
Uporaba opreme, ki pripada podjetju
Surfanje po internetu med delom
Opravljanje zasebnega posla med delovnim časom
Predolge malice ali drugi odmori
Zamujanje na delo, predčasno zapuščanje dela
Zloraba bolniškega dopusta
Prepočasno in površno delo
Zloraba ugodnosti zaposlencev za prijatelje
Delo pod vplivom alkohola ali mamil

Pogosti so primeri neustreznega vrednotenja odvisnih družb s ciljem
prikazovanja boljšega premoženjskega stanja od realnega. Pojavne
oblike so v projekcijah prihodnjega poslovanja, včasih pa tudi pri
določitvi diskontne stopnje. Pogosti so primeri previsokega vrednotenja
nepremičnin za računovodske potrebe. Cenitve so podlaga
prevrednotenja (krepitev) nepremičnin in povečanja kapitala.

zloraba in goljufija -
TEMELJNI OBLIKI PREVAR

Pogosta so napačna prikazovanja davčnih prihodkov ali odhodkov z
namenom znižanja davčne osnove in pridobitve premoženjske koristi.
Pojavljajo se navidezne listine, s katerimi se utemeljujejo prikazane
postavke (potni nalogi, evidence o rabi posameznih sredstev, zasebna
raba sredstev itd.)

Aktivnosti, ki vodjo v prevare

Pri prevarah v stečaju je veliko primerov napačne opredelitve
datuma nastanka insolventnosti in protipravnega odtujevanja
sredstev. 

Pogosti so primeri, da vsebina pogodbenega predmeta ne
ustreza resničnemu stanju. Prisotne so navidezne pogodbe
oziroma naročila, napake pri opredelitvi poslovnega predmeta,
vrednosti posla in poslovnega partnerja.

Klasične oblike pranja denarja so prisotne predvsem pri poslovnih
subjektih, ki poslujejo z gotovino. Zasledili smo oblike, povezane z
davčnimi zatajitvami (prikazovanje navideznih prihodkov, odhodkov
zaradi poslovanja z davčno ugodnimi področji).

Najpogostejše so povezane z gradbenimi deli, kjer se
količine po listinah ne ujemajo z dejansko vgrajenimi
količinami (sumi odtujitve gradbenih materialov).

Med najpogostjejše  prevare spadajo kraja identitete,
prevare s čeki in kreditnimi karticami. Vedno več pa je tudi
računalniški in internetnih prevar. 

V primerih oddelitev je pogosti motiv oškodovanje upnikov. Ti
primeri so pogosti v obdobjih, ko so že pristni zanki težav v
poslovanju. Z oddelitvijo pomembnih premoženjskih postavk se
zmanjšuje premoženje podjetja in s tem oškoduje upnike.

Najpogosteje se srečujemo s tatvinami intelektualne lastnine
(neupravičena uporaba znanj drugih in neupravičena raba
programske računalniške opreme).

Iz vsebine najema izhaja, da gre za finančni najem, podjetje pa ga zaradi
davčno ugodnejše obravnave prikazuje kot poslovni najem ali obratno.

Tatvine so najpogosteje povezane s slabostmi notranje organiziranosti
(izvajanje nezdružljivih nalog). V praksi je bilo več primerov, kjer je prišlo
do goljufivega ravnanja računovodij, ko so ti nakazovali denarna sredstva
in poslovne dogodke evidentirali.

Pogosti so primeri nenamenske rabe javnih sredstev za financiranje tržnih
dejavnosti (v zdravstvu, šolstvu, izvajalci javne službe ...)

Do zlorabe pride pri ravnanjih, za katera
ni dovoljenja, na primer:
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izvajanje nezdružljivih nalog,
neučinkovit sistem notranjih
kontrol, ni notranje revizije

potrebe po denarju zaradi
osebnih razlogov
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odločitev za prevaro

www.vsr.si

Postani forenzični računovodja in
prepreči nastanek prevar.

http://www.vsr.si/
https://www.vsr.si/magistrski-program-forenzicne-preiskave-v-financah-in-racunovodstviu/osnovne-informacije/

