
ATB Junie 2016 1 © SAIGR 2016 
Vraestel 2 Vraag 1 

 

VRAAG 1                      100 punte 
 
Jy is ’n nuut-aangestelde leerlingrekenmeester by Winterfell  Ing. (‘Winterfell’), ’n groot firma 
wat rekeningkundige, raadgewende, eksterne oudit- en belastingdienste aan sy wye 
verskeidenheid kliënte lewer. Nadat jy die induksieweek by Winterfell voltooi het, is jy 
toegewys aan die ouditspan van Lannister Holdings Bpk (‘Lannister’). Winterfell is die nuut-
aangestelde eksterne ouditeur van Lannister vir die finansiële jaar eindigend 30 Junie 2016 
(‘FJ2016’).  
 
Bykomend tot die agtergrondinligting, moontlike sakekontrak met 2Go en die 
diensvlakooreenkoms (DVO) (ENG.: ‘service level agreement’; ‘SLA’) met Airbook wat 
hieronder uiteengesit word, het die ouditsenior ook die volgende werkspapiere aan jou 
verskaf: 
 

Beskrywing 

C100 Uittreksel uit die stelselbeskrywing vir die erkenning van inkomste uit Lannister se 
huurmotorafdeling 

F200 Vaste bates – begrip van die huurmotorvloot 

 
1 Agtergrondinligting 
 
Lannister is in 1984 as ’n privaatmaatskappy deur mnr Tyrion Lannister, wat die 
alleeneienaar van die besigheid was, gestig. Soos die maatskappy gegroei het, het dit ’n 
publieke maatskappy geword wat in 2013 op die Johannesburgse Effektebeurs genoteer is. 
Winterfell was nie betrokke by die noteringsproses van Lannister nie.  
 
Lannister verskaf ’n reeks geïntegreerde motorvoertuigoplossings, wat motorvloot- 
verhuring, vlootbestuur en gebruiktemotorverkope, deur die suksesvolle bedryf van 
aanvullende afdelings en filiale, aan sy kliënte insluit. 
  
Lannister het nie tans voldoende kontantreserwes om potensiële groeigeleenthede te 
befonds nie. Lannister verlang gekonsolideerde finansiële state vir die jaar geëindig 
30 Junie 2016 (‘FJ2016’) teen 12 Augustus 2016 ten einde vir ’n lening by Ironthrone Bank 
aansoek te doen. 
 
Die direkteure van Lannister is soos volg: 
 

Naam en van Posisie 
Aandeel-
houding 

Mnr Tyrion Lannister Hoof uitvoerende beampte en voorsitter van die 
direksie 

20% 

Me Sansa Stark Hoof finansiële beampte – 

Mnr Jaimie Lannister Kommunikasie- en bemarkingsdirekteur (broer van 
mnr Tyrion Lannister) 

 
5% 

Mnr Khal Drogo Verkoopdirekteur – 

Me Deanerys Targaryen Menslikehulpbrondirekteur – 

Mnr Theon Greyjoy Nie-uitvoerende direkteur 5% 

 
Die direksie het gedurende FJ2016 ’n bonusaansporingskema vir al die uitvoerende 
direkteure van Lannister goedgekeur.  Ingevolge die bonusskema sal al die uitvoerende 
direkteure ’n bonus ontvang indien die begrote winsteikens vir die finansiëIe jaar bereik 
word.  
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IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers is slegs van toepassing vir 
verslagdoeningstydperke wat op of na 1 Januarie 2018 begin, maar Lannister se direksie het 
die besluit geneem om IFRS 15 vroeg toe te pas en wel vanaf 1 Julie 2015. Dit het gebeur 
omdat me Stark die direksie oortuig het dat dit makliker sou wees om die beginsels 
gebaseer op IFRS 15 as dié van IAS 18 Revenue toe te pas. Me Stark is ook van mening 
dat die nakoming van die Maatskappywet, 2008 (Wet 71 van 2008), soos gewysig, ’n mors 
van tyd en geld is. Die meeste van die personeel in die rekeningkunde-afdeling van 
Lannister is familielede van mnr Tyrion Lannister met beperkte ondervinding en kennis van 
finansiëlerekeningkundestandpunte.  
 
Lannister het sy inligtingtegnologie- (IT-) stelsel op 1 Januarie 2016 verander van ’n aantal 
afsonderlike, minder gesofistikeerde toepassingsmodules na ’n intydse geïntegreerde 
aanlyntoepassingstelsel wat al die voorheen alleenstaande finansiële modules in een 
sentrale toepassingstelsel genaamd SmartAccounts kombineer.  
 
Lannister het die ontwikkeling, toetsing en implementering van die nuwe SmartAccounts IT- 
toepassingstelsel aan Bravos IT (Edms) Bpk (‘BIT’) uitgekontrakteer. Dit het die migrasie 
van data, asook na-implementeringsonderhoud en -steun, ingesluit. Die uitkontrakterings-
ooreenkoms sluit ook die opleiding van Lannister-personeel in, maar omdat Lannister se 
rekeningkunde-afdeling onderbeman en onder druk is, het geen opleiding van hierdie aard al 
plaasgevind nie.  
 
2 Moontlike sakekontrak met 2Go 
 
Lannister se beleid is om nuwe huurmotors (Eng.: ‘rental cars’) vir ’n maksimum tydperk van 
twee jaar te gebruik. Hierdie motors word dan met nuwe motors vervang. Die vervangings 
word gedoen ingevolge ’n tienjaarkontrak met verskaffers van nuwe motors, wat vyf jaar 
gelede deur die maatskappy se direkteure onderteken is.  
 
Motors wat twee jaar oud is (gebaseer op die einde van die maand van eerste registrasie in 
die naam van Lannister) word deur die maatskappy se gebruikte motor verkoopafdeling 
verkoop. Dit neem egter weens ’n afname in die vraag na gebruikte motors al hoe langer om 
die gebruikte motors te verkoop, en daar was ook ’n afname in die vraag na huurmotors. 
Lannister beskou huurmotors wat vir minder as vyf dae in ’n maand uitverhuur word as 
ledige huurmotors.  
 
Tydens ’n vergadering van die ouditspan om Lannister se huurmotorbesigheid te bespreek, 
het die ouditbestuurder beklemtoon dat die direkteure onseker is oor die redes vir die 
voortgesette vermeerdering in die ledige huurmotorkapasiteit van die maatskappy, deels 
omdat daar nie ’n risikokomitee is nie en geen ondersoek nog deur die kliënt se bestuur 
gedoen nie.  
 
Die ouditbestuurder het bygevoeg dat een van die faktore wat die huurmotorindustrie onder 
druk plaas, die afname van ±10% in 2015 (2014: 6%) in die internasionale toerisme na Suid-
Afrika is. Dit is deels toe te skryf aan die strenger visavereistes van die Suid-Afrikaanse 
regering vir persone wat met minderjarige kinders reis. Verder was daar ook die afgelope 
aantal jare ’n vermindering in plaaslike toerisme.  
 
Die ouditspan het beraam dat Lannister se gemiddelde verlore inkomste weens ledige 
huurmotors vir die eerste helfte van FJ2016 R10 miljoen bereik het. Die ouditspan is van 
mening dat hierdie verliese ’n wesenlike impak op Lannister se 2016 finansiële jaarstate sal 
hê. Die ouditbestuurder het genoem dat hy gevra het watter planne bestuur het om hierdie 
verliese aan te spreek. Me Stark het genoem dat Lannister die sluiting van ’n ooreenkoms 
met 2Go oorweeg.  
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2Go verskaf innoverende vervoeroplossings waartoe klante toegang kan kry deur ’n 
slimfoontoepassing (toep) (ENG.: ‘app’), wat gratis afgelaai kan word. Klante wat die toep 
gebruik, registreer hul persoonlike en kredietkaartbesonderhede deur middel van die toep op 
2Go se stelsel. Geregistreerde klante kan dan vervoer van hul keuse by wyse van die toep 
aanvra.   
  
2Go het ’n voorgestelde geskrewe kontrak aan Lannister verskaf waarvolgens Lannister sy 
ledige huurmotorvloot vir ’n tydperk van vier jaar aan 2Go beskikbaar sal stel. Die kontrak 
bevat die volgende bepalings en voorwaardes: 
 

 Indien Lannister se direksie die voorgestelde kontrak met 2Go aangaan, sal 1 000 
ledige huurmotors op 1 Julie 2016 aan 2Go verskaf word.   

 2Go sal in vennootskap met Lannister wees deur die motors wat deur Lannister 
verskaf word, vir gebruik deur geregistreerde bestuurders aan hulle te verskaf. Hierdie 
motors sal onder volle beheer wees van die bestuurders aan wie dit toegewys word en 
ten volle hul verantwoordelikheid wees.    

 2Go sal ’n jaarlikse vaste fooi aan Lannister betaal vir die gebruik van die totale aantal 
ledige huurmotors wat beskikbaar is asook ’n maandelikse fooi vir elke kilometer van 
2Go-vervoer wat deur Lannister se huurmotors verskaf word.  

 Lannister sal ’n vaste jaarlikse fooi van R15 miljoen op 1 Julie 2016 en weer op 1 Julie 
van elk van die volgende drie jaar ontvang.    

 2Go sal op die vyfde besigheidsdag van elke maand R1,00 per km gedurende die 
vorige kalendermaand deur elke Lannister-motor afgelê, aan Lannister betaal. Die 
vaste fooi per kilometer van 2Go-vervoer betaalbaar aan Lannister sal vanaf 
1 Julie 2017 met 25% per jaar toeneem.    

 2Go se stelsel log outomaties besonderhede van alle ritte deur elke bestuurder 
aanvaar en onderneem, wat dan gebruik sal word om elke rittransaksie te 
verantwoord.   

 2Go sal ’n afskrif van ’n stelselgegenereerde opsomming van al die 2Go-ritte 
onderneem met elke motor aan Lannister verskaf ter ondersteuning van die 
kilometerbedrag wat oorbetaal is.  

 2Go sal die motors teen die einde van Junie 2020 aan Lannister se gebruikte- 
motorvloot terugbesorg. 2Go sal kan kies om die motors op daardie datum teen 65% 
van hulle markwaarde by Lannister te koop.  

  
Lannister se direkteure beskou die voorgestelde transaksie met 2Go as ’n manier om die 
maatskappy se winste te verbeter en terselfdertyd ’n positiewe sosiale impak in Suid-Afrika 
te maak. Die direkteure is van plan om die ooreenkoms met 2Go so gou moontlik te 
onderteken.  
 
  



ATB Junie 2016 4 © SAIGR 2016 
Vraestel 2 Vraag 1 

 

3 Diensvlakooreenkoms met AirBook 
 
AirBook is ’n maatskappy wat aanlyn akkommodasiebesprekings deur sy eie webwerf doen. 
Lannister en AirBook het op 1 Januarie 2015 ’n DVO geteken. Ingevolge die DVO ontvang 
Lannister inkomste van AirBook vir advertensie- en verwysingsdienste wat Lannister verskaf. 
Die inkomste vanaf AirBook maak ongeveer 5% van Lannister se maandelikse inkomste uit. 
 
Die DVO sluit die volgende bepalings en voorwaardes in: 
 

 ’n Banier wat AirBook adverteer moet prominent op Lannister se webwerf vertoon 
word. 

 Die banier sluit ’n ikoon (‘klikhierikoon’) (ENG.: ‘click here icon’) in wat klante wat 
Lannister se webwerf besoek na AirBook se webwerf verwys (Eng.: ‘redirect’) wanneer 
die klant op die ikoon klik. 

 ’n Verwysingikoon na AirBook se webwerf nadat ’n klant ’n bespreking by Lannister 
maak. Indien klante besprekings by Lannister maak, verskyn nog ’n ikoon wat die 
klante vra of hulle vir dieselfde tydperk akkommodasie deur AirBook wil bespreek. 
Indien klante op hierdie verwysingikoon klik, word hulle na AirBook se webwerf verwys 
waar hul inligting reeds in ’n besprekingsnavraag ingevul is.  

 Die DVO stipuleer die volgende fooie: 

o ’n Kwartaallikste fooi vooruit deur AirBook aan Lannister betaal vir die vertoon 
van die banier.  

o ’n Fooi betaalbaar deur AirBook aan Lannister vir elke klant wat verwys is. Die 
bedrag van die fooi hang af of die klant (1) vanaf die banieradvertensie verwys is 
of (2) verwys is nadat ’n bespreking by Lannister gemaak is (in welke geval 
bykomende klantspesifieke inligting reeds ingesamel is). 

 
Elke keer wanneer ’n gebruiker van die Lannister-webwerf deur die AirBook-ikone 
geprogrammeer op die Lannister-webwerf na die AirBook-webwerf verwys word, word dit op 
sowel die SmartAccounts as AirBook-stelsels gelog.  
  



ATB Junie 2016 5 © SAIGR 2016 
Vraestel 2 Vraag 1 

 

Kliënt: Lannister  Voorberei deur:  
Grace Musimani 

Datum voorberei: 
11 Mei 2016 

C100 Jaareinde: 30 Junie 2016 Nagesien deur:  
Cobus Laubsher 

Datum nagesien: 
18 Mei 2016 

Uittreksel uit die stelselbeskrywing  van die erkenning van inkomste uit Lannister se 
huurmotorafdeling 

 
Klante kan huurmotors slegs deur Lannister se webwerf bespreek, deur 
www.lannisterrentals.co.za te besoek. Alle besprekings vind direk op Lannister se 
SmartAccounts-toepassingstelsel plaas. Lannister aanvaar slegs geldige kredietkaarte vir 
besprekings en betalings van huurmotortransaksies. Lannister gebruik keermure (Eng.: 
‘firewalls’) wat voortdurend deur BIT opdateer word. Alle elektroniese kommunikasie tussen 
Lannister se stelsel en alle ander partye en toestelle word op gepaste wyse beveilig en 
funksioneer optimaal. 
 
1 Lannister se huurmotordienste – bespreking van huurmotors 
 
Met die maak van ’n bespreking word van ’n klant verwag om persoonlike, kredietkaart- en 
bestuurderinligting te verskaf, asook datums en inligting oor die bestemming.  
 
Die stelsel berei ’n kwotasie vir die klant voor. Die kwotasie bevat ’n boodskap wat die klant 
inlig dat – 

 geen veranderings aan die besprekings toegelaat word nadat dit deur die klant 
aanvaar is nie;  

 indien die motor nie op die presiese datum bespreek vir verhuring in ontvangs geneem 
word nie, die volle bedrag van die kwotasie op die dag nadat die motor moes afgehaal 
word teen die klant se kredietkaart ingevorder sal word;  

 die klant 200 km gratis per dag kan aflê en enige afstand bo 200 km afgelê aan ’n 
verdere fooi onderhewig is; 

 ’n vasgestelde bedrag van beskikbare krediet op die kredietkaart op hou geplaas sal 
word wanneer die huurmotor afgehaal word ten einde te verseker dat die klant 
voldoende krediet sal hê om die verwagte huurmotorkostes te dek; en 

 die klant verplig word om volle versekering op die gehuurde voertuig uit te neem. 
 
Die klant word dan gevra om ’n blokkie te merk om aan te dui dat hierdie bepalings en 
voorwaardes aanvaar word. Nadit dit gemerk is, word die klant gevra om die bespreking te 
verander of te aanvaar.  
 
Wanneer die klant die kwotasie aanvaar, genereer die stelsel ’n unieke, voorafgenommerde 
voorlopige faktuur. Die stelsel stuur outomaties ’n afskrif van die voorlopige faktuur, met 
volle besonderhede van die bespreking, na die klant se e-posadres, asook ’n unieke, 
stelselgegenereerde sekuriteitskode per SMS na die klant se kontaknommer. Die klant moet 
hierdie kode gebruik wanneer die huurmotor in ontvangs geneem word. 
 
2 Lannister huurmotordienste – ontvangs van huurmotors 
 
Wanneer die klant by die Lannister-huurmotortoonbank by die gekose kantoor opdaag, word 
’n huurfasiliteerder aan hom/haar toegewys. Huurfasiliteerders gebruik SmartReaders om 
klante se ontvangs van die huurmotors te verwerk. Elke SmartReader is ’n supermoderne 
mobiele, draadloosontsperde (ENG.: ‘Wi-Fi enabled’), slim ‘leser’ (ENG.: ‘reader’) met ’n 
biometriese sleutelslot. Alle SmartReaders is deur middel van ’n privaat netwerk ten volle 
geïntegreer met Lannister se SmartAccounts-toepassingstelsel. Lannister bedryf sy 
huurmotorbesigheid in ’n geheel-en-al papierlose omgewing. 
 

http://www.lannisterrentals.co.zat/
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Die huurfasiliteerder gebruik die SmartReader om die magnetiese strook op die klant se 
kredietkaart en die staafkode op die klant se bestuurslisensie te lees. Die stelsel paar 
outomaties die inligting met die besonderhede wat verskaf is toe die bespreking gemaak is. 
Die besonderhede van die bespreking verskyn op die skerm van die SmartReader. Die 
huurfasiliteerder gebruik dan die SmartReader om die staafkode op die betrokke motor se 
voorruit en die motor se kilometerlesing op die motor se beheerpaneel te lees.  
  
Die stelsel en die skerm van die SmartReader word met die besonderhede van die motor 
asook die kilometerlesing ten tyde van ontvangs van die motor bygewerk. Die SmartReader 
vertoon dan ’n boodskap wat die klant versoek om die unieke, stelselgegenereerde 
sekuriteitskode wat ten tyde van die bespreking per SMS ontvang is in die SmartReader in 
te voer as bevestiging dat die inligting van die motor aanvaar word.  
  
Sodra die klant die sekuriteitskode invoer, vorder die stelsel die betaling soos uiteengesit in 
die voorlopige faktuur vanaf die klant se kredietkaart in en word joernaalinskrywings vir die 
huurinkomste en betaling ontvang gemaak. Die stelsel genereer ook ’n houvas op die klant 
se kredietkaart (vir die bedrag ten tyde van die bespreking gespesifiseer) en maak ’n 
joernaalinskrywing om dit te verantwoord.  
 
Die huurfasiliteerder reik dan die motor aan die klant uit. 
 
3 Lannister huurmotordienste – terugbesorging van huurmotors 
 
Wanneer die klant die motor terugbesorg, neem ’n huurfasiliteerder die motor in ontvangs. 
Die huurfasiliteerder gebruik ’n SmartReader om die staafkode op die motor se voorruit en 
die kilometerlesing op die motor se beheerpaneel te lees.  
  
Die stelsel word met die besonderhede van die motor, die kilometers gereis ten tyde van die 
terugbesorging, en indien nodig, die datum opdateer. Die stelsel bereken dan die oormaat 
kilometers met die motor gereis (meer as die 200 km per dag wat in die voorlopige faktuur 
ingesluit is), maak die joernaalinskrywings vir die bykomende inkomste, genereer ’n finale 
faktuur en verwerk betaling teen die klant se kredietkaart.   
 
Die houvas op die klant se kredietkaart word dan opgehef.  
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Kliĕnt: Lannister  Voorberei deur:  
Grace Musimani 

Datum voorberei: 
11 Mei 2016 

F200 Jaareinde: 30 Junie 2016 Nagesien deur:  
Cobus Laubsher 

Datum nagesien: 
18 Mei 2016 

Vaste bates – begrip van die huurmotorvloot 

 
Lannister se huurmotorvloot bestaan op enige gegewe tydstip uit ongeveer 6 000 motors. 
  
Huurmotors word ingevolge IAS 16 Property, Plant and Equipment teen kosprys min 
opgelope waardevermindering en waardedalingverliese gedra. Waardevermindering word 
oor ’n tydperk van twee jaar vanaf die aankoopdatum bereken en alle huurmotors het ’n 
reswaarde gelyk aan 25% van hul koste.  
 
Die bestuurders van elk van Lannister se huurmotortakkantore is verantwoordelik vir die 
beveiliging van die huurmotors wat onder beheer van die takkantoor is. Elke takkantoor se 
bestuurder moet ’n maandelikse verslag aan die Lannister-hoofkantoor stuur wat die 
bestaan van elke huurmotor onder beheer van die tak bevestig en wat enige 
bedryfsprobleme met of skade aan die huurmotors beskryf. Bewys van skade aan 
huurmotors word deur middel van foto’s verskaf. Mnr Petyr Baelish, die batebestuurder by 
Lannister se hoofkantoor, gebruik die maandelikse verslae vanaf die takbestuurders om die 
waardedalingsberekening te doen. Me Stark onderteken hierdie berekenings as goedkeuring 
en mnr Baelish maak die nodige joernaalinskrywings om die rekeningkundige stelsel by te 
werk.  
 
Lannister se vastebateregister is ten volle geoutomatiseer en met die maatskappy se 
SmartAccounts-stelsel en sy algemene grootboek geïntegreer. 
 
Die vastebateregister bevat  die volgende velde spesifiek vir elke huurmotor: 

 Registrasienommer 

 Voertuigidentifikasienommer (Eng.: ‘Vehicle Identification Number’) 

 Beskrywing van voertuig  

 Datum van eerste registrasie in die naam van Lannister 

 Datum van oordrag na die gebruiktemotorafdeling 

 Kosprys 

 Waardeverminderingskoers 

 Reswaarde 

 Drabedrag: 1 Julie 2015 

 Openingsaldo, teen kosprys 

 Openingsaldo: Opgelope waardevermindering en waardedalingverliese 

 Waardevermindering vir die huidige finansiële jaar 

 Drabedrag: 30 Junie 2016 

 Sluitingsaldo, teen kosprys 

 Sluitingsaldo: Opgelope waardevermindering en waardedalingverliese. 
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AANVANKLIKE TOETS VAN BEVOEGDHEID, JUNIE 2016 

PROFESSIONELE VRAESTEL 2 
 

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

korrekte, afsonderlike antwoordboek. 

 

VRAAG 1 DEEL I – VERLANG 

Punte 

Sub-
totaal 

Totaal 

 (a) Identifiseer en bespreek die risiko’s van wesenlike wanvoorstelling op die 
algehele finansiëlestaatvlak met betrekking tot Lannister, soos blyk uit 
die afdeling met die opskrif ‘Agtergrondinligting’, vir FJ2016.  
 
Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingswyse 

 
 

14 
 
1 

 
 
 
 

15 

(b) Beskryf die spesifieke algehele ouditresponse op die risiko’s in deel (a) 
geïdentifiseer.  
 
Kommunikasievaardighede – logiese beredenering 

 

16 

1 

 
 
 

17 

(c) Ontwerp die sleutelbeheermaatreëls, gegrond op die inligting verstrek in 
werkspapier C100 en afgesien van daardie wat reeds in die werkspapier 
beskryf is, wat in plek behoort te wees ten einde die risiko’s van 
wesenlike wanvoorstelling met betrekking tot van huurmotorinkomste te 
verminder.  
 

Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingswyse 

 
 
 
 

18 
 

1 

 
 
 
 
 
 

19 

(d) Beskryf die ouditstawingsprosedures, gegrond op die inligting verstrek in 
werkspapier F200, van toepassing op die waardasie van die huurmotor-
vloot van Lannister vir FJ2016.  
 
Ignoreer ouditwerk wat betrekking het op die volgende: 

 Verkryging van toereikende toepaslike ouditbewyse op die 
openingsaldo van die huurmotorvlootbates; en 

 Evaluering van die impak van die ledige huurmotors wat onder 
‘Moontlike sakekontrak met 2Go’ bespreek is. 

 
Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingswyse 

 
 

18  
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

Totaal vir deel I  70 
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AANVANKLIKE TOETS VAN BEVOEGDHEID, JUNIE 2016 

PROFESSIONELE VRAESTEL 2 

 

 

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) Identifiseer en sit die sleutel faktore uiteen wat Lannister vanuit ’n sake- 
en strategiese oogpunt behoort te oorweeg voordat die voorgestelde 
ooreenkoms met 2Go aangegaan word.  
 
Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingswyse; logiese 
beredenering 

 
 

20 
 
 

2 

 
 
 
 
 

22 

(f) Identifiseer en bespreek Lannister se prestasieverpligtinge wat in die 
DVO met AirBook ingesluit is, insluitend hoe die prestasieverpligtinge 
ingevolge IFRS 15 Revenue from Contracts with Clients erken en 
gemeet behoort te word.   

 
 
 

8 

 
 
 

8 

Totaal vir deel II  30 

Totaal vir die vraag   100 

 

 

 


