Realita byznysu
s riziky pod kontrolou
DABRICON
nabízí vysoce kvalifikovanou konzultační asistenci
butikového typu v širokém spektru služeb v oblasti řízení firemních a podnikatelských rizik s přímým
a osobním přístupem k Vám. Proaktivně.
K Vašemu prospěchu.
Profesionálně se díváme na rizika a soulad s předpisy
uvnitř i vně Vašeho podnikání. Naším cílem je poskytovat Vám pružný, nezávislý a neovlivněný expertní
pohled na Váš byznys a rizika, která ho ovlivňují.
V butikové formě poradenství s nejvyšší důvěrností.
Pro Váš klid a spokojenost v podnikání.

RISK PROJECT MANAGEMENT – RIPROMA™
Správná ochrana hodnot díky řízení rizik

Vaše společnost operuje již řadu let a vaším prvořadým zájmem vždy byl rozvoj byznysu, zisk a přidaná hodnota. Teď však
cítíte, že rizika související s vaším podnikáním a otázky compliance byly dosud upozaďovány, dokud se nestalo něco velmi
nestandardního. Možná tedy právě teď vzhledem k posilujícím negativním faktorům v podnikatelském světě zvažujete, že
nastal správný čas tento přístup změnit a vaši firmu učinit méně napadnutelnou, více chráněnou, posílit její potenciál a její
efektivní fungování.
Skvělá výchozí pozice upravit či nově nastavit systém řízení rizik správným způsobem tak, aby vaši k tomu určení a vyškolení
specialisté používali správné technické prostředky efektivně k maximalizaci užitku z optimální souhry obou komponentů.
Tím odstraníte možné dosavadní pochybnosti o nedostatku správných lidí, pod- nebo naddimenzování nástrojů řízení rizik
či jejich nesprávném či nevyváženém využívání.
Pozitivními důsledky správně provedeného nastavení systému řízení rizik jsou zlepšená výkonnost, finanční zdraví, majetková hodnota i vztahy s podnikatelským okolím vč. reputace.
RIPROMA™ může mít dvě základní formy:
Prevence
Pokaždé, když cítíte, že něco může být v nepořádku, ale nejste si jisti. Zanalyzujeme vaše nastavení systémů, procesů, organizace a funkčnosti, porovnáme s realitou živých procedur a průběhů firemních cyklů a doporučíme efektivní změny pro
zlepšení systémů, abyste předešli případným negativním efektům zjištěných rizik a nesouladu s pravidly. Dříve, než se
podezření změní v realitu.
Řešení
Již máte konkrétní indicie či přímo důkazy, že se něco negativního přihodilo a ovlivňuje to chod společnosti. Potřebujete
jednat rychle a efektivně, zároveň ale vysoce důvěrně, aby nedošlo i k poškození reputace vně i uvnitř firmy.
V takovém případě nabídneme flexibilní a delikátní řešení konkrétních rizik a kritických situací za pomoci našich expertních
a profesionálních postupů založených na řešení mnoha podobných případů v minulosti, avšak s dostatečnou pružností a
nezávislostí. Výsledky zároveň poslouží k následné asistenci při implementaci navržených opatření, která v budoucnu
zabrání novému vzniku podobných situací díky okamžitému odstranění negativních efektů (finančních i nefinančních škod)
i jejich příčin.

CORPORATE GOVERNANCE
& COMPLIANCE MANAGEMENT – COGCOMA™

Kvalitní řízení firmy s ohledem na jeho rizika a soulad s pravidly
Kdykoli se hovoří o corporate governance, není jen problém s překladem termínu. Také jeho obsahové pochopení navozuje
různým lidem různé asociace, co vlastně vyjadřuje. Již od vydání prvního uceleného dokumentu o corporate governance
(Cadbury report z roku 1992) bylo tomuto spojení dáno mnoho významů. Z dnešního pohledu hovoříme nejčastěji o
firemním řízení, a to nejen ve významu organizace, rolí a zodpovědností, ale také efektivity, integrity a etiky, ve chvílích, kdy
společnost vstupuje do obchodních transakcí, v post-transakčním fungování či jako součásti integračních snah.
K tomu všemu je dnešní svět plný regulací. Mezinárodní, národní, obchodní, etické a profesní. Většina z nich je závazná a vy
jste je povinni dodržovat. Vidíte to jako zbytečnou námahu? Nebo nutné zlo? Nebo jste jedni z těch vizionářů, kteří věří, že
silnější soulad s pravidly zajistí silnější firmu?
Jakýkoli z těchto názorů zastáváte, my vám pomůžeme s veškerými souvisejícími náležitostmi. A věřte nebo ne, je jich
mnoho. Od nastavení odpovídajících směrnic přes školení relevantních zaměstnanců až k jejich pochopení, zapojení se a
následování. Dosažení souladu prostředí compliance ve vaší společnosti s klíčovými činnostmi vaší činnosti, posílení kontrolního prostředí, správné reportování výstupů analytických procedur a implementace opatření k nastavení celé firmy jako
maximálně v souladu s externě i interně vyžadovanými pravidly – to je skutečná výzva!
My ovšem věříme, že řešení nelze omezit na pouhé vytvoření solidního compliance systému. Takový systém musí také efektivně fungovat a správně reflektovat stávající i měnící se klíčové aktivity a s nimi spojená rizika. Aby pomáhal vašemu
podnikání stále růst navzdory požadavkům regulátorů či útočících rizik.
DABRICON vás podpoří a pomůže vám jako klientovi v uvedených situacích s využitím významných zkušeností v různých
odvětvích a firmách nejen analýzou tvrdých faktů, ale také znalostí a pochopením principů a procesů řízení ve vaší
společnosti do doby, než se začaly negativní změny projevovat. Následně vás podpoříme při implementaci opatření, která
v předchozí fázi navrhneme jako optimální pro efektivní změny k odstranění důsledků neošetřených rizik a změn procesů. V
průběhu zavádění těchto změn budeme aktivně komunikovat se zúčastněnými manažery a zaměstnanci a získávat jejich
zpětnou vazbu. To přispívá k efektivnímu zavádění změn i umožňuje flexibilně reagovat na potenciální problémy či překážky
při jejich zavádění. Vše pružně a s plným zapojením klíčových lidí. Pro pozitivní vliv na celou firmu.

ENTREPRENEURIAL FORENSIC ASSISTANCE – ENFORA™
Získejte nejlepší odborníky na limitaci škod

Někdy se prostě špatné věci stanou. Být podveden rozhodně není dobrý pocit. Ale je to mnohem horší, když to škodí vaší
firmě. Dokonce se z toho může stát existenční otázka. Nejméně připraveni bývají nejvíce překvapeni.
V takto kritických situacích vám DABRICON nabídne okamžitou pomoc cílenou v prvé řadě na odvrácení nebezpečí. Poté
pomůže s kvalitním a detailním vyšetřením problémů, které je nutnou podmínkou pro další manažerské rozhodování o
minimalizaci škod a odpovídajících důsledcích pro odpovědné. Ozdravný proces je završen předběžnými návrhy na
opatření, která by takovým potížím v budoucnu spolehlivě zamezila odstraněním nedostatků či zavedením nových postupů
v systému podnikových procesů a interních kontrol.

BUSINESS DATA RISK ANALYSES – BUDATRA™
Data jsou všude kolem nás a denně se násobí jak jejich objem, tak jejich sofistikovanost. Jejich efektivní využití je složité,
pokud firemní datové systémy nejsou správně nastavené a jejich použití není zaměstnanci náležitě pochopeno. Nejtěžší
bývá získat pro byznys relevantní a měřitelné výstupy z analýz dat, které jsou k dispozici.
DABRICON vám umožní podívat se na vaše data z pohledu skutečného řízení rizik a compliance, s přesným zacílením na váš
obor, velikost společnosti, podnikatelské prostředí, ochotu riskovat a dalších užitečná hlediska. DABRICON používá ověřené
metodiky analyzování firemních dat skrze cílené segmentování a sdružování do rizikových skupin, které rychle vede ke
zjištění aktuálního stavu uvnitř společnosti. Díváme se na data a jejich operativu pohledem expertů na rizika, abychom
nejlépe využili výsledky analýz pro vylepšení celého firemního prostředí, v němž data vznikají, jsou používána a analyzována.
To vše vylepšuje řízení rizik ve vaší firmě.
Pokud se však vaše společnost již dostala do významných potíží a řeší podezření z odvodu či již konkrétní podvod, je DABRICON vaším partnerem i v této nepříjemné situaci. Na základě vašeho podezření jsme schopni zajistit analýzu elektronických dat, která v dnešní době skrývají většinu důkazů nezbytných pro odhalení podvodníka. Společně pak určíme elektronická zařízení, která by mohla obsahovat data relevantní k vašemu podezření. Tato zařízení následně forenzně zajistíme tak,
aby bylo možné s odhalenými důkazy případně obstát u soudu. Celý proces pokračuje hlubší analýzou dat, kde vydefinujeme data relevantní pro detailní prozkoumání. V závislosti na druhu vyšetřování vytřídíme data, která nejsou podstatná a
celý proces by prodlužovala a činila jej tak nákladnějším. Následně jsou takto zanalyzovaná data postoupena k detailnímu
prozkoumání pomocí indexace dat a aplikováním metody klíčových slov. Ta jsou vydefinována na základě podezření, a v
průběhu vyšetřování mohou být dle průběžných výsledků upravována. Výsledkem šetření je rozkrytí celého příběhu a
případně předání nalezených důkazů policii či soudu.

COMPLEMENTARY NON-EXECUTIVE RISK ADVISORY –
CONERA™
Získejte do svého vedení nezávislé “jestřábí oko”

Současné firmy podnikají ve velice komplexním prostředí – vysoce náročná klientela, nesmlouvavá konkurence, stále
pokročilejší technologie a rostoucí rizika. Některé z těchto faktorů však přesahují rámec standardní operativy vedení
společností a manažerů, od nichž nejen komplexně regulované prostředí, ale i majitelé firem očekávají, že se s nimi přesto
vypořádají.
To velmi často znamená významné zatížení dotyčných vedoucích manažerů, kteří se (ne nelogicky) snaží takové úlohy delegovat. To však často brání správnému „propojení bodů“ na úrovni, kterou tak komplexní záležitosti vyžadují. Následně
selhávají snahy o optimalizaci nastavení jednotlivých procesů, technologií a lidí do uceleného efektivně fungujícího systému
řízení rizik.
DABRICON vám pomůže řídit riziko a efektivitu při investování významných prostředků. Angažováním našich expertů s
dlouhodobými zkušenostmi v řízení rizik i ve vašem odvětví zajistíte nejen úplnou nezávislost rozhodování a kvalitu
kritických rozhodnutí, ale také nejefektivnější investování vašich prostředků a času při zajištění externího pohledu, nezávislé
oponentury neexekutivního člena vedení, jenž bude vždy reprezentovat zájmy majitelů, dozorčích orgánů či jiného zástupce
vaší firmy.
Důležité – naše angažmá je limitované a flexibilní pro vaši plnou kontrolu nákladů a přebytečnost standardních dlouhodobých smluv a placení bonusů, výhod či odměn. Promluvme si o tom, jak nejlépe nastavit takový vztah, jeho časové
rozmezí a další parametry k maximalizaci efektu pro vaši společnost.

VENTURE CAPITAL RISK ASSESSMENT – VECARIA™
Odhalte a zastavte investiční podvody

Ocitli jste se jako společnost privátních investic, family office nebo korporátní investor v situaci, kdy jste měli dojem, že vás
váš obchodní partner nebo zprostředkovatel obchodu zneužívá, nebo se snaží nekalým způsobem zneužít či znehodnotit
vaši investici? Přemýšleli jste v takovém případě, jaká by mohla a měla být správná strategie a taktika vašeho postupu? Divili
jste se, jak snadné je v takové situaci zneužití důvěry a jak složité je odpovídajícím způsobem reagovat bez zhoršení vašeho
výhledu na získání veškerých investovaných prostředků zpět s omezením jakékoli újmy?
Pokud takovou situaci právě řešíte či se obáváte jejího brzkého nastání, pojďme si promluvit o její skutečné podstatě,
okolnostech jejího vzniku a možné strategii a efektivních řešeních. Optimální kombinace našeho expertního pochopení
vašeho problému, získání veškerých relevantních informací o potenciálních zúčastněných obchodních partnerech, použití
sofistikovaných metod datových analýz k detailnímu prověření a sumarizaci finančních, účetních, obchodních a komunikačních dat, nám umožňuje efektivně vám pomoci v takto složité situaci a aktivně vás podpořit v dalších (nejen právních)
krocích proti potenciálním viníkům. Ke znovuzískání vašich aktiv, obchodní/osobní reputace i ochránění či znovunastolení
normálního chodu vašeho podnikání.

SPECIFIC ANALYTICAL ASSISTANCE – SPANAS™
Řešení na míru pro vaše specifické potřeby

Jakýkoli požadavek vašeho byznysu, jenž je příliš specifický, příliš komplexní, se kterým jste se nikdy nesetkali, či na jehož
řešení prostě nemáte kapacitu, je požadavek přesně pro asistenci DABRICONu. Specifický cíl, specifické zadání, specifické
potřeby expertů, metodik i postupů, specifické podmínky. Nejlépe odpovídající výsledky. K ochraně, zajištění a dalšímu růstu
vašeho byznysu v budoucnu se zvládnutými riziky.

Proč se obrátit na DABRICON
1. EXPERTÍZA

Jsme specialisté s dlouhou a rozsáhlou zkušeností a certifikacemi v oblastech forenzních
vyšetřování (CFE), proti praní špinavých peněz (CAMS), v interním auditu (CIA) a finančním
auditu (FCCA). Náš tým získal v dlouhé řadě aktivních let v poradenství významné zkušenosti na stovkách projektů řízení a řešení rizik, šetření podvodů a korupce, zavádění preventivních opatření pro soulad s předpisy a procesního řízení.

2. TÝM SLOŽENÝ PŘESNĚ PRO ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB

Pro každý projekt sestavujeme tým ve speciálním složení umožňující přesně sladit expertízu
a zkušenosti těch nejlépe kvalifikovaných specialistů v oblastech řízení rizik, procesního
řízení, interního auditu, účetnictví, finančních analýz, IT, právního poradenství atd. Cílem je
dodat klientovi společně službu nejlépe odpovídající jeho potřebám.

3. ZNÁME VÁŠ OBOR

Našimi klienty byli a jsou nadnárodní společnosti, stejně jako střední a menší společnosti z
oblastí finančních služeb, automobilového průmyslu, rychloobrátkového zboží, farmacie,
nemovitostí atd. Náš tým je připraven pochopit detaily Vašeho podnikání rychle a bez
zbytečných prodlev.

4. JSME RYCHLÍ A FLEXIBILNÍ

Netrvá nám týdny se s Vámi sejít, pochopit Vaše potřeby a uzavřít smlouvu k naší asistenci!
Jsme pružní v úvodních administrativních krocích tak, abychom Vám mohli začít co nejdříve
efektivně pomáhat.

5. VAŠE PROBLÉMY VYŘEŠÍME DŮVĚRNĚ A DISKRÉTNĚ

Absolutní diskrétnost, důvěrnost a bezpečí Vašich informací bez nadbytečných zprostředkovatelů jsou základními kameny naší práce pro Vás. Pro řízení Vašich podnikatelských rizik, k
Vašemu prospěchu.

Využitelnost naší expertízy:
Akvizice
Sloučení
Insolvence
Restrukturalizace
Každodenní provoz
Zvláštní situace

Společně najdeme řešení, kontaktujte nás:
Na Poříčí 1041/12
Praha 1 - Nové Město, 110 00
Česká republika
+420 737 235 534
info@dabricon.com

