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In de top 5 van de nieuwe FinTech 100-ranking van KPMG en H2
Venture taan drie Chinee ondernemingen. Ant Financial taat
op kop, JD Finance op de tweede en aidu op de vierde plaat.
Gra uit ingapore en het Amerikaane ofi completeren de top
5.
De FinTech 100-ranglijt geeft een eeld van de vijftig elangrijkte
gevetigde fintech-edrijven in de wereld en de vijftig meet
innoverende, nieuwe edrijven. De edrijven worden eoordeeld op
de totale inveteringen die zij heen opgehaald, hun
innovatievermogen, hun inpanningen om kapitaal te vergaren, hun
omvang en de reikwijdte van hun activiteiten.
De enige uropee onderneming in de top 10 i de rite Atom ank.
Het Nederlande Aden taat in de ranglijt van gevetigde fintechedrijven op een zeventiende plaat.
De eerte vier edrijven op de ranglijt witen in de afgelopen twaalf
maanden ieder meer dan 1 miljard dollar aan durfkapitaal op te
halen. Alle honderd edrijven ij elkaar vergaarden tot nu toe meer
dan 52 miljard dollar aan kapitaal. Dat i ruim twee keer zoveel al het
edrag dat de honderd fintech-edrijven van 2017 ophaalden.
teed meer landen manifeteren zich al het om fintech gaat. In de
lijt zijn dit jaar 36 landen vertegenwoordigd. In 2017 waren dit er 29
en in 2016 22. "en ewij dat de vernieuwing in de financiële ector
een enorme vlucht heeft genomen", aldu KPMG.
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Neoanken in opkomt
edrijven die actief zijn met het etalingverkeer en kredietverlening
domineren de ranglijt. Van de honderd edrijven houdt 35 procent
zich ezig met kredietverlening en iet meer dan 20 procent met
etalingverkeer. Ook taan er teed meer ondernemingen in de
lijt die actief zijn op het geied van vermogeneheer en in de
verzekeringranche.
Ook het aandeel van neoanken neemt toe. De lijt telt inmiddel
zeven van dit oort digitale anken. "In de eerte ze maanden van dit
jaar zagen wij inveteringen van meer dan 100 miljoen dollar in de
rite en uropee neoanken Revolut, Atom ank, Nuank, N26 en
Tandem. en ignaal dat wij wereldwijd aan de vooravond taan van
de opkomt van allerlei nieuwe technologieën om digitaal te kunnen
ankieren", aldu Ank van Wlick, fintech-partner ij KPMG.
"Deze digitale anken heen geen lat van verouderde IT-temen
en traditionele infratructuren en zetten flinke tappen al het gaat
om productvernieuwing en het werven van klanten."
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'lockchain nog géén heilige
graal voor zekerheid en interne
eheering'
lockchain-technologie op zichzelf i geen
afdoende waarorg voor de etrouwaarheid van
de gegeven, meent 80 procent van de IT-auditor.
Dat lijkt uit een repreentatieve enquête die
NORA, de eroeporganiatie van IT-auditor,
heeft gehouden onder haar leden over lockchain
en aurance. 
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Digitaliering centraal tijden
congre uropee mkaccountant
De uropee federatie van accountant in het mk
(FAA) organieert op 27 juni een internationale
conferentie, waarin digitaliering van de mkpraktijk centraal taat. De NA i gatheer van de
conferentie. 
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Nieuw NA-themamagazine over
data cience
De NA Ledengroep Accountant in uine heeft
een nieuw themamagazine uitgeracht. Dit vierde
themanummer i gewijd aan data cience en
verwante technologiche ontwikkelingen. 
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17 mei 2019

ING en AN Amro geruiken
lockchain voor handel
Meerdere grote internationale handelpartijen
waaronder AN Amro en ING werken aan een
nieuw lockchainplatform om voorraden ij te
houden. 
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KPMG: 'Wereldwijde fintech
inveteringen naar recordhoogte'
De wereldwijde inveteringen in fintech zijn in
2018 getegen naar meer dan 112 miljard dollar. Dit
i een tijging van ruim 114 procent ten opzichte
van 2017, toen er 51 miljard dollar in financiële
innovatie werd geïnveteerd. 
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