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POMEN POROČANJA 

   Organizacije, ki so zavezane reviziji morajo 

razkrivati zakonsko določene informacije, ki jih 

predpisujejo SRS in MSRP in se morajo 

prilagoditi njihovim zahtevam v svojih poročilih 

od razlike od tistih, ki niso obvezni in poročajo le 

določene postavke letnega in medletnega 

poslovanja.  

 

   Pri poslovnem poročanju so pomembna razkritja, 

ki imajo naravo in stopnjo pomembnosti v vsaki 

posamezni postavki, ki jih ima prikazana 

organizacija v svojih računovodskih poročilih. 
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RAČUNOVODSKO POROČANJE 

 

 premoženjsko-finančno stanje organizacije, 

 poslovna uspešnost, 

 dožen in obvladljiv denarni tok, 

 spremembe vpoklicanega (nevpoklicanega) 

kapitala, 

 spremembe sestavin kapitala,  

 vsi računovodski izkazi morajo biti podkrepljeni z 

ustreznimi strokovnimi in razumljivimi 

razlagami in pojasnili. 
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GOLJUFIVA RAZKRITJA 

 

 navidezni prihodki, 

 nepravilna časovna razporeditev prihodkov in 

odhodkov, 

 prikrivanje obveznosti, 

 neustrezna in napačna razkritja, 

 nepravilno merjenje sredstev, 

 nepravilno prikazovanje odhodkov, izdatkov ipd. 
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POSLEDICE GOLJUFIVEGA 

POROČANJA 

 

    Goljufivo poročanje predstavlja: 

 

   - napačno oceno poslovanja,  

   - določitev neustrezne bonitete poslovanja 

organizacije, 

   - sprejemanje napačnih in nepravilnih poslovnih 

odločitev s strani vodstva, lastnikov, 

   - morebitne težave pri plačevanju finančnih in 

poslovnih obveznosti ipd. 
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DAVČNE GOLJUFIJE 

 

   Posamezna davčna goljufija je oblika: 

   -  namernega izmikanja plačilu različnih vrst 

davkov, 

   - vključuje zavestno predložitev lažne napovedi 

davčnih obveznosti  

  - pripravijo se lažni dokumenti, kar posledično 

pomeni na goljufijo poročanje. 
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PODROČJA ODRIVANJA 

GOLJUFIJ (1) 

 

 zemljišča, zgradbe, naložbene nepremičnine 

(metode vrednotenja, cenitve, uporaba v lastne 

namene ipd.); 

 zaloge (vrednotenje, odpisi, DDV ipd.); 

 terjatve in obveznosti (oslabitve, odpisi, tožbe, 

DDV ipd.); 

 stroški razvoja in odvisni stroški nabave; 

 usredstveni lastni proizvodi in storitve; 
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PODROČJA ODRIVANJA 

GOLJUFIJ (2) 

 

 davčni oblikovanje transfernih cen 

(povezane osebe); 

 neraalni denarni tokovi; 

 knjiženje dogodkov na prehodne konte; 

 zabilancne evidence (niso predstavljena 

tveganja, negotovost ipd.). 
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NEUSTREZNOST POROČANJA (1) 

 

 nepotrebni in fiktivni stroški; 

 stroški reprezentance in reklam; 

 fiktivno izstavljeni in prejeti računi (odbitek 

DDV, ne obračun DDV); 

 uporaba višjih amortizacijskih stopenj; 

 Nepravilno vrednotenje in vodenje najemov 

(finančni, operativen); 

 sale and lease back (prenizki ali previsoki 

dobički); 
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NEUSTREZNOST POROČANJA (2) 

 neizvedeni letni popisi sredstev in 

obveznosti do virov sredstev; 

 neknjižene inventurne razlike in obračun 

DDV; 

 nerealizirane rezervacije; 

 nenarejeni odpusti dolga in obračun 

davčnega odtegljaja za lastnike; 

 neobračunane obresti za zamudo plačil; 

 neustrezno rešene reklamacije ipd. 
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VPLIV GOLJUFIJ 

 

   Goljufije negativno vplivajo na motivacijo in 

zaupanje v organizacijo in zaposlene, ki 

pripravljajo in poročajo o poslovanju svoje 

organizacije ali v računovodskih (knjigovodskih) 

servisih, ki pripravljajo in poročajo v imenu 

svojih strank. 
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SKLEP 

   Poslovodstvo skupaj z računovodskimi delavci 

mora biti pozorno, kaj poroča svojim zunanjim 

uporabnikom (financerjem, investitorjem, članom 

nadzora). Goljufivo (namensko) napačno 

poročanje je zavajanje uporabnikov in slaba 

podlaga za njihove nadaljnje poslovne odločitve. 

Takšno poročanje ima posledice v primeru 

davčnega nadzora in ne nazadnje v sprejemanju 

in potrjevanju poslovnih odločitev na napačnih 

podlagah.  
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ZAKLJUČEK 

 

 

HVALA ZA VAŠO POZORNOST  

 

IN  

 

SODELOVANJE ! 
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