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DOEL
Modine zet zich in voor de hoogste normen van moreel en ethisch gedrag van haar
werknemers, leveranciers, klanten en partners. Dit beleid is ingesteld voor het
vergemakkelijken van de ontwikkeling van controles die helpen bij de preventie en de
detectie van fraude tegen Modine. Dit beleid beschrijft op nauwkeurige wijze de
verantwoordelijkheid en de toewijzing van interne controles en onderzoeken met betrekking
tot fraude. Modine probeert om consistent organisatorisch gedrag te stimuleren door te
voorzien in richtlijnen en het toewijzen van verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van
controles en het uitvoeren van onderzoeken.

II.

TOEPASSING
Dit beleid is van toepassing op enige fraude, of vermoedelijke fraude, waarbij een Modinewerknemer of -directeur is betrokken. Het is tevens van toepassing op enige fraude of
vermoedelijke fraude waarbij een derde is betrokken waarmee Modine een relatie heeft, in
die mate dat middelen van Modine zijn betrokken.

III.

BELEIDSVERKLARING
Alle directeurs en werknemers hebben de plicht om fraude te detecteren en te voorkomen,
inclusief verduistering van bedrijfsactiva, of enig ander ongepast gedrag of
onregelmatigheden die fraude zouden kunnen scheppen of hier indicaties van zouden
kunnen zijn. Elk lid van het managementteam moet bekend zijn met de soorten
ongepastheden die zouden kunnen plaatsvinden binnen zijn of haar
verantwoordelijkheidsgebied, en moeten bedacht zijn voor enige indicatie van
onregelmatigheid.
A. Definitie van fraude
Fraude is elke opzettelijke daad of weglating die is ontworpen om anderen te
bedriegen, waardoor het slachtoffer een verlies ondergaat en/of de dader een winst
behaalt.
B. Categorieën van financiële fraude
Financiële fraude wordt normaliter ingedeeld in vier categorieën:
1. Frauduleuze financiële rapportage – De meeste frauduleuze financiële
rapportagesystemen betreffen winstmanagement die ontstaat uit onjuiste
opbrengstherkenning, en te hoge opgave van activa of te lage opgave van
geldelijke verplichtingen.
2. Verduistering van activa – Deze categorie betreft externe en interne regelingen,
zoals verduistering, loonlijstfraude en diefstal van enige bedrijfsactiva.
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3. Uitgaven en geldelijke verplichtingen voor ongepaste doeleinden – Deze
categorie omvat commerciële en openbare omkoperij, alsook andere ongepaste
betalingsregelingen, zoals falsificatie van uitgaven of facturen.
4. Frauduleus verkregen inkomsten, activa, en vermeden kosten en uitgaven –
Deze categorie omvat regelingen waarbij een entiteit fraude pleegt tegen haar
werknemers of derden of wanneer een entiteit op ongepaste wijze een uitgave
vermijdt, zoals belastingfraude.
C. Voorbeelden
Hieronder staan enkele voorbeelden (deze zijn niet bedoeld als alomvattend voor
alle soorten fraude):
–

falsificatie of wijzigen van documenten

–

verduistering van fondsen, aandelen, voorraden of andere activa

–

ongepastheid bij het omgaan met of melden van geld of financiële transacties

–

profiteren als gevolg van voorkennis van bedrijfsactiviteiten

–

onthullen van vertrouwelijke en eigendomsinformatie zonder gepaste autorisatie
aan externe partijen

–

accepteren, geven of nastreven van iets dat in strijd is met het
geschenkenbeleid van het Bedrijf als omschreven in de Ethische Code, de
Zakelijke Gedragslijnen en het Anticorruptiebeleid van Modine

–

opnemen van fictieve kasboekposten

–

opzettelijk verkeerd voorstellen van veronderstellingen en oordelen die worden
gebruikt om rekeningsaldi te schatten

–

wijzigen van gegevens en voorwaarden met betrekking tot aanzienlijke en
ongebruikelijke transacties

–

manipuleren van winst door het verschuiven van huidige uitgaven en
opbrengsten naar een latere of eerdere periode

–

opzettelijk nalaten om geldelijke verplichtingen of opbrengsten op te nemen of
deze onjuist opnemen

D. Interne controles
Om het management en de Raad van Bestuur van Modine te helpen bij het
voorkomen en detecteren van fraude, zijn en worden interne controles ingesteld.
Een “Interne controle” wordt in brede zin gedefinieerd als een proces, uitgevoerd
door de Raad van Bestuur, het management en/of ander personeel van Modine,
ontwikkeld om te voorzien in redelijke zekerheid met betrekking tot het bereiken van
doelstellingen in de volgende categorieën:
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1. effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsactiviteiten
2. betrouwbaarheid van financiële rapportage
3. naleving van toepasselijke wet- en regelgeving
Interne controle en het management van Modine monitoren deze interne controles
op effectiviteit en de controles worden indien nodig aangepast.
VI.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR NALEVING
Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van de principes die zijn
vervat in dit beleid en voor het samenwerken met collega's om de naleving van dit beleid
voortdurend te monitoren. Het management dient als rolmodel voor het ondersteunen van
deze principes en is verantwoordelijk voor het monitoren van de mate van naleving van dit
beleid binnen haar verantwoordelijkheidsgebied.
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