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Accountant Cnthia Holder moet acht maanden de cel in omdat
zij chuldig i aan het doorpelen van informatie aan KPMG U
over aantaande inpectie van de Amerikaane toezichthouder
Pulic Compan Accounting Overight oard (PCAO).
Dat meldt International Accounting ulletin. Holder werkte eert
zelf ij de PCAO, en trad in 2015 in dient ij KPMG U. amen met
vier andere accountant ij KPMG emachtigde zij vanaf 2016
vertrouwelijke informatie van een oud-collega ij de PCAO over
aantaande inpectie en peelde dit vervolgen door aan haar aa,
die eveneen chuld heeft ekend. Het voorkennichandaal leidde
tot het ontlag van de vijf KPMG-partner en het ontlag van een
PCAO-werknemer.
Op ai van de elf audit die de PCAO in 2016 onderzocht,
concludeerde de toezichthouder dat het de goede kant op ging met
de kwaliteit van controle ij financiële intellingen. Toen het lek
egin 2017 oven water kwam eloot de toezichthouder nog een
tien andere audit te controleren. Uit die controle leek dat negen
van de tien audit erntige tekortkomingen evatten. Ook de audit
van niet-financiële intellingen door KPMG U leken vaak niet
goed; de PCAO contateerde in 2016 ij 22 van 41 audit erntige
tekortkomingen en in 2017 ij 26 van de 52 audit.
KPMG U trof in juni dit jaar een chikking met toezichthouder C
in deze zaak, en moet daarvoor 50 miljoen dollar etalen en akkoord
gaan met "ignificante veretermaatregelen". De overige vier
KPMG'er komen innenkort voor de rechter.
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