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25 februari 2016

Ook Deloitte-accountant zat fout bij Vestia
De accountant van Deloitte, die een goedkeurende accountantsverklaring afgaf bij de jaarrekening 2009
van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia, is in hoger beroep alsnog gewaarschuwd.
De klacht tegen de registeraccountant was in eerste instantie ongegrond verklaard. Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven zegt in hoger beroep dat de controlewerkzaamheden tekortschoten en legt een waarschuwing op.
De klachten tegen de KPMG-accountant die de jaarrekening 2010 goedkeurde, zijn terecht deels gegrond verklaard, zo
oordeelt het college in hoger beroep. De berisping is nu dus de nitief.
In een reactie laat Vestia-bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos weten tevreden te zijn. "Niet alleen omdat deze
uitspraken onze opvatting over de verantwoordelijkheid van de accountants bevestigt, maar ook omdat deze
uitspraken goede aanknopingspunten bieden om KPMG en Deloitte aansprakelijk te houden voor de door Vestia geleden
schade."
KPMG zegt in een reactie kennis te hebben genomen van de CBb-uitspraken over de voormalige KPMG-accountant.
Het kantoor bestudeert op dit moment de motivering "in nader detail".
"Sinds 2010 hebben we vergaande en ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Onder andere in onze governance, het
beloningsbeleid en de samenstelling van de partnergroep die tot belangrijke wijzigingen in cultuur en gedrag hebben
geleid. Dit wordt gedreven door de focus op kwaliteit in de controle- en advieswerkzaamheden", aldus KPMG.
"Met deze veranderingen hebben we een belangrijke stap gezet die ons in staat moet stellen het vertrouwen van de
samenleving te herstellen. We zijn er echter nog niet en blijven met prioriteit werken aan het verder verbeteren van de
kwaliteit van onze werkzaamheden."
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Young profs leren meer van tuchtrecht
De NBA organiseerde op 31 maart, in samenwerking met de NBA Young Profs,
een online webinar 'Leren van Tuchtrecht'. Accountantskamer-voorzitter
Sandra Schreuder... 
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29 maart 2021

Jaarverslag Accountantskamer: doorlooptijd
tuchtzaken korter
De gemiddelde doorlooptijd van tuchtzaken bij de Accountantskamer is in
2020 gedaald tot 211 dagen. Een jaar eerder was dat nog 285 dagen. 
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De tuchtzaak van de 21ste eeuw
Nu al de tuchtzaak van de 21ste eeuw: de zaak tegen de controlerend accountants van Imtech, dat toevalligerwijs een
nazaat is van de onderneming uit de tuchtzaak... 
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Vestia krijgt ruim 47 miljoen euro in derivatenzaak
Vestia is met Citibank een schikking overeengekomen over het
derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. De
Londense afdeling van het... 
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Financieel debacle dwingt Vestia jaren na dato tot
opsplitsing
De grote woningcorporatie Vestia moet opsplitsen om uit de nanciële
problemen te komen, want Vestia gaat in de nasleep van de derivatena aire
van jaren terug... 

