NIEUWS

04 mei 2018

Barclays breekt met KPMG Zuid-Afrika
De Barclays Africa Group heeft de samenwerking met KPMG Zuid-Afrika verbroken.
Dat melden verschillende media. Barclays Africa Group heeft aangekondigd dat het KPMG vaarwel zegt na een reeks
schandalen in Zuid-Afrika waarbij het accountantskantoor betrokken is. Eind 2017 werd bekend dat KPMG een rol
heeft gespeeld in een omvangrijk corruptieschandaal rondom de Indiase zakenfamilie Gupta, die nauwe banden heeft
met de voormalige Zuid-Afrikaanse president Zuma en diens zoon Duduzane. KPMG International greep na intern
onderzoek hard in en stuurde de Zuid-Afrikaanse bestuursvoorzitter en enkele andere topmensen weg.
In de afgelopen weken werd tevens na het omvallen van de Zuid-Afrikaanse VBS Mutual Bank, waar KPMG de
accountant van was, bekend dat er van alles mis was met de boekhouding van de bank. De twee partners van KPMG die
op het dossier zaten stapten op nadat bekend werd dat zij zelf ook leningen bij de bank hadden afgenomen. Kortgeleden
kondigde ook de Zuid-Afrikaanse auditor general aan dat KPMG geen werk meer mag doen voor publieke instellingen
in Zuid-Afrika.
Als reactie op de schandalen kondigde KPMG Zuid-Afrika mid-april aan alle dossiers van de afgelopen achttien
maanden na te lopen op fouten. Het zou om ongeveer tweehonderd dossiers gaan.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

03 oktober 2018

KPMG Zuid-Afrika op zoek naar externe ceo
KPMG Zuid-Afrika gaat op zoek naar een ceo van buiten het bedrijf, om
daarmee het vertrouwen in het kantoor verder te herstellen. 

NIEUWS

20 juli 2018

FT: Bank of England onderzocht
toekomstbestendigheid KPMG
De Bank of England heeft de toekomstbestendigheid van KPMG UK
onderzocht. Dit naar aanleiding van recente bedrijfsschandalen in het
Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika... 

NIEUWS

04 juni 2018

KPMG Zuid-Afrika schrapt banen
KPMG Zuid-Afrika verwacht zo'n vierhonderd banen te schrappen en gaat
vier vestigingen sluiten. 

NIEUWS

30 mei 2018

'KPMG-onderzoek eind juni klaar'
Het zogenoemde Ntsebeza-onderzoek naar het handelen van de ZuidAfrikaanse tak van KPMG in het omvangrijke corruptieschandaal rondom de
Indiase zakenfamilie Gupta... 

NIEUWS

07 mei 2018

Toezichthouder gaat beloftes KPMG Zuid-Afrika
controleren
De Zuid-Afrikaanse toezichthouder Indepedent Regulatory Board for Auditors
(IRBA) heeft een speciaal team samengesteld dat de turnaround-strategie van
KPMG Zuid-Afrika... 

