
 
 
 
 

 
 ACFE SLOVENIJA SEMINAR 

 
10. marec 2016, 09.00 – 17.00 
Tema: Kaj je (in kaj ni) prevarantsko računovodsko poročanje? 
Lokacija: Ekonomska fakulteta UL 
CPE 8 
 
Seznanite se, kako prepoznati prevare v računovodstvu. Na zelo interaktivnem 
seminarju se boste seznanili s tipografijo računovodskih prevar, obdelali primere in 
analizirali računovodske izkaze.  O računovodskih prevarah govorimo, kadar poslovne 
knjige in računovodski izkazi namerno napačno prikazujejo stanja sredstev in 
obveznosti in gibanje prihodkov, stroškov in odhodkov, z namenom za izvajalca 
prevare zagotoviti neko korist. 
 
Osrednji del seminarja bo namenjen prikazu načinov prevar v računovodskih izkazih. 
Poleg najpogostejših vzrokov in motivov za izvedbo prevar bomo prikazali tudi načine 
prevar. Te vključujejo vsaj: 
• uravnavanje dobička (Income smoothing), 
• prezgodnje pripoznavanje in/ali pripoznavanje izmišljenih prihodkov, 
• pripoznavanje stroškov in/ali odhodkov v napačnem obdobju, 
• prikrivanje obveznosti in stroškov, 
• nepravilna in/ali pomanjkljiva razkritja, 
• napačno predstavljena sredstva in obveznosti, 
• napačno izkazovanje postavk v izkazu poslovnega izida in 
• napačno poročanje denarnega toka. 
 
Načine prevar bomo ponazorili z demonstrativnimi zgledi, ob katerih bomo tudi 
spoznavali katera računovodska pravila so s prevaro kršena. 
 
V nadaljevanju bomo govorili o analizi računovodskih izkazov z namenom prepoznave 
morebitnih računovodskih prevar. Spoznali bomo vodoravno in navpično analizo 
računovodskih izkazov ter uporabili nekatere temeljne računovodske kazalnike. Z 
interpretacijo dobljenih rezultatov bomo opozorili na njihov pomen. Številke 
spregovorijo šele v kontekstu in takrat lahko vidimo "zgodbo". Le goli izračuni brez 
zgodbe nam povedo premalo.  
 
Na primeru računovodskih izkazov, ki jih bomo obdelovali v manjših skupinah se bomo 
takoj prepričali ali imamo "oko" za odkrivanje opozorilnih znakov – rdečih zastavic.  
  
 
Vabljeni: preiskovalci prevar, pravni strokovnjaki, kriminalisti, kontrolerji in 
menedžerji, detektivi, forenziki in računovodje, revizorji, pooblaščenci za skladnost, 
drugi strokovnjaki s področja boja proti goljufijam in vsi drugi, ki jih zanimajo 
preiskave goljufij. 
 
Predavatelj: Mihael Kranjc, mag.posl.ved, preizkušeni davčnik, preizkušeni 
računovodja, sodni izvedenec ekonomske stroke (član Združenja ACFE Slovenija)  
 



8:30-9:00   Registracija 

9:00-10:20   Vzroki in motivi za prevare v računovodskih izkazih in načini računovodskih 
prevar. 

 

10:20-10:35   Pavza za kavo 

10:35-11:55 Predstavitev načinov računovodskih prevar s praktičnimi primeri. Komentarji 
obravnavanih poslovnih dogodkov.  

 

12:00-12:30   Pavza za kosilo 

12:30-14:30  Analiziranje računovodskih izkazov; 
Predstavitev navpične in vodoravne analize in nekaterih ključnih kazalnikov. 

 

14:30-14:45  Pavza za kavo 

14:45-16:45   Delavnica – analiziranje računovodskih izkazov 

 

16.45 Zaključek seminarja 
  



Predavatelj 
 
 
mag.Mihael Kranjc 
 

 
 
 
Miha je soustanovitelj in direktor računovodskega servisa Saša d.o.o. iz Ljubljane. Z 
računovodenjem in davčnim svetovanjem se ukvarja nad 25 let. Je član Komisije za 
Slovenske računovodske standarde in Odbora preizkušenih računovodij in računovodij 
pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je poleg naziva preizkušeni računovodja 
pridobil tudi naziv preizkušeni davčnik. Je sodni izvedenec ekonomske stroke za 
področje davkov in računovodstva. Večkrat predava pri Slovenskem inštitutu za 
revizijo, v zadnjih letih je v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju predaval 
kazenskim sodnikom in tožilcem, pa tudi na specializiranem državnem tožilstvu. 
 
Ker poleg odlične teoretične podlage svoje znanje uporablja tudi pri vsakdanjem delu 
v računovodskem servisu in se z različnimi vrstami računovodskih prevar srečuje tudi 
v vlogi sodnega izvedenca, lahko pričakujemo, da bo poleg teoretičnih podlag podal 
tudi uporabne in praktične nasvete, da se boste lažje spoprijeli s problematiko 
prevarantskega računovodskega poročanja. 
 
 
 
 


