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 Први извјештај објављен 1996. године 

 

 Извјештај из 2018. године садржи анализу 2.690 случајева 
превара које су истраживане од јануара 2016. године до 
октобра 2017. године у 125 земаља свијета и 23 главне 
индустријске категорије. 



*Број случајева у свакој регији осликава 

демографију чланства ACFE-а, обзиром 

да је то извор података за истраживање. 

Посљедично, наведени подаци не 

показују неизоставно да се преваре 

мање или више дешавају у неком 

посебном региону.  

Географска 
лоцираност 
организација 
које су биле 
жртве преваре 



Према процјенама организација на основу искуства, превара кошта организацију 

у просјека 5% прихода сваке године. Када би овај проценат примјенили на 

процјењени Бруто свјетски производ у 2017. години од 79.6 билијарди америчких 

долара, пројектовани потенцијални глобални губитак због превара би износио 

скоро 4 билијарде.  

 

Укупан губитак због превара у 2.690 случајева истраживаних за потребе 

извјештаја је 7.1 милијарду америчких долара (овај губитак се односи на 

директан губитак организације и не укључује индиректне трошкове, као што су 

губитак репутације или губитак односа са стејкхолдерима, тако да су стварни 

укупни губици у овим случајевима много већи). 



Дистрибуција губитака у доларима 

*Због присуства неколико веома великих 

превара у подацима, аритметички просјек 

не осликава реално губитак од типичне 

преваре. Посљедично, као мјера просјека 

користи се медијана.  

Медијана губитака је 
130.000$ за посматране 
случајеве. 



Систем класификације превара и 
злоупотреба 





Ризик остварења шема отуђења имовине 



Како трајање преваре утиче на медијану 
губитка? 



Како трајање преваре утиче на медијану 
губитка? 



Медијана 
трајања преваре 
на основу врсте 
преваре 



Иницијална 
детекција 
преваре  



Повезаност врсте преваре, медијане губитка 
и методе детекције преваре организације 



Постотак 
превара према 
типу компаније 
и медијана 
губитка 



Ниво власти – медијана губитка и проценат 
превара 



Преваре према величини организације 



Врсте преваре према величини организације 



Преваре према 
подручју 
индустрије 



Најчешће 
коришћене 
методе 
спречавања 
превара 



Провјера запослених који су починили 
преваре прије запошљавања 



Врста провјере запослених 



Утицај позиције починиоца на преваре 



Медијана трајања преваре зависно од 
позиције починиоца преваре 

Позиција Медијана мјесеци до детекције 

Запослени 12 

Менаџер 18 

Власник 24 

Други 18 



Утицај дужине трајања уговора 
запосленог на преваре 



Медијана губитка и 
учесталост преваре 
зависно од сектора 
у којем је запослен 
починилац преваре 



Медијана губитка и 
учесталост преваре 
зависно од сектора 
у којем је запослен 
починилац преваре 



Пол починиоца преваре 



Пол починиоца преваре према региону 



Пол починиоца преваре 



Починиоци 
превара према 
старости 



Починиоци превара према степену 
образовања 



Учесталост превара и медијана губитка 
према броју починилаца преваре 



Криминална прошлост починиоца преваре 



Црвене заставице 





Резултат 
случајева за 
које је 
покренута 
правна 
процедура 



Разлози за непокретање правног поступка 



Поврат губитака организацијама у којима се 
десила превара 



Преваре у Западној Европи 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


