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VRAAG 1   60 punte 
 
U firma het onlangs die aanstelling as eksterne ouditeur van BM On-Line Eiendoms Beperk 
(‘BMO’), ’n filiaal van Media Supreme Beperk (‘MSL’), aanvaar. MSL is ’n groot genoteerde groep 
van maatskappye wat by die media-industrie in Suid-Afrika betrokke is. BMO is twee jaar gelede 
gestig om geleenthede in die selfoon- en musiek-aflaaimark te ondersoek. MSL het die 
aanvanklike stigting van BMO befonds in ruil vir ’n 50% aandeelhouding, maar het sedertdien die 
oorblywende 50% by die stigters gekoop.  

 
Die MSL groep het ’n sterk, visioenêre bestuurspan, onder leiding van mnr Solomon Mthetu. Die 
groep verseker dat sy aktiwiteite aan toepaslike wette en regulasies voldoen. Bestuur is toegewy 
aan die groei en ontwikkeling van die maatskappy en is positief ingestel op ’n gesonde 
beheeromgewing. Bonusse vir uitvoerende direkteure en senior bestuur regdeur die groep word op 
prestasie en winsgewendheid gegrond.  
 
U is aangewys as die eerstejaar leerlingrekenmeester verantwoordelik vir die 2012 oudit van BMO. 
Die groep se finansiële jaareinde is 29 Februarie 2012. Wesenlikheid vir die 2012 oudit van BMO 
is R800 000. Tydens ’n ouditbeplanningsvergadering is daar ooreengekom dat die oorkoepelende 
ouditstrategie en ouditbenadering vir die 2012 oudit van die groep beheermaatreëlgerig sou wees, 
met die fokus op die toetsing van die bedryfsdoeltreffendheid van sleutelbeheermaatreëls waar 
moontlik. 
  
Die volgende uittreksels uit die 2012 ouditwerkspapiere in verband met BMO is aangeheg:  
 
 Werkspapier- 

verwysing Dokument 

B100  Begrip van die entiteit en sy omgewing 
S104  Stelsel vir die aflaai van musiek (‘music downloads’) 
AR104  Aantekeninge oor die bedrae-ontvangbaarsirkulasie  
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BEGRIP VAN DIE ENTITEIT EN SY OMGEWING B100 
BMO Voorberei deur: T Rainee Datum: 15/12/11 
Jaar eindigend 29 Februarie 2012 Nagesien deur: P Artner Datum: 20/12/11 

Aard van die besigheid 

BMO bied aanlyn musiek-aflaaifasiliteite (‘music download facilities’) (slegs aan Suid-
Afrikaanse klante), wat klante in staat stel om hulle gunstelingmusiek aan te koop.  

BMO verkoop musiek van bekende plaaslike en oorsese kunstenaars deur die Internet en 
deur middel van aflaaie met behulp van SMSe. BMO het lisensiëringsooreenkomste met 
plaaslike en internasionale platemaatskappye, wat voorsiening maak vir tantième wat vir 
die aflaai van musiek aan die platemaatskappye betaal moet word.  

In ooreenstemming met BMO se doelwit om alle Suid-Afrikaners te bereik, sluit 
betalingsmetodes aanlyn aankope by wyse van kredietkaarte, heffings teen selfoonlugtyd 
en ’n aanlyn vooruitbetalingstelsel, soortgelyk aan vooruitbetaalde telefoonbewyse, in.  

Aangesien duisende transaksies daagliks plaasvind, is BMO afhanklik van betroubare 
inligtingstegnologie- (IT-) stelsels.  
 
Direkteure en beheer 

BMO het vyf direkteure, naamlik die twee entrepreneurs wat die maatskappy gestig het en 
drie genomineerdes wat deur MSL aangewys is. Die besigheid word bestuur deur die twee 
stigters, terwyl die drie persone wat deur MSL aangewys is maandelikse 
direksievergaderings in ’n nieuitvoerende hoedanigheid bywoon.  

BMO voldoen ten volle aan MSL se beheerbeleide (‘governance policies’) en -prosedures.  
 
Die industrie 

Die industrie word gekenmerk deur ’n hoë vlak van mededinging tussen hoofspelers in die 
mark, wat hoofsaaklik die platemaatskappye en die verskeie internasionale musiek-aflaai 
operateurs is.  

Daar is geen spesifieke regulerende liggaam vir die opname-industrie nie, afgesien van ’n 
genootskap (nie ’n regulerende liggaam nie) wat alle groot platemaatskappye 
verteenwoordig. Daar is ook verskeie liggame wat vir die beskerming van intellektuele 
eiendomsregte met betrekking tot die Suid-Afrikaanse musiekbedryf verantwoordelik is.  

BMO sien toe dat alle beduidende kontrakte deur MSL se regsafdeling, wat toesig hou oor 
die nakoming van wette en regulasies, opgestel word.  

MSL is daartoe verbind om ’n algemene bewustheid jeens nakoming onder personeel te 
verseker en BMO volg MSL se beleide en prosedures in hierdie verband.  
 
Rekeningkundige beleide 

Die maatskappy se rekeningkundige beleide voldoen aan Internasionale Finansiële 
Verslagdoeningstandaarde (‘International Financial Reporting Standards’). 
 
Uitkontrakteringsreëlings 

Die maatskappy kontrakteer alle IT algemene en toepassingsagteware-dienste uit aan 
Network Applications. Dit behels die onderhoud en bedryf van die maatskappy se stelsels 
op ’n bediener wat by die hoofkantoor in Parktown geleë is.  
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STELSEL VIR DIE AFLAAI VAN MUSIEK (‘MUSIC DOWNLOADS’) S104 
BMO Voorberei deur: T Rainee Datum: 15/12/11 
Jaar eindigend 29 Februarie 2012 Nagesien deur: P Artner Datum: 20/12/11 
Die stelsel vir die aflaai van musiek is soos volg:  
 
Alle transaksies word in Suid-Afrikaanse rand gedenomineer.  
 
Aanlyn aflaaie by wyse van kredietkaarte 
 
• ’n Klant kry toegang tot BMO se musiekwebwerf deur gebruik te maak van ’n 

rekenaar of toepaslike toegeruste handtoestel (‘appropriately enabled handheld 
device’).  

• Die klant kan dan deur BMO se musiekkatalogusse blaai (‘browse’) en snitte 
selekteer. 

• Geselekteerde snitte word dan in ’n aanlyn ‘inkopiemandjie’ geplaas. 
• Nadat die klant die snitte gekies het, verkry die klant toegang tot BMO se veilige 

betalingswebwerf en sleutel sy of haar kredietkaartbesonderhede in.  
• Sodra die klant al die besonderhede ingesleutel het, verhaal die betalingswebwerf 

betaling van die kredietkaartmaatskappy.  
• Die musiekwebwerf aktiveer (‘enable’) dan die aflaai van die aangekoopte snitte.  

 
Selfoonaflaaie 
 
• ’n Klant wat ’n toepaslik toegeruste selfoon het, kan ’n toepassing aflaai wat die 

deurblaai van die musiekkatalogusse en selektering van snitte vir aflaai fasiliteer.  
• Klante stuur ’n SMS van die musiek wat hulle wil koop volgens die kunstenaar se 

naam en die titel van die liedjie na ’n vyf-syfer BMO-nommer, wat vrylik beskikbaar is 
en wat gereeld in koerante en op televisie geadverteer word.  

• Die klant sal dan ’n SMS ontvang met die kunstenaar se naam, titel van die liedjie en 
die lugtyd benodig vir die aflaai.  

• Sodra die klant ’n SMS gestuur het wat die aankoop goedkeur, word die snit(te) na 
die klant se foon afgelaai.  

• Indien ’n klant ’n maandelikse kontrak met ’n selfoon diensverskaffer het, koppel 
(‘interface’) BMO se IT-stelsel met die betrokke selfoonnetwerk om die aankoop te 
bewerkstellig. BMO dien dan maandelikse state by die verskillende sellulêre 
diensverskaffers in, wat spesifiseer hoeveel lugtyd klante vir die aflaai van musiek 
gebruik het. Die sellulêre diensverskaffers faktureer dan die klant vir die aankope, en 
betaal die totale waarde van die lugtyd afgelaai vir die maand, min ’n 20% 
administrasiefooi, aan BMO. 

• In die geval van post-betaalde (kontrak) klante, koppel die IT-stelsel met die 
verskillende selfoonnetwerke om vas te stel of die klante voldoende krediet met 
betrekking tot hul vooraf bepaalde maandelikse kredietlimiete beskikbaar het om vir 
die aflaaie te betaal.  

• Waar ’n klant ’n betaal-soos-jy-gebruikkontrak vir aflaaie gebruik, koppel BMO se IT-
stelsel met die betrokke selfoonnetwerk om die vereiste lugtyd van die klant se 
vooruitbetaalde lugtyd af te trek.  

• BMO het diensvlakooreenkomste met die verskillende sellulêre diensverskaffers. Die 
sellulêre diensverskaffers betaal BMO die totale waarde van die lugtyd afgelaai vir die 
maand, min die 20% administrasiefooi, op ’n maandelikse grondslag.  
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STELSEL VIR DIE AFLAAI VAN MUSIEK (‘MUSIC DOWNLOADS’) (vervolg) S104 
BMO Voorberei deur: T Rainee Datum: 15/12/11 
Jaar eindigend 29 Februarie 2012 Nagesien deur: P Artner Datum: 20/12/11 

Vooruitbetalingstelsel 
 
• BMO se bankbesonderhede is op die musiekwebwerf beskikbaar en ’n klant wat 

verkies om ’n vooruitbetaalde bedrag te betaal, kan dit by wyse van ’n elektroniese 
fondsoordrag doen.  

• Die klant faks of e-pos dan die bewys van betaling aan BMO en, met ontvangs van 
die betaling, stel ’n rekeningeklerk die betaling as ’n krediet in die klant se 
vooruitbetaalde rekening te boek.  

• Die rekeningkundige stelsel om vooruitbetaalde bedrae te boek te stel, het toepaslike 
beheermaatreëls in plek.  

• Wanneer hierdie klante musiek wil aflaai, volg hulle die proses soos beskryf onder die 
aanlyn aflaai by wyse van kredietkaarte. Na voltooiing van die keuse van snitte klik 
die klant egter op ’n ikoon genaamd ‘Gebruik my vooruitbetaalde balans’, teken in met 
’n wagwoord en die stelsel debiteer dan die koste na die klant se vooruitbetaalde 
rekening.  

• Vervolgens aktiveer die musiekwebwerf die aflaai van die aangekoopte snitte.  
 
Selfoondiensverskaffers 
 
Weens die wye omvang van MSL se bedrywighede is verskeie van die 
selfoondiensverskaffers maatskappye binne die MSL groep.  
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AANTEKENINGE OOR DIE BEDRAE-ONTVANGBAARSIRKULASIE AR104 
BMO Voorberei deur: T Rainee Datum: 20/01/12 
Jaar eindigend 29 Februarie 2012 Nagesien deur: P Artner Datum: 22/01/12 
 
Die volgende navrae is aangeteken na aanleiding van ons sirkulasie van bedrae ontvangbaar 
op 31 Desember 2011: 
 
Cell-Bee 
 
‘U het versoek dat ons ’n saldo van R1 682 344 bevestig wat volgens u kliënt se bedrae- 
ontvangbaar-stelsel uitstaande is. Volgens ons stelsel is die saldo R844 981. Ongelukkig kan 
ons geen verdere besonderhede in verband met hierdie verskil verskaf nie, aangesien ons 
stelsel nie ’n vergelyking tussen ons rekords en u kliënt se rekords verskaf nie. Ons stelsel 
prosesseer eenvoudig transaksies wat in ons stelsel te boek gestel is en die uitstaande saldo 
dui die totaal van individuele uitstaande transaksies aan.’ 
 
Verging Cellular 
 
‘Ons is nie in staat om die saldo van R956 811 soos in u brief weergegee, te bevestig nie. 
Ons kan u egter meedeel dat ons stelsel ’n saldo van R455 890 op 31 Desember 2011 
aandui.’ 
 
TMM, Eitsa and Crashua Cellular 
 
Ten spyte van tweede versoeke en verdere pogings om die volgende debiteure te kontak, het 
hierdie debiteure nie gereageer op ons versoeke vir bevestiging van hul uitstaande saldo’s 
nie:  

 TMM R428 789 
 Eitsa R678 633 
 Crashua Cellular R590 234 
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