NIEUWS

04 juni 2018

KPMG Zuid-Afrika schrapt banen
KPMG Zuid-Afrika verwacht zo'n vierhonderd banen te schrappen en gaat vier vestigingen sluiten.
Dat heeft het kantoor vandaag bekendgemaakt, meldt persbureau Bloomberg. KPMG Zuid-Afrika verloor dit jaar een
aantal grote klanten door corruptieschandalen. Zo lopen er momenteel onderzoeken naar het werk van KPMG voor
bedrijven van de omstreden Gupta-familie, die nauwe banden had met de van corruptie verdachte oud-president Zuma.
Vorige maand brak Barclays Africa Group met het kantoor. Een maand eerder besloot de Zuid-Afrikaanse auditor
general dat KPMG geen werk meer mag doen voor publieke instellingen.
KPMG gaat de werkzaamheden nu concentreren in Johannesburg, Kaapstad, Durban en Port Elizabeth. De vestigingen
in Mbombela, Polokwane, East London en Bloemfontein worden gesloten en die van Pretoria en Johannesburg
samengevoegd. De werkgelegenheid bij het kantoor liep al eerder terug. Na deze ontslagronde komt het aantal
medewerkers uit op 2.200. Vorig jaar waren dat er nog 3.400.
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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

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... 

NIEUWS

04 mei 2018

Barclays breekt met KPMG Zuid-Afrika
De Barclays Africa Group heeft de samenwerking met KPMG Zuid-Afrika
verbroken. 

