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Denen doen aangifte tegen EY en KPMG in Danske
Bank-affaire
Het Deense ministerie van Handel heeft aangifte gedaan tegen de Deense takken van
accountantskantoren EY en KPMG vanwege hun rol in het witwasschandaal rondom de Danske Bank.
Dat meldt persbureau Bloomberg. Volgens het ministerie heeft EY ten onrechte nagelaten verdachte transacties te
melden bij de Deense autoriteiten toen het in 2014 de controle deed bij Danske Bank. KPMG zou nalatig zijn geweest bij
de controle van Kobenhavns Andelskasse, een kleine lokale kredietverstrekker die vorig jaar is opgerold vanwege
witwaspraktijken die gelinkt waren aan het Danske Bank-schandaal.
EY zegt volledige medewerking te verlenen aan de Deense autoriteiten sinds oktober 2018 en inzage te hebben gegeven
in alle documenten die met de audit te maken hebben. KPMG zegt in een reactie melding gemaakt te hebben van
procedurele fouten bij Kobenhavns Andelskasse, zowel bij het management als bij het bestuur. Daarnaast zegt KPMG
deze bevindingen ook gedeeld te hebben met de nanciële toezichthouder en daarmee "aan haar verplichtingen als
auditor te hebben voldaan".

Witwasschandaal
De Deense bank zou van 2007 tot 2015 op grote schaal witwaspraktijken van voornamelijk Russische criminelen
hebben gefaciliteerd via een kantoor in Estland. In totaal zou er meer dan 200 miljard euro zijn witgewassen. Ook de
Zweedse bank Swedbank blijkt betrokken te zijn bij het schandaal. In bijna tien jaar tijd hebben voor ongeveer 5,8
miljard dollar aan verdachte transacties plaatsgevonden rond Swedbank.
Swedbank stelde onlangs EY aan om de zaak te onderzoeken, maar liet kort daarna weten EY in te ruilen voor een
andere partij toen bekend werd dat de Deense autoriteiten ook de rol van EY in het schandaal onderzochten.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

14 december 2022

Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2
miljard
Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven
schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense
bank betaalt daarom... 
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'Bijna 200 verdachte klanten bij Zweedse bank'
De Zweedse zakenbank SEB heeft bijna tweehonderd klanten gehad die in
verband worden gebracht met witwasoperaties in Estland. 
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20 november 2019

'Swedbank overtrad mogelijk sancties Rusland'
Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft mogelijk ook Amerikaanse sancties tegen Rusland overtreden.

Volgens de Zweedse omroep SVT doen autoriteiten in de... 
NIEUWS

15 november 2019

Zweedse bank SEB gelinkt aan witwaskwestie
De Zweedse bank SEB is door journalisten van onderzoeksprogramma
Uppdrag Granskning in verband gebracht met de omvangrijke witwasa aire
in de Baltische staten. 
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Boete komt dichterbij voor Swedbank
De Zweedse toezichthouder voor de nanciële sector FSA onderzoekt of
Swedbank een boete verdient voor zijn rol in een groot witwasschandaal. De
bankenwaakhond concludeert... 

