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18 maart 2019

PwC: Steinhoff-bestuurders pompten winst met
miljarden op
Oud-bestuurders van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinho

hebben jarenlang winsten en

waarderingen van het concern kunstmatig opgeblazen. Dat blijkt uit onderzoek van PwC.
Het op 15 maart verschenen PwC-rapport is het resultaat van veertien maanden onderzoek naar de gang van zaken bij
het meubelconcern. Uit de rapportage blijkt dat door voormalig bestuurders van de Steinho

Group voor ruim 6,5

miljard euro is gefraudeerd. Winsten en waarderingen van bezittingen van het meubelconcern werden volgens PwC
tussen 2009 en 2017 fors "opgeblazen". In 2016 alleen al ging het daarbij om ruim 1,3 miljard euro.
Uit het onderzoek blijkt dat een kleine groep van vooral Steinho -bestuurders betrokken was bij de geconstateerde
fraude. Volgens PwC werden door de bestuurders ctieve of onrechtmatige transacties in de boeken gezet, waarbij
"onafhankelijke derden" werden opgevoerd om winsten en waarderingen hoger te laten lijken. Vaak werden complexe
constructies bedacht, ondersteund met documenten die soms pas achteraf werden opgesteld.

Geen medewerking
Meubelgigant Steinho

kwam eind 2017 in het nieuws vanwege grootschalige boekhoudfraude. Huisaccountant

Deloitte trok zijn controleverklaring over 2016 terug, kort nadat Steinho

zelf in december 2017 de jaarrekening 2016

introk. De boekhoudfraude leidde in december 2017 tot het vertrek van ceo Markus Jooste. Deze zou nog geen
medewerking hebben verleend aan het PwC-onderzoek.
Deloitte Nederland nam in 2016 de controle-opdracht bij Steinho

over van de Zuid-Afrikaanse tak van Deloitte, die

het meubelconcern al zo’n twintig jaar controleerde. PwC werd na het bekend worden van het schandaal door
Steinho

aangetrokken om onregelmatigheden in de jaarrekeningen te onderzoeken.
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Klacht AFM tegen accountant Steinhoff gegrond
verklaard
Een tuchtklacht van de AFM tegen de controlerend accountant van Steinho
is door de Accountantskamer gegrond verklaard. De betre ende accountant
krijgt een tijdelijke... 
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Een landmijn in het spitsuur van je leven
Van de ene op de andere dag ben je van een veelbelovende jonge partner
opeens voorpaginanieuws. Een pleidooi voor meer openheid bij incidenten. 
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'Klokkenluider tipte Deloitte over fraude bij Steinhoff'
De Accountantskamer buigt zich vandaag over een tuchtklacht van de AFM
tegen de controlerend accountant van Steinho . Bij het ontdekken van de
miljardenfraude bij... 
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AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Steinhoff
Toezichthouder AFM heeft een tuchtklacht ingediend tegen een voormalig
Deloitte-accountant, die eerder optrad als controlerend accountant van de
Zuid-Afrikaanse... 
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Deloitte doet schikkingsvoorstel van 70,3 miljoen
euro aan Steinhoff-aandeelhouders
Deloitte wil, in ruil voor 'bepaalde vrijwaringen' met betrekking tot
rechtszaken, claims en andere procedures, 70,3 miljoen euro betalen aan
gedupeerde aandeelhouders... 

