.7%

8. El valor de reducció indicat es refereix a les oficines de *Seriate i *Pedrengo. la comparació en tots els llocs i el valor relatiu s'indicarà l'any 
el pròxim.
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1,49

18

Pla d’instal·lació de 
panells fotovoltaics a les 
cobertures logístiques

El programa d'instal·lació dels sistemes per al fotovoltaic degut al període pandèmic 
es reprendrà tan bon punt sigui possible.

Inversions per adaptar els 
immobles al risc sísmic Filials amb

adaptació sísmica

Realitzada la millora de la resistència sísmica en 18 immobles
de propietat.

9. La dada és provisional sobre la instal·lació dels sistemes en les dècades vinents.

milions de kWh 
produïts amb 
energia solar



Per a l’adquisició de noves estacions de treball i blocs 
de notes comptem amb DELL Technologies, una 
empresa que fa anys que col·labora i dóna suport a la 
sostenibilitat ambiental.
Els productes adquirits estan certificats “Energy Star”, 
“80 Plus”, “EPEAT” i “TCO”.

A més d’una millora de l’eficàcia energètica, DELL 
confirma:

“Hem fet passos de gegant per augmentar el nostre 
ús de plàstic reciclat postconsum  i fibra de carboni 
regenerada, obtenint-ne fins a un 60% de plàstic reciclat 

al portafolis OptiPlex2. El nostre objectiu és que l’any 
2030 el 100% dels nostres embalatges estigui fabricat 
amb materials reciclats o renovables”.
L’any 2020, el Grup IVS adquireix 68 nous configuracions 
de treball per tal de millorar l’eficàcia energètica i 
dedicant atenció als materials amb què s’elaboren.
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+6%Ordinador i monitor: millora 
del rendiment energètic, 
atenció del medi ambient

Adquirim ordinadors i monitors que respectin el medi ambient.

Ordinador i bloc de 
notes sostenibles 
respecte del 2019
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El tema de la responsabilitat ver el medi ambient 
avui és molt actual i visible, fins i tot més degut a la 
pandèmia que aquest darrer any ha atret l’atenció a 
nivell mundial, demostrant que una reducció dràstica 
de circulació de mitjans i persones ha despertat de nou 
i ha “netejat” el nostre planeta.
Per això, el Grup IVS continua invertint en sostenibilitat, 
amb l’ànim d’augmentar la sensibilització sobre aquesta 
qüestió entre les persones de la companyia. 

Entre les activitats que afavoreixen el medi ambient 

a les seus, es duen a terme projectes per: 
 
• reduir i recuperar els residus 
• optimitzar el consum d’energia amb un sistema 

central de control 
• optimitzar viatges de feina amb un consum de 

recursos reduït
• reduir el consum d'aigua i l’escalfament d’aquesta 

amb un baix consum d’energia

Es dedica una atenció especial a les mesures 

aplicades al medi ambient exterior: 

• cursos de reciclatge per mantenir un comportament 
responsable amb el medi ambient

• Planificació dels transports optimitzada per reduir 
els quilòmetres en buit

LA RESPONSABILITAT 
MEDIAMBIENTAL

Defendre el medi ambient és un deure que tots tenim amb la vida.

Els principis 
generals per 

conservar el medi 
ambient



Itàlia França Espanya Suïssa

85,0%

5,5%

0,4%9,0%

217.689 GJ
2020

84,8%

5,4%

0,5%9,2%

264.311 GJ
2019

Consums energètics del Grup per país
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-17,6%

El consum d’energia del Grup el 2020 registra un total 
de 217.689 GJ, amb una reducció del 17,6% respecte 
de l’any anterior. Aquests valors, i els valors que es 
presenten seguidament, s’han vist afectats per un 

període de tancament obligatori degut a la pandèmia. 
El 85,00% del consum correspon a les seus italianes, 
seguit d’Espanya (9,00%), França (5,5%) i Suïssa (0,4%). 

Els consums energètics
Consum reduït 

respecte del 2019

La reducció del consum energètic s’aplica a tots els territoris del Grup.



[GJ] De l'1 de gener al 31 de desembre de 
2020

De l'1 de gener al 31 de desembre 
de 2019

Energia elèctrica

Comprada 35.779 39.198

Autoproduïda 17310 159

    de la qual s'ha venut/introduït a la xarxa 6611 14

El consum d’energia elèctrica, en part adquirida i en part autoproduïda, utilitzada per a l’escalfament, la producció 
d’aigua calenta sanitària, la il·luminació de les oficines i els magatzems, l’alimentació dels vehicles elèctrics i 
l’alimentació dels distribuïdors automàtics amb quadres elèctrics específics i propietat del grup equival al 16,5% 
del consum energètic total.
Per a l’any 2020, el grup espera una reducció de l’energia elèctrica adquirida en xarxa.

COMENTARI

10. Dada estimada com a mitjana respecte del trienni 2017/2019.
11. Dada estimada proporcionalment a la reducció d’energia elèctrica adquirida per la seu de Rovello Porro (en la qual s’instal·la el sistema 
fotovoltaic).
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16,5%

Els consums d'energia elèctrica del grup

Els consums d'energia 
elèctrica del grup

El consum energètic es controla constantment.

Consum d’energia 
elèctrica adquirida i 

autoproduïda



Composició del parc de vehicles del Grup per tipus de combustible

[GJ] De l'1 de gener al 31 de desembre de 
2020

De l'1 de gener al 31 de desembre 
de 2019

Gasoil 166.902 206.587

Gas natural 12 11.410 13.694

GLP 1.139 1.352

Benzina 2.285 3.335

2020 2019

TOTAL [Núm. vehicles] 2.266 2.750

Gasoil 92,5% 93,6%

Metà 2,6% 2,6%

GLP 1,6% 1,4%

Benzina 2,3% 1,7%

Elèctrics 0,9% 0,9%

Consum  energètic del grup per tipus de combustible

Els consums energètics 
per tipus de combustible 
del grup

Més importància dels mitjans de transports sostenibles ecològicament.

Vehicles amb metà, 
GPL i elèctrics

El 31 de desembre de 2020, la flota del Grup IVS comptava amb 2.266 vehicles de nova generació pràcticament en 
tots els casos, registrant un augment del 17,6% respecte l'any 2019. 

12. El consum de gas natural s'utilitza per a la producció de calor (escalfament i aigua calenta sanitària) i per abastir vehicles amb metà.
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5,1%
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Els consums energètics 
per tipus de combustible 
del grup

L’any 2020, els consums energètics sobretot s'atribueixen a l'ús de gasoil per a camions, amb una incidència del 
76,7% sobre el total. El consum energètic residual del grup, sense el consum d’energia elèctrica, s'atribueix al gas 
natural (5,2%), el GLP (0,5%) i la benzina (1,1%). 
El grup ha decidit no invertir encara en vehicles elèctrics degut a les dificultats objectives existents a l’hora de 
recarregar-los en trajectes llargs. 

COMENTARI



Emissions de gas d'efecte hivernacle per tipus (Objectiu 1 i Objectiu 2) i país13
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13. Les emissions de l'Objectiu 2 s'expressen en tones de CO2, però el percentatge de metà i protòxid de nitrogen té un efecte insignificant 
en les emissions totals de gas hivernacle (CO2 equivalents), tal i com es dedueix de la bibliografia tècnica de referència (factor d’emissió per 
combinació elèctrica nacional - font AIB).

De l'1 de gener al 31 de desembre de 2020 De l'1 de gener al 31 de desembre de 2019

Objectiu 1 
[t CO2 eq]

Objectiu 2 
[t CO2]

Objectiu 1 
[t CO2 eq]

Objectiu 2 
[t CO2]

Itàlia 10.979 3.086 13.596 4.101

França 801 13 949 19

Espanya 1319 100 1.668 152

Suïssa 63 0,4 88 1

GRUP IVS 13.162 3.200 16.302 4.273

-19,3%

Les emissions que té en compte el Grup IVS es 
classifiquen en dues categories:

• Emissions directes - Objectiu 1 - Les emissions 
directes de gas hivernacle derivades d'emissió de 
combustió de calderes, vehicles, etc. propietat del 
grup;

• Emissions indirectes – Objectiu 2 (hem basat 

Disminució de les emissions de CO
2
.

Les emissions de gas
d’efecte hivernacle

en ubicacions geogràfiques)- té en compte les 
emissions de gas hivernacle derivades de la 
generació d'energia elèctrica adquirida per la 
companyia. L'electricitat adquirida es defineix com 
a electricitat comprada o, també, transportada als 
límits organitzatius de l'empresa. Les emissions 
d'Objectiu 2 es produeixen físicament on es genera 
l'electricitat.

Emissions de 
CO2 Objectiu 1 

respecte del 2019
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Les emissions de gas
d’efecte hivernacle

Les emissions totals de CO2 equivalent del grup han estat de 13.162 tones d'Objectiu 1, un 19,3% menys respecte 
l'any 2019 i 3.200 tones d'Objectiu 2, un 25,1% menys, conforme el desenvolupament dels consums energètics.

COMENTARI
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Un esforç constant per recuperar i aportar valor als residus.

La producció i recuperació 
dels residus12

[t] De l'1 de gener al
31 desembre de 2020

De l'1 de gener al
31 desembre de 2019

Perillosos 372 345

Reciclatge 317 280

Eliminació 55 65

No perillosos 2.286 2.824

Reciclatge 1.725 2.306

Recuperació 28 21

Descàrrega 31 26

Incineració 239 223

Emmagatzematge 139 173

Altres * 124 75

TOTAL 2.658 3.169

Producció de 
residus respecte 

del 2019

Una aposta constant per la recuperació i valorització dels residus.

Residus produïts pel grup segons tipus i mètode d'eliminació14

-16,1%

14.  Pel que fa a totes les societats del Grup, les dades no inclouen els residus eliminats directament per les societats del municipi competent.
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No perillosos Perillosos

86%

14%

2.658 t
2020

El grup principalment produeix residus relacionats 
amb l'activitat de gestió dels magatzems i les oficines, 
amb un total de 2.658 tones de residus, amb una 
disminució del 16,1% respecte del 2019.

El 14% dels residus produïts es classifiquen com a 

perillosos, mentre que l’índex restant correspon a 

residus no perillosos (86%). 

[t] reciclats eliminats reciclats/recuperats descàrrega/incineració/
emmagatzematge i altres

Itàlia 313 48 1.336 206 

França 0 7 40 272

Espanya 4 0 378 0 

Suïssa 0 0 0 55 

GRUP 317 55 1.753 533

Tones de residus produïts l’any 2020

La producció i recuperació 
dels residus
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Producció % 2020 % 2019

Metalls ferrosos 87,17 72,59

Metalls no ferrosos - 3,68

Plàstics - 9,12

Components elèctrics i electrònics 5,39 9,62

Fracció de residu 7,43 5,00

Materials obtinguts del tractament de la maquinària fora d'ús (CER 
16.02.14) de IVS Group15

DESTÍ FINAL
16.02.11

DESTÍ FINAL
16.02.11

% reciclatge i recuperació 94,70 91,20

% Eliminació 5,30 8,80

Percentatge de recuperació de maquinària fora d'ús de IVS Group i IVS 
Italia S.p.A. Amb codi CER 16.02.11* i 16.02.1416

15. Mitjanes pesades en proveïdors ERP i ESO, similars al 76,24% del total de residus descarregats.
16. Mitjanes pesades en proveïdors ERP, ESO Recycling, Gruppo Fiori, Cancellieri i Remedia, similars al 95,35% del total de residus descarregats.

Output % 2020 % 2019

Metalls ferrosos 72,00 72,66

Metalls no ferrosos 3,35 3,07

Plàstics 8,23 7,50

Components elèctrics i electrònics 8,73 8,66

Oli - 0,20

Gas refrigerant - <0,1

Fracció d’eliminació (incloent-hi oli i gas refrigerant) 7,69 7,88

Materials obtinguts del tractament de maquinària fora d'ús (CER 
16.02.11*) d’IVS Group i IVS Italia S.p.A.15

La producció i recuperació 
dels residus
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Eliminació Reciclatge i recuperació

95%

5%

Destí final
CER 160211

2020

Eliminació Reciclatge i recuperació

95%

5%

Destí final
CER 160211

2020

Eliminació Reciclatge i recuperació

88,95%

11,05%

2019

Destí final
CER 160211

Un menor malbaratament de material, l'allargament de la vida útil de la maquinària, així com la disminució de la 
quantitat de material destinat a eliminació són conseqüències evidents de la política de reutilització i reciclatge 
adoptada pel Grup.

COMENTARI

La producció i recuperació 
dels residus
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17. Font: Dades Istat. L’estudi mostra la despesa mitjana de les famílies italianes durant l’any 2013 per a l’energia elèctrica necessària per a: 
escalfament de la casa, escalfament de l’aigua, subministraments, consums i despeses de biomassa, il·luminació i electrodomèstics. S'estima un 
cost de l’energia elèctrica equivalent a 0,21 €/kWh.

Mesura 2020 2019 2018 2017

Fons de cafè emprats t 127 98 82 74

Energia elèctrica produïda kWhe 78.740 60.760 50.840 45.880

Energia tèrmica produïda kWht 101.600 78.400 65.600 59.200

CO
2
 no emès kg 52.565 44.418 37.166 33.540

TEP estalviats TEP 14,724 11.362 9.507 8.580

Objectius assolits

+29,6%

S’han afegit 2 seus més a les 6 que hi participen en la 
recollida de fons de cafè.
Aquesta any s’han lliurat prop de 127 tones de fons de 
cafè (+30%). El material recollir, lliurat a una empresa 
especialitzada en la conversió de matèria prima, 
s’introdueix en el cicle d’alimentació d’instal·lacions de 
biogàs. 
La quantitat d’energia produïda equival al consum 

mitjà anual de 29 famílies (considerant un nucli 

familiar de 4 persones).

Producció d’energia neta 
del cafè

Altres deus d’VS Italia s’han afegit al projecte de recollida de fons de cafè.

Energia neta 
produïda respecte 

del 2019
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Suport a la
reforestació18

 

 

 

500

Aquesta any, Reforest Action ha dut a terme la reforestació de zones degradades al Perú amb la plantació d’un total 
de 500.000 arbres, tot això gràcies a les aportacions de 2.500 col·laboradors, entre els quals està IVS França, que ja 
va participar l’any anterior.

Plantem arbres per combatre la desertificació.

Milers d’arbres 
plantats gràcies el 
projecte Reforest 

Action

18. Les dades incloses fan referència a cada arbre i provenen de l’Associació Reforest Action.

Kg.150 CO2 absorbit

3 Refugis per a animals creats  

4 mesos d’oxigen produïts

1 hora de feina produïda
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Units contra la contaminació, perquè ens preocupem per la naturalesa.

Más Información
LLuuggaarr::    
HHoorraa::    
DDuurraacciióónn::    
CCoonnttaaccttoo::

Camino Rio Llobregat (Sant Feliu)
09,30 h.
2 horas
670302908
Eva.perez@ivsiberica.com

1m2 POR LOS RÍOS, EM BALSES Y PANTANOS

Orilla de la  
corriente del  
Llobregat
7 marzo 09.30h-
12.00h
Nos acompañas a limpiar el cauce 
del Rio Llobregat
Porque nos importa nuestro Medio Natural

DDeellttaa  ddeell  RRííoo  LLlloobbrreeggaatt
El Delta del río Llobregat ocupa 98 kilómetros cuadrados 
de llanura entre los macizos de Garraf y Montjuic; es un 
espacio de muchas especies animales como las aves, por 
ser paso obligado de las aves migratorias entre el Mar 
Mediterráneo, Europa y África.
Fauna
Se cuentan más de 360 especies de pájaros que van allí 
para anidar, descansar, invernar; entre las más llamativas 
están las aves acuáticas como la garza real, patos, 
cormoranes, martinetes. Son comunes los búhos, las 
lechuzas y el autillo tiene sus temporadas para aparecer. En 
invierno visitan los gavilanes y hasta cernícalos o 
halconcitos colorados. (Ver: Río Sumpul)
Flora
Se consiguen pinos piñoneros y juncales interdunares que 
sirven de hogar para las aves forestales. Las zonas de 
cultivo y cadenas de árboles más el clima suave y húmedo, 
son atractivos para las aves de todas partes del mundo. Por 
el frente del delta se da un proceso de salinización porque 
entra agua marina a los estanques y ésto hace que las 
ciénagas sean un poco más salobres y varían las especies 
vivientes.

360Neteja del riu
Llobregat, a Barcelona Espècie d’ocell 

aquàtic controlats 
amb la neteja del riu
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+1
Hardware i accessoris

He invertit en un nou centre de revisió a Trezzo sull’Adda.

Maquinària revisada per tipus i centres de revisió el 2020

Núm. Seriate Pomezia Modugno

Distribuïdor automàtic 3.786 3.462 517

Grup frigorífic 1.776 581 140

Sistema de pagament 3.271 5.926 0

Maquinària revisada per tipus i centres de revisió el 2019

Núm. Seriate Pomezia Modugno

Distribuïdor automàtic 7.298 5.742 1.108

Grup frigorífic 4.474 585 478

Sistema de pagament 5.644 4.933 0

Centre de revisió per a 
distribuïdors O.C.S.

FOCUS

Augment en l’ús de nous vernissos amb aigua bicomponent, un tipus de vernís amb menys impacte en el medi 
ambient, la salut i la seguretat dels treballadors respecte del tipus habitual que conté components químics.

Nou centre de revisió a Trezzo sull’Adda per augmentar la capacitat de recondicionament dels D.A. amb petites 
dimensions i processos dirigits a optimitzar el malbaratament:
• de components i materials
• D’aigua utilitzada per les activitats per esbandir amb un sistema de regeneració
• eliminació per recuperar matèria prima
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MÀRQUETING 
RESPONSABLE19

200.000 2.000.000

0 0

400.000 4.000.000

600.000 6.000.000

800.000 8.000.000

1.000.000 10.000.000

1.200.000 12.000.000

2019 2019

238.658

2020 2020

1.037.011
9.755.170

5.341.860

+82%
respecte del 2019

L’esforç per difondre una cultura alimentària basada en 
principi de sostenibilitat és l’objectiu de la direcció, tot 
i que l’any s’ha vist afectat per un tancament obligatori 

de l’activitat degut a la pandèmia, que ha generat una 
disminució general en els consums, afectant també 
aquest tipus d’snack.

Esforç per difondre una cultura alimentària basada en principis de sostenibilitat.

19. Cal recordar que les dades quantitatives respecte dels productes del Grup IVS especificats en aquest apartat fan referència a les següents 
societats: IVS Italia S.p.A., SDA- DDS S.p.A., Eurovending S.r.l., IVS Sicilia S.p.A., AUTO-BAR S.r.l., Wefor

Augment de 4.413.310 
accessoris biodegradables 

i compostables adquirits

Productes BIO venuts anualment Gots de PLA venuts anualment 
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2.000.000

0

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

20192020

6.068.500

1.056.000

718.700

8.983.600

+36%
respecte del 2019

Màrqueting responsable

Augmenta l’ús dels paletes de 

fusta, conforme a les polítiques 
mediambientals

paletes envoltat fusta

Número de paletes de fusta venuts

paletes autom fusta
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-67%
respecte del 2019

500.000

0

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

20192020

2.000.000

0

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.500.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

6.624.051

18.860.626

3.807.876

1.246.205

5.815.737
7.017.702

Màrqueting responsable

Número de productes venuts

Una disminució de 2.561.671 
unitats en el número de 

begudes a sense sucre o 

baixes en sucre

Productes sense gluten o 

sense lactosa venuts

+6%
sense gluten

-69%
sense lactosa

sense gluten sense lactosa

Número de productes sense gluten venuts
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4.0LA RESPONSABILITAT VERS 
LES PERSONES

L'atenció a la difusió de la responsabilitat a través de les persones.

Per al Grup IVS, continua la gestió i el desenvolupament 
de les relacions industrials amb Organitzacions Sindicals 
signatàries de contracte col·lectius nacionals aplicats 
per les societats del grup i de Representacions Sindicals 
Empresarials (RSA) que les mateixes han constituït dins 
el grup.

Entre els diversos projectes on participa el grup en 
aquest àmbit, destaca el “Laboratorio Cisl Impresa 
4.0”, creat per fomentar la reflexió sobre la disminució 
que comporten els nous models productius en qüestió 
de condicions de treball, producció i ocupació. Amb 
aquesta participació, el grup ha donat el seu suport 
les Federacions de Categoria per a la generació de 
propostes i iniciatives vàlides en l’àmbit dels aspectes 
esmentats anteriorment.

Així mateix, les RSA han participat en la signatura 
d’acords amb sindicats, sobretot pel que fa a acords 
referents a la instal·lació de sistemes de videovigilància 
i formació finançada. Sota sol·licitud de les RSA 
també es duen a terme reunions entre treballadors i 
la direcció de la companyia per tal de debatre sobre 
problemàtiques sorgides dins l’organització laboral, 
concretament sobre qüestions referents a aspectes 
ètics i socials. 

Les relacions industrials

El Grup IVS, amb la finalitat de difondre la cultura del 
servei i la qualitat a totes les filials, a més de fomentar les 
principals figures del negoci que desenvolupa el grup, 
com el personal encarregat del subministrament dels 
distribuïdors automàtics, atorga un premi per resultats 
denominat “Premi de Productivitat”, subscrit amb 
organitzacions sindicals a nivell nacional (contractació 
de 2n nivell).

Amb aquest premi, que evidencia el rendiment assolit 
en les activitats laborals de la companyia, el Grup 
IVS pretén augmentar la productivitat, la qualitat, 
la rendibilitat i l'eficàcia en qüestió d'organització 
del treball amb l'objectiu permanent de millorar la 
satisfacció i la fidelització del client.

Laboratorio Cisl 
d’empresa
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8

Compartir les claus de la Responsabilitat Social.

1. No fer servir o recolzar l’ús de treball infantil; 
2. No afavorir ni recolzar el “treball forçat i obligat”; 
3. Garantir un lloc de treball segur i saludable; 
4. Respectar el dret dels treballadors a formar part de 

les Organitzacions Sindicals; 
5. No realitzar cap mena de discriminació; 
6. No fer ús ni recolzar pràctiques disciplinàries, com 

El Grup IVS i la 
responsabilitat vers
les persones

càstigs corporals, assetjament físic o mental o 
abusos verbals; 

7. Adaptar l’horari laboral a la legislació i els acords 
nacionals i locals; 

8. Retribuir els treballadors segons el contracte 
laboral col·lectiu nacional.

Principis claus de la 
responsabilitat social
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3

Atenció constant a la gestió de la prevenció d’accidents al lloc de treball.

La salut i la seguretat dels 
treballadors

 El Grup IVS considera que la vigilància de la salut i la 
seguretat al treball és un deure irrenunciable, dedicant 
doncs els seus esforços a evitar accidents al lloc de 
treball amb l’aplicació d’un:  

• sistema de gestió de la seguretat que garanteix i 
assoleix els objectius establerts per a la vigilància 
dels treballadors;

• una anàlisi dels riscos per tal de valorar, gestionar 
i comunicar a totes les parts implicades (internes i 
externes) quines mesures s’han aplicat per eliminar 
o reduir els riscos al mínim;

• serveis medicina laboral per protegir i promoure 
la salut dels treballadors, mantenir i augmentar 
la seva capacitat laboral i mantenir un ambient de 
treball saludable i segur per a tothom;

• consultes als treballadors per tenir la garantia 
d’una informació veraç i actual sobre la presència 
de possibles riscos no detectats;

• formació específica sobre seguretat del treballador 
i considerar-la com un valor moral i ètic;

• promoció de la salut dels treballadors, estratègia 
per millorar la salut i el benestar de persones en 
l’àmbit laboral.

Accidents al lloc de 
treball
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La salut i la seguretat dels 
treballadors

2020 2019

Homes Dones Homes Dones

GRUP IVS

Total malalties professionals - - 2 -

Total accidents laborals 171 7 129 8

     dels quals accidents in itinere 3 1 6 2

     dels quals accidents al lloc de treball 168 6 123 6

     dels quals mortals - - - -

ITÀLIA

Total malalties professionals - - - -

Total accidents laborals 60 1 90 5

     dels quals accidents in itinere 2 - 4 1

     dels quals accidents al lloc de treball 58 1 86 4

     dels quals mortals - - - -

FRANÇA

Total malalties professionals - - - -

Total accidents laborals 12 2 18 2

     dels quals accidents in itinere 1 1 1 1

     dels quals accidents al lloc de treball 11 1 17 1

     dels quals mortals - - - -

ESPANYA

Total malalties professionals - - - -

Total accidents laborals 99 4 20 1

     dels quals accidents in itinere - - - -

     dels quals accidents al lloc de treball 99 4 20 1

     dels quals mortals - - - -

SUÏSSA

Total malalties professionals - - 2 -

Total accidents laborals - - 1 -

     dels quals accidents in itinere - - 1 -

     dels quals accidents al lloc de treball - - - -

     dels quals mortals - - - -

Número d'accidents laborals per gènere i país
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La salut i la seguretat dels 
treballadors

Indicis d'accidents per gènere i país20

20. Índex d'accident: relació entre el número total d'accidents (incloent-hi els accidents in itinere) i el total de les hores treballades durant el 
mateix període, multiplicat per 1.000.000. Índex de malaltia professional: relació entre el número total d'accidents (incloent-hi els accidents 
in itinere) i el total de les hores treballades durant el mateix període, multiplicat per 1.000.000. Índex de gravetat: relació entre el número 
de dies perduts per accident o malaltia professional i el número total d'hores laborables, multiplicat per 1.000. Índex d'absentisme: relació 
percentual entre el número total de dies d'absència i el total dels dies laborables. Per al càlcul s'han exclòs els següents conceptes: vacances, 
permisos d'estudi, maternitat o paternitat.

2020 2019

Homes Dones Total Homes Dones Total

ÍNDEX D’ACCIDENTS

GRUP IVS 51,1 17,5 57,5 28,5 9,9 25,6 

Itàlia 22,0 3,2 20,1 25,1 18,0  24,6 

França 47,3 40,1 46,1 56,7 32,7 52,8 

Espanya 288,1 127,5 274,7 34,2 2,1 19,9 

Suïssa - - - 23,6 0,0 19,7 

ÍNDEX DE MALALTIA PROFESSIONAL

GRUP IVS 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 

Itàlia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

França 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Espanya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Suïssa 0,0 0,0 0,0 47,3 0 39,4

Durant l'any 2020 s'ha registrat un total de 171 accidents (cap amb final fatal), dels quals 168 es van produir al lloc 
de treball i 3 in itinere.
El número d’accidents ha augmentat, ja que s’hi ha sumat els causats per la COVID-19 (sobretot a Espanya).
Un tema important és la formació del personal en l’àmbit de la seguretat al lloc de treball. Enguany no s’han 
observat casos de malaltia professional i el quadre d’accidents (en el qual s’inclouen els accidents in itinere) que 
se’n deriva es resumeix a les taules incloses anteriorment.

COMENTARI
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Al 31 de desembre de 2020 Al 31 de desembre de 2019

Temps 
definit

Temps 
indefinit

Total Temps 
determinat

Temps 
indeterminat

Total

Itàlia 20 2.269 2.289 144 2.312 2.456

França 2 218 220 9 217 226

Espanya 11 335 346 19 353 372

Suïssa - 18 18 - 21 21

GRUP IVS 33 2.840 2.873 172 2.903 3.075

98,9%

L'adopció de mesures eficaces i coordinades pot limitar l’impacte d’aquesta crisi 
pandèmica.

Les nostres
persones

La política adoptada per les Societats del grups, en un 
moment on tot s’ha parat, es fonamenta en quatre 
pilars principals: 
• protegir els treballadors i treballadores al lloc de 

treball; 
• sostenir l’economia i la demanda laboral;
• conservar el treball i els rèdits;
• trobar solucions compartides mitjançant el diàleg 

social.

Distribució dels treballadors del Grup per tipus de contracte i país

Empleats a temps 
indefinit
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Distribució del personal del Grup per gènere i país

Al 31 de desembre de 2020 Al 31 de desembre de 2019

% Homes % Dones % Homes % Dones

Itàlia 87,1 12,9 87,5 12,5

França 83,2 16,8 82,7 17,3

Espanya 90,5 9,5 90,9 9,1

Suïssa 83,3 16,7 81,0 19,0

GRUP IVS 87,2 12,8 87,5 12,5
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Les nostres persones
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Distribució dels treballadors del Grup per tipus de contracte i gènere

Distribució del personal del Grup per categoria professional i franja 
d’edat

Al 31 de desembre de 2020 Al 31 de desembre de 2019

Homes Dones Total Homes Dones Total

Temps indefinit 
(98,9%) el 2020

2.478 362 2.840 2.542 361 2.903

Temps indefinit 
(1,1%) el 2020

27 6 33 149 23 172

TOTAL 2.505 368 2.873 2.691 384 3.075

Distribució dels treballadors del Grup per categoria professional i gènere

Al 31 de desembre de 2020 Al 31 de desembre de 2019

Total % d’homes % de dones Total % d’homes % de dones

Directius 3 100 0,0 4 100,0 0,0

Càrrecs executius 47 87,2 12,8 48 87,5 12,5

Empleats 762 58,3 41,7 789 58,4 41,6

Operaris 2.061 97,9 2,1 2.234 97,8 2,2

dels quals cat. 
protegida

143 83,2 16,8 147 81,6 18,4

TOTAL 2.873 87,2 12,8 3.075 87,5 12,5

Al 31 de desembre de 2020 Al 31 de desembre de 2019

Total %<30 anys % 30-50 
anys

%>50 anys Total %<30 anys % 30-50 
anys

%>50 anys

Directius 3 - 33,33 66,7 4 0,0 50,0 50,0

Càrrecs executius 47 - 57,4 42,6 48 0,0 58,3 41,7

Empleats 762 5,6 69,7 24,7 789 7,1 69,2 23,7

Operaris 2.061 14,5 66,4 19,1 2.234 17,5 64,4 18,1

TOTAL 2.873 11,9 67,1 21,0 3.075 14,5 65,5 20,0

Les nostres persones
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Les nostres persones

Distribució del personal del Grup per franja d’edat

2020 2019
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Al 31 de desembre de 2020 Al 31 de desembre de 2019

Homes Dones Total Homes Dones Total

Jornada 
completa

2.477 239 2.716 2.658 251 2.909

Jornada 
reduïda

27 130 157 33 133 166

TOTAL 2.504 369 2.873 2.691 384 3.075

Les nostres persones

Distribució dels treballadors del Grup per tipus de contracte i gènere

Percentatge de col·laboradors que pertanyen a franges protegides per 
categoria professional

Al 31 de desembre de 2020 Al 31 de desembre de 2019

Núm. % categoria protegida Núm. % categoria protegida

Directius 3 - 4 -

Càrrecs executius 47 2,1 48 2,1

Empleats 762 5,6 789 5,3

Operaris 2.061 4,8 2.234 4,7

TOTAL 2.873 5,0 3.075 4,8

Per què fa a la descomposició de l’orgànic del Grup per categories professionals, els directius representen el 0,1% 
del total, els càrrecs executius l’1,6%, els empleats el 26,5%, i els operaris el 71,7% restant. Del total de col·laboradors, 
143 són empleats corresponents a categories protegides (el 4,9%).

El 12,8% dels treballadors del grup són dones.

COMENTARI
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Rotació de personal

Número i percentatge de rotació de personal d'entrada i sortida per 
gènere, franja d’edat i país del Grup

2020
Rotació de personal d'entrada Rotació de personal de sortida

Homes Dones Total Percentatge 
(%)

Homes Dones Total Percentatge 
(%)

GRUP IVS

<30 anys  60  2  62 18,2%  132  6  138 40,5%

30-50 anys  62  10  72 3,7%  151  15  166 8,6%

>50 anys  8  1  9 1,5%  33  8  41 6,8%

TOTAL  130  13  143 5,0%  316  29  345 12,0%

Percentatge (%) 5,2% 3,5% 5,0% 12,6% 7,9% 12,0%

ITÀLIA

<30 anys  38  1  39 14,0%  110  1  111 39,8%

30-50 anys  28  7  35 2,2%  98  14  112 7,2%

>50 anys  6  1  7 1,6%  19  6  25 5,5%

TOTAL  72  9  81 3,5%  227  21  248 10,8%

Percentatge (%) 3,6% 3,1% 3,5% 11,4% 7,1% 10,8%

FRANÇA

<30 anys  16  1  17 44,7%  14  4  18 47,4%

30-50 anys  23  2  25 18,7%  22  1  23 17,2%

>50 anys  2  -    2 4,2%  9  -    9 18,8%

TOTAL  41  3  44 20,0%  45  5  50 22,7%

Percentatge (%) 22,4% 8,1% 20,0% 24,6% 13,5% 22,7%

ESPANYA

<30 anys  5  -    5 26,3%  8  -    8 42,1%

30-50 anys  11  1  12 5,3%  29  -    29 12,7%

>50 anys  -    -    -   0,0%  4  2  6 6,1%

TOTAL  16  1  17 4,9%  41  2  43 12,4%

Percentatge (%) 5,1% 3,0% 4,9% 13,1% 6,1% 12,4%

SUÏSSA

<30 anys  1  -    1 20,0%  -    1  1 20,0%

30-50 anys  -    -    -   0,0%  2  -    2 28,6%

>50 anys  -    -    -   0,0%  1  -    1 16,7%

TOTAL  1  -    1 5,6%  3  1  4 22,2%

Percentatge (%) 6,7% 0,0% 5,6% 20,0% 33,3% 22,2%
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Rotació de personal

L’any 2020, el número de personal reduït principalment és conseqüència de la manca de pròrrogues de contractes 
temporals.

COMENTARI
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No es tolera cap mena de discriminació

Diversitat és igual a 
oportunitat

El Grup IVS opera en un context internacional i 
multicultural, i considera la diversitat com un capital que 
cal valorar i, també, una font d’avantatges competitius 
per a la companyia.
Comptar amb persones amb una formació, experiències 
i patrimonis socioculturals diversos permet que el grup 
respongui millor davant els reptes d’un mercat cada cop 

més global i il·limitat.
No es tolera cap mena de discriminació deguda a 
l’origen ètnic, el color de la pell, el gènere, l’orientació 
sexual, la religió, la nacionalitat, l’edat, l’opinió política, 
l’afiliació sindical, l’estat civil, discapacitat física o 
mental o qualsevol altra condició o característica 
personal.
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è un luogo di lavoro che promuove Salute

IVS ITALIA SPA
Seriate

WHP 2020

Fomentar canvis organitzatius del lloc de treball per tal de crear un entorn favorable 
per a l’adopció i la difusió d’estils de vida saludables.

La qualitat de vida 
empresarial i el projecte 
Health Promoting Workplace
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La qualitat de vida 
empresarial i el projecte 
Health Promoting Workplace

Promoció d’una 
alimentació sana

Oposició al fum 
de tabac

Promoció de 
l'activitat física

Promoció de 
la seguretat al 

carrer

Oposició a 
l’alcohol i 

substàncies 
dependents

Promoció 
del benestar 

personal i social

Una alimentació sana 
i adient per tenir i 

mantenir una bona 
salut.

Promoure els principis 
d’una alimentació sana 

en tots els seus aspectes, 
amb programes i 

objectius que impliquin 
la persona i tota la 

realitat de l’empresa on 
s’hi troba.

Intervencions actives 
(formació amb metges 
competents) i passives 

(ús dels monitors de 
la companyia per 
presentar anuncis) 
per tal de mantenir 

l’atenció en el 
tema i advertir els 

treballadors d’evitar el 
fum del tabac.

L’activitat física 
per augmentar 
la sensació de 

benestar, autoestima, 
autonomia personal i 

socialització.

La promoció de la 
mobilitat sostenible, 
mostra d’atenció al 
medi ambient i al 

futur.
La creació d’una 

cultura empresarial 
per a l’adopció de bons 

hàbits que redueixin 
l’impacte del transport 

en el medi ambient 
i el perill durant els 

desplaçaments.

Combatre l’abús 
de l’alcohol i altres 
substàncies és molt 

important per disposar 
d’entorns laborals sans, 

segurs i tranquils. La 
companyia s’esforça 

en augmentar la 
sensibilització dels 

treballadors i la creació 
de consciència sobre 

qüestions com l’abús i 
les dependències.

Una bona cultura laboral 
afavoreix el benestar 
personal i social dels 

treballadors, amb 
un efecte positiu en 

l’entorn de treball i la 
productivitat.

Un bon equilibri entre la 
vida laboral i personal 
redueix l’estrès laboral 

i millora el benestar 
general.
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La consegna delle Borse di studio Cesare Cerea 2020 

 
 
Giovedì scorso si è tenuta la cerimonia di premiazione del programma intitolato alla 
memoria di Cesare Cerea che ha visto la consegna di 22 borse di studio per l’anno 
2020/2021 agli studenti più meritevoli, figli dei dipendenti delle società IVS Group. 
 
Questa iniziativa viene proposta per il terzo anno consecutivo dal Gruppo e, a differenza 
degli anni passati in cui venivano consegnati esclusivamente cinque premi, ha voluto 
premiare più ragazzi possibile istituendo ben 22 borse di studio, per andare anche 
incontro a più famiglie in questo periodo difficile. Le borse consegnate sono così state 
suddivise: 10 per i neo diplomati e 12 per gli studenti già in corso che hanno 
conseguito ottimi risultati nell’arco dell’ultimo anno scolastico.  
 
Presentata da Monica Cerea e con la partecipazione di tutta la Direzione IVS Group, la 
cerimonia di premiazione si è svolta in videoconferenza e ha visto coinvolti tutti i ragazzi 
che hanno ricevuto questo prezioso premio.  
 
Una bellissima iniziativa che vuole soprattutto essere un segno di riconoscimento per i più 
giovani e per il loro futuro e un gesto per valorizzare e ringraziare i nostri dipendenti, oltre 
che onorare il ricordo del nostro amato Presidente. 
	

FOCUS

BECA D'ESTUDI
Aquesta iniciativa es realitza per tercer any consecutiu i, a diferència dels darrers anys on només es lliuraven cinc 
premis, es premia el màxim de nois possibles oferint 22 beques d’estudi per ajudar les famílies en aquesta època 
tan difícil. Les beques es classifiquen de la següent manera: 10 per a nous diplomats i 12 per a estudiants en curs 
que han obtingut notes excel·lents durant l’últim any escolar.

"I VISPI SORRISI", LA LLAR D’INFANTS DE LA COMPANYIA
“Una empresa que pensa en el seu futur no pot deixar de pensar en el futur dels seus col·laboradors, i quina manera 
pot ser millor 'que ajudar les famílies en el creixement dels seus fills?”.
2019/2020, 20 nens inscrits, dels quals 7  són fills de treballadors d’IVS Italia S.p.A.

L’empresa ajuda els treballadors que inscriuen els seus fills a la llar d'infants I Vispi Sorrisi pagant prop de 

la meitat del preu.
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17021La formació del personal

S’han ampliat els àmbits dels cursos de formació.

Cursos sobre seguretat 
al lloc de treball

Continuïtat 
comercial

Autenticació 
i gestió dels 

diners

Evolució de 
la vigilància 

privada

Ensinistrament 
CPG

Idiomes
Mercaderia/

residus 
perillosos

Procediments 
d’empresa

S.I. ISO

Sistemes 
operatius

Sistema 
ambiental
i energia

C/O Clients Treballs sota 
tensió RLS RSPP-ASPP Privacitat Comercial

i Màrqueting

Seguretat 
alimentària

Seguretat al 
lloc de treball

Guia a zona 
EPROM

Àmbit 
ferroviari

Àmbit 
d’aeroports

Arguments 
generals 
operatius

Igualtat
d’oportunitats

Director a 
càrrec

SA8000
UNI ISO 37001

Desenvolupament 
d’equip S. Italia

Actualització
Tècnics

21. També s’inclouen els cursos de: guia en àrea EPROM, àmbit ferroviari i d’aeroports, treballs sota tensió, RLS i als clients.
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Mitjana d'hores 2020 2019

Homes Dones Total 
treballadors

Homes Dones Total 
treballadors

Directius 0,7 0,0 0,7 1,7 0 1,7

Càrrecs 
executius

1,1 0,0 0,9 10,1 4,0 9,3

Empleats 2,0 1,1 1,7 8,1 5,0 6,8

Operaris 1,5 0,7 1,5 5,3 1,8 5,2

Total 
treballadors

1,6 1,1 1,5 5,8 4,6 5,7

Mitjana d'hores de formació del grup per categoria professional
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La formació del personal
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Número de cursos realitzats per tipus

2020 2019

arguments generals operatius 24 62

Igualtat d’oportunitats (pla d’igualtat)  1 0

Director a càrrec 0 10

SA8000-37001 0 14

Desenvolupament d’equip S. Itàlia 0 12

Actualitzacions tècniques 41 99

Seguretat alimentària 17 44

Seguretat al lloc de treball 133 259

guia a zona EPROM 3 0

àmbit ferroviari 1 4

àmbit d’aeroports 2 19

c/o Clients 3 7

treballs sota tensió 8 1

RLS 20 27

RSPP-ASPP 2 4

privacitat 0 8

Comercial i Màrqueting 1 5

Idiomes 0 0

Mercaderia/residus perillosos 3 1

Procediments d’empresa S.I. ISO 27 116

Sistemes operatius 6 19

Sistema mediambiental i energia 0 1

Continuïtat comercial 2 1

autenticació i gestió dels diners 1 0

ensinistrament GPG 0 0

evolució de la vigilància privada 1 0

TOTAL 296 713

La formació del personal
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82.00022EL SERVEI ALS CLIENTS

El Servei d’Atenció al Client comprova l'activitat generada pel treballador en el 
reaprovisionament, la gestió de reclamacions, fent les comprovacions sobre 
satisfacció del client.

L’any 2020 s’han dut a terme als CC més de 82.000 
comprovacions de revisió al territori (-32% respecte del 

2019), visitant el 55,9% dels clients (-21,4% respecte 

del 2019), revisat el 57,7% dels punts de venda sobre el 
total instal·lat (-19,7% respecte del 2019).

L’any 2020 s’han gestionat 21.582 queixes(-13,6% 

respecte del 2019) de les quals s’ha solucionat el 100%.

Comprovacions de revisió Reclamacions

Comprovacions 
de revisió durant 

el 2020

El 2020 ha estat un any difícil caracteritzat per la pandèmia que estem vivint.
Segurament, el valor de les Comprovacions de revisió (s’han realitzat més de 82.000) no assoleix els nostres 
estàndards degut a la parada d’activitat durant el primer tancament.
S’han visitat més del 55 % dels nostres clients i prop del 57 % dels punts de venda.
Les queixes han disminuït un 13,6 % respecte del 2019.
S’han realitzat 1.800 satisfaccions de clients en nous clients durant l’any, que ha expressat un nivell de satisfacció 
sobre l’start-up del servei més que satisfactori.

COMENTARI

22. Les verificacions de revisió no inclouen Espanya, ja que el Servei d’Atenció al client s’ha activat fa poc.
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Tipus 2020 2019 2018 2017 

Rebudes (Núm.) 853.484 1.008.000 917.191 873.104

Finalitzades (Núm.) 821.696 958.429 858.414 822.527

Ateses (Núm.) 624.839 759.492 674.362 691.169

Dades anuals sobre el servei d'Atenció telefònica23

-14%

Nova modalitat de contacte; el xat directe de llocs institucionals i un major 
desenvolupament de la nostra coffee cApp.

El Servei d'Atenció 
telefònica

Reducció de les 
trucades finalitzades

Les circumstàncies de la pandèmia i el tancament obligatori imposat pels governs ha comportat una reducció del 
temps de treball amb una inevitable reducció de les sol·licituds d’intervencions.

COMENTARI

23. Rebudes: totes les vegades que els clients han trucat al número verd. Finalitzades: totes les trucades que han accedit a un servei (contestador, 
trucada a revisió, redirecció en espera i resposta de gestor). Ateses: totes les trucades gestionades telefònicament o que han tingut una resposta 
per part del gestor (abans o després d'haver estat en espera).
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800La personalització del 
servei i del producte 

Realitzem render i models 3D de les estructures, a mida de les necessitats del client.

Àrees específiques, distribuïdors automàtics 

personalitzats i noves tecnologies TOUCH.

El grup augmenta la seva oferta com l’estudi 
i la realització de modela 3D per visualitzar 
anticipadament i en temps específics l’impacte 
arquitectònic i cromàtic de la maquinària a les zones.

Mitjana de projectes 
3D realitzats durant 

el 2020
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71,2%Assistència tècnica i 
subministrament dels 
distribuïdors automàtics

Reaprovisionament i assistència tècnica en un temps immillorable.

Sol·licituds 
telefòniques resoltes 

en 4 hores

%
D’AVARIES 

RELACIONADES 
EN 7 DIES

9,3%
2020

10,67%
2019

3,73
2020

3,31
2019

71,2%
2020

74,15%
2019

91,6%
2020

93,54%
2019

7

%
DE SOL·LICITUDS 
TELEFÒNIQUES 
D’ASSISTÈNCIA 

TELEFÒNICA RESOLTES 
EN 4 HORES

%
DE SOL·LICITUDS 
TELEFÒNIQUES 
D’ASSISTÈNCIA 

TELEFÒNICA RESOLTES 
EN 8 HORES

TEMPS
MITJÀ DE 

RESOLUCIÓ DE LES 
AVARIES EN HORES

4h 8h
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49.894Sala principal TEC i
Sala principal ARD

Les Sales principals TEC (Assistència Tècnica 

Distribuïdors Automàtics) destinades a la gestió, el 
control i la monitorització de les principals activitats 
d'assistència i manteniment dels distribuïdors 
automàtics.

Les Sales ARD (encarregats del Subministrament 

Distribuïdors Automàtics) per controlar el 
desenvolupament de venda de cada distribuïdor 
automàtic instal·lat, l'històric i la situació de 
subministrament, els traspassos de càrrega planificats i la 
prioritat de les possibles sol·licituds de subministrament 
no programades per reduir els canvis.

Milloren els canvis en el territori i els consums dels mitjans de transport associats 
disminuint l'emissió de CO

2
 a l'atmosfera.

Maquinària amb 
telemetria instal·lada 

en temps real
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LA RISTORAZIONE
#diversamenteautomatica

8SOLIDARITAT RESPONSABLE

Un somni fet realitat per dignificar les persones autistes.

A BreakCotto S.r.l., cada nen, segons les seves capacitats psíquiques i físiques, aprèn totes les fases del procés del 
servei Vènding. Una aventura única que proposa un nou sistema de formació i treball.

Nois amb discapacitat 
que desenvolupen 

l’activitat de 
reaprovisionament
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135

Un gest dolç en una època difícil.

Els diners recaptats amb vènding dels “coloms solidaris” preparats pel Xef Pier Antonio Rocchetti, equivalents a 
3.850,00€ s’ha donat íntegrament al Departament de Protecció Civil per mantenir la seva activitat durant la 
pandèmia.

Coloms lliurats

Solidaritat responsable
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Macchina con
bevande calde in 
Vendita Libera!
A tutti quelli che lavorano 
senza riposo per tutti noi.

1

Grup IVS soci de l’Acadèmia de l’Esport per la solidaritat i el sistema sanitari local.

Hem instal·lat una unitat "TAC” en una zona contigua a la Unitat Operativa de Radiologia de l’Hospital Bolognini 
di Seriate per augmentar el número de diagnòstics ràpids de pneumònia causats pel coronavirus (Covid19) i 
un distribuïdor automàtic amb venda lliure de productes alimentaris per a tots els treballadors sanitaris de la 
distribució COVID-19 de l’hospital de Bergamo.

Unitat TAC instal·lada 
a l’Hospital Bolognini 

de Seriate

Solidaritat responsable
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CENTRE DE NEGOCIS INTERNACIONAL BCIN 
MARCUS PORCIUS, 1 POL. IND. LES GUIXERES 
08915 BADALONA 
TEL. 900.82.87.80  FAX. 93.464.80.20 
info@acvending.cat  www.acvending.cat 
 

 

CERTIFICAT DE DONACIÓ 
 
 
En Rafael CUBARSÍ BAS, DNI 40.943.079-C , com a Gerent de L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE VENDING (A.C.V.) ,  amb NIF G-59.311.506, certifica que ha rebut 
una donació per part de … 
 

DISTRIBUIDORS AUTOMATICS DEL VENDING, S.A. 
NIF A-58.378.911 
Av. de la Riera, 1 
08960 – SANT JUST DESVERN 
(BARCELONA) 

 
en data 31 de març del 2020  
i d’un import 1.500,-€ , 
donació dineraria a la nostra compta del BANC DE SABADELL (***1262) 

 
i que será destinada al següent objecte pel compliment de la finalitat específica i 
coneguda pel donant; 
 

Adquisició de aliments (arrós i tomàquet) destinat a BANC D’ALIMENTS i comprat a la 
societat GRUP ALIMENTARI DISTECO, S.A. , per un import de 4.195,36€ , segons factura 
nº DI20027228 de data 12 de juny del 2020 i una donació dineraria de 24,64€ a la 
mateixa entitat. (Total recaptat; 4.220,-€.) 

 
A més, l’ACV certifica el carácter irrevocable de la donació, sense perjudici del 
que s’estableix en les normes imperatives civils que regulen la revocació de 
donacions. 
 
I perquè així consti , signo aquest certificat com a representant de l’entitat a 
Badalona, 20 de juliol del 2020. 
 

 

  

I obra I I  
 

 
 
 
 
      DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS  

DE VENDING, SL      
                     AV. DE LA RIERA, 1 

08960 SANT JUST DESVERN 
                               
 
 
 
Oriol Bota i Arqué, amb D.N.I. 35102644K, en qualitat de Director de l'Obra Social de 
l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Província Aragó - San Rafael, C.I.F. R0800035H, i 
amb domicili a Dr. Antoni Pujadas, 40 - 08830 de Sant Boi de Llobregat(Barcelona). En 
els termes exigits per l'Art. 24 de la Llei 49/02,  
 
 
CERTIFICA  
 
1. Que l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una Entitat Religiosa de les compreses 
en l'Article IV de l'Acord sobre Assumptes Econòmics subscrits entre l'Estat Espanyol i la 
Santa Seu. És, per tant, una institució sense ànim de lucre, inscrita en el Registre 
d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.  
 
2. Que l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu  és una entitat beneficiària del 
mecenatge, en base a l’establert a l’ Artícle 16 de la Ley 49/02, de 23 de Desembre, 
per aplicació de la Disposició Addicional Novena. 
 
3. Que el dia 14/05/2020, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu rep de 
DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS DE VENDING, SL amb N.I.F B08378911 una donació en 
espècie consistent en ampolles aigua Viladrau, valorada i declarada en 400€, segons 
la factura número 1041/D101. 
 
4. Que aquest donatiu, serà destinat per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu al 
compliment de les seves finalitats estatutàries.  
 
5. Que aquestes quantitats han estat lliurades amb caràcter de donatiu irrevocable i 
són rebudes com a tal.  
 
I perquè així consti als efectes oportuns, expedeixo la present certificació. 
 
 
 

Sant Boi de Llobregat, 26/05/20 
       

      
                                                                    Oriol Bota i Arqué 
       Director Obra Social  

 
 

74.500

Eliminar el malbaratament i recolzar els treballadors sanitaris.

Begudes mixtes 
lliurades

Solidaritat responsable
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250

email: dasprecoarisorsa@gmail.com     FF: Mt 25 onlus 
 

MT 25  onlus  - Organizzazione di Volontariato – 
Via dei Carpinoni, 14   - 24126  Bergamo (BG)  
Codice fiscale: 95224610162 
 
  

   

                                                                                  a IVS ITALIA S.p.a. 
                                                                    Pedrengo (BG) 

Si dichiara di aver ricevuto in donazione da IVS ITALIA S.p.a., ai sensi 
della legge contro lo spreco alimentare N. 166/2016,  i seguenti prodotti 
per l’anno 2020: 

- 250 lt di latte 
- 2.856 bastoncini snack mela 
- 15 kg prodotti in polvere (the e ginseng) 

                                                                     In fede 

 Bergamo, 22.02.2021 

                                                                            

Recolzar la comunitat en aquesta època difícil, #alimenTIAMOBERGAMO

Litres de llet fresca 
donada

Solidaritat responsable
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• IVS Italia S.p.A. i l'Acadèmia G. Carrara de 

Belles Arts de Bergamo, fomenten plegades la 
cultura amb D.A, que distribueix llibres i gadgets 
realitzats pels estudiants de disseny i fotografia de 
l’Acadèmia. 

• IVS ITALIA S.p.A. En veu alta, trobades per recordar

 

AD ALTA VOCE 
Un’idea di Gabriele Laterza 

ENTE PROMOTORE 
CITTA’ 

VIGNATE 
Sede operativa IVS ITALIA SPA 

28 aprile 20.30 
INGRESSO su invito 

PROGRAMMA 
 
Lo spettacolo racconta la Shoah attraverso la lettura 
scenica degli episodi più suggestivi di La notte, di Elie 
Wiesel, Premio Nobel per la pace, morto nel 2016 e che, 
appena quindicenne, con la sua famiglia e con altre 
migliaia di Ebrei, fu deportato dall’ Ungheria ad Auchwitz. 

La narrazione è la drammatica testimonianza della perdita 
di fiducia nell’umanità e dello smarrimento di quella 
profonda fede in cui il protagonista era cresciuto. Dov’era 
Dio, mentre gli uomini soffrivano pene indicibili e 
morivano in modi così inumani nei campi di 
concentramento nazisti? E dove erano gli uomini? 

Gli episodi di La notte che Laterza propone si intrecciano 
con la lettura di alcune delle canzoni più note di Francesco 
Guccini: La canzone del bambino nel vento, Dio è morto, 
Un vecchio e un bambino. 
 
Queste canzoni di Guccini, come la La notte di Wiesel, 
sono così una trincea di resistenza etica, umana e civile, a 
partire dalla necessità di voler ricordare e capire 
l’olocausto.

Gabriele Laterza da una dozzina d’anni è autore 
di progetti artistici, in cui è anche narratore e voce 
recitante. Nei suoi progetti racconta e propone in 
forma scenica i classici di ogni epoca o sue 
narrazioni originali: convinto che ci sia bisogno di 
tornare all’uomo, per diffondere un rinnovato 
umanesimo. 

In alcuni suoi spettacoli, è affiancato da uno o più 
musicisti, come Savino Acquaviva, Fabio Alberti, 
Stefano Bertoli, Tiziana Moneta, Fabio 
Piazzalunga Gabriele Rota, Mario Rota e Giuliano 
Todeschini; in altri, è solo in scena. 

Sempre con un’amplia partecipazione di pubblico e 
la costante attenzione della stampa, i singoli 
spettacoli sono stati realizzati nelle sedi più note di 
Bergamo, la città in cui Laterza vive, come la Sala 
Tremaglia del Teatro Donizetti, la Sala Piatti e la 
Casa Natale di Donizetti in Città Alta, la Sala 
Galmozzi, Piazza Vecchia di Bergamo Alta, il 
Quadriportico del Sentierone, la Basilica di 
Sant’Alessandro in Colonna, la Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, il Monastero di Astino. Alcuni 
spettacoli hanno fatto parte di importanti rassegne, 
come “Donizetti night”, il “Festival del folclore”, 
“Bergamo Estate”. Fra le sedi non locali, 
particolarmente significativi sono stati degli 
appuntamenti realizzati a Roma, Ancona, Vicenza, 
Bobbio e  al Teatro Dal Verme di Milano.  

Gabriele Laterza, laureato con lode in Lettere 
all’Università degli Studi di Parma, si è per 
qualche anno dedicato alla ricerca, collaborando 
con la sua Università e con una rivista 
specializzata: è stato quindi autore di alcune 
pubblicazioni.  

Vincitore di concorsi a cattedra, è docente di 
Lettere in un Liceo scientifico e insegna per Terza 
Università di Bergamo. Collabora con l’Università 
di Bergamo. 

IL CIELO ERA MUTO 
 

La “notte” di Wiesel e Francesco Guccini: 
difendere la dignità dell’uomo 

Narrazione scenica di 
Gabriele Laterza 

 

AD ALTA VOCE 
 

C’è bisogno di tornare all’uomo. E c’è bisogno di 
tornarci insieme. 

Il progetto prevede che un libro o un tema siano 
proposti attraverso un racconto dal tono 
colloquiale e con la lettura scenica dei testi. 

Leggere gli scrittori di sempre per tornare a 
riflettere e ad emozionarsi sui sentimenti tipici 
dell’uomo di ogni tempo. E leggere ad alta voce 
per riflettere ed emozionarsi insieme.  
“Per fare comunità”.  

Gabriele Laterza

8L'ESFORÇ PEL TERRITORI

Ens esforcem constantment per aconseguir un desenvolupament socioeconòmic de 
les comunitats on operem gràcies a iniciatives locals.

Activitat del grup 
dirigida al foment de 

la qualitat de vida

El Grup IVS s'esforça per contribuir activament en la 
promoció de la qualitat de vida, el desenvolupament 
socioeconòmic de les comunitats on opera i a la formació 
de capital humà i capacitats locals, desenvolupant 
alhora les activitats pròpies de la companyia conforme 
a mètodes compatibles amb una correcta pràctica 
comercial. 

Les iniciatives destinades al 
territori
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• Certificat aportació Tetival, DONACIÓ CREU ROJA 
DAV

Compromís amb el 
territori

• IVS França producció de mel a la seu 

de Cormeilles, dins l'àmbit del “Projecte 
intergeneracional pel desenvolupament sostenible 
del territori. Creació d'un vincle social a la Val 
d'Oise”.

 

APISSoopphhoorraa 

16 rue Daguerre - 95240 Cormeilles-en-Parisis 
33 (0)6 41 96 80 77 | gilles.chretien@apisophora.fr | www. apisophora.fr 

GC Innovation & Protection Sasu - SIRET 828 062 646 00017 - RCS Pontoise 
 

Page 1 sur 1 

 
 

Attestation de production 
 

Famille Stanislas CHRETIEN, apiculteurs récoltants depuis 1938 
Adhérent UNAF et SAVO95 

 
 
Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et des enjeux du Développement Durable (DD), 
APISophora (GC Innovation & Protection sasu) propose des prestations relatives à la création et à la conduite de « Ruchers 
d’Entreprises », de sensibilisation et de formation à l'Apiculture et à la protection de l’Abeille ; 
 
Dans le cadre de son engagement au titre de sa Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et des enjeux du 
Développement Durable (DD), la société  
 

IVS France 
 

domiciliée 3 rue Georges Méliès à 95240 Cormeilles-en-Parisis, a fait appel à la société APISophora (GC Innovation & 
Protection sasu) afin d’assurer, depuis le 26 avril 2018, la création et la conduite d’un Rucher apicole sur le site de 
Cormeilles-en-Parisis de l’entreprise IVS France ; 
 
Nous soussignée, Gilles CHRETIEN, Président fondateur de la société APISophora (GC Innovation & Protection sasu), 
attestons, par la présente, des productions de miel au Rucher IVS France suivantes : 
 

Année 2019 
 Miel de Printemps : 14,76 kg 
 Miel toutes fleurs : 15,96 kg 

Année 2020 
 Miel toutes fleurs : 18,85 kg 

 

 
 
Fait à Cormeilles-en-Parisis, le 20 janvier 2021 
 

APISSoopphhoorraa  
 
 
 
 
 

Gilles CHRETIEN 
Président fondateur 

GGCC IInnnnoovvaattiioonn  & Protection 
16 rue Daguerre 
95240 Cormeilles-en-Parisis 
 
SIRET 828 062 646 00017 
RCS Pontoise 
Tel : 06 41 96 80 77 

 

 
 

 

IVS France 
3 Rue Georges Méliès 
95240 Cormeilles-en-Parisis 
 
A l’attention de Monsieur Graffin 
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ANÀLISI DEL PERÍMETRE DE LES 
TEMÀTIQUES MATERIALS DEL GRUP IVS

Fronteres

Macro àrees Qüestions materials On es produeix l’impacte Participació del grup

Gestió i ètica del 
negoci Ètica i integritat comercial Grup IVS Directe

Rendiment econòmic
Estratègia comercial Grup IVS Directe

Rendiment econòmic i financer Grup IVS Associació comercial

Desenvolupament ambiental

Canvi climàtic Grup IVS
Proveïdors i socis Directe

Gestió del cicle de vida del 
producte Grup IVS Directe

Gestió dels residus Grup IVS
Proveïdors i socis Directe

Desenvolupament social

Educació i malbaratament 
alimentari

Grup IVS
Comunitat productora Directe

Valoració dels proveïdors amb 
referència al desenvolupament 

ambiental i social

Grup IVS
Proveïdors i socis Directe

Entorn laboral Grup IVS Directe

Creixement i formació Grup IVS Directe

Diversitat és igual a oportunitat Grup IVS Directe

Salut i seguretat al lloc de 
treball

Grup IVS
Proveïdors i socis Directe

Publicitat i Màrqueting 
responsable Grup IVS Directe

Desenvolupament del producte
Salut i seguretat del producte Grup IVS Directe

Investigació, innovació i disseny Grup IVS Directe
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ÍNDEX DE CONTINGUT GRI

Declaració Descripció Notes/Pàgines

GRI 102 General Disclosure 2016

Perfil de l’organització

102-1 Nom de l’organització Nota metodològica (10); el Grup IVS (14); L’estructura del Grup (16); 
Gobernança i Gestió del Risc (18); Procediment Whistleblowing (20)

102-2 Activitat, marques principals, 
productes i serveis

El Grup IVS – Els serveis oferits i el Model comercial (14-15); El 
servei al client (77-82)

102-3 Seu principal La seu operativa d’IVS Group es troba a Itàlia, a Seriate, a la 
província de Bergamo.

102-4 Països d’operativitat El Grup IVS – Els serveis oferits i el Model comercial  (14-15)

102-5 Ordre propietari i forma legal L'estructura del grup(16);

102-6 Mercats servits El Grup IVS – Els serveis oferits i el Model comercial  (14-15)

102-7 Dimensió de l’organització El Grup IVS – Els serveis oferits i el Model comercial (14-15); 
Destacats (29); Les nostres persones (63-67); 

102-8 Característiques de la força 
laboral

Nota metodològica (10); Les nostres persones (63 – 67).
A més dels propis treballadors, el Grup IVS Group compta amb el 

suport de 230 treballadors de diverses cooperatives 

102-9 Cadena de subministrament Certificacions voluntàries (30)

102-10
Canvis importants en 

l’organització i la cadena de 
subministrament

Nota metodològica (10); 
Respecte de la cadena de subministrament, no s’ha observat canvis 

importants.

102-11 Principi de precaució Nota metodològica (10);
Governança i gestió del risc(18- 20)

102-12 Iniciatives externes

Suport a la reforestació (51); Neteja del riu Llobregat, a Barcelona 
(52).

IVS France S.A.S. col·labora amb l’Associació Reforest Action, 
recolzant projectes de reforestació als Andes tropicals peruans. 

102-13 Participació amb associacions

Les societats del Grup IVS que operen al sector de vènding 
participen amb les següents fundacions i associacions de 

categoria nacional i internacional: CONFIDA (Associació Italiana 
de Distribució Automàtica), ANIVP (Associació Nacional Instituts 

de Vigilància privada i dels Serveis Fiduciaris de Seguretat), 
NAVSA (Associació francesa de la distribució automàtica), ANEDA 

(Associació Nacional Espanyola de Distribuïdors Automàtics), ACV 
(Associació Catalana de Vènding). 

Estratègia

102-14
Declaració de la més alta 

autoritat del procés de 
decisions

Carta a les parts implicades (4)

102-15 Principals impactes, riscos i 
oportunitats

Carta a les parts implicades (4), L’estructura del Grup (16); 
Governança i gestió del risc(18- 20), La responsabilitat 

mediambiental (38); El Grup IVS i la responsabilitat vers les 
persones (59), La salut i la seguretat dels treballadors (60-62); La 

formació del personal (74-76).

El material inclòs en el present Informe de Sostenibilitat fa referència a la següent informació GRI.
Si no s’especifica d’una altra manera, la informació esmentada s’ha fet servir en la seva totalitat.
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Declaració Descripció Notes/Pàgines

GRI 102 General Disclosure 2016

Ètica i Integritat

102-16
Valors, principis, estàndards i 
normes de comportament de 

l'organització

Governança i gestió del risc(18- 20); La sostenibilitat per al Grup 
IVS (31)

102-17 Mecanismes de suggeriments i 
dubtes sobre l’ètica Governança i gestió del risc (18- 20);

Governança

102-18 Estructura de la governança L’estructura del Grup (16); Governança  gestió del risc (18)

Compromís de les parts implicades

102-40 Llistat dels grups de parts 
implicades

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i
Anàlisi de materialitat (22)

102-41 Acords col·lectius de 
contractació

ITÂLIA: el 100% dels treballadors estan coberts per CCNL Terciari 
Distribució i Serveis, excepte les següents societats:

 - IVS Italia S.p.A., de la qual més del 99% dels treballadors 
estan coberts per CCNL Terciari Distribució i Serveis i la resta de 

treballadors estan coberts per CCNL Exercicis Públics;
 - Coin Service Nord S.p.A., de la qual el 100% dels treballadors està 

cobert per CCNL Instituts de Vigilància Privada; 
 - ESPANYA: el 100% dels treballadors està cobert per CCNL 

“majorista d’alimentació”;
 - FRANÇA: el 100% dels treballadors està cobert per CCNL 3044 - 

Comerç a l’engròs - IDCC 0573;
 - SUÏSSA: no consta cap acord col·lectiu de contractació aplicat. 

102-42 Identificació i selecció de les 
parts implicades

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i
Anàlisi de materialitat (22- 23)

102-43 Perspectiva del compromís de 
les parts interessades

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i
Anàlisi de materialitat (22- 23)

102-44 Aspectes clau i dubtes generats Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i
Anàlisi de materialitat (22- 23)
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Declaració Descripció Notes/Pàgines

GRI 102 General Disclosure 2016

Pràctiques de rendició de comptes

102-45
Entitats incloses dins el balanç 

consolidat o de l’organització o 
documents equivalents

Nota metodològica (10)

102-46
Definició del contingut de 
l’informe i perímetres dels 

temes

Nota metodològica (10-11); Mapatge de les parts implicades del 
Grup IVS i Anàlisi de materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de 

les temàtiques materials del Grup (22-23); 

Els principis de rendició de comptes aplicats al contingut del 
present Balanç fan referència a les línies guia establertes per 

GRI: materialitat, inclusivitat de les part interessades, context de 
sostenibilitat, finalització, precisió, equilibri, claredat, comparació, 

fiabilitat i oportunitats.

102-47 Relació dels materials principals
(10-11) Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi 

de materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 
materials del Grup (22-23); Índex de Context GRI (92-101)

102-48 Revisió de la informació No s’ha modificat la informació inclosa als balanços anteriors.

102-49 Modificacions en les rendicions 
de comptes

Nota metodològica (10);
Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i

Anàlisi de materialitat (23)

102-50 Període de rendició de comptes 
del Balanç de Sostenibilitat Nota metodològica (10)

102-51 Data de publicació del Balanç 
de Sostenibilitat anterior Març 20

102-52 Periodicitat de rendició de 
comptes Nota metodològica (10)

102-53 Contactes per a informació 
sobre el Balanç de Sostenibilitat Nota metodològica (10)

102-54
Declaració sobre la rendició 

de comptes conforme als 
estàndards GRI

Nota metodològica (10)

102-55 Índex de Context GRI Índex de Context GRI (92- 101)

102-56 Certificat extern Relació de la societat de revisió (102-103)
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Declaració Descripció Notes/Pàgines

GRI 200: TEMES ECONÒMICS

Rendiment econòmic

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components

Governança i gestió del risc - El sistema de control intern i la gestió 
dels riscos comercials(19)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió

Governança i gestió del risc - El sistema de control intern i la gestió 
dels riscos comercials(19)

201-1 Valor econòmic generat i 
distribuït directament El Grup IVS (14)

Anticorrupció

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components Governança i gestió del risc(18- 20)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió Governança i gestió del risc(18- 20)

205-3 Episodis de corrupció observats 
i accions aplicades Durant el 2020 no s’han registrat episodis de corrupció confirmats.

Comportaments no competitius

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components Governança i gestió del risc(18- 20)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió Governança i gestió del risc(18- 20)

206-1

Accions legals en resposta a 
comportaments no competitius, 

antimonopoli i pràctiques de 
monopoli

Durant el 2020 no s’han registrat accions legals de valor important 
en resposta a comportaments no competitius, antimonopoli i 

pràctiques de monopoli. Així mateix, escomunica que l’any 2020 
IVS Italia S.p.A. ha sol·licitat i obtingut el reemborsament per la 
sanció infringida per l’Associació Antimonopoli italiana el 2016  
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Declaració Descripció Notes/Pàgines

GRI 300: TEMES MEDIAMBIENTALS

Energia

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components La responsabilitat mediambiental (38- 42)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió La responsabilitat mediambiental (38- 42)

302-1 Energia consumida dins 
l’organització La responsabilitat mediambiental (38- 42)

Emissions

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components

Els esforços per millorar l’eficàcia del Grup (34-35); La 
responsabilitat mediambiental (38); Les emissions de gas efecte 

hivernacle (43-44)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió

Els esforços per millorar l’eficàcia del Grup (34-35); La 
responsabilitat mediambiental

305-1 Emissions directes de GHG 
(Objectiu 1)

Les emissions de gas efecte hivernacle (43-44).

Gas inclosos en el càlcul de les emissions d’Objectiu 1: CO2, CH4, 
N2O.

Fonts dels factors d’emissió:
 - ISPRA , 2019;

 - Informe d’Inventari Nacional (2020) per consums de gas natural, 
benzina, gasoil i GPL;

 - Departament de Medi ambient, Alimentació i Assumptes Rurals, 
Informe i Comptes Anuals 2019-20 – 2020;

 - Cinquè Informe de Valoració IPCC: Canvi Climàtic 2013 per als 
factors de GWP (100 anys) del CH4 i el N2O.

305-2 Emissions indirectes de GHG de 
consums energètics (Objectiu 2)

Les emissions de gas efecte hivernacle (43-44).

Gas inclosos en el càlcul de les emissions d’Objectiu 2: CO2, CH4, 
N2O.

Fonts dels factors d’emissió:
 - Associació d’Organismes emissors (AIB), Combinacions Residuals 

Europees 2019, V.1.1 (2018), per a consum d’electricitat – Taula 5 
Combinació de Producció - mètode Ubicació.
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Declaració Descripció Notes/Pàgines

GRI 300: TEMES MEDIAMBIENTALS

Residus

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components

La sostenibilitat per al Grup IVS (31-33); La responsabilitat 
mediambiental (38)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió

La sostenibilitat per al Grup IVS (31-33); La responsabilitat 
mediambiental (38)

306-2 Residus per tipus i mètode 
d’eliminació La producció i recuperació dels residus (45- 48)

Valoració ambiental dels proveïdors

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components Certificacions voluntàries (30);

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió

Certificacions voluntàries (30); La responsabilitat mediambiental 
(38)

308-1 Nous proveïdors valorats amb 
criteris mediambientals

Segons el procés de selecció del grup, els proveïdors es seleccionen 
conforme a l’acceptació del Codi Ètic que fa referència a criteris 
de tipus social i mediambiental. Concretament, es demana als 

proveïdors que signin una declaració d’acceptació de coneixement 
del Codi i comprometre’s per escrit a respectar les estipulacions 

incloses en el mateix. Prop del 10% dels proveïdors han signat la 
“Carta als proveïdors”, un document on es demana respectar eles 

principis socials i ètics del grup.
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Declaració Descripció Notes/Pàgines

GRI 400: SÈRIES SOCIALS

Ocupació

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components

La responsabilitat vers les persones (58-59); Les nostres persones 
(63); La qualitat de vida empresarial i el projecte Health Promoting 

Workplace (72-74)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió

La responsabilitat vers les persones (58-59); Les nostres persones 
(63); La qualitat de vida empresarial i el projecte Health Promoting 

Workplace (72-74)

401-1 Noves contractacions i rotació 
de personal Rotació (68-69)

Salut i seguretat dels treballadors

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components La salut i la seguretat dels treballadors (60)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió La salut i la seguretat dels treballadors (60)

403-1 Sistema de gestió de la salut i 
seguretat al lloc de treball La salut i la seguretat dels treballadors (60)

403-2
Identificació dels perills, 

valoració dels riscos i 
investigació dels incidents

La salut i la seguretat dels treballadors (60)

403-3 Serveis de medicina laboral La salut i la seguretat dels treballadors (60)

403-4

Participació i consulta dels 
treballadors i comunicació en 
matèria de salut i seguretat al 

lloc de treball

La salut i la seguretat dels treballadors (60)

403-5 Formació en matèria de salut i 
seguretat al lloc de treball La formació del personal (74- 76)

403-6 Promoció de la salut dels 
treballadors

La qualitat de vida empresarial i el projecte Health Promoting 
Workplace (72- 73)

403-7

Prevenció i reducció dels 
impactes en qüestió de salut i 

seguretat al lloc de treball dins 
les relacions comercials

La salut i la seguretat dels treballadors (60)

403-9 Incidents al treball La salut i la seguretat dels treballadors (61- 62);

403-10 Malalties professionals

En aquest any, IVS no pot mostrar les dades referents a infortunis 
a la feina i malalties professionals per als treballadors autònoms. 

La companyia es compromet a incloure aquestes dades en els 
documents de sostenibilitat dels propers exercicis.
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Declaració Descripció Notes/Pàgines

GRI 400: SÈRIES SOCIALS

Formació i instrucció

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components La formació del personal (74- 76)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió La formació del personal (74- 76)

404-1 Mitjana d'hores de formació 
anual per treballador La formació del personal (75)

Diversitat és igual a oportunitat

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat

(22-23); Anàlisi del perímetres de les temàtiques materials del 
Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components Diversitat i igualtat d’oportunitats (70)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió Diversitat i igualtat d’oportunitats (70)

405-1 Diversitat en els òrgans de 
govern i entre els treballadors Governança i gestió del risc (18);( 63- 67)

No discriminació

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques materials 

del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components

Governança i gestió del risc – Pilars de la governança corporativa 
(20); Diversitat i igualtat d’oportunitats (70)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió

Governança i gestió del risc – Pilars de la governança corporativa 
(20); Diversitat i igualtat d’oportunitats (70)

406-1 Episodis de discriminació i 
mesures de correcció adoptades Durant el 2020 no s’han registrat episodis de discriminació.

Valoració dels proveïdors en qüestió social

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat

(22-23); Anàlisi del perímetres de les temàtiques materials del 
Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components Certificacions voluntàries (30)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió Certificacions voluntàries (30)

414-1 Nous proveïdors valorats 
segons els criteris socials

Segons el procés de selecció del grup, els proveïdors es seleccionen 
conforme a l’acceptació del Codi Ètic que fa referència a criteris 
de tipus social i mediambiental. Concretament, es demana als 

proveïdors que signin una declaració d’acceptació de coneixement 
del Codi i comprometre’s per escrit a respectar les estipulacions 

incloses en el mateix. Prop del 10% dels proveïdors han signat la 
“Carta als proveïdors”, un document on es demana respectar eles 

principis socials i ètics del grup.
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Declaració Descripció Notes/Pàgines

GRI 400: SÈRIES SOCIALS

Salut i seguretat dels clients

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components El servei al client (77)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió El servei al client (77)

416-2

Episodis de no conformitat 
referents als impactes en la 

salut i la seguretat de productes 
i serveis

L’any 2020 s’han retirat del mercat:
- 3 productes per sol·licitud directa (de proveïdors o entitats de 

control)
- 1 producte per sol·licitud indirecta (de client i/o internament)

Màrqueting i etiquetatge

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components Màrqueting responsable (54-56)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió Màrqueting responsable (54-56)

417-2

Episodis de no conformitat 
en qüestió d’informació i 

etiquetatge de productes i 
serveis

L’any 2020 no s’han registrar sancions de valor monetari o no 
monetari importants derivades de la no conformitat de les 

normatives i/o codis d’autoregulació en qüestió d’informació i 
etiquetatge de productes i serveis.
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Declaració Descripció Notes/Pàgines

Altres qüestions

Innovació i disseny del producte

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components La personalització del servei i del producte (79)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió La personalització del servei i del producte (79)

Estratègia comercial

103-1 Explicació del tema material i el 
perímetre respectiu

Mapatge de les parts implicades del Grup IVS i Anàlisi de 
materialitat (22-23); Anàlisi del perímetre de les temàtiques 

materials del Grup (22-23); 

103-2 Modalitat de gestió i els seus 
components

El Grup IVS (14): Descripció del procés de subministrament del 
servei a partir de la fase de recepció dels productes a les Unitats 

Locals (33)

103-3 Valoració de les modalitats de 
gestió

El Grup IVS (14): Descripció del procés de subministrament del 
servei a partir de la fase de recepció dels productes a les Unitats 

Locals (33)
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Relació de la societat de 
revisió independent
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Relazione della società di revisione indipendente

(Traduzione dal testo originale inglese relativo all’esame limitato volontario del Report di Sostenibilità 
della IVS Group S.A.)

Al Consiglio di Amministrazione
della IVS Group S.A.

Scopo
Siamo stati incaricati da IVS Group S.A. di effettuare un esame limitato (“limited assurance
engagement”), come definito dall’International Standards on Assurance Engagements, di seguito
definito come ”incarico”, del Report di Sostenibilità 2020 della IVS Group S.A. (di seguito anche
“Report di Sostenibilità”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Criteri applicati da IVS Group S.A.
Nella predisposizione del Report di Sostenibilità, IVS Group S.A. ha applicato i “Global Reporting
Initiative Sustainability Reporting Standards” (“GRI Standards”), come descritto nella sezione “Nota
Metodologica” del Report di Sostenibilità (“Criteri”).

Responsabilità di IVS Group S.A.
Gli Amministratori della IVS Group S.A. sono responsabili per la selezione dei Criteri, e per la redazione
del Report di Sostenibilità in accordo con tali Criteri, in tutti gli aspetti significativi. Tale responsabilità
include la definizione e il mantenimento di controlli interni, il mantenimento di adeguate evidenze e
l’elaborazione di stime che siano rilevanti per la predisposizione del Report di Sostenibilità, in modo
tale che esso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o eventi non intenzionali.

Responsabilità di EY
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle evidenze acquisite, una conclusione circa la 
predisposizione del Report di Sostenibilità. 

Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio “International Standard for 
Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 
3000”). Tale
principio richiede di pianificare e svolgere l’incarico al fine di acquisire, per tutti gli aspetti significativi, 
un livello di sicurezza limitato che il Report di Sostenibilità sia predisposto in conformità con i Criteri, e 
di emettere una relazione.
La natura, la tempistica, e l’estensione delle procedure selezionate dipendono dal nostro giudizio, 
inclusa una valutazione del rischio di errori significativi, se dovuti a frodi o eventi non intenzionali. 
Riteniamo che le evidenze acquisite siano sufficienti e appropriate per fornire una base per le 
conclusioni sul nostro esame limitato.
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Indipendenza di EY e controllo qualità
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del “Code of Ethics
for
Professional Accountants” emesso dall’”International Ethics Standards Board for Accountants”, e
possediamo le competenze e le esperienze richieste per svolgere l’incarico di revisione.

EY applica inoltre l’”International Standard on Quality Control 1, Quality Control for Firms that
Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services
Engagements” e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e
procedure documentate
sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti
applicabili.

Descrizione delle procedure svolte
Le procedure svolte in un incarico di limited assurance variano per natura e tempistica e sono di
minore estensione rispetto ad un esame completo (reasonable assurance engagement). Di
conseguenza, il livello di sicurezza ottenuto in un incarico di limited assurance è sostanzialmente
inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto se fosse stato svolto un incarico di reasonable assurance.
Le nostre procedure sono state progettate per ottenere un livello di sicurezza limitato su cui basare le
nostre conclusioni e non forniscono tutte le evidenze che sarebbero necessarie per fornire un livello di
sicurezza completo.

Sebbene abbiamo considerato l'efficacia dei controlli interni della direzione nel determinare la natura
e l'estensione delle nostre procedure, il nostro incarico non è stato programmato per verificare i
controlli interni. Le nostre procedure non hanno incluso il test dei controlli o lo svolgimento di
procedure relative al controllo dell'aggregazione o del calcolo dei dati all'interno dei sistemi IT.
Un incarico di limited assurance consiste nello svolgimento di interviste, prevalentemente con il
personale responsabile della redazione del Report di Sostenibilità e delle relative informazioni e
nell'applicazione di procedure analitiche ed altre opportune procedure.

Le nostre procedure hanno incluso:

 analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Report di Sostenibilità, con
riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo;

 comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel Report di
Sostenibilità con quelli inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020, sul quale
abbiamo emesso la nostra relazione di revisione il 30 marzo 2021;

 comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle
informazioni qualitative e quantitative significative incluse nel Report di Sostenibilità.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con la Direzione ed il personale della IVS
Group S.A. e della IVS Italia S.p.A. ed abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di
raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta,
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l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non
finanziario alla funzione responsabile della predisposizione del Report di Sostenibilità.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del
Gruppo:

 a livello di Gruppo

- con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Report di Sostenibilità abbiamo
effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza
con le evidenze disponibili;

- con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che
limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.

 per i siti di Seriate (Bergamo) e di Pedrengo (Bergamo) della IVS Italia S.p.A., che abbiamo
selezionato, all’interno di un piano ciclico pluriennale di analisi, sulla base delle loro attività,
del loro contributo agli indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione,
abbiamo effettuato incontri virtuali nel corso dei quali ci siamo confrontati con i responsabili
e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure e dei
metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori.

Conclusioni
Sulla base delle nostre procedure e delle evidenze acquisite, non siamo a conoscenza di modifiche
sostanziali che dovrebbero essere apportate al Report di Sostenibilità per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020, affinché sia conforme ai Criteri.

Milano, 30 marzo 2021

EY S.p.A

Firmata da: Marco Malaguti (Revisore Legale)

Questa relazione è stata tradotta in lingua italiana esclusivamente per comodità dei lettori italiani



La Sostenibilitat per al Grup · Informe de Sostenibilitat 2020



Informe de Sostenibilitat 2020 · La Sostenibilitat per al Grup

IVS GROUP S.A.
Oficines registrades: 18 Rue de L’Eau L-1449 Luxemburg

R.C.S. Luxemburg B155 294
Share capital EUR 363,558.00 fully paid up

Oficines centrals operatives: I-24068 Seriate (BG) via dell’Artigianato 25
Número fiscal IT 03840650166 – Tax code 97602500155

www.ivsgroup.lu

Concepte, disseny gràfic i maquetació:



108 La Sostenibilitat per al Grup · Informe de Sostenibilitat 2020


