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PwC UK krijgt boete van 2,3 miljoen Britse pond
PwC UK heeft van de Britse toezichthouder een boete van 2,3 miljoen gekregen vanwege nalatigheid bij
de audit in 2007 van de subprime-kredietverstrekker Cattles and Welcome Financial Services Limited.
PwC was aanvankelijk akkoord gegaan met een boete van 3,5 miljoen pond, maar die is teruggebracht omdat PwC
uiteindelijk meewerkte aan het onderzoek en bereid was om te schikken. PwC krijgt ook een severe reprimand en moet
750.000 pond betalen van de kosten die de FRC heeft gemaakt voor het onderzoek.
De partner die verantwoordelijk was voor de audit is akkoord gegaan met een boete van 120.000 pond, die ook is
teruggebracht tot 75.600 pond vanwege het verlenen van medewerking en de bereidheid om te schikken.
Volgens de FRC had het PwC moeten opvallen dat de uitstaande leningen van Cattles er veel zwakker voor stonden dan
Cattles beweerde en had daarom de jaarrekeningen van 2006 en 2007 niet mogen goedkeuren. Cattles heeft PwC in
2013 aangeklaagd vanwege de geleden schade, maar die zaak is voor een onbekend bedrag buiten de rechtszaal
geschikt.
PwC zegt in een reactie dat de FRC heeft toegegeven dat PwC opzettelijk is misleid, maar geeft toe dat "bepaalde
aspecten van de audit in 2007 niet voldeden aan de verwachte standaard".
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AFM-toezicht in 2022
Arnout van
Kempen

Vanaf dit jaar ligt het toezicht op accountantsorganisaties volledig bij de AFM.
Arnout van Kempen ziet vooral kansen, in plaats van bedreigingen. 
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AFM-agenda 2022: Uitbreiding toezicht op
accountantsorganisaties
Een belangrijk aandachtsgebied van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
voor het komend jaar is de uitbreiding van het toezicht op
accountantsorganisaties. De... 
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Evaluatie AFM: toezicht op accountants is verbeterd
Het toezicht op het accountantsberoep door de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) is in de afgelopen jaren verbeterd. Dat blijkt uit een evaluatie van het
functioneren... 
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AFM licht rapport toe bij Busy Season Talks
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is op 14 december te gast bij de 33e
editie van de Busy Season Talks op Clubhouse. In de ‘huiskamer voor
accountants’ wordt... 
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AFM 'overwegend positief' over intern
kwaliteitsonderzoek oob-kantoren
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is "overwegend positief" over het
inzicht dat het intern kwaliteitsonderzoek (IKO) bij oobaccountantsorganisaties geeft in... 

