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САЖЕТАК: Злоупотребе у рачуноводству и друге врсте 
криминалних радњи су толико распрострањене, а у смислу 
финансијских последица делују разорно и скоро фатално. Штете 
које настају као последица превара и других криминалних 
(противзаконитих) радњи, могу се разматрати са различитих 
аспеката (економских, социолошких, психолошких, итд.) и путем 
разноврсних логичких модела, тако да је могуће закључити, без 
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финансијских исхода и штета, без обзира на који се начин посматрају 
и из ког угла се сагледавају - да ли кроз процесе ревизије и друге 
облике законских провера и рачуноводствених контрола. У овом 
раду је аналитички обрађен појам преваре, њени узроци и појавни 
облици, преваре у рачуноводству и финансијским извештајима.
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уВОД

Разноврсни облици криминалних радњи које се појављују финан-
сијским токовима почевши од корупције, организoваног криминала при-
вреди, итд., у данашње време су предмет интересовања стручне и шире 
јавности. У прилог томе говори и одржавање бројних семинара и кон-
фeренција посвећених том проблему, организованих од стране надлежних 
министарстава, агенција, универзитета, домаћих и иностраних институ-
ција. Само у последњих 30 година процене о финансијској штети проузро-
кованој криминалним радњама на рачун буџетских средстава ЕУ крећу се 
од 1% до 20% буџета ЕУ. У откривеним случајевима висина утврђене буџет-
ске штете износи од 1% до 2%, међутим, додају ли се на овај проценат и не-
законито присвојена средства путем неоткривених криминалних радњи, 
као веродостојна је прихваћена процена од пет до десет пута већем износу. 
Верује се да привреда САД-а губи до 4% БДП-а годишње, услед криминал-
них радњи у привреди. Постојање превара у оволико високом степену, по-
ставља додатне захтеве пред ревизорску праксу. Ревизија и ревизори не 
могу више деловати пост фестум, него морају деловати и превентивно како 
би се смањио ризик настанка преваре и спречиле потенцијалне преваре. У 
традиционалној ревизорској пракси, превара је третирана реактивно, без 
примене научних сазнања и технолошких достигнућа. Данас много значај-
није постаје превентивно деловање ревизије, односно пружање помоћи и 
подршке менаџменту у антиципирању будућих ризика, те предлагању сис-
тема интерне контроле, којима ће ризици бити благовремено савладавани. 

У раду ћемо се бавити појмовном дистинкцијом криминалне радње 
у привреди и преваре и врстама превара. Такође, аналитички ћемо 
приступити узорцима настанка криминалних радњи у финансијским из-
вештајима, факторима настанка криминалних радњи у финансијском из-
вештавању, психолошким и мотивационим факторима, као и нетачним 
финансијским извештајима проузрокованим грешкама и преварама. 

ПОЈАМ И ВРСтЕ ПРЕВАРА

У домаћој и страној литератури учињени су бројни покушаји у де-
терминисању појма криминалне радње у привреди у ширем и ужем сми-
слу. Приликом дефинисања појма криминалних радњи у привреди, про-
блем лежи у шароликости одређивања неке радње као криминалне или 
друштвено прихватљиве. Други проблем код дефинисања неке радње као 
криминалне лежи у великом броју стручних синонима и сродних израза 
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како би се одредиле сличне или исте појаве. На пример, за криминалну 
радњу у привреди можемо користити већи број синомима: економски кри-
миналитет, социо-економски криминалитет, криминал у привреди, пре-
вара, финансијски криминал, итд. Трећи проблем приликом дефинисања 
криминала у привреди је велики број могућих незаконитих радњи коју се 
одвијају у привреди без њиховог бележења у финансијским извештајима. 

Све врсте криминалних радњи у привреди можемо поделити у две ос-
новне групе, и то:

•	 Малверзације или преваре, и
•	 Криминалне радње у финансијским извештајима. 

Малверзације или преваре, и поред великог броја синонима и разли-
читих дефиниција, можемо дефинисати као општи појам који обухвата 
разноврсне начине које људска довитљивост може осмислити, који су ко-
ришћени од стране појединца, у циљу стицања личне користи, у односу на 
друге, путем лажних представљања. За разлику од класичног криминала 
код превара не постоји моменат насиља над оштећеним. 

Кључну улогу у практиковању финансијских превара у компанијама 
имају рачуновође и ревизори, а могу их обављати под притиском менаџ-
мента (што је најчешћи случај) или из личних побуда у властитом аранж-
ману (при чему је њихова одговорност већа, а штетне реперкусије за про-
фесију знатно теже). 

ПОДЕЛА КРИМИНАЛНИХ РАДЊИ у ФИНАНСИЈСКИМ 
ИЗВЕШтАЈИМА

Криминалне радње обухватају низ неправилности и незаконитих дела 
које карактерише намерно обмањивање или погрешно приказивање, а за 
које појединац зна да је погрешно или не верује да је тачно. Врши је особа 
која зна да ће као резултат остварити незакониту корист за себе, организа-
цију или другу особу, при чему криминална радња може бити извршена од 
стране лица које су изван и унутар организације3.

Криминална радња чија је сврха да се начини штета организацији 
врши се с циљем омогућавања остваривања користи (директне или инди-
ректне), за запосленог у организацији, затим појединца ван организације 

3 Синглтон и др., 2010., стр. 102.
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или другу организацију. Примери криминалних радњи на штету органи-
зације (Синглтон и др., 2010, стр. 102) су следећи:

•	 прихватање мита или незаконите провизије;
•	 опструирање запосленог лица (или спољног лица) од потенцијално 

профитабилне трансакције која би организацији генерално ствара-
ла профит;

•	 проневера (незаконито присвајање новца или имовине) и фалсифи-
ковање финансијске документације ради прикривања дела с циљем 
отежавања његовог откривања;

•	 намерно прикривање или погрешно приказивање догађаја, тран-
сакција или података;

•	 потраживања за услуге и робу које, у ствари, нису ни пружане ор-
ганизацији;

•	 намерна опструкција деловања у ситуацијама у којима се очекује 
реализовање одређених акција од стране компаније или закона;

•	 неовлашћено или незаконито коришћење поверљивих информа-
ција или информација које су туђе власништво;

•	 неовлашћена или незаконита манипулација информационим мре-
жама или оперативним системима.

Коришћењем неправедне или непоштене предности (која такође може 
екстерну страну довести у заблуду), ствара се могућност криминалних 
радњи чија је сврха да омогући корист организацији. (Синглтон и др., 
2010). Типични случајеви су следећи: 

•	 недозвољене исплате (незаконити политички доприноси, мито и 
незаконите провизије, као и плаћање државних чиновника, посре-
дницима државне администрације, клијентима или добављачима);

•	 намерно и неправилно приказивање или процена трансакција, 
имовине, обавеза и прихода и осталог;

•	 намерно и неправилно одређивање трансферних цена (на пример, 
вредновање робе размењене између повезаних организација), на-
мерно неправилно стуктурирање цена (чиме менаџмент може да 
побољша своје пословне резултате на штету дуга организације);

•	 намерне и неправилне активности између повезаних страна у ок-
виру којих једна страна стиче користи које се не могу остварити у 
независној трансакцији;
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•	 намерно недокументовање или необјављивање значајних инфор-
мација тачно и потпуно, с циљем стварања имагинације код екс-
терних страна о бољем финансијском положају;

•	 продаја или пренос фиктивне или нетачно приказане имовине;
•	 намерно неделовање у ситуацијама у којима, иначе, правила компа-

није или закон захтевају одређене акције;
•	 намерне грешке у активностима усклађивања пореза како би се 

умањили порези које треба платити;
•	 забрањене пословне активности (којима се крше државни статут, 

правила, прописи или уговори).

У свим процесима који укључују људски фактор, одређеном степену 
ризика од криминалних радњи изложене су све организације. Од следећих 
фактора зависи степен изложености организације ризику криминалне 
радње, и то:

•	 инхерентност ризика криминалне радње својствене за само посло-
вање;

•	 мери у којој су присутне ефективне интерне контроле за спреча-
вање или откривање преваре;

•	 поштењу и интегритету лица која су укључена у процес. 

Сагласно наведеном, вероватноћа да ће се криминална радња догодити 
и потенцијална озбиљност или последица за организацију, уколико се то 
догоди, може се означити као ризик криминалне радње.

Вероватноћа активности криминалне радње се обично заснива на: 
мотивационим факторима који воде ка криминалној радњи, претходним 
искуствима компаније у погледу криминалне радње и томе колико је лако 
починити криминалну радњу.

Управљање ризиком криминалне радње обухвата ограничавање и ели-
минисање последица, што је знатно шира активност од ограничавања и 
отклањања финансијског губитка. Тако, на пример, губитак репутације 
може да има значајан утицај за неке организације на способност да при-
вуку и задрже стручне кадрове или купце својих производа (или услуга), 
као и да стекну средства и лиценце неопходне за проширење и одрживост 
пословања.

Превентивна улога интерне ревизије посебно се испољава у одбрани 
од рачуноводствених превара, тј. у спречавању, откривању и истраживању 
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превара у финансијском извештавању. Након што су инвеститори због ве-
ликих рачуноводствених и финансијских превара изгубили огромне суме 
новца, као нарочито снажна је постала потреба за дубљим истраживањем 
нерегуларности у финансијском извештавању.4

Ревизори у поступку ревизије могу посумњати да постоји превара 
(грешка), док, с друге стране, инвеститори, аналитичари, регулаторна тела 
као и сви други корисници финансијских извештаја могу посумњати у 
тачност презентираних финансијских извештаја. Велики рачуноводстве-
ни скандали, на размеђи векова, су показали да бројним рачуноводстве-
ним манипулацијама нису дорасли ни екстерни ревизори, те да бројним 
корисницима финансијских извештаја не нуде увек разумне гаранције о 
приносном и/или финансијском стању предузећа.

И поред чињенице да Кодекси професионалне етике рачуновођа и 
ревизора не дозвољавају свесну сарадњу у рачуноводственим преварама, 
велики број рачуновођа и ревизора и економских аналитичара, својим 
знањем и познавањем предузетничког пословања, рачуноводствених и 
правних правила и прописа, свесно учествују у стварању нетачне слике о 
имовинско-финансијском стању и успеху предузећа.

Постоје бројне поделе криминалних радњи које су од значаја за теорију 
и праксу ревизије. У том слислу можемо навести следеће:

•	 према починиоцима и оштећеним друштвеним категоријама,
•	 према одредбама кривичног законодавства,
•	 према рачуноводственим циклусима, и
•	 према начину извршења кривичне радње.

Класификација превара према починоцима и оштећеним друштвеним 
категоријама у први план ставља особе које се баве незаконитим трансак-
цијама, а такође наглашава које су друштвене категорије угрожене. У том 
смислу криминалне радње у финансијским извештајима можемо поделити 
на 6 типова:

•	 криминалне радње запослених,
•	 криминалне радње руководства,
•	 инвестиционе преваре,
•	 преваре продаваца,

4 Видаковић, С., Ревизија, основа компетентности, кредибилитета, поверења, Нови 
Сад, 2009. година
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•	 преваре купаца, и
•	 остале разноврсне преваре.

Криминалне радње класификоване према одребама кривичног законо-
давства зависе од националних законодавстава, али и међународних рачу-
новодствених стандарда. Законски прописи играју велику улогу у једном 
друштву, без којих би се створили велик број неусклађености које би ко-
чиле друштвено - економске токове. Међутим, често се дешава да законски 
прописи служе остваривању одеређених циљева који нису у сагласности 
и нису прихваћене од стране сваког члана друштва. Управо због тога до-
лази до кршења законских прописа, и последично нужности спровођења 
одређених санкција које су вид васпитне мере, али и потребе друштва за 
одмаздом.

Криминалне радње према рачуноводственим циклусима можемо по-
делити на:

•	 циклус продаје и наплате,
•	 циклус куповине и плаћања,
•	 циклус платних листа и кадрова,
•	 циклус залиха и складиштења, и
•	 циклус прибављања капитала.

Циклус продаје и наплате задужује клијенте за робу и услуге, и у којем 
је могуће присвајање дневних пазара, неевидентирање продаје, вршење 
продаје испод цене, приказ продаје фиктивним купцима и сл.

Циклус куповине и плаћања карактерише плаћање за робу, отпрему 
и услуге које се користе у пословању правног лица. Овај циклус је подло-
жан облицима криминалних радњи попут плаћања фиктивним купцима, 
плаћања роба и услуга по вишим ценама, куповинама робе у непотребно 
великим количинама исл.

Циклус платних спискова и кадрова карактеришу преваре попут 
плаћање фиктивно запослених, увећање радних сати, увећавање трошко-
ва и фиктивних боловања.

Циклус залиха и складиштења карактеришу следеће криминалне 
радњи: набавка непотребног материјала, присвајање материјала и прозво-
да за личну употребу. 
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Циклус прибављања капитала каракеришу преваре поупут: позајмљи-
вања новца правног лица за личну потребу, злоупотреба дивиденди, злоу-
потреба прихода од финансирања, манипулације ценама акција на берзи 
итд.

Ревизора, менаџера или било ког другог корисника финансијских из-
вештаја које презентира нека компанија бројни догађаји и индиције треба 
да наведу на сумњу о постојању преваре. Сви догађаји и индиције се, према 
степену извесности даје узрок одређених појава превара, могу поделити у 
две групе, и то: потенцијални окидачи превара, тј. они догађаји чији на-
станак чини постојање преваре извесним; догађаји и појаве који могу, али 
не морају бити показатељи превара Према фреквенцији догађаја чији на-
станак индицира на постојање преваре, а и по значају могуће је издвојити 
следеће догађаје и то (Шкарић, Јовановић, 2009., стр. 25):

•	 анонимне оптужбе за превару достављене писмом, електронском 
поштом или преко телефона;

•	 сазнање да је високорангирани менаџер дао отказ због познатих 
или могућих нелегалних послова;

•	 компанија - предузеће је идентификовано као предмет истраге коју 
спроводе судски органи;

•	 предузеће је добило позив од суда или од регулаторне агенције;
•	 ревизор верује да је намерно доведен у заблуду вербалним инфор-

мацијама добијеним од стране предузећа или да су захтевана доку-
мента преправљена или, пак, је њихово достављање ускраћено,

•	 откриће да је клијент предмет преваре у ма колико чак и у оним 
случајевима када осумњичени није више међу запосленима, 

•	 индикације да добављачи могу бити фиктивни, и
•	 индикације које потичу од нетачног признавања прихода или рас-

хода као што је признавање продаје пре него што је она коначна, 
испорука робе пре коначне продаје, признавање прихода, иако 
постоји обавеза извршења значајних услуга у вези сатом робом у 
будућности, очигледно евидентирање непостојећих прихода, одла-
гање расхода на будуће периоде или признавање расхода будућих 
као расхода текућег периода.
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ФАКтОРИ КОЈИ утИЧу НА ПОЈАВу КРИМИНАЛНИХ РАДЊИ у 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШтАЈИМА

Да би утврдио постојање криминалне радње, ревизор мора да поседује 
сазнања о следећа три елемента (Петковић, 2010., стр. 94):

•	 приметни притисак
•	 приметна могућност
•	 постојање оправдавајућих ставова.

Ова три елемента су уобичајни за сваку криминалну радњу.

Приметни притисци представљају мотивационе факторе који су у 
сржи криминалних радњи. Сви приментни притисци могу бити подељени 
у четири основна типа:

•	 финансијски притисци
•	 пороци,
•	 притисци на радом месту, и
•	 остали притисци.

Бројне су студије показале да је узрок 95% свих криминалних радњи 
финансијски притисак, или притисак повезан са пороцима. Постоји шест 
уобичајених финансијских притисака (Петковић, 2010., стр. 95):

•	 похлепа
•	 виши стандард
•	 постојање личних дугова
•	 слаба кредитна способност
•	 лични финансисјки губици
•	 постојање неочекиваних финансијских потреба, и
•	 остали финансијски притисци.

Притисци повезани са пороцима се односе на зависност појединаца 
према коршћењу алкохола, дрога, коцке, итд. Представљају најјачи вид 
притисака.

Иако су прве две групе притисака најчешћи подстицаји за вршење 
криминалних радњи, не треба занемарити ни бројне утицаје попут недо-
вољног уважавања за обављени посао, незадовољство радника радним 
местом, страха од губитка радног места и осећај недовољног плаћања за 
обављени посао.
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Под осталим притисцима се подразумевају притисци да се победе сис-
теми интерне контроле, или да се овлада посебним вештинама, попут ха-
ковања.

Темељни разлози за привредни криминал у рачуноводству су нарочито 
пословно - организациони неред, неодговарајуће унутрашње надзира ње и 
неверодостојно рачуноводствено извештавање.

Савремено предузеће је све комплекснији и динамичнији пословни 
систем, који прожимају бројне унутарње и спољашње околности те утицај-
ни чиниоци. Све чешће се говори о растућем ризику и његовој контроли. 
Немогуће је остварити такве услове да предузеће делује без пословних ри-
зика, супротно томе, његов дугорочни опстанак и развој све је теже кон-
тролисати, јер послује у све ризичнијем и нестабилнијем окружењу, које 
доноси нове здраве и нездраве околности. Ових других је све више и није 
их могуће избећи, могуће је тек побринути се за већу унутрашњу пословну 
хигијену и одговарајући унутрашњи надзор у облику интерног контрол-
ног система и интерне ревизије,

Други мотивациони фактор криминалних радњи је увећавање могућ-
ности да се изврши нека криминална радња, иста прикрије и избегне за-
конска санкција. Приметна могућност обухвата:

•	 Контролне факторе слабости превентивних и детективних кон-
трола - Ефикасан систем интерне контроле смањује вероватноћу 
настанка кри миналних радњи. Међутим, ниједан систем интер-
них контрола не отклања у потпуности ризик појаве незаконитих 
радњи, посебно када су у питању тајни договори. Дакле, уколико 
руководство које је одговорно за успостављање система интерних 
контрола не придаје посебан значај интерној контроли онда се по-
већава могућност за «изигравање» тог система.

•	 Ванконтролне факторе (Неспособност оцењивања квалитета извр-
шеног посла, некажњавање или неуспешно кажњавање починиоца 
криминалних радњи, незнање, апатија, неспособност, недостатак 
ревизионог трага, недостатак приступа информацијама, контрол-
ни фактори).

Када починиоци криминалних радњи буду откривени најчешће се 
правдају користећи аргументе да им предузеће дугује новац, да се ради 
о позајмици а не крађи, да је све учињено у доброј намери, да ће све бити 
намирено и сл., реч је о оправдавајућим ставовима, које ревизор мора да 
примети у процесу ревизије.
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НЕтАЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШтАЈИ уСЛЕД ГРЕШАКА И 
ПРЕВАРА

У процесу састављања финансијских извештаја околност да предузећа 
послују континуирано чини неопходним коришћење рачуноводствених 
процена, које се, с разлогом, означавају потенцијалним извором ризика 
за рачуноводствене преваре. Поузданост финансијских извјештаја неће 
бити угрожена уколико састављачи финансијских извјештаја имају за циљ 
објективне рачуноводствене процене.

У процесу ревизије финансијских извештаја проблематика ревизије 
криминалних радњи и грешака све више добија на значају. То захтева да 
приликом планирања и обављања ревизијских поступака и процењивања 
и извештавања о резултатима тих поступака, ревизор треба да размотри 
ризик од материјално значајних погрешних исказа садржаних у финан-
сијским извештајима који настају услед криминалне редње или грешке. 
Израз “криминална радња” односи се на намеран поступак извршен од 
стране једног или више лица, из редова пословног руководства, запосле-
них или трећих лица, које има за последицу погрешно приказивање фи-
нансијских извештаја. Криминалне радње могу обухватити следеће: ма-
нипулација, фалсификовање или измена евиденција или документације 
противправно присвајање средстава, спречавање или пропуштање ре-
гистровања пословних догађаја у евиденцијама и документацији, евиден-
тирање фиктивних пословних догађаја, и сл. Поред тога, израз “грешка” 
односи се на ненамерне погрешке у финансијским извештајима, као што 
су: рачунске и административне грешке у помоћним евиденцијама и ра-
чуноводственим подацима, превид или погрешна интерпретација чиње-
ница, погрешна примена рачуноводствених политика, и др. Руководство 
правног лица је одговорно за спречавање и откривање криминалних 
радњи и грешака путем успостављања и континуираног функционисања 
одговарајућег рачуноводственог система и система интерне контроле. Ти 
системи управо умањују али не елиминишу могућност појаве криминал-
них радњи и грешака. Ревизор нема нити може да сноси одговорност за 
криминалне радње и грешке. Међутим, чињеница да се врши годишња ре-
визија може да делује као средство за одвраћање од таквих поступака. У 
поступку планирања ревизије финансијских извештаја, ревизор треба да 
процени ризик да криминалне радње и грешке могу проузроковати мате-
ријално значајне погрешне исказе у финансијским извештајима и да ис-
пита руководство о постојању криминалних радњи или грешака које су 
откривене у процесу ревизије.
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На основу погрешних финансијских извештаја инвеститори и оста-
ли корисници финансијских извештаја доносе погрешне пословне одлуке 
које наносе огромну штету њиховим интересима, због чега је сасвим јасно 
артикулисан интерес рачуноводствене јавности да финансијски извештаји 
индицирају на реалну слику приносног и/или финансијског положаја пре-
дузећа. Међутим, ако у процесу састављања финансијских извјештаја буду 
учињене грешке или уколико менаџмент предузећа има намеру, служећи 
се рачуноводственим преварама, остварити користи на штету бројних ко-
рисника финансијских извештаја, изостаће реална слика финансијског и 
приносног положаја предузећа (Видаковић, 2011., стр. 122).

Између грешака и превара нема разлике у њиховим последицама, тј. 
резултирају настанком нетачних финансијских извештаја. Због начина 
њиховог откривања, али и санкционисања, присутне су и битне разлике 
на које је неопходно указати.

Непостојање намере да се у финансијски извештај унесе погрешан по-
датак, изостави неки износ или објављивање, најбитнија је карактеристика 
грешака које чине, с једне стране, особе које прикупљају и обрађују ин-
формације (које су основа за израду финансијских извјештаја), и с друге 
стране, особе које припремају финансијске извештаје). 

Као починиоци - инспиратори у преварама се јављају (за разлику од 
грешака) различити нивои менаџмента укључујући и топ менаџмент. У 
великом броју случајева по наведеним особеностима грешке и преваре се 
могу јасно диференцирати. Међутим, не мање бројни су и случајеви у који-
ма је јасно одређење о томе шта је превара, а шта грешка, скоро немогуће 
(Видаковић, 2011., 122).
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Табела 1. Дистрибуција превара по секторима корпорације

Сектор  Број случајева  Процентуално учешће (u %)
Рачуноводство 231 28,90
Топ менаџмент 142 17,80
Оператива 129 16,10
Продаја 93 11,60
Потрошачке услуге 49 6,10
Финансирање 31 3,90
Складиштење/Залихе 24 3,00
Набавка 22 2,80
Производња 19 2,40
Информационе услуге 16 2,00
Маркетинг 8 1,00
Правна служба 8 1,00
Управни одбор 8 1,00
Људски ресурси 7 0,90
Истраживање и развој 7 0,90
Интерна ревизија 6 0,80

Извор -Association of Certified Fraud Examiners Report to the nation on occupational 
fraud and abuse, p.45, 2008., www.afce.com

У последњих десет година сведоци смо финансијског колапса који је 
последица надувавања прихода, скривања дугова и манипулисањем зара-
да управе и запослених, што је довело да пада америчких берзанских ин-
декса за 90 процената. Према истраживању Удржења овлашћених истра-
житеља превара, у финансијским и рачуноводственим преварама, највише 
учествују руководиоци на положају и рачуноводствени сектор (табела 1).
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Графикон 1. Фреквенција рачунодствених превара по губитку

Извор - Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). (2012). Report to the Nations: 
An Occupational Fraud and Abuse. Global Fraud Study

Када се анализира учесталост превара класификованих по врстама, 
можемо уочити да је противправно присвајање средстава најчешћи облик 
превара. Затим следе корпуција и лажно финансијско извештавање, рес-
пективно. Међутим, ако погледамо настале губитке усред превара, може-
мо закључити да су највеће штете нанете лажним финансијским извешта-
вањем, који су најређи вид превара. Затим следи корупција, која сачињава 
трећину свих превара и противправно присвајање, који је најчешћи вид 
преваре, али са најмањим појединачним износима ( Графикон 1.).

У нашим условима, специфичне су и, у последње време, врло честе ра-
чуноводствене преваре које потичу од улепшавања излога, креативног ра-
чуноводства или, пак, управљања зарадама. Финансијски извештаји нису 
само средства комуникације јавног акционарског друштва са инвестицио-
ном јавношћу, већ су и својеврстан пропагандни материјал, дакле, уједно 
и средство за привлачење инвеститора помоћу кога предузеће постепено 
ствара своје „добављаче” капитала. Снага поменутог пропагандног летка 
је у стварању економски прихватљивих зарада за дужи временски период. 
Поред наведеног, стварање економски прихватљивих зарада, предуслов је 
и за очување самосталности предузећа и одбране од непријатељских акви-
зиција. Да би се остварили резултати који се очекују на основу презента-
ције, у биографијама, као и у финансијским извештајима настојаће чиње-
нице презентирати улепшане. Предмет ревизије би у нашем пословном 
окружењу требало да постане тзв. „препакивање лошег бизниса”. Наиме, 
поједине наше фирме избегавају плаћање енормних дугова, отварањем 
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нове фирме на коју преносе бизнис, а огромни дугови остају на старом, 
блокираном рачуну. Повериоцима се, по правилу, не исплати покретање 
стечаја, јер ће трошкови премашити намирење, а има случајева да такве 
фирме уопште и немају имовину из које би се повериоци наплатили. Тре-
нутно у Србији не постоји законско решење које би спречило да било која 
од скоро 60 хиљада фирми, које се због инсолвентности налазе у блокади, 
отвори нову фирму на коју ће пренети бизнис остављајући неизмирене ми-
лионске дугове. 

ЗАКЉуЧАК

Сваки привредни систем, без обзира на његов историјски степен раз-
вика, или његову морофологију карактерише постојање превара. У са-
временим условима турбулентног окружења и глобализације, као и раз-
воја комуникационих и информатичких технологија, криминалне радње 
постају софистициране и због глобалног карактера привреде, интернацио-
налне. Глобализациони процеси постављају и нове захтеве пред ревизорс-
ку праксу, која мора да одговори на нове видове превара, бољом интерном 
контролом компанија и иновативним приступима ревизији.

Савремени услови пословања од ревизора захтевају антиципирање ри-
зика, добру обученост и пре свега превентивну улогу у спречавању кри-
миналних радњи у привреди. У пословне системе није могуће уградити 
самоделујућу регулацију, већ је потребан и оспособљени пословођа и за 
усмеравање и подешавање таквих система. Потребно је циљно и децен-
трализирано пословање с јасним одређивањем улоге топ менаџмента. Та-
кође, неопходно је враћање поверења у стручност и част ревизора, које је 
пољуљано великим скандалима који су се десили у протекле две деценије.

Србија, као транзициона земља, пати од великих структурних про-
блема у вођењу економске политике, које стварају повољан терен за поја-
ву различитих радњи из домена криминалитета. За Републику Србију је 
неопходна имплементација стандарда и добрих пракси из развијених зе-
маља Европске уније. Такође, неопходно је увођење превентивне улоге 
ревизије, боље и обухватније интерне контроле, повећање улоге интерне 
ревизије и њена независност од менаџмента компаније, који је, најчешће, 
инспиратор криминалних радњи. За даљи развој ревизорске праксе, нео-
пходно је увођење форензичког рачуноводства које је свеобухватније од 
класичне ревизије, и прати домете научних сазнања. Форензичко рачу-
новодство, мора да посвети посебну пажњу на креативно рачуноводство 
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и феномен препакивања лошег бизниса, који представљају најчешћи вид 
варања инвестиционе јавности. Нова економија ствара нове видове ризика 
у компјутерском окружењу, где технолошке карактеристике безбедносних 
система заостају за новим технологијама. Компјутерски криминал захте-
ва нове методе интерне рачуноводствене контроле и контроле приступа и 
безбедности компјутерских система, као и форензичког рачуноводства у 
овој области. У области форензичког рачуноводства компјутерских систе-
ма Србија заостаје, како у погледу информатичке писмености ревизорске 
праксе, тако и поштовања међународних стандарда ревизије.

SUMMARY 
PATHOLOGY OF FINANCIAL REPORTING

Violations in accounting and other kinds of different law abuses are widely 
spread today. In terms of financial consequences these offences could have fatal 
effect. The damage as a result of fraud and other criminal and illegal actions can 
be analyzed from different aspects (economic, sociological, psychological, etc.) 
and using a variety of different logical models. Without exception, it is possible 
to conclude that the abuse in accounting causes negative financial outcomes 
and damages, regardless of the ways and varieties of aspects and models of 
observation (process of audit or other forms of accounting and legal controls).
This paper analytically reviews the concept of fraud, its causes and forms. 
Moreover, it explains frauds in accounting and financial reports.

Keywords: fraud, error, criminal acts, accounting, financial statements, 
audit, risk, noticeable pressures.
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