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Program
• Sofistikovaná finančná kriminalita v úpadkoch
• Kategórie a schémy vyvádzania
• Ako sa maskuje vyvádzanie
• Ako získavať dôkazy

• Závery a odporúčania
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Sofistikovaná finančná kriminalita v úpadkoch
• Insolvenčné /konkurzné podvody
• Tunelovanie/vyvádzanie / schovávanie/ „odkláňanie“ majetku
• Daňové podvody
• Úpadkové trestné činy (podvody, poškodzovanie a uprednostňovanie veriteľov,
spôsobenie úpadku, pletichy/ machinácie v IK....)

• Komplexné finančné podvody
• Zločinné spolčenie
• Skresľovanie údajov o hospodárení

• Zneužitie informácií v obchodnom styku
• Sprenevera, krádeže...
• Krádeže citlivých dát a identity
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Stav - úpadkové trestné činy v ČR
• Štatistické údaje polície ČR o kriminalite za roky 2010 až 11/2016:
Priemerná výška škody
v tis. Kč/objasnený prípad

2010

2011

2012

2013

2014

2015

pletichy v insolvenčním řízení (§ 226)

poruš. povin. v insolv. řízení (§ 225)

1-11/

Celkem

2016
0

2 500

400

18

49

280

4 827

132

1

936

poškozování věřitele (§ 222)

6 359

6 204

3 340

8 269

2 595

4 426

2 904

4 870

způsobení úpadku (§ 224)

4 094

3 943

4 787

1 215

3 879

4 737

542

3 498

zvýhodňování věřitele (§ 223)

3 479

1 513

3 088

2 157

4 142

1 319

3 174

2 760

767

817

1 142

785

744

891

595

820

podvod (§ 209)
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Rozhodný moment
Fáza vyvádzania majetku
2012

Firme sa nedarí,
straty každý rok

2013
Faktický
úpadok

Firma získa financovanie
od banky

Akcionári si uvedomia, že
už to nezvládnu a že
firma mieri k zániku

2014

2016

2015
Insolvenčný
návrh

Podanie insolvenčného
návrhu na súd

Reorganizácia
alebo konkurz

Koniec IK,
likvidácia
firmy

Súd prehlási úpadok
Schôdza veriteľov
Prieskumné konanie
Insolvenčný správca
Veriteľský výbor
Prihlasovanie pohľadávok

Ak konkurz: predaj
majetkovej podstaty
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Fázy vyvádzania aktív
Tlak banky,
pozastavenie
financovania, strata
zákaziek,...

Zakladanie SPV,
vytváranie sietí firiem,
využívanie štruktúr
špecialistov, prevody
majetku

Insolvenčné konanie,
likvidácia dokumentácie,
prevody na nekontaktné
osoby

Rozhodný
moment /
firma sa nedá
zachrániť

Príprava
schém
Realizácia –
vyvádzanie
majetku

Zakrývanie,
maskovanie

Najatie právnikov,
expertov, špecialisti na
konkurz, poradcovia,
znalci

Proces vyvádzania
majetku
Anti-datovanie,
falšovanie
účtovníctva

Likvidácia
dôkazov
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Oblasti vyvádzania majetku
Nákup nepotrebného SW, provízia
spoločníkovi
Predaj spriazneným osobám za zlomok
hodnoty
Investície do fiktívnych realitných
projektov
Predaj za nevýhodných podmienok
Nákup nepotrebných nehnuteľností za
nevýhodných podmienok
Predaj podielov, predtým umelé zníženie
ich hodnoty

Aktíva

Dlhodobý
majetok
IT, SW

Pozemky, stavby

Kapitálové fondy

Cudzie zdroje

Podiely vo firmách
Poskytnuté pôžičky

Nákup nepotrebných zásob, predaj za
diskont

Obežné
Aktíva

Zálohy spoločníkovi, zápočet s fiktívnou
pôžičkou

Vlastný
kapitál

Vybavenie

Bezúplatné financovanie spriaznených
subjektov

Zápočty
Výmena za nebonitné pohľadávky
Postupovanie bonitných za diskont

Pasíva

Zásoby, tovar
Pohľadávky
Poskytnuté zálohy

Navýšenie kapitálu vkladom
nepotrebného majetku, následné
započítanie s pohľadávkou

Prijatie fiktívnej pôžičky od spoločníka do
pokladne
Následne zápočet s reálnou pohľadávkou
(napr. z titulu poskytnutej zálohy)
Zápočty záväzkov napr. spriaznených osôb

Záväzky ku
spoločníkom
Obchodné záväzky
Iné záväzky
Bankové úvery

Prijatie fiktívnych pôžičiek od
obskúrnych firiem na:
1. zaistenie majetku,
2. ovládnutie IK
Prevzatie záruk za tretie strany
bez protiplnenia
(napr. za spriaznenou spoločnosťou)
Čerpanie úverov zaistených napr.
fiktívnymi pohľadávkami
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Oblasti vyvádzania majetku
Náklady

Výnosy

Náklady

Výnosy

Nákup služieb (PR, marketing, právne, IT) od
spriaznených osôb
Prenájom dopravných prostriedkov a
vybavenia za vysoké ceny
Uzatvorenie zmluvy na dlhodobý prenájom (20
r) a úhrada (100 mil. Kč) dopredu

Zamestnávanie rodinných príslušníkov s
nadštandardným platom

Zníženie marže - predaj tovaru a vlastných
produktov cez sprostredkovateľov

Služby

Za predaj tovaru

Osobné náklady

Za predaj
vlastných
produktov

Čerpanie pôžičky, úveru s vysokými úrokovými
sadzbami
Predaj nehnuteľnosti dlžníka vlastníkovi, ten
ju spätne prenajme dlžníkovi

Nákladové úroky

Klientská báza
Ostatné výnosy

Poskytnutie pôžičky vlastníkovi na kúpu
nehnuteľnosti a tú spätne prenajme dlžníkovi
Platby fiktívnych pokút a penále z titulu
nedodržania zmluvných podmienok

Skontá, zľavy a
dobropisy

Ostatné náklady

Úrokové výnosy

Zníženie marže - poskytovanie diskontov,
zliav a dobropisov bez reálneho dôvodu

Zníženie ziskovosti a strata tržieb prevedenie biznisu /lukratívnych klientov
do spriaznenej firmy
Prenájom majetku spriaznenej firme bez
protiplnenia alebo nevýhodne
Financovanie inej /spriaznenej/ osoby bez
protiplnenia
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Trendy – maskovanie a realizácia
• Časovanie:
• Príprava a vyvádzanie už aj viac ako rok pred IK
• Väčšinou však do 6-9 mesiacov

• Účastníci
• Spriaznené osoby s neodhalenou väzbou na dlžníka
• Biele kone (sofistikovanejší systém spiacich firiem, pripravených poradenskými firmami, právnici v
orgánoch, off-shore/domáce SPV)

• Obskúrne spoločnosti poskytujúce „financovanie“ zaistené záložným právom na majetok dlžníka
• „Insolvenčný špecialisti“ (právnici, poradenské firmy) na vytvorenie schém a realizáciu

Trendy – maskovanie a realizácia
• Dokumentácia a dáta
• likvidácia kompromitujúcich listinných dokumentov a dát
• anti-datovanie a falšovanie
• často výmena účtovného SW krátko pred zahájením IK

• Transakcie:
• Sofistikovaná štruktúra transakcií cez sieť SPV
• Zložitá a kvalitne spracovaná právna dokumentácia

• Komplikované a nejasné podmienky plnenia (napr. opcie)
• Transakcie musia vyzerať ako štandardný biznis
• Významný nárast hotovostných transakcií z pokladne (často fiktívnych)
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Vyvádzanie v grafoch – fiktívne pokladničné transakcie

11

Vyvádzanie v grafoch – vývoj pohľadávok a záväzkov
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Vyvádzanie v grafoch – predaj tovaru
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Vyvádzanie v grafoch – zápočty
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Väzby – príklady
• Väzby obchodných partnerov na dlžníka
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Ako postupovať, keď je dôkazná núdza?
• Reálne bankové transakcie priamo od bánk

• Elektronické účtovné dáta na zabudnutých PC, serveroch, diskoch
• Analýza väzieb dlžníka s tretími stranami a identifikácia
spriaznených osôb
• Preverenie protistrán vo verejných zdrojoch
• eDiscovery – znovuobnovenie zmazaných diskov, vyhľadávanie
dokumentov, korešpondencie a dôkazov v elektronickej forme
• Rekonštrukcia účtovníctva z dostupných dokladov
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Závery - odporúčania
• Vedieť identifikovať schémy vyvádzanie majetku
• Zefektívniť model detekcie momentu úpadku dlžníka
• Zabezpečiť detailný monitoring ohrozeného dlžníka aj z verejných zdrojov (zmeny v majetku,
finančných parametroch , vlastníckej štruktúre...)

• Preverovať a rozkrývať väzby medzi dlžníkom, veriteľmi a obchodnými partnermi
• Identifikovať spriaznené osoby a strety záujmov
• „Follow the money“ – účtovníctvo je nespoľahlivé, zameranie na reálne bankové transakcie

• Vzdelávať OČvTK v oblasti odhaľovania schém sofistikovanej finančnej kriminality
• Medializovať a vzdelávať odbornú verejnosť (štatistiky, know-how, schémy, nástroje)
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Ďakujem za pozornosť!
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Kontakty
Ing. Ján Lalka, CFE
Managing Director
Opletalova 55
Prague 1

Czech Republic
M:

+420 737 235 595

Mailto: Jan.Lalka@surveilligence.com
Http:

www.surveilligence.com
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Surveilligence
• Forenzná butiková agentúra špecializovaná na vyšetrovanie a prevenciu podvodov v ČR a SR
• Na trhu od roku 2008
• Partner medzinárodnej siete vyšetrovacích a poradenských firiem Integrity Europe
• Aliancia a kontakty s vyšetrovateľmi podvodov po celom svete
• Partner pre významné advokátske kancelárie, globálne firmy, banky, insolvenčných správcov, Big4
• Naša hlavná špecializácia:
• Zložité a komplexné prípady tunelovania a vyvádzania majetku
• Vyšetrovanie podvodov top manažmentu/bielych golierov
• Komplexné preverovanie firiem a jednotlivcov/ background checks
• Insolvenčné podvody a podpora insolvenčných správcov
• Dohľadávanie aktív a majetku/asset tracing
• Preverovanie stretov záujmov a odhaľovanie neohlásených väzieb
• eDiscovery
• Forenzné analýzy dát
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