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Kayıt Dışı Tanımı
İş ortaklarından bu eğitimi incelemelerini neden istiyoruz?
•

Bildiğiniz gibi, piyasaya girme stratejimizde yönetişim çok önemlidir ve Şirketin işlemlerini, finansal konumunu, doğru ve bütünüyle
gösterebilmek için, sizin gibi Cisco'nun da hesaplarını ve kayıtlarını uygun şekilde tutması gerekmektedir.

O zaman, kayıt dışı finansman nedir ve bunlar neden sorun oluşturmaktadır?
•

Kayıt dışı finansmanlar, Cisco çalışanları tarafından, gerekli şeffaflık, yetkilendirme, belgelenmiş hüküm ve koşullar ve Cisco'nun
hesapları ve kayıtları üzerinde, şirketin politikaları gereğince olması gereken uygun muhasebe işlemleri olmadan yönetilmeye
devam edilen, Cisco dışı bir hesapta uygun olmayan şekilde oluşturulan veya devam ettirilen tüm finansmanlardır.

Tamam...ancak bu finansmanlar nasıl oluşturuluyor?
•

Kayıt dışı finansmanlar, müşterilerle, iş ortakları ile ve pazarlama veya diğer satıcılarla şunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli yollarla
oluşturulabilir: standart dışı indirim, gerçekleştirilmeyen para iadeleri veya krediler, satış/pazarlama teşvik finansmanlarının yanlış
kullanımı, fazla satıcı ödemeleri (ön ödemeler dahil) veya şirketin kurulu finansal veya şirketin oluşturulan finansal kayıt saklama
süreci dışında, şirketin finansmanlarını kontrol etmek üzere diğer tüm gayretler.

Örnek No:1
Pazarlama Finansmanı
•

Örnek Olay: Cisco hesap ekipleri tarafından, finansmanların kullanılmasının Cisco tarafından yönetilmesi ile birlikte,
belgelenmemiş pazarlama finansmanının oluşturulması için ilave indirim sağlanması. Cisco hesap ekipleri, tüm finansmanların
kullanımını, iş ortağı pazarlama, satış etkinleştirme faaliyetleri, atanmış HC veya iş ortağı ile Cisco Satışlarının gerçekleştirilmesi
ile ilgili diğer faaliyetler aracılığıyla yönetir.

•

Sorunlar:

•

•

Finansmanların kullanılması her ne kadar uygun olsa da, Cisco gerekli belgelendirme veya onay olmadan, Cisco iş ortağı
liderliğinde yönetilen finansmanların idaresini gerçekleştirir.

•

Bir iş ortağı ile birlikte gerçekleştirilecek olan bir finansmanın yönetimi asla Cisco tarafından gerçekleştirilmemektedir.

Ne Yapılmalı:
•

Satış etkinleştirme ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirme için teşvik sağlamak üzere tasarlanmış mevcut iş ortağı
programlarını keşfetmek için Cisco hesap ve iş ortağı ekipleriniz ile birlikte çalışın.

•

Diğer bir seçenek ise, Cisco'dan herhangi bir yönlendirme olmadan, iş ortağının bu faaliyetler için kendi finansmanlarını
kullanmasıdır.

Örnek No:2
İş Ortakları, Cisco Seyahat ve Etkinlikler için Finansman Sağlamaktadır
•

Örnek Olay: Cisco iş ortağı, talebi gerçekleştirirken meydana gelen iş ortağı masraflarını karşılamak üzere, ekstra bir indirim
karşılığında kuruluş içi Cisco toplantıları için finansman sağlamaktadır. Cisco'dan aynı talepte bulunmuş olabilirsiniz.

•

Sorun:

•

•

Cisco'nun politikaları, Cisco'nun hesapları ve kayıtları dışında herhangi bir finansman oluşturulmasını ve Cisco
çalışanlarının, söz konusu kayıt dışı finansmanlarının nasıl harcanacağı konusunda yönlendirmede bulunmasını
yasaklamaktadır.

•

Cisco seyahat ve etkinlikleri, Cisco kayıtlarındaki uygun hesaplar tarafından ücretlendirilmelidir.

Ne Yapılmalı:
•

Cisco tarafından yönlendirilen tüm amaçlar için, (örn. şirket içi Cisco seyahat/etkinlik, pazarlama) finansman oluşturma veya
bekletmeye yönelik tüm istekleri reddedin.

SSS
•

•

Bir Cisco çalışanı, finansman oluşturmam içim beni yönlendirmeye kalkarsa?
•

Cisco tarafından yönlendirilen tüm amaçlar için, (örn. şirket içi Cisco seyahat/etkinlik, pazarlama) finansman oluşturma veya
bekletmeye yönelik tüm istekleri reddedin.

•

Lütfen bu durumu, Cisco yönetimine raporlayın veya şu bağlantıdan bildirimde bulunun:
cisco.partner.finance.inquiry@cisco.com

Kayıt dışı finansmanlar neden Cisco politikasına uygun değildir?
•

Şirketin işlemlerini finansal konumunu doğru ve bütünüyle gösterebilmek için, Cisco'nun hesaplarını ve kayıtlarını uygun şekilde
tutması gerekmektedir.

•

Kayıt dışı finansmanlar Cisco finansmanlarının, uygun finansal görünürlük, belgelenmiş hüküm ve koşullar olmadan Cisco dışı
bir hesapta sürdürülmesine ve bu nedenle Cisco hesaplarında ve kayıtlarında uygun olmayan muhasebe işlemleri
gerçekleştirilmesine neden olabilir

Özet
İster bilinçli isterse de yanlışlıkla yapılsın ve hatta tamamen uygun bir işletme masrafı ve amacı için gerçekleştirilse bile, (ve kayıt
dışı finansmanlarla ilişkili süreçleri, sistemleri veya verileri manipüle etmek veya engellemek için yapılan tüm girişimler) tüm kayıt
dışı finansmanların oluşturulması, sürdürülmesi ve kullanılması, iş ortakları için Cisco İş Davranış Kurallarını ve Cisco Global
Yolsuzluk Mücadele Politikasının ciddi bir şekilde ihlal edilmesine neden olabilir.
Cisco İş Davranış Kuralları
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/code-of-conduct/default.aspx

Yolsuzlukla Mücadele
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Policies

İletişim Bilgileri
•

İlave sorularınız var mı? Lütfen şu adresten iletişime geçin:
cisco.partner.finance.inquiry@cisco.com

