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Sondajul

KPMG Forensic a transmis rezultatele studiului 
internațional "Cine este fraudatorul tipic – Analiza KPMG 
asupra modelelor de fraudă la nivel global". Acest 
studiu vine ca o continuare a analizei comportamentului 
fraudulent din 2007, realizat la nivel European, care de 
aceasta dată obține informații din rețeaua globala de 
firme KPMG. 

Sondajul din 2011 încearcă să identifice modele globale 
în legătură cu indivizi care au comis activități de fraudă, 
valoarea fraudelor comise și durata pe parcursul căreia 
aceste fraude au fost înfăptuite. 

Sondajul din 2011 se bazează pe date agregate din o serie 
de 348 investigații de fraudă realizate de firmele membre 
ale rețelei KPMG în 69 de țări, în perioada  ianuarie 2008 
– decembrie 2010. Deși include anumite cazuri de interes 
public prezentate de presa, majoritatea investigațiilor 
nu au fost făcute publice. Doar acolo unde infracțiuni 
intelectuale au fost comise și unde făptuitorul era evident, 
am inclus acea investigație în analiză.

Rezultatele releva profilul fraudatorului tipic, atitudinea 
companiilor in ceea ce privește prevenirea fraudei și 
indicii care nu trebuie trecute cu vederea. Mai mult, 
creionează strategiile pentru a vă menține afacerea în 
siguranță. 

Studiul din 2011 arata ca fraudatorul tipic investigat de 
KPMG este: 

• Bărbat

• Are între 36 și 45 de ani

• Comite frauda împotriva angajatorului său

• Lucrează în cadrul Departamentul Financiar sau într-o 
poziție legată de financiar 

• Este un membru din conducerea superioară 

• Și este angajat de companie de mai mult de 10 ani 

• Iar, de cele mai multe ori, se asociază și cu alte părți. 

Frauda este în creștere, apărarea este 
în scădere

Sondajul indică faptul ca frauda și raportările false ale 
rezultatelor continuă să fie probleme în creștere. 

Dimpotrivă, răspunsurile la cazurile de fraudă devin 
mai puțin eficiente. Sistemele de control intern sunt 
acum considerabil mai slabe decât în 2007 și analizele 
managementului sunt mai puțin intense. Drept urmare, 
odată cu presiunile economice crescânde asupra 
indivizilor, incapacitatea de a acționa pe baza indiciilor 
și perioada prelungită între momentul începerii fraudei 
și detectarea ei, exista o probabilitate semnificativa ca 
fraudele nedetectate în prezent să apară în număr mare în 
următorii doi sau trei ani. 

Constatări principale

Profilul fraudatorului 

Fraudatorul tipic investigat de KPMG are o vârstă între 35 
și 45 de ani. Acest lucru este în concordanță cu studiul din 
2007. 

87 procente dintre fraudatori au fost bărbați, comparativ 
cu 85 procente fraudatori bărbați identificați în 2007. Se 
observă ca mai mulți fraudatori femei au fost obiectul 
investigațiilor noastre din cele doua continente americane 
și din Asia (22 și, respectiv 23 de procente), decât în 
cazurile investigate în Europa, Orientul Mijlociu și Africa  
(8 procente).

O poziție de încredere

Am observat o creștere a numărului de fraudatori la 
nivelul membrilor Consiliilor de Administrație, de la 
11 procente în 2007 la 18 procente în 2011, precum și o 
scădere a numărului de cazuri care implica directorii 
executivi, de la 49 de procente in 2007 la 35 de procente 
în 2011. O proporție mică, dar în creștere, o reprezintă 
cazurile în care sunt implicați membrii de la nivelul 
conducerii – în creștere de la 14 procente în 2007 la 18 
procente în 2011.

Semnificativă este și implicarea directorilor generali în 
activități fraudulente, care a crescut de la 11 procente in 
2007 la 26 de procente în 2011. 

Rata implicării directorului 
executiv în cazurile de fraudă 
este mai mult decat dublă în 
2011 față de 2007. Aceasta poate 
fi rezultatul creșterii presiunii 
față de executivi pentru a atinge 
obiective de performanță în 
perioada de recesiune.
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Având o poziție de încredere  
Am observat o creștere a numărului de fraudatori la nivelul membrilor Consiliilor de Administrație, de 
la 11 procente în 2007 la 18 procente în 2011, precum și o scădere a numărului de cazuri care implica 
directorii executivi, de la 49 de procente in 2007 la 35 de procente în 2011. O proporție mică, dar în 
creștere, o reprezintă cazurile în care sunt implicați membrii de la nivelul conducerii – în creștere de la 
14 procente în 2007 la 18 procente în 2011. 

Semnificativă este și implicarea directorilor generali în activități fraudulente, care a crescut de la 11 
procente in 2007 la 26 de procente în 2011.  

Unde lucrează fraudatorul 
36 de procente din fraudatorii investigați în 2011 lucrau pentru funcția financiară a companiei, urmați de 
angajați din funcția de vânzări/operațiuni în 2011.   

 
 

Timpul petrecut în organizație înainte de descoperire 
Sondajul arată încă odată faptul ca persoanele angajate de companie pentru perioade prelungite sunt cele 
mai predispuse la comiterea de fraude. În 2007, 51 de procente din fraudatori au lucrat pentru companie 
pentru mai mult de 5 ani, înainte ca fraudele să fie descoperite, din care 22 de procente lucrau pentru 
companie de 10 sau mai mulți ani.  

În 2011, s-a observat că 60 de procente din fraudatorii investigați, au lucrat pentru companie pentru mai 
mult de cinci ani înainte de descoperirea fraudei, din care 33 de procente lucrau pentru companie de 10 
sau mai mulți ani, înainte de descoperire.  

În medie, am observat că a fost nevoie de 3 ani între inițierea fraudei și descoperirea fraudei.  

Singur sau în colaborare  
În 2011, 61 de procente din fraudatorii investigați, au colaborat cu terțe parți (32 de procente în 2007). 
Cele mai întâlnite părți externe ale colaborărilor au fost:  

 Furnizori – 48 procente 
 Clienți – 22 procente. 

Uitându-ne la datele demografice ale studiului din 2011 s-a observat ca bărbații (64 procente) au fost 
mai mult dispuși sa colaboreze cu alte părți decât femeile (33 de procente).  

Unde lucrează fraudatorul

32 de procente din fraudatorii investigați în 2011 lucrau 
pentru funcția financiară a companiei, urmați de angajați 
din funcția de vânzări/operațiuni în 2011. 

Timpul petrecut în organizație înainte 

de descoperire

Sondajul arată încă odată faptul ca persoanele angajate 
de companie pentru perioade prelungite sunt cele mai 
predispuse la comiterea de fraude. În 2007, 51 de procente 
din fraudatori au lucrat pentru companie pentru mai mult 
de 5 ani, înainte ca fraudele să fie descoperite, din care 22 
de procente lucrau pentru companie de 10 sau mai mulți 
ani. 

În 2011, s-a observat că 60 de procente din fraudatorii 
investigați, au lucrat pentru companie pentru mai mult de 
cinci ani înainte de descoperirea fraudei, din care 33 de 
procente lucrau pentru companie de 10 sau mai mulți ani, 
înainte de descoperire. 

În medie, am observat că a fost nevoie de 3 ani între 
inițierea fraudei și descoperirea fraudei.

Singur sau în colaborare 

În 2011, 61 de procente din fraudatorii investigați, au 
colaborat cu terțe parți (32 de procente în 2007). Cele mai 
întâlnite părți externe ale colaborărilor au fost: 

• Furnizori – 48 procente

• Clienți – 22 procente.

Uitându-ne la datele demografice ale studiului din 2011 s-a 
observat ca bărbații (64 procente) au fost mai mult dispuși 
sa colaboreze cu alte părți decât femeile (33 de procente).

Motivația pentru fraudă

În cazurile investigate, s-a observat că cel mai important 
factor determinat a fost câștigul financiar personal, urmat 
de raportarea financiară fraudulentă. 

Presiunea crescuta de a atinge obiectivele financiare, 
protecția împotriva pierderii locului de muncă și creșterea 
bonusurilor au fost cele mai întâlnite motive pentru 
raportarea unor rezultate false. 

Delapidarea activelor (în general datorată deturnării 
de fonduri sau fraudei în achiziții) a reprezentat 43 de 
procente din fraudele analizate în 2011, la fel ca și în 
constatările studiului din 2007.

Lacune în apărare

Exploatarea controalelor interne de către fraudatori a 
crescut semnificativ de la 49% în 2007 până la 74% în 2011.

Multe fraude continuă să fie descoperite prin liniile de 
raportare informale și prin denunțări. În această privință, 
sondajul din 2011 a evidențiat următoarele:
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În cazurile investigate, s-a observat că cel mai important factor determinat a fost câștigul financiar 
personal, urmat de raportarea financiară fraudulentă.  

Presiunea crescuta de a atinge obiectivele financiare, protecția împotriva pierderii locului de muncă și 
creșterea bonusurilor au fost cele mai întâlnite motive pentru raportarea unor rezultate false.  

Delapidarea activelor (în general datorată deturnării de fonduri sau fraudei în achiziții) a reprezentat 43 
de procente din fraudele analizate în 2011, la fel ca și în constatările studiului din 2007.  

Lacune în apărare 
Exploatarea controalelor interne de către fraudatori a crescut semnificativ de la 49% în 2007 până la 
74% în 2011. 

Multe fraude continuă să fie descoperite prin liniile de raportare informale și prin denunțări. În această 
privință, sondajul din 2011 a evidențiat următoarele: 

 

Cum a fost descoperită frauda?   

Metode interne formale de detectare   
Verificări făcute de management 15.0% 
Linie formală de raportare a abaterilor 10.0% 
Audit intern 9.0% 
Superiori suspicioși 8.0% 
Alte controale interne 3.0% 
    
Metode informale de detectare   
Denunțare anonimă informală 14.0% 
Descoperire întâmplătoare 13.0% 
Plângerile clienților 5.0% 
Plângerile furnizorilor 3.0% 
    
Metode externe formale de detectare   
Autorități de reglementare 6.0% 
Alte controale externe 4.0% 
Audit extern 3.0% 
    
Altele   
Altele 7.0% 
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Cum a fost descoperită frauda

2011

Aproape 50% din fraude au fost 
expuse prin metode informale, din 
accident sau prin parati. Detectarea 
fraudei « din intamplare » nu este 
substitut la un risc robust – bazat pe 
controale care sunt revizuite in mod 
regulat de organizatie.
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Cum a fost descoperită frauda?

Metode interne formale de detectare

Verificări făcute de management 15,0%

Linie formală de raportare a 
abaterilor

10,0%

Audit intern 9,0%

Superiori suspicioși 8,0%

Alte controale interne 3,0%

Metode informale de detectare

Denunțare anonimă informală 14,0%

Descoperire întâmplătoare 13,0%

Plângerile clienților 5,0%

Plângerile furnizorilor 3,0%

Metode externe formale de detectare

Autorități de reglementare 6,0%

Alte controale externe 4,0%

Audit extern 3,0%

Altele

Altele 7,0%

Este îngrijorător să observăm ca jumătate din fraude 
au fost detectate prin denunțări (formale sau informale) 
sau din întâmplare. Acest lucru sugerează faptul că ori 
controalele interne lipsesc sau ca ele nu funcționează 
corespunzător. Cele mai multe fraude investigate au 
implicat exploatarea controalelor interne slabe.

Raportarea incidentelor de fraudă

Se observă o ezitare a companiilor de a face publice 
detalii privind frauda, exceptând situațiile în care acest 
lucru este cerut de legislație sau regulamente sau când 
materialitatea sau mărimea pierderii afectează rezultatele 
financiare ale perioadei curente sau ale perioadelor 
trecute, deja închise. Principalul motiv pentru această 
ezitare include teama de a pierde încrederea investitorilor, 
afectarea imaginii și potențiale amenzi din partea 
autorităților.

Analiza din 2011 relevă faptul că 77 de procente dintre 
investigațiile de fraudă efectuate, nu au fost niciodată 
făcute publice. Aceasta reticență în dezvăluiri poate fi 
mai departe ilustrată prin faptul că în ceea ce privește 
comunicarea internă a cazurilor, procentul a scăzut de 
la 50 de procente în 2007 la 46 de procente. Cazurile în 
care anunțuri detaliate privind frauda au fost comunicate 
intern, au scăzut semnificativ de la 35 de procente în 2007 
la 13 procente în 2011.

Aceste rezultate sugerează faptul că întreprinderile nu 
profită de oportunitatea care vine din învățare sau din 
instituirea unei culturii corporatiste cu zero toleranță față 
de fraudă. 

Comunicarea eficientă a unui incident de fraudă oferă 
oportunitatea conducerii de a transmite organizației și 
partenerilor de afaceri, un mesaj clar că frauda nu va fi 
tolerată.
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Indicii de avertizare

Companiile eșuează în mod clar în a interpreta indicii de 
avertizare: în 50 la sută din cazuri indiciile premergătoare 
asociate cu frauda existau, dar nu au fost luate în 
considerare – în creștere față de 21 de procente în 2007. 
Ignorarea acestor indicii reprezintă un mesaj către 
făptuitorii fraudelor să continue să facă asta fără a fi 
pedepsiți. Rareori o frauda este un eveniment unic: 96 de 
procente din fraudatorii din studiul pentru 2011 comiteau 
fraude în mod repetat – în creștere față de 91 de procente 
în 2007.

Indicii care nu trebuie ignorate

Vă prezentăm mai jos câteva indicii de avertizare care ar 
trebui urmărite:

• Există o relație dificilă și o posibilă lipsa de încredere 
între companie și auditorul intern/extern.

• Există mai multe aranjamente bancare în locul unui 
prestator unic – o posibila încercare de reducere a 
transparenței asupra finanțării companiei.

• Discreție excesivă cu privire la un departament, 
operațiunile sale și rezultatele financiare. Când se pun 
întrebări, răspunsurile și documentele suport sunt de 
regulă blocate sau reținute.

• Rotație de personal mare într-un anumit departament. 
E mult mai probabil ca angajații să comită frauda 
într-o companie cu moral scăzut și supraveghere 
inconsistentă.

• Anumite practici dintr-un departament nu sunt foarte 
clare și pot fi chiar ilegale sau non-etice. 

• Când e vorba de chestiuni ce țin de estimări 
financiare/tratament contabil, compania împinge în 
mod constant limitele/granițele.

• Directorii primesc bonusuri mari legate de 
îndeplinirea obiectivelor. O divizie sau un 
departament al companiei este văzut ca fiind foarte 
complex și neobișnuit de profitabil și atrage astfel 
atenția direcțiunii si a auditului.

• În altă parte a industriei, companiile se luptă și 
vânzările și/sau profitul sunt în descreștere. Afacerea 
dumneavoastră pare să meargă împotriva trendului.

• Creșterea în profitabilitate nu a reușit să ducă și la 
creșterea fluxurilor de numerar.

• Metode de plata complexe/neobișnuite; contractele 
între companie și anumiți furnizori/clienți pot fi 
încheiate deliberat într-un mod opac, pentru a 
ascunde adevărata lor natură.

• O operațiune îndepărtată, nemonitorizată efectiv de 
către sediul central.

Companiile eșuează în mod 
clar în a interpreta indicii de 
avertizare: în 50 la sută din 
cazuri indiciile premergătoare 
asociate cu frauda existau, dar 
nu au fost luate în considerare 

– în creștere față de 21 de 
procente în 2007. 
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Așa cum am văzut, sunt anumite caracteristici care 
personifică un fraudator. 

• Conștientizarea din partea angajatului cu privire la 
un alt fel de comportamente, poate ajuta companiile 
sa identifice fraudele mai ușor. Sunt de urmărit  
următoarele comportamente suspecte ale angajaților:

• Refuză sau nu-și dorește promovarea, fără sa dea o 
explicație rezonabilă 

• Are oportunitatea să manipuleze plățile de personal și 
recompensele

• Își ia concediu foarte rar

• Nu oferă sau refuză să creeze înregistrări sau 
informații, în mod voluntar sau la cerere

• Zvonuri/indicații stăruitoare cu privire la obiceiuri 
personale nepotrivite/dependențe/vicii

• Nu prezintă încredere, e predispus la greșeli și are 
performanțe slabe. Adoptă calea ușoară și/sau 
ocolește regulile.

• Are tendința să dea vina și responsabilitatea pe 
altcineva, pentru erori. Pare nefericit la muncă și e 
slab motivat.

• Înconjurați de „favoriți” și de persoane care nu-i 
confruntă

• Acceptă o ospitalitate excesivă sau contrară regulilor 
corporației

• Nivelul de performanță sau abilități demonstrat de 
noii angajați nu reflectă experiența trecută detaliată în 
CV

• Pare stresat și sub presiune

• Agresează sau intimidează colegii. Schimbător și 
melodramatic, arogant, dispus la răspunsuri agresive, 
amenințări sau agresiune când e confruntat.

• Vânzătorii/furnizorii vor să negocieze numai cu acest 
individ. Auto-interesat și preocupat doar de propria 
agendă.

• Stilul de viață pare excesiv pentru venitul obținut

• Micro-gestionează pe unii angajați, iar pe alții îi ține la 
o anumită distanță.

În 2011, s-a observat 
că 60 de procente din 
fraudatorii investigați, au 
lucrat pentru companie 
pentru mai mult de cinci 
ani înainte de descoperirea 
fraudei.
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Toate informaţiile prezentate au un caracter general şi nu sunt destinate a se adresa condiţiilor specifice unei anumite persoane fizice 
sau juridice. Deşi încercăm să furnizăm informaţii corecte şi de actualitate, nu există nici o garanţie că aceste informaţii vor fi corecte 
la data la care sunt primite sau că vor continua să rămână corecte în viitor.  Nu trebuie sa se acţioneze pe baza acestor informaţii fără o 
asistenţă profesională competentă în urma unei analize atente a circumstanţelor specifice unei anumite situaţii de fapt.

KPMG, logoul KPMG si “cutting through complexity” sunt mărci înregistrate ale KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), o entitate elveţiană.
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