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18 maart 2021

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 meubelgigant Steinho .
Dat meldt AccountancyVanmorgen. De zaak wordt in april behandeld bij de Accountantskamer. De betre ende
registeraccountant is sinds eind 2019 geen partner meer van Deloitte. Steinho

is sinds 2015 statutair gevestigd in

Nederland. De Nederlandse Deloitte-organisatie nam vanaf 2016 de controle van de meubelgigant over van de ZuidAfrikaanse collega’s en gaf over boekjaar 2015-2016 een goedkeurende verklaring af.
Eind 2017 maakte Steinho

bekend boekhoudkundige onregelmatigheden te hebben ontdekt, waarna de topman en

later de cfo vertrokken. Daarop trok Deloitte de controleverklaring over 2016 in en werd publicatie van de jaarcijfers
over het boekjaar 2016-2017 uitgesteld. De beurskoers van Steinho

stortte in.

In februari van dit jaar deed Deloitte aan gedupeerde Steinho -beleggers een voorstel voor een schikking van ruim
zeventig miljoen euro, met de toevoeging niet aansprakelijk te zijn voor de door de meubel rma geleden
miljardenverliezen.
De AFM meldde eind 2017 al dat onderzoek zou worden gedaan naar de door Deloitte uitgevoerde controles bij
Steinho . Nu blijkt dat de toenmalige controlerend accountant tuchtrechtelijk wordt aangeklaagd door de
toezichthouder.
Zowel Deloitte als de AFM geven tegenover AccountancyVanmorgen verder geen inhoudelijk commentaar.
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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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22 april 2021

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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16 februari 2021

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... 
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30 oktober 2020

Miljoenenboete voor voormalig topman meubelreus
Steinhoff
Markus Jooste, de voormalig topman van meubelgigant Steinho , moet een
boete van bijna 10 miljoen dollar betalen vanwege handel met voorkennis. Hij
stuurde koersgevoelige... 

