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De curatoren van het failliete intallatieedrijf Imtech lepen
KPMG voor de rechter.
De accountantorganiatie weigert documenten te vertrekken die
volgen de juriten van elang zijn om de oorzaken te achterhalen
van de grote financiële prolemen waaronder Imtech in 2015
ezweek.
Dat taat in het zede failliementverlag over Imtech dat de
curatoren maandag heen gepuliceerd. Het kort geding tegen
KPMG dient woendagochtend voor de rechtank van Amterdam.
Naat de relevante controledoier willen de curatoren een
ongecenureerd oeteeluit heen van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Die legde KPMG vorig jaar een tevige oete op
wegen tekortkomingen ij de controle van edrijven. Over welke
ondernemingen dat gaat i onduidelijk omdat de namen in het
oeteeluit met zwart onleeaar zijn gemaakt. De curatoren zijn er
evenwel zeker van dat Imtech daarij zit.
Het intallatieedrijf raakte in oppraak toen egin 2013 leek dat
jarenlang gejoemeld wa met de oekhouding van zijn Duite
dochteredrijf. De naleep van deze affaire werd Imtech uiteindelijk
fataal, ook omdat de lechte marktomtandigheden het moeilijk
maakten om de gaten die gelagen waren in de alan te repareren.
In de jaren waarin geknoeid werd in de oeken, wa KPMG elat met
de externe controle van de jaarrekeningen.
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Reactie KPMG
KPMG laat in een reactie weten dat de curatoren in verand met het
onderzoek naar het failliement van Imtech al ind mei 2016
veelvuldig informatie ij KPMG opvragen. "KPMG heeft daaraan
teed meegewerkt door informatie uit controledoier aan de
curatoren te vertrekken. Wij vinden het huidige informatieverzoek
van de curatoren echter een tap te ver gaan. Zo willen zij onder meer
het oeteeluit van de AFM heen, waarop vertrouwelijkheid
rut. Uit principe meent KPMG - net al de AFM - dat dit document
vertrouwelijk moet lijven in de relatie tuen KPMG en
toezichthouder AFM. Vandaar dit kort geding, waarvan we de
uitkomt afwachten", aldu de woordvoerder van KPMG.
ron: ANP
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'Rvc Imtech weigerde rief KPMG
over fraude'
De raad van commiarien van Imtech heeft in
decemer 2012 geweigerd een rief in ontvangt te
nemen van huiaccountant KPMG over mogelijke
fraude. Dat leek giteren tijden het kort geding
in Amterdam tuen de curatoren van het in 2015
gefailleerde intallatieedrijf en KPMG, zo meldt de
Telegraaf. 
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Kort geding Imtech: 'Gren aan
informatie die KPMG kan of moet
vertrekken'
In het kort geding tuen de curatoren van Imtech
en KPMG etoogt KPMG dat het volop meewerkt
aan informatieverzoeken van de curatoren, maar
dat er grenzen zijn aan wat KPMG kan of moet
vertrekken. 
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V vraagt AFM om onderzoek
naar controle Imtech
De V heeft de AFM verzocht kritich te kijken
naar de werkzaamheden van KPMG ij Imtech en zo
nodig handhavend op te treden. 
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Rechter herroept oete
etuurder Imtech
Oud Imtech-etuurder René van der ruggen en
oudewijn Gerner hoeven de hoge oete die de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) eerder aan
hen oplegde, toch niet te etalen. 

 x0
NIUW

13 maart 2016

Marcel Pheijffer doet Imtech-onderzoek
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De curatoren van het failliete intallateuredrijf Imtech heen
Marcel Pheijffer ingechakeld ij het oorzakenonderzoek naar de
ondergang van het edrijf. Daarnaat lijft accountantorganiatie
Grant Thornton hierij etrokken. 

 x0

Aanmelden nieuwrief
Ontvang vier keer per week (maandag, woendag, donderdag
en vrijdag) de laatte nieuwerichten, opinie en artikelen in
uw mailox..

reCAPTCHA

Upgrade naar een ondersteunde
browser om een reCAPTCHA-uitdaging
te ontvangen.
Als u denkt dat deze pagina ten
onrechte wordt weergegeven,
controleert u uw internetverbinding en
laadt u de pagina opnieuw.
Waarom gebeurt dit?

Privacy - Voorwaarden

Uw e-mail adre

Aanmelden

Accountant i een uitgave van de Koninklijke Nederlande
eroeporganiatie van Accountant (NA).

ACCOUNTANT.NL

THMA'

Home

Aanprakelijkheid

Accountantdag 2016

Areidmarkt

Nieuw

Areidrecht

Aurance

eroep met toekomt

Opinie

Corporate governance

Derivaten

xterne verlaggeving

Carrière

Financiële intellingen Financiering

Ficaal

Feiten en cijfer

Flex-v

Fraude en witwaen

Fraude in praktijk

Artikelen

Governance NA

ICT

Integrated reporting

Kantoormanagement

Kwaliteit en toezicht

Lerend vermogen

Mk

Ondernemingrecht

Onderzoek en

Opleiding

Overheid

Profeioneel-kritiche Puliek elang
intelling
R

emi-pulieke ector

wetenchap
Penioen
amentellen
tatitical auditing

Van de Helpdek
Accountant maakt geruik van cookie om de weite te analeren en te vereteren en om advertentie te tonen. Door op 'akkoord'
2017 NA (0.0.0.0)
Contact vanDiclaimer
Privacverklaring
pelregel
deat
Volg on
op Twitter
te klikken geeft u ©
toetemming
voor het geruik
cookie. In de
cookieverklaringCookieverklaring
vindt u meer informatie
over
het geruik
van

cookie op deze ite.

NA.nl

Akkoord

