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43% rapporteerden één of meer gevallen van economische 
criminaliteit + impact stijgt
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Perceptie vs. voorkomen van fraude
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Geen enkele sector is immuun
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De bedrijfsrevisor en forensic auditing

Wetgeving, regulering en professionele regels:

- 2007 SEC guidance to management;

- 2007 PCAOB AS 5;
- 2997 DOJ Prosecution Guidelines;

- 2006 SEC Financial Penalty Policy;

- 2006 IIA Standards;

- 2006 ISA 240;

- 2004 US Sentencing Commission;
- 2002 SAS 99;

- Lokale wetgevingen inzake corruptie en omkoping;

- 2005 United Nations Convention;

- OECD Anti-bribery convention;

- Etc.
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De bedrijfsrevisor en forensic auditing

ISA 240

- Plannen en uitvoeren van de jaarlijkse audit met het oog op het 
verkrijgen van ‘reasonable assurance’ dat de financiële cijfers vrij zijn 
van ‘material misstatement’, veroorzaakt hetzij bij vergissing, hetzij 
door fraude;

- Doelstellingen;

• Het identificeren en afwegen van risico’s op ‘material
misstatement’ van de financiële cijfers veroorzaakt door fraude;

• Het zich verzekeren van voldoende en afdoende gegevens/bewijs 
van deze oefening door het ontwerpen en implementeren van 
gepaste acties;

• Het treffen van gepaste en afdoende maatregelen bij het 
ontdekken/vermoeden van fraude
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De bedrijfsrevisor en forensic auditing

ISA 240

- Specifieke vereisten voor de auditor inzake ISA 240:

• Preliminary analytics;
• Interviews;

• Journal Entries testing;
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De bedrijfsrevisor en forensic auditing

PCAOB AS 3

- Bovenop ISA 240 voor SEC klanten;

- Hogere documentatievereisten (veronderstelling dat de auditor niet 
heeft gewerkt indien niet gedocumenteerd);

- ‘Field audit teams’ dienen mogelijke fraude risico’s op te lijsten en 
‘auditor’s response’ alvorens een audit opinie af te leveren;

- Documentatievereisten:

• Lijst van de belangrijkste fraude risico factoren;

• Auditor’s response,

• Resultaten van de audit procedures; 

Slide 10PricewaterhouseCoopers

De bedrijfsrevisor en forensic auditing

SEC Guidance to Management:

- Verplicht het management expliciet om een ‘fraud risk assessment’
uit te voeren;

- Erkent het risico op ‘material misstatement’ inzake fraude ongeacht 
het type of grootte;

- Onderschrijft COSO;

- Documentatievereisten;

- Etc.
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De rol van Interne audit
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Besluit

Maatschappelijk belangrijke taak van:

- Externe auditor;

- Interne auditor;
- Forensic auditor;

Verwachtingen zijn hoog, maar ‘expectation gap’;

Belangrijke taak voor de wetgever;
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