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POVZETEK
Vse organizacije so nenehno izpostavljene tveganjem nastanka prevar. Po ACFE naj bi
povprečna organizacija iz naslova prevare izgubila približno 5 % letnega prihodka. Z
učinkovito vzpostavljenim procesom upravljanja s tveganji prevar se pričakuje, da je
vzpostavljen tudi učinkovit sistem poročanja sumov prevar. Organizacije imajo lahko
vzpostavljen tako anonimen kakor tudi ne-anonimen način poročanja.
V magistrskem delu smo raziskovali, ali imajo finančne institucije v Sloveniji
vzpostavljene načine poročanja o sumih prevar ter kateri načini so najboljši za
učinkovito nadaljnjo preiskovanje poročanih sumov prevar.
S spletnim anketnim vprašalnikom smo izvedli raziskavo, ki nam je služila za
preverjanje vnaprej zastavljenih hipotez. Z empirično raziskavo smo ugotovili, da imajo
finančne organizacije v Sloveniji vzpostavljene načine poročanja sumov prevar, in sicer
večina oba načina, tako anonimnega kot ne-anonimnega. Ob nadaljnjem analiziranju
smo ugotovili, da preiskovalci z višjo kredibilnostjo ocenjujejo ne-anonimno poročanje
ter mu namenijo tudi nekoliko več resursov za nadaljnjo preiskovanje.
Ključne besede: prevara, metode odkrivanja prevar, načini poročanja prevar, anonimno
poročanje, ne-anonimno poročanje, ocena kredibilnosti, ocena razporeditve resursov.

ABSTRACT
All organizations are constantly exposed to the risks of the occurrence of fraud.
According to ACFE, organizations lose on average approximately 5% of their annual
revenue due to fraud. With an effectively established fraud risk management process, it
is expected that an effective reporting system for cases of suspected fraud is also
established. Established reporting methods in organisations can be anonymous or
non-anonymous.
In this Master's thesis, we researched whether financial institutions in Slovenia have
established reporting methods for cases of suspected fraud and what the best methods
for effective further investigation of suspected cases of fraud are.
We conducted a survey with an online questionnaire, where we were able to check the
pre-established hypotheses. Empirical research showed that financial organizations in
Slovenia have established reporting methods for cases of suspected fraud, whereby most
of them use both methods: anonymous and non-anonymous. Further analysis showed
that investigators assess the cases from non-anonymous reporting as having a higher
credibility and these cases are also allocated more resources for further investigation.
Keywords: fraud, fraud detection methods, fraud reporting methods, anonymous
reporting, non-anonymous reporting, credibility assessment, resource distribution
evaluation.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Pojem prevare obsega vrsto definicij, ki se med seboj bolj ali manj razlikujejo, odvisno
od načina in namena, zaradi katerega so oblikovane. Ključna točka vseh definicij je, da
je prevara namerno dejanje, ne glede na to, kdo jo izvede. Bistvo prevare je nepošteno
ravnanje (Sidorovich in Kadunc 2011, 69).
Po standardih strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (2013) je prevara
opredeljena na naslednji način: »Vsako nezakonito dejanje, za katero je značilna
goljufija, utaja ali izraba zaupanja. Taka dejanja niso odvisna od grožnje z nasiljem ali
fizične prisile. Prevare zagrešijo stranke in organizacije, da si pridobijo denar, posest ali
storitve, da se izognejo plačilu ali izgubi storitev ali da zaščitijo svojo osebno ali
poslovno prednost.«
Po gradivu Managing the Business Risk of Fraud (2008, 5) je prevara vsako namerno
ravnanje ali njegova opustitev, s katerim goljufamo, varamo druge, kar se odraža ali v
obliki izgub pri žrtvi in/ali pa v pridobitvi koristi za prevaranta.
V magistrskem delu raziskujemo vse vrste nedovoljenih dejanj, vendar bomo zaradi
lažjega zapisa, podajanja problema ter poenotenja terminologije uporabljali izraz
prevara.
Sidorovich in Kadunc (2011, 64) navajata: »Vse organizacije se soočajo s tveganjem
prevar. Le te so že privedle do propada družb, ogromnih finančnih izgub, znatnih
pravnih stroškov, zapornih kazni za pomembne posameznike, izgube zaupanja v trg
kapitala. Odziv javnosti in deležnikov na nedavne škandale, povezane z gospodarskim
kriminalom, je pričakovan: od organizacij se pričakuje poslovanje brez prevar.«
Nobena organizacija se ne more popolnoma izogniti prevaram (Rošker 2009b, 10).
Rošker (2009b, 10) navaja ugotovitve revizijske hiše Deloitte: »Prevaro je težko odkriti.
Dejstvo je, da se odlična prevara nikoli ne odkrije. Ljudje, ki izvršijo prevaro,
načrtujejo, da bodo svoje ravnanje prikrili pred drugimi, dokler ne bodo dosegli svojega
nezakonitega cilja, in še potem, kolikor časa bo le mogoče. Toda to naj ne pomeni, da se
organizacije kar predajo in prevare sprejmejo kot strošek poslovanja. Le kratek seznam
dejavnejšega obnašanja in ravnanja ločuje organizacije, ki so uspešnejše v
preprečevanju in odkrivanju prevar, od tistih manj uspešnih.«
Organizacije so vsakodnevno izpostavljene različnim prevaram, ki jih najpogosteje
poganja pohlep in od katerih so nekatere razkrite, zopet druge pa za vedno ostajajo
skrite. Mednarodno združenje za preprečevanje prevar (v nadaljevanju ACFE) (2016, 4)
navaja, da povprečna organizacija iz naslova prevar izgubi 5 % letnega prihodka.
Poslovodstvo je odgovorno za vzpostavitev, oblikovanje in izvajanje programov in
notranjih kontrol za preprečevanje in odkrivanje prevar (Sidorovich 2011, 68). Pri
upravljanju s tveganji mora vzpostaviti takšno okolje, ki tveganje prevar minimizira na
sprejemljivo raven (Sidorovich in Kadunc 2011, 71). Poleg uprave imajo odgovornost
do obvladovanja tveganja prevar tudi vsi zaposleni na vseh ravneh organizacije,
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vključno z notranjimi in zunanjimi revizorji (Managing the Business Risk of Fraud
2008, 5).
Čeprav so vse organizacije podvržene tveganju nastanka prevar, pa vedno ni stroškovno
upravičeno, da se z različnimi preprečevalnimi kontrolami ukvarjamo z vsemi tveganji
prevar (Managing the Business Risk of Fraud 2008, 30). Uporaba poročanja o sumih
prevar je eden bolj učinkovitih ukrepov, ki jih lahko vzpostavi organizacija kot del
programa upravljanja tveganja prevar. Dodatno zavedanje, da so vzpostavljeni načini
poročanja o sumih prevar, lahko pomaga pri preprečevanju prevar, ker je lahko
posameznike strah, da bo prevara odkrita in poročana (ibid, 35).
Sumi prevar se lahko zaznavajo na različne načine. V raziskavi (ACFE 2016, 21) je
razvidno, da se približno 40 % sumov prevar odkrije z namigom, kar predstavlja najbolj
pogosti vir za odkrivanje prevar.
Hunton in Rose (2011, 77) povzemata opredelitev poročanja (ang. Whistle-blowing) po
Kaplan in Schultz (2007), Neara in Miceli (1995) ter SOX (2002), in sicer navajata, da
govorimo o poročanju, ko sedanji oziroma nekdanji zaposleni poroča o nemoralnem,
neetičnem ali nezakonitem obnašanju sedanjih ali nekdanjih zaposlenih tretjim osebam,
ki so neodvisni, sposobni, avtoritativni in odgovorni za učinkovito preiskavo in
reševanje obtožb.
Kaplan in drugi (2012, 89) v svoji raziskavi povzemajo ugotovitve raziskave ACFE iz
leta 2010, kjer le-ta pokaže, da le polovica ljudi, ki ugotovijo sum prevare, o tem tudi
poroča. Eden od pristopov povečanja poročanja je, da se omogoči več kot le eden način
poročanja. Huton in Rose (2011, 77) navajata, da naj bi anonimni načini poročanja
izboljšali sposobnost za preprečevanje in odkrivanje prevar, saj zaposleni pogosteje
poročajo o kršitvah, če se počutijo manj ogroženi. Z vidika žvižgača omogoča
anonimno poročanje manjše osebne stroške, kot so manjša nevarnost izgube službe,
izgube ugleda ali nadlegovanja (Huton in Rose 2011, 77 povzemata Ayers in Kaplan,
2005; Kaplan in Schultz, 2006, 2007; Near in Miceli, 1995, 1996).
Po drugi strani pa Hunton in Rose (2011, 94 in 95) v svoji raziskavi ugotavljata, da
preiskovalci namenijo manj pozornosti ter manj resursov za preiskavo suma prevare, ki
je bil poročan preko anonimnega kot preko ne-anonimnega načina poročanja.
Ni znano, ali imajo finančne organizacije v Sloveniji vzpostavljene načine poročanja o
sumih prevar, kakšne načine poročanja imajo ter kdo raziskuje prijavljene sume prevar.
Ni znano tudi, kakšen vpliv na učinkovitost in resnost obravnave suma prevare, imajo
različni načini poročanja v Sloveniji. Problem naloge je tako ugotoviti, kateri način
poročanja o sumu prevare je najprimernejši z vidika učinkovitega preiskovanja.

1.2 Namen in cilji magistrskega dela
1.2.1 Namen
V teoretičnem delu bomo raziskali teoretične zapise obravnavanja in obvladovanja
prevar tako v tuji kakor domači literaturi. V tem delu magistrskega dela se bomo
posebej osredotočili na preučitev odkrivanja nastanka prevar s poudarkom na raznih
načinih poročanja. Tovrstna spoznanja nam bodo služila kot osnova za drugi del
2

magistrskega dela, ki bo osredotočen na raziskovalno empirično preverjanje, kateri
način poročanja je najprimernejši z vidika najbolj učinkovitega preiskovanja
poročanega suma prevare.
Namen raziskave je ugotoviti, ali imajo finančne ustanove v Sloveniji vpeljane načine
poročanja suma prevar, kakšne načine poročanja imajo vgrajene in kakšen vpliv na
pomembnost pristopa k preiskavi prijave suma prevare ima izbrani način poročanja.
Ključno vprašanje naloge je najti odgovor na vprašanje, kateri načini poročanja o sumu
prevare so najprimernejši z vidika učinkovitega in uspešnega preiskovanja suma prevare
v finančnih inštitucijah v Sloveniji.
1.2.2 Cilji naloge
V skladu z opredeljenim namenom ima magistrska naloga dva temeljna cilja, in sicer
raziskati možne načine poročanja sumov prevar ter raziskati, kateri način poročanja je
najprimernejši z vidika nadaljnje preiskave prevare.
Cilji v teoretičnem delu naloge so:
 raziskati pojmovno plat prevar, kakor tudi njihove vzroke za nastanek,
 raziskati teoretične opredelitve obvladovanja tveganja prevar s poudarkom na
odkrivanju prevar preko različnih načinov poročanja ter
 raziskati vzpostavitev različnih načinov poročanja sumov prevar,
ki jih priporoča tako tuja kot domača literatura.
Cilji v raziskovalno empiričnem delu naloge so:
 zbrati potrebne podatke za dosego ciljev naloge,
 raziskati razširjenost različnih načinov poročanja suma prevare v finančnih
institucijah v Sloveniji,
 raziskati učinke različnih poročevalskih načinov na samo preiskavo prijave
suma prevare,
 ugotoviti, kateri načini poročanja so najprimernejši z vidika najbolj
učinkovitega preiskovanja oziroma zbiranja podatkov v povezavi z
učinkovitostjo preiskovanja suma prevare ter
 na podlagi rezultatov raziskave podati sklepne ugotovitve ter izhodišča za
nadaljnje delo.

1.3 Načrt poteka raziskave
V načrtu poteka raziskave predstavljamo hipoteze, ki jih želimo dokazati in predvideni
potek raziskave.
1.3.1 Hipoteze
V raziskovalnem delu bomo preverili naslednje hipoteze:
 H1: Finančne ustanove v Sloveniji imajo vzpostavljene tako anonimne kot
tudi ne-anonimne načine poročanja o sumih prevar.
Utemeljitev: Predpostavljamo, da je postavitev načina poročanja o sumu morebitne
prevare potrebno, če želimo pravočasno zaznati nepravilnosti in sume prevar. Huton in
Rose (2011, 75) v svoji raziskavi navajata, da obstajata dva načina poročanja suma
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prevar, in sicer anonimni in ne-anonimni način. V svoji raziskavi ACFE (2016, 38)
ugotavlja, da ima 60 % organizacij vzpostavljen način poročanja suma prevare. ACFE
je izvedel raziskavo na področju celotnega sveta in v različnih tipih organizacij, ker pa
je naša raziskava osredotočena na finančne ustanove, kjer predpostavljamo, da je
zavedanje višje, bomo hipotezo sprejeli, če bo vsaj 80 % anketirancev potrdilo, da imajo
vzpostavljen vsaj en različen način poročanja suma prevare. Lastna hipoteza.


H2a: Preiskovalci prevar označujejo sum prevare preko anonimnega načina
poročanja za manj kredibilnega kot sum prevare, ki je sporočen preko neanonimnega načina poročanja.

Utemeljitev: Raziskava Near in Micheli 1995, 1996 v Hunton in Rose (2011, 78)
ugotavlja, da so anonimni načini poročanja manj učinkoviti pri raziskovanju prijav
suma prevar kot ne-anonimni načini poročanja, ker lahko poročevalec ublaži
kredibilnost obtožbe. Zaznana kredibilnost je lahko zmanjšana z uporabo anonimnega
načina poročanja zaradi splošnega prepričanja, da ima obtoženec pravico soočiti se s
tožnikom, ker anonimno poročanje ne kaže statusa, integritete in motiva poročanja.


H2b: Preiskovalci prevar namenjajo manj resursov za preiskovanje suma
prevare preko anonimnega načina poročanja kot suma prevare, ki je sporočen
preko ne-anonimnega načina poročanja.

Utemeljitev: Raziskava Near in Micheli 1995, 1996 v Hunton in Rose (2011, 78)
ugotavlja, da bodo preiskovalci namenili manj resursov za raziskovanje anonimnih
obtožb zaradi prepričanja, da anonimne prijave pogosto privedejo do neproduktivnih
rezultatov. Po drugi strani pa so lahko raziskave anonimnih prijav težje in zamudne, ker
informacij ni možno enostavno pridobiti iz neznanih virov. Raziskave prijav iz
anonimnih virov lahko zahtevajo več resursov kot ne-anonimne prijave, ker potrebnih
informacij ni možno enostavno pridobiti od poročevalca.



H3a: Preiskovalci sum prevare, ki predstavlja večjo potencialno grožnjo za
njihov ugled, ocenijo kot manj kredibilno1.
H3b: Preiskovalci preiskavi suma prevare, ki predstavlja večjo potencialno
grožnjo za njihov ugled, namenijo manj kadrovskih in časovnih resursov za
raziskavo obtožbe1.

Utemeljitev: Teorija nakazuje, da je lahko ocena kredibilnosti zavestno ali podzavestno
spremenjena s tem, da se pridobijo želeni rezultati raziskav. To pomeni, da bi lahko
preiskovalci, ki so motivirani, da se izognejo nadaljnji preiskavi, znižali oceno
kredibilnosti trditve (izkrivljanje informacij pred sprejemom odločitve) kot način, da se
upraviči zmanjšanje resursov za preiskavo (Huton in Rose 2011, 81).

1

Za hipotetičen primer predpostavljamo, da je v vlogi preiskovalca služba notranje revizije. V
preiskovalnem primeru se sum prevare nanaša na področje, ki je bilo predhodno predmet
notranjerevizijskega pregleda (v obdobju zadnjega leta). V prvotni raziskavi, ki sta jo izvedla Hunton in
Rose (2011), so bili anketiranci člani revizijskih odborov v Združenih državah Amerike s predpostavko,
da so posredno oziroma neposredno odgovorni oziroma niso odgovorni za področje, na katerega se
nanaša prijava.
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H4a: Razlika v dojemanju kredibilnosti poročanja suma prevare med
anonimnim in ne-anonimnim načinom poročanja bo bistveno večja, ko je
potencialna grožnja za ugled preiskovalca večja.

Utemeljitev: Anonimno poročanje v konjunkciji z moralnimi dilemami v povezavi z
grožnjo ugleda lahko privede posameznike do vzvoda elastičnosti pri ugotavljanju
kredibilnosti anonimnega poročanja (Bond et al., 2007; Russo et al., 1996 v Hunton in
Rose 2011, 82).


H4b: Razlika v razporeditvi kadrovskih in časovnih resursov med anonimnim
in ne-anonimnim načinom poročanja bo bistveno večja, ko je potencialna
grožnja za njihov ugled večja.

Utemeljitev: V kolikor bo hipoteza 2b potrjena, predvidevamo vzajemne učinke
anonimne prijave in tveganja ugleda na oceno kredibilnosti, ki je povezana s
sorazmernim zmanjšanjem dodelitve resursov za anonimno prijavo suma prevare
(Hunton in Rose 2011, 82).


H5: Zaznana kredibilnost prijave suma prevare, na katero imata vpliv način
poročanja in raven tveganja ugleda, je povezana z razporeditvijo kadrovskih in
časovnih resursov.

Utemeljitev: Kredibilnost je povezana spremenljivka med anonimnostjo in
razporejanjem resursov, kredibilnost je povezana spremenljivka med tveganjem ugleda
in razporeditvijo resursov (Hunton in Rose 2011, 83).
Raziskava in hipoteze (H2a, H2b, H3a, H3b, H4a, H4b in H5) magistrske naloge delno
temeljijo na predhodni raziskavi, ki sta jo izvedla Hunton in Rose (2011). Prvotna
raziskava je bila opravljena med člani revizijskih odborov srednje velikih in velikih
javnih podjetij v Združenih državah Amerike, naša raziskava pa bo opravljena med
zaposlenimi notranje revizijskih služb ter drugimi zaposlenimi, ki se ukvarjajo z
raziskovanjem sumov prevar v finančnih ustanovah v Sloveniji.
1.3.2 Potek raziskave
Magistrsko delo je zasnovano tako, da gre za logično zaporedje poglavij in hkrati za
tako imenovano vsebinsko nadgradnjo. Izdelava magistrskega dela bo potekala po
naslednjih sistematičnih korakih:
 iskanje relevantne literature obravnavanega področja,
 opredelitev problema, določitev ciljev raziskovanja ter postavitev hipotez,
 preučitev teoretičnih zapisov domače in tuje literature iz področja
obravnavanja tveganja prevar s poudarkom na odkrivanju prevar preko
različnih načinov poročanja,
 raziskovalno empirično preverjanje na podlagi izvedenih anketnih
vprašalnikov,
 na podlagi rezultatov raziskave podati sklepne ugotovitve ter izhodišča za
nadaljnje delo.
Za potrebe raziskave bomo izbrali in preučili različno slovensko in tujo literaturo ter
vire, prispevke iz raznovrstnih izobraževanj, spleta ter raznih drugih baz.
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Kot raziskovalni instrument bomo uporabili vprašalnik, s pomočjo katerega bomo zbrali
vse potrebne podatke, ki jih bomo v nadaljevanju analizirali. Vprašalnik bomo sestavili
tako, da bomo na podlagi analize odgovorov dobili želene informacije, ki bodo lahko
potrdile ali ovrgle postavljene hipoteze.
V vzorec bomo vključili banke, zavarovalnice, leasing družbe, borznoposredniške
družbe ter družbe za upravljanje, ki delujejo v Sloveniji. Prvi del naše raziskave temelji
na predhodni raziskavi (H1), povzeti po ACFE iz leta 2016, medtem ko je drugi del
raziskave (od H2 do H5) povzet po predhodni raziskavi Hunton in Rose iz leta 2011.
Naša raziskava se bo od predhodnih razlikovala po udeležencih raziskave, in sicer je
bila raziskava ACFE izvedena med certificiranimi preiskovalci prevar v različnih tipih
in velikostih podjetij ter na področju celotnega sveta, Hunton in Rose pa sta anketirala
člane revizijskih komisij v srednje velikih in velikih javnih družbah v Združenih
državah Amerike, medtem ko bo naša raziskava usmerjena v anketiranje sodelavcev
notranjerevizijskih služb ter sodelavce, ki se ukvarjajo z raziskovanjem sumov prevar v
finančnih institucijah v Sloveniji.
Uporabili bomo strukturiran vprašalnik, sestavljen iz naslednjih sklopov:
 Prvi sklop bodo sestavljala vprašanja, ki se bodo nanašala na splošne podatke
o anketirancu ter vzpostavitvi poročanja o sumih prevar v organizaciji
zaposlitve.
 Drugi sklop bodo sestavljala vprašanja, kjer bo potrebno podati oceno na
numerično odstotkovni lestvici od 0 % do 100 %, povzeto po Hunton in Rose,
2011.
 Tretji sklop bodo sestavljala vprašanja odprtega tipa, kjer bo potrebno podati
zneskovno oceno. Postavljena je zgornja meja zneska, in sicer zaradi
primerjave med predhodno raziskavo v višini $100.000 oz. po potrditvi
ustreznega zneska s testnim vzorcem, povzeto po Hunton in Rose, 2011.
 Četrti sklop bodo sestavljala vprašanja, kjer bo potrebno podati oceno na
enajststopenjski numerični lestvici, povzeto po Hunton in Rose, 2011.
1.3.3

Predvidene metode raziskovanja

Za izpolnitev namena in uresničitev cilja dela bomo uporabili in kombinirali več
znanstveno-raziskovalnih metod.
Med postopkom raziskave bomo uporabili naslednje raziskovalne metode:
 Magistrsko delo temelji na poslovni raziskavi, s katero poskušamo ugotoviti,
kako vplivajo razni učinki na raziskavo poročanja suma prevare.
 V teoretičnem delu bo uporabljena:
o metoda klasifikacije pri opredeljevanju uporabljenih pojmov, ki so
nujni za razumevanje problema raziskave,
o metoda deskripcije za opisovanje dejstev, trditev, procesov in opisa
značilnosti samega področja,
o metoda kompilacije za prevzemanje opažanj, spoznanj, stališč, sklepov
in ugotovitev drugih avtorjev iz tuje in domače literature,
o metodo komparacije, s katero primerjamo dela različnih avtorjev,
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o prav tako bomo pri preučevanju uporabljali empirično preučevanje
obravnavanega področja, s čimer bomo predstavili sodobna teoretična
dognanja na preučevanem področju.
V empiričnem delu magistrske naloge bomo uporabili statistični način preučevanja:
 Pri preverjanju hipotez bomo uporabili metodo zbiranja podatkov (anketiranje
s pisnim anketiranjem). Vprašalnik bo sestavljen iz zaprtih tipov vprašanj.
Zajemanje in obdelavo podatkov bomo opravili s pomočjo orodja »1ka«
dostopnega na spletni strani »www.1ka.si«. Naša raziskava bo t. i. presečna
študija, saj gre v tem primeru le za enkratno raziskovanje.
 Hipoteze naloge bomo preverjali z različnimi statističnimi metodami, in sicer:
o H1 – odstotkovni izračun dobljenih odgovorov.
o H2, H3 in H4 – preizkus statističnih razlik bo opravljen s parnim ttestom, kjer bomo imeli dve spremenljivki, in sicer opisni način
poročanja (anonimni, ne-anonimni) ter številčni – ocena kredibilnosti
poročanja ter določitev resursov za pregled; z nizkim oziroma visokim
vplivom grožnje na ugled preiskovalca.
o H5 – preizkus statističnih razlik bo opravljen s Pearsonovim
koeficientom korelacije. Njen cilj je omogočiti oceno obsega in
pomena hipotez vzročnih povezav med različnima sklopoma
spremenljivk.
Pri poročanju pa bomo uporabili za podajanje končnih ugotovitev pisno in tabelarno
metodo.

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave
1.4.1 Predpostavke
Magistrsko delo temelji na naslednjih predpostavkah:
 Finančni sektor je ne glede na to, ali v slovenskem ali tujem okolju,
izpostavljen hitrim spremembam ter s tem povezanim nastankom tveganja
prevar, ki izhajajo iz njihovega notranjega ali zunanjega poslovnega okolja.
Prepoznavanje in obvladovanje tveganja prevar je nujno za učinkovito in
uspešno poslovanje organizacij. Predpostavljamo, da je postavitev načina za
poročanje o sumu morebitne prevare potrebno, če ne že kar obvezno, če
želimo pravočasno zaznati nepravilnosti in sume prevar ter da se le-tega
finančni sektor zaveda in ima vzpostavljene aktivne načine poročanja suma
prevar.
 Predpostavljamo (tako kot tudi nekateri drugi avtorji), da bodo imeli različni
načini poročanja vpliv na določitev kredibilnosti poročanega suma prevare ter
na določitev resursov za raziskavo.
 Predpostavljamo, da preiskavo opravljajo v službah notranje revizije oziroma
posebej usposobljenih službah, kjer preiskujejo sume prevar ter kjer neodvisno
določajo kredibilnost in alokacijo resursov.
 Predpostavljamo, da so podatki in raziskave iz tuje literature prenosljivi v naše
okolje.
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Pri izdelavi magistrskega dela bomo uporabili znanja, ki jih bomo pridobili med
preučevanjem slovenske in tuje literature ter različnih virov s področja ugotavljanja in
raziskovanja suma prevar ter predvsem postavljanja različnih načinov poročanja. Prav
tako si bomo pri tem pomagali s podatki in znanjem iz prakse, ki smo ga pridobili med
uvajanjem modela obvladovanja tveganja prevar v banki X.
Prav tako predpostavljamo, da bomo imeli na voljo zadostno število podatkov in da
bomo na ta način zagotovili, da bo analiza omenjene problematike uporabna.
Predpostavljamo pomembnost tega področja oziroma raziskovane tematike, in sicer
tako z vidika delovanja preiskovalcev kakor tudi za samo družbo. Prav tako
predpostavljamo, da se preiskovalci zavedajo pomena raziskovanja in njihove
odgovornosti pri odkrivanju vsake prijave suma prevare.
1.4.2 Omejitve
Magistrsko delo ima krajevne, časovne in vsebinske omejitve:
 V magistrskem delu bomo obravnavali le novejšo tujo in slovensko literaturo,
ki se nanaša na obvladovanje tveganja prevar v organizaciji.
 Analiziranje podatkov, pridobljenih iz anketnih vprašalnikov, se bo nanašalo
le na odgovore anketirancev iz slovenskega finančnega sektorja. Raziskava je
omejena predvsem na vzorec oranizacij, ki ga sestavljajo banke in
zavarovalnice.
 Anketni vprašalnik bomo poslali 69 prejemnikom s prošnjo, da ga posredujejo
še svojim sodelavcem (notranjim revizorjem in zaposlenim, ki se ukvarjajo z
raziskavo sumov prevar). Omejitev raziskave bi lahko predstavljala nepravilna
izbira vzorca ter tudi pridobivanje podatkov, saj bo raziskava potekala preko
spleta, udeležba pa bo prostovoljna, kar lahko povzroči slabo odzivnost
anketirancev.
 Pri obdelavi podatkov raziskave bomo uporabili orodje »1ka«, dostopno na
spletni strani »www.1ka.si«.
 Omejitev prav tako predstavlja pomanjkanje praktičnih podlag/gradiva iz
obravnavanega področja. Prvotna raziskava je bila opravljena med
certificiranimi preiskovalci prevar v različnih tipih in velikostih podjetij na
področju celotnega sveta ter med člani revizijskih odborov srednje velikih in
velikih javnih podjetij v Združenih državah Amerike, naša raziskava pa bo
opravljena med notranjimi revizorji ter sodelavci, ki raziskujejo sume prevar v
finančnih organizacijah v Sloveniji. Zaradi omenjenega direktna primerjava
med obema raziskavama ne bo mogoča. Primerjava bo izvedena le na tem, ali
je trditev (hipoteza) potrjena ali ne ter na nadaljnjih razlagah avtorjev.
 V magistrskem delu se bomo opredelili do vseh vrst nedovoljenih dejanj,
vendar bomo zaradi lažjega zapisa, podajanja problema ter poenotene
terminologije uporabljali izraz prevara.
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2 PREVARE V TEORIJI
Namen tega poglavja je predstaviti osnovne teoretične opredelitve in definicijo prevar,
njihove vrste, vzroke in posledice za njihov nastanek ter pojavnost le-teh, kot je to
navedeno v različni tuji in domači literaturi.

2.1 Opredelitev in definicija prevar
Prevare postajajo čedalje bolj težaven in množičen problem, s katerim se ne srečujejo
samo posamezniki, marveč tudi pravne osebe, države in mednarodna skupnost (Čokelc
2010). Halodnak (2009, 2) opisuje kolektivno definicijo prevare z različnimi termini,
kot so: korupcija, prevara, kraja in konflikt interesov.
Mednarodni standardi revidiranja 240 opredeljujejo prevaro kot namerno dejanje enega
ali več članov poslovodstva, pristojnih za upravljanje, zaposlenih ali tretjih oseb, da z
goljufijo pridobijo neupravičene ali nezakonite koristi (MSR 2009, 7).
Prevara je dejanje, ki ga namerno nekdo izvede ali opusti, z napačno ali neustrezno
uporabo informacij, virov ali sredstev ter povzroči škodo ali pa pridobi posredno ali
neposredno osebno korist ali premoženje (Prevodnik 2009). Prevara je odločitev
posameznika in njegova presoja (ne)dopustnosti. V nasprotju z napakami so prevare
zavestna negativna ravnanja (Dvoršak 2015, 53). Ne glede na definicijo prevare je
prevara vsako kaznivo dejanje, opredeljeno v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije
(Prevodnik 2009).
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2008) prevaro opredeljuje kot dejanje, s katerim
kdo z določenim namenom zavede koga v zmoto, goljufijo kot okoriščanje z
oškodovanjem koga ali z zavajanjem v zmoto. Napako pa kot nekaj, kar ni v skladu z
določenim pravilom ali normo, kar ni v skladu z resničnostjo, dejstvi, z zahtevanimi
lastnostmi in zahtevano kakovostjo.
Kazenski zakonik (211. člen KZ-1) goljufijo opredeli kot ravnanje tistega, ki zato, da bi
sebi ali komu drugemu pridobil premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim
prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in s
tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti.
Goljufija je eno najstarejših kaznivih dejanjih, ki se je v družbi pojavilo že ob nastanku
menjave dobrin in razvoja trgovine. Znak goljufije je premoženjski namen storilca –
pridobitev premoženjske koristi ali povzročitev premoženjske škode (Šepec 2013).
Rošker (2009a, 3) povzema po Banki Slovenije opredelitve škodnih dogodkov, po
katerih so prevare lahko notranje in zunanje goljufije. Notranja goljufija je dejanje, ki
povzroči izgubo zaradi poneverbe, odtujitve lastnine ali izogibanja predpisom ali
internim aktom ter v katerega je vpletena vsaj ena notranja oseba. Kot notranja oseba se
šteje vsaka oseba, ki na podlagi pogodbenega razmerja opravlja posamezne naloge.
Zunanja goljufija je dejanje, ki povzroči izgubo zaradi poneverbe, odtujitve lastnine ali
izogiba predpisom in ki ga je povzročila tretja oseba. Kot tretja oseba se šteje vsaka
oseba, ki ni notranja oseba.
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Kot je razvidno iz zgornjih zapisov, pojem prevare obsega vrsto definicij, ki se med
seboj bolj ali manj razlikujejo, odvisno od načina in namena, zaradi katerega so
oblikovane. Tako v tuji kakor tudi v slovenski literaturi najdemo različne opredelitve
prevar. Prevare se izražajo v mnogih oblikah od neetičnih pa vse do kriminalnih dejanj.
Sidorovich in Kadunc (2011, 69) opredelita, da je ključna točka vseh definicij, da je
prevara namerno dejanje ne glede na to, kdo jo izvede, bistvo prevare pa je nepošteno
ravnanje.

2.2 Vrste prevar
V različni tuji in slovenski literaturi so vrste prevar različno opredeljene, in sicer so
ponekod obravnavane zgolj glavne vrste prevar, drugod pa so opisane in obravnavane
vse možne prevare. Kot navaja Horvat (2014), je vsak primer prevare zgodba zase,
kljub temu pa je iz statistike možno ugotoviti glavne skupne značilnosti prevar.
Pri preučevanju različne literature smo ugotovili, da le-te v veliki meri povzemajo
opredelitve osnovnih vrst prevar po Managing the Business Risk of Fraud (2008) ter po
ACFE (2016, 11), ki prevare deli na tri glavne vrste: napačno poročanje/namerno
prikrojevanje računovodskih poročil, kraja ali nezakonito prisvajanje sredstev ter
korupcijo ali podkupovanje. Omenjene vrste prevar tako prevzemajo v svojih delih med
drugimi tudi Rošker (2009), Skamlic (2009a) ter Prevodnik (2009).
Slika 1: Shema prevar (Fraud Tree)

Vir: Prirejeno po ACFE 2016, 11

Iz raziskave, ki jo je izvedla ACFE (2016, 12), je razvidno, da vrednostno največ škode
povzročijo prevare zaradi prevarantskega računovodskega poročanja, in sicer te
povprečno znašajo $1.000.000. Tovrstne prevare so se v zadnjih dveh letih pojavile v
9,6 % raziskanih primerih (Slika 2), medtem ko se je 83,5 % prevar nanašalo na
poneverbo/krajo sredstev, kjer pa so bile škode povprečno osemkrat manjše kot v
primeru prevarantskega računovodskega poročanja. Kot tretja kategorija se pojavlja
korupcija/podkupovanje, ki so jo odkrili v 35,4 % vseh primerov, vrednostno pa je
povzročila približno $200.000 škode.
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Slika 2: Prevare po kategorijah – frekvenca
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Vir: Povzeto po ACFE 2014, 12 ter ACFE 2016, 12

Podobno raziskavo kot ACFE je izvedla tudi revizijska hiša PriceWaterhouseCoopers (v
nadaljevanju PWC), v kateri je bilo prav tako ugotovljeno, da se največ prevar zgodi na
področju prisvajanja sredstev, sledijo kibernetični kriminal, korupcija in podkupovanje,
t. i. procesne prevare, itd. (PWC 2016, 9).
V praksi se zgodi, da se posamezne vrste prevar medsebojno prikrivajo. Tako je iz
raziskave, ki jo je izvedla ACFE (2016, 13), razvidno, da se dejansko vse tri glavne
vrste prikrivajo, in sicer se največkrat vzajemno zgodi korupcija in prisvajanje sredstev
v 23,6 % primerov. Vse tri vrste prevar pa se vzajemno zgodijo v 3,8 % primerov.

2.3 Vzroki in posledice nastanka prevar
Ljudje izvajajo prevare zaradi različnih motivov. Lahko imajo finančne težave ali pa so
pod pritiskom doseganja nerealno zastavljenih poslovnih ciljev. Da lahko storilci
upravičijo svoja dejanja, morajo imeti razlog, da so se obnašali na takšen način. Moč in
ugled sta velik motiv za izvedbo prevare. Posamezniki si lahko s prevaro ustvarijo moč
in ugled v očeh družine, pri sodelavcih ali v okviru političnih ali drugih socialnih
skupin. Drugi motiv je lahko pohlep ali odvisnost, kot pogost motiv pa se pojavlja tudi
zaznavanje psihičnega pritiska (Skamlic 2009, 64). Prevara se ne zgodi, dokler niso
izpolnjeni vsi trije elementi iz trikotnika prevare (Prevodnik 2009):
 priložnost,
 motiv oziroma pritisk ter
 racionalizacija oziroma nagnjenost.
Priložnost pomeni okoliščino, ki omogoča, da se prevara izvrši. Obseg priložnosti je
odvisen od pooblastil, ki jih ima zaposleni, in možnosti dostopa do informacij, virov in
sredstev ter ravni zaupanja. Priložnost je odvisna od sistema notranjih kontrol, ki
predstavlja ključno orodje preprečevanja prevar (Prevodnik 2009).
Motiv je element, ki je pogojen na finančnih osnovah, osebnih navadah ali je posledica
z delom povezanih občutkov: npr. življenje na veliki nogi, potreba po finančnih
sredstvih, zadolženost, zasvojenost, pritisk družine, pritisk okolja ipd. (Prevodnik 2009).
Racionalizacija je način opravičevanja dejanja. V praksi so opravičila podobna
naslednjim – saj si le začasno izposojam denar, od tega ne bo nihče prizadet,
organizacija mi to dejansko dolguje itd. Racionalizacija je najpomembnejši dejavnik v
komponentah trikotnika prevar, saj je veliko situacij, ko sta prisotna tako zaznaven
pritisk kot tudi ustrezna priložnost, vendar do prevare ne pride (Prevodnik 2009).
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Po podatkih ACFE (2016, 46), razvidno iz Slike 3, pride do nastanka prevar predvsem
zaradi pomanjkanja notranjih kontrol. V približno 20,30 % primerov pa so notranje
kontrole sicer postavljene, vendar so »zaobidene« z namenom izvedbe prevare.
Slika 3: Primarne oslabljene notranje kontrole, ki privedejo do prevar
2%

2%

1%

6%

4%
29%

7%
10%
19%

20%

pomanjkanje notranjih kontrol
prepis obstoječih notranjih kontrol
pomanjkanje upravljavskega nadzora
pomanjkljiv Tone at the Top
pomanjkanje kompetentnih in nadzornih vlog
pomanjkanje neodvisnih pregledov/revizija
pomanjkanje izobraževanja zaposlenih (prevare)
pomanjkanje jasnih linij avtoritete
pomanjkanje mehanizmov poročanja
ostalo

Vir: ACFE 2016, 46

Prevare imajo različne posledice za organizacijo, v kateri se zgodijo (Prevodnik 2009),
in sicer:
 propad podjetij,
 pomembne investicijske izgube,
 zamujene tržne priložnosti,
 bistveni pravdni stroški,
 oslabljen ugled pomembnih posameznikov,
 padec morale zaposlenih in izguba ugleda organizacij ter
 omejeno delovanje organizacije med javnim kazenskim postopkom.
Dejanski strošek prevare je težko oceniti, zlasti če upoštevamo, da je dejanska finančna
izguba pogosto le majhna komponenta celotnega incidenta. Upoštevati je potrebno tudi
širšo kolateralno škodo, kot so poslovne motnje, sanacijski ukrepi, preiskovalni in
preventivni ukrepi, sodne takse, zakonske globe, škoda na morali in ugledu, ki imajo
prav tako vpliv na dolgoročno poslovno uspešnost (PWC 2016, 11). Po raziskavi, ki jo
je izvedla PWC (2014, 15), imajo na ugled in tudi na finančno izgubo organizacije
največji vpliv prevare iz naslova podkupnin in korupcije.

2.4 Pojavnost prevar
O prevari govorimo takrat, kadar (Čokelc 2010 povzema po Simmonsu):
 oseba namerno poda neresnično navedbo pomembnega dejstva ali dogodka,
 žrtev verjame neresnični navedbi,
 žrtev se zanaša na neresnično navedbo in se po njej tudi ravna,
 žrtev je oškodovana z izgubo denarja in/ali premoženja zaradi zanašanja na
neresnično navedbo in zaradi ravnanja po njej.
ACFE (2016, 4) navaja, da povprečna izguba iz prevare znaša $150.000, približno v 23
% primerov pa je le ta večja od $1.000.000. Prevaro se težko odkrije, povprečen čas za
odkritje prevare pa znaša 18 mesecev. Manjše organizacije imajo v povprečju na
prevaro višjo izgubo, znesek izgube pa je odvisen predvsem od pozicije prevaranta. Na
podlagi opravljene raziskave, ki jo je izvedla ACFE (2016, 31), je iz Slike 4 razvidno,
da so pojavnosti prevaram najbolj izpostavljene družbe privatnega sektorja, sledijo
družbe javnega sektorja in država, najmanj pa so izpostavljene neprofitne organizacije.
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Slika 4: Pojavnost prevar v različnih organizacijah
drugo

ne profitne organizacije
država

5,00%
7,70%
5,50%

2016

2014

2012

2010

10,10%
10,80%
10,40%
9,60%
18,70%
15,10%
16,80%
16,30%
28,60%
28,50%
28,00%

javne družbe

32,10%
37,70%
37,90%
39,30%
42,10%

privatne družbe

Vir: Povzeto po ACFE 2014, 24 ter ACFE 2016, 31

Po raziskavi, narejeni v letu 2016, ter v sklopu primerjave z leti 2014, 2012 in 2010 se
zneskovno najvišje prevare zgodijo v javnih in privatnih družbah, in sicer se znesek
giblje med $178.00 in $180.000 (ACFE 2016, 31). Glede na pogostost prevar se kar v
tretjini (od 28,8 % do 31,8 %) primerov le-te pojavijo v podjetjih z do sto zaposlenimi,
kjer poslovodstvo ne daje dovolj velikega poudarka notranjim kontrolam (Horvat 2014
in ACFE 2016, 32).
Banke in drugi ponudniki finančnih storitev so med najbolj reguliranimi panogami, zato
so postali zelo občutljivi pri zaznavanju prevar. Mnoge banke imajo visoko razvite
sisteme za nadzor nad tveganji, zato je tudi verjetno, da je večje število poročanih
primerov prevar posledica večjega tveganja kot tudi večjega nadzora in učinkovitejšega
odkrivanja prevar (povzeto po Horvat 2001).
Po podatkih ACFE se največ prevar zgodi ravno v bančnem in finančnem sektorju, in
sicer približno 16,8 %. Sledi mu državna in javna administracija v višini 10,6 %,
predelovalna dejavnost v višini 8,8 %, ostalo v višini 7,0 % ter zdravstvo v višini 6,6 %
itd. (ACFE 2016, 34). Do podobnih ugotovitev je prišla tudi PWC, kjer je bilo
ugotovljeno, da se največ prevar zgodi v finančnem sektorju, sledi država, prodaja na
drobno, transport in logistika, komunikacija itd. (PWC 2016, 10).
Na podlagi raziskave, izvedene s strani ACFE (2016, 49), je razvidno, da odstotkovno
največ prevar zagrešijo zaposleni (v višini cca 40,9 %), sledi vodstvo organizacije (v
višini približno 36,8 %), najmanj pa lastniki (v višini približno 18,9 %). Raziskava pa
medtem prikazuje, da lastniki izvedejo povprečno zneskovno najvišje prevare, in sicer v
višini $703.000, sledi jim vodstvo v višini $173.000 ter preostali zaposleni v višini
$65.000 (ACFE 2016, 49).
Podgorelec in Kolar (2013, 152) povzemata ugotovitve Hoffmanna (2008, 681), da so
storilci lahko tako zaposleni kot uprava. V prvem primeru ni posebnih težav, saj je
uprava zainteresirana, da se takšna ravnanja odkrijejo in preganjajo ali preprečijo.
Povsem drugače pa je, če je v prevare vpletena uprava. Prav te vrste prevar imajo lahko
za družbo še veliko hujše posledice kot prevare zaposlenih. Vseobsežna pooblastila
upravi tudi običajno omogočajo, da obide ali izniči notranje kontrole oz. njej podrejene
sodelavce tako ali drugače zlorabi za dosego lastnih ciljev.
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2.5 Sklepne ugotovitve
Ob preučevanju različnih teoretičnih zapisov definicij prevar ugotavljamo, da se le-te
medsebojno nekoliko razlikujejo. Kot sta omenila že tudi Sidorovich in Kadunc (2011,
69), je vsem definicijam skupno to, da je prevara namerno dejanje. Vendar je potrebno
različne aktivnosti ločiti med morebitnimi napakami in prevarami, kar pa je v praksi
precej oteženo.
Ugotovitve iz področja preučevanja trikotnika prevar so, da morajo obstajati vsi trije
elementi (priložnost, motiv in racionalizacija), da se prevara zgodi. Če kateri od
elementov ne obstaja, se prevara običajno ne zgodi.
Glede na vrsto prevar lahko le-te delimo na tri osnovne tipe, in sicer na prevarantsko
računovodsko poročanje (kadar govorimo o precenjenih sredstvih, zavajajočih in
nerealnih cenitvah sredstev, fiktivnih prihodkih, nepopolnih ali zavajajočih razkritjih v
letnih poročilih), prisvajanje sredstev (klasične prevare, med katerimi so kraje denarja,
zalog ali drugih sredstev, plačevanje fiktivnih računov ali računov za storitve, ki niso
bile opravljene, neupravičeno izplačilo potnih stroškov in izplačila plač zaposlenim, ki
sploh niso zaposleni v podjetju) in na korupcijo (podkupnine in konflikt interesov v
zvezi s povezanimi osebami). Odstotkovno se največ prevar zgodi iz naslova prisvajanja
sredstev, zneskovno najvišje pa iz naslova prevarantskega računovodskega poročanja.
Na podlagi raziskave je ugotovljeno, da se največ prevar pojavi v privatnih družbah, in
sicer v finančnem sektorju ter da največ prevar zagrešijo zaposleni, vendar pa le-te
zneskovno niso tako visoke kot prevare, ki jih zagrešijo lastniki.
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3 UPRAVLJANJE S TVEGANJI PREVAR
Ker so lahko vse organizacije žrtve prevar in ker velike prevare vodijo do propada
celotne organizacije, do velikih izgub investitorjev, do pomembnih pravnih in sodnih
stroškov, do zapornih kazni za storilce in do erozije zaupanja v organizacijah in na
kapitalskih trgih, se v kar več državah dopolnjuje in poostruje zakonodaja. Še posebej
odmevne so prevare najvišjega poslovodstva, ki imajo negativni vpliv na ime, blagovne
znamke in sploh ugled organizacij v svetovnem merilu (Rošker 2009a, 1).

3.1 Preprečevanje nastanka prevar
Današnje poslovno okolje je vedno bolj kompleksno, hitro in specializirano ter zahteva
večje zanašanje na tehnologijo in sposobnosti poslovodstva ter zaposlenih. Večja
zakonodajna in nadzorna pravila zahtevajo boljše razumevanje in soočanje s tveganjem
prevar v sami organizaciji. Večina poslovodstev se zaveda, da se njihove organizacije
že ali pa se še bodo soočale s poskusi prevar in da se temu ne morejo izogniti.
Verjetnost prevare se lahko zmanjša z uvedbo učinkovitih programov in kontrol
preprečevanja prevar, ki lahko zaznajo prevaro in zmanjšajo njene posledice.
Preprečevanje in odkrivanje prevar je poslovno upravičeno in lahko organizaciji
omogoči zmanjšanje stroškov (Gill 2008, 281).
Preprečevanje prevar predstavlja proces proaktivne identifikacije in odprave
dejavnikov, ki lahko privedejo do prevare, ter temelji na predpostavki, da do prevare ne
pride po naključju. Prevara nastopi, ko so izpolnjeni določeni pogoji. Zato je edini
učinkoviti način obrambe proti prevaram zmanjševanje in odpravljanje dejavnikov, ki
vodijo do prevar. Preprečevanje prevar vključuje tako kratkoročne ukrepe (postopki) kot
dolgoročne ukrepe (organizacijska kultura). Preprečevanje prevar ne pomeni zgodnjega
odkrivanja prevar. Preprečevanje vključuje analizo pogojev in postopkov v smislu
ocene verjetnosti nastopa določenih dogodkov v prihodnosti in sprejem ustreznih
ukrepov z namenom zmanjšanja oz. odprave dejavnikov tveganja (ibid).
Ključni korak pri vpeljavi ustreznega sistema preprečevanja prevar je izvedba ocene
tveganosti za prevare “Fraud Risk Assessment” (ibid). V vsaki družbi obstaja tveganje,
da pride do prevare. Pomembno je, da se tveganja zavedamo in sprejmemo ustrezne
preprečevalne ukrepe, saj nas nasprotno prevare presenetijo in lahko tudi oškodujejo
(Dvoršak 2015, 55). Ocena tveganj prevar mora biti pripravljena brez upoštevanja
obstoja in učinkovitosti notranjih kontrol in mora biti redno posodobljena, da vključuje
spremembe v procesih in popravke tveganj prevar, ugotovljenih med nadzorom
aktivnosti programov za preprečevanje prevar (prirejeno po Gill 2008, 284).
Sledi vpeljava ustreznih ukrepov (povzeto po Rošker (2009, 11), Prevodnik (2009), ki
povzemata načela po Managing the Business Risk of Fraud (2008), Skamlic (2009),
Koletnik (2007, 272–273), Gill (2008, 285), Horvat (2014) ter ACFE Slovenija 2016):
 Izgradnja ustreznega sistema korporativnega upravljanja kot del ustroja
upravljanja organizacij naj bo tudi upravljanje tveganja prevar, ki naj
vključuje politiko v pisni obliki. Ta naj izraža pričakovanja lastnikov in
najvišjega poslovodstva na področju upravljanja s tveganjem prevar.
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Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih (predstavitev primerov shem, ki so
se že zgodile; vpliv na hot line in preprečevalno na zavedanje zaposlenih, da
obstaja jasen sistem preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja prevar).
Vpeljava in/ali izboljšava internih kontrol, kar pomeni, da je potrebno
vzpostaviti določene metode preprečevanja nastajanja pomembnih prevar, kjer
je to možno, da bi ublažili vplive prevar na organizacijo.
Kjer pa ni možno postaviti preprečevalnih metod ali pa te niso zadostne, se naj
vzpostavijo metode odkrivanja prevar.
Vzpostavitev poročanja o sumih prevar tudi sistema za anonimno prijavo
sumov prevare. Je tudi osnova za pravočasen in ustrezno koordiniran pristop k
raziskovanju suma in za primerne ter pravočasne popravljalne ukrepe.
Vzpostavi ustrezen sistem notranjega revidiranja.
Nadzor s strani revizijskega odbora ali nadzornega sveta.
Vzpostavi ustrezen sistem računovodskega in neračunovodskega poročanja.
Različni organizacijski ukrepi (npr. rotacije na delovnih mestih).
Odziv na kontrolne pomanjkljivosti in domnevne prevare in podobno.

Kontrolne aktivnosti so pravila in postopki, zasnovani zaradi tveganj in v pomoč
organizaciji pri doseganju njenih ciljev. Le-te se pojavljajo v celotni organizaciji na
vseh nivojih in v vseh funkcijah. Vsi zaposleni imajo svojo vlogo v kontrolnem okolju
(prirejeno po Gill 2008, 285). Kontrolno okolje naj bi vzpostavilo ustrezno klimo, ki
izhaja iz vrha organizacije ter vključuje kulturno in delovno okolje, ki spodbuja odprto
komunikacijo, posvetovanje in etično obnašanje. Le-to mora biti dejansko in navidezno
vpeto v organizacijo (prirejeno po Gill 2008, 284).
Rošker (2009, 20) navaja naslednje vrste kontrolnih aktivnosti:
 preventivne kontrolne aktivnosti, ki preprečujejo prevare ali jih omejujejo,
 detektivne kontrolne aktivnosti, ki odkrivajo nastale prevare,
 korektivne kontrole aktivnosti za nadzor nad ukrepi so lahko ročne ali
računalniško podprte, se lahko izvajajo stalno ali občasno oziroma so lahko
vključene v proces ali naknadne oz. so ločene.
Po podatkih ACFE (2016, 38) naj bi bili zunanji revizorji tisti, ki opravljajo najboljši
nadzor nad omenjenim področjem, sledi t. i. Etični kodeks ter funkcija notranje revizije.
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Nadzor nad goljufijami

Slika 5: Vrste nadzora in kontrol za preprečevanje prevar
Zunanja revizija
Kodeks ravnanja
Oddelek za notranjo revizijo
Certificiranje upravljanja
Zunanja revizija notranjega nadzora finančnega poročanja
Vodstveni pregled
Neodvisna revizijska komisija
Vroča linija
Programi za podporo zaposlenim
Izobraževanje zaposlenih
Izobraževanje direktorjev
Politika za boj proti goljufijam
Oddelek upravljanja s prevarami
Formalna ocena tveganja za goljufije
Nenapovedane revizije
Proaktivno spremljanje podatkov/analiz
Rotacije delovnih mest / obvezne počitnice
Nagrade za žvižgače

81,70%
81,10%
73,70%
71,90%
67,60%
64,70%
62,50%
60,10%
56,10%
51,60%
51,30%
49,60%
41,20%
39,30%
37,80%
36,70%
19,40%
12,10%

Vir: ACFE 2016, 39

Pogled organizacije na preprečevanje prevar ter programe in kontrole preprečevanja
prevar mora biti jasno posredovan celotni organizaciji tako, da se zaposleni zavedajo
aktivnosti preprečevanja prevar, imajo jasno razumevanje, kaj se od njih pričakuje in se
zavedajo, da organizacija resno obravnava tveganje prevar. Kodeks etike in pravila
obnašanja so pogosto začetek komuniciranja (Gill 2008, 286).
Čeprav je za preprečevanje prevar v organizaciji pomemben vsak zaposleni, imajo
nekatere organizacije posebne enote ali službe za preprečevanje in odkrivanje prevar. Te
koordinirajo strategije za preprečevanje in odkrivanje prevar med posameznimi deli
organizacije ter zagotavljajo njihovo uresničevanje, nadzor nad njimi ter ustrezno
svetovanje in pomoč. V okoljih z velikim številom prevar imajo organizacije skupine
izurjenih preiskovalcev, ki preiskujejo prevare. Ne glede na obliko organiziranosti mora
biti odgovornost za uresničevaje načrtov za preprečevanje in odkrivanje prevar jasno
dodeljena posamezniku ali skupini in ustrezno finančno podprta. Dobra strategija,
naperjena proti prevaram, je brezpredmetna, če ni uresničena (Duhovnik 2008, 133).

3.2 Metode odkrivanja prevar
Po raziskavi, ki jo je izvedla ACFE (2016, 68), je razvidno, da so bili indikatorji prevar
identificirani, preden je bila odkrita prevara. V več kot 91 % primerov je bil
identificiran vsaj en indikator, v 57 % primerov pa sta bila identificirana vsaj dva
oziroma trije indikatorji. Odkrivanje prevar temelji na prepoznavanju ustreznih
indikatorjev za prevare, predstavljenih v Sliki 6.
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Slika 6: Vedenjski indikatorji prikazanih storilcev

Vedenjske rdeče zastave

Živeti nad zmožnostmi
Finančne težave
Nenavadna povezanost s prodajalcem/kupcem
Špekulantski odnos
Težave z nadzorom, nepripravljenost deliti zadožitve
Ločitev/družinski problemi
Razdražljivost, sumničavost ali defenzivnost
Problemi z zasvojenostjo
Pritoževanje zaradi neustreznega plačila
Nevedenjske rdeče zastave
Zavrnitev glede koriščenja letnega dopusta
Pretirani pritisk znotraj organizacije
Problemi zaradi predhodnih zaposlitev
Socialna izolacija
Pretekle težave z zakonom
Ostalo
Pretirani pritisk družine/vrstnikov glede uspeha
Pritoževanje glede pomanjkanja avtoritete
Nestabilnost v življenjskih okoliščinah

45,80%
30,00%
20,10%
15,30%
15,30%
13,40%
12,30%
10,00%
9,00%
8,80%
7,80%
7,00%
6,80%
5,90%
5,60%
5,50%
5,10%
4,40%
4,30%

Vir: ACFE 2016, 68

Pomembno je tudi razumevanje, da se velika večina prevar ne identificira z letno
revizijo (le 3,8 %) ali z drugimi načini »računovodskega« preiskovanja, čeprav so
anketiranci v preiskavi ACFE (2016, 39 in 21) ocenili, da zunanja revizija predstavlja
najpomembnejšo notranjo kontrolo na tem področju. Nasprotno, daleč največji delež
prevar se odkrije z namigom ali katero drugo obliko internega komuniciranja (vodstveni
pregledi, interna revizija).
Ne glede na navedeno se v zadnjem času povečuje delež prevar, ki so bile identificirane
skozi različne oblike podatkovne analitike (data mining ipd.). To še posebej velja za
industrije, kjer imamo opravka z veliko količino podatkov (zavarovalništvo, bančništvo
ipd.). V tovrstnih primerih je sistem upravljanja s tveganji prevar smiselno podpreti z
ustreznim analitičnim programskim orodjem (ACFE Slovenija 2016).
Prevaro je že po njeni naravi težko odkriti. Po besedah Helga Kvamma pa se bo v
prihodnosti možno ubraniti prevar le z njihovim pravočasnim odkrivanjem. V veliko
podjetjih nadzorni sistemi niso prilagojeni odkrivanju prevar, tveganja so pogosto
podcenjena ali sploh niso identificirana. Tudi če obstaja nadzor, je možno, da prevladajo
odločitve poslovodstva ali zarote, zato ni nenavadno, da ima naključje večinoma
pomembno vlogo pri odkrivanju kršitev (Horvat 2001).
Podrobneje o različnih metodah odkrivanja prevar opisujemo v poglavju št. 4 tega
magistrskega dela.

3.3 Preiskovanje prevar in popravljalni ukrepi
Namen preiskovanja prevar je zbrati dokaze v povezavi z identificiranim sumom
prevare. Zato fazo preiskovanja prevar pogosto imenujemo “fact facting exercise”
(ACFE Slovenija 2016).
Glavni viri dokazov so različne oblike papirnate in elektronske dokumentacije, ki jih
analiziramo, ter dokazi, ki jih zberemo s pomočjo intervjujev. Preiskovalci morajo biti
ustrezno usposobljeni. Osebe, ki niso vešče preiskovanja, naj se preiskave sumov prevar
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ne bi lotevale same, saj lahko z neustreznim ravnanjem naredijo veliko škode (npr.
uničenje ali okužba dokazov, nesposobnost dokazovanja verige pridobljenih
dokumentov, neustrezno izvedeni intervjuji in tako dalje) (ibid).
Kot del celovitega upravljanja s tveganji prevar je zelo pomembno, da organizacija
sprejme načrt za odziv v primeru sumov prevar. Slednje naj bi preprečilo neustrezno
ravnanje, ki bi lahko bilo posledica neustreznega odziva zaradi pomanjkanja časa in
znanja o ustreznem odzivu. Glavni cilji standardnega postopka za odziv na obtožbe ali
sum obstoja prevar morajo biti tudi preprečevanje vnaprejšnjih sodb in favoriziranja
posameznikov ter zagotavljanje doslednega postopka, vključno z izvajanjem ukrepov
proti storilcu ne glede na njegov položaj v organizaciji (ibid).
Saniranje prevar je zadnja faza v postopku upravljanja s tveganji prevar. Nabor različnih
ukrepov za saniranje prevar je precejšen (ibid):
 kazenski postopki,
 odškodninski postopki,
 administrativni postopki (delovno pravni ipd.),
 zavarovalniški zahtevki in poravnave.
Veljalo naj bi splošno načelo, da naj bi se za vpeljavo postopkov saniranja prevare
odločili takrat in na takšen način, da bodo koristi sanacije presegle stroške izterjave. Pri
tem pa je zelo pomembno razumeti, da “koristi” niso nujno samo finančne, ampak je
potrebno upoštevati tudi vlogo vpeljanih sanacijskih ukrepov pri preprečevanju bodočih
prevar in ostale oblike nefinančnih koristi, kot so javna percepcija, ugled in integriteta
posamezne organizacije (ibid).

3.4 Učinkovitost obvladovanja in obravnavanja prevar
Prevodnik (2009) navaja naslednje učinke obvladovanja prevar:
 prihrani od 2 do 3 % prihodkov organizacije, ki so ponavadi izgubljeni iz
naslova prevar zaradi pričakovanega zmanjšanja obsega prevar;
 izboljša tržno vrednost organizacije z izboljšanjem sistemov upravljanja
podjetja (raziskave kažejo rast tržnih vrednosti od 10 do 12 %);
 zmanjša obseg plačila zakonodajnih glob in prekrškov;
 prepreči morebitne tožbe s strani zaposlenih, ki iščejo pomoč;
 povrne večje deleže izgub iz naslova prevar zaradi hitrejših postopkov
raziskovanja in boljših metod zavarovanja;
 ohrani ugled organizacije, saj preprečuje katastrofalne posledice prevar.
Glavni nameni odkrivanja prevar kot jih opisuje Prevodnik (2009) so:
 odkritje prevarantov,
 odkritje načina izvedbe prevare,
 prekinitev pogodbe o delu s prevarantom,
 poskus dogovora za poplačilo izgub,
 redkeje sodni ali policijski pregon,
 zelo redko (a ne nemogoče) propad podjetja,
 vzpostavitev manjkajočih notranjih kontrol.
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Prav tako pa obstaja kar nekaj razlogov, zakaj organizacije ne predajo primerov sumov
prevar organom pregona oziroma na sodišča. Najbolj pogost razlog je strah pred slabo
publiciteto (reklamo) – približno 39 %, interno kaznovanje naj bi štelo kot zadostno –
približno 35,5 %, privatna poravnava s prevarantom – približno 23 % oziroma da je
sodni pregon predrag – približno 19 % (ACFE 2016, 76). Prav tako se ne sme
zanemariti podatka, da lahko proces okrevanja po odkritju prevare traja tudi več let. Na
podlagi raziskave, ki jo je izvedla ACFE (2016, 67), celo v približno 58,1 % primerov
do okrevanja nikoli ne pride.

3.5 Sklepne ugotovitve
Kot že navaja Prevodnik (2009), ima upravljanje s tveganji prevar tri stebre, in sicer:
 kultura organizacije (ustvariti in vzdrževati je potrebno kulturi poštenosti in
značajnosti),
 vzpostavljanje preprečevalnih kontrol ter
 nadzor.
Vsaka organizacija naj bi zasledovala cilj zmanjševanja tveganja nastanka prevar.
Ocenjevati je potrebno tveganja za nastanek prevar in se odzvati z ukrepi, ki ta tveganja
znižujejo in onemogočajo oziroma zmanjšujejo ustvarjanje priložnosti za nastanek leteh. Vsak zaposleni v organizaciji mora prispevati k vzpostavitvi trdnega sistema
notranjih kontrol ter prevzemati odgovornosti za svoja dejanja. Zagotoviti je potrebno
nenehno izobraževanje za dvigovanje zavedanja zaposlenih ter zagotoviti sprejetje
Etičnega kodeksa ter krepiti kulturo etičnega in poštenega poslovanja.
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4 METODE ODKRIVANJA PREVAR
Predhodne raziskave kažejo, da prevare ostajajo eno od najbolj problematičnih in
razširjenih vprašanj za organizacije po vsem svetu (Gullkvist in Jokipii 2013, 44
povzemata po Pincus, 1989). Raziskava svetovnega gospodarskega kriminala, ki jo je
izvedla PWC (2016, 8), je pokazala, da se je približno ena tretjina (36 %) vseh podjetij
soočila s prevaro v zadnjih štiriindvajsetih mesecih in da ti zločini povzročijo velike
izgube za podjetja in družbo. Na finančnem področju je ta odstotek bistveno višji, in
sicer 48 % (PWC 2016, 10).

4.1 Odkrivanje sumov nastanka prevar
ACFE (2016, 21) je v svoji raziskavi, razvidno tudi iz Slike 7, ugotovila, da je najbolj
pogosta metoda odkrivanja prevar namig, sledijo jim z več kot polovico manj notranja
revizija ter vodstveni pregledi oziroma t. i. nadzorne/vodstvene kontrole. KPMG (2007,
7) je prišla do podobnih ugotovitev, in sicer, da je prevara ugotovljena v 46 % primerih
zaradi prejetih namigov. Raziskava, ki jo je izvedla PWC (2014, 41), prikazuje, da je
odkrivanje sumov prevar preko internih namigov na četrtem mestu (11 %), preko
zunanjih namigov na petem (7 %) ter preko žvižgaškega sistema (5 %) na šestem mestu.
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Slika 7: Začetno odkrivanje prevar
39,10%
42,20%
43,30%
40,20%

Namig
13,40%
16,00%
14,60%
15,40%

Vodstveni pregled

16,50%
14,10%
14,40%
13,90%

Notranja revizija
5,60%
6,80%
7,00%
8,30%

Po naključju

5,50%
6,60%
4,80%
6,10%

Metoda zaznavanja

Računsko usklajevanje

Drugo

Pregled dokumentacije

Zunanja revizija

Obvestilo organov pregona

Nadzor/kontrola

0,50%
1,10%
0,00%

2016

5,50%

2014
2012

3,80%
4,20%
4,10%
5,20%

2010

3,80%
3,00%
3,30%
4,60%
2,40%
2,20%
3,00%
1,80%
1,90%
2,60%
1,90%
2,60%

IT nadzor

1,30%
1,10%
1,10%
0,80%

Priznanje

1,30%
0,80%
1,50%
1,00%

Vir: Povzeto po ACFE 2014, 19 in ACFE 2016, 21

Prav tako je iz raziskave ACFE (2016, 22) razvidno, da se metode odkrivanja sumov
prevar razlikujejo med velikimi (nad 100 zaposlenimi) in majhnimi (pod 100
zaposlenimi) organizacijami, in sicer se v velikih organizacijah odkrivanje sumov
prevar preko namigov pojavi v 43,5 %, v manjših organizacijah pa v 29,5 % primerov.
Razlika se pojavlja tudi v primeru odkrivanja sumov prevar preko notranje revizije, in
sicer se v velikih organizacijah sumi prevar odkrijejo v 18,6 % primerov in v manjših
organizacijah v 12 % primerov.
Kot je razvidno iz različnih raziskav, tudi Prevodnik (2009) navaja naslednje metode
odkrivanja prevar kot najpogostejše:
 načrtno spremljanje prijav sumov prevar,
 nenapovedane notranje revizije,
 zunanja revizija, zaznava preko rednih procesnih kontrol,
 obvestilo policije.
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Prednost načrtnega spremljanja prijav je (Prevodnik 2009):
 povprečen čas za odkritje prevare se zmanjša na 15 mesecev, v nasprotnem
primeru 24 mesecev (ACFE (2016, 4) v svoji raziskavi navaja, da povprečna
prevara traja 18 mesecev),
 prav tako se zmanjša izguba in je za približno enkrat manjša.
Glavni izziv pri preprečevanju in boju proti korupciji in prevaram je odkriti in
izpostaviti podkupovanje, goljufije, kraje sredstev in druga dejanja kršitve zakona. Eden
od najbolj neposrednih načinov odkrivanja le-tega je žvižgaštvo (Transparancy
International 2016).

4.2 Vzpostavitev različnih načinov poročanja prevar
V tem poglavju bomo predstavili teoretične opredelitve, kaj je poročanje o sumih prevar
– žvižgaštvo, kdo so poročevalci sumov prevar – žvižgači, kakšne vrste poročanja o
sumih prevar ter katere različne načine poročanja o sumih prevar zasledimo v različni
domači in tuji literaturi.
4.2.1 Predstavitev poročanja o sumih prevar (žvižgaštvo)
Splošna in formalizirana definicija žvižgaštva ne obstaja. Izraz žvižgaštvo si je utiral
svojo pot v poslovno ljudski jezik in se pogosto uporablja za opis dejanja, s katerim
nekdo izpostavi kakšno nepravilnost (Brennan in Kelly 2007, 62 povzemata po Jubb,
1999 in Perry, 1998).
Žvižgaštvo vključuje namerno razkritje informacij o dejavnostih, za katere se meni, da
so nevarne, nezakonite, neetične, diskriminatorne ali drugače vključujejo kršitve
zakonodaje trenutnih ali nekdanjih članov organizacije. Izraz »žvižgaštvo« je bil prvič
uporabljen leta 1963 (Hersh 2002, 243 povzema Petersona in ostale 1986) in očitno
izhaja iz izraza pihanja v piščal angleških policistov, ki so s tem opozarjali javnost ter
druge policiste na kazniva dejanja (Hersh 2002, 243 prevzema po Stander, 1993).
Brennan in Kelly (2007, 62) povzemata po Jubb (1999, 78): »Žvižgaštvo je namerno,
vendar neobvezno dejanje razkritja, ki se pojavi v javnih evidencah in ki ga stori oseba,
ki ima ali je imela privilegiran dostop do podatkov oziroma informacij v organizaciji, o
pomembni nezakonitosti ali drugih kršitvah zakona tako dejanskih, sumljivih ali
pričakovanih in je pod nadzorom te organizacije, na zunanjo entiteto, ki ima potencial,
da odpravi nepravilnost.«
V zadnjih nekaj letih prihaja žvižgaštvo vedno bolj v ospredje. Podjetja se spodbuja k
razvoju žvižgaških pravilnikov in le-ti pravilniki so del sistema notranjih kontrol
podjetja (Brennan in Kelly 2007, 61). Žvižgaštvo je na splošno gledano proces in ne
dogodek (Brennan in Kelly 2007, 65 povzemata po Near in Miceli, 1985; Loeb in Cory
1989; Somers in Casal, 1994; Jubb, 1999; Grant, 2002). Žvižgaštvo je miselnost
organizacije, da od svojih zaposlenih zahteva odgovornost za svoja dejanja in da je vsak
v organizaciji odgovoren za prijavo nepravilnosti (MacGregor in ostali 2014, 40).
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4.2.2 Poročevalci sumov prevar (žvižgači)
Žvižgač je preprosto posameznik, ki se je odločil prijaviti nepravilnosti. V žvižgaškem
okolju je žvižgač prijavitelj, prijavljenec posameznik ali skupina, ki stori domnevne
nepravilnosti, uporabnik te prijave pa je organ ali avtoriteta neke vrste. Znotraj
organizacije mora žvižgač sporočiti informacije organu ali avtoriteti, kot so npr.
nadzornikom, notranjim revizorjem in/ali revizijski komisiji (MacGregor in ostali 2014,
36).
Motiv ljudi, da postanejo žvižgači in razkrijejo nepravilnosti, še ni povsem jasen.
Dozier in Miceli (1985, 823) navajata, da je žvižgaštvo »prosocialno« vedenje
(pozitivno socialno vedenje, namenjeno koristi druge osebe), ki vključuje tako sebične
(egoistične) in nesebične (altruistične) motive (Brennan in Kelly 2007, 63).
Žvižgači so pogosto označeni kot načelni posamezniki, ki posedujejo moralna
prepričanja, visoko stopnjo moralnega razvoja, univerzalne standarde pravičnosti, lastne
učinkovitosti in visoke stopnje notranjih kontrol. Pogosto so bolj zadovoljni s svojimi
delovnimi mesti, čeprav ne nujno s svojo plačo kot drugi člani organizacije (Hersh
2002, 248 povzema po Miceli in drugi 1992).
Brennan in Kelly (2007, 65) povzemata ugotovitve Dozier in Miceli (1995), ki
predlagata, da bi lahko bila uporaba teorije intervencije opazovalcev, da preučijo
postopek odločanja, koristna. Navajata delo Latanéta in Darleya (1970), ki sta
opredelila pristop v petih korakih:
 opazovalec se mora zavedati nepravilnosti;
 opazovalec se mora odločiti, ali nepravilnost upravičuje ukrepanje;
 opazovalec se mora odločiti, če je odgovoren za takšno ukrepanje;
 opazovalec mora izbrati ustrezen način ukrepanja;
 in na koncu mora dejansko ukrepati.
Splošno znano je, da so zaposleni pomemben vir informacij pri identificiranju prevar.
Kot prikazuje Slika 8, skoraj polovico namigov o sumih prevar sporočijo zaposleni. Ne
gre pa zanemariti dejstva, da približno 40 % namigov prihaja s strani nezaposlenih
organizacije (ACFE 2016, 26). Prevara ima negativen vpliv na organizacijo ter na
zaposlene, ki delujejo v tej organizaciji, kar lahko razloži, zakaj je odstotek sporočenih
namigov s strani zaposlenih tako visok (ACFE 2014, 21).
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Slika 8: Izvor poslanih namigov

Izvor namigov

Zaposleni

51,50%

Stranka

17,80%

Anonimno

14,00%

Drugo

12,60%

Prodajalec

Delničar/Lastnik
Konkurenca

9,90%
2,70%
1,60%

Vir: ACFE 2016, 26

Na eni strani je prepričanje, da je žvižgaštvo etično oziroma celo hvalevredno dejanje,
ki razkriva zlorabe vseh vrst. Po drugi strani pa naj bi se na žvižgače gledalo kot na
informante, ki izdajajo sodelavce in organizacijo, v kateri so zaposleni. Posebno
negativen pogled na prijavo žvižgača je izrazil Drucker (1981), ki ga enači z
obveščevalcem. Ne glede na omenjeno, pa večina avtorjev različnih člankov podpira
žvižgaštvo (Hersh 2002, 244).
Eno izmed najbolj zanimivih vprašanj v povezavi z notranjimi žvižgači je, zakaj in pod
kakšnimi pogoji ljudje delujejo na kraju samem, da ustavijo nezakonito in drugače
nesprejemljivo vedenje ali ga prijavijo (Wikipedia 2016).
Biti žvižgač je potrebno ogromno poguma. Barry Adams pojasnjuje možnosti kot
"seznam negativnih posledic žvižgaštva se zdi neskončen: prelomljene obljube o
odpravi težave, razočaranje, izolacija, poniževanje, pojav skupine »proti tebi«, izguba
zaposlitve, dvomi v duševno zdravje žvižgača, maščevalne taktike, da bi bilo delo
posameznika težje in/ali nepomembno, »umor« značaja, formalni opomini in težavni
sodni postopki (Wikipedia 2016 povzema po Ahern in McDonald, 2002, Brodie, 1998;
Fletcher in drugi, 1998;. Wilmot, 2000)." Vse je odvisno od stopnje, katere informacije
so razkrite in komu (Wikipedia 2016).
4.2.3 Različni načini poročanja sumov prevar
Notranje poročanje
Večina je notranjih žvižgačev, ki prijavijo sum prevare sodelavca ali nadrejenega v
svojem podjetju. Obstaja nekaj razlogov za prepričanje, da ljudje bolj verjetno
sprejmejo ukrepe v povezavi z nesprejemljivim vedenjem v organizaciji, če obstajajo
sistemi za poročanje sumov prevar, ki ponujajo ne le možnosti, ki jih narekuje
organizacija za načrtovanje in nadzor, temveč tudi možnosti za absolutno zaupnost
(Wikipedia 2016).
Zunanje poročanje
Zunanji žvižgači prijavijo sum prevare zunanjim osebam ali subjektom. V teh primerih,
odvisno od resnosti in narave informacije, lahko žvižgači prijavijo neprimerno vedenje
odvetnikom, medijem, organom pregona, nadzornim agencijam ali drugim lokalnim ali
državnim agencijam. V nekaterih primerih je zunanje žvižgaštvo spodbujano s ponujeno
denarno nagrado (Wikipedia 2016).
25

Poročanje tretjih oseb
Storitev tretje osebe vključuje uporabo zunanje agencije za obveščanje posameznikov
na vrhu organizacijske piramide o sumih prevar brez razkritja identitete žvižgača. To je
relativno nov pojav in je bil razvit predvsem zaradi diskriminacije žvižgačev (Wikipedia
2016).
Žvižgaštvo v zasebnem sektorju
Čeprav ni tako odmevno kot žvižgaštvo v javnem sektorju, je žvižgaštvo v zasebnem
sektorju bolj razširjeno, vendar se o njem ne razpravlja tako odkrito. Preprosto zato, ker
imajo zasebne korporacije običajno strožje predpise. Mnogi zaposleni se bojijo za svoja
delovna mesta zaradi neposrednih ali posrednih groženj od svojih delodajalcev ali
drugih udeleženih. Žvižgači se tudi bojijo, da njihova razkritja ne bodo naletela na
odobravanje, kar je še drugi razlog, zakaj se posamezniki ne odločijo za žvižgaštvo.
Rezultat tega je, da veliko potencialnih žvižgačev počaka, preden obvestijo nekoga, ki
je na položaju moči ali pa opustijo vse skupaj. Zaposleni mora pretehtati svoje
možnosti, izpostaviti podjetje ter stati moralno in etično visoko ali pa izgubiti službo,
svoj ugled in potencialno možnost, da se ponovno zaposli. Zaradi tega strahu je težje
slediti, kako razširjeno je žvižgaštvo v zasebnem sektorju (Wikipedia 2016).
Žvižgaštvo v javnem sektorju
Odkrivanje kršitev, nezakonite ali nepoštene dejavnosti je velik strah za javne
uslužbence, ker menijo, da se zoperstavijo svoji vladi in državi. ZDA zakonodaja o
žvižgaštvu vsebuje zakon, ki ščiti vse vladne zaposlene in vladi prepoveduje uporabiti
ali groziti, da bo uporabila kakršen koli kadrovski ukrep zoper zaposlenega, ker je
razkril informacije, za katere upravičeno domneva, da so pokazale kršitve zakona,
slabega upravljanja in zapravljanja sredstev, zlorabo pooblastil, ali prikrile veliko in
posebno nevarnost za javno varnost ali zdravje (Wikipedia 2016). V Sloveniji je samo z
Zakonom o bančništvu-2 (2015) v 140. členu navedeno, da mora banka zagotoviti
ukrepe, s katerimi se preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike
neprimerne obravnave zaposlenih v banki, ki so podali prijavo in ukrepe, s katerimi se
odpravijo posledice povračilnih ukrepov, če je do neprimerne obravnave že prišlo.
4.2.4 Vzpostavitev načinov poročanja
Namen poročanja je identificiranje prevarantskih aktivnosti, ujeti odgovorne za
omenjena dejanja, znižanje nivoja tveganja v sami organizaciji, da se izogne negativna
medijska publiciteta ter plačilo glob. Pomembno je, da organizacije izberejo osebe za
preiskovalne pozicije pametno, saj mora takšna oseba biti nevtralna za tveganje ugleda,
predvsem zaradi tega, da vsak primer prejme pošteno ocenitev preden se sprejme
odločitev ali se nadaljuje z preiskavo ali ne (Gerard 2010).
ACFE (2016, 27) prikazuje, da ima prisotnost vzpostavitve načinov poročanja o sumih
prevar precejšnji vpliv na različne metode odkrivanja prevar. Namigi še vedno obstajajo
najbolj pogosta metoda odkrivanja prevar tako v organizacijah, ki imajo vzpostavljene
načine poročanja kakor tudi v organizacijah, kjer le teh načinov nimajo vzpostavljenih.
Je pa v organizacijah, kjer ni vzpostavljenega načina za poročanje bolj prisotno
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ugotavljanje sumov prevar preko vodstvenih
računovodskem usklajevanju, po naključju itd.

oziroma

nadzornih

pregledov,

Slika 9: Vpliv postavitve načinov poročanja v organizaciji
Namig
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2,00%
1,80%
2,00%
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1,80%
6,10%
1,80%
2,60%
0,90%
1,80%

Organizacije z vročo linijo

Organizacije brez vroče linije

Vir: ACFE 2016, 27

Iz raziskave ACFE (2016, 28) je razvidno, da je največ namigov poslanih oziroma
sporočenih preko telefonske linije, in sicer kar v 39,5 %, na drugem mestu je poročanje
preko elektronske pošte, in sicer v 34,1 %, na tretjem mestu pa poročanje preko on-line
formularjev, in sicer v 23,5 % primerov. V več kot polovici primerov so bili namigi
sporočeni preko različnih spletnih načinov.
Slika 10: Sporočanje namigov preko različnih načinov
Fax
Ostalo
Normalna pošta
On-line formularji
E-mail
Telefonska linija

1,50%
9,80%
16,70%
23,50%
34,10%
39,50%

Vir: ACFE 2016, 28

Na ameriškem področju je Securities and Exchange Commission – Komisija za
vrednostne papirje in borzo (v nadaljevanju SEC) odločila, da omogoči organizacijam
prožnost pri oblikovanju anonimnih poti za poročanje. To pomeni, da se dovoli veliko
možnosti, kako naj se poročajo sumi prevar in komu (SEC 2003, 20). Poroča se lahko
osebno ali po telefonu, telefaksu, pošti ali spletni strani (ACFE 2016, 28). Prijava se
lahko opravi bodisi notranjemu viru v sami družbi (npr. kadrovski službi ali oddelku za
notranjo revizijo) ali zunanji tretji osebi (Zhang in ostali 2013, 171 in 172). Na
slovenskem področju nismo zasledili zahtev oziroma uradnih priporočil, kako naj bodo
organizirane različne poročevalske poti.
Večno vprašanje, ki se pojavlja, je tudi, komu naj žvižgači poročajo. Iz raziskave, ki jo
je izvedla ACFE (2016, 29), je razvidno, da je bilo največ namigov sporočenih
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direktnemu nadzorniku oziroma vodji (20,6 %), sledijo ostali prejemniki (18,8 %),
izvršnemu vodji (18 %), preiskovalcem sumov prevar (13,1 %), notranji reviziji (12,3
%), različnim sodelavcem (9,9 %) itd.
Near in Miceli (1985) in King (1999) trdijo, da je prijava nepravilnosti navzven ali
navznoter v glavnem isti postopek. Čeprav so lahko učinki poročanja navzven ali
navznoter drugačni. Trdijo, da konceptualno oba načina predstavljata neposreden izziv
za organizacijo, ki krši pravila, in zato je treba oba načina šteti za zakonita primera
žvižgaštva (Brennan in Kelly 2007, 65).
Študija Kaplan in ostali (2011) je pokazala, da so namere zaposlenih, za poročanje
notranjim revizorjem, močnejše od namer za poročanje zunanjim revizorjem (Zhang in
ostali 2013, 173). Druga študija, Wilson in Wong-On-Wing (2012) je pokazala, da so
namere poročanja zunanjim revizorjem lahko odvisne od čustvene reakcije na osebnost
zunanjih revizorjev ali prikazane ''zahvale'' revidiranca (Zhang in ostali 2013, 173).
4.2.5 Anonimni in ne-anonimni načini poročanja
Tuja literatura v veliki večini loči med dvema osnovnima načinoma poročanja o sumih
prevar, in sicer med anonimnim in ne-anonimnim poročanjem. Spodaj navajamo le
najbolj osnovne značilnosti obeh načinov poročanja, bolj podrobne značilnosti,
prednosti in slabosti pa so navedene v poglavju št. 5.1 »Predstavitev ozadja osrednje
primerjalne raziskave ter hipotez« tega magistrskega dela.
Ne-anonimni načini poročanja
Študija National Bureau of Research Economics (NBRE) ugotavlja, da obstajajo resne
ovire pri poročanju sumov prevar z uporabo ne-anonimnih načinov. Njihova analiza
poročanja sumov prevar po ne-anonimnih načinih poročanja ugotavlja, da je 82 %
zaposlenih, ki so "zažvižgali" bodisi izgubilo službo bodisi pod pritiskom zapustilo
delovno mesto ali pa so izgubili pomembne delovne zadolžitve in odgovornosti (Hunton
in Rose 2011, 78 povzemata ugotovitve Dyck in ostali, 2007).
Glede odkritja sumljivih dejanj, Ethics Resource Center (2007) poroča, da je 56%
zaposlenih dejalo, da so opazili ravnanje, ki je kršilo etične standarde organizacije,
vendar je le 63 % tistih, ki je opazilo tako ravnanje, to tudi prijavilo. Moberly (2006)
navaja, da zaposleni pogosto odkrijejo prevare finančnih izkazov pred drugimi
kontrolorji (npr. notranjimi revizorji, zunanjimi revizorji in/ali regulatorji) (Zhang in
ostali 2013, 172).
Te ugotovitve kažejo, da so lahko anonimne poti poročanje učinkovit nadzor za zgodnje
odkrivanje prevar, in imajo lahko celo preventivno vlogo, če se lahko zaposlene
prepriča, da poročajo o teh primerih, ko jih opazijo (Zhang in ostali 2013, 172).
Anonimni načini poročanja
Na podlagi navedenih dejstev o povračilnih ukrepih v primeru ne-anonimnega
poročanja se zdi, da so anonimni načini poročanja potrebni za oblikovanje učinkovitega
žvižgaškega poročanja, ker so morebitni stroški poročanja po ne-anonimnih načinih
previsoki (Hunton in Rose 2011, 78). Z vidika žvižgačev anonimne poti poročanja
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omogočajo, da podajajo obtožbe z manjšimi osebnimi tveganji, kot je npr. manjša
nevarnost za izgubo delovnega mesta, izgubo ugleda ali nadlegovanja (Hunton in Rose
2011, 78 povzemata ugotovitve Ayers in Kaplan, 2005; Kaplan in Schultz, 2006 in
2007; Near in Miceli, 1995 in 1996).
Zahteva glede vpeljave anonimnih načinov poročanja bi naj izboljšala sposobnosti
direktorjev za preprečevanje in odkrivanje sumov prevar, saj bodo zaposleni bolj
verjetno poročali o kršitvah, če se bodo počutili manj ogrožene s strani svojih
delodajalcev (Hunton in Rose 2011, 77).
Anonimne poti poročanja se obravnavajo kot pomemben del splošne infrastrukture
notranje kontrole organizacije (oddelek 301 Zakona o Sarbanes-Oxley iz leta 2002,
ZDA House of Representatives 2002; Schultz in ostali 1993;. Hooks in ostali 1994;.
Ponemon 1994; Schultz in Hooks 1998), če ne ključna sestavina vsakega učinkovitega
programa za boj proti prevaram (ACFE 2010, 17). Vendar pa je učinkovito delovanje
anonimnih poti poročanja odvisno od zaposlenih, tako za odkrivanje sumljivih dejanj
kot tudi za njihovo poročanje ustreznemu predstavniku.
Zavedati se moramo, da je vzpostavitev anonimnih načinov poročanja drago za
posamezna podjetja. Omenjeni načini pa naj ne bi izpodrinjali ne-anonimnih načinov
poročanja ter direktnega poročanja nadrejenim. Dejansko najboljše prakse vključujejo
razpoložljivost več načinov poročanja, da zaposleni prijavijo svoje pomisleke glede
nezakonitega in neetičnega vedenja (Kaplan in ostali 2012, 88 povzemajo npr. ACFE
2005, Mreža, Inc., 2006).
Uporaba različnih načinov poročanja
Medtem ko negativni rezultati iz perspektive ne-anonimne prijave suma prevare (ali
pojava povračilnih ukrepov v primerjavi z nobenimi negativnimi posledicami glede na
prejšnje prestopnike) znižujejo nadaljnje namene ne-anonimnega poročanja, ti negativni
rezultati ne zmanjšujejo namere anonimnih poročanj sumov prevar. V primeru, ko pa se
ne pojavijo negativne posledice, to nima vpliva na anonimno oziroma ne-anonimno
poročanje (Kaplan in ostali 2012, 88).
Hunton in Rose (2011, 76) povzemata ugotovitve po Ayers in Kaplan (2005), da bodo
zaposleni manj verjetno uporabili ne-anonimne načine poročanja, kadar so na voljo
anonimni načini poročanja, saj omenjeno kaže na to, da ima anonimnost sposobnost
povečanja učinkovitosti poročanja žvižgačev, ker možnost anonimnega žvižgaškega
poročanja spodbuja zaposlene, da poročajo sume prevar brez strahu pred povračilnimi
ukrepi. Anonimni načini poročanja so bili vzpostavljeni zaradi verjetnosti povečanja
poročanja sumov prevar in za zaščito žvižgačev pred preganjanjem.
Znižanje žvižgačevih osebni stroškov in tveganj, povezanih s poročanjem, poveča
verjetnost poročanja (Miceli in Near 1985; Gundlach et al. 2003;. Hooks et al. 1994).
Zahteva za anonimno potjo poročanja je namenjena okrepitvi notranjega nadzora v
povezavi s prevarami (Zhang in ostali, 2013, 171 in 172). Informacije o preteklih
povračilih, povzročenih žvižgačem, informira potencialne bodoče žvižgače o verjetnosti
odkritja (Zhang in ostali 2013, 173 povzemajo po Kaplan in ostali 2009, 286). Študija
Kaplana in ostalih (2012) poroča, da anonimne poti poročanja prekašajo ne-anonimne,
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vendar le, če so bili rezultati iz prejšnjega žvižgaškega primera negativni (Zhang in
ostali 2013, 173).
Lahko obstaja nevarnost povračilnih ukrepov, ki bi lahko pripeljali do izgube
zaposlitve, odnosov in duševnega zdravja, vendar pa so posledice neporočanja lahko
zelo hude. Odločitve glede razkritja nepravilnosti na splošno vključujejo izravnavo
lojalnosti in odgovornosti ter možne posledice za takšno ukrepanje in ne ukrepanje.
Čeprav so nekateri ljudje bolj nagnjenji k žvižgaštvu, je verjetno bolj odvisno, ali v
določenem primeru pride do poročanja zaradi kombinacije značilnosti posameznika,
strukture organizacije, vrste in resnosti incidenta in drugih situacijskih dejavnikov
(Hersh 2002, 259).
Organizacijski odziv na žvižgaštvo ima dve razsežnosti, in sicer odziv na žvižgača in
odziv na prijavo-pritožbo. Predhodni empirični dokazi kažejo, da ti dve razsežnosti nista
močno povezani, vendar se lahko prikrivajo kazalci učinkovitosti in maščevanja (Hersh
2002, 251).
Na žalost se žvižgači pogosto soočajo s povračilnimi ukrepi v obliki nadlegovanja,
odpuščanja, uvrščanja na »črno listo«, groženj in celo fizičnega nasilja, njihova razkritja
pa se rutinsko ignorira (Transparancy International 2016).
Hunton in Rose (2011, 77) povzemata navedbe Kaplan in Schultz (2006 in 2007), da bi
lahko bila učinkovitost anonimnega žvižgaštva ogrožena, ker so tisti, ki so odgovorni za
preiskovanje tovrstnih obtožb, morda manj temeljiti kot pa v primeru prijave sumov
prevar, poročanih preko ne-anonimnih načinov poročanja.

4.3 Zakonske podlage za
slovenskem prostoru

vzpostavitev

načinov

poročanja

v

V slovenskem prostoru za finančne institucije le Zakon o bančništvu-2 (iz leta 2015)
zahteva vzpostavitev sistema obveščanja o kršitvah v bankah, in sicer v 140. členu
omenjenega zakona:
 Banka mora vzpostaviti sistem obveščanja o kršitvah, ki omogočajo
zaposlenim, da prek neodvisnih in samostojnih poročevalskih linij interno
poročajo o kršitvah predpisov in internih aktov banke. Banka lahko za ta
namen uporabi tudi sisteme, ki so vzpostavljeni v okviru neodvisnega
organiziranega delovanja zaposlenih v banki, če so izpolnjeni pogoji iz tega
člena.
 Sistem mora omogočati enostaven in lahko dostopen način posredovanja
prijav zaposlenih ter vključevati jasno opredeljene postopke za sprejem in
obravnavo prijav, vključno s poročanjem o ugotovitvah v povezavi s prejetimi
prijavami ter izvedenimi aktivnostmi.
 Banka upoštevajoč določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, za
namene obravnave prijav, vključno s poročanjem o ugotovitvah v povezavi s
prejetimi prijavami ter izvedenimi aktivnostmi, obdeluje osebne podatke
osebe, ki je podala prijavo, in osebe, ki je domnevno odgovorna za kršitev.
Banka mora zagotoviti, da se vsi podatki o osebah, ki so podale prijavo,
obravnavajo kot zaupni in teh podatkov ne sme razkriti brez soglasja oseb, ki
so podale prijavo, razen kadar je razkritje identitete prijavitelja v skladu z
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zakonom nujno za izvedbo kazenskega postopka ali nadaljnjih sodnih
postopkov.
Zagotoviti ukrepe, s katerimi se preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali
druge oblike neprimerne obravnave zaposlenih, ki so podali prijavo in ukrepe,
s katerimi se odpravijo posledice povračilnih ukrepov, če je do neprimerne
obravnave že prišlo.

4.4 Učinkovitost postavitve načinov poročanja
Podjetja se ne soočajo več z vprašanjem, ali naj imajo žvižgaški program, temveč s tem,
kako najbolje učinkovito izvajati in upravljati s prijavo. Z vidika zaposlenih biti priča
protipravnemu dejanju ni dovolj, da nekdo postane žvižgač. Številne priče se odločijo
molčati o vseh nepravilnostih ali dokazih, ki so jih lahko videle ali na njih naletele v
času njihove zaposlitve. Podjetja morajo zato razumeti, kaj lahko storijo, da vplivajo na
odločitev posameznika, da bo postal žvižgač in nato uporabljati to razumevanje za
razvoj učinkovitega sistema žvižgaških postopkov (MacGregor in ostali 2014, 36).
Učinkovito žvižgaško okolje ni odvisno samo od ukrepanja žvižgača, ki opazi ali zazna
nepravilnosti in jih tudi prijavi, temveč tudi od organa, ki prejme to prijavo.
Razumevanje tega iz organizacijskega vidika je pomembno vprašanje, ko se načrtuje,
izvaja in upravlja učinkovite žvižgaške postopke (MacGregor in ostali 2014, 36).
Žvižgaško okolje se mora začeti z zaposlenimi, ki so odprti za možnost prijave
nepravilnosti, ki so jim priča. Zaposleni, ki bodo bolj verjetno postali žvižgači, ko bodo
naleteli na nepravilnosti, so zaznamovani z (MacGregor in ostali 2014, 37):
 večjo ozaveščenostjo glede možnosti za nepravilnosti v njihovih
organizacijah,
 močnejšo povezave z organizacijo,
 močnejšo poklicno identiteto in
 močnejšim moralnim značajem glede na nežvižgače.
Pomembni so postopki, ki bodo motivirali posameznike, ki so priče nepravilnostim, da
postanejo žvižgači. Na podlagi modela etičnega odločanja James Resta in tudi raziskav
na področju notranjih kontrol, obstajajo štirje stebri uspešnega žvižgaškega okolja
(MacGregor in ostali 2014, 36):
 zaposlitev in razvoj potencialnih žvižgačev,
 izobraževanje zaposlenih,
 spodbujanje prijavljanja sumov prevar in
 analizirati in ustrezno odgovoriti na vse prijave.
Slabost v vsakem stebru zmanjšuje učinkovitost celotnega sistema.
Obstaja več načinov, kako zgraditi delovno silo potencialnih žvižgačev (MacGregor in
ostali 2014, 37):
 zaposliti prave ljudi,
 spodbujati pripadnost organizaciji/podjetju,
 etika naj postane prioriteta.
Žvižgači lahko delujejo le, če so sposobni prepoznati nepravilnosti, razumejo svojo
odgovornost, da nepravilnosti prijavijo, in vedo, kako komunicirati pravilno.
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Organizacije lahko uporabijo več korakov za izobraževanje svojih zaposlenih in jih
spremenijo v potencialne žvižgače (MacGregor in ostali 2014, 38 in 39):
 pojasniti namen žvižgaških postopkov,
 pojasniti širino žvižgaških zadev/vprašanj,
 vzpostaviti žvižgaške odgovornosti,
 sporočiti možnosti prijave ter
 zagotoviti zavedanje za neodvisne nasvete.
Po presoji dokazov se mora bodoči žvižgač odločiti, ali naj prijavi zaznane
nepravilnosti. Za spodbujanje prijav mora organizacija zagotoviti nagrade in zaščitne
ukrepe za žvižgače (MacGregor in ostali 2014, 39):
 zagotovitev ustreznih nagrad ter
 uvedba varoval.
Učinkovitost žvižgaškega postopka je odvisna od ustrezne analize in odziva tistih, ki so
prejeli poročilo o sumu prevare. Proces zahteva tako formalne postopke in ustrezna
sredstva za zagotovitev, da bo vsaka trditev ustrezno obravnavana (MacGregor in ostali
2014, 40):
 sledenje uveljavljenim preiskovalnim postopkom,
 zagotavljanje zadostnih sredstva za preiskave ter
 razrešitev zadeve.
Mesmer-Magnus in Viswesvaran (2005, 281) navajata »Predpostavlja se, da bodo
žvižgačeve izkušnje (zaznane ali dejanske, nagrade ali povračilni ukrepi) na podlagi
žvižgaškega primera imele zelo velik vpliv na pripravljenost in verjetnost drugih, da bo
»zažvižgali« v prihodnosti.«
Podobno, ena ključnih ugotovitev raziskave žvižgačev in tihih opazovalcev Rothschilda
in Miethea (1999), pravi, da odziv vodstva na sum prevare oblikuje bodoča ukrepanja
ali neukrepanja žvižgačev (Zhang in ostali 2013, 174).

4.5 Sklepne ugotovitve
Kot je iz različnih raziskav razvidno, so namigi še vedno najbolj razširjen način
odkrivanja sumov prevar. Namigi so preprosto povedano poročanje po različnih načinih
različnim odgovornim osebam zaznani sumi prevar.
Poročanje o sumih prevar ali t. i. žvižgaštvo je namerno razkrivanje dejavnosti oziroma
aktivnosti, za katere se meni, da so neetične, nezakonite, nevarne itd. ... Poročevalci
sumov prevar so lahko različni akterji, tako so le-ti na eni strani notranji (sedanji in
bivši zaposleni, lastniki itd.) ter na drugi strani zunanji (stranke, dobavitelji,
konkurenca, itd.). Vsekakor pa ne gre zanemariti dejstva, da je veliko poročanja tudi
anonimnega, kjer poročevalca ne moremo identificirat.
Poročevalci sumov prevar lahko poročajo notranje oziroma interno, kar pomeni, da
poročajo posamezniku ali organizacijski enoti v določeni organizaciji; zunanje oziroma
eksterno, kar pomeni, da poročajo zunanjim osebam ali organizacijam (medijem,
organom pregona itd.) ali notranje preko tretjih oseb, kar pomeni da se v izogib
povračilnih ukrepov poroča zunanji organizaciji, ki nato brez razkritja identitete poroča
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sume prevar nazaj v organizacijo. Prijava suma prevare navzven ali navznoter je isti
postopek, čeprav so učinki poročanja lahko bistveno drugačni.
Tuja in domača literatura generalno razlikujeta med anonimnimi in ne-anonimnimi
načini poročanja, kar pomeni, da v prvem primeru identiteta poročevalca sumov prevar
ni razkrita, v drugem primeru pa je le-ta razkrita. Za oba načina poročanja ni določeno,
na kakšen način morata biti urejena in je to dejansko odločitev organizacije same. Tako
se največkrat za poročanje uporabljajo naslednji načini poročanja, ki so lahko anonimni,
ne-anonimni ali oboji: telefonske linije, elektronska pošta, on-line formularji, normalna
pošta itd. Ali omenjene načine poročanja uporabljajo notranji in tudi zunanji
poročevalci, je odvisno od organizacije, na kakšen način ima vzpostavljeno omenjeno
poročanje.
Oboji, anonimni in ne-anonimni, načini poročanja imajo določene prednosti in slabosti.
Prednost ne-anonimnega poročanja je v tem, da lahko poročevalci vse morebitne
dodatne informacije pridobijo pri samem poročevalcu, kar vsekakor olajša nadaljnjo
preiskavo in prikaže prijavo bolj kredibilno. Slabost pa je vsekakor v morebitnih
povračilnih ukrepih, kot je izguba zaposlitve, diskriminacija itd. Prednost anonimnega
poročanja je v zagotavljanju varnosti poročevalca pred morebitnimi povračilnimi
ukrepi, slabost pa v zmanjšanju kredibilnosti in oteženem iskanju informacij in
podatkov za nadaljnje raziskave. Vsekakor pa menimo, da je najbolj optimalno, da
organizacija vzpostavi tako anonimne kot ne-anonimne načine poročanja ter vzpostavi
politiko varovanja prijaviteljev pred morebitnimi povračilnimi ukrepi s tem, da se ne
razkrije njegova identiteta javnosti in preostalim zaposlenim v organizaciji.
Prav tako je od organizacije odvisno, komu se poročajo sumi prevar. Generalno pravilo
je, da bi se naj le-ti poročali neodvisnim in neoporečnim osebam in/ali organizacijskim
enotam, kot so npr. direktnim vodjem, izvršilnim vodjem, preiskovalcem prevar,
notranjim revizorjem itd. Omenjeno pa je precej odvisno od tega, kako ima posamezna
organizacija postavljene procese in kako visoko je etično zavedanje posameznikov in
celotne organizacije.
V slovenskem okolju je zaenkrat le v bančnem sektorju zakonsko regulirano področje
poročanja o sumih prevar.
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5 RAZISKAVA
Naša osrednja raziskava temelji na predhodni raziskavi, ki sta jo izvedla Hunton in Rose
(2011)2, s katero sta raziskovala kredibilnost in dodelitev resursov za preiskavo prejetih
prijav o sumu prevare glede na različne načine poročanja (anonimnega oziroma neanonimnega).
V času priprave in same izvedbe raziskave smo preko elektronske pošte sicer prišli v
stik z avtorjema, vendar kljub naši prošnji po posredovanju bolj podrobnih informacij o
samem anketnem vprašalniku in uporabljeni metodologiji izračunov rezultatov tega žal
nismo prejeli. Zaradi omenjenega smo vse osnovne informacije o samem vprašalniku
kakor tudi o morebitni metodi raziskave črpali zgolj iz znanstvenega članka. Po
predhodni raziskavi Huton in Rose (2011) smo iz znanstvenega članka povzeli
postavljene hipoteze, osrednja vprašanja anketnega vprašalnika ter osnovno
metodologijo ocenjevanja. Hipotetično situacijo oziroma primer smo oblikovali sami
predvsem zaradi postavitve v naše raziskovalno okolje, prav tako smo za izračun
pridobljenih podatkov uporabili lastno metodologijo, za katero menimo, da nam lahko
najbolje predstavi pridobljene rezultate ter poda podlago za primerjavo s predhodno
primerjalno raziskavo.
Delno pa raziskava temelji tudi na raziskavi ACFE (2016), kjer se je ugotavljalo, koliko
odstotkov organizacij po svetu ima vzpostavljen način poročanja o sumu prevare.
Zaradi pomanjkanja podrobnih informacij o uporabljeni metodologiji ocenjevanja smo
rezultate obeh raziskav primerjali v večini zgolj v točki, ali je posamezna hipoteza
potrjena ali zavrnjena.

5.1 Predstavitev ozadja osrednje primerjalne raziskave ter hipotez
Raziskava z originalnim naslovom »Effects of Anonymous Whistle-Blowing and
Perceived Reputation Threats on Investigations of Whistle-Blowing Allegations by
Audit Committee Members« je bila objavljena v znanstveni reviji »Journal of
Management Studies« v mesecu januarju leta 2011.
Hunton in Rose (2011, 75–76, povzeto po npr. Hunton in Rose, 2008) navajata, da so za
preučevanje koristni skupni učinki anonimnosti oziroma ne-anonimnosti poročanja in
vpliva grožnje na ugled, ki jih ustvari prijava suma prevare, saj lahko grožnje na ugled
pristransko vplivajo na sodbe posameznikov (direktorjev oziroma preiskovalcev) in
anonimne prijave lahko zagotovijo možnosti za tiste, ki te sume prevar (obtožbe)
raziskujejo, da racionalizirajo omejeno preiskavo suma prevare tako, da zmanjšajo
zaznano kredibilnost teh obtožb.

2

Pred izdajo magistrskega dela je bilo ugotovljeno, da je bil znanstveni članek (Hunton in Rose 2011), ki
je bil uporabljen za namen predhodne primerjalne raziskave, umaknjen iz objave, in sicer meseca
septembra 2015, zaradi nepredložitve izvornih podatkov – dokazil raziskave. Omenjeno dejstvo ne vpliva
na našo raziskavo, saj je le-ta bila izvedena samostojno, na podlagi podatkov izvorno pridobljenih v
slovenskem prostoru s samostojno in neodvisno raziskavo.
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Namen raziskave, ki sta jo izvedla Hunton in Rose (2011), je ugotoviti oziroma podati
odgovore na dve osrednji vprašanji:
1. kako vplivajo različni načini poročanja (anonimni oziroma ne-anonimni) na
kredibilnost ter na dodelitev resursov za preiskavo suma prevare (hipoteza pod
sklopom 2) oziroma
2. kako vplivajo različni načini poročanja (anonimni oziroma ne-anonimni) na
kredibilnost ter na dodelitev resursov za preiskavo suma prevare v povezavi s tem,
ali prijava predstavlja nizko oziroma visoko grožnjo za osebni ugled osebe, ki je
zadolžena za preiskovanje sporočenih sumov prevar (hipoteze pod sklopom 3, 4 in
5).
Avtorja sta obe vprašanji podprla z ugotovitvami in navedbami različnih avtorjev in
teoretičnih ter tudi praktičnih raziskav, in sicer:
Add 1) Ugotovitve in navedbe k prvemu vprašanju
Hunton in Rose (2011, 76) povzemata ugotovitve glede teoretične raziskave po Near in
Miceli (1995 in 1996), kjer le-ta kaže, da bi lahko bili anonimni načini poročanja manj
učinkoviti pri preprečevanju in odkrivanju suma prevar zaradi zmanjšanega dojemanja
kredibilnosti prijav (obtožb) s strani tistih, ki so zadolženi za ocenjevanje le-teh. Poleg
tega je učinek zmanjšane kredibilnosti dojemanja sumov prevar, sporočenih preko
anonimnih načinov poročanja na razporeditev resursov za nadaljnja preverjanja
negotov, saj teoretični modeli kažejo, da se lahko več resursov dodeli zaradi povečane
zahtevnosti preiskovanja anonimnih prijav (obtožb) ali pa se lahko dodeli manj resursov
zaradi nižje ocene kredibilnosti (ibid, 76).
Nadalje Hunton in Rose (2011, 78) povzemata navedbe Near in Miceli (1995, 1996), da
imajo lahko prijavljeni sumi prevar po anonimnih načinih poročanja za posledico manj
učinkovito reševanje le-teh kot sumi prevar, poročani preko ne-anonimnih načinov, saj
so lahko prvi oblaženi z zaznano kredibilnostjo. Zaznana kredibilnost je lahko
oslabljena z uporabo anonimnih načinov poročanja zaradi splošnega prepričanja, da ima
obdolženec pravico, da se sooči z njegovim/njenim tožnikom (Hunton in Rose 2011, 78
povzemata Ellison, 1982) in ker prijave, poročane preko anonimnih načinov poročanja,
ne kažejo statusa, integritete in motivov žvižgačev (Hunton in Rose 2011, 78 povzemata
Near in Miceli, 1995 in 1996).
Vpliv nižje kredibilnosti zaznav, ki izhajajo iz sumov prevar poročanih po anonimnih
načinih poročanja o dodelitvi preiskovalnih resursov, je možno gledati iz dveh vidikov.
Po eni strani lahko preiskovalci namenijo manj resursov za preiskavo anonimne v
primerjavi z ne-anonimno prijavo zaradi prepričanja, da preiskave anonimnih prijav
pogosto privedejo do neproduktivnih rezultatov (Hunton in Rose 2011, 78 in 79
povzemata ugotovitve Near in Miceli, 1995 in 1996). Po drugi strani pa Hunton in Rose
(2011, 79) povzemata ugotovitve Petty in Cacioppo, (1977), Schul (1993) in Schul in
drugi (1996), da psihološke raziskave vira kredibilnosti kažejo, da so informacije, ki
izhajajo iz neznanih ali nekredibilnih virov, bistveno manj pomembne pri odločanju in
podpirajo pogled, da se lahko manj resursov nameni za anonimne prijave glede na neanonimne prijave.
Ob predpostavki, da imajo preiskovalci prevar, sporočenih preko anonimnega načina
poročanja, za manj verjetne, bi se preiskovalcem lahko zdelo neproduktivno, da
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raziščejo le-te. Preiskovalcem bi se lahko zdelo tudi, da je neprijetno in drago
raziskovati sume prevar, sporočene preko anonimnih načinov poročanja, če so že
doživeli precejšnje število lažnih prijav. Po drugi strani pa so lahko preiskave sumov
prevar poročanih preko anonimnih načinov poročanja težje in bolj zamudne, kot sumi
prevar poročani preko ne-anonimnih načinov poročanja, saj podrobnih informacij ni
mogoče zlahka pridobiti od neznanega vira (prirejeno po Hunton in Rose 2011, 79).
Zato Near in Miceli (1995 in 1996) poudarjata, da lahko preiskave anonimnih prijav
zahtevajo več resursov kot preiskave ne-anonimnih prijav, ker ustreznih informacij ni
možno hitro in enostavno pridobiti od tožnikov (Hunton in Rose 2011, 79).
Če preiskovalec odloči, da ne bo raziskal prijave ali pa se je odločil, da dodeli relativno
nizke resurse za preiskavo, potem bi lahko anonimni načini poročanja imeli nenamerne
posledice, kar pomeni, da prijave ne bi mogle preprečiti ali odkriti prevare (prirejeno po
Hunton in Rose 2011, 78).
Add 2) Ugotovitve in navedbe k drugemu vprašanju
Hunton in Rose (2011, 80) domnevata, da bi lahko bila neodvisnost in objektivnost
preiskovalcev ogrožena, če bi sum prevare namigoval na morebitne kršitve na področju,
kjer preiskovalec deluje kot član uprave, saj potrditev suma prevare lahko privede do
resnih osebnih kazni. Izguba sedežev v upravi in izguba možnosti za prihodnost
predstavlja izgubljeni ugled (Hunton in Rose 2011, 80 povzemata navedbo po Fama in
Jensen, 1983), kakor tudi izgubljeni dohodek. Nadalje navajata svoje ugotovitve iz leta
2008, da lahko ugled in finančna nevarnost, povzroči, da preiskovalci suma prevare
postavijo v ospredje zaščito osebnega ugleda nad neodvisnost in nepristranskost.
Argument, ki govori proti tezi, da bodo preiskovalci delovali v lastnem interesu, da bi se
izognili preiskavi prijav, ki bi lahko povzročile hude nevarnosti za ugled, temelji na
prepričanju, da imajo preiskovalci (direktorji) visoko stopnjo integritete in so vezani na
stroge smernice organizacij za zaščito delničarjev (Hunton in Rose 2011, 80 in 81).
Teorije kažejo, da so predhodne odločitve (npr. ocene kredibilnosti) lahko pristranske,
ko so odločevalci motivirani, da dosežejo takšne rezultate odločanja, ki jim zagotavljajo
osebne koristi ali nudijo zaščito pred osebno škodo (Hunton in Rose 2011, 81). Hunton
in Rose (2011, 81) navajata ugotovitve Brownsteina (2003), da bodo posamezniki
poskušali objektivno znižati kredibilnost informacij, ki nasprotujejo njihovim želenim
rezultatom.
Koncept motivacijskega skepticizma izhaja iz Kundove (1990) teorije motiviranega
presojanja. Teorija motiviranega presojanja kaže, da se lahko ocena kredibilnosti
zavestno ali podzavestno spremeni, da se ujame želene rezultate preiskave. To pomeni,
da preiskovalci, ki so motivirani, da bi se izognili preiskavi poročanega suma prevare,
zmanjšajo svoje ocene kredibilnosti prijav, (izkrivljanje informacij pred odločitvijo), kot
način, da se upraviči zmanjšana dodelitev preiskovalnih resursov (Hunton in Rose 2011,
81).
Hunton in Rose (2011, 81) navajata svoje ugotovitve iz leta 2008, ki sta jih povzela po
Fama in Jensen (1983) ter Srinivasan (2005), da grožnje glede ugleda preiskovalcev
vsebujejo možnost, da sprožijo motivirano presojanje, ker se le-ti soočajo s hudimi
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kaznimi glede svojega ugleda, če obstajajo signali neuspešnega nadzora, in te kazni jim
lahko povzročijo pomembne neugodne gospodarske in negospodarske posledice.
Teorija predhodnega odločanja izkrivljanja informacij, teorija motiviranega presojanja
in eksperimentalni dokazi Huntona in Rosa (2008) kažejo, da bodo preiskovalci
verjetno (podzavestno) znižali svoje ocene kredibilnosti žvižgaškega poročanja in
znižali dodeljevanje resursov za preiskavo suma prevare, če obstaja možnost, da bi
obtožba škodovala njihovemu ugledu (Hunton in Rose 2011, 81).

5.2 Predstavitev načrta raziskovanja
5.2.1 Zbiranje podatkov
Zbiranje podatkov oziroma anketni vprašalnik se je nahajal na spletni strani
https://www.1ka.si, do katerega so sodelujoči dostopali preko povezave, ki so jo prejeli
v elektronski pošti, v kateri je bil tudi opis namena raziskave. Anketni vprašalnik je
imel na omenjeni strani zaporedno številko 766063, kar pomeni, da so do vprašalnika
lahko dostopali le povabljenci k raziskavi.
5.2.2 Udeleženci raziskave
Raziskava je bila opravljena na področju finančnih institucij na slovenskem področju, in
sicer smo raziskavo omejili na banke in lizing organizacije iz seznama članic,
objavljenega na spletni strani Združenja bank Slovenije, zavarovalnic iz seznama
objavljenega na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor ter družb za upravljanje in
borznoposredniških družb iz seznama objavljenega na spletni strani Agencije za nadzor
trga vrednostnih papirjev.
Kjer je bilo možno, smo elektronsko sporočilo poslali direktnim prejemnikom, in sicer
le-tem z javno objavljenimi podatki na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo in
spletni strani The Institute of Internal Auditors – Slovenski inštitut (pri katerih je bilo iz
samega elektronskega naslova razvidno, da delujejo v eni izmed finančnih institucij v
Sloveniji), članom odbora notranjih revizorjev pri Združenju bank Slovenije ter iz
objavljenih podatkov na spletnih straneh posameznih organizacij. V primeru
organizacij, kjer nismo uspeli elektronske pošte poslati direktnim prejemnikom, smo leto poslali na info elektronski naslov organizacij s prošnjo, da se le-ta dalje posreduje
pristojnim službam v organizaciji.
Vprašalnik je bil po elektronski pošti poslan 69 prejemnikom (direktnim prejemnikom
in na info naslov) s prošnjo, da ga posredujejo še svojim sodelavcem (notranjim
revizorjem in zaposlenim, ki se ukvarjajo z raziskavo sumov prevar). V večini
primerov, razen v teh, kjer na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo ter The
Institute of Internal Auditors – Slovenski inštitut, nismo zasledili predstavnikov notranje
revizije posameznih finančnih institucij, je bila elektronska pošta posredovana
notranjim revizorjem za katere predvidevamo, da so osebe z izkušnjami in strokovnim
znanjem na področju naše raziskave.

3

Vprašalnik je bil dostopen od 10. 1. 2016 do 30. 1. 2016.
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Primerjalna osrednja raziskava po Huton in Rose 2011 (83) je bila opravljena na podlagi
sodelovanja 83 izkušenih članov revizijskih komisij, ki delujejo v srednje velikih in
velikih javnih družbah v Združenih državah Amerike (primerjava pri hipotezah 2, 3, 4
in 5). Primerjalna raziskava ACFE (2016, 80) pa je bila izvedena na področju celotnega
sveta v različnih tipih organizacij (primerjava pri hipotezi 1), kjer je na raziskavo
odgovorili 2.410 anketirancev.
Primerjalni in naša raziskava se razlikujeta najprej po udeležencih raziskave, saj je bila
ena primerjalna raziskava izvedena med člani revizijskih komisij, druga pa med
certificiranimi preiskovalci prevar, naša pa med notranjimi revizorji in drugimi
zaposlenimi, ki se ukvarjajo s preiskovanjem sumov prevar. Nadalje sta bili primerjalni
raziskavi izvedeni ena v srednje velikih in velikih Ameriških javnih družbah, druga pa v
različnih organizacijah po celotnem svetu, naša raziskava pa je bila izvedena v
finančnih družbah v Sloveniji.
5.2.3 Predstavitev anketnega vprašalnika
Anketni vprašalnik je obsegal 16 vprašanj, ki so jih anketiranci v povprečju izpolnili v
10 minutah4.
Raziskava se je pričela z uvodnim nagovorom, kjer je bil na kratko predstavljen namen
raziskave, sestava anketnega vprašalnika, zagotovitev popolne anonimnosti udeležencev
ter kontaktni podatki v primeru dodatnih vprašanj za udeležence raziskave. Anketni
vprašalnik je bil sestavljen iz dveh sklopov, in sicer se je prvi sklop nanašal na dejansko
stanje v organizaciji, v kateri je zaposlen anketiranec, drugi sklop pa je predstavljal t. i.
hipotetično situacijo oziroma primer.
S klikom na gumb »naslednja stran« se je anketirancem odprla stran s t. i. 7
demografskimi vprašanji ter 3 vprašanji o dejanskem stanju vzpostavitve različnih
načinov poročanja o sumih prevar v organizaciji v kateri so zaposleni. Anketa se je
nadaljevala z drugim sklopom, in sicer s predstavitvijo hipotetičnega dela raziskave s 6
vprašanji iz omenjenega sklopa. V predstavitvi hipotetičnega primera smo opisali, da je
v organizaciji vzpostavljen tako anonimen kakor tudi ne-anonimen način poročanja o
sumu prevar. Nadaljevali smo z opisom, da se anketiranec postavi v vlogo vodje
organizacijske enote kamor prispejo vsa poročila o sumu prevar ter da je on odgovoren
oziroma pooblaščen za odločanje o morebitni podrobni raziskavi prejetega suma
prevare. Opis obsega nadaljnje tudi hipotetičen primer o prejetju suma prevare, ki se je
nanašala na nepravilnosti pri knjiženju posameznih stroškov, ki izhajajo iz določenih
pogodb. Iz prijave je razvidno, da so bili zneski v pogodbah prenapihnjeni, knjiženje pa
je bilo opravljeno v skladu s standardi (zunanji revizorji pri letnem revidiranju
morebitne nepravilnosti ne bi zaznali). Nadalje je iz prijave razvidno, da je v aktivnost
vpleteno predvsem vodstvo določene organizacijske enote. Omenjeno bi glede na
prijavo imelo tudi vpliv na končne izkaze družbe.

4

Primer elektronskega sporočila poslanega udeležencem raziskave in celoten vprašalnik se nahaja v
Prilogi št. 1.
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Iz predhodne raziskave po Huntonu in Rose (2011) smo osrednja vprašanja za sklope
hipotez 2, 3, 4 in 5 za anketni vprašalnik, ki smo ga uporabili pri naši raziskavi, črpali iz
znanstvenega članka. Hipotetično situacijo oziroma primer uporabljen v drugem sklopu
vprašalnika pa smo prilagodili glede na naše okolje raziskave in glede na udeležence, ki
so sodelovali pri raziskavi. Osnovo za vprašanje pri ocenjevanju hipoteze 1 pa smo
črpali iz raziskave, ki jo je izvedla ACFE (2016).
5.2.4 Metoda raziskave
Hipoteza H1 temelji na predhodni raziskavi, ki jo je izvedla ACFE (2016). Raziskava in
hipoteze H2a, H2b, H3a, H3b, H4a, H4b in H5 pa delno temeljijo na predhodni
raziskavi, ki sta jo izvedla Hunton in Rose (2011).
Ker v času priprave in izvedbe raziskave s strani avtorjev predhodne primerjalne
raziskave nismo uspeli pridobit informacij o podrobni metodologiji, smo informacije in
podatke črpali zgolj iz znanstvenega članka. Direktna primerjava med rezultati ni
mogoča, saj je bila v našem primeru uporabljena nekoliko drugačna metodologija kot v
primeru primerjalne raziskave. Je pa možna primerjava med tem, ali je določena
hipoteza potrjena ali zavrnjena, ter na nadaljnjih razlagah avtorjev.
Metodologija ocenjevanja vprašanja, ki je osnova za potrditev oziroma zavrnitev
hipoteze H1, je lastna, in sicer je na vprašanje možen le odgovor da oziroma ne.
Metodologijo ocenjevanja vprašanj, ki so osnova za potrditev oziroma zavrnitev hipotez
H2a, H2b, H3a, H3b, H4a, H4b in H5 smo črpali iz znanstvenega članka predhodne
primerjalne raziskave po Huntonu in Rose (2011). Neodvisna spremenljivka je v našem
raziskovalnem primeru način poročanja, in sicer anonimen oziroma ne-anonimen način
poročanja ter nizek oziroma visok vpliv grožnje na ugled preiskovalca. Odvisni
spremenljivki pa sta kredibilnost ter razporeditev resursov.
V primeru ocenjevanja kredibilnosti so udeleženci raziskave označili njihov pogled na
višino kredibilnosti poročanega suma prevare, in sicer so omenjeno označili na lestvici:
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Lestvica za ocenjevanje kredibilnosti je bila povzeta po predhodni raziskavi, ki sta jo
izvedla Hunton in Rose (2011).
V primeru ocenjevanja razporeditve resursov smo uporabili naslednjo oceno (besedilo
je bilo del anketnega vprašalnika): »Vaša organizacija ocenjuje stroške izrednih
aktivnosti v zneskih (v to je všteto tako čas kakor tudi preiskovalci). Predpostavljamo,
da imate za posamezne »izredne« aktivnosti v letu 2015 planiran znesek v višini 1.000
enot. Na koncu leta 2015 imate na voljo še celotni znesek 1.000 enot. Vaša organizacija
deluje tako, da vse kar v letu 2015 ne koristite za »izredne« aktivnosti lahko prenesete v
naslednje leto.«
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V primerjalni raziskavi sta Huton in Rose (2011) uporabila maksimalni razpoložljiv
znesek, ki je na voljo preiskovalcem v višini $100.000. V obeh raziskavah (predhodni
primerjalni in naši) je dana možnost, da se neuporabljen znesek prenese v naslednjo
leto.
Za razliko razpoložljivega zneska za razporeditev resursov za nadaljnjo preiskavo smo
se odločili na podlagi izvedbe testnega anketiranja, in sicer je bilo le-to izvedeno na
podlagi sodelovanja 4 prostovoljcev zaposlenih v banki X. Z omenjenim testnim
anketiranjem smo preizkusili smiselnost postavljenih vprašanj ter razumljivost
hipotetične situacije/primera. Na podlagi razgovora s prostovoljnimi udeleženci
testiranja anketnega vprašalnika je bilo ugotovljeno, da bi morebiti valuta $ zmedla
sodelujoče pri raziskavi, znesek 100.000 EUR pa bi lahko v posameznih organizacijah
predstavljal tako velik znesek, da bi udeleženci razporeditev resursov ocenili prenizko,
kar bi lahko vplivalo na pravilnost podatkov v anketi. Zaradi omenjenega smo namesto
valute uporabili le enote in sicer v višini do maksimalno 1.000 enot. Za izračun in
primerjavo pa smo upoštevali, da 1 enota predstavlja $100.
Iz strokovnega članka je razvidno, da je bila za predhodno raziskavo pri hipotezah H2a,
H2b, H3a, H3b, H4a in H4b uporabljena analiza variance ANOVA, pri hipotezi H5 pa
analiza poti (Huton in Rose 2011, 89).
Ker informacij o vprašalniku in načinu uporabljene metodologije nismo uspeli dobiti ter
ker smo želeli čim bolj podobno uporabiti vprašanja, ki smo jih črpali iz strokovnega
članka in pridobiti čim bolj natančne ocene, smo se po raziskavi odločili, da za
interpretacijo dobljenih rezultatov uporabimo več različnih statističnih kazalcev, kot so:
aritmetično povprečje, standardni odklon, parni t-test ter Pearsonov koeficient
korelacije.

5.3 Predstavitev izsledkov raziskave ter razprava
Vprašalnik je bil po elektronski pošti posredovan 69 prejemnikom s prošnjo, da ga
posredujejo še svojim sodelavcem (notranjim revizorjem in zaposlenim, ki se ukvarjajo
z raziskavo sumov prevar). Glede na omenjeno ne moremo z gotovostjo trditi, kolikšna
je bila populacija, za namen raziskave pa predpostavljamo, da je le ta 69 (N = 69). Iz
same raziskave je razvidno, da je anketni vprašalnik v posameznih fazah popolno
izpolnilo 45 anketirancev, v posameznih primerih zgolj 41 oziroma tudi le 37
anketirancev, zaradi tega se »n« spreminja in je pri vsakem vprašanju lahko le-ta
drugačen. Glede na omenjeno lahko ocenimo, da je v najboljšem primeru na raziskavo
odgovorilo 65% v najslabšem pa le zgolj 54% vseh pozvanih anketirancev.
Zaradi velikost vzorca je omenjeno pilotska raziskava, ki jo je potrebno razumeti kot
uvod v morebitno obsežnejšo raziskavo, ki se lahko izvede v različnih organizacijah na
slovenskem področju.
Demografska predstavitev udeležencev raziskave
Na vprašanje glede spola je odgovorilo 44 sodelujočih, in sicer 34 žensk (približno 77
%) in 10 moških (približno 23 %). Največ udeležencev je bilo v starostni skupini med
41 in 50 leti, in sicer 53,3 %. Povprečna delovna doba anketirancev znaša 19,7 let, od
tega v organizaciji trenutne zaposlitve 10,5 let.
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Slika 11: Organizacije, v katerih so zaposleni udeleženci raziskave
Drugo

2,22%

Borznoposredniška organizacija

2,22%

Leasing organizacija

4,44%

Zavarovalniška organizacija

24,44%

Bančna organizacija

66,67%

Vir: Lastna raziskava

Največ udeležencev raziskave (Slika 11) je iz bančnega sektorja, in sicer 30, kar
predstavlja cca 66,7 % vseh udeležencev. Iz zavarovalniškega sektorja se je raziskave
udeležilo 11 anketirancev, kar predstavlja cca 24,4 %. Lizing organizacije sta zastopala
2 udeleženca, kar predstavlja cca 4,4 %, borznoposredniško organizacijo in drugo pa po
1 udeleženec, kar predstavlja cca 2,2 % vseh udeležencev raziskave. Kljub temu, da je
bil namen naše raziskave preučiti učinkovitost preiskovanja suma prevar v finančnih
inštitucijah v Sloveniji, so se na anketo odzvali predvsem predstavniki bank, hranilnic
in zavarovalnic. Zaradi omenjenega so rezultati raziskave dejansko prikaz stanja v
zgoraj navedenih institucijah, zaradi lažjega zapisa in poenotenja terminologije v
prikazu raziskovalno empiričnega dela pa bomo uporabljali enoten termin finančne
institucije.
Slika 12: Področje na katerem so zaposleni udeleženci raziskave
Drugo

2,22%

Skladnost poslovanja

4,44%

Organizacijska enota, ki preiskuje prevare

4,44%

Notranja revizija

88,89%

Vir: Lastna raziskava

Največ udeležencev raziskave (Slika 12) je bilo iz področja notranje revizije, in sicer
kar 40, kar predstavlja približno 88,9 % vseh udeležencev. Po 2 udeleženca sta bila s
področja skladnosti in enote, ki preiskuje prevare ter 1 udeleženec z drugega področja.
Ker je bila elektronska pošta v veliki večini poslana na direktne naslove notranjih
revizorjev (iz javnega seznama dostopnega na spletni strani Slovenskega inštituta za
revizijo ter IIA – The Institute of Internal Auditors – slovenskega odseka) množična
udeležba notranjih revizorjev ni presenetljiva.
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Slika 13: Funkcija zaposlitve udeležencev raziskave
Drugo

2,22%

Sodelavec v organizacijski enoti

51,11%

Vodja organizacijske enote

46,67%

Vir: Lastna raziskava

Funkcija zaposlitve udeležencev raziskave je bila skoraj enakomerno porazdeljena med
vodje organizacijskih enot in sodelavcev v le-teh. Tako se je raziskave udeležilo 21
vodij posameznih organizacijskih enot, 23 sodelavcev v organizacijskih enotah ter 1
revizor.
Iz osrednje primerjalne raziskave (Hunton in Rose 2014, 88) je razvidno, da se je le-te
udeležilo 83 sodelujočih, vsi člani revizijskih komisij, in sicer 22 žensk (27 %) in 61
moških (73 %), povprečne starosti 54,13 let ter s povprečno 23,05 leti delovnih
izkušenj.
5.3.1 Hipoteza 1
Hipoteza 1:
Finančne institucije v Sloveniji imajo vzpostavljene tako anonimne kakor tudi neanonimne načine poročanja o sumih prevar.
Utemeljitev:
Predpostavljamo, da je postavitev načina poročanja o sumu morebitne prevare potrebno,
če želimo pravočasno zaznati nepravilnosti in sume prevar. Huton in Rose (2011, 75) v
svoji raziskavi navajata, da obstajata dva načina poročanja suma prevar, in sicer
anonimni in ne-anonimni način. V svoji raziskavi ACFE (2016, 38) ugotavlja, da ima
60 % organizacij vzpostavljen način poročanja suma prevare. ACFE je izvedel
raziskavo na področju celotnega sveta in v različnih tipih organizacij, ker pa je naša
raziskava osredotočena na finančni sektor, kjer predpostavljamo da je zavedanje višje,
bomo hipotezo sprejeli, če bo vsaj 80 % anketirancev potrdilo, da imajo vzpostavljen
vsaj en različen način poročanja suma prevare. Lastna hipoteza.
Osrednje vprašanje iz anketnega vprašalnika:
Ali je v organizaciji vzpostavljen način poročanja sumov prevare?
Možni odgovor na vprašanje:
 da
 ne
Interpretacija rezultatov:
Rezultati raziskave so pokazali, da so udeleženci raziskave potrdili vzpostavitev
načinov poročanja sumov prevar v njihovi organizaciji, in sicer je vseh 45
anketirancev odgovorilo, da je v njihovi organizaciji vzpostavljen način poročanja.
Omenjeno pomeni, da je 100% anketirancev odgovorilo pritrdilno, zato H1
sprejmemo.
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Tabela 1: Vzpostavitev načina poročanja o sumih prevar
Frekvenca Odstotek
Da

45

100,0

Ne

0

0,0

Skupaj

45

100,0

Vir: Lastna raziskava

Dodatna raziskava k hipotezi H1:
Udeleženci raziskave, ki so potrdili vzpostavitev različnih načinov poročanja, so bili v
sami anketi usmerjeni na naslednji vprašanji, ki sta se glasili:
 Kateri tip načina za poročanje je vzpostavljen? ter
 Kdo v vaši instituciji sprejema različna poročila o sumu prevare ter odloča o
pregledu prejete informacije?
Na zgornji dve vprašanji je od 45 odgovorilo 42 udeležencev (Slika 14), in sicer jih je
35 odgovorilo, da ima organizacija, v kateri so zaposleni, vzpostavljen tako anonimen
kakor tudi ne-anonimen način poročanja, 5 udeležencev je odgovorilo, da ima
organizacija vzpostavljen le anonimen način poročanja, 2 udeleženca pa, da ima
organizacija vzpostavljen le ne-anonimen način poročanja.
Slika 14: Vzpostavljeni način za poročanje
Oboje
Ne-anonimen tip kanala za poročanje
Anonimen tip kanala za poročanje

83,33%
4,76%
11,90%

Vir: Lastna raziskava

Nadalje je 15 udeležencev odgovorilo, da poročila o sumih prevar ter odločanju o
nadaljnjih pregledih prejme organizacija, ki je odgovorna za upravljanje s tveganji
prevar, 13 udeležencev je odgovorilo, da omenjeno prejme funkcija skladnosti
poslovanja, 5 udeležencev, da le-to prejme služba notranje revizije, 9 pa da poročila
prejmejo in o nadaljnjih raziskavah odločajo:
 komisija,
 skupaj notranja revizija in skladnost poslovanja,
 skupaj notranja revizija, skladnost poslovanja ter organizacijska enota za
preiskovanje prevar,
 področje korporativnega upravljanja ter
 skupaj služba notranje revizije ter služba za obvladovanje operativnih tveganj.
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Slika 15: Organizacijske enote, ki sprejemajo poročila o sumih prevar in odločajo o
nadaljnjih aktivnostih
Drugo

21,43%

Funkcija skladnosti poslovanja

30,95%

Služba notranje revizije

11,90%

Organizacijska enota, ki je odgovorna za upravljanje s tveganji
prevar

35,71%

Vir: Lastna raziskava

100 % potrditev vzpostavljenosti poročanja o sumu prevar predstavlja zelo visoko
zavedanje posameznih organizacij glede omenjene problematike. Vsekakor pa je
potrebno omeniti, da je za bančni sektor vzpostavitev sistema obveščanja o kršitvah tudi
zakonsko zahtevana, in sicer je omenjeno zahtevano z veljavnostjo Zakona o bančništvu
– 2, od 14. 5. 2015 dalje (140. člen Zban-2). Glede na to, da več kot 65 % sodelujočih v
raziskavi prihaja iz bančnega sektorja, odstotek potrditve ni presenetljiv.
Za preostale finančne inštitucije nismo zasledili, da bi obstajala zakonska zahteva za
vzpostavitvi sistema obveščanja o kršitvah.
5.3.2

Hipoteza 2

Hipoteza 2 je razdeljena na dve t. i. pod-hipotezi, in sicer ena obravnava ocenjevanje
kredibilnosti prejete prijave suma prevare, druga pa ocenjuje višino porazdelitve
resursov glede na prejete prijave suma prevare preko različnih načinov poročanja.
a)

Ocena kredibilnosti prejete prijave suma prevare

Hipoteza 2a:
Preiskovalci prevar označujejo sum prevare preko anonimnega načina poročanja za
manj kredibilnega kot sum prevare, ki je sporočen preko ne-anonimnega načina
poročanja.
Utemeljitev:
Raziskava Near in Micheli 1995, 1996 v Hunton in Rose (2011, 78) ugotavlja, da so
anonimni načini poročanja manj učinkoviti pri raziskovanju prijav suma prevar kot neanonimni načini poročanja, ker lahko poročevalec ublaži kredibilnost obtožbe. Zaznana
kredibilnost je lahko zmanjšana z uporabo anonimnega načina poročanja zaradi
splošnega prepričanja, da ima obtoženec pravico soočiti se z tožnikom, in ker anonimno
poročanje ne kaže statusa, integritete in motiva poročanja.
Osrednje vprašanje iz anketnega vprašalnika:
Kakšno oceno kredibilnosti bi pripisali anonimnemu oziroma ne-anonimnemu
poročanju suma prevare?
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Možni odgovor na vprašanje:
Kot odgovor na vprašanje so anketiranci lahko izbrali od vrednosti 0 % do 100 %, pri
čemer so imeli naslednje možnosti:
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

popolno
nekredibilno

60 %

70 %

80 %

90 %

zmerno
kredibilno

100 %
popolno
kredibilno

Spremenljivke:
 spremenljivka 1 – anonimni način poročanja in ne-anonimni način poročanja
 spremenljivka 2 – ocene kredibilnosti med 0 % in 100 %
Interpretacija rezultatov:
Kredibilnost prijave suma prevare sporočene preko anonimnega načina za poročanje so
anketiranci ocenili s povprečno vrednostjo 56,61 %, kredibilnost prijave suma prevare
sporočene preko ne-anonimnega načina za poročanje pa so anketiranci ocenili s
povprečno vrednostjo 76,36 %. Rezultati raziskave so pokazali, da so anketiranci
ocenili višjo kredibilnost v primeru prijave suma prevare sporočene ne-anonimno.
Na podlagi zgoraj omenjenih rezultatov bi lahko hipotezo H2a potrdili.
Statistično značilnost razlik med povprečnima vrednostima smo ugotavljali s
pripadajočim t-testom.
Tabela 2: Parni t-test osnovna statistika (hipoteza 2a)
povprečje

N

standardni odklon

standardna napaka
povprečja

anonimno

6,64

38

2,08

0,34

ne-anonimno

8,61

38

1,90

0,31

način poročanja

Vir: Lasten izračun

Iz kvadratka povprečje (Mean), ki predstavlja vzorčno aritmetično sredino lahko
razberemo, da je povprečen odgovor pri anonimnem načinu poročanja 6,64 ter pri neanonimnem načinu poročanja 8,61. V vzorcu je torej vzorčna aritmetična sredina za neanonimno poročanje večja od vzorčne aritmetične sredine za anonimno poročanje.
Standardni odklon se od povprečja odklanja za 2,08 pri anonimnem načinu poročanja in
1,90 pri ne-anonimnem načinu poročanja. Variabilnost na vzorcu je pri anonimnem
načinu poročanja višja kot pri ne-anonimnem načinu poročanja.
Pojavljajo se razlike v povprečju med anonimnim in ne-anonimnim poročanjem.
Nadalje smo izračunali, ali so le-te tudi statistično značilne, za kar smo uporabili t. i.
»parni t-test«, ker želimo ugotoviti, ali obstajajo razlike v povprečjih dveh odvisnih
spremenljivk.
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Tabela 3: Parni t-test (hipoteza 2a)
razlika v paru

standardna
standardni
napaka
povprečje
odklon
povprečja
anonimno /

-1,96

2,55

0,41

95% interval
zaupanja
nižji

višji

t

df

pvrednost

-2,80

-1,12

-4,75

37,00

0,00

ne-anonimno
Vir: Lasten izračun

Iz Tabele 3 je razvidno, da so razlike statistično značilne, saj je p-vrednost manjša kot
0,05. Na podlagi izračunane povprečne vrednosti ocene kredibilnosti ter izračunanega
parnega testa lahko hipotezo H2a potrdimo.
Rezultati predhodne primerljive raziskave:
Rezultati v predhodni raziskavi (Hunton in Rose 2011, 89) so prav tako pokazali, da
udeleženci raziskave zaznavajo prejete sume prevar preko anonimnih načinov poročanja
za manj kredibilne kot tiste, prejete preko ne-anonimnih načinov poročanja.
Spremenljivka izvornega načina prijave suma prevare je statistično značilna (F=141,46,
p < 0.000). Ocena kredibilnosti za anonimne prijave je nižja (45,12 %) kot za neanonimne prijave (78,50 %). V predhodni primerjalni raziskavi je hipoteza H2a prav
tako potrjena.
Primerjava med obema raziskavama:
Glede na to, da podrobna metodologija izračuna rezultatov ni bila pridobljena, smo za
primerjavo uporabili informacijo, ali je bila hipoteza potrjena ali zavrnjena.
Naše ugotovitve v primerjavi s predhodno raziskavo Hunton in Rose (2011) so prav
tako statistično značilne, kar pomeni, da je v obeh raziskavah hipoteza potrjena.
Nadalje smo naredili primerjavo ocenitve kredibilnosti poročanja suma prevare preko
različnega načina poročanja v primeru neupoštevanja vpliva grožnje na ugled
preiskovalca.
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Tabela 4: Primerjava ocenjevanja kredibilnosti
anonimno

neupoštevanje
vpliva

ne-anonimno

primerjalna
raziskava

naša
raziskava

primerjava

primerjalna
raziskava

naša
raziskava

primerjava

45,12 %

56,61 %

11,49 %

78,50 %

76,36 %

2,14 %

(66,4%)

(21,28%)

(86,1%)

(7,6%)

Vir: Lasten izračun

Kot je iz Tabele 4 razvidno, so anketiranci v naši raziskavi ocenili višjo kredibilnost
anonimnega poročanja kot anketiranci v primerjalni predhodni raziskavi. Medtem ko pa
so anketiranci v naši raziskavi kredibilnost ne-anonimnega poročanja ocenili nekoliko
nižje v primeru izračuna povprečja in nekoliko višje v primeru statističnega izračuna kot
pa anketiranci v predhodni primerjalni raziskavi. Razliko v ocenitvi kredibilnosti med
anonimnim in ne-anonimnim poročanjem so v primeru primerjalne raziskave ocenili
bistveno višje (33,38 %) kot v naši raziskavi (19,75 %).
Ker nadaljnje raziskave podlag oziroma razlogov ocen stopenj kredibilnosti nismo
raziskovali, z gotovostjo ne moremo trditi, zakaj so bile podane takšne ocene. Bi pa
lahko razloge iskali v večjem zavedanju slovenskih preiskovalcev na poročanje sumov
prevar preko različnih načinov poročanja oziroma, da ocenjujejo manj pomembno iz
katerega vira so prišli namigi. Kar potrjuje tudi manjša razlika med ocenjeno
kredibilnostjo anonimnega in ne-anonimnega poročanja v primerjavi z predhodno
primerjalno raziskavo.
b)

Ocena razporeditve resursov za nadaljnjo raziskavo suma prevare

Hipoteza 2b:
Preiskovalci prevar namenjajo manj resursov za preiskovanje suma prevare preko
anonimnega načina poročanja kot suma prevare, ki je sporočen preko ne-anonimnega
načina poročanja.
Utemeljitev:
Raziskava Near in Micheli 1995, 1996 v Hunton in Rose (2011, 78) ugotavlja, da bodo
preiskovalci namenili manj resursov za raziskovanje anonimnih obtožb zaradi
prepričanja, da anonimne prijave pogosto privedejo do neproduktivnih rezultatov. Po
drugi strani pa so lahko raziskave anonimnih prijav težje in zamudne, ker informacij ni
možno enostavno pridobiti iz neznanih virov. Raziskave prijav iz anonimnih virov
lahko zahtevajo več resursov kot ne-anonimne prijave, ker potrebnih informacij ni
možno enostavno pridobiti od poročevalca.
Osrednje vprašanje iz anketnega vprašalnika:
Koliko resursov5 bi namenili za preiskavo anonimnega oziroma ne-anonimnega
poročanja suma prevare?

5

Opomba: v anketnem vprašalniku smo namesto termina resursi uporabili termin sredstva.
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Možni odgovor na vprašanje:
Kot odgovor na vprašanje so anketiranci lahko izbrali vrednost enote od 0 do 1.000.
Spremenljivke:
 spremenljivka 1 – anonimni način poročanja in ne-anonimni način poročanja
 spremenljivka 2 – ocena med 0 in 1.000 enotami
Interpretacija rezultatov:
Statistično značilnost razlik med povprečnima vrednostima smo ugotavljali s
pripadajočim t-testom.
Tabela 5: Parni t-test osnovna statistika (hipoteza 2b)
povprečje

N

standardni odklon

standardna napaka
povprečja

anonimno

427,50

34,00

544,86

93,44

ne-anonimno

454,85

34,00

545,26

93,51

način poročanja

Vir: Lasten izračun

Iz kvadratka povprečje (Mean), ki predstavlja vzorčno aritmetično sredino, lahko
razberemo, da je povprečen odgovor pri anonimnem načinu poročanja 427,50 ter pri neanonimnem načinu poročanja 454,85. V vzorcu je torej vzorčna aritmetična sredina za
ne-anonimno poročanje večja od vzorčne aritmetične sredine za anonimno poročanje.
Na podlagi zgoraj omenjenih rezultatov bi lahko hipotezo H2b potrdili.
Pojavljajo se minimalne razlike v povprečju med anonimnim in ne-anonimnim
poročanjem. Nadalje smo izračunali ali so le-te tudi statistično značilne. Za izračun smo
uporabili t. i. »parni t-test«, ker želimo ugotoviti, ali obstajajo razlike v povprečjih dveh
odvisnih spremenljivk.
Tabela 6: Parni t-test (hipoteza 2b)
razlika v paru
95% interval
zaupanja

standardna
standardni
napaka
povprečje
odklon
povprečja
anonimno /

-27,35

167,12

28,66

nižji

višji

t

df

pvrednost

-85,66

30,96

-0,95

33,00

0,35

ne-anonimno
Vir: Lasten izračun

Iz Tabele 6 je razvidno, da razlike niso statistično značilne, saj je p-vrednost večja kot
0,05, zaradi tega hipoteze H2b ne potrdimo.
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Zaradi primerjave s predhodno raziskavo upoštevamo, da je 1 enota = $100. Iz
preračuna povprečne vrednosti je razvidno, da so anketiranci ocenili, da bi za anonimno
prijavo uporabili povprečno $42.750, za ne-anonimno prijavo pa povprečno $45.485
(razlika v višini $2.735) resursov. Rezultati raziskave so pokazali, da so anketiranci
ocenili nekoliko višji znesek razporeditve resursov za nadaljnjo preiskavo v
primeru prijave suma prevare sporočene ne-anonimno, vendar pa je le-ta razlika
minimalna.
Rezultati predhodne primerljive raziskave:
Rezultati v predhodni raziskavi (Hunton in Rose 2011, 89) so prav tako pokazali, da so
udeleženci namenili manj resursov za preiskovanje anonimnih prijav kot ne-anonimnih
prijav, in sicer povprečno $24.420 za anonimno in $39.500 za ne-anonimno prijavo
(razlika v višini $15.080). V predhodni raziskavi je hipoteza H2b potrjena, razlike so
statistično značilne, saj je p-vrednost manjša kot 0,05 (F=10.49, p = 0,002).
Primerjava med obema raziskavama:
Naše ugotovitve v primerjavi s predhodno raziskavo Hunton in Rose (2011) niso
statistično značilne, kar pomeni, da v naši raziskavi hipoteza ni potrjena.
Nadalje smo naredili primerjavo ocene razporeditve resursov za nadaljnjo preiskavo
suma prevare preko različnega načina poročanja v primeru neupoštevanja vpliva grožnje
na ugled preiskovalca.
Tabela 7: Primerjava ocenjevanja razporeditve resursov
anonimno

neupoštevanje
vpliva

ne-anonimno

primerjalna
raziskava

naša
raziskava

primerjava

primerjalna
raziskava

naša
raziskava

primerjava

$24.420

$42.750

$18.330

$39.500

$45.485

$5.985

Vir: Lasten izračun

Kot je iz Tabele 7 razvidno, so anketiranci v naši raziskavi ocenili razporeditev resursov
bistveno višje v obeh primerih poročanja, torej anonimnih in ne-anonimnih, kot pa
anketiranci v primerjalni raziskavi. Je pa razlika pri ocenitvi resursov za nadaljnje
preiskovanje v naši raziskavi bistveno manjša oziroma skoraj minimalna kot v
predhodni primerjalni raziskavi.
Ker nadaljnje raziskave podlag oziroma razlogov ocen razporeditve višine resursov
nismo raziskovali z gotovostjo, ne moremo trditi, zakaj so bile podane takšne ocene. Bi
pa lahko razloge iskali v večjem zavedanju slovenskih preiskovalcev na poročanje
sumov prevar preko različnih načinov poročanja oziroma da le-ti menijo, da je manj
pomembno, iz katerega vira so prišli namigi. Omenjeno potrjuje tudi minimalna razlika
med ocenjeno razporeditvijo resursov v primeru anonimnega oziroma ne-anonimnega
poročanja.
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5.3.3 Hipoteza 3
Hipoteza 3 je razdeljena na dve t. i. podhipotezi, in sicer ena obravnava ocenjevanje
kredibilnosti prejete prijave suma prevare, druga pa ocenjuje višino porazdelitve
resursov glede na prejete prijave suma prevare preko različnih načinov poročanja v
primeru upoštevanja nizkega oziroma visokega vpliva grožnje na ugled preiskovalcev
sumov prevar.
a)

Ocena kredibilnosti prejete prijave suma prevare

Hipoteza 3a:
Preiskovalci sum prevare, ki predstavlja večjo potencialno grožnjo za njihov ugled,
ocenijo kot manj kredibilno6.
Utemeljitev:
Teorija nakazuje, da je lahko ocena kredibilnosti zavestno ali podzavestno spremenjena
s tem, da se pridobijo želeni rezultati raziskav. To pomeni, da bi lahko preiskovalci, ki
so motivirani, da se izognejo nadaljnji preiskavi, znižali oceno kredibilnosti trditve
(izkrivljanje informacij pred sprejemom odločitve) kot način, da se upraviči zmanjšanje
resursov za preiskavo (Huton in Rose 2011, 81).
Osrednje vprašanje iz anketnega vprašalnika:
Kakšno oceno kredibilnosti bi pripisali anonimnemu oziroma ne-anonimnemu
poročanju suma prevare?
Možni odgovor na vprašanje:
Kot odgovor na vprašanje so anketiranci lahko izbrali od vrednosti 0 % do 100 %, pri
čemer so imeli naslednje možnosti:
0%
popolno
nekredibilno

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %
zmerno
kredibilno

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %
popolno
kredibilno

Spremenljivke:
 spremenljivka 1 – anonimni način poročanja in ne-anonimni način poročanja
 spremenljivka 2 – ocene kredibilnosti med 0 % in 100 %
Interpretacija rezultatov:
Kredibilnost prijave suma prevare, sporočene v primeru nizkega vpliva grožnje na ugled
preiskovalca, je bila ocenjena v višini 69,02 %, v primeru visokega vpliva grožnje na
ugled preiskovalca pa v višini 63,95 %. Rezultati raziskave so pokazali, da so
anketiranci ocenili višjo kredibilnost v primeru prijave suma prevare pri nizkem

6

Predpostavljamo, da je v vlogi preiskovalca služba notranje revizije oziroma služba, ki preiskuje prijave
sumov prevar. V preiskovalnem primeru se sum prevare nanaša na področje, ki je bilo predhodno predmet
notranjerevizijskega pregleda (v obdobju zadnjega leta). V prvotni raziskavi, ki sta jo izvedla Hunton in
Rose (2011), so bili anketiranci člani revizijskih odborov v ZDA s predpostavko, da so posredno oziroma
neposredno odgovorni oziroma niso odgovorni za področje, na katerega se nanaša prijava.
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vplivu grožnje na njihov ugled. Na podlagi zgoraj omenjenih rezultatov bi lahko
hipotezo H3a potrdili.
Statistično značilnost razlik med povprečnima vrednostima smo ugotavljali s
pripadajočim t-testom.
Tabela 8: Parni t-test osnovna statistika (hipoteza 3a)
način vpliva

povprečje

N

standardni odklon

standardna napaka
povprečja

nizek vpliv

7,86

38

1,53

0,25

visok vpliv

7,39

38

1,72

0,28

Vir: Lasten izračun

Iz kvadratka povprečje (Mean), ki predstavlja vzorčno aritmetično sredino, lahko
razberemo, da je povprečen odgovor v primeru nizkega vpliva 7,86 ter v primeru
visokega vpliva grožnje na ugled preiskovalca 7,39. V vzorcu je torej vzorčna
aritmetična sredina za nizek vpliv večja od vzorčne aritmetične sredine za visoki vpliv
grožnje na ugled preiskovalca.
Standardni odklon se od povprečja odklanja za 1,53 pri nizkem vplivu in 1,72 pri
visokem vplivu grožnje na ugled preiskovalca. Variabilnost na vzorcu je v primeru
visokega vpliva višja kot v primeru nizkega vpliva grožnje na ugled preiskovalca.
Pojavljajo se razlike v povprečju med nizkim in visokim vplivom grožnje na ugled.
Nadalje smo izračunali, ali so le-te tudi statistično značilne, za kar smo uporabili t. i.
»parni t-test«, ker želimo ugotoviti, ali obstajajo razlike v povprečjih dveh odvisnih
spremenljivk.
Tabela 9: Parni t-test (hipoteza 3a)
razlika v paru

standardna
standardni
napaka
povprečje
odklon
povprečja
nizek /

0,46

1,09

0,18

95 % interval
zaupanja
nižji

višji

t

df

pvrednost

0,10

0,82

2,61

37

0,013

visok vpliv
Vir: Lasten izračun

Iz Tabele 9 je razvidno, da so razlike statistično značilne, saj je p-vrednost manjša kot
0,05. Na podlagi izračunane povprečne vrednosti ocene kredibilnosti ter izračunanega
parnega testa lahko hipotezo H3a potrdimo.
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Rezultati predhodne primerljive raziskave:
Rezultati v predhodni raziskavi (Hunton in Rose 2011, 90) so prav tako pokazali, da
udeleženci raziskave ocenjujejo višjo kredibilnost prijave suma prevare v primeru
njihove nižje ogroženosti na njihov ugled. Spremenljivka potencialne grožnje na ugled
preiskovalca je statistično značilna (F=23.18, p < 0.000). Ocena kredibilnosti v primeru
višjega vpliva grožnje na ugled je nižja (54.29) kot v primeru nižjega vpliva grožnje na
ugled (68.29). V predhodni raziskavi je hipoteza H3a prav tako potrjena.
Primerjava med obema raziskavama:
Naše ugotovitve v primerjavi s predhodno raziskavo Hunton in Rose (2011) so prav
tako statistično značilne, kaj pomeni, da je v obeh raziskavah hipoteza potrjena.
Tabela 10: Primerjava ocenjene kredibilnosti glede na vpliv grožnje na ugled
način vpliva

primerjalna
raziskava

naša raziskava

primerjava

nizek vpliv

68,29 %

69,02 %

0,73 %

(78,6%)

(10,31%)

63,95%

9,66 %

(73,9%)

(19,61%)

5,07 %

/

visok vpliv

razlika

54,29 %

14,00 %

(4,70%)
Vir: Lasten izračun

Iz Tabele 10 je razvidno, da so anketiranci ocenili višjo stopnjo kredibilnosti v primeru
nižjega vpliva grožnje na njihov ugled v primeru obeh raziskav, vendar pa je razlika
med ocenjeno stopnjo kredibilnosti v primeru nizkega in visokega vpliva grožnje na
ugled v naši raziskavi bistveno nižja kot v predhodni primerjalni raziskavi.
Glede na to, da nadaljnje raziskave podlag oziroma razlogov ocen stopenj kredibilnosti
nismo raziskovali z gotovostjo, ne moremo trditi, zakaj so bile podane takšne ocene. Bi
pa lahko razloge iskali v večjem zavedanju slovenskih preiskovalcev na poročanje
sumov prevar oziroma, da vpliv grožnje na njihov ugled ne predstavlja bistvenega
pomena pri določitvi kredibilnosti prejetega namiga o sumu prevare. Omenjeno potrjuje
tudi manjša razlika med ocenjeno kredibilnostjo v primeru nizkega oziroma visokega
vpliva grožnje na ugled.
b)

Ocena razporeditve resursov za nadaljnjo raziskavo suma prevare

Hipoteza 3b:
Preiskovalci preiskavi suma prevare, ki predstavlja večjo potencialno grožnjo za njihov
ugled namenijo manj kadrovskih in časovnih resursov za raziskavo obtožbe1.
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Utemeljitev:
Teorija nakazuje, da je lahko ocena kredibilnosti zavestno ali podzavestno spremenjena
s tem, da se pridobijo želeni rezultati raziskav. To pomeni, da bi lahko preiskovalci, ki
so motivirani, da se izognejo nadaljnji preiskavi, znižali oceno kredibilnosti trditve
(izkrivljanje informacij pred sprejemom odločitve) kot način, da se upraviči zmanjšanje
resursov za preiskavo (Huton in Rose 2011, 81).
Osrednje vprašanje iz anketnega vprašalnika:
Koliko resursov7 bi namenili za preiskavo anonimnega oziroma ne-anonimnega
poročanja suma prevare?
Možni odgovor na vprašanje:
Kot odgovor na vprašanje so anketiranci lahko izbrali vrednost enote od 0 do 1.000.
Spremenljivke:
 spremenljivka 1 – anonimni način poročanja in ne-anonimni način poročanja
 spremenljivka 2 – ocena med 0 in 1.000 enotami
Interpretacija rezultatov:
Statsitično značilnost razlik med povprečnima vrednostima smo ugotavljali s
pripadajočem t-testom.
Tabela 11: Parni t-test osnovna statistika (hipoteza 3b)
način vpliva

povprečje

N

standardni odklon

standardna napaka
povprečja

nizek vpliv

508,68

34

849,01

145,60

visok vpliv

373,68

34

318,19

54,57

Vir: Lasten izračun

Iz kvadratka povprečje (Mean), ki predstavlja vzorčno aritmetično sredino, lahko
razberemo, da je povprečen odgovor v primeru nizkega vpliva grožnje 508,68 ter v
primeru visokega vpliva grožnje 373,68. V vzorcu je torej vzorčna aritmetična sredina
za nizek vpliv grožnje večja od vzorčne aritmetične sredine za visok vpliv grožnje na
ugled preiskovalca. Na podlagi zgoraj omenjenih rezultatov bi lahko hipotezo H3b
potrdili.
Standardni odklon se od povprečja odklanja za 849,01 pri nizkem vplivu in 318,19 pri
visokem vplivu grožnje na ugled. Variabilnost na vzorcu je v primeru nizkega vpliva
višja kot v primeru visokega vpliva grožnje na ugled preiskovalca.
Pojavljajo se razlike v povprečju med nizkim in visokim vplivom grožnje na ugled.
Nadalje smo izračunali ali so le-te tudi statistično značilne, za kar smo uporabili t. i.

7

Opomba: v anketnem vprašalniku smo namesto termina resursi uporabili termin sredstva.
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»parni t-test«, ker želimo ugotoviti ali obstajajo razlike v povprečjih dveh odvisnih
spremenljivk.
Tabela 12: Parni t-test (hipoteza 3b)
razlika v paru

standardna
standardni
napaka
povprečje
odklon
povprečja
nizko /

135,00

695,49

119,28

95% interval
zaupanja
nižji

višji

t

df

pvrednost

-107,67

377,67

1,13

33,00

0,27

visoko
Vir: Lasten izračun

Iz Tabele 12 je razvidno, da razlike niso statistično značilne, saj je p-vrednost večja kot
0,05. Na podlagi izračunanega parnega testa hipoteze H3b ne potrdimo.
Zaradi primerjave s predhodno raziskavo upoštevamo, da je 1 enota = $100. Iz
preračuna je razvidno, da so anketiranci ocenili, da bi za raziskavo prijave v primeru
nizkega vpliva grožnje uporabili povprečno $50.868, v primeru visokega vpliva grožnje
na ugled pa povprečno $37.368 (razlika v višini $13.500) resursov. Rezultati raziskave
so pokazali, da so anketiranci ocenili višji znesek razporeditve resursov v primeru
nizkega vpliva grožnje na ugled kot v primeru visokega vpliva grožnje na zgled.
Rezultati predhodne primerljive raziskave:
Rezultati v predhodni raziskavi (Hunton in Rose 2011, 91) so prav tako pokazali, da
udeleženci raziskave ocenjujejo višji znesek resursov za nadaljnjo preiskavo prijave
suma prevare v primeru njihove nižje ogroženosti na ugled. Spremenljivka potencialne
grožnje za ugled preiskovalca je statistično značilna (F=13.24, p < 0.000). Ocena
resursov v primeru višjega vpliva grožnje na njihov ugled je nižja ($23.330) kot v
primeru nižjega vpliva grožnje na njihov ugled ($40.240). V predhodni raziskavi je
hipoteza H3b potrjena.
Primerjava med obema raziskavama:
Naše ugotovitve v primerjavi s predhodno raziskavo Hunton-a in Rose (2011) niso
statistično značilne.
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Tabela 13: Primerjava razporeditve resursov glede na vpliv grožnje na ugled
način vpliva

primerjalna
raziskava

naša raziskava

primerjava

nizek vpliv

$40.240

$50.868

$10.628

visok vpliv

$23.330

$37.368

$14.038

razlika

$16.910

$13.500

/

Vir: Lasten izračun

Iz Tabele 13 je razvidno, da so anketiranci namenili več resursov za nadaljnjo raziskavo
v primeru nižjega vpliva grožnje na njihov ugled v primeru obeh raziskav. So pa
anketiranci v naši raziskavi namenili povprečno več resursov tako v primeru nizkega
kakor tudi visokega vpliva grožnje na njihov ugled. Prav tako je razlika pri razdelitvi
resursov za nadaljnjo preiskavo v naši raziskavi v primeru nizkega in visokega vpliva
grožnje na ugled preiskovalca manjša kot v predhodni primerjalni raziskavi.
Ker se o nadaljnjih raziskavah podlag oziroma razlogov ocen razporeditve resursov
nismo ukvarjali, z gotovostjo ne moremo trditi, zakaj so bile podane takšne ocene. Bi pa
lahko razloge iskali v večjem zavedanju slovenskih preiskovalcev na poročanje sumov
prevar oziroma, da vpliv grožnje na njihov ugled ne predstavlja bistvenega pomena pri
določitvi resursov za nadaljnje preiskovanje prejetega namiga o sumu prevare.
5.3.4 Hipoteza 4
Hipoteza 4 je razdeljena na dve t. i. podhipotezi, in sicer ena obravnava razliko v
dojemanju kredibilnosti poročanja suma prevare med anonimnim in ne-anonimnim
načinom poročanja v povezavi z morebitnim visokim oziroma nizkim vplivom grožnje
na ugled, druga pa obravnava razliko v porazdelitvi višine resursov med anonimnim in
ne-anonimnim načinom poročanja v povezavi z morebitnim visokim oziroma nizkim
vplivom grožnje na ugled.
a)

Ocena kredibilnosti prejete prijave suma prevare

Hipoteza 4a:
Razlika v dojemanju kredibilnosti poročanja suma prevare med anonimnim in neanonimnim načinom poročanja bo bistveno večja, ko je potencialna grožnja za ugled
preiskovalca večja.
Utemeljitev:
Anonimno poročanje v konjunkciji z moralnimi dilemami v povezavi z grožnjo ugleda
lahko privede posameznike do vzvoda elastičnosti pri ugotavljanju kredibilnosti
anonimnega poročanja (Bond et al., 2007; Russo et al., 1996 v Hunton in Rose 2011,
82).
Interpretacija rezultatov:
Zgornjo hipotezo smo preverili s pomočjo izračuna statistične povezanosti med
dojemanjem kredibilnosti pri hipotezi H2a in H3a.
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Statistično značilnost razlik med povprečnima vrednostima smo ugotavljali s
pripadajočim t-testom.
Tabela 14: Parni t-test osnovna statistika (hipoteza 4a)
povprečje

N

standardni odklon

standardna napaka
povprečja

nizek
(anonimno/neanonimno) vpliv

1,92

38

2,89

0,47

visok
(anonimno/neanonimno) vpliv

2,00

38

2,47

0,40

način vpliva

Vir: Lasten izračun

Iz kvadratka povprečje (Mean), ki predstavlja vzorčno aritmetično sredino, lahko
razberemo, da je povprečen odgovor v primeru nizkega vpliva grožnje na ugled 1,92 ter
v primeru visokega vpliva grožnje na ugled preiskovalca 2,00. V vzorcu je torej vzorčna
aritmetična sredina v primeru visokega vpliva večja od vzorčne aritmetične sredine v
primeru nizkega vpliva grožnje na ugled preiskovalca.
Standardni odklon se od povprečja odklanja za 2,89 v primeru nizkega vpliva grožnje
na ugled in 2,47 v primeru visokega vpliva grožnje na ugled preiskovalca. Variabilnost
na vzorcu je v primeru nizkega vpliva grožnje na ugled višja kot v primeru visokega
vpliva grožnje na ugled preiskovalca.
Pojavljajo se razlike v razmerju med anonimnim in ne-anonimnim načinom poročanja v
primeru nizkega vpliva ter v primeru visokega vpliva grožnje na ugled preiskovalca.
Nadalje smo izračunali, ali so le-te tudi statistično značilne, za kar smo uporabili t. i.
»parni t-test«, ker želimo ugotoviti, ali obstajajo razlike v povprečjih dveh odvisnih
spremenljivk.
Tabela 15: Parni t-test (hipoteza 4a)
razlika v paru

standardna
standardni
napaka
povprečje
odklon
povprečja
nizko /

-0,08

1,73

0,28

95 % interval
zaupanja
nižji

višji

t

df

pvrednost

-0,65

0,49

-0,28

37,00

0,78

visoko
Vir: Lasten izračun

Iz Tabele 15 je razvidno, da razlike niso statistično značilne, saj je p-vrednost 0,78, torej
višja od 0,05. Med anonimnim oziroma ne-anonimnim poročanjem v primeru nizkega
vpliva grožnje na ugled oziroma v primeru visokega vpliva grožnje na ugled
preiskovalca ni statističnih razlik. Hipoteze H4a ne potrdimo.
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Prav tako je pri primerjavi izračuna kredibilnosti prijave suma prevare preko različnih
načinov poročanja (anonimnega oziroma ne-anonimnega) zelo mala razlika v primeru
visokega oziroma nizkega vpliva grožnje na ugled preiskovalca prevar. Tako ocenjujejo
kredibilnost poročanja preko anonimnega načina v primeru nizkega vpliva grožnje na
ugled v višini 59 %, v primeru visokega vpliva grožnje na ugled pa v višini 54 %
(razlika v dojemanju kredibilnosti v višini 5 %). Kredibilnost poročanja preko neanonimnega načina v primeru nizkega vpliva grožnje na ugled je ocenjena v višini 79 %
v primeru visokega vpliva grožnje na ugled pa v višini 74 % (razlika v dojemanju
kredibilnosti v višini 5 %). Prav tako je razlika v dojemanju tako za primer nizkega
vpliva grožnje na ugled, kakor tudi v primeru visokega vpliva grožnje na ugled med
obema načinoma poročanja v višini 20 %. Razlika v dojemanju je tudi grafično
prikazana v Sliki 16.
Slika 16: Dojemanje kredibilnosti glede vpliva grožnje na ugled
100%

80%

79%

74%

60%

59%

54%

40%

anonimno poročanje

ne-anonimno poročanje

20%
0%
nizka

visoka

Vir: Lasten izračun

Rezultati predhodne primerljive raziskave:
Rezultati v predhodni raziskavi (Hunton in Rose 2011, 91 in 92) so pokazali, da obstaja
statistična značilnost (F=3.79, p < 0.055) med ocenitvijo kredibilnosti načina poročanja
in vpliva grožnje na ugled preiskovalca. Hipoteze H4a je potrjena.
Dojemanje kredibilnosti poročanja preko anonimnega načina je v primeru nizkega
vpliva grožnje na ugled ocenjena v višini 54,76 %, v primeru visokega vpliva grožnje
na ugled pa v višini 35,91 % (razlika v dojemanju je v višini 18,85 %). Kredibilnost
poročanja preko ne-anonimnega načina v primeru nizkega vpliva grožnje na ugled je
ocenjena v višini 82,50 %, v primeru visokega vpliva grožnje na ugled pa v višini 74,50
% (razlika v dojemanju kredibilnosti je v višini 8 %). Razlika v dojemanju za primer
nizkega vpliva, kakor tudi visokega vpliva grožnje na ugled je pri anonimnem načinu
poročanja torej višja kot pri ne-anonimnem načinu poročanja. Prav tako je razlika v
dojemanju načinov poročanja večja v primeru višjega vpliva grožnje na preiskovalčev
ugled (razlika 38,59 %) kot v primeru nižjega vpliva (razlika 27,74 %).
Primerjava med obema raziskavama:
Naše ugotovitve v primerjavi s predhodno raziskavo Hunton-a in Rose (2011) niso
statistično značilne, kar pomeni, da so naši anketiranci razliko v kredibilnosti
anonimnega in ne-anonimnega poročanja suma prevare ocenili enako ne glede na visok
ali nizek vpliv grožnje na njihov ugled. Kot smo že omenili pri razlagi hipotez H2a in
H3a, z gotovostjo ne moremo trditi, zakaj so bile podane takšne ocene. Bi pa razloge
lahko iskali v večjem zavedanju slovenskih preiskovalcev na poročanje sumov prevar
ne glede na način poročanja.
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b)

Ocena razporeditve resursov za nadaljnjo raziskavo suma prevare

Hipoteza 4b:
Razlika v razporeditvi kadrovskih in časovnih resursov med anonimnim in neanonimnim načinom poročanja bo bistveno večja, ko je potencialna grožnja za njihov
ugled večja.
Utemeljitev:
V kolikor bo hipoteza 2b potrjena, predvidevamo vzajemne učinke anonimne prijave in
tveganja ugleda na oceno kredibilnosti, ki je povezana s sorazmernim zmanjšanjem
dodelitve resursov za anonimno prijavo suma prevare (Hunton in Rose 2011, 82).
Interpretacija rezultatov:
Čeprav hipoteza H2b ni bila potrjena, smo zgornjo hipotezo preverili s pomočjo
izračuna statistične povezanosti med razporejanjem resursov za nadaljnjo preiskavo pri
hipotezi H2b in H3b.
Statistično značilnost razlik med povprečnima vrednostnima smo ugotavljali s
pripadajočim t-testom.
Tabela 16: Parni t-test osnovna statistika (hipoteza 4b)
povprečje

N

standardni odklon

standardna napaka
povprečja

nizek
(anonimno/neanonimno) vpliv

40,88

34

180,21

30,91

visok
(anonimno/neanonimno) vpliv

13,82

34

167,86

28,79

način vpliva

Vir: Lasten izračun

Iz kvadratka povprečje (Mean), ki predstavlja vzorčno aritmetično sredino, lahko
razberemo, da je povprečen odgovor v primeru nizkega vpliva grožnje na ugled 40,88
ter v primeru visokega vpliva grožnje na ugled preiskovalca 13,82. V vzorcu je torej
vzorčna aritmetična sredina v primeru nizkega vpliva večja od vzorčne aritmetične
sredine v primeru visokega vpliva grožnje na ugled preiskovalca.
Pojavljajo se razlike v razmerju med anonimnim in ne-anonimnim načinom poročanja v
primeru nizkega vpliva ter v primeru visokega vpliva grožnje na ugled preiskovalca.
Nadalje smo izračunali ali so le-te tudi statistično značilne, za kar smo uporabili t.i.
»parni t-test«, ker želimo ugotoviti ali obstajajo razlike v povprečjih dveh odvisnih
spremenljivk.

58

Tabela 17: Parni t-test (hipoteza 4b)
razlika v paru

standardna
standardni
napaka
povprečje
odklon
povprečja
nizko /

27,06

97,93

16,80

95% interval
zaupanja
nižji

višji

t

df

pvrednost

-7,11

61,23

1,61

33,00

0,12

visoko
Vir: Lasten izračun

Iz Tabele 17 je razvidno, da razlike niso statistično značilne saj je p-vrednost 0,12, torej
višja od 0,05. Med razporeditvijo resursov za nadaljnjo preiskavo v primeru nizkega
vpliva oziroma v primeru visokega vpliva grožnje na ugled preiskovalca ni statističnih
razlik. Hipoteze H4b ne potrdimo.
Tako ocenjujejo razporeditev resursov za nadaljnje preiskave suma prevare poročanega
preko anonimnega načina v primeru nizkega vpliva grožnje na ugled v višini $52.973, v
primeru visokega vpliva grožnje na ugled pa v višini $36.680 (razlika v dodelitvi
resursov je v višini $16.293). Razporeditev resursov za nadaljnje preiskave suma
prevare poročanega preko ne-anonimnega načina v primeru nizkega vpliva grožnje na
ugled je ocenjena v višini $56.730 v primeru visokega vpliva grožnje na ugled pa v
višini $38.060 (razlika v dodelitvi resursov je v višini $18.670).
Razlika v dojemanju tako za primer nizkega vpliva, kakor tudi v primeru visokega
vpliva grožnje na ugled med obema načinoma poročanja je skoraj zanemarljiva, in sicer
je v primeru nizkega tveganja le ta v višini $3.757, v višini visokega pa v višini $1.380,
obakrat v prid ne-anonimnega načina za poročanje. Razlika v dojemanju je tudi grafično
prikazana v Sliki 17.
Slika 17: Razporeditev resursov glede vpliva grožnje na ugled
60.000
40.000

56.730
52.973

38.060
36.680

20.000

anonimno poročanje
ne-anonimno poročanje

0
nizka

visoka
Vir: Lasten izračun

Rezultati predhodne primerljive raziskave:
Rezultati v predhodni raziskavi (Hunton in Rose 2011, 92) so pokazali, da ne obstaja
statistična značilnost (F=0.02, p = 0.877) med razporeditvijo resursov za nadaljnje
raziskave suma prevare glede na tip poročanja in vpliva grožnje na ugled preiskovalca.
Hipoteza H4b ni potrjena.
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Razporeditev resursov za nadaljnje preiskovanje sumov prevar poročanih preko
anonimnega načina je v primeru nizkega vpliva grožnje na ugled ocenjena v višini
$33.330, v primeru visokega vpliva grožnje na ugled pa v višini $15.910 (razlika v
razporeditvi resursov je v višini $17.420). Razporeditev resursov za nadaljnje
preiskovanje sumov prevar poročanih preko ne-anonimnega načina v primeru nizkega
vpliva grožnje na ugled je ocenjena v višini $47.500 v primeru visokega vpliva grožnje
na ugled pa v višini $31.500 (razlika v razporeditvi resursov je v višini $16.000).
Razlika v razporeditvi resursov za primer nizkega vpliva, kakor tudi visokega vpliva
grožnje na ugled je pri anonimnem načinu poročanja nekoliko višja kot pri neanonimnem načinu poročanja. Prav tako je razlika v razporeditvi resursov za nadaljnje
preiskovanje sumov prevar minimalno večja v primeru višjega vpliva grožnje na
preiskovalčev ugled (razlika $15.590) kot v primeru nižjega vpliva (razlika $14.170).
Primerjava med obema raziskavama:
Naše ugotovitve v primerjavi s predhodno raziskavo Hunton-a in Rose (2011) prav
tako niso statistično značilne, kar pomeni, da so oboji anketiranci razliko v
razporeditvi resursov v primeru anonimnega in ne-anonimnega poročanja suma prevare
ocenili enako ne glede na visok ali nizek vpliv grožnje na njihov ugled. So pa slovenski
preiskovalci namenili v vseh primerih več resursov za nadaljnje preiskave, kar lahko
pomeni, da je njihovo zavedanje za preiskovanje sumov prevar višje kot od
preiskovalcev primerjalne raziskave.
5.3.5 Hipoteza 5
Hipoteza 5:
Zaznana kredibilnost prijave suma prevare, na katero imata vpliv način poročanja in
raven tveganja ugleda, je povezana z razporeditvijo kadrovskih in časovnih resursov.
Utemeljitev:
Kredibilnost je povezana spremenljivka med anonimnostjo in razporejanjem resursov,
kredibilnost je povezana spremenljivka med tveganjem ugleda in razporeditvijo
resursov (Hunton in Rose 2011, 83).
Interpretacija rezultatov:
Rezultati raziskave so pokazali, da negativni standardizirani koeficient poti med
žvižgaškim virom in zaznano kredibilnostjo (-0,203), kaže, da anonimno poročanje
znižuje dojemanje kredibilnosti v povezavi z resničnostjo trditev. Negativni
standardizirani koeficient poti med grožnjo ugledu in zaznano kredibilnostjo (-0.222),
kaže, da prisotnost večje grožnje prav tako zmanjšuje dojemanje kredibilnosti.
Standardizirani koeficient poti med zaznano kredibilnostjo in dodelitvijo resursov za
nadaljnjo preiskavo (+0,531) pa razkriva pozitivno povezavo med tema dvema
spremenljivkama. Zato je hipoteza H5 potrjena.
Neposredna pot od grožnje ugledu do dodelitve resursov za nadaljnjo preiskavo kaže, da
ti dejavniki bistvenega vpliva na količino dodeljenih resursov nimajo, je pa povezava
med obema spremenljivkama pozitivna.
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Slika 18: Povezanost med načinom poročanja, tveganja ugleda na kredibilnost in
razporeditev resursov

Vir: Lasten izračun

Rezultati kažejo, da zaznana kredibilnost deluje kot posredovana spremenljivka.
Anonimnost načina poročanja in vpliv grožnje na ugled preiskovalca vplivajo na oceno
kredibilnosti, različne ocene kredibilnosti pa privedejo do različnih dodelitev nadaljnjih
resursov za preiskavo. Anonimne prijave štejejo kot manj kredibilne, nizke ravni
kredibilnosti pa se nato uporabijo za razporeditev nižjih preiskovalnih resursov.
Rezultati vzajemnega delovanja (t. j. grožnje ugledu povečajo učinke anonimnih obtožb
glede ocen kredibilnosti) kažejo, da preiskovalci, soočeni s spodbudami, da bi se
izognili preiskavi obtožb, lahko upravičujejo nizke ravni preiskovalnih resursov z
zmanjšanjem ocen kredibilnosti.
Rezultati predhodne primerljive raziskave:
Rezultati v predhodni raziskavi (Hunton in Rose 2011, 91 in 92) so pokazali, da
negativni standardizirani koeficient poti med žvižgaškim virom in zaznano
kredibilnostjo (-0,76) kaže, da anonimno poročanje znižuje dojemanje kredibilnosti v
povezavi z resničnostjo trditev. Negativni standardizirani koeficient poti med grožnjo
ugledu in zaznano kredibilnostjo (-0.31) kaže, da prisotnost večje grožnje prav tako
zmanjšuje dojemanje kredibilnosti. Standardizirani koeficient poti med zaznano
kredibilnostjo in dodelitvijo resursov za nadaljnjo preiskavo (+0,49) pa razkriva
pozitivno povezavo med tema dvema spremenljivkama. Končno neposredna pot od
grožnje ugledu do dodelitve resursov za nadaljnjo preiskavo kaže, da ti dejavniki, razen
manjših zaznav kredibilnosti, zmanjšujejo tudi količino dodeljenih resursov. Zato je
hipoteza H5 potrjena.
Primerjava med obema raziskavama:
V primeru obeh raziskav je hipoteza potrjena, saj vpliva anonimnost poročanja in
vpliv grožnje na ugled preiskovalca na oceno kredibilnosti. Ocena kredibilnosti pa ima
nadalje vpliv na porazdelitev resursov za nadaljnjo preiskavo suma prevare.
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5.4 Druge analize iz raziskave
5.4.1 Kredibilnost prejete prijave suma prevare
Na podlagi pridobljenih podatkov iz raziskave smo izdelali še dodatne izračune ocene
kredibilnosti, in sicer posebej za primer nizkega oziroma visokega vpliva grožnje na
ugleda preiskovalca.
a)

Nizek vpliv grožnje na ugled preiskovalca

Kredibilnost prijave suma prevare, sporočene preko anonimnega načina za poročanje,
so anketiranci ocenili s povprečno vrednostjo 59,27 %, kredibilnost prijave suma
prevare, sporočene preko ne-anonimnega načina za poročanje, so anketiranci ocenili s
povprečno vrednostjo 78,78 %. Rezultati raziskave so pokazali, da so anketiranci
ocenili višjo kredibilnost v primeru prijave suma prevare sporočene ne-anonimno.
Statistično značilnost razlik med povprečnima vrednostima smo ugotavljali s
pripadajočim t-testom.
Tabela 18: Parni t-test osnovna statistika (kredibilnost pri nizkem vplivu)
način poročanja

povprečje

standardni odklon

standardna napaka povprečja

anonimno

6,93

2,26

0,35

ne-anonimno

8,88

1,96

0,31

Vir: Lasten izračun

Iz kvadratka povprečje (Mean), ki predstavlja vzorčno aritmetično sredino, lahko
razberemo, da je povprečen odgovor pri anonimnem načinu poročanja 6,93 ter pri neanonimnem načinu poročanja 8,88. V vzorcu je torej vzorčna aritmetična sredina za neanonimno poročanje večja od vzorčne aritmetične sredine za anonimno poročanje.
Standardni odklon se od povprečja odklanja za 2,26 pri anonimnem načinu poročanja in
1,96 pri ne-anonimnem načinu poročanja. Variabilnost na vzorcu je pri anonimnem
načinu poročanja višja kot pri ne-anonimnem načinu poročanja.
Pojavljajo se razlike v povprečju med anonimnim in ne-anonimnim poročanjem.
Nadalje smo izračunali, ali so le-te tudi statistično značilne, za kar smo uporabili t. i.
»parni t-test«.
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Tabela 19: Parni t-test (kredibilnost pri nizkem vplivu)
razlika v paru

standardna
standardni
napaka
povprečje
odklon
povprečja
anonimno /

-1,95

2,87

0,45

95 % interval
zaupanja
nižji

višji

t

df

pvrednost

-2,86

-1,04

-4,35

40

0,00

ne-anonimno
Vir: Lasten izračun

Iz Tabele 19 je razvidno, da so razlike statistično značilne, saj je p-vrednost manjša kot
0,05. Na podlagi izračunane povprečne vrednosti ocene kredibilnosti ter izračunanega
parnega t-testa lahko potrdimo, da je bilo v primeru nizkega vpliva grožnje na ugled
preiskovalca z večjo kredibilnostjo ocenjeno ne-anonimno poročanje.
b)

Visok vpliv grožnje na ugled preiskovalca

Kredibilnost prijave suma prevare, sporočene preko anonimnega načina za poročanje,
so anketiranci ocenili s povprečno vrednostjo 53,95 %, kredibilnost prijave suma
prevare, sporočene preko ne-anonimnega načina za poročanje, so anketiranci ocenili s
povprečno vrednostjo 73,95 %. Rezultati raziskave so pokazali, da so anketiranci
ocenili višjo kredibilnost v primeru prijave suma prevare, sporočene ne-anonimno.
Statistično značilnost razlik med povprečnima vrednostima smo ugotavljali s
pripadajočim t-testom.
Tabela 20: Parni t-test osnovna statistika (kredibilnost pri visokem vplivu)
način poročanja

povprečje

standardni odklon

standardna napaka povprečja

anonimno

6,39

2,27

0,37

ne-anonimno

8,39

1,95

0,32

Vir: Lasten izračun

Iz kvadratka povprečje (Mean), ki predstavlja vzorčno aritmetično sredino, lahko
razberemo, da je povprečen odgovor pri anonimnem načinu poročanja 6,39 ter pri neanonimnem načinu poročanja 8,39. V vzorcu je torej vzorčna aritmetična sredina za neanonimno poročanje večja od vzorčne aritmetične sredine za anonimno poročanje.
Standardni odklon se od povprečja odklanja za 2,27 pri anonimnem načinu poročanja in
1,95 pri ne-anonimnem načinu poročanja. Variabilnost na vzorcu je pri ne-anonimnem
načinu poročanja nižja kot pri anonimnem načinu poročanja.
Pojavljajo se razlike v povprečju med anonimnim in ne-anonimnim poročanjem.
Nadalje smo izračunali, ali so le-te tudi statistično značilne, za kar smo uporabili t. i.
»parni t-test«.
63

Tabela 21: Parni t-test (kredibilnost pri visokem vplivu)
razlika v paru

standardna
standardni
napaka
povprečje
odklon
povprečja
anonimno /

-2,00

2,47

0,40

95 % interval
zaupanja
nižji

višji

t

df

pvrednost

-2,81

-1,19

-4,99

37,00

0,00

ne-anonimno
Vir: Lasten izračun

Iz Tabele 21 je razvidno, da so razlike statistično značilne, saj je p-vrednost manjša kot
0,05. Na podlagi izračunane povprečne vrednosti ocene kredibilnosti ter izračunanega
parnega t-testa lahko potrdimo, da je bilo v primeru visokega vpliva grožnje na
ugled preiskovalca z večjo kredibilnostjo ocenjeno ne-anonimno poročanje
Primerjava med obema raziskavama:
Iz samega strokovnega članka primerjalne raziskave je razvidno, da so podani tudi
rezultati povprečne vrednosti ocenjene kredibilnosti, izračunane pri nizkem in pri
visokem vplivu grožnje na ugled preiskovalca.
Naredili smo primerjavo ocenitve kredibilnosti poročanja suma prevare preko
različnega načina poročanja v primeru nizkega in visokega vpliva grožnje na ugled
preiskovalca.
Tabela 22: Primerjava ocenjevanja kredibilnosti v primeru nizkega in visokega vpliva
anonimno

ne-anonimno

primerjalna
raziskava

naša
raziskava

primerjava

primerjalna
raziskava

naša
raziskava

primerjava

nizek vpliv

54,76 %

59,27 %

4,51 %

82,50 %

78,78 %

3,72 %

visok vpliv

35,91 %

53,95 %

18,04 %

74,50 %

73,95 %

0,55 %

razlika

18,85 %

5,32 %

/

8,00 %

4,83 %

/

Vir: Lasten izračun

Kot je iz Tabele 22 razvidno, so anketiranci v naši raziskavi ocenili višjo kredibilnost
anonimnega poročanja kot anketiranci v primerjalni predhodni raziskavi. Anketiranci v
naši raziskavi pa so kredibilnost ne-anonimnega poročanja ocenili nekoliko nižje kot pa
anketiranci v predhodni primerjalni raziskavi. Razliko v ocenitvi kredibilnosti med
anonimnim in ne-anonimnim poročanjem so v primeru primerjalne raziskave ocenili
bistveno višje (27,74 %) kot v naši raziskavi (19,51 %) v primeru nizkega vpliva, kakor
tudi v primeru visokega vpliva grožnje na ugled – primerjalna raziskava (38,59 %) in
naša raziskava (20 %).
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5.4.2 Razporeditve resursov za nadaljnjo preiskavo prejete prijave suma prevare
Na podlagi pridobljenih podatkov iz raziskave smo izdelali še dodatne izračune ocene
razporeditve resursov za nadaljnje preiskovanje sumov prevar, in sicer posebej za
primer nizkega oziroma visokega vpliva grožnje na ugled preiskovalca.
Statistično značilnost razlik med povprečnima vrednostima smo ugotavljali s
pripadajočim t-testom.
a)

Nizek vpliv grožnje na ugled preiskovalca
Tabela 23: Parni t-test osnovna statistika (razporeditev resursov pri nizkem vplivu)

način poročanja

povprečje

standardni odklon

standardna napaka povprečja

anonimno

529,73

830,74

136,57

ne-anonimno

567,30

826,62

135,90

Vir: Lasten izračun

Iz kvadratka povprečje (Mean), ki predstavlja vzorčno aritmetično sredino, lahko
razberemo, da je povprečen odgovor pri anonimnem načinu poročanja 529,73 ter pri neanonimnem načinu poročanja 567,30 enot. V vzorcu je torej vzorčna aritmetična sredina
za ne-anonimno poročanje večja od vzorčne aritmetične sredine za anonimno poročanje.
Iz zgornjega izračuna vidimo, da se pojavljajo minimalne razlike v povprečju med
anonimnim in ne-anonimnim poročanjem. Nadalje smo izračunali, ali so le-te tudi
statistično značilne. Za izračun smo uporabili t. i. »parni t-test«.
Tabela 24: Parni t-test (razporeditev resursov pri nizkem vplivu)
razlika v paru

standardna
standardni
napaka
povprečje
odklon
povprečja
anonimno /

-37,57

172,91

28,43

95 % interval
zaupanja
nižji

višji

t

df

pvrednost

-95,22

20,08

-1,32

36

0,19

ne-anonimno
Vir: Lasten izračun

Iz Tabele 24 je razvidno, da razlike niso statistično značilne, saj je p-vrednost večja kot
0,05.
Zaradi primerjave s predhodno raziskavo upoštevamo, da je 1 enota = $100. Iz
preračuna je razvidno, da so anketiranci ocenili, da bi za anonimno prijavo uporabili
povprečno $52.973, za ne-anonimno prijavo pa povprečno $56.730 (razlika v višini
$3.757) resursov. Rezultati raziskave so pokazali, da so anketiranci ocenili nekoliko
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višji znesek razporeditve resursov v primeru prijave suma prevare sporočene neanonimno.
b)

Visok vpliv grožnje na ugled preiskovalca
Tabela 25: Parni t-test osnovna statistika (razporeditev resursov pri visokem vplivu)

način poročanja

povprečje

standardni odklon

standardna napaka povprečja

anonimno

366,76

327,698

56,200

Ne-anonimno

380,59

330,435

56,669

Vir: Lasten izračun

Iz kvadratka povprečje (Mean), ki predstavlja vzorčno aritmetično sredino, lahko
razberemo, da je povprečen odgovor pri anonimnem načinu poročanja 366,76 ter pri neanonimnem načinu poročanja 380,59 enot. V vzorcu je torej vzorčna aritmetična sredina
za ne-anonimno poročanje večja od vzorčne aritmetične sredine za anonimno poročanje.
Iz zgornjega izračuna vidimo, da se pojavljajo minimalne razlike v povprečju med
anonimnim in ne-anonimnim poročanjem. Nadalje smo izračunali, ali so le-te tudi
statistično značilne. Za izračun smo uporabili t. i. »parni t-test«.
Tabela 26: Parni t-test (razporeditev resursov pri visokem vplivu)
razlika v paru

standardna
standardni
napaka
povprečje
odklon
povprečja
anonimno /

-13,82

167,86

28,79

95 % interval
zaupanja
nižji

višji

t

df

pvrednost

-72,39

44,74

-0,48

33,00

0,63

ne-anonimno
Vir: Lasten izračun

Iz Tabele 26 je razvidno, da razlike niso statistično značilne, saj je p-vrednost večja kot
0,05. Zaradi primerjave s predhodno raziskavo upoštevamo, da je 1 enota = $100. Iz
izračuna je razvidno, da so anketiranci ocenili, da bi za anonimno prijavo uporabili
$36.680, za ne-anonimno prijavo pa $38.060 (razlika v višini $1.380). Rezultati
raziskave so pokazali, da so anketiranci ocenili višji znesek razporeditve resursov v
primeru prijave suma prevare, sporočene ne-anonimno.
Primerjava med obema raziskavama:
Iz samega strokovnega članka primerjalne raziskave je razvidno, da so podani tudi
rezultati povprečne vrednosti razporeditve resursov pri nizkem in pri visokem vplivu
grožnje na ugled preiskovalca.
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Naredili smo primerjavo povprečne vrednosti razporeditve resursov nadaljnje raziskave
suma prevare preko različnega načina poročanja v primeru nizkega in visokega vpliva
grožnje na ugled preiskovalca.
Tabela 27: Primerjava ocenjevanja razporeditve resursov
anonimno
primerjalna
raziskava

naša
raziskava

ne-anonimno
primerjava

primerjalna
raziskava

naša
raziskava

primerjava

nizek vpliv

$33.330

$52.973

$19.643

$47.500

$56.730

$9.260

visok vpliv

$15.910

$36.680

$20.770

$31.500

$38.060

$6.560

razlika

$17.420

$16.293

/

$16.000

$18.670

/

Vir: Lasten izračun

Kot je iz Tabele 27 razvidno, so anketiranci v naši raziskavi ocenili višjo razporeditev
resursov nadaljnje raziskave suma prevare kot anketiranci v primerjalni predhodni
raziskavi tako v primeru nizkega kakor tudi v primeru visokega vpliva grožnje na ugled.
5.4.3 Percepcija poročanih sumov prevar preko različnih načinov poročanja
V nadaljevanju raziskave smo anketirancem zastavili še dve vprašanji, s katerimi smo
želeli pridobiti še dodatne informacije o percepciji poročanih sumov prevar preko
anonimnega in ne-anonimnega načina poročanja. Prav tako smo s pomočjo rezultatov
poskušali bolje razumeti ugotovitve, ki smo jih pridobili za potrditev in zavrnitev
posameznih postavljenih hipotez.
Prvo vprašanje, na katerega so odgovorili anketiranci, se je glasilo:
 Kaj menite, kateri tip poročanja je za preiskovalca časovno bolj zahteven –
anonimni tip ali ne-anonimni tip poročanja?
Anketiranci so odgovorili z oceno od -5 do 5, pri čemer je ocena -5 pomenila, da
ocenjujejo, da je ne-anonimni način poročanja za preiskovalca bolj zahteven, ocena 5 pa
je pomenila, da ocenjujejo, da je anonimni način poročanja za preiskovalca bolj
pomemben.
Na podlagi analize ugotavljamo, da so anketiranci ocenili, da je anonimni način
poročanja bistveno bolj zahteven kot ne-anonimni način poročanja, in sicer je
povprečna ocena 3,9.
Drugo vprašanje, na katerega so odgovorili anketiranci, se je glasilo:
 Kaj menite, kateri tip poročil je težje raziskovati – anonimni ali ne-anonimni
tip poročanja?
Anketiranci so odgovorili z oceno od -5 do 5, pri čemer je ocena -5 pomenila, da
ocenjujejo, da je ne-anonimni način poročanja težje raziskovati, ocena 5 pa je pomenila,
da ocenjujejo, da je anonimni način poročanja težje raziskovati.
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Na podlagi analize ugotavljamo, da so anketiranci ocenili, da je anonimni način
poročanja težje raziskati kot ne-anonimni način poročanja, in sicer je povprečna ocena
3,2.
Iz obeh zgornjih rezultatov ugotavljamo, da anketiranci ocenjujejo, da so sumi prevar
sporočeni preko anonimnih načinov poročanja tako časovno bolj zahtevni kakor tudi
težji za preiskovanje.

5.5 Sinteza ključnih ugotovitev
Na ameriškem področju finančni regulatorji vzpodbujajo in ščitijo zaposlene, ki
razkrivajo nepravilnosti iz naslova finančnih prestopkov (Hunton in Rose 2011, 94 po
SEC, 2009). V prizadevanju, da bi zmanjšali osebno tveganje žvižgača, ameriški zakon
Sarbanes-Oxley zahteva, da javne organizacije zagotavljajo tudi anonimne načine
poročanja sumov prevar (Hunton in Rose 2011, 94). V slovenskem prostoru je z uvedbo
novega bančnega zakona Zban-2 (140. člen) v letu 2015 postalo v bančnem sektorju
zakonsko obvezno vzpostaviti načine poročanja o kršitvah ter zagotoviti ukrepe, s
katerimi se preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike neprimerne
obravnave zaposlenih, ki so podali prijavo suma prevare. Slovenska zakonodaja posebej
ne zahteva postavitve anonimnih načinov poročanja o sumih prevar. V drugih sektorjih
zakonske podlage za vzpostavitev sistema poročanja o sumih prevar nismo zasledili.
Z vidika preiskovalcev sumov prevar smo raziskali, kakšen vpliv na kredibilnost
žvižgaških prijav ter na porazdelitev resursov za nadaljnje preiskovanje le-teh ima
različen način poročanja, torej anonimen oziroma ne-anonimen. Prav tako smo preverili,
kakšen je vpliv grožnje na ugled preiskovalca na zaznano kredibilnosti in porazdelitev
resursov za nadaljnje preiskovanje le-teh, torej v primeru, da je vpliv grožnje na ugled
preiskovalca nizek oziroma visok.
Naša raziskava je temeljila na petih glavnih hipotezah, od katerih so bile tri razdeljene
na dva dela, kar pomeni, da smo v osnovi raziskovali osem hipotez. Rezultati naše
raziskave kažejo, da so bile štiri hipoteze statistično potrjene in štiri zavrnjene. Vsi
anketiranci so potrdili, da je v njihovi organizaciji vzpostavljen način poročanja o sumih
prevar (H1). Anketiranci so zaznali, da so anonimne prijave manj kredibilne kot neanonimne prijave (H2a), hipotezo tudi statistično potrdimo. Prav tako so dodelili manj
resursov za nadaljnjo raziskavo anonimne kakor ne-anonimne prijave (H2b), vendar pa
le-ta hipoteza ni potrjena, saj je razlika med dodeljenimi resursi statistično neznačilna.
Anketiranci so, v primeru soočenja z višjim vplivom grožnje na svoj ugled, ocenili
kredibilnost sporočenega suma prevare (H3a) in razporeditev resursov za nadaljnje
preiskave (H3b) nižje, kot pa tisti, ki so se soočili z nižjim vplivom grožnje na svoj
ugled. Vendar pa prav tako hipoteze H3b ne potrdimo, saj razlike niso statistično
značilne. Rezultati nadalje kažejo, da ne obstaja medsebojni učinek različnih načinov
poročanja in vpliva grožnje na ugled (H4a in H4b) v povezavi z oceno kredibilnosti in
razporeditvijo resursov za nadaljnjo preiskavo. Na koncu rezultati analize poti kažejo,
da imajo učinki različnega načina poročanja in vpliva grožnje na ugled vpliv na
razdelitev resursov preko različne zaznave kredibilnosti (H5).
Rezultati predhodne primerjalne raziskave pa kažejo, da so anketiranci zaznali, da so
anonimne prijave manj kredibilne kot ne-anonimne prijave (H2a) in da so dodelili manj
resursov za nadaljnjo raziskavo anonimne kakor ne-anonimne prijave (H2b). Poleg tega
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so anketiranci v primeru, ki so se soočili z višjim vplivom grožnje na njihov ugled,
ocenili kredibilnost sporočenega suma prevare (H3a) in razporeditev resursov za
nadaljnje preiskave (H3b) nižje, kot pa tisti, ki so se soočili z nižjim vplivom grožnje na
njihov ugled. Rezultati nadalje kažejo interaktivni učinek različnih načinov poročanja in
vpliva grožnje na ugled tako, da povečan vpliv grožnje na ugled zmanjšuje kredibilnost
anonimnega poročanja (H4a) ter zmanjšuje razporeditev resursov v primeru
anonimnega poročanja (H4b). Na koncu rezultati analize poti kažejo, da imajo učinki
različnega načina poročanja in vpliva grožnje na ugled vpliv na razdelitev resursov
preko različne zaznave kredibilnosti (H5) (Hunton in Rose 2011, 95). Pred izdajo
magistrskega dela je bilo ugotovljeno, da je bil znanstveni članek (Hunton in Rose
2011), ki je bil uporabljen za namen predhodne primerjalne raziskave, umaknjen iz
objave, in sicer meseca septembra 2015, zaradi nepredložitve izvornih podatkov –
dokazil raziskave. Omenjeno dejstvo ne vpliva na našo raziskavo, saj je le-ta bila
izvedena samostojno, na podlagi podatkov pridobljenih v slovenskem prostoru ter z
interpertacijo rezultatov različnih statističnih kazalcev.
Rezultati naše raziskave kažejo, da so preiskovalci pripisali nižjo stopnjo kredibilnosti
in dodelili manj preiskovalnih resursov anonimnim prijavam suma prevare v primerjavi
z ne-anonimnimi. Prav tako so bile ocene kredibilnosti in dodelitve resursov nižje pri
obeh, anonimnem in ne-anonimnem poročanju, ko je prijava suma prevare kazala na
potencialno višji vpliv v primerjavi z manjšim vplivom grožnje na ugled preiskovalca.
Razporeditev resursov za nadaljnje preiskovanje prejetih sumov prevar je bilo v vseh
primerih ocenjeno zelo podobno, saj so razlike v oceni zelo majhne. Razlika med
ocenjeno razporeditvijo resursov za anonimna in ne-anonimna poročanja brez
upoštevanja vpliva grožnje na ugled preiskovalca je v višini $2.735, v primeru nizkega
vpliva v višini $3.757 ter v primeru visokega vpliva grožnje na ugled v višini $1.380.
Razlika pri razporeditvi resursov ne glede na način poročanja pa je v primeru nizkega in
visokega vpliva grožnje na ugled preiskovalca v višini $13.500. Glede na to, da
nadaljnje raziskave podlag oziroma razlogov ocen razporeditve višine resursov nismo
raziskovali, z gotovostjo ne moremo trditi, zakaj so bile podane takšne ocene. Razloge
bi pa lahko iskali v večjem zavedanju slovenskih preiskovalcev na poročanje sumov
prevar preko različnih načinov poročanja oziroma, da le-ti menijo, da je manj
pomembno, iz katerega vira so prišli namigi oziroma da vpliv grožnje na njihov ugled
ne predstavlja tako velikega učinka oziroma posledice.
Prav tako menimo, da so razlike v oceni majhne predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj
preiskovalcev sumov prevar. Čeprav preiskovalci ocenijo, da je kredibilnost poročanega
suma prevar preko anonimnega načina nižja ter da so anonimne prijave časovno bolj
zahtevne in težje za raziskovati, namenijo podobno višino resursov za nadaljnje
preiskovanje le-teh. Predpostavljamo, da je razlog lahko tudi ta, da se, kljub
vzpostavljenim načinom za poročanje sumov prevar, poroča relativno nizek odstotek leteh in preiskovalci preiskujejo večino, če ne vse prejete sume prevar.
Rezultati kažejo, da bi bilo povečanje kredibilnosti anonimnih prijav koristno, ker ocene
kredibilnosti vplivajo nadalje na razporeditev preiskovalnih resursov. Vendar pa smo
tudi ugotovili, da so ocene kredibilnosti tudi nekoliko pod vplivom grožnje na ugled
preiskovalca. Če uporabijo preiskovalci anonimnost poročanja kot izgovor za nižjo
oceno kredibilnosti v primeru varovanja svojega osebnega ugleda, potem bi izboljšave v
dejanski kredibilnosti anonimnih prijav prinesle nekaj prednosti/izboljšav.
69

Vpliv grožnje na ugled ustvarja konflikte interesov, saj dajejo preiskovalci prednost
svojemu ogledu pred poklicnimi obveznostmi in zdi se, da anonimno poročanje daje
takšnim preiskovalcem možnost, da dodelijo le-tem nižjo kredibilnost. Po drugi strani
pa anonimni načini vzpodbujajo poročanja, saj je neporočanje o kršitvah bolj resno kot
neuspeh pri preiskovanju poročanih sumov prevar (Hunton in Rose 2011, 95).

5.6 Odprti problemi in izhodišča za nadaljnje delo
Ker je bila naša raziskava usmerjena le v finančne institucije v Sloveniji ter da so bili
odzivi slabši od pričakovanih (predvsem predstavnikov bank, hranilnic in zavarovalnic),
menimo, da bi bilo smiselno omenjeno raziskavo razširiti na vse organizacije v
Sloveniji ter k raziskavi povabiti vse notranje in zunanje revizorje ter strokovnjake, ki
so ukvarjajo s preiskovanjem sumov prevar.
Na podlagi prejetih rezultatov in ugotovitev menimo, da bi bilo potrebno našo raziskavo
razširiti in pridobiti še dodatne podatke glede dejanskega stanja poročanja sumov prevar
in raziskovanja le-teh v slovenskem prostoru. Omenjene informacije bi lahko podprle
posamezne ugotovitve in pomagale pri razlagi naše raziskave. Z razširitvijo
raziskovalnih oziroma anketnih vprašanj bi pridobili podrobnejše podatke, kot npr.
zakaj so anketiranci ocenili razporeditev resursov za nadaljnje raziskovanje prejetih
sumov prevar v vseh predstavljenih primerih brez bistvenih razlik.
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE
Tako finančne kakor tudi druge organizacije se v zadnjih letih neprestano soočajo z
različnimi vrstami prevar. Organizacije so vsakodnevno izpostavljene različnim
prevaram, ki jih najpogosteje poganja pohlep in od katerih so nekatere razkrite, zopet
druge pa za vedno ostajajo skrite. ACFE (2016, 4) navaja, da povprečna organizacija iz
naslova prevar izgubi 5 % letnega prihodka.
Namen magistrskega dela je bil preučitev področja prevar s poudarkom na različnih
načinih poročanja o sumih prevar, in sicer anonimnem in ne-anonimnem ter preučitev,
kateri način poročanja je najprimernejši. Magistrsko delo smo razdelili na dva dela, in
sicer na teoretični in empirični del.
V teoretičnem delu smo pri preučevanju tako domače kakor tudi tuje literature
ugotovili, da je prevara pojem, ki ima več definicij. Najpogostejša oziroma skupna
točka vsem definicijam je, da je prevara namerno dejanje, ne glede na to, kdo jo izvede
ter da je prevara nepošteno ravnanje posameznika ali skupine. Vsekakor pa je potrebno
razlikovati med napako, ki je nenamerno dejanje ter prevaro, ki je storjena z določenim
namenom.
V različni tuji in slovenski literaturi so vrste prevar različno opredeljene, in sicer so
ponekod obravnavane zgolj glavne vrste prevar, drugod pa so opisane in obravnavane
vse možne prevare. Pri preučevanju različne literature smo ugotovili, da le-te v veliki
meri povzemajo opredelitve osnovnih vrst prevar po Managing the Business Risk of
Fraud (2008) ter po ACFE (2016, 11), ki prevare deli na tri glavne vrste: napačno
poročanje oziroma namerno prikrojevanje računovodskih poročil, krajo ali nezakonito
prisvajanje resursov ter korupcijo ali podkupovanje.
Ugotovitve iz področja preučevanja trikotnika prevar so, da morajo obstajati vsi trije
elementi (priložnost, motiv in racionalizacija), da se prevara zgodi. Če kateri od
elementov ne obstaja, se prevara običajno ne zgodi. Po podatkih iz različnih predhodno
opravljenih raziskav se največ prevar zgodi ravno v finančnem sektorju ter, da največ
prevar zagrešijo zaposleni, vendar pa le-te zneskovno niso tako visoke kot prevare, ki
jih zagrešijo lastniki.
Vsaka organizacija naj bi zasledovala cilj zmanjševanja tveganja nastanka prevar.
Ocenjevati je potrebno tveganja za nastanek prevar in se odzvati z ukrepi, ki ta tveganja
znižujejo in onemogočajo oziroma zmanjšujejo ustvarjanje priložnosti za nastanek leteh.
Kot je iz različnih raziskav razvidno, so namigi še vedno najbolj razširjen način
odkrivanja sumov prevar. Namigi so preprosto povedano poročanje po različnih načinih
različnim odgovornim osebam zaznani sumi prevar.
Poročanje o sumih prevar ali t. i. žvižgaštvo je namerno razkrivanje dejavnosti oziroma
aktivnosti, za katere se meni, da so neetične, nezakonite, nevarne itd. Poročevalci
sumov prevar so lahko na eni strani notranji (sedanji in bivši zaposleni, lastniki itd.) ter
na drugi strani zunanji (stranke, dobavitelji, konkurenca itd.). Tuja in domača literatura
generalno razlikujeta med anonimnimi in ne-anonimnimi načini poročanja, kar pomeni
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da v prvem primeru identiteta poročevalca sumov prevar ni razkrita, v drugem primeru
pa je razkrita. Za oba načina poročanja ni določeno, na kakšen način morata biti urejena
in je to dejansko odločitev organizacije same.
V empiričnem delu pa smo želeli ugotoviti, ali imajo finančne ustanove v Sloveniji
vpeljane načine poročanja suma prevar, kakšne načine poročanja imajo vgrajene in
kakšen vpliv na pomembnost pristopa k preiskavi prijave suma prevare ima izbrani
način poročanja. Ključno vprašanje naloge je najti odgovor na vprašanje, kateri načini
poročanja o sumu prevare so najprimernejši z vidika učinkovitega in uspešnega
preiskovanja suma prevare v finančnih inštitucijah v Sloveniji.
Za ta namen smo si zastavili pet generalnih hipotez na podlagi predhodne raziskave
ACFE ter Huton in Rose, od katerih smo tri razdelili na dva dela, kar pomeni, da smo
preiskovali osem hipotez.
Hipoteza 1 je bila potrjena, saj je 100 % udeležencev potrdilo, da imajo v organizaciji
vzpostavljene načine poročanja o sumih prevar, 83 % jih je odgovorilo, da imajo
vzpostavljena oba načina poročanja. 100 % potrditev vzpostavljenosti poročanja o sumu
prevar predstavlja zelo visoko zavedanje posameznih organizacij glede omenjene
problematike. Vsekakor pa je potrebno omeniti, da je za bančni sektor vzpostavitev
sistema obveščanja o kršitvah tudi zakonsko zahtevana, in sicer je omenjeno zahtevano
z veljavnostjo Zakona o bančništvu – 2 od 14. 5. 2015 dalje (140. člen Zban-2).
Hipoteza 2a je bila prav tako potrjena, saj so udeleženci raziskave ocenili višjo
kredibilnost v primeru prijave suma prevare sporočene ne-anonimno kakor sporočene
prijave suma prevare anonimno. Medtem ko pa je bila hipoteza 2b ovržena, saj kljub
temu, da so udeleženci raziskave ocenili, da bi sumu prevare, prejete preko neanonimnega načina, namenili več resursov za nadaljnjo preiskavo, pa je bila ta razlika
minimalna in s tem statistično neznačilna.
Hipoteza 3a je bila prav tako potrjena, saj so udeleženci raziskave ocenili višjo
kredibilnost v primeru nižjega vpliva kakor v primeru višjega vpliva grožnje na ugled.
Medtem ko pa je bila hipoteza 3b ovržena, saj kljub temu, da so udeleženci raziskave
ocenili, da bi sumu prevare v primeru nižjega vpliva grožnje na ugled namenili več
resursov za nadaljnjo preiskavo, pa je bila ta razlika minimalna in s tem statistično
neznačilna.
Med poročanjem v primeru nizkega vpliva oziroma v primeru visokega vpliva grožnje
na ugled preiskovalca ter različnih načinov poročanja ni statističnih razlik, zaradi tega
hipotezi 4a in 4b ne potrdimo.
Rezultati kažejo, da zaznana kredibilnost deluje kot posredovana spremenljivka.
Anonimnost načina poročanja in vpliv grožnje na ugled preiskovalca vplivajo na oceno
kredibilnosti, različne ocene kredibilnosti pa privedejo do različnih dodelitev nadaljnjih
resursov za preiskavo. Anonimne prijave štejejo kot manj kredibilne, nizke ravni
kredibilnosti pa se nato uporabijo za utemeljitev nižjih preiskovalnih resursov, zaradi
tega smo hipotezo 5 potrdili.
Menimo, da smo z opravljenimi raziskovalnimi metodami pridobili ustrezne rezultate, s
katerimi smo potrdili oziroma zavrnili postavljene hipoteze. Glavna ugotovitev
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raziskave je, da so preiskovalci ocenili ne-anonimno poročanje kot bolj kredibilno in so
mu namenili tudi več resursov za nadaljnje preiskovanje. Razlike med ocenjenimi
vrednostmi pa so minimalne, kar lahko tudi pomeni, da preiskovalcem načini, iz katerih
prejmejo sum prevare, ne predstavljajo bistvene razlike zaradi premalo izkušenj na tem
področju ali zaradi relativno majhnega števila prejetih prijav sumov prevar.
Magistrsko delo bi zaključili z mislijo Wendy Addison (Transparency International the
global coalition against corruption 2012):
»I was scared. I knew that speaking out could cost me everything – but I had to find the
courage to do so anyway. How else could I expect change?«
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PRILOGE
Primer elektronskega sporočila poslanega udeležencem raziskave
--------------------------------------Spoštovani,
sem Petra Finžgar, magistranka na znanstveno magistrskem študiju na Ekonomsko
poslovni fakulteti v Mariboru.
Vljudno bi vas prosila za 10 minut vašega dragocenega časa za izpolnitev anketnega
vprašalnika na temo poročanja sumov prevar preko različnih kanalov poročanja.
Za namen izdelave znanstveno magistrskega dela bi z omenjenim anketnim
vprašalnikom želela opraviti raziskavo in s tem spoznati prakso v slovenskih institucijah
(mentor pri nalogi je dr. Iztok Kolar). Vprašalnik je sestavljen iz dveh sklopov, in sicer
se prvi sklop nanaša na dejansko stanje v vaši organizaciji, drugi sklop pa predstavlja
hipotetično situacijo.
Vaše mnenje v raziskavi je pomembno in koristno za spoznavanje, kje se nahaja
Slovenija na področju dojemanja in reagiranja preiskovalcev na poročanje sumov
prevar. Hvaležna bom za celotno izpolnjen anketni vprašalnik.
Za izvedbo ankete sem uporabila aplikacijo 1KA zaradi številnih prednosti in
upravljanja, hkrati pa tudi zagotovili anonimnost vaših odgovorov (podrobno o 1KA
na https://www.1ka.si). V anketi ne postavljam vprašanj, ki bi na kakršenkoli način od
vas zahtavala razkritje zaupnih podatkov.
Anketa je popolnoma anonimna, dosegljiva na povezavi https://www.1ka.si/a/76606 in
bo aktivna za izpolnjevanje do 20.01.2016. Zbrani podatki bodo namenjeni predstavitvi
izidov le preko skupnih ugotovitev za vse v naš vzorec vključene organizacije. Z
zbranimi podatki bom ravnala skrbno.
V anketo sem vas izbrala, saj ste glede na javno objavljene podatke (Slovenski inštitut
za revizijo, The Institute of Internal Auditors – Slovenski inštitut, spletne strani vaše
organizacije) oseba z izkušnjami na področju moje raziskave.
Prav tako bi vas lepo prosila, če lahko to elektronsko sporočilo posredujete še vašim
sodelavcem v notranji reviziji in službo, ki se ukvarja s prejemanjem in raziskovanjem
sumov prevar oziroma področjem skladnosti poslovanja (compliance). Za čim bolj
kvalitetno opravljeno raziskavo bi namreč potrebovala čim večje število izpoljnjenih
anketnih vprašalnikov.
Za vsa morebitna dodatna pojasnila in vprašanja sem na voljo na e-naslovu:
petra.fin@gmail.com.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljam,
Petra Finžgar
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Poročanje suma prevare po različnih kanalih
a) Demografska vprašanja
Q1 - Spol:
Moški
Ženski
Q2 - V katero starostno skupino spadate?
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
nad 61 let
Q3 - Koliko let delovnih izkušenj imate?

let
Q4 - Koliko časa ste že zaposleni v trenutni organizaciji?

let
Q5 - Na katerem področju ste trenutno zaposleni?
bančna organizacija
zavarovalniška organizacija
leasing organizacija
borznoposredniška organizacija
družba za upravljanje
drugo:
Q6 - Na kakšnem področju ste zaposleni?
notranja revizija
organizacijska enota, ki preiskuje prevare
skladnost poslovanja
drugo:
Q7 - Na kakšnem položaju ste zaposleni?
vodja organizacijske enote
sodelavec v organizacijski enoti
drugo:
b) Poročanje sumov prevar
Q8 - Ali je v organizaciji vzpostavljen kanal poročanja sumov prevare?
da
ne
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if (Q8: da )
Q9 - Kakšen tip kanala za poročanje je vzpostavljen?
anonimen tip kanala za poročanje
ne-anonimen tip kanala za poročanje
oboje
Q10 - Kdo v vaši instituciji sprejema različna poročila o sumu prevare ter odloča o pregledu prejete
informacije?
organizacijska enota, ki je odgovorna za upravljanje s tveganji prevar
služba notranje revizije
funkcija skladnosti poslovanja
drugo:
if (Q8: ne )
Q11 - Ali bo organizacija v naslednjem obdobju vzpostavila kanal poročanja o sumu prevare?
da
ne
if (Q11: da )
Q12 - Kakšen tip kanala za poročanje bo vzpostavljen?
anonimen tip kanala za poročanje
ne-anonimen tip kanala za poročanje
oboje
Q13 - Kdo v vaši instituciji bo sprejemal različna poročila o sumu prevare ter bo odločal o pregledu
prejete informacije?
organizacijska enota, ki je odgovorna za upravljanje s tveganji prevar
služba notranje revizije
funkcija skladnosti poslovanja
drugo:
še ni določeno
c) Primer za raziskavo (hipotetičen primer):
Vaša organizacija ima vzpostavljene tako anonimne kakor tudi ne-anonimne kanale poročanja o
sumu prevar. O sumu prevar lahko poročajo vsi zaposleni, ki se sami odločajo kakšen kanal za
poročanje bodo izbrali. Ste vodja organizacijske enote v katero direktno prihajajo anonimna in neanonimna poročila o sumu prevare. Prav tako ste pooblaščeni, da pregledate dobljeno prijavo,
pridobite dodatne informacije glede področja prijave ter opravite morebitno raziskavo. Glede na
to, daste pri svojem delu neodvisni in glede na svojo strokovno presojo sami določate pomembnost
dobljene prijave ter kapacitete (število zaposlenih) in čas, ki jih boste namenili omenjeni
preiskavi. Ob koncu leta 2015 ste prejeli interno prijavo suma prevare, in sicer se prijava nanaša
na nepravilnosti pri knjiženju posameznih stroškov, ki izhajajo iz določenih pogodb. Iz prijave je
razvidno, da so bili zneski v pogodbah prenapihnjeni, knjiženje pa je bilo opravljeno v skladu s
standardi (zunanji revizorji pri letnem revidiranju morebitne nepravilnosti ne bi zaznali). Nadalje
je iz prijave razvidno, da je v aktivnost vpleteno predvsem vodstvo določene organizacijske enote.
Omenjeno bi glede na prijavo imelo tudi vpliv na končne izkaze družbe.
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Q14 - Označite kakšno oceno kredibilnosti bi pripisali anonimnemu oziroma ne-anonimnemu
poročanju suma prevare (kjer 0% pomeni popolnoma nekredibilno, 50% zmerno kredibilno ter
100% popolnoma kredibilno).
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Prijava suma
prevare je
sporočena
anonimno. Iz
prijave prav tako ni
bilo možno razbrati
kdo je poročal.
Prijava suma
prevare je
sporočena neanonimno. Iz
prijave je razvidno,
kdo jo je sporočil.
Q15 - Vaša organizacija ocenjuje stroške izrednih aktivnosti v zneskih (v to je všteto tako čas kakor
tudi preiskovalci). Predpostavljamo, da imate za posamezne »izredne« aktivnosti v letu 2015
planiran znesek v višini 1000 enot. Na koncu leta 2015 imate na voljo še celotni znesek 1000 enot.
Vaša organizacija deluje tako, da vse kar v letu 2015 ne koristite za »izredne« aktivnosti lahko
prenesete v naslednje leto.

Koliko sredstev bi namenili za preiskavo
anonimne prijave?
Koliko sredstev bi namenili za preiskavo
ne-anonimne prijave?
Q16 - Izvedena je bila prijava suma prevare, ki se nanaša na področje, ki ste garevidirali v letu
2015 ter pri pregledu niste zasledili večjih nepravilnosti. Označite kakšno oceno kredibilnosti bi
pripisali anonimnemu oziroma ne-anonimnemu poročanju suma prevare (kjer 0% pomeni
popolnoma nekredibilno, 50% zmerno kredibilno ter 100% popolnoma kredibilno).
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Q17 - Izvedena je bila prijava suma prevare, ki se nanaša na področje, ki ste ga revidirali v letu
2015 ter pri pregledu niste zasledili večjih nepravilnosti.Vaša organizacija ocenjuje stroške izrednih
aktivnosti v zneskih (v to je všteto tako čas kakor tudi preiskovalci). Predpostavljamo, da imate za
posamezne »izredne« aktivnosti v letu 2015 planiran znesek v višini 1000 enot. Na koncu leta 2015
imate na voljo še celotni znesek 1000 enot. Vaša organizacija deluje tako, da vse kar v letu 2015 ne
koristite
za
»izredne«
aktivnosti
lahko
prenesete
v
naslednje
leto.

Koliko sredstev bi namenili za preiskavo
anonimne prijave?
Koliko sredstev bi namenili za preiskavo
ne-anonimne prijave?
Q18 - Kaj menite kateri tip poročanja je za preiskovalca časovno bolj zahteven – anonimen tip
aline-anonimen tip poročanja? Prosimoznačite, s tem, da ocena -5 pomeni anonimen tip poročanja,
ocena 0 pomeni, dani razlike, ocena 5 pa pomeni ne-anonimen tip poročanja.
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Q19 - Kaj menite kateri tip poročil je težje raziskovati – anonimen aline-anonimen tip
poročanja? Prosimoznačite, s tem, da ocena -5 pomeni anonimen tip poročanja, ocena 0 pomeni,
dani
razlike,
ocena
5
pa
pomeni
ne-anonimen
tip
poročanja.
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