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VRAAG 1           100 punte 
 
U is ’n leerlingrekenmeester by SA Auditors Ing. (‘Saai’), ’n medium-grootte firma van 
Geregistreerde Ouditeure. Saai het vroeg in 2013 nuwe gesofistikeerde ouditsagteware, 
ElecAudIT, waarin u opleiding ontvang het, verkry en geïmplementeer om te verseker dat Saai 
hoëkwaliteitoudits kan lewer.  
 
U is ’n lid van die span toegewys aan die oudit van South Africa Green Energy Bpk (‘Sage’), ’n 
dominante speler in die windenergiebedryf in Suid-Afrika, vir die jaar geëindig 
31 Desember 2013. Mnr Victor Shabangu is die senior ouditbestuurder, mnr Kobus Lubbe is die 
aanstellingsdirekteur en mnr Alwyn Light is die aanstelling se gehaltebeheernasiener. Sage het 
vroeg in 2013 vir die eerste keer ’n kliënt van Saai geword.  
 
Mnr Shabangu het onlangs die volgende vir u aangestuur:  
1 ’n E-pos wat mnr Light aan mnr Lubbe gestuur het; 
2 ’n Elektroniese werkspapier wat verband hou met die ouditeur se begrip van Sage 

(werkspapier A100); en 
3 ’n Artikel in verband met Sage wat in Die Sondagblad, 1 Desember 2013, gepubliseer is. 
 

Hierdie drie dokumente word hierby aangeheg.  
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1 ’N E-POS WAT MNR LIGHT AAN MNR LUBBE GESTUUR HET 

 
Aan: Victor.Shabangu@Saai.co.za 

Van: Kobus.Lubbe@Saai.co.za 

Datum: 15 Januarie 2013 

Onderwerp:<Aangestuur>South Africa Green Energy Bpk 2013 oudit 

Ter inligting. 

Beste wense, Kobus 

 
Aan: Kobus.Lubbe@Saai.co.za> 

Van: Alwyn Light@Saai.co.za 

Datum: 15 Januarie 2013  

 

Beste Kobus 

Baie geluk dat jy Sage se ouditkomitee oorreed het om Saai as die nuwe Geregistreerde Ouditeur vir die 

maatskappy se 2013 finansiële state aan te stel. Dit is ’n reusekontrak en ons kan beslis doen met die 

ekstra inkomste, veral aangesien Saai die Eskom-oudit (waarop jy vir die afgelope vier jaar die 

aanstellingsvennoot was) verloor het. In retrospek is dit jammer dat Saai so baie personeel afgedank het 

nadat die Eskom-oudit verloor is – ons kon hulle ongetwyfeld nou gebruik het! 

Hierdie kontrak sal ons firma se inkomste ’n goeie hupstoot gee, ten spyte van die laer as normale 

ouditfooi wat jy Sage aangebied het. Ek moet jou komplimenteer dat jy die inisiatief geneem het om te 

verseker dat ons kwotasie so mededingend was – dit gaan beslis in die toekoms lonend wees.  

Ek weet jy is tans onder geweldige druk met jou groot kliëntportefeulje, dus moet jy jou nie te veel kwel 

oor die uitreiking en ondertekening van die aanstellingsbrief aan Sage nie. Dit is net ’n formaliteit wat later 

aandag kan kry. Ek ken Mike Moller (HUB van Sage) baie goed en sal met hom hieroor praat. Hy is 

getroud met my vrou se suster .  

Ons firma se HUB het my vertel dat Saai se uitvoerende komiteelede (Saai UK) nie beïndruk was met die 

feit dat Eskom ons afgedank het nie, veral nadat ons ons fooie so drasties gesny het om aan hul 

begroting vir ouditfooie te voldoen. Blykbaar het Eskom se HUB in die pers laat deurskemer dat die 

entiteit van ouditeure verander het omdat hulle ontevrede was met die professionele diens wat die 

uitgaande ouditeure gelewer het. Ek dink hy is bloot ondankbaar. Hulle kon ons firma se grondige begrip 

van die energiebedryf benut het om Eskom op ’n sinvolle wyse met hul besigheidstrategieë te help en om 

hul hernubare energiebesigheid uit te brei. 

Gelukkig kan jy nou jou kennis van Eskom se beplande besigheidstrategieë en van die energiebedryf 

gebruik om Sage te help om ’n mededingende voordeel te verkry. Terselfdertyd sal jy in staat wees om 

die oudit-ure te verminder aangesien jy sal weet waar om te krap en waar om jou oë toe te maak. In die 

proses sal jy in staat wees om die Saai UK se persepsie oor jou waarde vir die firma te verander – onthou 

die Saai UK beklemtoon sterk dat ons koste moet besnoei en ons firma se winste moet verhoog. Hou 

verder in gedagte dat die Saai UK te kenne gegee het dat gunstige bonusse aan al die direkteure van die 

firma betaal sal word, gegrond op effektiwiteit in oudittyd en ’n verhoging in die firma se wins.  

Groete, Alwyn 

Gehaltebeheerdirekteur: SA Auditors Ing. 

Ons waarborg sukses in alles wat ons doen, teen die beste pryse … 

Dink aan die omgewing voordat hierdie e-pos gedruk word. 
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2 ELEKTRONIESE WERKSPAPIER 

 

Begrip van die entiteit en sy omgewing 

 
A100 

Kliënt:  
South Africa Green Energy 
Bpk 

Voorberei deur: 
James Nkosi 

Oorspronklike voorbereidings-
datum: 
15 Maart 2013 
Opgedateerde voorbereidings-
datum:  
10 Januarie 2014 

Jaar geëindig:  
31 Desember 2013 

Nagesien deur: 
Victor Shabangu 

Oorspronklike nasieningdatum:  
10 Desember 2013 
Opgedateerde nasieningdatum: 
15 Januarie 2014 

2.1 Agtergrondinligting / maatskappyvisie 
 
Sage is ’n Suid-Afrikaanse geïnkorporeerde maatskappy wat op die Johannesburgse 
Aandelebeurs genoteer is. Sage spesialiseer in die opwekking van elektrisiteit uit hernubare 
bronne wat dan aan Suid-Afrikaanse klante verkoop word. Sage se visie is om homself teen die 
einde van 2020 as ’n wêreldleier in die verskaffing van hernubare energie, met ’n Suid-
Afrikaanse markaandeel van 85% van die hernubare energieverskaffing, te posisioneer. 
 
Sage is ’n leier op die gebied van navorsing en ontwikkeling van hernubare energiebronne in 
Suid-Afrika. Hernubare energie-opwekking is, as gevolg van die enorme navorsings- en 
konstruksiekoste wat aangegaan moet word en die moontlike nadelige uitwerking wat windplase 
op voëllewe kan hê, nog onderontwikkel in Suid-Afrika. Sage is die enigste maatskappy in Suid-
Afrika wat ’n ten volle operasionele windplaas het, geleë by Klipheuwel. Sage wek 95% van die 
windgedrewe elektrisiteit in Suid-Afrika by hierdie windplaas op. Dit kom te staan op 1 000 
megawatt (MW) elektrisiteit per jaar.  
 
Die industrie waarin Sage bedrywig is, is hoogs mededingend en word intensief gereguleer. Die 
direkteure het erken dat hulle nie dieptekennis van die wetgewing wat op die industrie van 
toepassing is, het nie.  
 
Windplase maak gebruik van wind om elektrisiteit te produseer. Verskeie windturbines word oor 
’n groot grondoppervlak versprei. Die turbine-lemme word deur die wind gedraai, wat op hulle 
beurt ’n elektriese opwekker draai wat elektrisiteit opwek. Die minimum windspoed wat benodig 
word om elektrisiteit op te wek is 16 km/h.  
 
Markdeelnemers in die energiesektor ondervind wêreldwyd wesenlike druk om hul 
koolstofvoetspoor te verklein, en om deel te neem aan die navorsing en ontwikkeling van 
alternatiewe bronne van elektrisiteit.  
 
2.2 Korporatiewe beheer 
 
(a) Eienaarskap 

 
Die uitgereikte aandelekapitaal van Sage word soos volg besit:  

 51% deur UK Green Energy Plc. (‘UGE’), ’n maatskappy wat in die Verenigde Koninkryk 
genoteer en geïnkorporeer is; 

 15% deur SA Government SOC Bpk (‘SAG’), ’n maatskappy wat in Suid-Afrika 
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geïnkorporeer is en deur die staat besit word; 

 10% deur die SA Green Trust, ’n gemeenskapstrust wat in Suid-Afrika geregistreer is; en 

 24% deur South African Renewable Green Energy (Edms) Bpk (‘Sarge’) ’n konsortium 
van kundiges wat daaraan toegewy is om skoon, hernubare energie aan die inwoners van 
Suid-Afrika te verskaf.  

 
(b) Lede van die direksie 
 

 Mnr Mike Moller (hoof uitvoerende beampte en voorsitter van die direksie);  

 Me Louise Naidoo (maatskappysekretaris);  

 Mnr Gerhard Butler (hoof finansiële beampte);  

 Mnr Frik Eloff (menslikehulpbrondirekteur);  

 Dr Gerhard van Jaarsveld (nie-uitvoerende direkteur en ondervoorsitter van die raad); en  

 Drie onafhanklike nie-uitvoerende direkteure:  
 Me Riki Mholato;  
 Me June Madibo; and  
 Me Kate Middleton. 

 
(c) Ouditkomiteelede 
 

 Me Riki Mholato (voorsitter);  

 Mnr Ismail Mohammed;  

 Me June Madibo; en  

 Me Kate Middleton. 
 
Me Middleton is ’n GR(SA) en Mike Moller se skoonsuster. Sy het die direksie in kennis gestel 
dat gekoöpteerde lede van die Sosiale- en Etiekkomitee, wat nie direkteure van Sage is nie, nie 
die maatskappy se algemene aandeelhouersvergadering (wat op 10 Januarie 2014 gehou sou 
word) kan bywoon nie. Mnr Moller het dit beaam. 
 
2.3 Finansiële inligting 
 

 31/12/2013 31/12/2012 

 Bestuurstate Geouditeer 

 R R 

Bedryfsbates 47 500 000 1 158 750 000 

Bedryfslaste (2 862 342 721)  (865 205 479) 

Netto verlies na belasting 3 026 832 190 718 527 398 

 
Sage ondervind likiditeitsprobleme en is afhanklik van groot bedrae leningsbefondsing vanaf sy 
beleggers en bankiers. Die likiditeitsprobleme is hoofsaaklik die gevolg van die groot 
kapitaalbedrae (van nagenoeg R1 miljard) wat uit die maatskappy se oortrokke bankfasiliteit 
betaal is. Bestuur het daarop gewys dat die maatskappy hom steeds in ’n groeifase bevind. 
Bestuur het geen formele plan in plek om verliese te verminder nie, behalwe om die nuwe 
Darlingwindplaas te voltooi. Lewensvatbaarheidstudies het getoon dat die Klipheuwel- en 
Darlingwindplase elk oor die 20 jaar van hul lewensduur ’n wins sal maak. Windplase word oor 
die algemeen eers na tien jaar in bedryf winsgewend.   
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2.4 Kapitaaluitgawes 
  
(a) Klipheuwelwindplaas 
 
Die Klipheuwelwindplaas bestaan uit 400 windturbines oor 182 km2 wat tans teen volle 
kapasiteit werk. Elke windturbine het die kapasiteit om 2,5 MW elektrisiteit per jaar op te wek. 
Bykomende windturbines moet opgerig word om kapasiteit te verhoog. Die Klipheuwelwindplaas 
is teen die einde van Desember 2011 voltooi en is deur middel van ’n lening vanaf UGE 
gefinansier. Die lening is onderworpe aan die volgende voorwaarde: Vir die duur van die lening 
mag die bedryfsverhouding van Sage, met elke finansiële jaareinde, nie minder as 1:1 wees nie. 
UGE het ’n ondergeskikstellingsooreenkoms met Sage in verband met hierdie lening 
aangegaan. 
 
(b) Darlingwindplaas 
 
Sage het sedert Desember 2011 na ’n geskikte perseel in die Wes-Kaap gesoek om as ’n 
windplaas te gebruik. Sage het op 3 April 2013 ’n plaas van 95 km2 in die Wes-Kaap vir 
R150 miljoen van die Darlington Familietrust aangekoop, ten spyte daarvan dat dit ’n 
markwaarde van slegs R120 miljoen gehad het (soos bepaal deur ’n onafhanklike waardeerder 
wat deur Sage aangestel is). 
  
Die trustees van die Darlington Familietrust is mnr Mike Moller and me Simphiwe Louw. Die 
begunstigdes is mnr Mike Moller se vrou, me Zelda Moller, en dr Gerhard van Jaarsveld (me 
Zelda Moller se vader). Die aankoop van die plaas is by ’n direksievergadering wat op 
28 Maart 2013 gehou is, goedgekeur. Mnr Moller en dr van Jaarsveld het nie oor hierdie 
transaksie gestem nie, aangesien hulle hul verbondenheid met die Darlington Familietrust 
verklaar het voordat die transaksie goedgekeur is. 
 
Sage het al die turbines om die windplaas op te rig vanaf ’n Chinese verskaffer ingevoer en het 
R&M Constructions (’n onverbonde derde party) gekontrakteer om die nodige konstruksiewerk 
op die perseel te onderneem. Konstruksie op die Darlingwindplaas het op 19 April 2013 begin, 
nadat die Department van Energie dit op 10 April 2013 goedgekeur het. 
 
Sage is tans besig met navorsing oor die produksie van sonenergie in Suid-Afrika op die 
Darlingwindplaas. Die navorsing het op 7 Mei 2013 ’n aanvang geneem en bestuur het hierdie 
koste as ’n ontasbare bate gekapitaliseer.  
 
Volgens die HUB is die volgende kapitaaluitgawes gedurende die 2013 finansiële jaar op die 
Darlingwindplaas aangegaan: 
 

 R’000 

Grond 150 000  

Konstruksie van 50 van die beplande 200 ingevoerde windturbines   2 500 000 

Koste van turbines 2 000 000 

Konstruksiekoste – R&M Constructions 500 000 

Min: Staatsubsidie ( 300 000) 

Sekuriteitsheining om die plaas  148 000 

Navorsingskoste  160 000 

  2 658 000 
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3   Artikel gepubliseer in Die Sondagblad, 1 Desember 2013 

Energy Watch International, ’n omgewings-
organisasie, het gesê dat die produksie-
vertragings by Eskom se Medupi steenkool-
aangedrewe kragaanleg daarop dui dat dit 
dringend noodsaaklik is dat Suid-Afrika sy 
energieproduksie op hernubare bronne fokus. 
Eskom het laas Maandag aangekondig dat 
Medupi nie soos beplan in 2014 produktief 
sal wees nie, en het die inwerkingstellings-
datum tot 2018 uitgeskuif. ’n Tekort aan 
elektrisiteitsvoorsiening word as gevolg van 
hierdie vertraging verwag. 
 
Dit volg nadat munisipaliteite regoor Suid-
Afrika verklaar het dat hulle bereid is om ’n 
minimum basislading van 3 000 MW per jaar 
teen hoër as markpryse vanaf hernubare 
energiebronmaatskappye in Suid-Afrika aan 
te koop ten einde onbetroubare elektrisiteits-
voorsiening van Eskom uit te skakel. Dit 
behoort ander markdeelnemers aan te 
moedig om die mark te betree en in die 
proses die monopolie wat Eskom in Suid-
Afrika het, uit te skakel. 
 
‘Dit is tyd dat die regering en Eskom die hele 
elektrisiteitsparadigma in heroënskou neem, 
en begin met die omskakeling weg van 
steenkool na hernubare energie en energie-
doeltreffendheid. Dit is die enigste volhou-
bare weg om toegang tot elektrisiteit vir alle 
Suid-Afrikaners te verseker,’ het Greenpeace 
Africa in reaksie op Eskom se aankondiging 
van die vertragings verklaar.  
 

Luidens ’n vyfjaarvooruitsig wat deur die 
International Energy Agency gepubliseer is, 
groei hernubare energieproduksie wêreld-
wyd vinnig en sal dit naas steenkool teen 
2016 die tweede grootste bron van 
elektrisiteit wees.  

Internasionaal word daar verwag dat 
hernubare energie-aanvraag gedurende die 
volgende vyf jaar jaarliks met 60% sal 
toeneem.  

Tydens ’n besoek aan Suid-Afrika op 
Dinsdag, het President Barack Obama die 
hooftrekke van ’n ooreenkoms geskets wat 
daartoe sal lei dat die Verenigde State van 
Amerika sowat R300 miljard in Suid-Afrika sal 
belê, vir die uitsluitlike gebruik vir hernubare 
energienavorsing, -ontwikkeling en -produksie. 

Suid-Afrika het in 2013 82 472 MW 
elektrisiteit uit verskeie bronne geproduseer, 
waarvan windkrag die kleinste bydraer was. 
Elektrisiteitsaanvraag in Suid-Afrika sal elke 
jaar van 2014 tot 2020 toeneem.   

Hoë kapitaalbesteding word deur mark-
deelnemers benodig om groei in hernubare 
energiebronne te stimuleer. Die Suid-
Afrikaanse regering het aangedui dat South 
Africa Green Energy Bpk potensieel in 
aanmerking kan kom vir ’n wesenlike 
gedeelte van hierdie fondse, omdat hierdie 
firma groot potensiaal het en een van slegs ’n 
handjievol maatskappye in Suid-Afrika is wat 
op hernubare energiebronne fokus.  

 
 


