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VRAAG 2                                                                                                       42 punte 
 
Rexelor Vennootskap (‘Rexelor’) is ’n ouditeursfirma wat gerusstellingsdienste, 
belastingadvies- en -nakomingsdienste, konsultasiedienste, korporatiewe adviesdienste, 
besigheidsrisikodienste en ondersteuningsdienste lewer. Rexelor bied hul dienste aan kliënte 
in die privaat- en openbare sektore. Die firma se enigste kantoor is in Polokwane, Limpopo-
provinsie, geleë en die firma het in totaal 80 mense in diens. 
 
Rexelor is drie jaar gelede deur mnr Brian Sekula gestig, nadat hy vir tien jaar by ’n groot 
ouditeursfirma in Johannesburg gewerk het. Mnr Sekula het twee van sy universiteitsvriende, 
mnr Lefa Mbotya en mnr Thabo Sehume, gevra om by hom aan te sluit en hulle is steeds die 
enigste vennote in die firma. Mnr Sekula is die besturende direkteur van die firma en is ook die 
hoof van die konsultasie-afdeling, wat korporatiewe adviesdienste, konsultasiedienste, 
besigheidsrisikodienste en ondersteuningsdienste lewer. Mnr Mbotya is in beheer van die 
gerusstellingsafdeling en mnr Sehume is die hoof van die belastingafdeling. Elke vennoot werk 
alleenlik binne sy toegewysde afdeling. Dit geld ook vir ander professionele personeel, wat elk 
aan sy of haar bedryfsafdeling toegewys is.  
 
Rexelor het inkomste van R31 181 700 in die finansiële jaar geëindig 31 Desember 2014 
(‘FJ2014’) gegenereer. Die afdelingsinkomsteprestasie word hieronder opgesom: 
 

Jaar geëindig 
31 Desember 2014 

Gerusstellings- 
afdeling 

Konsultasie- 
afdeling 

Belasting- 
afdeling 

Totaal 

Inkomste R15 590 850 R9 354 510 R6 236 340 R31 181 700 

Persentasie van totaal 50% 30% 20% 100% 

 
1 Inkomsteprestasie van die gerusstellingsafdeling, FJ2014 
 
Die afdeling verskaf hoofsaaklik eksterne ouditdienste aan kliënte in sowel die privaat- as 
openbare sektore. Rexelor se ouditbenadering is risikogebaseerd om te verseker dat die 
ouditproses doeltreffend en effektief is, en ook om waarde vir kliënte toe te voeg. Die afdeling 
het regdeur FJ2014 vier bestuurders en 11 leerlingrekenmeesters in diens gehad. Die 
gerusstellingsafdeling se fooie vir FJ2014 word in die tabel hieronder uiteengesit:  
 

Kliënt Aant. 
Rand 

gefaktureer 
Totale ure 

gefaktureer 
Verhaling 

% 

Tranter 1.3 12 342 000 10 200 80% 

Quake 1.4 2 940 300 2 430 90% 

Lazier 1.5 72 600 60 110% 

Vhakuni 1.6 145 200 120 60% 

Nthakeni 1.7 90 750 75 50% 

  15 590 850 12 885  

     

 
Aantekeninge 
 
1.1 Die afdeling hef standaard tariewe per uur afhangend van die senioriteit van personeel. 

In FJ2014 was hierdie tariewe soos volg: 
 

Personeelkategorie Uurlikse tarief 

Vennoot R2 800 

Bestuurder R1 600 

Leerlingrekenmeester R750 
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1.2 Die verhalingspersentasie is bereken as ure gefaktureer teenoor ure werklik op elke 
aanstelling gewerk. Rexelor het vir die volgende samestelling van tyd vir besteding aan 
elke aanstelling gedurende FJ2014 begroot: 

Personeelkategorie Tyd bestee 

Vennoot 10% 

Bestuurder 30% 

Leerlingrekenmeester 60% 

 Die werklike tyd bestee is in ooreenstemming met die begrote samestelling van tyd 
bestee.  

1.3 Tranter is ’n onderneming in staatsbesit met ’n Maart finansiële jaareinde. Rexelor het 
die aanstelling as eksterne ouditeur van Tranter in FJ2013 aanvaar en voer die 
meerderheid van die ouditwerk elke jaar tussen Februarie en Mei uit. Rexelor verwag 
om in FJ2015 ’n 90%-verhaling op die Tranter-oudit te behaal. 

1.4 Quake is ’n platinum mynboubedryf en is sedert the stigting van Rexelor ’n kliënt van die 
firma. Quake het ’n Junie jaareinde en die meerderheid van die eksterne ouditwerk word 
jaarliks in Julie en Augustus uitgevoer. Rexelor het gedurende FJ2014 ’n eenmalige 
ooreengekomeprosedure-aanstelling aan Quake gelewer. Die fakturering op hierdie 
aanstelling was 200 ure, wat ’n 100%-verhaling van die tyd bestee verteenwoordig. 

1.5 Lazier is ’n klein pensioenfonds en het in FJ2013 ’n kliënt geword. Die meeste van die 
ouditwerk word elke jaar gedurende Mei voltooi. Die uitstekende verhalingspersentasie 
op hierdie aanstelling is grootliks toe te skryf aan die ouditbestuurder se wesenlike 
vorige ondervinding in pensioenfondsoudits. Daar word verwag dat die verhalings-
persentasie vir ten minste die volgende twee jaar sal voortduur.  

1.6 Vhakuni is ’n beleggingshouermaarskappy met ’n September jaareinde. Vhakuni het in 
FJ2014 ’n kliënt geword en Rexelor raam dat die firma die verhalingspersentasie in 
FJ2015 tot 75% kan verbeter.  

1.7 Nthakeni is ’n pas gevestigde supermark in Polokwane. Rexelor het die resultate vir die 
ses maande geëindig 30 September 2014 gedurende November van dieselfde jaar 
geouditeer. Rexelor verwag om die aanstelling vir die jaar eindigende 
30 September 2015 te behou en verwag dat die faktureerbare ure sal verdubbel en dat 
die verhalingspersentasie tot 80% sal verbeter.  

2 Winsgewendheid van die gerusstellingsafdeling in FJ2014  

By die mees onlangse vennotevergadering is mnr Mbotya oor die afdeling se finansiële 
prestasie in FJ2014 ondervra. Daar is begroot dat die gerusstellingsafdeling in FJ2014 
inkomste van R15 200 000 sou genereer en ’n bedryfswins van R2 miljoen sou maak. Die 
afdeling het die inkomsteteiken oortref, maar die bedryfswins was aansienlik laer as die teiken. 
Mnr Mbotya het verduidelik dat die meeste van die firma se bokoste aan sy afdeling toegedeel 
word en het voorgestel dat die toedelingsbasis hersien word.  

Die voorlopige resultate van die gerusstellingsafdeling vir FJ2014 word in die onderstaande 
tabel opgesom: 

Gerusstellingsafdeling – bedryfswins vir FJ2014 Aant. R 

Inkomste  15 590 850 

Direkte salarisse 2.1 (5 595 000) 

Huur van inligtingstegnologie (IT) -toerusting 2.2 (133 000) 

Toegedeelde bokoste 2.3 (7 947 000) 

Vennoot se salaris 2.4 (1 500 000) 

  415 850 
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Aantekeninge 

2.1 Die ouditbestuurder word R650 000 per jaar betaal. Die gemiddelde jaarlikse salaris van 
’n leerlingrekenmeester was gedurende FJ2014 R245 000. Daar word van alle 
professionele personeel (bestuurders en leerlingrekenmeesters) verwag om ’n teiken 
van 1 600 ure per jaar op kliëntaanstellings te werk. Die afdeling het twee onder-
steuningspersoneellede in diens om die span met administratiewe aangeleenthede by te 
staan. Die totale salariskoste van ondersteuningspersoneel in FJ2014 was R300 000.  

2.2 Rexelor huur skootrekenaars wat professionele personeel in die uitvoering van hulle 
pligte gebruik. Ondersteuningspersoneel by Rexelor ontvang elk ’n tafelrekenaar en dié 
word ook gehuur.   

2.3 Rexelor se totale indirekte bokoste vir FJ2014 was soos volg: 
 

Rexelor totale indirekte bokoste 2014 

 R 

Huur van perseel 5 040 000 

Waardevermindering op kantoormeubels en -toerusting 650 000 

IT-uitgawes 958 000 

Kantoorgebruiksvoorraad, skryfbehoeftes en drukwerk 860 000 

Finansies- en administratiewe salarisse 7 730 000 

Water en elektrisiteit 456 000 

Ander bokoste 200 000 

 15 894 000 

  

2.4 Rexelor se drie vennote word elk R1 500 000 per jaar betaal, voor hulle deel van die 
firma se wins.  

 
3 Gerusstellingsafdeling se vooruitgeskatte inkomste vir FJ2015 
 
Mnr Mbotya is gevra om ’n inkomstebegroting vir die gerusstellingsafdeling vir FJ2015 by die 
vennote se volgende vergadering voor te lê. Op grond van sy samesprekings met die 
ouditbestuurders word die volgende gedurende FJ2015 verwag: 

 Invorderbare ure in verband met kliënte wat nie ’n verandering in omvang van dienste 
het nie, sal na verwagting dieselfde bly. 

 Rexelor verwag nie enige eenmalige of spesiale aanstellings van die firma se bestaande 
kliënte gedurende die jaar nie. 

 Die afdeling hoop om in Maart 2015 ’n nuwe ouditkliënt, Excelsior, te werf. Die 
geraamde ure wat in FJ2015 aan die aanstelling bestee gaan word, is 400 ure. 
Aangesien dit ’n nuwe kliënt is, is die verwagte verhalingskoerspersentasie egter 60%. 

 Bestaande personeel sal regdeur FJ2015 in diens bly en geen nuwe personeel gaan in 
diens geneem word nie. 

 Die samestelling van vennoot-, bestuurder- en leerlingrekenmeestertyd op aanstellings 
sal dieselfde wees as in FJ2014. 

 Daar word geraam dat uurlikse tydtariewe van die ouditbestuurders en 
leerlingrekenmeesters in FJ2015 met 8% sal styg en die tarief van vennote sal met 4% 
verhoog word. 
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4 Toedeling van Rexelor se indirekte bokoste 
 
Mnr Mbotya het by die mees onlangse vennotevergadering genoem dat die huidige grondslag 
vir die toedeling van indirekte bokoste aan afdelings blatant onregverdig is. Sy personeel is 
selde by die kantoor aangesien hulle die meeste van hul tyd aan ouditwerk by kliëntpersele 
bestee. Daarenteen bestee die ander afdelings die meeste van hulle tyd by Rexelor se kantoor 
en behoort hulle dus ’n groter deel van die infrastruktuurkoste van die firma te dra. Mnr Mbotya 
het verder verklaar dat die gerusstellingsafdeling slegs 20% van Rexelor se kantoorspasie 
beset en tog word 50% van hierdie koste aan die afdeling toegedeel. 
 
Die vennote het ingestem om die toedeling van die indirekte bokoste aan afdelings te 
herevalueer. Hulle het mnr Mbotya opdrag gegee om dit verder te ondersoek en om ’n 
alternatiewe voorstel by hul volgende vergadering voor te lê. 
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AANVANKLIKE TOETS VAN BEVOEGDHEID, JUNIE 2015 
 

PROFESSIONELE VRAESTEL 1 
 

 

VRAAG 2 – VERLANG 

Punte 

Sub-
totaal 

Totaal 

(a) Ontleed krities en bespreek die bedryfs- en finansiële prestasie 
(insluitend personeelbenutting) van die gerusstellingsafdeling in 
FJ2014. Verstrek berekeninge om jou bespreking te ondersteun. 
  
Kommunikasievaardighede – duidelike uitdrukkingswyse 

 
 

23 
 
1 
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(b) Bereken die verwagte inkomste wat in FJ2015 deur die gerusstellings-
afdeling gegenereer sal word.   

 

9 
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(c) Ontleed Rexelor se indirekte bokoste en maak aanbevelings vir ’n meer 
gepaste toedeling van individuele uitgawe-items aan die gerusstelling-, 
konsultasie- en belastingafdelings. 

 
Kommunikasievaardighede – logiese beredenering 

 
 

8 
 
1 
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Totaal   42 

 


