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02 september 2021

Britse tak KPMG verstrekte onjuiste informatie
bij onderzoek naar controles
KPMG heeft onjuiste en misleidende informatie verstrekt bij het onderzoek naar de controle van het
ineengestorte Britse bouwconcern Carillion en van techbedrijf Regenersis.
Dat stelt de Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC), die een disciplinaire klacht heeft ingediend tegen
KPMG, twee betrokken partners en enkele (oud) medewerkers. De Britse toezichthouder startte een onderzoek na de
ineenstorting van Carillion in 2018. De beschuldigingen tegen KPMG betre en onder meer het verstrekken van "naar
verluidt valse en/of misleidende informatie" in het kader van dat onderzoek.
De aanklacht van de FRC richt zich echter niet alleen op de accountantscontrole over boekjaar 2016 van bouwbedrijf
Carillion, maar ook op de inspectie van de audit van KPMG over het gebroken boekjaar 2014 van techbedrijf
Regenersis. Ook daar zou onjuiste informatie aan de toezichthouder zijn verstrekt. Naast KPMG zelf moeten ook de
engagement partners van beide controleopdrachten zich hiervoor verantwoorden, plus enkele (oud) medewerkers van
KPMG.
De formele klacht tegen de Britse tak van KPMG en de individuele betrokkenen wordt begin januari volgend jaar
behandeld door een tuchtcommissie ('Disciplinary Tribunal'). De FRC benadrukt in de verklaring op de eigen website
dat de aanklacht niet gericht is op de kwaliteit van de controle op zich; daar loopt in het geval van Carillion nog apart
onderzoek naar.
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Britse KPMG krijgt miljoenenboete vanwege
misleiden toezichthouder over Carillion-audit
De Britse KPMG-organisatie krijgt een boete van 14,4 miljoen pond, vanwege
het opzettelijk misleiden van de Britse toezichthouder Financial Reporting
Council (FRC)... 
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AFM wordt meest data driven accountantskantoor
van Nederland
De AFM wordt volgens Pieter de Kok de komende vijf jaar een
accountantskantoor 5.0, dankzij de toegang tot ruim achtduizend minidatasets. 
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12 april 2022

AFM: Accountants werken hard aan kwaliteit
De oob-accountantsorganisaties werken hard aan de kwaliteit van wettelijke
controles. Voor het toezicht op de niet-oob-accountantsorganisaties heeft de
AFM in 2021... 
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28 maart 2022

'Stijging toezichtskosten bedreigt continuïteit
accountantskantoren'
De stijging van de kosten voor het accountantstoezicht kan een gevaar
vormen voor de continuïteit van kleine en middelgrote accountantskantoren.
Daarvoor waarschuwt... 
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Kwaliteitsuitdagingen voor kleinere
accountantsorganisaties
Sinds dit jaar houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook toezicht op de
niet-oob-accountantskantoren met vergunning voor het verrichten van
wettelijke controles.... 

