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'De nron-cau i heel leerzaam en ik gun elke accountant om al
vroeg in zijn of haar carrière tegen een fraude aan te lopen.' Dat
zei NA-voorzitter Marco van der Vegte ij een ijeenkomt van
de FIOD. rvaren collega' die zeggen dat zij nooit een fraude zijn
tegengekomen, heen die volgen Van der Vegte vermoedelijk
niet gezien.

Lex van Almelo
Van der Vegte wa op 12 juni één van de deelnemer aan een
paneldicuie tijden de FIOD Next College Tour. Zoal Twan Hu
detijd Willem Holleeder uitgenodigde voor de originele tour, tond
in het FIOD-college een andere gevangeniklant centraal: And
Fatow, voormalig cfo van nron, die zichzelf graag 'chief loophole
officer' noemt. De ondergang van de Amerikaane energiereu nron
leidde aan het egin van deze eeuw tot het omvallen van Arthur
Anderen. inddien moeten multinational het doen met the ig
four in plaat van the ig five.
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De kern van Fatow oodchap i: ook al je de grenzen van de wet
opzoekt, zonder die te overchrijden, kun je in de cel elanden.
Fatow zat ze jaar in de gevangeni en zijn vermogen werd hem
ontnomen, nadat hij in een guilt plea chuld had erkend op twee
punten. Volgen het Amerikaane miniterie van Jutitie heeft
Fatow onder meer toegegeven dat hij heeft gefraudeerd met de
financiële reultaten van nron en zichzelf heeft verrijkt, ten kote
van het edrijf en de aandeelhouder.
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Al cfo vroeg Fatow de controller, de interne en externe accountant
repectievelijk de juriten of het legaal wa wat hij wilde. Alle
poortwachter zeiden ja, du technich wa het volgen de regel.
Maar de raad van etuur van nron wit aoluut dat het
uiteindelijk mileidende tranactie waren, waarmee de cfo op papier
de reultaten opkrikte van een - naar + rating. Fatow gaf
etuurder ook een aantal tip mee om een 'nron' te voorkomen,
zoal het egrijpen van het verchil tuen economiche waarde en
wint en zichzelf afvragen of zij de antwoorden op vragen aan
advieur wel egrijpen. Ook de eloning van de cfo verdient
aandacht.
Wat kan wel en wat kan niet gaat ook over dilemma'. Mag het
Nederland dameelftal een niet-veroden dopingmiddel geruiken
om het WK te winnen? Ja, daar lijkt geen ezwaar tegen te etaan.
Maar volgen een toehoorter in de zaal i het verchil dat doping de
pretatie van de voetaller veretert, maar de manipulatie van
Fatow niet de daadwerkelijke pretatie van nron. Fatow vond het
echter goed voor de aandeelhouder, omdat een etere rating geld
aantrekken goedkoper maakt en de aandelenkoer optuwt.

Vijanden nu vrienden
I de edrijfmoraal ind het nron-chandaal vereterd? In de
Verenigde taten niet, denkt Fatow. Volgen Marco van der Vegte
zijn de tijden wél veranderd. ij edrijven ziet hij meer
langetermijnviie en veel groter ewutzijn rondom de juite toon
aan de top en het voldoen aan wet- en regelgeving. "Maar af en toe
zijn er nog teed edrijven en individuen die de gren overchrijden.
n dan gaat het ook om het voldoen aan wet- en regelgeving en
voorkomen van witwaen. Al een Nederland edrijf van zijn klant
de geldtortingen ontvangt uit een ander land, zul je daar
tegenwoordig iet over vragen al poortwachter. Maar twintig jaar
geleden zou je zeggen: waarom zou je je daar nu druk om maken, de
cah i toch innen?" De toepaing van wet- en regelgeving i flink
veranderd, de interne en externe controlecultuur i meer op kwaliteit
gericht. n ook aan jongere accountant ziet Van der Vegte dat "het
moreel kompa verchuift en er meer aandacht i voor dilemma'".
ert Langerak, directeur opporing ij de FIOD, ziet dat vaak onnodig
ingewikkelde financiële en edrijftructuren worden geruikt,
waarij wordt gezocht naar mazen in de wet. "Ik pleit voor
vereenvoudiging. om gaat geld drieëntwintig keer de wereld over
in anderhalve dag. Maar twintig jaar na nron komen wij nog
dezelfde prolemen tegen."
Langerak wil daarom op nationaal en internationaal niveau
amenwerken met verchillende pulieke en private partijen. "Al
FIOD willen wij de wereld een tukje eter maken met het trafrecht.
Daarvoor willen wij amenwerken met ondernemer, advocaten en
accountant. Onze vijanden van giteren zijn voortaan de vrienden
van morgen."

Moraal
Volgen Langerak i het nodig om af en toe "een teen in de vijver te
gooien" met het trafrecht. "De trafrechtelijke aanpak van edrijven
en etuurder heeft een poitief effect op de moraal in de
etuurkamer. Van incident naar impact, i de leuze van de FIOD."
"Het zijn niet alleen individuele etuurder die het fout doen, maar
je moet ook kijken naar de rol van het collectief en ook naar
advocaten en accountant die onewut heen meegewerkt", aldu
Van der Vegte. "Dan moet je het trafrecht niet op een individu
richten, maar kijken naar de hele keten."
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n, zo waarchuwde Fatow, maak van de etuurder geen
verwerpelijke churk. Daarin herkennen etuurder zich namelijk
niet. n al zij zich niet herkennen in een getrafte etuurder,
chrikt een traf niet af.
Tijden de College Tour raakte o Hoogenoom (Nenrode) ij
Fatow een gevoelige naar toen hij hem vroeg of hij nu echt wel
teed legaal ezig wa geweet. De guilt plea doet immer ander
vermoeden. Ook de uitleg over het inkeermoment van Fatow i niet
altijd eenduidig, zo leek ij een eerder optreden.
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KPMG: 'Accountant eteedt ij
minderheid euredrijven
uitgereid aandacht aan fraude'
Uit onderzoek van KPMG onder vijftig Nederlande
AX- en AMX-fonden lijkt dat ij 44 procent van
de edrijven in het recent afgeloten oekjaar de
accountant geruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid om de takeholder in de uitgereide
controleverklaring meer inzicht te geven in het
onderwerp fraude. ij deze 22 ondernemingen i in
12 gevallen ook aandacht eteed aan een ke audit
matter die gekoppeld i aan een gecontateerd
frauderiico. 
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6,5 miljoen pond oete voor
Deloitte UK inzake controle erco
Deloitte heeft een oete van 6,5 miljoen pond
gekregen van de rite toezichthouder Financial
Reporting Council (FRC), vanwege nalatigheid ij
de controle van outourcingedrijf erco Geografix
in 2011 en 2012. 
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'Michien onderzoekjournalit
opnemen in het controleteam'

FD-journaliten Jori Polman en Matthij Rotteveel
deden mee aan een Y-workhop over de rol van de
accountant ij fraude. De journaliten drongen
opvallend nel door tot de kern van de zaak, merkte
Y op. Y-etuurder Auke de o: "Michien
moeten we wel een onderzoekjournalit opnemen
in het auditteam." 
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Dahoard Accountanc
uitgereid met info over fraude
Het online Dahoard Accountanc, egin april
door de NA geopend om inzicht te ieden in de
kwaliteitveretering door het eroep, heeft een
update gekregen. Het i uitgereid met informatie
over de rol van de accountant ij fraude. 
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Laat foreniche afdeling rug
laan naar jaarrekeningcontrole
De inzet van foreniche expertie innen de
jaarrekeningcontrole lijkt teed meer een 'heilige
graal' te zijn, waarmee ignalen van fraude ij de
accountantcontrole kunnen worden opgelot. De
inzet van de in fraude gepecialieerde accountant
zou tandaard onderdeel moeten uitmaken van de
controle. 
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