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29 november 2021

Mazars trok goedkeurende verklaring bij
jaarrekening accon avm weer in
Mazars heeft een afgegeven goedkeurende controleverklaring bij de jaarcijfers van accon avm over 2020
direct weer ingetrokken, na berichten over "mogelijke onjuistheden".
Dat meldt vaksite AccountancyVanmorgen, die een goedkeurende verklaring van Mazars bij de jaarcijfers van accon
avm heeft ingezien. De controleverklaring van Mazars was gedateerd op 25 juni 2021, daags na de
aandeelhoudersvergadering van accon avm.
De geschorste bestuursvoorzitter van accon avm, Guus Delgers, stelde recent in een verklaring ook dat de jaarcijfers
van het accountantskantoor in juni van dit jaar al waren afgetekend door Mazars. Pas daarna zouden de cijfers opnieuw
ter discussie zijn gesteld door de nieuwe chief nancial & risk o

cer van accon avm.

Mazars bevestigt aan AccountancyVanmorgen dat inderdaad een goedkeurende controleverklaring is gegeven bij de
jaarcijfers over 2020 van accon avm. Naderhand werd Mazars echter geïnformeerd over "mogelijke onjuistheden" in
de jaarrekening, waarop de controleverklaring "direct" is ingetrokken en accon avm daarover is geïnformeerd. "Wij
hechten er aan duidelijk te maken dat van deze ingetrokken verklaring geen gebruik mag worden gemaakt en dat
niemand op deze ingetrokken verklaring kan steunen", aldus Mazars in een verklaring tegenover de vaksite.

Even online
Accon avm heeft een arbeidsgeschil met de geschorste bestuursvoorzitter Delger, die sinds eind september ziek thuis
zit. Op 23 november kwam accon avm zelf met berichtgeving naar buiten over de problemen bij het kantoor, die tot
uitdrukking zullen komen in een aangepaste jaarrekening.
Accon avm bevestigde eerder al dat de jaarcijfers deze zomer even online hebben gestaan, maar de jaarrekening met
goedkeurende controleverklaring van Mazars is niet bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Accon avm gaf aan dat
er fouten in de jaarrekening zijn geconstateerd, die moeten worden hersteld.
Presentatie van de aangepaste jaarstukken is naar verwachting kort voor het einde van dit jaar. Zeker is dat accon avm
zowel over 2020 als over 2021 rode cijfers zal schrijven. Huisbankier ING heeft het kantoor inmiddels onder bijzonder
beheer geplaatst.
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20 april 2022

Flynth nam accon avm over voor 1 euro
Accountantsorganisatie Flynth heeft branchegenoot accon avm overgenomen
voor het symbolische bedrag van 1 euro. Met de overname komt ook een
miljoenenschuld en een... 
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25 maart 2022

Oud-accon topman dient tuchtklacht in tegen
forensisch accountant
De voormalig bestuursvoorzitter van accon avm, Guus Delger, heeft een
tuchtklacht ingediend tegen forensisch accountant Peter Schimmel. Die
onderzocht op verzoek... 
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18 februari 2022

Flynth bevestigt overname accon avm
Flynth Holding NV en accon avm groep BV hebben overeenstemming bereikt
over de overname van accon door Flynth. Toezichthouder ACM moet nog wel
instemmen met het... 
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17 februari 2022

Flynth vraagt ACM om toestemming voor overname
accon avm
Het voornemen van Flynth om accon avm over te nemen is een stap verder.
Inmiddels is aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming
gevraagd voor de overname. 
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17 januari 2022

Mazars wisselde accountant bij accon avm wegens
'mogelijk hoog risico'
Bij de controle van de jaarcijfers van accon avm eind vorig jaar heeft Mazars
de controlerend accountant vervangen door een andere partner van het
kantoor. Volgens... 

