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VRAAG 2 75 punte 
 
U is ’n eerstejaar leerlingrekenmeester by Auditing Dynamics Ing., ’n firma van 
Geregistreerde Ouditeurs. U is toegewys aan die oudit van New Era Computers Bpk (‘NEC’).  
NEC se finansiële jaareinde was 31 Oktober 2009.  U het op Maandag, 2 November 2009, 
by die kliënt se perseel aangekom en die volgende dokumente van die ouditsenior ontvang: 
 
A – 100 –  Ouditwerkspapier oor begrip van die kliënt se besigheid 
A – 200 –  Oorsig oor mediavrystellings 
A – 300 –  Stelselbeskrywing – aankoopsiklus 
A – 400 –  

 
Konsep gekonsolideerde bestuurstate van NEC vir die jaar geëindig 
31 Oktober 2009 

 
NEC – Jaareinde 31 Oktober 2009 WP A – 100 
Begrip van die kliënt se besigheid 
 

Voorberei deur: JJK 5 Junie 2009 
Hersien deur: AKL 6 Junie 2009 

NEC is tien jaar gelede deur ’n groep jong entrepreneurs gestig wat ’n behoefte in die mark 
geïdentifiseer het vir maatskappye om al hulle inligtingstegnologie- (IT-) toerusting by ’n enkele 
verskaffer te verkry wat gehalteprodukte, betroubare instandhouding en 24-uur-bystand aan hulle sal 
verskaf.  NEC sluit huur- en diensooreenkomste met sy kliënte om IT-huurtoerusting (skootrekenaars, 
tafelrekenaars, drukkers, ens.) aan die kliënte te bruikverhuur en om dienste (steun en instandhouding) 
vir ’n vaste tydperk te verskaf.  Hierdie huurooreenkomste word korrek as bedryfsbruikhure 
geklassifiseer.    

NEC koop die IT-huurtoerusting soos in die ooreenkoms met die kliënt bepaal word by verskillende 
plaaslike en oorsese verskaffers. NEC verantwoord die IT-huurtoerusting in sy rekords wanneer dit by 
die sentrale pakhuis in Johannesburg aankom. Die IT-huurtoerusting is gereed vir aflewering aan 
kliënte nadat ’n staafkode (‘bar code’) daarop aangebring is. 

NEC is in 2003 op die Johannesburgse Sekuriteitebeurs (JSE) genoteer. Sedertdien het die 
maatskappy nie volgens die verwagtinge van markontleders en beleggers presteer nie. Die 
maatskappy het oor die afgelope drie finansiële tydperke aangehou om verliese te ly. Die maatskappy 
is ook sedert September 2008 swaar deur die ekonomiese afswaai getref, en die finansiële direkteur 
verwag weer eens ’n verlies vir die 2009 finansiële jaar. 

NEC het gedurende die jaar ’n swart ekonomiese bemagtigingstransaksie gesluit met die oogmerk dat 
dit tot ’n toename in werk in die openbare sektor en verwante verdienste sou lei. In Desember 2008 
het al die direkteure van NEC ’n transaksie goedgekeur om fondse aan NEWSA (Edms) Bpk 
(‘NEWSA’) te leen, en die uitgif van nuwe aandele aan NEWSA goedgekeur om ’n 25% 
ekwiteitsbelang in NEC te verkry. Dit was die enigste goedkeuring vir die transaksie. Die nuwe 
aandele is uitgereik om die 25% ekwiteitsbelegging te fasiliteer.  

Die meerderheid aandeelhouers van NEWSA is werknemers van NEC. NEWSA se aandeelhouding is 
soos volg: 

Walter Ndladlu 30% 
Joy Naido 15% 
NEC Personeeltrust (voorheen benadeelde werknemers van NEC) 55% 

Die uitvoerende direkteure van NEWSA is Walter Ndladlu en Joy Naido. Albei direkteure is ook nie-
uitvoerende direkteure van NEC, waarvoor hulle geen vergoeding van NEC ontvang nie. 
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NEC - Jaareinde 31 Oktober 2009 WP A – 200 
Oorsig oor mediavrystellings 
 

Voorberei deur: OOK 16 November 2009 
Hersien deur: AKL 17 November 2009 

Uittreksel uit die koerantberig wat op 15 November 2009 in die Business Chronicle gepubliseer is 
 
15 November 2009 – NEC met R100 miljoen beboet vir samespanning 
 
Die Mededingingskommissie het vandag die bevindings van sy ondersoek na samespanning deur IT-
toerusting huuragentskappe na die Mededingingstribunaal verwys vir uitsluitsel. In dieselfde 
aangeleentheid het die Kommissie verwys na ’n instemmingsooreenkoms met OB One, ’n afdeling van 
OB Technology Bpk, waarin OB One erken dat hulle in stryd met die Wet op Mededinging met hulle 
mededingers saamgespan het. Die Kommissie het op 14 Oktober 2009, op grond van getuienis wat 
deur OB One verskaf is en die ondersoek deur die Kommissie, vir New Era Computers Bpk (JSE-
kode: NEC) met R100 miljoen beboet (gebaseer op 8% van omset oor die tydperk van die 
oortreding). 
 
In reaksie op die beslissing het ’n woordvoerder vir NEC aangedui dat die maatskappy nie ingestem 
het om die boete van R100 miljoen te betaal nie. NEC gaan in die Konstitusionele Hof appèl 
aanteken teen die beslissing van die Mededingingskommissie. Neil Young, die Finansiële Direkteur 
van NEC, het ook kommentaar oor die beslissing gelewer en verklaar dat NEC meen dat die 
bevindings ongrondwetlik is en dat hulle eerder R100 miljoen aan regsfooie sal bestee om hulle 
onskuld te bewys, as om die boete aan die Kommissie te betaal. Die finale verslag van die 
Kommissie, wat nog nie vrygestel is nie, bevat na bewering beswarende getuienis deur OB One wat 
die finansiële direkteur, Neil Young (’n Geoktrooieerde Rekenmeerster (SA)), regstreeks by 
samespanning met ander IT-toerusting huuragentskappe betrek. Volgens die plaaslike prokureur vir 
die Kommissie, Tebogo Ramogadi, kan van die aantygings selfs ’n grondslag vir siviele eise vir 
bedrog teen mnr Young deur derde partye verskaf. 
 
NEC het die ondersoek deur die Mededingingskommissie nooit in enige aandeelhouerskommunikasie 
of finansiële state openbaar gemaak nie, hoewel hierdie proses na bewering reeds in Junie 2006 
begin het. Markontleders verwag gevolglik ’n beduidende daling in die NEC se aandeelprys namate 
dit die koste van hierdie ‘verrassende boete’ verreken. Toe hy gevra is waarom hierdie ondersoek 
teen NEC nie voorheen deur NEC openbaar gemaak is nie, het Neil Young geantwoord: ‘Ons het 
hierdie saak nog altyd as onbenullig en ongegrond beskou. Waarom moet ons enige aandag daaraan 
skenk, allermins in ons aandeelhouerkommunikasie en finansiële state? Ons het dit beslis nog nooit 
beskou as ’n saak wat openbaarmaking vereis nie en ek is nie van plan om dit in die 2009 state 
openbaar te maak nie.’ 
 
Dit wil voorkom of NEC se finansiële ellende in ’n onverwante aangeleentheid voortgesit word, 
aangesien Hillprop Properties Bpk vandag in die plaaslike landdroshof ’n saak teen NEC aanhangig 
gemaak het vir die nie-betaling van agterstallige eiendomshuurkoste wat sowat R2 miljoen beloop 
en so ver terug as Junie 2009 strek. 
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NEC - Jaareinde 31 Oktober 2009 WP A – 300 
Stelselbeskrywing – Aankoopsiklus 
 

Voorberei deur: LLM 12 November 2009 
Hersien deur: AKL 13 November 2009  

NEC dra voorraad van die gewildste IT-huurtoerusting en klein bestellings word gewoonlik binne 
twee weke uitgevoer. Groot bestellings neem langer (een tot twee maande), aangesien die IT-
huurtoerusting van verskaffers in Europa en die Verenigde State van Amerika aangekoop word. 

Wanneer IT-huurtoerusting aangeskaf moet word, sal die aankoopbeampte ’n e-bestelvorm op die 
stelsel invul en die bestelling sal elektronies by gevestigde verskaffers geplaas word nadat die 
bedryfsdirekteur die bestelling gemagtig het. Alle oorsese aankope word teen valutarisiko’s verskans 
op die datum waarop die bestelling by die oorsese verskaffers geplaas word. NEC het ’n klein 
tesourie-afdeling wat uit twee personeellede bestaan en wat al die verskansingsreëlings en betalings 
hanteer.  

IT-huurtoerusting word gewoonlik per skip afgelewer. Klein bestellings kan in noodgevalle per lug 
versend word. Skeepsaflewerings word in houers op vaartuie geplaas en dit neem ongeveer vier weke 
om te arriveer.  Die skeepskaptein sal gewoonlik die aantal houers tel, die toerusting in die houers 
vergelyk met die toerusting wat op die verskaffer se afleweringsnota gelys word, ’n sertifikaat ten 
dien effekte onderteken en die houer verseël.  ’n Afskrif van hierdie sertifikaat word dan aan NEC 
gefaks. Die sertifikaat en die verskaffer se afleweringsnota vergesel die besending en word saam met 
die goedere en ’n vragbrief aan NEC gelewer.  NEC tree as sy eie verrekeningshuis op. 

Afskrifte van koopbestellings word in afleweringsdatumvolgorde geliasseer, wat verseker dat die 
ontvangsdepartement se personeel weet watter aflewerings om te verwag. By die aankoms van die 
IT-huurtoerusting by die sentrale pakhuis in Johannesburg, berei die personeel in die 
ontvangsdepartement goedereontvangsbewyse (GOBs) voor waarop hulle die verskaffer, datum 
ontvang en die werklike hoeveelheid en toestand van elke item ontvang, aanteken.  Die GOBs word 
vooraf genommer en ook deur die personeel in die ontvangsdepartement met koopbestellings 
vergelyk. Verskille tussen goedere wat ontvang is en goedere wat bestel is, word onmiddellik aan die 
aankoopbeampte gerapporteer. 

Die voorraadkontroleurs werk die toerustinglys by, wat die besonderhede van die items bestel, 
reeksnommers, ens, bevat.  Die deurlopende toerustingrekords op die stelsel word outomaties vanaf 
die GOBs bygewerk. Staafkodes word dan op alle IT-huurtoerusting aangebring, waarna dit gereed is 
vir lewering aan die kliënt. NEC Fleet (Edms) Bpk (‘NEC Fleet’) lewer die toerusting landswyd by 
kliënte af. 

Voordat goedere afgelewer word, word ’n afleweringsnota op grond van die bestelling van die kliënte 
opgestel. Die stelsel ken outomaties staafkodenommers toe aan die produkte wat afgelewer moet 
word, en dit word ook op die afleweringsnota aangedui. Die verteenwoordiger van NEC Fleet 
skandeer die staafkodes van al die items wat vir aflewering aan hom/haar oorhandig word en die 
stelsel weerspieël dat die IT-huurtoerusting vir lewering aan die kliënt geselekteer is. Wanneer die 
goedere by die kliënt aankom, onderteken die kliënt se batekontroleur die afleweringsnota nadat 
hy/sy die staafkodes van al die produkte geskandeer het en hierdie skanderings op ’n Internet-
gebaseerde koppelvlak met NEC se deurlopende toerustingsrekords ingevoer het. Die NEC-stelsel 
produseer dan outomaties ’n uitsonderingsverslag van toerusting wat aan NEC Fleet oorhandig is en 
nie deur die kliënt se batekontroleur geskandeer is nie. Enige verskille wat op hierdie 
uitsonderingsverslag geïdentifiseer word, word deur die batekontroleur opgevolg. 

Daar word gedetailleerde deurlopende toerustingrekords per kliënt van IT-huurtoerusting gehou, en 
dit sluit staafkodenommers in. Ingevolge die standaardhuurooreenkoms moet alle kliënte ’n 
batekontroleur aanstel, wie se verantwoordelikhied dit is om alle bates elke ses maande te verifieer. 
Dit word gedoen deur alle IT-huurtoerusting met sy eie persoonlike skandeerder te skandeer en 
hierdie skanderings deur middel van die Internet-gebaseerde koppelvlak met NEC se deurlopende 
toerustingrekords in te voer, wat dan ’n uitsonderingsverslag produseer van toerusting wat aan die 
kliënt gelewer is maar nie as deel van die verifiëring geskandeer is nie. Daar word dan van kliënte 
verwag om die nodige verduidelikings te verskaf vir enige uitsonderings wat geïdentifiseer word.  
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NEC - Jaareinde 31 Oktober 2009 WP A – 400 
Konsep gekonsolideerde bestuurstate van NEC vir 
die jaar geëindig 31 Oktober 2009 

Voorberei deur: PPD 13 November 2009 
Hersien deur: AKL 14 November 2009 

KLIËNT-VOORBEREIDE INLIGTING 31 Oktober 
2009 

31 Oktober 
2008 

 R’000 R’000 
Bedryfsverlies na belasting 18 000 4 000 
   
Bates 92 000 80 000 
Verbruiksvoorraad   7 000 11 000 
Eiendom, aanleg en toerusting 85 000 69 000 
   
Totale aandeelhouersekwiteit 51 500 69 500 
Aandelekapitaal en reserwes 51 500 69 500 
   
Bedryfslaste 40 500 10 500 
Bank 21 500   2 500 
Krediteure 19 000   8 000 
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VERLANG 
 

  Punte 

(a) As deel van die formulering van u oorkoepelende ouditstrategie, wat die 
omvang, tydsberekening en rigting van die oudit bepaal – 

(i)  identifiseer en bespreek daardie risiko’s van wesenlike wanvoorstelling 
op finansiëlestaat-vlak wat beduidend is vir rigtinggewing van die 
ouditspan se ouditprosedures vir die 2009 oudit van New Era Computers 
Bpk; en 

(ii) bespreek u beoogde oorkoepelende ouditresponse en optredes om 
hierdie geïdentifiseerde risiko’s van wesenlike wanvoorstelling op die 
finansiëlestaat-vlak aan te spreek. Hierdie response en optredes hoef 
nie vir elke individuele risiko wat in item (i) geïdentifiseer is, bespreek te 
word nie. Gedetailleerde ouditprosedures word nie vereis nie. 
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(b) Bespreek die risiko’s van wesenlike wanvoorstelling van die waardasie- en 
allokasiestelling van toepassing op IT-huurtoerusting van New Era 
Computers Bpk. 
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(c) Identifiseer die sleutelbeheermaatreëls wat New Era Computers Bpk tans 
gebruik om die bestaanstelling van toepassing op IT-huurtoerusting aan te 
spreek en verduidelik waarom elk van hierdie sleutelbeheermaatreëls die 
risiko van wesenlike wanvoorstelling van IT-huurtoerusting sal verlaag. 
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(d) Bespreek die ouditprosedures wat u moet uitvoer om die risiko van 
wesenlike wanvoorstelling van die volledigheidstelling van IT-huurtoerusting 
tot ’n aanvaarbare vlak te verlaag. 
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(e) Berei ’n memorandum voor, toepaslik gemotiveer, om die ouditvennoot oor 
die volgende sake in te lig:  

(i) Watter impak die boete van R100 miljoen betaalbaar aan die 
Mededingingskommissie op die finansiële jaarstate van New Era 
Computers Bpk vir die jaar geëindig 31 Oktober 2009 het; en  

 (ii) Die impak van die boete op die ouditverslag oor die finansiële jaarstate 
vir die jaar geëindig 31 Oktober 2009, slegs met betrekking tot die 
toepaslikheid van die lopendesaak-aanname. (Wanneer u die antwoord 
aanbied, word daar nie van u verlang om enige dele van die ouditverslag 
op te stel nie.) 
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(f) Bespreek die oorwegings ten opsigte van korporatiewe beheer en 
professionele etiek wat u as ouditeur van New Era Computers Bpk kan hê 
met betrekking tot die manier waarop die finansiële direkteur die 
openbaarmaking van die Mededingingskommissie se ondersoek teen New 
Era Computers Bpk hanteer het, asook met betrekking tot aantygings teen 
hom wat in die artikel in die Business Chronicle van 15 November 2009 
gemaak word. 
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(g) Identifiseer en bespreek areas van nie-nakoming deur New Era Computers 
Bpk ingevolge die Maatskappywet, 1973 (Wet 61 van 1973), soos gewysig.  
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Punte vir aanbieding: Rangskikking en uiteensetting, duidelikheid van 
verduideliking, logiese beredenering en taalgebruik. 
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