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05 april 2021

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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'We hadden nog net geen blauwe zwaailichten op het
dak'
In mei werd Hans Vonk van KPMG geridderd als een van de grondleggers van
de forensische accountancy in Nederland. Het vak is volwassen geworden,
signaleert hij.... 
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26 juli 2022

Tuchtrechter scherpt normen voor onderzoek door
advocaten aan
De Raad van Discipline, de tuchtrechter voor de advocatuur, vindt
onafhankelijk feitenonderzoek door advocaten niet te combineren met een
partijdige rol als advocaat.... 
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11 april 2022

Rode Loper: Liever objectief dan onafhankelijk
De Rode Loper-sessie van maart richtte zich, zoals voortaan de bedoeling is,
op zowel accountants als advocaten. Gesproken werd over onafhankelijkheid
en forensisch... 
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30 maart 2022

Vitamine A: Accountant moet meer oog hebben voor
corruptie
Corruptie komt veel vaker voor dan fraude, daarom moet het
accountantsberoep daarvoor meer oog hebben. Dat stelt forensisch
accountant Peter Schimmel, in het tweede... 
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18 maart 2022

Vitamine A: Forensisch accountant moet niet te veel in
eigen gelijk geloven
Er is geen eigen opleiding, geen eigen beroepsgilde. Wat Peter Schimmel
betreft is de forensische accountancy dus nog "geen echt volwassen beroep".
In Vitamine A,... 

