Hitelesítési Nyilatkozat
A CIB Csoport vezetésének és érintettjeinek

Fejlesztési javaslatok

Értékelve
Hitelesítve
Ellenôrizve

A CIB Csoport (CIB) vezetése elkészítette a bankcsoport 2009-re vonatkozó Fenntarthatósági jelentését (Jelentés). A Jelentésben szereplő adatokért és információkért a CIB vezetése felel. Az Alternate Tanácsadó Kft. (Alternate) azt a megbízást kapta, hogy ellenőrizze a Jelentésben szereplő adatok
és információk hitelességét, a vállalt Global Reporting Initiative (GRI) megfelelési szintet, szakértői
javaslatokat fogalmazzon meg a jelentés fejlesztésére vonatkozóan, valamint hogy a hitelesítés
eredményéről nyilvánosan nyilatkozzon.
Az érintettek szempontjainak és elvárásainak figyelembe vétele céljából, az érintetti csoportokat képviselő szakértői értékelő panelt szerveztünk és vontunk be a jelentés készítésének kezdeti fázisától.
A módszertan, a folyamatban részt vevő szakértők, valamint a függetlenségi és további kritériumoknak való megfelelés részletes bemutatása megismerhető a „Munkafolyamat bemutatása”1 c.
dokumentumból.

Módszertan
A hitelesítési folyamat során az Alternate a GRI elveit (lényegesség, érintettek bevonása, fenntarthatósági összefüggések, teljesség, egyensúly, egyértelműség, pontosság, időszerűség, összehasonlíthatóság, megbízhatóság) alapelveit és ajánlásait követte, a következőket végezte el:
Információk ellenőrzése:

A jelentés összeállításával, a benne szereplő információkkal és adatokkal kapcsolatban az Alternate
a következő fejlesztési javaslatokat teszi:
		

Keresse a meglévő adatbázisok összekapcsolásának lehetőségét, a hatékonyabb
nyilvántartás és a részletesebb teljesítménymutatók rendelkezésre állásának érdekében.

		

Tudatosabban kövesse az „irányelv – szabályzat – gyakorlat – teljesítmény” logikát a
tevékenységek bemutatásánál.

		
		

A számítással, származtatással előállított adatsorok esetében rögzítse a használt
módszertant, váltószámokat, forrásokat annak érdekében, hogy évről-évre ezek
megbízhatóan követhetőek legyenek.

		

Keresse a benchmarkok bemutatásának lehetőségét mind nemzeti, mind nemzetközi
vonatkozásban.

Nyilatkozatok
Független harmadik félként az Alternate jelen megbízáson kívül jelenleg nem áll gazdasági kapcsolatban a CIB Csoporttal, valamint megfelel a GRI külső hitelesítőkkel szemben támasztott követelményeinek. Az adatok és információk hitelesítését pártatlan megközelítéssel és több mint 10 éves a
fenntarthatósági beszámoláshoz fűződő szakmai gyakorlattal Urbán Katalin végezte el.
Budapest, 2010. október 1.

interjúk készítése a vállalat kilenc vezetőjével, szakértőjével, munkatársával;
adatgyűjtési folyamatok és adatok szúrópróbaszerű ellenőrzése;
összehasonlítás korábban megjelent adatokkal, információkkal és vállalásokkal;
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pénzügyi adatok összevetése a könyvvizsgáló által hitelesített jelentéssel.
GRI-megfelelés vizsgálata:
GRI elvek és indikátorok, valamint a
GRI Tartalmi Index részletes ellenőrzése.
Külső érintettek bevonása a szakértői panel munkáján keresztül.

Az Alternate jelentésértékelés fokozatai és az egyes fokozatok tartalmi elemei
Alternate
jelentés értékelés
GRI tartalmi index

A hitelesítés kiterjedt a jelentés egészére, és az abban foglalt teljes bankcsoportra vonatkozó információkra. A hitelesítés során nem történt terepbejárás.

Az adatok, információk és folyamatok hitelesítésének összegzése
A CIB az elmúlt években folyamatos fejlődést mutat az adatgyűjtési módszerek és rendszerek fejlesztésében, törekszik a bizonytalanságok felszámolására. A 2009-es Jelentés legfőbb érdeme a
lényegesség és az érintettek bevonása elveknek való megfelelés terén tett kiemelkedő fejlődés. Az
elvégzett munka megerősíti, hogy a CIB Csoport 2009-es Jelentésében szereplő adatok és információk megbízhatóak és megfelelő alapot nyújtanak az érintettek számára, hogy a bankcsoport működéséről képet alkossanak. A jelentés megfelel a GRI Útmutató „B+” alkalmazási szintjének, teljesíti
vagy kellő és megalapozott magyarázatot ad a hiányokra a 10 alapelv és az indikátorokkal szemben
támasztott követelmények tekintetében.
*

Letölthető a http://www.cib.hu/cib_csoport oldalon a Fenntarthatóság > Jelentéseink menüpontnál.
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A szakértői értékelő panel összegzése
		

Az aktualitásokhoz és az érintettek, érdekelt felek elvárásaihoz és aggályaihoz igazodó
koncepcióváltás, valamint a fejlesztések révén újszerűnek, formabontónak tartják a jelentést.

		
		

A szakértők szerint a jelentés megfelel a GRI elveknek, vagyis a lényeges információkra
helyezve a hangsúlyt, teljeskörűen, érthetően, törekedve az egyensúlyra mutatja be fenntarthatósági teljesítményét. A szakértők megbízhatónak és hitelesnek tartják a jelentést.

		

A szakértők által megfogalmazott előzetes elvárások többségének a jelentés megfelel,
az esetleges hiányosságokra a CIB Csoport kielégítő magyarázatot adott.

		

A szakértői panel az alábbi gyengeségeket és fejlesztési javaslatokat fogalmazta meg a
CIB Csoport számára a jövőre nézve:

• A jelentésben a CIB Csoport a válság passzív szereplőjeként, elszenvedőjeként mutatja
		 be magát, amely nincs egyensúlyban a valósággal.
Hátsó sorban balról jobbra: Dr. Szeles Péter (Magyar PR Szövetség), Adriány Kincső (Hungarian Business Leaders Forum),
Urbán Katalin (Alternate), Szendrey Silvia (Joint Venture Szövetség), Bálint Viktor (Figyelő Csoport)
Első sorban balról jobbra: Fertetics Mandy (Alternate), Sz. Pap Judit (Tudatos Pénzügyekért Alapítvány), Tölgyesi Mária
(CIB Bank Üzemi Tanács), Sarudi Andrea / Dr. Paál Péter távollétében (IBM Magyarország)

A szakértői értékelő panel feladata és az értékelés folyamata:
A szakértői értékelő panel célja, hogy az érintetti csoportok elvárásai, érdekei, a szakértők iparági
és fenntarthatósági tapasztalatai és tudása alapján értékeljék a CIB Csoport fenntarthatósági jelentését és ennek eredményeképpen javuljon a jelentés minősége.
Ennek érdekében a szakértői értékelő panel az alábbi feladatokat látta el:
a CIB Csoport 2008-as évről szóló fenntarthatósági jelentésének értékelése (2010. március);
		

a 2009-es évről szóló fenntarthatósági jelentéssel kapcsolatos előzetes elvárások
megfogalmazása (2010. március);

		

a 2009-es évről szóló fenntarthatósági jelentés értékelése az előzetes elvárások mentén
(2010. június);

		

javaslattétel az ügyfelek és munkatársak számára 2010-ben tervezett rövidített kivonatok
tartalmi elemeire (2010. június).

A szakértői értékelő panel feladatának egyik részét írásban, előzetesen megfogalmazott értékelő
sablon alapján végezte el, majd 2010. március 28-án, valamint 2010. június 29-én személyes találkozó során mutatta be és ütköztette véleményét.

A szakértői panel véleménye és javaslatai:

		
		
		

A CIB Csoport 2008-ra vonatkozó fenntarthatósági jelentését nagymértékben fejlesztette
a panel véleményének és előzetes elvárásainak figyelembevételével – így a panel iskolai
osztályzat szerint a 2009-re vonatkozó jelentést 4,5-re értékelte (a 2008-ast 3,9-re
értékelte). Az érdemjegy a fejlődést és a minőségi szint javulását egyaránt érzékelteti.
A jelentés legfontosabb erősségeiként a panel szakértői az alábbiakat határozták meg:

• Az érintettek, érdekelt felek megjelenítése és megszólítása vonatkozásában javasolják,
		 hogy a tulajdonosok illetve a média nagyobb hangsúlyt kapjon a jelenleginél.
•
		
		
		

Egyes érintettek, érdekelt felek számára zavaró lehet, hogy nem derül ki, mel
intézkedést milyen motivációval végzett a CIB Csoport (jogi megfelelés elérése, üzleti
érdek miatt vagy a hosszú távú társadalmi elkötelezettség révén). Ezek összemosása
néhol hiteltelenséghez vezethet.

• Törekedjen jobban a stratégiai megközelítésre, a célok és célértékek bemutatására,
		 adjon érthető áttekintést eredményeiről: legfőbb fejlődéseiről és elmaradásairól.
• Törekedjen több összehasonlításra, benchmark adat és elemzés alkalmazására.
• Kezelje az értékek, elvek és a megvalósulás közötti ellentmondásokat magában a
		 jelentésben (pl. bírságok, hiányosságok esetében).
• Néhány téma esetében javítsa a részletezettséget pl. az alapítványi támogatások
		 bemutatásánál, a beszállítói kapcsolatok leírásában, a hírnévkockázat kezelésénél.
• Az olvasmányosság érdekében csökkentse a szakzsargon használatát és alkalmazzon
		 több illusztrációt, ábrát, képet a jelentésben.
A szakértői panel összességében példaértékűnek értékelte a CIB Csoport fenntarthatósági jelentését, amelynek összeállításában kellő mértékben látják az érintettek, érdekelt felek szempontjainak
érvényesítésére való törekvést, a tanulási és fejlődési hajlandóságot és képességet.
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• a kiváló szerkezet és struktúra, amely segíti az érintettek eligazodását és a megértést;
• az alapos, átfogó és szakmailag is kiváló tartalom, amely nem csak a fenntarthatósági
		 teljesítmény megalapozottságát mutatja be, de a konkrét példák alkalmazásával kiváló
		 ötleteket adhat más vállalatoknak is;
• az önkritika, amelynek alkalmazásával őszintén, a pozitív és negatív eredményeket is
		 bemutatja.
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