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Miljoenenclaim tegen Deloitte vanwege
onzorgvuldige jaarrekeningcontrole
Curator Jos Borsboom van het in 2014 failliet gegane bouwbedrijf De Combi Groep
eist een schadevergoeding van in totaal € 10,57 mln van de accountantsfirma
Deloitte, met een voorschot van € 5 mln. De accountant heeft de jaarverslagen over
met name over 2011 en 2012 te mooi voorgesteld, waardoor een zogenoemd positief
eigen vermogen ontstond waardoor dividend betaald kon worden.
Ook twee dividendbetalingen van € 2,75 mln elk aan de toenmalige directe en
indirecte aandeelhouders worden teruggeëist.
Op 5 september dient de zaak voor de rechtbank in Rotterdam. Doorgaans volgt het
vonnis van de rechter zes weken na het houden van de pleitnota's van de advocaten
op deze zitting op 5 september. In het zogenoemde negende faillissementsverslag
van curator Jos Borsboom van Borsboom & Ham Advocaten staan de bedragen
vermeld.
In een telefonische reactie zegt Borsboom dat de accountant van Deloitte
jaarrekeningen van De Combi heeft goedgekeurd, waarin een vordering van € 9 mln
volwaardig werd opgenomen. Daardoor ontstond een positief eigen vermogen
waaruit dividendbetalingen werden gedaan. Echter, die vordering van € 9 mln had
nooit zo voor het volle bedrag in de boeken mogen worden opgenomen, want de
positie van de schuldenaar Zuiddiepjes was wankel. Het enige bezit van deze
Rotterdamse houdstermaatschappij was nu net De Combi waar op het hoogtepunt
in 2011 bijna 400 mensen in dienst waren.

Curator: wanbeheer
De curator eist geld van het inmiddels failliete Zuiddiepjes en de aandeelhouders
daarachter BB Capital en Hoge Raedt Holding. BB Capital, zo schrijft bouwwebsite
Cobouw, werd opgericht door entrepreneur en zeer vermogende Henk van
Koeveringe tevens oprichter van het Zeeuwse bedrijf Roompot Vakantieparken dat
hij een paar jaar geleden heeft verkocht.
Deloitte, zes aandeelhouders en een aantal voormalige bestuurders zijn gedagvaard
wegens onbehoorlijk bestuur. De curator heeft zijn standpunt met de (voormalige)
aandeelhouders, bestuurders en betrokken accountant gecommuniceerd. 'Dit heeft
niet in minnelijke regelingen geresulteerd.'
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