NIEUWS
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DSB-accountant voor zes maanden doorgehaald
De accountant van Ernst & Young die DSB controleerde had nooit een goedkeurende verklaring mogen
afgeven, zegt het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Het gebrek aan diepgang en aan een professioneel-kritische instelling van de accountant heeft ertoe geleid dat de
controle van belangrijke posten op de balans van DSB op te mechanische wijze is uitgevoerd, aldus het college. Terwijl
de accountant er in eerste instantie nog afkwam met een berisping, is hem nu een tijdelijke doorhaling van zes
maanden opgelegd.
De accountant heeft geen of te weinig oog gehad voor een aantal belangrijke factoren die van wezenlijke invloed waren
op de inschatting en uitvoering van de controlewerkzaamheden. Hij heeft nagelaten om verschillende omstandigheden
mee te wegen voordat hij aan zijn werkzaamheden begon:

de kredietcrisis en de specifieke gevolgen daarvan voor DSB;
de vergaande verwevenheid tussen DSB Bank en DSB Beheer;
een opmerkelijk gebrek aan continuïteit bij de invulling van sleutelposities binnen DSB;
het verhoogd toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB);
de geuite zorgen van zowel DNB als AFM over het functioneren en de positie van DSB;
de bestuurlijke boetes die de AFM had opgelegd;
de maatschappelijke onrust en negatieve berichtgeving in de media over de bedrijfsvoering van DSB
en het gehanteerde verdienmodel.
In hoger beroep is gebleken dat de accountant op meer punten tekort is geschoten dan in eerste instantie werd gedacht.
EY zegt met teleurstelling kennisgenomen te hebben van het oordeel. "Wij zullen de uitgebreide uitspraak grondig
gaan analyseren", laat een woordvoerster tegen persbureau ANP weten. De betre ende accountant werkt niet meer
voor EY. Hij is volgens de zegsvrouw met pensioen.
» Zie ook het persbericht van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
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Restant voormalige bank DSB krijgt uitstel van
betaling
DSB, het restant van de voormalige bank van ondernemer Dirk Scheringa,
heeft uitstel van betaling gekregen van de rechter in Amsterdam. 
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Verwijzing naar algemeen aanvaarde grondslagen is
oké
Je kunt je afvragen wat het nut is van een vermelding van extra
werkzaamheden. Maar als je het doet, doe het dan goed. 
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Curatoren en adviseurs declareerden 67 miljoen euro
voor afwikkeling faillissement DSB
Het totale bedrag dat de curatoren en hun adviseurs hebben gedeclareerd voor
de afwikkeling van het faillissement van DSB Bank bedraagt ruim 67 miljoen
euro. De... 
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Openbaar aanklager?
Om de controlerend accountant al dan niet vrij te pleiten voor de fraude bij Pels Rijcken, zou een onderzoek door een
openbare tuchtrechtaanklager uitkomst kunnen... 
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Bescherm het tuchtrecht tegen de beroepsklager
Het accountantstuchtrecht is een groot goed en verdient bescherming tegen
beroepsklagers. Bij repeterende klachten mogen (moeten) accountants
daarom sneller 'terugduwen'. 

