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VRAAG 1          100 punte
         
Agtergrond 
 
Ambition Apparel (Edms) Bpk (‘Ambition’) is ŉ vervaardiger van modeklerasie en 
bykomstighede vir mans en dames. Die maatskappy, wie se fabriek en aangrensende 
pakhuis en administratiewe geboue in Durban geleë is, verkoop sy produkte aan 
groothandelaars en eksklusiewe boetieks regoor Suid-Afrika. Ambition se jaareinde is 
31 Desember 2015.   
 
Die maatskappy was nog altyd winsgewend, en sy besigheid het die afgelope paar jaar 
vinnig uitgebrei. Dit is grootliks te danke daaraan dat die maatskappy drie jaar gelede ŉ 
mode-ontwerper wat baie wyd gerespekteer word, aangestel het. Dit het daartoe gelei dat 
die maatskappy se klere en bykomstighede hoogmode en baie gesog geword het. Ten einde 
by te hou met die verkoopbestellings het die maatskappy die getal werknemers in sy 
vervaardigingspersoneelafdeling vanaf ongeveer 80 loonwerkers tot die huidige 300 
verhoog. Die maatskappy se omset oorskry R300 miljoen per jaar.   
 
Weens die vermeerdering in sy personeelgetalle het Ambition se betaalstaatsagteware 
ontoereikend geword. Die maatskappy het dus besluit om sy betaalstaatsagteware op te 
gradeer ten einde sy verhoogde personeelgetalle te kan hanteer. Die nuwe sagteware is op 
1 Januarie 2015 geïmplementeer. 
 
Jy is ŉ leerlingrekenmeester op die eksterne ouditspan verantwoordelik vir die oudit van 
Ambition. Jou firma, XYZ Ing. (‘XYZ’), die Geregistreerde Ouditeur van Ambition, oorweeg 
tans die gepaste ouditbenadering vir die betaalstaat vir die 2015 finansiële jaar en die 
ouditvennoot het opdrag gegee dat ŉ gekombineerde ouditbenadering met ŉ fokus op 
beheermaatreëls so ver as moontlik toegepas moet word.  
 
Jou firma het alreeds die algemene kontroles by Ambition (insluitend die logiese 
toegangskontroles) getoets en het tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie kontroles 
doeltreffend funksioneer. 
 
Die betaalstaatstelsel vir weeklikse lone 
 
Gedurende die beplanningsproses het jy die betaalstaatstelsel in gebruik vir weeklikse lone 
gedokumenteer. Dit is opgesom in werkspapier V5 – 001, Stelselbeskrywing: 
Betaalstaatstelsel vir weeklikse lone.  
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Kliënt: Ambition Apparel (Edms) Bpk  Voorberei deur: JE Datum: 21/1/2016 

V5 – 001 Jaareinde: 31 Desember 2015 Nagesien deur: FW Datum: 24/1/2016 

Onderwerp: Stelselbeskrywing: Betaalstaatstelsel vir weeklikse lone  

Funksie van stelsel Prosedures en sleutelbeheermaatreëls 

Onderhoud van 
werknemer-
meesterlêer 
  

 Alle meesterlêerwysigings word opgeteken op voorafgedrukte, vooraf- 
genommerde meesterlêerwysigingsvorms (MWVs) wat deur die 
menslikehulpbronne- (MH-) bestuurder en die bestuurder van die 
afdeling waarin die betrokke werknemer werk gemagtig word, nadat 
hulle die besonderhede op die MWVs ooreengestem het met die 
ondersteunende dokumentasie. Die bestuurders teken die MWVs as 
bewys dat hierdie kontrole uitgevoer is.   

 Alle gemagtigde MWVs word deur lede van die MH-departement in die 
stelsel ingevoer en toegang tot die stelsel word behoorlik beperk.   

 Alle meesterlêerwysigings word outomaties deur die stelsel in volgorde 
op logs aangeteken en die logs word toepaslik deur die Finansiële 
Direkteur nagesien en geteken. 

 Die MH-bestuurder voer gereelde opeenvolgingstoetse van MWV-logs 
uit ten einde enige ontbrekende logs te identifiseer. Ontbrekende logs 
word ondersoek.  

Tydhouding   

Gebruik van 
biometriese data  
 

 Die betaalstaatstelsel gebruik biometriese data (ŉ duimafdruk) om 
werknemers te identifiseer wanneer hulle die perseel binnegaan of 
verlaat.  

 Elke werknemer se biometriese data word op die werknemer- 
meesterlêer gestoor. 

 Toegang tot die module wat die optekening van die biometriese data 
moontlik maak, word deur gepaste logiese toegangskontroles beperk.  

Werknemer-
identifikasie en 
optekening van ure 
gewerk  
 

 Daar is vyf ingang-/uitgangspunte na die fabriek en verwante geboue. 
Personeel word toegewys aan een spesifieke ingang-/uitgangspunt.  

 Wanneer die werknemer die fabriek binnegaan of verlaat, skandeer ŉ 
biometriese toestel sy/haar duimafdruk voordat ŉ draaihek geaktiveer 
word wat toegang of uitgang tot die fabriek verskaf. Soos werknemers 
die fabriek binnegaan en verlaat, bereken die betaalstaatsagteware 
outomaties die ure vir die week deur elke werknemer gewerk. 

 Sekuriteitspersoneel is by die ingang- en uitgangspunte teenwoordig 
om die inklok- en uitklokprosesse waar te neem. Hulle ondersoek alle 
onsuksesvolle pogings om toegang tot die perseel te verkry.  

Nasiening van 
werknemer-
bywoning 
 

 Die betaalstaatstelsel produseer ’n gedetailleerde log van alle toegang- 
en uitgangsaktiwiteite (‘toegang- en uitganglogs’). Hierdie logs word 
weekliks deur die fabrieksvoormanne nagesien vir besonderhede van 
afwesige werknemers, laatkommers, personeel wat vroeg loop en 
onverklaarde uitgangaktiwiteite vanaf die fabrieksarea.  

 Die voormanne volg alle onverklaarde aktiwiteite tydig op. 

Goedkeuring van 
ure gewerk  
 

 
 

 Aan die einde van die week word ’n skedule van totale ure gewerk 
vanaf die betaalstaatstelsel gegenereer, deur van die bostaande 
toegang- en uitganglogs gebruik te maak. Die skedule weerspieël die 
normale en oortydure per werknemer gewerk en staan bekend as die 
‘skedule van totale ure gewerk’. 

 Die voormanne keur die skedule van totale ure gewerk vir die week 
goed nadat hulle die volgende aktiwiteite uitgevoer het:  
 Noukeurige ondersoek van die skedule vir enige foutiewe of 

ongewone ure opgeteken, byvoorbeeld gewone ure wat 40 uur per 
week oorskry, hoë oortydure en lae normaletydure.  

 Bevestig dat die oortydure wat opgeteken is, goedgekeur is voordat 
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die ure gewerk word en dat daardie ure werklik gewerk is. Die 
voorman se voorafgoedkeuring vir oortyd gewerk wat op die 
werkkaart aangeteken word, dien as bewys van magtiging.  

 Bevestig dat daar data vir alle werknemers is en dat enige  
ontbrekende ure ooreenstem met die toegang- en uitganglogs wat 
deur die toegangstoestel gegenereer is.  

Betaalstaataktiwiteite 

Voorbereiding van 
die betaalstaat  
 

 Wanneer die betaalstaat verwerk word, word die ingang- en 
uitganglogs deur die module vir die betaalstaatvoorbereiding gebruik 
om elke werknemer se ure vir die week gewerk te bereken. 

 Die geoutomatiseerde stelsel bepaal die bedrae wat aan die weeklikse 
loonwerkers betaal moet word deur gebruik te maak van hierdie ure 
gewerk asook die staande data (koers per uur, toelaes en voordele) 
wat in die werknemermeesterlêer gehou word, en genereer ŉ 
sekwensieel genommerde betaalstrokie. ’n Betaalstaatklerk voer 
gedetailleerde nasienings op hierdie berekeninge uit om te verseker 
dat dit akkuraat is. 

 Logiese toegangskontroles is in plek om toegang tot die module vir die 
betaalstaatvoorbereiding te beperk. 

 ŉ Tweede betaalstaatklerk (met leesalleentoegang (Eng.: ‘read-only 
access’)) kontroleer onafhanklik die bedrae aan werknemers betaal 
nadat dit deur die eerste betaalstaatklerk gekontroleer en goedgekeur 
is. Dit word uitgevoer as ’n ekstra voorsorgmaatreël om te verseker 
dat die bedrae wat aan werknemers betaal gaan word korrek deur die 
stelsel bereken is voordat betaling plaasvind.  

 Albei betaalstaatklerke bevestig die akkuraatheid en volledigheid van 
die betaalstaat deur die ‘goedgekeur’-opsie van die module te 
selekteer.  

Goedkeuring van die 
betaalstaat  

 Die betaalstaatadministrateur voer die volgende prosedures en 
kontroles uit, gegrond op die betaalstaat en ondersteunende skedules 
wat geproduseer is:  
 Ooreenstemming van die aantal werknemers op die betaalstaat 

met die aantal werknemers op die werknemermeesterlêer.  
 Opvolging van die stelselgegenereerde uitsonderingsverslae, vir 

byvoorbeeld ongewone nettoverdienstebedrae wat deur 
geoutomatiseerde nasienings geïdentifiseer is.  

 Nasiening van analitiese opsommings, soos byvoorbeeld ŉ 
vergelyking van lone per kostesentrum en ooreenstemmende 
vorige tydperke. 

 Nasiening van oortydskedules.  

 Wanneer foute opgespoor word, word dit dadelik opgevolg.  

 Die betaalstaatadministrateur het nie skryftoegang (Eng.: ‘write 
access’) tot die lêer nie en gevolglik moet alle veranderings vir 
regstelling terugverwys word na die loneklerk.   

 Alle veranderings word in volgorde opgeteken en gereeld deur die 
Finansiële Direkteur nagesien.  

 Wanneer die betaalstaatadministrateur tevrede is met die betaalstaat, kies 
hy die ‘goedgekeur’-opsie. Hierna sal daar geen verdere toegang tot die 
lêer wees nie, met leesalleentoegang slegs aan diegene wat dit nodig het.  

Teboekstelling van 
weeklikse loon-
uitgawes en verwante 
saldo’s in die 
algemene grootboek 

 ŉ Joernaalinskrywing word weekliks per hand in die algemene 
grootboek gemaak om die weeklikse loonbetaalstaatuitgawes en 
verwante saldo’s op te teken. Hierdie inskrywings word deur ŉ 
boekhouer in die finansiesafdeling verwerk. 
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Samesprekings met die Finansiële Direkteur 

Die volgende aangeleenthede is gedurende die beplanningsamesprekings met die 
maatskappy se Finansiële Direkteur geïdentifiseer:  

Versoek om bystand met die voorbereiding van joernaalinskrywings vir die weeklikse 
loonuitgawe  

Die Finansiële Direkteur het verduidelik dat die boekhouer verantwoordelik vir die hand 
voorbereiding van die joernaalinskrywings vir teboekstelling van die weeklikse loonuitgawes 
en verwante saldo’s sedert die einde van November 2015 met kraamverlof is. Die 
joernaalinskrywings vir weeklikse lone vir Desember 2015 is gevolglik nie voorberei of in die 
algemene grootboek teboekgestel nie. Die Finansiële Direkteur en haar span is onder 
aansienlike tydsdruk en sy het versoek dat jy die joernaalinskrywings vir haar voorberei 
sodat sy dit kan verwerk. Sy het beklemtoon dat die voorbereiding van die joernaal-
inskrywings nie baie lank sou neem nie en dat sy werklik jou hulp baie sou waardeer. Sy het 
ook beloof om die ouditvennoot te laat weet hoe hulpvaardig jy vanjaar was.  

Reg tot gebruik van maatskappy motorvoertuie 

Die Finansiële Direkteur het jou ingelig dat twee werknemers elk die reg ontvang het om ŉ 
maatskappymotor vanaf 1 Januarie 2015 te gebruik. Dit is ŉ nuwe verwikkeling aangesien 
die maatskappy nog nooit voorheen maatskappymotors aan sy werknemers aangebied het 
nie. Die besonderhede van die motorvoertuie is soos volg: 

 Die fabriekingenieur het ŉ enkelkajuitbakkie ontvang om tydens werksure en in sy 
privaathoedanigheid te gebruik as ŉ byvoordeel as gevolg van sy bestuursposisie. Die 
bakkie het R228 000 (BTW ingesluit) gekos en is spesifiek vir hom aangekoop. 

 Die maatskappy se voertuigdrywer het ook ŉ voertuig ontvang, van dieselfde maak en 
model as die een van die fabriekingenieur. In teenstelling met die fabriekingenieur wat 
sy voertuig huis toe mag neem, mag die voertuigdrywer die bakkie egter slegs 
gedurende kantoorure gebruik. Dit word snags by die fabriek parkeer.  

 Nie een van die twee werknemers het ritboeke van hul gebruik van hierdie voertuie 
bygehou nie. 

 Die salarisse aan hierdie twee werknemers word op ’n maandelikse grondslag betaal. 

Vertraging van betaling aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens 

Bydraes tot die lopende betaalstelsel (LBS), vaardigheidsontwikkelingsheffing (VOH) en 
werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) vir Desember 2015 is nie betaal toe dit in 
Januarie 2016 betaalbaar geword het nie. Die Finansiële Direkteur het verklaar dat die 
maatskappy bloot nie die fondse beskikbaar gehad het om die verskuldigde bedrag in 
Januarie te betaal nie. Sy het verduidelik dat die sluiting in Desember altyd druk plaas op die 
maatskappy se kontantvloei en dat vertraagde betaling aan die Suid-Afrikaanse 
Inkomstediens (SAID) neig om elke jaar voor te kom. Sy het bygevoeg dat niemand al 
vantevore hierdie praktyk bevraagteken het nie. Die betrokke bedrag is onder beplannings-
wesenlikheid- en uitvoeringswesenlikheidlimiete.  

Fout in werknemeroortyd  

Tydens die toetsing van die ontwerp en implementering van die betaalstaatstelsel vir 
weeklikse lone, het jy ŉ fout met ŉ werknemer se oortyd ontdek. Die werknemer is 
verkeerdelik vir 25 uur oortyd betaal, in plaas vir die vyf uur wat werklik oortyd gewerk is. By 
verdere ondersoek het jy gevind dat die pakhuistoesighouer nie die oortyd deur die 
werknemer gewerk nagegaan het voordat hy die skedule van totale ure gewerk as bewys 
van magtiging geteken het nie. Toe jy die aangeleentheid met die betrokke toesighouer 
bespreek, het hy in trane uitgebars en jou vertel dat sy kind baie siek was en dat sy vrou al 
verskeie maande lank werkloos is. Hy het jou gesmeek om niemand van sy fout te vertel nie 
omdat sy familie geheel en al van sy salaris afhanklik is en hy nie kan bekostig om sy werk 
te verloor nie. Hy het duur kaartjies vir ŉ eenmalige aandkonsert aan jou beloof indien jy 
instem om die aangeleentheid nie te rapporteer nie. 
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AANVANKLIKE TOETS VAN BEVOEGDHEID, JANUARIE 2016 

PROFESSIONELE VRAESTEL 1 

 
 

Die verlanggedeelte van hierdie vraag bestaan uit twee dele. Beantwoord elke deel in 

die korrekte, afsonderlike antwoordboek 

 

VRAAG 1 DEEL 1 – VERLANG 

Punte 

Sub-
totaal 

Totaal 

(a) (i) Beskryf die beheermaatreëltoetse wat XYZ behoort uit te voer ten 
einde die bedryfsdoeltreffendheid van die beheermaatreëls oor 
die betaalstaatstelsel vir weeklikse lone te evalueer.  

(ii) Beskryf die stawende analitiese prosedures wat XYZ behoort uit 
te voer ten einde gerusstelling oor die betaalstaatuitgawe vir 
weeklikse lone te verkry. 

 
Kommunikasievaardighede – uitleg en aanbieding  

 
 

25 
 
 
7 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

33 

(b) Bespreek en kom tot ŉ gevolgtrekking of dit toelaatbaar is dat jy die 
joernaalinskrywings voorberei vir die verwerking van die weeklikse 
loonuitgawes vir die maand van Desember 2015 soos versoek deur die 
Finansiële Direkteur, met verwysing na – 
(i) die Maatskappywet, 2008 (Wet 71 van 2008), soos gewysig; en  
(ii) die SAIGR se Professionele Gedragskode.   
 
Sluit voorsorgmaatreëls in wat jy sou kon toepas om enige 
onafhanklikheidsrisiko’s te verminder. 
 
Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingswyse 

 
 
 
 

5 

10 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

(c) Bespreek die verantwoordelikhede van XYZ om swakhede in interne 
beheermaatreëls, as gevolg van die identifisering dat die pakhuis- 
toesighouer nie ŉ werknemer se oortyd goedgekeur het nie, te 
kommunikeer.  

 
 
 

5 

 
 
 

5 

(d) Bespreek, met redes, wat XYZ se reaksie op Ambition se doelbewuste 
vertraging van die betalings aan die SAID behoort te wees.  
 
Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingwyse, logiese 
beredenering 

 

20 
 
 
2 

 
 
 
 

22 

Totaal vir deel I  76 
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AANVANKLIKE TOETS VAN BEVOEGDHEID, JANUARIE 2016 

PROFESSIONELE VRAESTEL 1 
 

 
Die verlanggedeelte van hierdie vraag bestaan uit twee dele. Beantwoord elke deel in 

die korrekte, afsonderlike antwoordboek 

VRAAG 1 DEEL II – VERLANG 

Punte 

Sub-
totaal 

Totaal 

(e) Bespreek die etiese implikasies vir jou, as ŉ lid van die eksterne 
ouditspan, wat spruit uit die pakhuistoesighouer se versoek. 

 

8 

 

8 

(f) Bereken, en verstrek redes vir, die bedrae wat ingesluit moet word in 
die maandelikse vergoeding van die fabriekingenieur en die 
maatskappy se voertuigdrywer vir Desember 2015 met betrekking tot 
hul gebruik van maatskappymotorvoertuie.  

 
 
 

5 

 
 
 

5 

(g) Bespreek, met verwysing na toepaslike regspraak en die 
Inkomstebelastingwet, 1962 (Wet 58 van 1962), soos gewysig, of die 
LBS wat aan die einde van Desember deur die maatskappy teruggehou 
maar nie in Januarie oorbetaal is nie, vir normale belastingdoeleindes 
vir die 2015 jaar van aanslag aftrekbaar sou wees. 
 
Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingswyse  

 
 
 
 

10 
 
1 

 
 
 
 
 
 

11 

Totaal vir deel II  24 

Totaal  100 

 


