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'Hoogste schadebedrag door jaarrekeningfraude'
Van de verschillende categorieën van bedrijfsfraude wordt verreweg per fraudegeval het meeste schade
veroorzaakt door jaarrekeningfraude.
Dat blijkt uit het tweejaarlijkse rapport van de Association of Certi ed Fraud Examiners (ACFE). Voor het rapport
werden 2.410 fraudezaken in 114 verschillende landen onderzocht. Verreweg de grootste schadegevallen kwamen door
fraude met jaarrekeningen: het gemiddelde schadebedrag bij deze vorm van fraude was 975.000 dollar. Het komt
minder voor dan de andere fraudesoorten, maar berokkent de grootste schade. Op de tweede plaats staat qua
schadebedrag op grote afstand corruptie, met gemiddeld 200.000 dollar schade per geval.
De schade van alle fraudezaken bij elkaar bedroeg in ruim 6,3 miljard dollar. Het gemiddelde schadebedrag was 2,7
miljoen dollar. De ACFE schat dat de gemiddelde organisatie op jaarbasis vijf procent van de jaaromzet aan fraude kwijt
is.
In 23 procent van de fraudegevallen werd er meer dan een miljoen dollar aan schade geleden. Het gemiddelde
schadebedrag per continent is het op een na hoogste in West-Europa met 263.000 dollar. Het schadebedrag is het
hoogst Afrika en het Midden-Oosten: 275.000 dollar.

Maatregelen
Volgens het rapport is het opzetten van meldpunten een goede methode om fraude te detecteren; ongeveer 39 procent
van de fraude kwam in 2016 namelijk aan het licht door tips. Bedrijven die een meldpunt hebben krijgen bijna twee
keer zoveel tips binnen. Internal audit staat qua fraudedetectie op een tweede plaats met 16,5 procent, en management
reviews op de derde plaats met 13,4 procent.
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EY: 'Coronapandemie vergroot risico op fraude en
onethisch gedrag'
De coronapandemie maakt het moeilijker om zakelijk integer te handelen en
om een integere cultuur binnen een bedrijf overeind te houden. De regels
omzeilen lijkt... 
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Met de FIOD aan de sushi
'Nederland fraudeland' is de titel van een veelbesproken reportage over het
werk van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). De
documentaire is na jaren... 
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Ontluisterend
We mochten weer even de deur uit. Daarom was ik onlangs bij een event voor
nancials en besloot ik in de middag een keuzesessie 'Balanceren tussen
resultaat en... 
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Chris van Dam wint Anti Fraude Award
CDA-politicus Chris van Dam is de winnaar geworden van de zevende editie
van de Anti Fraude Award, uitgereikt tijdens het Fraude Film Festival in
Amsterdam. Het... 
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Meer verzekeringsfraude door ondernemers ontdekt
Het aantal bedrijven dat probeerde te frauderen met verzekeringen nam vorig
jaar met bijna veertig procent toe. Verzekeraars ontdekten circa 13.000
gevallen van... 

