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Słowo wstępne
Nadużycia są globalną plagą, która szkodzi reputacji
przedsiębiorstw, kosztuje miliony i rujnuje życie ludzi. Jest to
poważne zagrożenie ekonomiczne i moralne dla społeczeństw.
KPMG przygotowuje raporty na temat trendów związanych
z nadużyciami od wielu lat. Obecny raport jest trzecim, który
określa profil korporacyjnego oszusta na całym świecie.
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Na potrzeby niniejszego badania - na podstawie informacji
uzyskanych podczas przeprowadzonych przez KPMG dochodzeń
– nasi pracownicy wypełnili szczegółowy kwestionariusz na temat
750 oszustów. W porównaniu z poprzednimi edycjami najnowsza
ankieta została wzbogacona o pytania dotyczące technologicznego
aspektu nadużyć i cyberprzestępstw.
Raport na temat profilu korporacyjnego oszusta ma na celu pomóc
klientom zrozumieć ten złożony problem i sposób, w jaki będzie
się on zmieniał w przyszłości.
Zawiera on także rekomendacje dotyczące sposobu, w jaki
najlepiej identyfikować, wykrywać i zwalczać nadużycia
w środowisku, w którym zagrożenia te przybierają różnorodne
formy i podlegają ciągłej ewolucji.
Polska edycja raportu pozwala na rozpoznanie lokalnych trendów
oraz porównanie ich z międzynarodowymi obserwacjami.
Zapraszamy także do zapoznania się z wersją raportu
przedstawiającą dane dotyczące krajów Europy Środkowej
i Wschodniej.

Petrus Marais
Globalny Szef Zespołu ds.
Zarządzania Ryzykiem
Nadużyć KPMG International

Agnieszka Gawrońska-Malec
Szef Zespołu ds. Zarządzania
Ryzykiem Nadużyć
KPMG w Polsce
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Podsumowanie
—— Nawet jeśli mechanizmy kontrolne w przedsiębiorstwie są silne, oszuści
znajdują sposoby na to, aby je ominąć. Z pomocą przychodzą takie formy
wykrywania nadużyć, jak np. linie anonimowego informowania, czujność klientów
i dostawców, szczególnie istotne w odniesieniu do pracowników z długim stażem
pracy i niejednokrotnie wysokim poziomem uprawnień decyzyjnych.
—— Wzrasta prawdopodobieństwo popełnienia nadużycia przez grupę osób. Wynika
to częściowo z faktu, że oszuści muszą być w zmowie z innymi osobami, aby
ominąć mechanizmy kontrolne przedsiębiorstwa. Większe grupy (5 lub więcej
osób) narażają organizację na dużo większe szkody niż oszuści działający
indywidualnie lub w małych grupach.
—— Mężczyźni mają większą skłonność do popełniania oszustw w zmowie niż kobiety.
—— Grupy oszustów bardzo często mają w swoich szeregach zarówno
osoby z organizacji, jak i spoza niej. Wskazuje to na wzrastającą potrzebę
przeprowadzenia skrupulatnych procesów KYC oraz due diligence dotyczących
podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawcy i klienci.
—— Nowoczesne technologie wspomagają zarówno oszustów, jak i przedsiębiorstwa
zwalczające nadużycia. Z badania wynika, że wzrasta odsetek oszustów
wykorzystujących nowoczesne technologie do popełniania nadużyć. Tymczasem
przedsiębiorstwa broniące się przed oszustami mogłyby lepiej wykorzystywać
nowoczesne technologie jako element zapobiegania nadużyciom, wykrywania
ich oraz odpowiedzi nie. Najlepszą metodą jest analiza danych, która pozwala na
przegląd tysięcy transakcji w poszukiwaniu podejrzanych informacji. Z badania
wynika jednak, że tylko 3% przedsiębiorstw na świecie wykorzystywało analizę
danych do wykrywania anomalii i nadużyć.
—— Cyberprzestępczość stanowi coraz większe zagrożenie. Przedsiębiorstwa są
świadome tego problemu, ale rzadko podejmują działania zapobiegawcze.
—— Zagrożenia o charakterze nadużyć ulegają ciągłej zmianie. Dlatego niezbędne jest
dokonywanie regularnej oceny ryzyka i dostosowywanie sposobów zapobiegania
oszustwom i wykrywania ich na bieżąco.
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—— Problem występowania nadużyć sukcesywnie narasta. Ze względu na
dynamiczny charakter biznesu dotychczasowo wprowadzone inicjatywy
przeciwdziałające nadużyciom okazują się nieskuteczne. Badanie przeprowadzone
przez KPMG na przykładzie 750 profili oszustów na całym świecie pokazuje,
że słabość kontroli wewnętrznych została wykorzystana w więcej niż w trzech
czwartych badanych przypadków, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu
z badaniem z 2013 roku.

Sylwetka korporacyjnego oszusta

Główne cechy korporacyjnego
oszusta na podstawie badania KPMG
są następujące:
Płeć i wiek
Aż 87,5% spośród przebadanych
polskich przypadków oszustw dotyczyło
mężczyzn (79% w badaniu globalnym).
Liczba kobiet popełniających nadużycia
wzrosła globalnie z 13% w 2010 roku do
17% w 2015. Kobiety dopuszczające się
nadużyć w Polsce stanowią tylko 12,5%
wszystkich przebadanych przypadków.

Natomiast 68% sprawców w ujęciu
globalnym (mężczyzn i kobiet) to osoby
pomiędzy 36 i 55 rokiem życia (prawie
identycznie jak w badaniu z 2013 roku),
w tym przedziale wiekowym znalazło
się również ponad 80% sprawców
z Polski. W badaniu światowym 40%
kobiet popełniających nadużycia ma od
36 do 45 lat.
W Polsce 13% oszustów to osoby
w wieku od 26 do 35 lat. W badaniu
światowym odsetek ten wynosi 14% i
w porównaniu z wynikami z 2010 roku
jest to wzrost o 2 punkty procentowe.
Warto zauważyć, że udział kobiet w tej
grupie wiekowej spadł w tym okresie
z 24% do 19%, a udział mężczyzn
zwiększył się z 9% do 13%.

Wiek korporacyjnego oszusta

0%

18–25 lat

13%

26–35 lat

44%

36–45 lat

37%

46–55 lat

6%

Więcej
niż 55 lat

Dane dla Polski (n=16)
Źródło: Global Profiles of the Fraudster, KPMG International, 2016

12,5%

Płeć korporacyjnego
oszusta

87,5%

Dane dla Polski (n=16)
Źródło: Global Profiles of the Fraudster, KPMG International, 2016
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KPMG dokonało analizy 750
przypadków oszustw, które były
przedmiotem audytów śledczych
przeprowadzonych przez zespoły
Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
na całym świecie. Badanie KPMG
wskazuje, iż sprawcą nadużyć jest
najczęściej mężczyzna pomiędzy
36 a 55 rokiem życia, będący od co
najmniej 6 lat pracownikiem organizacji,
która pada jego ofiarą.

Przeważająca większość oszustów
w Polsce (87,5%) to pracownicy
organizacji (65% na świecie), która
pada ofiarą nadużycia, natomiast
12,5% to byli pracownicy. W badaniu
globalnym wśród byłych pracowników
38% pracowało dla organizacji przez
więcej niż 6 lat. W tej kategorii nie
odnotowano zmian od czasu badania
z 2013 roku.
W 75% oszustw w Polsce działano
w porozumieniu. W badaniu globalnym
odnotowano 62% nadużyć, do
których doszło na skutek działania
w porozumieniu, co stanowi
spadek o 8 punktów procentowych
w stosunku do badania z 2013 roku.

W skali całego świata kobiety rzadziej
działały w porozumieniu z innymi,
tylko 45% nadużyć popełnionych przez
kobiety miało miejsce w porozumieniu,
w porównaniu w porównaniu z 66%
wśród mężczyzn.

Częstotliwość działania w grupach
większych niż 5 osób wzrosła z 9%
w 2010 do 20% w 2015. W Polsce
działanie w dużych grupach było jeszcze
częstsze, bo miało miejsce w 37,5%
przypadków.

W Polsce, częściej niż na świecie (31,3%
w porównaniu z 18,2% na świecie),
osoby współpracujące w celu dokonania
nadużycia są ze sobą powiązane
finansowo, częściej też sprawców łączą
bliskie, osobiste relacje, takie jak: więzy
rodzinne (Polska 25%, świat 9,6%),
znajomość z poprzedniego miejsca pracy
(Polska 12,5%, świat 7,5%), przyjaźń
(Polska 18,8%, świat 18%), związki
(Polska 6,3%, świat 2,9%).

Najczęściej do działania w porozumieniu
dochodziło w Południowej Ameryce
i na Karaibach (76%), w Afryce i na
Bliskim Wschodzie (74%). Oceania
(Australia i Nowa Zelandia) oraz
Ameryka Północna (Stany Zjednoczone
i Kanada) charakteryzują się najwyższym
odsetkiem korporacyjnych oszustów
działających w pojedynkę (odpowiednio
65% i 58%).

Staż pracy korporacyjnego oszusta w organizacji, która pada jego ofiarą

44%

6%

Mniej
niż rok

6%

1-4 lata

Dane dla Polski (n=16)
Źródło: Global Profiles of the Fraudster, KPMG International, 2016
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Pracownicy, osoby trzecie
i działanie w porozumieniu

Motywacja

Charakterystyka nadużycia

W badaniu globalnym 38% sprawców
to osoby szanowane w organizacji, tylko
10% miało słabą reputację. W polskim
badaniu nie odnotowano sprawców o złej
reputacji, przypadki dotyczyły w tym
samym stopniu osób szanowanych
i bardzo szanowanych wśród
zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Nowoczesne technologie były
czynnikiem umożliwiającym lub
ułatwiającym zaistnienie nadużycia
w 24% przypadków na świecie, badanie
wyłoniło również 31 przypadków
cyberoszustw, które były przedmiotem
projektów dochodzeniowych KPMG.
W Polsce przypadki wykorzystania
technologii były rzadkie, w 31,3%
oszustw nie korzystano z niej wcale,
w 62,5% korzystano z technologii
w niewielkim stopniu.

Ponadto, w Polsce niemal dwukrotnie
częściej niż na świecie (81,3%
w porównaniu do 44,4%) nadużycia
popełniane były w celu zapewnienia sobie
przez sprawcę dostatniego poziomu życia.
Poczucie wyższości wśród sprawców
przeważa nad poczuciem strachu czy
złości.

Obejście mechanizmów kontrolnych
Słabe mechanizmy kontrolne przyczyniły
się do 61% przypadków nadużyć na
świecie, co stanowi wzrost o 7 punktów
procentowych w stosunku do badania
z 2013 roku. W samej Europie to 72%,
a w Polsce – aż 81,3%.
W Polsce niemal dwukrotnie częściej
niż na świecie (87,5% w porównaniu
z 49,5%) sprawca wykazywał się
dużą znajomością danego biznesu, co
ułatwiało mu lub umożliwiało popełnienie
nadużycia.

Polska zanotowała dwukrotny wzrost,
w stosunku do badania z roku 2013,
w częstotliwości występowania nadużyć
związanych z kradzieżą poufnych
informacji (18,8%). Natomiast 18,7%
przypadków dotyczyło zjawiska korupcji.
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Przebadane przykłady oszustw z Polski
wskazują na chciwość, poczucie
wyższości oraz postawę roszczeniową
wobec organizacji jako najczęściej
powtarzające się motywy działania.

Najczęstszym rodzajem oszustwa,
wśród przebadanych w skali globalnej
przez KPMG, było przywłaszczenie
i sprzeniewierzenie aktywów (47%), na
które składały się głównie malwersacje
finansowe oraz nadużycia w obszarze
zakupów. W Polsce ten typ nadużycia
stanowił aż 93,8% wszystkich
przeanalizowanych przypadków.
Aż 22% przypadków na świecie
dotyczyło nieprawidłowości w obszarze
raportowania księgowego (w Polsce
stanowiły one 31,3%).

Aż 44% sprawców w badaniu
globalnym cieszyło się nieograniczoną
władzą w organizacji, dzięki
czemu mieli możliwość obejścia
mechanizmów kontrolnych (w Polsce
było to aż 68,8% sprawców).
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Zabezpieczenie przed nadużyciami
stanowi nieustające wyzwanie
dla kadry kierowniczej i zarządów
spółek na całym świecie. Jednak
zarządzanie ryzykiem nadużyć staje
się coraz bardziej skomplikowane ze
względu na wzrastające zagrożenie
ze strony oszustw popełnianych
przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii, a także niesłabnące
zagrożenie ze strony bardziej
tradycyjnych form nadużyć, takich
jak fałszowanie ksiąg i rejestrów.
W odpowiedzi na te wyzwania wiele
firm decyduje się na wdrożenie
kompleksowych systemów kontroli
wewnętrznej w celu zapobiegania,
wykrywania i reagowania na oszustwa.
Nie jest to niestety powszechna
praktyka, 61% przypadków oszustw
(72% w Europie, 81,3% w Polsce),
spośród przebadanych na potrzeby
niniejszego raportu, było możliwe
dzięki słabym lub nieefektywnym
mechanizmom kontroli wewnętrznej.
Takie wyniki wskazują nie tylko
na skalę problemu, ale również
na wymierne korzyści płynące
z zaostrzenia działań zmierzających
do zwalczania nadużyć finansowych,
do których zaliczyć można m.in.
uniknięcie strat finansowych oraz
zabezpieczenie dobrego imienia spółki.

mechanizmy kontroli wewnętrznej
i monitorowania. Jak uważa Lem
Chin Kok, szef Zespołu Zarządzania
Ryzykiem Nadużyć w KPMG
Singapur – Kontrola wewnętrzna jest
nieskuteczna, gdy jej mechanizmy
są źle zaprojektowane, a ustalone
procedury nie są przestrzegane przez
pracowników. Przeprowadzenie
kompleksowej oceny ryzyka
występowania nadużyć umożliwia
wykrycie problematycznych obszarów
w systemie kontroli wewnętrznej
przedsiębiorstwa. Stwierdzenie
to znajduje odzwierciedlenie
w wynikach badania KPMG, które
wskazują, iż pewna liczba oszustw
(14% w badaniu światowym
i 12,5% w Polsce) zostało wykrytych
przez przypadek, a nie dzięki
mechanizmom kontroli wewnętrznej
i monitorowania. Co znamienne,
w 61% na świecie i ponad 81%
przypadków w Polsce słabe kontrole
wewnętrzne były czynnikiem
umożliwiającym zaistnienie
nadużycia, a także jego zatajenie.
Mechanizmy kontroli wewnętrznej
oraz procesy, które uważane są za
jedne z najskuteczniejszych w walce
z nadużyciami, zostały przedstawione
w części niniejszego raportu
dotyczącej rekomendacji.

W dużym uproszczeniu –
prawdopodobieństwo wystąpienia
nadużyć jest znacznie mniejsze
w firmach, w których istnieją rzetelne

Niska skuteczność kontroli
wewnętrznych jest jednym
z najpoważniejszych problemów
przedsiębiorstw na całym świecie.
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W porównaniu z badaniem KPMG
przeprowadzonym w 2013 roku
liczba korporacyjnych oszustów
wykorzystujących słabość systemów
kontroli wewnętrznej, lub brak
odpowiednich mechanizmów
kontrolnych, wzrosła z 18 do 27%.
Duży wpływ na prawdopodobieństwo
wystąpienia nadużycia ma również
podejście współpracowników, jak
podkreśla Agnieszka Gawrońska-Malec, szef Zespołu Zarządzania
Ryzykiem Nadużyć w KPMG
w Polsce – Wielokrotnie spotykaliśmy
się z sytuacją, w której osoby
współpracujące blisko ze sprawcą
nadużycia miały świadomość, że
działa on głównie dla własnej korzyści,
często na szkodę pracodawcy.
Czasem ich milczenie wynikało
z chęci utrzymania dobrych relacji czy
zaufania, jakim zostały przez sprawcę
obdarzone, a czasem z obawy przed
jego działaniami odwetowymi.
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Problemy ze
skutecznością kontroli
wewnętrznej

Nadużycia a kontrole wewnętrzne
Świadome
działanie pomimo
dobrych kontroli
wewnętrznych

19%

81%

Słabość
kontroli
wewnętrznych

Dane dla Polski (n=16)

Umiejętności korporacyjnych oszustów ułatwiające dokonanie nadużycia

87,5%
68,8%
37,6%
12,5%
6,3%

Znajomość branży, w której działa
organizacja
Szczególne cechy charakteru sprawcy
(przebojowa osobowość)
Znajomość z osobami gotowymi na
popełnienie przestępstwa
Biegłość w obsłudze nowoczesnych
technologii
Umiejętności techniczne w obszarze,
gdzie wystąpiło nadużycie

49,5%
27,9%
17,6%
26,8%
13,9%

Dane dla Polski (n=16)

Kontrola wewnętrzna jest nieskuteczna, gdy jej
mechanizmy są źle zaprojektowane, a ustalone
procedury nie są przestrzegane przez pracowników.
Przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka
występowania nadużyć umożliwia wykrycie
problematycznych obszarów w systemie kontroli
wewnętrznej przedsiębiorstwa
Profil korporacyjnego oszusta | 11
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87,5%

87,5%

69%

38%

Chęć wzbogacenia się

Skłonność / „Bo mogę”

Chciwość

Dążenie do osiągnięcia celów
biznesowych / ukrycia strat
w celu ochrony
przedsiębiorstwa

31%

13%

6%

6%

Dążenie do osiągnięcia
celów biznesowych
w celu otrzymania premii

Dążenie do osiągnięcia
celów budżetowych /
ukrycia strat w celu
utrzymania pozycji
w spółce

Rozczarowanie organizacją,
dla której pracuje

Inne

Dane dla Polski (n=16)

Co wyróżnia korupcję?
Eksperci KPMG zauważają, że
nadużycia i korupcja bardzo często
idą ze sobą w parze, jednocześnie
jednak regulatorzy na całym
świecie koncentrują się coraz
bardziej na tworzeniu skutecznych
mechanizmów prawnych
przeciwdziałających występowaniu
łapownictwa i korupcji. Na 750
przebadanych przez KPMG
przypadków w 2015 roku aż 125
dotyczyło nadużyć o charakterze
korupcyjnym i posiadały one
cechy, które wyróżniały je na tle
analizowanej próby. Jedną z takich
cech szczególnych jest tendencja

Przedsiębiorcy doskonale zdają sobie
sprawę z poważnych konsekwencji, jakie
niosą ze sobą nadużycia, ze stratami
finansowymi oraz narażeniem dobrego
imienia spółki na czele. Na fali olbrzymich
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do występowania na wyższych
poziomach organizacyjnych
w przedsiębiorstwach. Aż 51%
przypadków w tej grupie dotyczyło
kadry kierowniczej organizacji,
to o 20 punktów procentowych
więcej niż w przypadku innych
rodzajów oszustw. Ponadto 63%
sprawców nadużyć o charakterze
korupcyjnym było w nie
zamieszanych przez trzy i więcej
lat. Korupcja charakteryzuje się
również szczególnym sposobem
wykrywania, 61% tego typu
nadużyć zostało wykrytych dzięki
anonimowym informatorom

skandali korupcyjnych, jakie miały miejsce
w Stanach Zjednoczonych, regulatorzy na
całym świecie zmierzają do zaostrzenia
przepisów dotyczących działań
kontrolnych oraz generalnych zasad

(tylko 33% pozostałych typów
oszustw ujrzało światło dzienne
dzięki anonimowym informacjom).
Raportowanie zaobserwowanych
przypadków korupcji to kolejny
aspekt uwypuklający ogromne
znaczenie, jakie mechanizmy
anonimowego informowania
odgrywają we współczesnych
organizacjach – mówi Jagvinder
Brar, Partner w Zespole
Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
KPMG w Indiach.

prowadzenia działalności gospodarczej.
Dlaczego więc sprostanie wymogom
skutecznych kontroli wewnętrznych
stanowi dla przedsiębiorców wyzwanie?
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Jaka była motywacja towarzysząca popełnieniu naużycia?

doszło w okresie finansowej hossy,
kiedy mniejszą wagę przywiązywano
do rygorystycznego przestrzegania
uregulowań wewnętrznych. Kolejnym
aspektem rosnącego problemu słabych
kontroli wewnętrznych jest eksploracja
nowych rynków w poszukiwaniu rozwoju
biznesowego spółek, która często
prowadzi do krajów, w których zjawisko
korupcji jest nagminne.
Można zatem stwierdzić, że
przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji
finansowej oraz te walczące o zdobycie
udziału w rynku nie traktują priorytetowo
inwestycji w efektywne systemy kontroli
wewnętrznej, dopasowane do ich
zmieniającego się profilu ryzyka. Takie

przedsiębiorstwa często decydują się na
demontaż mechanizmów kontrolnych
bez wcześniejszej analizy dotyczącej
skutków takiego działania – mówi
Tim Hedley, szef Zespołu Zarządzania
Ryzykiem Nadużyć KPMG w Stanach
Zjednoczonych. Regularne przeglądy
ryzyka wspierają przedsiębiorstwa
w priorytetyzacji inwestycji związanych
z mechanizmami przeciwdziałania
nadużyciom oraz zapewniają, że pieniądze
spółki inwestowane są tam, gdzie są
najbardziej potrzebne.

Największe oszustwa możliwe dzięki obejściu mechanizmów
kontrolnych i zmowie
Pośród przeanalizowanych przez
KPMG przypadków nadużyć z całego
świata 86 dotyczyło przestępstw,
które kosztowały przedsiębiorstwa
5 milionów dolarów i więcej. W tej
grupie zdecydowana większość
nadużyć trwała o wiele dłużej niż te
w pozostałych kategoriach. Były to
również przestępstwa trudniejsze
do wykrycia ze względu na wysoką
pozycję sprawców w hierarchii
organizacyjnej przedsiębiorstwa
lub też ze względu na działanie
w zmowie, które umożliwiało
obejście stosowanych mechanizmów
kontroli wewnętrznej. Nadużycia z tej
grupy charakteryzują się również
umiędzynarodowieniem działań
sprawców. Działania sprawców
nadużyć z tej grupy aż w 34%
sięgały poza granice kraju (tylko 11%
w przypadku nadużyć o mniejszej
wartości). Znamienne jest również,
iż sprawcy nadużyć powyżej 5
milionów dolarów to ludzie starsi
od statystycznego korporacyjnego
oszusta. Aż 85% sprawców to
mężczyźni, zajmujący wysokie
stanowiska w hierarchii organizacyjnej

przedsiębiorstwa. Wszyscy
korporacyjni oszuści charakteryzują
się poczuciem swoistej wyższości,
ale ci dopuszczający się największych
nadużyć nacechowani są szczególnie
autokratycznie i niekiedy faktycznie
posiadają w swojej organizacji niemal
nieograniczoną władzę – mówi
Dean Friedman szef Działu Audytów
Dochodzeniowych w Zespole
Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
KPMG w Republice Południowej
Afryki. Tak wysoki status sprawcy
wpływa na łatwość znalezienia
chętnych lub zmuszenia podwładnych
do działania w porozumieniu.
Zmowa jest dużo częstsza wśród
nadużyć na dużą skalę (86%) niż
wśród przestępstw o mniejszej
wartości nominalnej (60%), a sprawcy
rzadziej sięgają po pomoc osób
spoza organizacji. Natomiast 32%
przypadków w grupie największych
nadużyć miało miejsce przy
współdziałaniu pięciu i więcej
osób (18% w przypadku nadużyć
o mniejszej wielkości). Nie dziwi fakt,
że aż 51% spośród przestępstw tej

grupy miało miejsce w organizacjach
o międzynarodowym zasięgu (38%
w przypadku mniejszych nadużyć).
Natomiast 20% miało miejsce
w sektorze finansowym.
Do szczególnie dotkliwych
strat prowadzą zwykle działania
przeprowadzane przez dużą grupę
sprawców (5 i więcej osób), zwykle
płci męskiej. Aż 27% nadużyć
o wartości nominalnej równej lub
przekraczającej 5 milionów dolarów
trwało przeciętnie ponad 5 lat oraz
zostało popełnionych przez duże grupy
sprawców. Do najskuteczniejszych
metod wykrywania tego typu
nadużyć zaliczyć należy mechanizmy
umożliwiające anonimowe
informowanie o zaobserwowanej
sytuacji, a nie audyt wewnętrzny
lub kontrole kadry kierowniczej.
Oszuści z silnym wsparciem
swoich popleczników stanowią
zdecydowanie najtrudniejszy orzech
do zgryzienia – mówi Jimmy Helm
szef Zespołu Zarządzania Ryzykiem
Nadużyć KPMG w Europie Środkowej
i Wschodniej.

Profil korporacyjnego oszusta | 13

© 2016 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek
członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jednym z powodów, jakie
wskazują eksperci KPMG,
jest stałe niedoinwestowanie
mechanizmów kontrolnych związanych
z przeciwdziałaniem i wykrywaniem
nadużyć, które należy zaliczyć do
długofalowych skutków globalnego
kryzysu gospodarczego. Skala
i częstotliwość występowania nadużyć
wzrasta w krajach polegających w dużej
mierze na obrocie gotówkowym, jak
Włochy czy Grecja, a także w szczególnie
obciążonych sektorach gospodarki, jak
np. sektor energetyczny. Nierzadko, kiedy
sytuacja finansowa przedsiębiorstw cierpi
w związku z trudnościami gospodarczymi,
spółki odkrywają nadużycia, do których

Silne kontrole służące zwalczaniu
nadużyć finansowych są ważne, ale
nie są panaceum; 21% oszustów
było w stanie ominąć kontrole
w firmie i nie obawiało się możliwości
bycia przyłapanym. Pomimo ryzyka
ujawnienia dokonali nadużycia.
W organizacji zawsze są takie osoby,
które wykorzystają nadarzającą się
okazję, pomimo ścisłej kontroli.
Niektóre kontrole wydają się być
silne „na papierze”, ale jeśli nie
są przestrzegane lub są łatwe do
ominięcia, możliwości ograniczenia
ryzyka nadużyć są znacznie mniejsze.
Niektórzy oszuści postrzegają ryzyko
bycia przyłapanym jako niskie ze
względu na swoją wysoką pozycję.
Są przekonani, że mogą nagiąć lub
zignorować zasady. Bardzo duża część
oszustów została określona jako mający
nieograniczony poziom uprawnień. To
powoduje podwójne zagrożenie dla
organizacji: takie osoby mogą ominąć
mechanizmy kontrolne zarówno słabe,
jak i silne, a także mogą nakazać innym
osobom wykonywanie czynności
mających na celu ukrycie oszustwa
– mówi Alex Plavsic, szef Zespołu
Dochodzeń KPMG w Wielkiej Brytanii.
Powodują oni również większe szkody:
34% oszustw przez nich popełnianych
kosztuje firmy 1 mln USD lub więcej,
w porównaniu do 18% w przypadku
oszustów, którzy takiej władzy nie
posiadają. Cechy osobiste mogą tę
tendencję zwiększać.
Zgodnie z wynikami badania, profil
oszusta najczęściej jest opisywany, jako
osobowość autokratyczna, posiadająca
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poczucie wyższości będące znacznie
silniejsze niż uczucie gniewu lub strach.
Oszuści z nieograniczonym poziomem
uprawnień wydają się bardziej
autokratyczni i mają jeszcze silniejsze
poczucie wyższości.
Na zewnątrz oszuści są ogólnie trzy
razy częściej postrzegani jako przyjaźni
niż nieprzyjaźni i rzadko są uznawani
za samotników. Bardzo często są
szanowani i niekoniecznie prowadzą
wystawny tryb życia. W skrócie można
powiedzieć, że ich zachowanie może
nie pasować do stereotypowego
wyobrażenia, które ludzie mają na temat
oszusta. Jak zobaczymy w kolejnej
sekcji, oszuści działający w zmowie są
szczególnym zagrożeniem, ponieważ
są w stanie ominąć nawet silne
kontrole. W przedsiębiorstwach, gdzie
mechanizmy zapobiegające nadużyciom
są liczne, 16% (w ujęciu globalnym)
oszustów działających w zmowie jest
w stanie je ominąć lub przekonać innych
pracowników, aby popełnili nadużycie
w ich imieniu. Taki wniosek nie wspiera
poglądu, że nie ma znaczenia, czy
kontrole zapobiegające nadużyciom są
silne czy słabe, lecz wręcz przeciwnie.
Pomimo luk odnotowaliśmy wzrost
udziału przypadków, w których
kontrole wewnętrzne doprowadziły
do wykrycia oszustwa. Spośród
456 takich przypadków 52% zostało
wykryte poprzez informatorów lub
skargi od dostawców lub klientów.
Inne formy kontroli, takie jak audyt
wewnętrzny, miały mniejsze znaczenie,
ponieważ przedsiębiorstwo nie miało
wystarczających zasobów (ludzkich lub

Niektórzy oszuści
postrzegają ryzyko bycia
przyłapanym jako niskie
ze względu na swoją
wysoką pozycję
finansowych) na zapewnienie takiej
funkcji lub dlatego, że działania audytu
wewnętrznego są rutynowe i oszust
jest ich świadomy. W wykrywaniu
nadużyć dokonywanych przez osoby o
nieograniczonym poziomie uprawnień
bardzo istotną rolę odgrywają
informatorzy. W przypadku nadużyć
popełnianych przez pracowników
posiadających szeroki zakres uprawnień
decyzyjnych praktycznie jedyną szansą
na wykrycie nadużycia jest informacja
z wewnątrz firmy – dlatego też
w spotkaniach z klientami podkreślamy
istotną rolę tych mechanizmów
i staramy się „odczarować” ich złą
sławę – mówi Agnieszka Gawrońska-Malec, szef Działu Zarządzania
Ryzykiem Nadużyć w KPMG w Polsce.
Warto jednak dodać, że taki mechanizm
wprowadzony w izolacji od innych
działań nie zapewni odpowiedniego
poziomu ochrony – przedsiębiorstwa
powinny zapewnić efektywność
różnych form działań prewencyjnych
i detekcyjnych.
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Pracownicy mogą omijać
nawet silne kontrole

Korporacyjny oszust jest powszechnie
kojarzony z typem indywidualisty, który
korzysta z własnej pomysłowości oraz
sprytu w celu popełnienia przestępstwa.
Jednakże wyniki badania wskazują, że
oszuści działający w zorganizowanych
grupach są dwa razy bardziej
powszechni od oszustów działających
na własną rękę. W 2015 roku 62%
oszustów korporacyjnych na świecie i aż
75% w Polsce oszustów korporacyjnych
działało w zmowie z innymi osobami.
Co ciekawe, istnieją wyraźne różnice
regionalne w częstotliwości oszustw
dokonywanych w zmowie. Zmowa
w oszustwach korporacyjnych jest
szczególnie powszechna w regionie
Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz Bliskiego
Wschodu (odpowiednio 76% oraz
74% ex aequo). Oszuści korporacyjni
działają w zmowie, ponieważ potrzebują
wspólników w celu uniknięcia bądź
obejścia kontroli lub z powodu braku
pewnych wymaganych uprawnień,
umiejętności oraz informacji – mówi
Jack De Raad, szef zespołu Zarządzania
Ryzykiem Nadużyć, KPMG w Holandii.
W przeciwieństwie do tego aż 58%
oszustw korporacyjnych w regionie
Ameryki Północnej oraz 65% w regionie
Oceanii dopuszczają się osoby działające
na własną rękę.
Kim wobec tego są oszuści działający
w zmowie z innymi? Oszuści
działający w grupie są zwykle
doświadczonymi pracownikami,
którzy pracowali w przedsiębiorstwie
dłużej od indywidualnych oszustów
korporacyjnych. Jak wynika z badania,
wśród oszustów działających w zmowie
40% to kierownicy wyższego
szczebla oraz członkowie zarządu

(pracownicy ci stanowią zaledwie
28% spośród osób działających na
własną rękę.) Zastanawiające jest
to, że grupy składające się wyłącznie
z pracowników stanowią jedynie 35%
badanych przypadków. Pozostałą część
tworzą grupy składające się z osób
zatrudnionych w przedsiębiorstwie,
które współpracują z jedną bądź kilkoma
osobami spoza organizacji, lub osoby
niezatrudnione w spółce, która stała się
ofiarą oszustwa.
Wyniki badania pokazują, jak wrażliwe
na zmowę są przedsiębiorstwa oraz jak
należy zaprojektować systemy kontroli,
aby zapobiec niechcianym działaniom,
w szczególności w odniesieniu do relacji
z podmiotami zewnętrznymi, takimi
jak sprzedawcy oraz przedstawiciele
handlowi – mówi Graham Murphy,
szef Działu Oceny Ryzyka Współpracy
z Podmiotami Zewnętrznymi, KPMG
w Stanach Zjednoczonych. Solidny
program oceniający i monitorujący ryzyko
wynikające ze współpracy z podmiotami
zewnętrznymi jest istotnym narzędziem
ograniczenia potencjalnych nadużyć –
dodaje Zbigniew Czyżewski, manager
w Zespole Zarządzania Ryzykiem
Nadużyć w KPMG w Polsce.
Oszuści korporacyjni działający
w zmowie wyrządzają znacznie większe
szkody w porównaniu z oszustami
działającymi indywidualnie – 34%
oszustw dokonanych we współpracy
kosztowało firmy ponad 1 mln USD,
w porównaniu z 16% oszustw
dokonywanych indywidualnie. Oszuści
korporacyjni współpracujący ze sobą
mają tendencję do generowania
większych strat oraz unikania wykrycia
przez dłuższy okres. Różnice widoczne

są również w metodach wykrywania
oszustw. Oszuści działający na własną
rękę są zazwyczaj wychwytywani
w trakcie kontroli kierowniczej,
audytu wewnętrznego lub przez
zupełny przypadek. W przypadku
oszustów działających w zmowie
głównymi metodami detekcji są
anonimowi informatorzy, informacja od
kontrahentów oraz kontrola kierownicza.
Anonimowi informatorzy oraz informacja
od kontrahentów miały zdecydowanie
najwyższą skuteczność w wykrywaniu
oszustw dokonywanych w zmowie,
w której udział brało minimum 5 osób,
co sugeruje, że inne formy wykrywania
nadużyć mogą być nieskuteczne
w detekcji oszustw o większych
rozmiarach.
Oszuści działający indywidualnie to
przeważnie pracownicy posiadający
krótszy staż pracy w porównaniu z
osobami działającymi w zmowie.
Ponadto słabe mechanizmy kontroli
wewnętrznej mają większe znaczenie
dla oszustów indywidualnych niż dla
oszustów współpracujących z innymi
osobami (odpowiednio 66% i 58%).
W związku z tym więcej oszustów
działających indywidualnie wykrywanych
jest przez przypadek w porównaniu z
oszustwami dokonywanymi w zmowie
(odpowiednio 19% i 10%).
Znaczną różnicę zanotować można
również, porównując płeć oszustów
korporacyjnych. Z badania wynika, że
istnieje wyraźna różnica w odniesieniu
do tendencji współpracy przy popełnianiu
nadużyć – mężczyźni są bardziej skłonni
do działania w zmowie niż kobiety
(odpowiednio 66% oraz 45%).
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Samotne wilki i oszuści
atakujący w grupach

Niektóre różnice pomiędzy kobietami
a mężczyznami popełniającymi
oszustwa zmniejszyły się
w porównaniu z poprzednimi
badaniami. W 2015 roku 38% kobiet
uczestniczących w oszustwach
korporacyjnych zajmowało stanowiska
kierownicze, w porównaniu z 28%
w 2010 roku. Im wyższe stanowisko,
tym większa możliwość przekonania
innych do współpracy z oszustem
– mówi Annabel Reoch, szef Zespołu
Zarządzania Ryzykiem Nadużyć,
Przeciwdziałania Korupcji oraz Prania
Pieniędzy KPMG w Wielkiej Brytanii.

Sposób wykrycia nadużycia

50%

31,3%

18,8%

Przeglądy kierownicze

Formalne kanały
informowania

Nieformalne kanały
informowania

12,5%

12,5%

12,5%

Informacja
od kontrahenta

Audyt zewnętrzny

Przez przypadek

6,3%

6,3%

6,3%

Podejrzenie
przełożonego

Inne mechanizmy
kontroli wewnętrznej

Inne mechanizmy
kontroli zewnętrznej

Dane dla Polski (n=16)
Źródłó: Global Profiles of the Fraudster, KPMG International, 2016
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Na uwagę zasługuje również fakt,
że w badanej próbie globalnej
mężczyźni przewyższają liczebnością
kobiety w stosunku 5:1. Kobiety
dopuszczające się oszustw
korporacyjnych mają mniejsze
doświadczenie w przedsiębiorstwie,
w porównaniu z mężczyznami oraz
są młodsze. Aż 63% kobiet znajduje
się w przedziale wiekowym 26-45 lat,
w porównaniu z 50% mężczyzn w tym
wieku. Dodatkowo motywacja kobiet
do popełniania nadużyć jest nieco
inna niż mężczyzn. W przypadku 14%
z nich (w porównaniu do z 6% dla
mężczyzn) motywatorem była trudna
sytuacja finansowa.

Porównanie korporacyjnych
oszustów działających samodzielnie
w zestawieniu z tymi działającymi
w zmowie ujawnia znaczące
różnice – podobnie jak w przypadku
porównania działania oszustów
wewnątrz przedsiębiorstwa
z oszustami spoza przedsiębiorstwa.
W badaniu analizowane były 3
grupy – 35% oszustów stanowili
oszuści działający wewnątrz
przedsiębiorstwa, 18% stanowili
oszuści spoza przedsiębiorstwa,
natomiast 43% stanowiło połączenie
obu grup. Przedsiębiorstwa powinny
zaprojektować mechanizmy
przeciwdziałające występowaniu
nadużyć, które uwzględniałyby
zarówno czynniki wewnętrzne, jak

i zewnętrzne. Niewątpliwie powinny
one uwzględniać ryzyko współpracy
oszusta wewnątrz przedsiębiorstwa
z grupą osób spoza organizacji.
Istnieje wiele kombinacji, na
które przedsiębiorstwa muszą być
przygotowane – mówi Agnieszka
Gawrońska-Malec.

– w porównaniu odpowiednio z 32%
oraz 25% w przypadku pozostałych
grup. Wśród oszustów działających
wewnątrz przedsiębiorstw
odsetek nadużyć związanych ze
sprawozdawczością finansową
(35%) jest znacznie większy niż dla
pozostałych grup (16%).

Jednym z najbardziej uderzających
kontrastów w badaniu jest to, iż
straty finansowe spowodowane przez
sprawców działających wewnątrz
przedsiębiorstw są większe niż te
spowodowane przez sprawców
z zewnątrz lub kombinację tych
grup. Globalnie 42% nadużyć
popełnionych przez pierwszą
z tych grup spowodowało stratę
w wysokości 1 mln USD lub więcej

Istnieje również istotna różnica
w sposobie wykrycia nadużyć.
Anonimowi informatorzy znacznie
częściej przyczyniają się do
wykrycia nadużyć w przypadku, gdy
nadużycie zostało popełnione przez
mieszane grupy sprawców (49%) niż
w przypadku oszustów działających
jedynie wewnątrz przedsiębiorstwa
(37%).

Przedsiębiorstwa powinny zaprojektować
mechanizmy przeciwdziałające występowaniu
nadużyć, które uwzględniałyby zarówno czynniki
wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Niewątpliwie
powinny one uwzględniać ryzyko współpracy
oszusta wewnątrz przedsiębiorstwa z grupą osób
spoza organizacji. Istnieje wiele kombinacji, na które
przedsiębiorstwa muszą być przygotowane
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Korporacyjni oszuści
wewnątrz i spoza
przedsiębiorstwa

$ 5 000 000 i więcej

$ 2 000 000-5 000 000

$ 1 000 000-2 000 000

Dane dla Polski (n=16)
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$ 500 000-1 000 000

6,3%

$ 200 000-500 000

6,3%

$ 50 000-200 000

37,5%

$ 1 000-50 000

12,5%
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Procentowy udział szacunkowej wartości nadużyć

25%
6,3%

6,3%

Nowoczesne technologie są mieczem
obosiecznym. Postęp technologiczny
zapewnia coraz bardziej wydajne
narzędzia do skutecznej obrony
przedsiębiorstw przed nadużyciami,
lecz jednocześnie ułatwia oszustom
odnalezienie jej wrażliwych punktów.
Nasze badanie wskazuje, iż technologia
jest coraz częściej stosowana
przy popełnianiu przestępstw niż
przy ich wykrywaniu. Technologia
była czynnikiem umożliwiającym
popełnienie nadużyć w przypadku 24%
korporacyjnych oszustów.

Do przykładów nadużyć, w których
wykorzystanie technologii umożliwiło
popełnienie przestępstwa, należy
uzyskanie nieautoryzowanego dostępu
do poufnych informacji czy też zmiana
danych księgowych w celu ukrycia
dokonanego przywłaszczenia.
Co zaskakujące, odsetek oszustw
dokonanych przy wykorzystaniu
technologii najniższy był w Europie
(18%), najwyższy zaś w Oceanii (30%),
Ameryce Północnej (29%) oraz Afryce
i na Środkowym Wschodzie (28%).

W jaki sposób technologia przyczyniła się do popełnienia nadużycia
Wprowadzenie
nieprawdziwych
lub błędnych
informacji do
systemu
księgowego

43,8%

Zdobycie
nieautoryzowanego
dostępu do systemu
komputerowego
organizacji

6,3%

56,3%

Udzielanie
nieprawdziwych
lub błędnych
informacji przy
pomocy poczty
elektronicznej
lub komunikatorów

Dane dla Polski (n=16)
Źródłó: Global Profiles of the Fraudster, KPMG International, 2016
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Technologia jednocześnie
ułatwia i utrudnia życie
korporacyjnym oszustom

Czy zastosowanie technologii przyczyniło się do popełnienia nadużycia?

62,5%
W niewielkim stopniu, nadużycie
byłoby możliwe również
z pominięciem zastosowania
technologii

6,3%

31,3%
Technologia nie odegrała
roli przy popełnianiu
nadużycia

Dane dla Polski (n=16)
Dane na wykresie nie sumują się do 100% ze względu na zaokrąglenia
Źródłó: Global Profiles of the Fraudster, KPMG International, 2016

Bardzo ważnym narzędziem
wspomagającym walkę z nadużyciami
jest analiza danych. Coraz większa
liczba przedsiębiorstw wprowadza
rozwiązania analizy danych mające
na celu wyszukiwanie nietypowych
transakcji pośród tysięcy codziennych
operacji. Jednakże to rozwiązanie nie
jest jeszcze w pełni rozpowszechnione.
Aktywna analiza danych polegająca na
wyszukiwaniu anomalii oraz podejrzanych
transakcji doprowadziła do wykrycia
nadużyć jedynie w 3% badanych
przypadków.
W przypadku nadużyć, w których
wykorzystanie technologii umożliwiło
popełnienie przestępstwa, średnia
wieku sprawcy nadużyć jest niższa
niż w pozostałych przypadkach (60%
sprawców to osoby pomiędzy 26 a 45
rokiem życia). Starsi sprawcy nadużyć
bardziej niż na wykorzystaniu technologii
polegają na kontaktach osobistych.
W miarę jak młodsi pracownicy,
obeznani z nowoczesną technologią,
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wspinają się po szczeblach kariery,
prawdopodobieństwo występowania
nadużyć przy wykorzystaniu technologii
będzie rosło – mówi Phil Ostwalt,
Globalny szef Zespołu Zarządzania
Ryzykiem Nadużyć KPMG w USA.
Aż 24% nadużyć popełnionych przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii
zostało wykrytych przypadkiem – był to
najczęstszy sposób wykrycia – wśród
nadużyć popełnionych bez wykorzystania

nowoczesnych technologii wykryto
jedynie 11% nadużyć. Jest to kolejnym
dowodem na to, iż przedsiębiorstwa
powinny kłaść większy nacisk na
wykorzystanie technologii w walce
z nadużyciami popełnionymi przy jej
udziale. Przypadkowe wykrycie jest
swego rodzaju oznaką, iż system kontroli
wewnętrznej w przedsiębiorstwie nie
funkcjonuje prawidłowo.

Nowoczesne technologie są mieczem
obosiecznym. Postęp technologiczny zapewnia
coraz bardziej wydajne narzędzia do skutecznej
obrony przedsiębiorstw przed nadużyciami, lecz
jednocześnie ułatwia oszustom odnalezienie jej
wrażliwych punktów
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Tak, do nadużycia
nie doszłoby bez
udziału technologii

Cyberoszustwa należą do najczęściej
wymienianych przez KPMG
wzrastających światowych zagrożeń.
Wielu ekspertów wskazuje, że
przedsiębiorstwa są świadome
zagrożenia, ale są przekonane, że nie
zostaną ich ofiarami. Wobec tego
przedsiębiorcy mogą nie zdawać sobie
sprawy, że zostali zaatakowani, co
oznacza, że nie są przygotowani na
potencjalne zagrożenie. Zauważamy,
że dyrektorzy przedsiębiorstw zadają
sobie sprawę, że hakerzy i organizacje
przestępcze mogą stanowić zagrożenie
dla przedsiębiorstw, czytają w mediach
o takich przypadkach prawie codziennie.
Ale często nie wierzą, iż sami mogą
stać się ofiarą, niezależnie od tego, czy
posiadają mechanizmy obronne przed
tym zagrożeniem – mówi Ron Plesco,
szef Zespołu Cyber Investigations, KPMG
Cyber, KPMG w USA.
W przebadanej przez KPMG próbie
znalazło się 31 sprawców cyberprzestępstw, co najprawdopodobniej
stanowi jedynie czubek góry lodowej.
Świadomość cyberbezpieczeństwa
pojawiła się i zaczęła rosnąć stosunkowo
niedawno, podczas gdy tego typu
oszustwa występowały już znacznie
wcześniej.
31 wydawać się może niewielką liczbą
w stosunku do całej próby (750 osób),
która podlegała badaniu, jednakże wyniki

1

są interesujące. Największą grupę
sprawców (13 osób) stanowili pracownicy
spółki, która stała się ofiarą oszustwa,
często współpracujący z zewnętrznymi
podmiotami, 9 osób związanych było ze
zorganizowanymi grupami przestępczymi,
natomiast 7 osób to przestępcy spoza
przedsiębiorstwa.
Badanie wskazuje, że głównymi celami
cyberprzestępczości były kradzież danych
osobowych i własności intelektualnej,
uzyskanie dostępu do strategicznych
danych przedsiębiorstw, skrzynek
osób na kierowniczych stanowiskach
oraz blokada usług. Amerykańskie FBI
twierdzi1, iż ostatnio nastąpił gwałtowny
wzrost przestępstw związanych
z użyciem kont e-mailowych – na całym
świecie odnotowano ponad 8 tysięcy
poszkodowanych. Schemat działania
polega na tym, iż przestępca wysyła

e-mail, podszywając się pod pracownika
szczebla kierowniczego, żądając od niego
dokonania przelewu na zagraniczne konto
bankowe. Specjaliści FBI twierdzą, że
w wyniku tego typu oszustw w latach
2013-2015 przedsiębiorcy ponieśli straty
w wysokości 1,2 mld USD.
W wielu przedsiębiorstwach
brakuje umiejętności obrony przed
cyberprzestępczością, wobec czego
konieczne jest tworzenie sprawnych
mechanizmów kontroli wewnętrznej
oraz narzędzi do analizy danych. Ponadto
przedsiębiorstwa powinny dzielić się
swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi
przedsiębiorstwami, aby móc nadążyć
za szybko zmieniającym się krajobrazem
zagrożeń – mówi Kevvie Fowler, szef
Zespołu National Cyber Response, KPMG
w Kanadzie.

Zauważamy, że dyrektorzy zadają sobie sprawę, że
hakerzy i organizacje przestępcze mogą stanowić
zagrożenie dla przedsiębiorstw, czytają w mediach
o takich przypadkach prawie codziennie. Ale często
nie wierzą, iż sami mogą stać się ofiarą, niezależnie od
tego, czy posiadają mechanizmy obronne przed tym
zagrożeniem.

http://www.ic3.gov/media/2015/150827-1.aspx
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Cyberprzestępczość
stanowi coraz istotniejsze
zagrożenie

Raport przedstawia główne ustalenia
ekspertów KPMG na całym świecie na
podstawie odpowiedzi na kwestionariusz
obejmujący 750 oszustów
korporacyjnych. Dla przedsiębiorstw
kluczową kwestią pozostaje problem
sposobów walki z nadużyciami.
Z analizy danych wynikają cztery główne
rekomendacje:
Wykorzystuj nowoczesne technologie
Nasza ankieta wskazuje, że znaczna
liczba oszustów używa technologii do
popełnienia nadużycia. Nie znaleźliśmy
natomiast wielu dowodów na to,
że przedsiębiorstwa wykorzystują
technologię do walki z nadużyciami.
KPMG rekomenduje zastosowanie
do walki z nadużyciami rozwiązań
analitycznych, przy starannym rozważeniu
ich kosztów i korzyści. Organizacje
powinny walczyć z nadużyciami tą
samą bronią, której używają oszuści.
Wzrasta wykorzystanie systemów
monitorowania zagrożeń i analizy danych,
które mogą pomóc w identyfikacji
anomalii i podejrzanych zachowań
poprzez monitoring, analizę korzystania
z komputera oraz wykorzystanie
źródeł publicznie dostępnych i mediów
społecznościowych. Przedsiębiorstwa
coraz chętniej korzystają z potencjału, jaki
daje analiza danych, aby przeszukać dużą
ilość informacji, które posiadają. Niestety
często stosują gotowe rozwiązania,
które są trudne do zintegrowania
z istniejącymi systemami i w rezultacie
nie są wykorzystywane. Znacznie lepiej
jest poszukać bardziej kompleksowych
rozwiązań, które zaspokoją większość
potrzeb w zakresie zapobiegania
i wykrywania nadużyć. Oprogramowanie
służące temu celowi może znajdować
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się w już zasobach przedsiębiorstw.
Alternatywnie efektywnym sposobem
może być również eksport danych do
podmiotu zewnętrznego. W każdym
przypadku w dłuższej perspektywie
efektywniejsze jest prowadzenie nadzoru
i monitoringu przez zautomatyzowane
programy komputerowe, które mogą
kontrolować transakcje w tej samej
chwili na całym świecie.
Regularnie oceniaj ryzyko
Biznes szybko ewoluuje, a oszuści
próbują wykorzystać każdą możliwość
obejścia kontroli. Na jaką pomoc
mogą liczyć przedsiębiorstwa, aby
dotrzymać kroku tym wyzwaniom?
Nowe regulacje, nowe rynki i nowe
technologie stanowią okazję dla tych,
którzy chcą przechytrzyć system.
Jednym z najlepszych mechanizmów
służących do obrony przed rosnącym
ryzykiem nadużyć jest regularna ocena
ryzyka nadużyć, przeprowadzana jako
część procesu całościowej oceny
ryzyka w przedsiębiorstwie. Taka ocena
powinna być przeprowadzana corocznie
i aktualizowana w miarę potrzeb, aby
uwzględnić znaczące zmiany w otoczeniu
prawnym i operacjach biznesowych
przedsiębiorstwa. Jest to dobry pierwszy
krok w kierunku przetestowania
warunków skrajnych środowiska
organizacji (w zakresie kontroli opartych
na działaniach i kontroli na poziomie
przedsiębiorstwa) szczególnie w sytuacji,
kiedy organizacja ma w swoich
szeregach specjalistów w dziedzinie
ryzyka, compliance, prawa i innych.

© 2016 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek
członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jak walczyć
z nadużyciami?

Rekomendacje
Wykorzystuj nowoczesne technologie

Regularnie oceniaj ryzyko

Zachowaj czujność wobec wewnętrznych zagrożeń

Źródło: Global Proﬁles of the Fraudster, KPMG International, 2016

Ocena bezpieczeństwa cybernetycznego
może być przeprowadzana niezależnie
od funkcjonujących w organizacji
systemów oceny ryzyka, jednakże musi
się ona składać na całokształt działań
zmierzających do przeciwdziałania
i wykrycia nadużyć. Biorąc pod uwagę
prędkość zmian w cyberbezpieczeństwie,
porównywanie doświadczeń
przedsiębiorstw działających
w tym samym sektorze gospodarki
i borykających się z podobnymi
problemami jest niezwykle istotne.
Poznaj swoich partnerów
biznesowych i podmioty
zewnętrzne
W nawiązaniu do oszustw
korporacyjnych przedsiębiorstwa
nie mogą jedynie koncentrować
się na tym, co dzieje się wewnątrz
ich organizacji, lecz muszą również
dokładnie monitorować partnerów
biznesowych oraz podmioty zewnętrzne
działające w ich imieniu. Wraz z globalną
ekspansją przedsiębiorstwa stają
się coraz bardziej uzależnione od
podmiotów zewnętrznych, działających
jako dystrybutorzy, agenci handlowi
oraz lokalni krajowi przedstawiciele.
Zapewnienie due diligence opartego

na ocenie ryzyka, w momencie
przystąpienia do nawiązania współpracy
biznesowej, jest zarówno najlepszą
praktyką, jak i podstawowym elementem
wiodących programów zgodności.
Ponadto przedsiębiorstwa powinny
okresowo upewniać się, że faktury
wystawiane przez dostawców są
zgodne z obowiązującymi ustaleniami
kontraktowymi oraz korzystać z klauzuli
dającej prawo do przeprowadzenia
audytu, która powinna znajdować
się w umowie. Nowoczesne
technologie umożliwiają organizacjom
przeprowadzenie efektywnego pod
względem kosztów due diligence
nie tylko na początku obowiązywania
umowy, ale również bieżącego audytu
dostawców pod względem zgodności
z postanowieniami umowy.
Zachowaj czujność wobec
wewnętrznych zagrożeń
Niezmiennie zaskakującym wynikiem
naszego badania jest liczba oszustw
korporacyjnych popełnianych przez
pracowników, którzy związani są
z przedsiębiorstwem minimum 6 lat.
Często usłyszeć można, że „to była
ostatnia osoba, którą podejrzewalibyśmy

o zrobienie czegoś takiego”. Często
występują jednak znaki ostrzegawcze.
Oszustom korporacyjnym zdarza
się popełnić błąd. Jeżeli coś budzi
podejrzenia, zatrzymaj się i pomyśl.
Konieczne jest stworzenie silnej kultury
korporacyjnej, w której pracownicy
świadomi są ryzyka oszustw
i wiedzą, jak na nie reagować. Należy
zachęcać pracowników do korzystania
z istniejących w firmie mechanizmów
raportowania, takich jak gorąca
linia, a także szkolić w tym zakresie.
Wykształć atmosferę zaufania, w której
pracownicy nie będą bać się utraty
pracy w przypadku zgłoszenia naruszeń.
Wraz z pojawieniem się pierwszych
znaków ostrzegawczych należy podjąć
odpowiednie działania w celu uzyskania
informacji oraz zbadania zdarzenia.
Opisane tutaj kroki same w sobie
nie powstrzymają oszustów
korporacyjnych. Oszustwo to
nieuchwytny i przebiegły wróg, którego
powstrzymanie wymaga kultury, która
jest świadoma ryzyka. Gdy każdy
pracownik oraz partner biznesowy
zachowa czujność i będzie prowadzić
uczciwe interesy, oszustwa ustaną.
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