nevýhodné nákupné ceny

ﬁngované straty a krádeže

neoprávnené čerpanie náhrad

skresľovanie ﬁnančných výsledkov

soﬁs2kované IT sprenevery

machinácie
s ﬁnančnými
nástrojmi

manipulácia
s pracovnou
dobou

prevencia
a detekcia
nee-ckého
konania

informácie
pre zlepšenie
fungovania
spoločnos-

riadenie
interného
a externého
PR

v súlade s:

online rozhranie, repor-ng a archivácia

nákladovo efek?vne riešenie
jednoduchá implementácia

údaje

Najčastejšie oblasti sprenever firemné kriminality

Ako získať
informácie o
nee2ckom
konaní?

71%

prípadoch spáchali
zamestnanci
Najčastejšie zdroje detekcia sprenevery
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46%

Revize managementu
Interní audit
Kontrolní proces
Náhodná detekce

Odcizení majetku

Externí audit

Korupční jednání

Iden-ﬁkováno policií
IT kontroly
Ostatní

Manipulace s účetnictvím

ﬁriem
zaznamenalo
nee-cké
správanie

38%

ﬁriem utrpelo
škodu viac ako
70 -síc EUR

hlavné prínosy e2ckej linky
riadenie
interného
a externého
PR

prevencia
a detekcia
nee2ckého
konania

Informácie získané vďaka e-cké linke sú
cenným zdrojom námetov na zdokonalenie
interných procesov. A to nielen pre

Dopad korupcie na výnosy spoločnospodľa globálnej štúdie ACFE potvrdzujú
priemernú stratu vo výške 5% z
obratu dotknutej spoločnos- ročne! Pre
spoločnos- operujúce v priemysle s
nízkou dosahovanou maržou môže
dopad korupcie predstavovať rozdiel
medzi ziskom a stratou. Odborníci
odhadujú, že vplyv korupcie v strednej
Európe sa môže pohybovať až na úrovni
8% z obratu spoločnos-.
Vynaložené
náklady
88%
Korupcia
5%
Čistý zisk 7%

iden2ﬁkáciu slabých miest, kde
dochádza k ﬁnančným stratám.
Skúsenosť z prevádzkovania e-cké linky
ukazuje, že oznamovatelia poukazujú aj na
ostatné nedostatky vo fungovaní spoločnosktoré majú vplyv na kvalitu služieb pre

zákazníkov, alebo predstavujú zlepšenie
vedúce k úsporám nákladov a času.

Dopad korupcie
na výnosy
spoločnos-

Pre akcionárov spoločnos- asi nie je nič
horšie, ako sa dozvedieť o korupčnom
rokovaní vo vlastnej spoločnos- z tlače
alebo od polície. E-cká linka je ven2lom

negaUvnych informácií, na ktoré
má akcionár čas reagovať.
Ďalším cenným aspektom e-cké linky je
preven?vny účinok. Vedomie

existencie tohto nástroja vytvára
bariéru pre korupčné správanie menej

informácie
pre zlepšenie
fungovania
spoločnos2

morálnych zamestnancov.

hlavné parametre e2ckej linky
Advokátska kancelária je garantom, že sa
žiadne informácie nepoužijú spôsobom,
ktorý by bol v rozpore so zákonom alebo
na ujmu oprávnených záujmov klientov a
ich e-ckých cieľov.

Dôvernosť
Medzinárodná metodika
Metodika zhromažďovania,
vyhodnocovania a ochrany
podnetov je v súlade so zákonom
307/2014 Z.z. ako aj Medzinárodnými
štandardami pre profesionálnu prax
interného auditu vydaných
Medzinárodným inš-tútom interných
audítorov.

Anonymita je jednou z kľúčových mo-vácií
zamestnancov k poskytnu-u informácie.
Pokiaľ by e-cká linka nebola anonymná,
ťažko by bolo možné získať akékoľvek
relevantné podnety. Napriek tomu
dokáže s anonymom komunikovať cez
unikátne číslo podnetu.

Anonymita
Nezávislosť
Pilierom kontroly je nezávislosť. Podnety spracované
nezávislým poskytovateľom e-ckej linky sú bez akéhokoľvek
vnútorného vplyvu a nesprávnej interpretácie.

ako e2cká linka funguje?
Prijímanie podnetov
Zabezpečené webové
rozhranie, telefónna
linka alebo schránka
u klienta.

Spracovanie
podnetov
No-ﬁkácia, prehľad,
kategorizácia a
archivácia podnetov
advokátskou
kanceláriou.

Repor2ng
Online prístup v
niekoľkých úrovniach
oprávnenia pre
orgány dozoru,
managementu,
zriaďovateľa a
investorov.

zamestnanci

pokročilé zabezpečenie dát

ochrana informácií

zákazníci

prísne dôverné

dodávatelia

prezumpcia neviny

advokátskym

tajomstvom

implementácia e2ckej linky
Do 30 dní od podpisu zmluvy garantujeme implementáciu e-ckej linky vrátane prípravy vnútorných predpisov,
zaškolenia kľúčových zamestnancov, parametrizáciu vstupného webového rozhrania a telefónnej linky. Ďalej
zabezpečujeme spracovanie vnútorných predpisov ako aj návrhov internej a externej PR komunikácie.

prijímanie podnetov

„Etika je činnost směřující k vnitřní
dokonalosti lidské osobnosti.“
Albert Schweitzer

prijímanie
podnetov
a základných
šta2sUk

Podnikáme eticky.
A pokud ne, víme co udělat.

následná
komunikácia
vďaka
unikátnemu ID

ETICKÁ

repor2ng
online prístup
v niekoľkých
úrovniach
oprávnenia

referencie a kontakty

Nadnárodná korporácia, 270 zamestnancov, obrat 26,5 mil.
EUR. Opakovaná iden-ﬁkácia nee-ckého správania sa
zamestnancov vo vzťahu k čerpaniu ﬁremných beneﬁtov za
obdobie 4 rokov.
Škoda celkom 1,1 mil. EUR.
Nadnárodná farmaceu-cká spoločnosť, obrat viac ako 40
mil. EUR. Opakovaná realizácie obchodov s devízami mimo
pravidiel „corporate governance“..
Škoda 1,7 mil. EUR.
Nadnárodná spoločnosť, 75 zamestnancov. Vydanie
nepravdivého potvrdenia v rámci verejného obstarávania,
aktuálne na „black list“ vo verejných obstarávaniach.
Škoda odhadom 2 mil. EUR v tržbách.

Nadnárodná výrobná spoločnosť, sprenevera v oblaszamestnaneckých beneﬁtov.
Škoda 10 2s. EUR za obdobie 2 rokov.
Firma v oblas- marke-ngu, 30 zamestnancov.
Opakovaná detekcia paralelného podnikania konateľa a
predaja vlastného tovaru zákazníkom za obdobie 5
rokov.
Škoda odhadom 370 2s. EUR.

www.ethicline.eu
infolinka: +420 603 466 473
info@e-ckalinka.eu

