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VRAAG 1 100 punte 
 
U is ’n ouditleerlingrekenmeester by CTZ Ouditeure (‘CTZ’) en deel van die eksterne 
ouditspan van Sports Electronics (Edms) Bpk (‘SET’). CTZ het twee vennote en 15 
professionele personeellede, en sy kantoor is geleë in Sunnyside, Pretoria. CTZ is in 
September 2014 as ouditeur van SET aangestel. Bestuur het gevra dat die oudit vir die 
finansiële jaar geëindig 30 September 2014 (‘FJ2014’) so gou moontlik na die jaareinde 
voltooi moet word, aangesien die maatskappy se bankiers dringend finansiële state benodig 
ten einde ’n aansoek om finansiering wat van SET ontvang is, te beoordeel.  
 
SET is ’n snelgroeiende maatskappy in die inligtingstegnologie- (IT-) sektor en ’n 
vervaardiger van drabare gekonnekteerde toestelle vir sport, fiksheid en welstand. Die 
maatskappy is drie jaar gelede deur vyf vriende wat op universiteit ontmoet het, gestig. 
Siende dat hulle sportfanatici is, het hulle ’n gaping in die mark geïdentifiseer vir 
bekostigbare, betroubare en modieuse toestelle vir sportmanne en -vroue wat beweging en 
aktiwiteit, soos afstand gery, kalorieë verbrand en aktiewe oefentyd, monitor. Die 
maatskappy word vanuit ’n gehuurde perseel in Midrand bedryf, wat die 
vervaardigingsbedrywighede, die pakhuis en die administratiewe kantore huisves. 
 
SET is sedert inkorporasie deur die aandeelhouers befonds vanuit spaargeld en persoonlike 
lenings, maar omdat die maatskappy se bedrywighede so vinnig gegroei het, het die 
aandeelhouers dringend kapitaal nodig om die bedrywighede te befonds en om toekomstige 
groei te stimuleer. SET het al sy oortrekkingsfasiliteite uitgeput, en die bank het aangedui 
dat bykomende fasiliteite slegs oorweeg sal word indien die maatskappy ’n skoon 
ouditverslag ontvang. Die direkteure beoog ook om die besigheid so vinnig as moontlik te 
laat groei en om die maatskappy oor twee jaar te noteer ten einde waarde vir sy 
aandeelhouers te ontsluit. Die direkteure sien hulself as baie dinamies, en as mense wat 
dinge laat gebeur en vir wie die mislukking van die besigheid nie ’n opsie is nie. Hulle is 
vasberade om die waarde van die besigheid ten alle koste te maksimeer.  
 
Aangesien al die aandeelhouers direkteure is, het hulle in die verlede gekies om 
artikel 30(2A) van die Maatskappywet, Wet 71 van 2008, soos gewysig, toe te pas, en 
dienooreenkomstig is SET se finansiële jaarstate nie geoudit of onafhanklik nagegaan nie. In 
die lig van hul behoefte aan bykomende finansiering benodig hulle egter nou geouditeerde 
finansiële state, en het besluit om vanaf FJ2014 en in die toekoms geoudit te word. Dit is 
waarom CTZ as die maatskappy se eksterne ouditeure aangestel is.  
 
Afgesien van die finansiële direkteur het al die direkteure ’n ingenieursagtergrond, en het 
hulle beperkte kennis van finansies en wetgewing. Hulle het in die verlede grootliks op CTZ 
gesteun om hulle van rekeningkundige dienste te voorsien, en CTZ het hulle die afgelope 
twee jaar bygestaan met die daarstelling van CTZ se klein rekeningkundige funksie, asook 
met die voorbereiding van die finansiële state ingevolge International Financial Accounting 
Standards. Die direkteure het aangedui dat hulle ook wil hê dat CTZ hulle oor twee jaar met 
die notering van SET moet bystaan.  
 
Die oudit is tans aan die gang, en die volgende werkspapiere is beskikbaar: 
 
A101 – Begrip van die entiteit en sy omgewing 
A301 – Risikobestuur en strategie  
K100 – Handelsvoorraad 
X101 – Ouditbevindings: Diverse debiteure 

 
Wesenlikheid vir die oudit is op R850 000 gestel. CTZ se ouditmetodologie vereis sover 
moontlik maksimum gebruik van die toepaslike firma se algemene ouditsagteware op alle 
oudits. 
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Kliënt:  SET Jaareinde: 30/09/2014 

A101/1 
Voorberei:  A Klerk Datum: 15/10/2014 
Nagesien:  Datum:  
Onderwerp: Begrip van die entiteit en sy omgewing 

1 Aard van die besigheid 

SET se aktiwiteite bestaan uit die vervaardiging en verkoop van drabare gekonnekteerde 
toestelle vir sport, fiksheid en welstand. Die maatskappy het ’n klein navorsings- en 
ontwikkelingsdepartement wat op die ontwikkeling van nuwe produkte vir die mark asook 
sagteware-opgraderings vir sy bestaande produkte fokus.  
  
SET se enigste moniteringstoestel, genaamd SEMS, is deur die vyf entrepreneurs in die 
motorhuis van een van hulle ouers ontwikkel, en toe die prototipe stabiel en getoets was, is 
vervaardiging aan ’n maatskappy in China uitgekontrakteer. Ten einde meer beheer oor die 
produksieproses te verkry, is die vervaardigingsbedrywighede in Oktober 2013 na die huidige 
Midrand-perseel verskuif. Die produk het geblyk om baie gewild te wees aangesien dit 
duursaam, modieus en baie bekostigbaar in vergelyking met soortgelyke oorsese produkte is.  
 
SEMS gebruik ’n drie-as versnellingsmeter om die gebruiker se beweging aan te voel. Die 
meter meet treë geneem, afstand met ’n fiets afgelê of geswem, ens., en kombineer dit met 
die gebruiker se data om kalorieë verbrand en die afstand van die aktiwiteit asook die 
tydsduur en intensiteit daarvan te bereken. Dit meet ook slaapkwaliteit deur tydperke van 
rusteloosheid, hoe lank die gebruiker van die toestel neem om aan die slaap te raak en die 
duur van werklike slaap te monitor. SEMS het ook draadlose funksionaliteite, wat die 
gebruiker toelaat om die aangetekende data op ’n slimfoonapplikasie (‘app’) oor te laai. 
 
SET bied ’n gratis webwerfdiens, genaamd ‘MyFitness’, aan. Dit is met of sonder die SEMS-
monitor beskikbaar en kan vir die aanteken en lees van data gebruik word. Gebruikers kan 
hulle voedselinname, aktiwiteite, gewig, bloeddruk, hartklop en glukosevlakke aanteken en dit 
dan oor tyd monitor. Gebruikers kan ook daaglikse en weeklikse doelwitte vir hulself stel. 
Hierdie data kan ook tussen ‘MyFitness’ en die app gesinkroniseer word. ‘MyFitness’ word op 
SET se IT-platform gehuisves.  
 
Vir ’n intekenfooi van R250 per jaar kan die gebruiker toegang verkry tot bykomende 
funksionaliteite op MyFitness en die app, wat hoogteontleding, rondtetye en die vermoë om 
data direk na hulle Facebook- of Twitter-profiele te pos, insluit. Dit is baie gewild onder 
sportmanne en -vroue, en stimuleer onderlinge vriendskaplike wedywering en kompetisie.  

2 Direkteure en korporatiewe beheer 

Die direkteure is almal gelyke aandeelhouers (20% elk) in die maatskappy. Die direkteure 
onderskryf die beginsels van goeie korporatiewe beheer en korporatiewe burgerskap.  

3 Oorsig oor bedrywighede 

Die vervaardiging van die moniteringstoestelle is ’n relatief eenvoudige proses en behels – 

 verkryging van die interne komponente van ’n verskaffer in China (rekenaarborde 
(Eng.: ‘computing boards’), GPS-moniteringseenhede, batterye, ens.); 

 verkryging van interne komponente vanaf ’n plaaslike verskaffer (plastiek- en rubber-
omhulsels); en 

 montering van die moniteringseenhede, installering van die sagteware en verpakking 
van die toestelle by die fabriek in Midrand.  

 
Nadat die moniteringstoestelle verpak is, word dit in die pakhuis gestoor. 
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Kliënt:  SET Jaareinde: 30/09/2014 

A101/2 
Voorberei:  A Klerk Datum: 15/10/2014 
Nagesien:  Datum:  
Onderwerp: Begrip van die entiteit en sy omgewing 
 
Verkope word hoofsaaklik aan Suid-Afrikaanse handelaars of direk aan Suid-Afrikaanse 
klante via die webwerf en agente by groot sportbyeenkomste gemaak. 
 
’n Identifikasienommer word met installering aan elke SEMS-moniteringstoestel toegeken, en 
die toestel word dan deur verkooppersoneel op ’n verkopewebwerf wat deur SET voorsien 
word, geaktiveer. 
 
4 Besigheidsprosessering en IT 
 
Die maatskappy maak gebruik van standaard ondernemingshulpbronbestuur- (OHB-) 
sagteware. Die sagteware word vir boekhouding gebruik en om die produksieproses te 
bestuur. 
 
CTZ se IT-spesialis het die algemene kontrole-omgewing by SET nagegaan en het verskeie 
kwessies, waaronder die volgende, in verband met die bediener wat die webwerwe huisves, 
uitgelig: 

 Meeste werknemers kan toegang verkry tot die bediener, aangesien dit ook ander 
toepassings (soos die OHB-sagteware) wat deur SET gebruik word, huisves;  

 Daar is ’n gebrek aan rugsteunkopieë, wat onlangs uitgelig is toe ongemagtigde 
toegang deur ’n ontevrede klant daartoe gelei het dat die bediener ineengestort het. 
Waardevolle klantinligting en toestelaktiveringsinligting is gevolglik verloor; en 

 Die databasis van die toestelaktiveringsbesonderlede wat deur verkooppersoneel 
gelaai word, word nie deur wagwoorde beskerm nie. 

 
Die IT-stelsels, databasis en webwerfhuisvesting is alles by die Midrand-perseel geleë. Die 
onderhoud en bedryf van die databasis en die sagtewarestelsels word aan ’n plaaslike IT-
diensverskaffer uitgekontrakteer.  
 
5 Finansiële prestasie 
 
Die maatskappy het in FJ2014 ’n voor-belaste verlies van R10 500 000 gely, wat hoofsaaklik 
toeskryfbaar is aan aanvangskoste en verkope wat nog nie optimale vlakke bereik het nie. 
Die direkteure is egter vol vertroue dat die maatskappy in FJ2015 winsgewend sal wees.  
 
6 Verwikkelinge gedurende FJ2014 
 
Die volgende belangrike verwikkelinge, wat ’n wesenlike impak op die besigheid gehad het, 
het laat in FJ2014 plaasgevind: 
 
6.1 Kontrak vir besendingsverkope 
 
SET het ’n ooreenkoms met Warehouse for Sportsmen (‘WFS’), ’n toonaangewende 
sportafdelingswinkel in Suid-Afrika, vir die kleinhandelverspreiding van die SEMS-
moniteringstoestelle aangegaan. Die ooreenkoms bepaal dat WFS-winkels die toestelle mag 
verkoop. Voorraad sou op ’n besendinggrondslag aan die WFS-winkels verskaf word. 
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Kliënt:  SET Jaareinde: 30/09/2014 

A101/3 
Voorberei:  A Klerk Datum: 15/10/2014 

Nagesien:  Datum:  

Onderwerp: Begrip van die entiteit en sy omgewing 

 
6.2 Kwellings oor privaatheid en sekuriteit met betrekking tot die MyFitness-webwerf 
 
Die MyFitness-webwerf is in Junie 2014 vir sy verstekstelling (Eng.: ‘default setting’) van 
gebruikers se aktiwiteitsmededeling gekritiseer. Alle gebruikers het die opsie om inligting in 
verband met hul fisiese aktiwiteit privaat te hou, maar sommige gebruikers was nie bewus 
daarvan dat die inligting by verstek openbaar is nie. SET het op die kritiek gereageer deur die 
verstekstelling na privaat te verander en te versoek dat soekenjins geïndekseerde 
gebruikersprofielbladsye uit hul databasisse verwyder.  
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Kliënt:  SET Jaareinde: 30/09/2014 

A301 
Voorberei:  A Bediener Datum: 15/10/2014 

Nagesien:  Datum:  

Onderwerp: Risikobestuur en strategie 

 
Die direkteure en sekere sleutelwerknemers het in 2014 ’n strategiese wegbreeksessie 
gehou om risiko-areas en geleenthede te identifiseer en om ’n strategie vir toekomstige groei 
te formuleer.  
 
Gedurende die strategiesessie is die volgende aspekte as faktore wat die besigheid negatief 
kan beïnvloed, geïdentifiseer: 
  

 SET begin eksterne mededinging in die gestig staar, aangesien groot 
slimfoonvervaardigers hul eie fiksheidstoestelle met fone kombineer.  

 SET se mededingende voordeel het hoofsaaklik gespruit uit die lae handelsprys van sy 
toestelle, maar die maatskappy moes pryse verhoog as gevolg van verskeie stakings in 
die vervaardigingsbedryf waardeur SET se verskaffers geraak is. 

 Die finansiële direkteur was ook bekommerd oor wisselkoerse, aangesien dit ’n 
negatiewe invloed op haar vooruitskattings gehad het. Dit verhoog die risiko dat pryse 
van toestelle verkeerd bepaal word. 

 Onlangse verwikkelinge in wetgewing, soos die Wet op Verbruikersbeskerming en die 
Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, beperk die gebruik van kliëntdata vir 
bemarkingsdoeleindes en sal ’n negatiewe invloed op die maatskappy se direkte 
bemarking- en verkoopstrategie hê.  

 
Die direkteure het besluit strategieë moet gevind word om die volgende risiko’s te temper, 
wat geïdentifiseer is as die hoofrisiko’s wat SET in die gesig staar: 
 

 Nuwe toetreders tot die mark; 

 Prysbepalingsdruk; en 

 Valutarisiko. 
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Kliënt:  SET Jaareinde: 30/09/2014 

K100 
Voorberei:  AB Klerk Datum: 11/11/2014 
Nagesien:  Datum:  
Onderwerp: Voorraad 
 
Op 30 September 2014 is die volgende voorraadsaldo’s in die finansiële state weerspieël: 

 
  Aant. R’000  

 Grondstof  1 1 500  

 Onvoltooide werk 2 –  

 Klaarprodukte    

  Pakhuis  1 400  

  Op besending by WFS 3 1 800  

   4 700  

 
Voorraad word gemeet teen die laagste van kosprys, bepaal deur gebruik te maak van die 
geweegde gemiddelde kosprysformule, en netto realiseerbare waarde. 
 
Aantekeninge 
 
1 Grondstof sluit ingevoerde interne komponente van R600 000 in. SET het ’n bestelling 

vir interne komponente ’n paar weke voor die jaareinde geplaas. Die finansiële 
direkteur het bevestiging van die Chinese verskaffer ontvang dat die komponente kort 
voor jaareinde vry-aan-boord verskeep is, en het dit dienooreenkomstig by die jaareind 
voorraadsyfer ingesluit.  

 
2 Aangesien die montering van ŉ eenheid slegs 40 minute neem, is daar geen 

onvoltooide werk nie. 
 
3 Die verkoopbestuurder van SET vergader op die tiende van elke maand met die WFS-

verspreidingsbestuurder en bepaal die aantal eenhede benodig vir verkope in die 
volgende maand. Die besendingsvoorraad word dan by WFS se pakhuis afgelewer 
vanwaar dit na die verskillende winkels versprei word.  

 
WFS gebruik ’n standaard voorraadbestuurstelsel wat gedetailleerde voorraadverslae 
lewer. Die ooreenkoms met WFS bepaal ook dat WFS op ’n maandelikse grondslag ’n 
sertifikaat van besendingsvoorraad voorhande by sy verskillende winkels aan SET sal 
verstrek.  
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Kliënt:  SET Jaareinde: 30/09/2014 

X101 
Voorberei:  AC Klerk Datum: 5/12/2014 
Nagesien:  Datum:  
Onderwerp: Ouditbevindings: Diverse debiteure 
 
Diverse debiteure 
 
Die ouditklerk het tydens die oudit van debiteure opgemerk dat ’n bedrag van R950 000 by 
diverse debiteure ingesluit is. 
 
Na verdere ondersoek het die finansiële direkteur onthul dat sy ’n persoonlike lening aan 
haarself goedgekeur het, want sy kry finansieel swaar omdat sy al haar spaargeld in die 
besigheid ingeploeg het. Sy het aangedui dat sy die besonderhede van die lening korrek in 
die rekeningkundige rekords aangeteken het, maar dat sy nie die ander direkteure ingelig nie, 
want ‘sy bevraagteken nie hulle ingenieursbesluite nie, en dus behoort hulle nie haar 
rekeningkundige besluite te bevraagteken nie’.  
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