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VRAAG 1  100 punte 
 
 
U is ’n ouditleerlingrekenmeester by Dimco Ouditeure Ing. en vorm deel van die span op die 
eksterne oudit van Cement-for-Construction Groep Bpk (‘CFC’). U firma was vir die afgelope 
vyf jaar die ouditeure van CFC en al sy filiale, en is tans besig met die jaareindoudit van die 
groep vir die finansiële jaar geëindig 30 September 2013. 
 
Algehele wesenlikheid vir die oudit van die gekonsolideerde finansiële state is op 
R20 miljoen vasgestel met ’n uitvoeringswesenlikheid van R14 500 000 vir die voorraad- 
rekeningsaldo. Die oudit is tans aan die gang en die volgende voltooide programstappe en 
werkspapiere is beskikbaar.  
  
 
 

Verkry ’n begrip van die groep en sy omgewing: 

B100  -> Begrip van die groep en sy omgewing 

B200  -> Uittreksels uit aantekeninge tot die gekonsolideerde 

finansiële state 

X600  -> Artikel in Dae van Besigheid, 14 Oktober 2013    

 

Verkry en sien die notules van die vergaderings van aandeelhouers en 

diegene belas met korporatiewe beheer na:  

X201  -> Uittreksels uit die notule van die CFC direksievergadering, 

25 September 2013 

 

Verkry ’n begrip van die groep se internebeheeraktiwiteite:  

N110 -> Stelselbeskrywing vir die verkoop van sement 
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Verkry ’n begrip van die groep en sy omgewing 

B100 -> Begrip van die groep en sy omgewing  

 
   Voorberei deur:  A Clerk  15/08/2013 
 

   Nagesien deur:  
 
 
1 Agtergrond 
 
CFC is in 2006 deur ’n groep entrepreneurs gestig om geleenthede in konstruksie tydens die 
oplewing in die eiendomsmark wat die FIFA Sokkerwêreldbeker in Suid-Afrika vooraf 
gegaan het, te ondersoek. CFC Cement (Edms) Bpk (‘CFC Cement’), ’n maatskappy binne 
die groep, het in 2006 ’n sementaanleg verkry en met bedrywighede begin, en die groep het 
sedertdien sy aktiwiteite uitgebrei om die vervaardiging van aggregate, metallurgiesegraad- 
kalk, ongebluste dolomiet en kalksteen in te sluit. CFC en sy filiale bedryf tans besigheid oor 
die hele Suid-Afrika en in ’n aantal Afrikalande.  
 
Na die verkryging van ’n 26% aandeel in CFC deur die Public Investment Corporation in 
2008, is die maatskappy se aandele in 2009 op die Johannesburgse Aandelebeurs 
genoteer.  
 
2 Korporatiewe beheer 
 
Die direksie van CFC bestaan uit vyf direkteure, naamlik die besturende direkteur, die 
finansiële direkteur en drie nie-uitvoerende direkteure, van wie twee deur die direksie as 
onafhanklik geklassifiseer word. Die voorsitter van die direksie, mnr Gerling, is ’n industrie-
kundige en bestee 50% van sy tyd aan CFC-besigheid. Die direksie het hom 
dienooreenkomstig as nie-uitvoerend, maar nie as onafhanklik nie, geklassifiseer.  
 
Die vergoeding van die uitvoerende direkteure en sleutelbestuur word deur die maatskappy 
se Vergoedingskomitee bepaal, en ’n wesenlike element van prestasieverwante vergoeding 
is gekoppel aan wins- en verkope-teikens, asook aandeelprysbewegings. Die Vergoedings-
komitee bepaal ook die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure, wat uit ’n vaste 
maandelikse fooi en fooie vir die bywoning van direksie- en komiteevergaderings bestaan.  
 
3 Groepstruktuur 
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4 Besigheidsprosesse en IT 
 
Die groep se rekeningkundige- en IT-funksies is by ’n dienssentrum by CFC se hoofkantoor 
in Midrand gesentraliseer. Om die koste van databerging te verminder, word sekere data 
gestoor deur van wolktegnologie (Eng.: ‘cloud technology’) gebruik te maak. 
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5 Ontwikkelinge gedurende die jaar 
 
5.1 CFC Cement word deur die Mededingingskommissie vir prysvasstelling en 

kartelgedrag deur die grootste sementprodusente ondersoek. In sy aansoek om 
versagting aan die Kommissie, het CFC Cement die bestaan van ’n kartel om die mark 
tussen die vier groot sementprodusente te verdeel, bevestig. CFC het verklaar dat 
aangesien die maatskappy ’n klein ‘speler’ in die industrie is, sy betrokkenheid 
afsonderlik oorweeg moet word. CFC Cement het verder aan die Kommissie bevestig 
dat die maatskappy toepaslike tugstappe gedoen het teen sy finansiële direkteur, mnr 
Batting GR(SA), wat blykbaar bewus was van hierdie praktyke. CFC Cement werk 
steeds saam met die Kommissie se ondersoek.   

  
5.2 CFC het op 1 Augustus 2013 een miljoen van sy eie aandele van die algemene 

publiek en sekere direkteure verkry. Die totale bedrag wat betaal is om die aandele te 
verkry, was R28 miljoen en hierdie bedrag is van behoue inkomste binne 
aandeelhouersekwiteit afgetrek. Die direksie het dit op sy vergadering in Julie 2013 
gemagtig. 

 
5.3 CFC Cement het in Oktober 2012 ’n steengroef in Botswana van Quarries Bpk verkry. 

Die transaksiewaarde het R38 miljoen beloop, waarvan R18 miljoen gedurende die 
2012 finansiële jaar betaal is. Die uitstaande aankoopteenprestasie is in gelyke 
paaiemente op die eerste en tweede verjaarsdae van die transaksie betaalbaar.  

 
5.4 Die CFC groep van maatskappye het gedurende die jaar beduidende finansiële 

probleme as gevolg van die uitgebreide verlangsaming in infrastruktuurbesteding in 
Suid-Afrika ervaar. Die ernstige arbeidsprobleme en stakings wat by verskeie 
bedrywighede ondervind is, het verder bygedra tot die finansiële probleme, en het tot 
’n beduidende verwagte verlies vir die groep vir die 2013 finansiële jaar gelei.  

  
6 Ander aangeleenthede 
 
Die groep se rekeningkundige beleid voldoen aan International Financial Reporting 
Standards (IFRS) en filiale voldoen aan IFRS for Small and Medium Entities.  
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Verkry ’n begrip van die groep en sy omgewing 

B200 -> Uittreksels uit aantekeninge tot die gekonsolideerde 

finansiële state  

 
Voorberei deur:  B Clerk  08/10/2013 

 

    Nagesien deur:  
 
Aantekening 3: Eiendom, aanleg en toerusting en ontasbare bates 

Die volgende metodes en geraamde nuttige lewensduur is gebruik om die 
waardevermindering / amortisasie gedurende die jaar te bereken: 

Item Metode Geraamde nuttige lewensduur  

Geboue Reguitlyn 30 jaar 

Aanleg Reguitlyn Tot 35 jaar 

Voertuie Reguitlyn Tot 10 jaar 

Meubels en toerusting Reguitlyn Tot 6 jaar 

Mineraalregte Reguitlyn Geraamde lewensduur van reserwe 

  
Die volgende is op 30 September 2013 as eiendom, aanleg en toerusting geopenbaar: 

 
Grond 

(voltitel en 
huurpag), 
geboue en 

mineraalregte 

Fabriek 
uitdiens- 

stelling- en 
steengroef 
rehabilita-
siebates 

Aanleg, 
voertuie, 
meubels 

en toerus-
ting 

Gekapitali-
seerde 

bruikhuur- 
aanleg 

 
Totaal 

 R miljoen R miljoen R miljoen R miljoen R miljoen 

Netto drabedrag aan die 
  begin van die jaar 

 
455 

 
98 

 
3 594 

 
28 

 
4 175 

Aankope 44  2 439 – 485 

 Om huidige bedrywig- 
  hede te verbeter 

 
12 

 
2 

 
379 

 
– 

 
393 

 Om bedrywighede uit te 
  brei 

 
32 

 
– 

 
60 

 
– 

 
92 

Vervreemdings (1) – (2) – (3) 

Waardevermindering (22) (3) (381) (11) (417) 

Ander bewegings – 4 – – 4 

Herallokasie na 
  voorraad 

 
– 

 
– 

 
(38) 

 
– 

 
(38) 

Omrekeningsverskille 20 7 54 – 81 

Netto drabedrag aan   
  einde van die jaar 

 
496 

 
108 

 
3 666 

 
17 

 
4 287 

      

 
Aantekening 4:  Voorraad 

Op 30 September 2013 was die volgende vir voorraad weerspieël:  

 R miljoen 

Grondstof 200 

Onvoltooide werk 146 

Klaarprodukte 572 

Totale voorraad 918 
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 Verkry ’n begrip van die groep en sy omgewing 

X600 -> Artikel in Dae van Besigheid, 14 Oktober 2013 

 
 Voorberei deur:  B Clerk  15/10/2013 

 

     Nagesien deur: 

 
 
 
 
 CFC CEMENT SKIK SEMENTKARTELSAAK 
 
Die Mededingingskommissie het vandag ’n skikking met CFC Cement bereik, waarin 
laasgenoemde erken het dat hy deelgeneem het aan die sementkartel. Die Mededingings-
kommissie het sementprodusente vanaf vroeg in 2012 ondersoek vir hul moontlike betrokkenheid 
by prysvasstelling en markverdeling.   
 
CFC Cement het ingestem om ’n boete van R150 miljoen te betaal, wat 6% van sy omset vir die 
tydperk waarin die praktyke plaasgevind het, verteenwoordig.   
 
CFC Cement erken hy het ooreenkomste en reëlings om die mark te verdeel met ander 
sementprodusente aangegaan waarvolgens marksegmente toegewys en die prys van sement 
indirek vasgestel is.  
 
Ingevolge die skikking met die Kommissie het CFC Cement verder ingestem om hom te weerhou 
van deelname aan hierdie gedrag en om ’n nakomingsprogram vir al sy werknemers te ontwikkel 
en te implementeer. Die Kommissie het ’n aansoek om bevestiging van hierdie 
skikkingsooreenkoms by die Mededingingstribunaal ingedien. CFC Cement het aangedui dat hy 
nie sodanige bevestiging van die skikkinsgsooreenkoms sal teenstaan nie.  
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 Verkry en sien die notules van die vergaderings van aandeelhouers en 

diegene belas met korporatiewe beheer na 

X201 -> Uittreksels uit die notule van die CFC direksievergadering, 

25 September 2013 

 
  Voorberei deur: E Clerk  09/10/2013 

 

    Nagesien deur: 
 
 
Finansiële prestasie 
 
Die finansiële direkteur het ’n gekonsolideerde kontantvloeivooruitskatting vir die groep vir 
die volgende 12 maande voorgelê, en het ernstige kommer uitgespreek oor die groep se 
vermoë om sy krediteure te betaal en as lopende saak voort te gaan. Daar was ’n 
dramatiese styging in voorraad en debiteure en ’n daling in kontantvloei. Die situasie is 
vererger deur arbeidsonrus en die gevolglike verlies aan produksie. 
 
Na beraadslaging oor die erns van die situasie, het die direksie besluit om die volgende 
stappe te implementeer om te verseker dat die groep ’n lopende saak bly:  
 
1 Die kredietbeheerfunksie sal versterk word en nog ’n senior kredietkontroleur sal vanaf 

1 November 2013 aangestel word om lank uitstaande skuld op te volg en in te vorder.   
2 ’n Gedeelte van die debiteureboek sal in ’n sekureringstransaksie (‘securitisation 

transaction’) aan ABC Finance House verkoop word. Dit sal kontantinvloei van R80 
miljoen teen 30 November 2013 genereer.     

3 CFC sal in Maart 2014 ’n regte-uitgif van 20 aandele vir elke 100 aandele gehou teen 
’n korting van 10% op die huidige aandeelprys onderneem. Die Public Investment 
Corporation sal gevra word om die regte-uitgif te onderskryf. Dit sal na verwagting ’n 
bykomende R45 miljoen inbring.  

 
In die lig van die bogenoemde stappe is die direksie van CFC vol vertroue dat die groep sal 
voortgaan om ’n lopende saak te wees en dat genoeg kontant beskikbaar sal word om die 
besigheid te herstruktureer ten einde in die nabye toekoms ’n terugkeer na winsgewendheid 
te verseker.  
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 Verkry ’n begrip van die groep se interne beheer-aktiwiteite 

N110 -> Stelselbeskrywing vir die verkoop van sement 

 
  Voorberei deur:  C Clerk  08/08/2013 

 

    Nagesien deur: 
 
 
1 Bestuursbeheer 
 
Die verkoopafdeling van CFC Cement is onder die beheer van die verkoopbestuurder, wat 
daaglikse verkope deur middel van verslae wat deur die stelsel gegenereer word, monitor. 
Op groepvlak monitor die finansiële direkteur maandelikse verkope, begrotings en 
vooruitskattings. 
  
2 Verkoopopsies 
 
2.1 Sakke sement  
  
Sement word in sakke van 20 kg of 50 kg verkoop. Wanneer ’n aankoopbestelling van ’n 
klant ontvang word, word dit teboekgestel, vir kredietwaardigheid ondersoek en goedgekeur, 
waarna dit elektronies na die sentrale pakhuis gestuur word vanwaar die sementsakke 
versend word. Een van die beskikbare bestuurders van die maatskappy se 
afleweringsvragmotors ontvang ’n afskrif van die goedgekeurde bestelling, wat aan die 
pakhuisversendingspersoneel getoon word. Met ontvangs van die bestelling laai die 
pakhuisversendingspersoneel die vragmotor en berei ’n afleweringsnota op die stelsel voor. 
Drie gedrukte afskrifte hiervan word aan die vragmotorbestuurder oorhandig.  Een afskrif 
word deur die vragmotorbestuurder geteken en deur die sekuriteitswag gestempel wat al die 
goedere in die vragmotor met die afleweringsnota vergelyk (voordat die vragmotor die 
perseel deur die enigste uitgangshek verlaat). Hierdie afskrif word dan aan die 
rekeningkunde- afdeling vir verwerking en fakturering gestuur. Klante moet met ontvangs 
van die sement die tweede afskrif van die afleweringsnota teken, wat deur die 
vragmotorbestuurder aan die rekeningkunde-afdeling terugbesorg word. Die derde afskrif 
van die afleweringsnota word deur die klant gehou. 
  
2.2 Grootmaatverkope 
 
Aflewerings word in grootmaat gedoen, met sement wat in 35 ton vragte aan klante gelewer 
word. Vragte word in tenkwaens wat die CFC Cement handelsmerk dra na persele vervoer 
en in klante se silo’s gepomp. Met ontvangs van die klantbestelling word dieselfde 
goedkeuring- en versendingsprosesse as vir sakke sement gevolg, behalwe soos hieronder 
uiteengesit: 
  
Die sement word in tenkwaens wat die CFC Cement handelsmerk dra gepomp. Wanneer die 
tenkwa die perseel verlaat word dit by die weegbrug geweeg om die 35 ton vrag te bevestig 
en die afleweringsnota word as bevestiging deur die sekuriteitswag gestempel. Die 
kapasiteit van elke tenkwa is 35 ton.  
  
2.3 Stelsel om onverwerkte verkope op te volg 
 
Die rekenaarstelsel vergelyk alle bestellings en afleweringsnotas wat gegenereer is op ’n 
weeklikse basis, en produseer ’n rekenaarverslag van uitstaande bestellings, wat dan deur 
die verkoopbestuurder opgevolg word.  


