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VRAAG 2    70 punte 
 
 
U is ’n senior in beheer by ISA & Kie, ’n firma van Geregistreerde Ouditeure, en u is toegewys 
aan die 30 April 2009 jaareindoudit van Diversico Bpk (‘Diversico’), ’n groot gediversifiseerde 
nywerheidsmaatskappy.   
 
JIT Couriers: Inkomstestelsel 
 
JIT Couriers is een van die grootste afdelings van Diversico en bedryf ’n koerierdiens vir klein 
en medium ondernemings. U is van plan om vir die verkryging van ouditbewyse omtrent die 
inkomste- en rekeninge-ontvangbaarstellings soveel vertroue as moontlik op die interne 
beheerstelsel vir inkomste te plaas.   
 
In die lig hiervan het u firma se rekenaarouditspesialiste die algemene 
rekenaarbeheermaatreëls by JIT Couriers hersien. Hulle het verklaar dat – 
 
• die rekenaarstelsel op ’n wye area netwerk bedryf word wat al die rekenaars by die 

streeksdepots met die hoofkantoor verbind; 
• die algemene rekenaarbeheermaatreëls deur die hele 2009 finansiële jaar doeltreffend 

gefunksioneer het; en   
• die programmatuur wat deur JIT Couriers gebruik word, deur ’n derde party ontwikkel en 

verkoop is en gevolglik het die afdeling nie toegang tot die brontaal (‘source codes’) nie. 
Geen programveranderings is gedurende die 2009 finansiële jaar aangebring nie. 

 
JIT Couriers het die volgende beskrywing van die inkomstestelsel aan u verskaf: 
 

Verw. Prosedures en beheermaatreëls 

1 In alle gevalle waar die vaslegging van data aan spesifieke werknemers opgedra 
word, word unieke gebruiker IDs en wagwoorde gebruik om te verseker dat slegs 
daardie werknemers die data op die rekenaarstelsel kan vaslê.    

2 Enige klein of medium onderneming wat van JIT Couriers se dienste gebruik wil 
maak, word na die kliëntverhouding streeksbestuurder verwys. Hy verkry en 
inspekteer dokumentasie wat bewyse verskaf van die onderneming se adres, 
eienaarskap en statutêre registrasie. Nadat hy afskrifte van die dokumente gemaak 
het, teken hy die onderneming se besonderhede en kredietperk op die kliënt 
meesterlêer aan.   
• Die stelsel genereer dan ’n opgedateerde opsomming wat aan die nuwe kliënt 

gegee word. Die kliënt kontroleer dat die besonderhede korrek is en teken dit. 
• Die getekende opgedateerde opsomming en die ondersteunende dokumentasie 

word in ’n unieke kliëntlêer gestoor. 
• Die nuwe kliënt ontvang dan die jongste pryslys, asook ’n pak vyfafskrif 

koersierstrokies met unieke klaargedrukte nommers. 

3 Wanneer kliënte van JIT Couriers se dienste gebruik wil maak, skakel hulle die 
oproepsentrum, en verstrek ’n koerierstrokienommer en die naam van ’n 
kontakpersoon. Die oproepsentrum operateur lê hierdie besonderhede vas op JIT 
Couriers se logistiekstelsel. Sodra die stelsel bevestig het dat die kredietperk nie 
oorskry is nie, word ’n instruksie (wat die kliëntdata bevat wat uit die kliënt 
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Verw. Prosedures en beheermaatreëls 

meesterlêer onttrek is) per e-pos na die betrokke depot streeksbestuurder gestuur, 
wat reel om die pakket af te haal. 

4 Voordat ’n pakket by ’n kliënt in ontvangs geneem word, kontroleer die koerier die 
koerierstrokie wat deur die kliënt voltooi is (die besonderhede van die bestemming 
en tipe aflewering) om seker te maak dat al die inligting volledig en leesbaar is. Die 
koerier teken dan die koerierstrokie as bewys dat die strokie nagegaan is en dat die 
pakket ontvang is, oorhandig die boonste afskrif aan die kliënt, heg die oorblywende 
vier afskrifte aan die pakket vas en vervoer die pakket na die streeksdepot. 

By die streeksdepot bly twee afskrifte van die koerierstrokie vasgeheg aan die 
pakket, en een afskrif word aan die depot adminklerk en een aan die depot 
bedryfsklerk gegee. 

5 Die depot adminklerk lê die pertinente besonderhede vas op die faktureringstelsel. 
Toepaslike redigeertoetse (‘edit checks’) word op die vasgelegde data uitgevoer. 

6 Die geoutomatiseerde stelsel verwerk die vasgelegde data deur gebruik te maak van 
die vaste data in die prys en kliënt meesterlêers en genereer ’n opeenvolgend 
genommerde faktuur.  

7 Aan die einde van elke dag word die faktuur transaksielêer gebruik om die 
inkomsterekening in die algemene grootboek en die debiteurerekening in die 
hulpgrootboek op te dateer. Die stelsel maak gebruik van lopie-tot-lopie (‘run-to-run’) 
totale om te verseker dat fakture vir die dag korrek na die grootboeke opdateer 
word. Die hoofrekenmeester gaan die lopie-tot-lopie verslae na, en teken die 
daaglikse verslag as bewys dat hy hierdie oorsig uitgevoer het. 

8 Fakture word na aflewering aan kliënte gestuur. Maandelikse debiteurestate word 
een maal per maand per e-pos aan kliënte gestuur. 

9 Die depot bedryfsklerk gebruik die data op die depot bedryfsafskrif van die 
koerierstrokie om die pertinente data op die logistiekstelsel vas te lê. Die logistiek-
stelsel bepaal die optimale roete vir die pakket met inagneming van die bestemming 
en afleweringstipe wat verlang word (m.a.w. oornag of ekonomie). 

10 Terwyl die pakket van depot na depot beweeg, word dit by wyse van die 
koerierstrokienommer, wat by elke depot op die logistiekstelsel vasgelê word, 
nagespoor. Hierdie stelsel maak dit moontlik om op enige spesifieke tydstip ’n 
nasporingsverslag in verband met die posisie van die pakket te genereer. 

11 Wanneer die pakket by die finale bestemming afgelewer word, moet die ontvanger 
een van die oorblywende koerierstrokie-afskrifte teken as bewys dat die pakket 
ontvang is. Hierdie besonderhede word deur die depot adminklerk op die logistiek- 
stelsel vasgelê wanneer die koerier die getekende koerierstrokie aan die depot 
besorg. 

 
U firma het data-interrogasieprogrammatuur waarmee toegang verkry kan word tot die 
fakturerings- en logistiekstelsels wat deur JIT Couriers gebruik word, en u is van plan om dit te 
gebruik om, waar nodig, ouditdoeltreffendheid en -doelmatigheid te verbeter. 
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Korporatiewe beheerontwikkelings 
 
Diversico is ‘n maatskappy met ’n wye aandeelhouding (‘widely held’).  Diversico se direksie het 
gedurende die 2009 finansiële jaar die maatskappy se korporatiewe beheerpraktyke verander, 
met die oog daarop om binne die volgende twee jaar op die JSE Sekuriteitebeurs genoteer te 
word.   
 
Manco (Edms) Bpk (‘Manco’), ’n volfiliaal van die Diversicogroep wat die groep se 
administratiewe dienste verskaf, is dienooreenkomstig versoek om ’n Interne Ouditafdeling te 
begin. Manco het die taak om ’n Interne Ouditafdeling tot stand te bring aan mnr Jack Jones 
van die Finansiesafdeling opgedra. Bestuur het versoek dat Manco se Interne Ouditafdeling die 
eksterne ouditeure met die uitvoering van sommige van hul ouditprosedures help. Hulle is vol 
vertroue dat die eksterne ouditeure sal kan staatmaak op die werk wat in hierdie verband deur 
die Interne Ouditafdeling uitgevoer is.   
 
Diversico het ook ’n ouditkomitee saamgestel, waarop drie direkteure dien: 

• Mnr Arthur Andrews (voorsitter) (onafhanklike nie-uitvoerende direkteur van Diversico); 
• Mnr Bill Bundy (finansiële direkteur van Diversico); en 
• Me Cindy Cain (nie-uitvoerende direkteur en regsadviseur van Diversico). 
 
Tydens hul eerste vergadering in Julie 2008 het die ouditkomitee die aanstelling van mnr Jones 
as die hoof van die Interne Ouditafdeling bekragtig en ’n interne oudit stigtingsakte (‘charter’) 
asook die 2008/9 interne ouditplan goedgekeur. Die komitee se tweede vergadering is vir Mei 
2009 geskeduleer, en tydens hierdie vergadering sal onder meer – 
• ISA & Kie vir heraanstelling as die maatskappy se Geregistreerde Ouditeure vir die 2010 

finansiële jaar genomineer word; en 
• oorweeg word om die genomineerde Geregistreerde Ouditeure aan te stel om Diversico te 

help om sy beheerbeleid en -prosedures te verbeter. 
 
Interne oudit: Voorbeeld van oudit werksdokumente 
 
Mnr Jones het die volgende oudit werksdokument voorgelê as ’n goeie voorbeeld van die 
standaard van die werk wat deur die Interne Ouditafdeling uitgevoer word. Mnr Jones het 
genoem dat aangesien hy die enigste personeellid van die Interne Ouditafdeling is, hy vol 
vertroue is dat die werk in ooreenstemming met die beste praktyke uitgevoer word en het 
verklaar dat hy sy werksdokumente altyd in ooreenstemming met die dokumentasievereistes 
van die Internasionale Ouditstandaarde (‘International Standards on Auditing’) voorberei. 
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DIVERSICO BPK 
 
Afdeling: Verkryging Voorberei deur: J Jones  
Tydperk:  01/05/2008 tot 28/02/2009 Nagegaan deur: B Bundy  
Onderwerp: Oudit van Elektroniese Fondsoordrag- (EFO-) betalings (‘Electronic Funds 
Transfer (EFT) payments’) 
 
Doelstelling 
 
Om toereikende toepaslike ouditbewyse te kry in verband met EFO-betalings gemaak.  
 
Bevindings 
 
Slegs die volgende drie probleme is gevind: 
1 EFO-betaling van R500 000 aan Manco: Die enigste dokument wat ter ondersteuning van 

hierdie betaling gevind kon word, was ’n instruksie van een bladsy deur die besturende 
direkteur van Diversico (wat ook die uitvoerende voorsitter van Manco is), gedateer 
15 Januarie 2009, om R500 000 na Manco se bankrekening oor te betaal. Volgens die 
dokument sou hierdie bedrag terugbetaal word sodra Manco se likiditeitsituasie verbeter. 

2 EFO-betaling van R200 000 aan Jumbo Suppliers Bpk: Jumbo Suppliers Bpk is ’n 
belangrike verskaffer van Diversico en aan die einde van Februarie 2009 was ’n bedrag van 
R1 500 000 aan hierdie verskaffer verskuldig en betaalbaar. Die volgende instruksie was 
egter op die krediteurerekonsiliasie: ‘Weens kontantvloeibeperkings moet slegs ’n bedrag 
van R200 000 betaal word – die verskaffer moet versoek word om getekende 
afleweringsnotas vir die res van die fakture te verskaf (deur hierdie taktiek sal betaling 
vertraag word).’ 

3 EFO-betaling van R75 000 aan mnr V I Perty: Geen dokumente was beskikbaar om hierdie 
betaling te steun nie. By navraag het mnr Bundy (een van die persone wat die betaling 
goedgekeur het) genoem dat dit ’n maandelikse betaling is wat aan mnr Perty gemaak word 
om na die belange van Diversico in die openbare sektor om te sien. Mnr Bundy het ’n aantal 
gevalle genoem waar mnr Perty ’n deurslaggewende rol in die verkryging van 
regeringstenders gespeel het. 

 
Gevolgtrekking 
 
Gegrond op die werk wat uitgevoer is, en in die lig van die beplanningswesenlikheidsyfer van 
R1 miljoen in die eksterne ouditplan, is ek tevrede dat EFO-betalings nie tot enige wesenlike 
wanvoorstelling in die 2009 finansiële jaarstate van Diversico aanleiding sal gee nie. 
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VERLANG 

  Punte 
(a) Met verwysing na die tabel van Prosedures en beheermaatreëls van JIT 

Couriers en deur gebruik te maak van die verwysingsnommers om elke 
beheermaatreël te identifiseer (eerder as om dit uit te skryf): 

(i) Identifiseer die sleutel beheermaatreëls oor geldigheid, volledigheid en 
akkuraatheid van opgetekende inkomste waarop u vir ouditdoeleindes sou 
wou staatmaak; 

(ii) Beskryf die beheermaatreël doelstelling in verband met inkomste wat 
aangespreek word deur elke sleutel beheermaatreël in (i) geïdentifiseer, met 
verwysing na die data en dokumente binne die inkomstestelsel; en   

(iii) Vir elke sleutel beheermaatreël in (i) geïdentifiseer, beskryf ’n maksimum 
van twee ouditprosedures wat u sou uitvoer om die bedryfsdoeltreffendheid 
daarvan te toets. Gedetailleerde ouditplanne word nie verlang nie.  

Verstrek u antwoord in die vorm van ’n tabel. 
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(b) (i) Identifiseer die interne beheermaatreëlswakhede in die inkomstestelsel van 
JIT Couriers, soos uiteengesit in die tabel van Prosedures en 
beheermaatreëls, wat die risiko van wesenlike wanvoorstelling in verband 
met rekeninge ontvangbaar verhoog. 

(ii) Vir elke swakheid wat in (i) beskryf is, moet u – 

• die spesifieke stelling(s) beskryf wat ’n risiko inhou;  
• die potensiële impak van die risiko op die finansiële state kortliks 

beskryf; en 
• die aard van die ouditprosedures beskryf wat nodig is om op die risiko te 

reageer. 

Verstrek u antwoord in die vorm van ’n tabel. 
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(c) Bespreek, met verwysing na die inligting wat verstrek is, enige kwellings wat u 
sou hê om vir doeleindes van die 2009 oudit van Diversico Bpk staat te maak op 
die werk van hul Interne Ouditafdeling. Beperk u antwoord tot die volgende 
aspekte: 

• Organisatoriese status; 
• Tegniese bevoegdheid; en 
• Behoorlike professionele sorg.  
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(d) Identifiseer en bespreek, gegrond op die bevindings gedokumenteer in die 
interne ouditwerksdokument, die risiko’s van wesenlike wanvoorstelling vir die 
2009 oudit van Diversico Bpk wat op die finansiële-staatvlak en die stellingsvlak 
ontstaan met betrekking tot transaksieklasse, rekeningsaldo’s en 
openbaarmakings.     
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(e) Beskryf, alleenlik met verwysing na die inligting wat verstrek is, die 
aangeleenthede wat deur u firma oorweeg sal moet word wanneer besluit word 
of ’n heraanstelling as die Geregistreerde Ouditeure van Diversico Bpk vir die 
2010 finansiële jaar aanvaar moet word. 
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Punte vir aanbieding: Uiteensetting en uitleg, duidelikheid van verduidelikings, logiese 
beredenering en taalgebruik. 
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