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Forensisch accountant doet onderzoek bij ITbedrijf Atos
Het Franse IT-bedrijf Atos is onderwerp van onderzoek door forensisch accountants. Het bedrijf, dat ook
in Nederland actief is, heeft melding gemaakt van fouten in de boekhouding.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Volgens Atos bleek de interne controle bij twee Amerikaanse dochterbedrijven
onvoldoende en zijn er fouten in de boekhouding gemaakt. Forensisch accountants onderzoeken de zaak.
Beleggersvereniging VEB geeft tegenover het FD aan te schrikken van het bericht; beleggers denken bij zulk nieuws al
snel aan fraude. De VEB wil daarom meer weten over de zwaktes in de interne controle, de gemaakte fouten in de
boekhouding en de impact daarvan op de nanciële positie van het IT-bedrijf.

Dochterbedrijven
Volgens Atos zelf zijn de twee Amerikaanse dochterbedrijven samen goed voor elf procent van de omzet en negen
procent van het operationeel resultaat. De geconstateerde onregelmatigheden zouden "geen materieel e ect op het
totale resultaat hebben". Tegelijk is Noord-Amerika voor Atos een belangrijke afzetmarkt, goed voor een kwart van de
totaalomzet van het IT-concern.
Nyenrode-hoogleraar Marcel Pheij er stelt in het FD dat forensisch onderzoek" meestal geen goed nieuws" betekent,
omdat zo’n onderzoek vaak wordt ingesteld bij vermoedens van fraude. "Tegelijkertijd kunnen de problemen ook
beperkt zijn en kan een forensisch accountant juist ook zijn gevraagd om te kunnen bewijzen dat er geen grote
problemen zijn."
De koers van Atos is op de beurs van Parijs ink onderuit gegaan na het nieuws. In Nederland is Atos onder meer
bekend van grote IT-projecten, ook bij de overheid.
Bron: FD
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Enquête NBA over inzet forensische expertise bij de
jaarrekeningcontrole
De Werkgroep Fraude van de NBA is een onderzoek gestart naar de inzet van
forensische expertise binnen accountantsorganisaties. Een enquête hierover
is uitgestuurd... 
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Deloitte levert bewijs voor fraude door medewerkster
woningcorporatie
Een gokverslaafde medewerkster van de nanciële administratie van de
Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is veroordeeld tot een taakstraf
van 240 uur en een... 
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'ICT hard op weg een van de meest vervuilende
sectoren te worden'
De ICT-sector is hard op weg om een van de meest vervuilende sectoren van
Nederland te worden. Dat meldt het Amsterdam Economic Board op basis van
een studie, waar... 
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Betalingsgegevens kunnen accountants helpen bij de
bestrijding van fraude
Banken en (forensisch) accountants moeten samen onderzoeken hoe
betalingsgegevens makkelijk elektronisch beschikbaar kunnen worden
gesteld, om fraude te bestrijden. 
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ICT'er werkt vaakst vanuit huis tijdens coronacrisis
ICT'ers werken tijdens de coronacrisis het vaakst vanuit huis. Op jaarbasis is
het aandeel thuiswerkers onder ICT-werknemers in het tweede kwartaal
verdubbeld, tot... 

