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De financieel directeur en enkele medewerkers bij
auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra hebben voor miljoenen
gesjoemeld met de boekhouding.
Dat blijkt uit onderzoek van advocatenkantoor NautaDutilh en
accountantskantoor BDO. Het onderzoek naar de onregelmatigheden werd
gestart nadat ceo Wim van Limpt, die in juni vorig jaar bij Buma/Stemra begon,
signalen opving dat er iets niet in de haak was. Limpt startte bij zijn aantreden
enkele verbeteringsprocessen op en liep toen "tegen een aantal vragen aan over
de jaarrekening en financiële verslaglegging die intern niet konden worden
beantwoord", aldus Buma/Stemra.

'Cushions'
Het Financieele Dagblad meldt dat uit het onderzoek blijkt dat er geen geld is
gestolen. Het kostenniveau van de organisatie zou echter kunstmatig hoog zijn
gehouden door voorzieningen en reserveringen onjuist op te voeren. Daardoor
was er slecht zicht op de daadwerkelijke kosten.
Het gesjoemel zou voortkomen uit het feit dat Buma/Stemra jaarlijks maximaal 15
procent van de auteursgelden die het int mag gebruiken voor kosten van de
organisatie. Door fictieve posten op te voeren, die bekend stonden als 'cushions',
werd er een mogelijkheid ingebouwd om in een volgend jaar de kosten weer te
drukken. Sommige diensten werden bijvoorbeeld vooruit gefactureerd, terwijl de
kosten pas een jaar later werden gemaakt. Hierdoor werd het mogelijk om elk
jaar zo dicht mogelijk bij het percentage van 15 procent te blijven. Volgens de
ceo deed men dit om kritiek te voorkomen, omdat zowel onder het budget als
boven het budget uitkomen tot "gezeur" zou leiden.

Eyeopeners: klaar voor
het onverwachte
Een economische crisis, de
opkomst van nieuwe concurrentie
of disruptieve technologie: we
laten ons vaak verrassen. En dat
blijft niet zonder gevolgen, de
bestaansduur van
beursgenoteerde bedrijven is
gehalveerd en bestuurders staan
steeds vaker onder druk.
Onzekerheid viert hoogtij en juist
in deze omgeving is het belangrijk
kritisch te blijven op cijfers en
interpretaties van de
werkelijkheid. Tijdens de
Accountantsdag 2019 brengen we
risico's in kaart en krijgt u zicht op
het onverwachte.
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Het rapport van NautaDutilh laat volgens het Financieele Dagblad in het midden
of het handelen van de betrokken medewerkers strafbaar is. Het vragen van een
factuur voor nog niet geleverd werk "zou als uitlokking of medeplegen van
valsheid in geschrifte of gebruikmaken van vals geschrift kunnen gelden", schrijven
de onderzoekers. Daarbij is het verwerken van valse facturen en het openbaar
maken van onjuiste cijfers mogelijk strafbaar.
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Volgens de ceo is accountant KPMG misleid doordat de kosten werden verdeeld
over allerlei kleine posten, waardoor de materialiteitsgrens werd ontweken.
NautaDutilh raadt Buma/Stemra echter wel aan afscheid te nemen van KPMG,
en een tuchtklacht in te dienen tegen de cfo, die accountant is. De cfo zit
inmiddels al langere tijd ziek thuis. Buma/Stemra wil nog niet reageren op vragen
over eventuele maatregelen tegen de betrokken medewerkers.
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Paul Depla winnaar Anti-Fraude
Award
Paul Depla, burgemeester van Breda en bestrijder van de
drugscriminaliteit, is winnaar van de Anti-Fraude Award
2019. De prijs werd uitgereikt tijdens het zesde Fraude Film
Festival in Amsterdam. 
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Celstraf voor directeur melkfabriek
die accountant misleidde
Een 69-jarige oud-directeur van melkfabriek Lyempf uit
Kampen is veroordeeld tot twee jaar cel wegens valsheid in
geschrifte. Hij meldde de accountant van het bedrijf dat hij
12,4 miljoen had geïnvesteerd, terwijl dat niet zo was. 
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Gevallen Nissan-baas schikt met
beurswaakhond
Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn schikt met de
Amerikaanse beurswaakhond SEC over het voor beleggers
verzwijgen van meer dan 140 miljoen dollar aan
compensaties en pensioenvoordelen. De gevallen autobaas
stemt in met een geldstraf van 1 miljoen dollar. 

x0
NIEUWS

20 september 2019

'Kritische houding accountants mag
scherper'
Het is goed gesteld met de vaktechnische kennis van
accountants, maar de professioneel-kritische
oordeelsvorming kan scherper. Accountants die goed
opletten kunnen een belangrijke rol spelen bij het bestrijden
van fraude. 
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371 miljoen fraude met EU-geld
Het Europese agentschap voor fraudebestrijding (OLAF)
heeft vorig jaar in 167 onderzoeken voor in totaal 371 euro
fraude met EU-geld aangetoond. Het door
opsporingsautoriteiten terug te halen bedrag is lager dan in
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voorgaande jaren. 

x0

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel
op MijnNBA.nl.
Uw e-mail adres

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

ACCOUNTANT.NL

THEMA'S

Home

Aansprakelijkheid

Accountantsdag

Arbeidsmarkt

Nieuws

Arbeidsrecht

Assurance

Beroep met toekomst

Opinie

Corporate governance

Dag van de Financial

Derivaten

Carrière

Externe verslaggeving

Financiële instellingen

Financiering

Feiten en cijfers

Fiscaal

Flex-bv

Fraude en witwassen

Artikelen

Fraude in praktijk

ICT

Integrated reporting

Kantoormanagement

Kwaliteit en toezicht

Lerend vermogen

Mkb

Ondernemingsrecht

Onderzoek en wetenschap

Opleiding

Overheid

Pensioen

Privacy

Professioneel-kritische
instelling

Publiek belang

Samenstellen
Statistical auditing

SBR

Semi-publieke sector
Van de Helpdesk

Subsidies
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken
2019 het
NBA
(0.0.0.0)van cookies.
Contact
Privacyverklaring
Spelregels debat
Volg ons op Twitter
geeft u toestemming©voor
gebruik
In Disclaimer
de cookieverklaring
vindt u meerCookieverklaring
informatie over het
gebruik van cookies
op deze site. NBA.nl

Akkoord

